بسم اهلل الرمحن الرحيم

النظـام األساسـي
للشركة السعودية للتنمية الصناعية "صدق"
(شركة مساهمة سعودية) املركز الرئيسي – جدة)
رأس املال املصرح به  044.444.444ريال سعودي
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الباب األول

تأسيس الشركة
مادة ( )1تأسست طبقاً ألحكام نظام الشركات وهذا النظام شركة مساهمة سعودية بني مالكي األسهم املبينة
وفقاً ملا يلي - :
مادة ( )2إسم الشركة :الشركة السعودية للتنمية الصناعية "شركة مساهمة سعودية ( 4إيضاح – أوالً.) 1 :
مادة ( )3غرض الشركة :خدمـة القطـاع الصناعـي يف اململكـة العربيـة السعودية وخاصة الصناعات ذات التقنية
املتطورة وغريها وذلك :
 بإقامة املشاريع الصناعية يف جمال البرتوكيماويات واملواد الغذائية وامللح واملطاط الصناعيواملنتجات اخلزفية وغريها من الصناعات اليت تثبت الدراسة االقتصادية جدواها4
 تسويق منتجات الشركة4 إسترياد مجيع ما تطلبه تلك الصناعة من املكائن واملعدات ووسائل النقل واملواد اخلام الالزمة4 إنشاء ومتلك العقارات واملباني واملستودعات واملعارض الالزمة خلدمة أغراض الشركة4 تزاول الشركة األغراض املذكورة أعاله بعد احلصول على الرتاخيص الالزمة4مادة ( )0جيوز للشركة أن يكون هلا مصلحة أو أن تشرتك بأي وجه من الوجوه مع اهليئات أو الشركات اليت
تزاول أعماالً شبيهة بأعماهلا أو اليت تعاونها على قحقيق غرهها كما جيوز هلا أن تندم أو تدم فيها
أو تشرتيها ( 4إيضاح – أوالً.) 2 :
مادة ( )5املركـز الرئيسـي للشركة يقع يف مدينة جـدة وجيوز جمللس االدارة أن ينشىء هلا فروعاً أو مكاتب أو
توكيالت داخل اململكة العربية السعودية أو خارجها4
مادة ( )6مدة الشركة " "99تسع وتسعون سنة ميالدية تبدأ من تاريخ صدور قرار معالي وزير التجارة بإعالن
تأسيسها وجيوز دائماً إطالة مدة الشركة بقرار تصدره اجلمعية العامة غري العادية قبل إنتهاء أجلها بسنة
واحدة على األقل4
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الباب الثاني

رأس املال واألسهم
مادة ()7

رأس مال الشـركة  044.444.444أربعمائـة مليـون ريال سـعودي مقسـم إىل  0.444.444أربعة ماليني سهم
متساوية القيمة تبلغ القيمة االمسية لكل منها " "144مائة ريال سعودي وكلها أسهم عادية نقدية4
(إيضاح – ثانياً.) 1 :

مادة ( )8إكتتب املؤسسـون يف " "1.531.444مليـون ومخسمائة وواحد وثالثون ألف سهم ودفعوا قيمتها بالكامل
وقدره " "153.144.444مائة وثالثة ومخسون مليوناً ومائة ألف ريال سعودي أودعت يف بنك القاهرة
السعودي جبدة بإسم الشركة قحت التأسيس وتطرح األسهم الباقية لالكتتاب العام خالل ثالثني يوماً
من تاريخ نشر القرار الوزاري املرخص بتأسيس الشركة وسوف يدفع عند االكتتاب قيمة األسهم
بالكامل كما يكون إيداع حصيلة االكتتاب بإسم الشركة قحت التأسيس لد البنوك اليت يعينها
وزير التجارة4
مادة ( )9إذا ختلف املساهم عن دفع قيمة السهم يف املواعيد املعينة لذلك جاز جمللس االدارة بعد إنذار املساهم
خبطاب مسجل على عنوانه املثبت يف سجل املساهمني بيع السهم يف مزاد علين ومع ذلك جيوز للمساهم
املتخلف حتى اليوم احملدد للمزايدة أن يدفع القيمة املستحقة عليه مضافاً إليها املصروفات اليت أنفقتها
الشركة وتستويف الشركة من حصيلة البيع املبالغ املستحقة هلا وترد الباقي لصاحب السهم  ،فإذا مل
تف حصيلة البيع بهذه املبالغ جاز للشركة أن تستويف الباقي من مجيع أموال املساهم  ،وتلغي الشركة
السهم الذي بيع وتعطي املشرتي سهماً جديدًا حيمل رقم السهم امللغي وتؤشر بذلك يف سجل املساهمني4
مادة ( )14تكون األسهم إمسية وال جيوز أن تصدر بأقل من قيمتها االمسية وإمنا جيوز أن تصدر بأعلى من هذه
القيمة  ،ويف هذه احلالة األخرية يضاف فرق القيمة إىل االحتياطي النظامي ولو بلغ حده األقصى والسهم
غري قابل للتجزئة يف مواجهة الشركة فإذا متلكه أشخاص عديدون وجب عليهم أن خيتاروا أحدهم
لينوب عنهم يف إستعمال احلقوق املختصة بالسهم ويكون هؤالء األشخاص مسؤولني بالتضامن عن
االلتزامات الناشئة عن ملكية السهم4
مادة ( )11األسهم قابلة للتداول بعد إصدار شهادتها وإستثناءً من ذلك ال جيوز تداول األسهم اليت تُعطى مقابل
احلصص العينية  ،أو األسهم اليت يكتتب بها املؤسسون قبل نشر امليزانية وحساب األرباح واخلسائر عن
سنتني ماليتني كاملتني ال تقل كل منها عن إثين عشر شهراً من تاريخ إعالن تأسيس الشركة كما ال
جيوز تداول أسهم زيادة رأس املال اليت يكتتب بها املؤسسون أو اليت تُعطى مقابل حصص عينية إذا متت
زيادة رأس املال يف فرتة احلظر املذكورة على أن تبدأ مدة السنتني يف هذه احلالة من تاريخ تعديل بيانات
الشركة بالسجل التجاري مبا يفيد الزيادة 4ويؤشر على هذه الصكوك مبا يدل على نوعها وتاريخ
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تأسيس الشركة واملدة اليت ميتنع فيها تداوهلا  ،ومع ذلك ال جيوز خالل فرتة احلظر نقل ملكية األسهم
النقدية وفقاً ألحكام بيع احلقوق من أحد املؤسسني إىل مؤسس آخر أو إىل أحد أعضاء جملس االدارة
لتقدميها كضمان لالدارة أو من ورثة أحد املؤسسني يف حالة وفاته إىل الغري4
مادة ( )12تتداول األسهم بالقيد يف سجل املساهمني الذي تعده الشركة والذي يتضمن أمساء املساهمني
وجنسياتهم ومهنهم وجمال إقامتهم وعناوينهم وأرقام األسهم والقدر املدفوع منها ويؤشر بهذا القيد على
السهم وال يعتد بنقل ملكية السهم يف مواجهة الشركة أو الغري إال من تاريخ القيد يف السجل املذكور
ويفيد االكتتاب يف األسهم ومتلكها قبول املساهم لنظام الشركة وإلتزامه بالقرارات اليت تصدر من
مجعيات املساهمني وفقاً ألحكام هذا النظام سواءً كان حاهراً أو غائباً وسواءً كان موافقاً على هذه
القرارات أو خمالف هلا4
مادة ( )13تصدر الشركة شهادات األسهم حبيث تكون ذات أرقام متسلسلة وموقعاً عليها من رئيس جملس إدارة
الشركة أو من يفوهه من أعضاء اجمللس وختتم خبامت الشركة ويتضمن السهم على األخص رقم
وتاريخ قرار وزير التجارة الصادر بإعالن تأسيس الشركة وقيمة رأس املال وعدد األسهم املوزع عليها
وقيمة السهم االمسية واملبلغ املدفوع منها وغرض الشركة بإختصار ومركزها الرئيسي ومدتها  ،وجيوز
أن يكون لألسهم كوبونات ذات أرقام مسلسلة ومشتملة على رقم السهم واملرفقة به4
مادة ( )10جي وز بقرار من اجلمعية العامة غري العادية زيادة رأس مال الشركة مرة أو عدة مرات بإصدار أسهم
جديدة بنفس القيمة االمسية اليت لألسهم األصلية بشرط أن يكون رأس املال األصلي قد دُفع بأكمله
ويعني القرار طريقة زيادة رأس املال ويكون للمساهمني أولوية االكتتاب باألسهم اجلديدة النقدية ويعلن
هؤالء بأولويتهم بالنشر يف جريدة يومية عن قرار زيادة رأس املال وشروط االكتتاب ويُبدي كل مساهم
رغبته يف إستعمال حقه يف األولوية خالل مخسة عشر عاماً من تاريخ النشر املشار إليه وتوزع تلك األسهم
على املساهمني األصليني الذين طلبوا االكتتاب بنسبة ما ميلكونه من أسهم أصلية على أال جياوز ما
حيصلون عليه ما طلبوه من األسهم اجلديدة 4ويُطرح ما تبقى من األسهم لالكتتاب العام4
مادة ( )15جيوز بقرارٍ من اجلمعية العامة غري العادية ختفيض رأس مال الشركة إذا زاد عن حاجتها أو إذا مُنيت
الشركة خبسائر وال يصدر القرار إال بعد تالوة تقرير مراقب احلسابات عن األسباب املوجبة له وعن
االلتزامات اليت على الشركة وأثر التخفيض يف هذه االلتزامات ويبني القرار طريقة التخفيض 4وإذا
كان التخفيض نتيجة زيادة رأس املال عن حاجة الشركة وجبت دعوة الدائنني إىل إبداء إعرتاهاتهم
عليه خالل ستني يوماً من تاريخ نشر قرار التخفيض يف جريدة يومية توزع يف البلد الذي يقع فيه املركز
الرئيسي للشركة  ،فإذا إعرتض أحدهم وقدم إىل الشركة مستندات يف امليعاد املذكور وجب على
الشركة أن تؤدي إليه دينه إذا كان حاالً أو أن تقدم هماناً كافياً للوفاء به إذا كان آجالً4

4

الباب الثالث

جملس اإلدارة
مادة ( )16يتوىل إدارة الشركة جملس إدارة مؤلف من عشر أعضاء ميثل واحد منهم الشركة السعودية للصناعات
األساسية "سابك" طاملا ظلت متلك  %14من جمموع رأمسال الشركة وال يشرتط يف عضو اجمللس الذي
ميثل الشركة السعودية للصناعات األساسية "سابك" أن يكون منتخباً ويتم تعيينه مبوجب خطاب موجه
من رئيس جملس إدارة سابك إىل رئيس جملس إدارة الشركة  ،كما جيوز إلغاء تعيينه بنفس الطريقة ،
وتعني اجلمعية العامة العادية للمساهمني " بإستثناء سابك " أعضاء جملس االدارة الباقني ملدة ال تزيد عن
ثالث سنوات  ،وتبدأ مدة عضوية أول جملس من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعالن تأسيس الشركة4
وإستثناءً من ذلك عني املؤسسون أول جملس إدارة ملدة مخس سنوات مؤلفاً من األعضاء اآلتي أمساؤهم:
املهنة

اجلنسية

السـن

االســم
- 1

وهيب سعيد بن زقر

رجل أعمال

سعودي

 59سنة

- 2

عبدالرمحن سليمان آل الشيخ

رجل أعمال

سعودي

 65سنة

- 3

األمري خالد بن تركي آل سعود

رجل أعمال

سعودي

 57سنة

- 0

حممد عبدالقادر الفضل

رجل أعمال

سعودي

 37سنة

- 5

عبداهلل عثمان القضيب

رجل أعمال

سعودي

 72سنة

- 6

هشام زينل علي رها

رجل أعمال

سعودي

 07سنة

- 7

صاحل علي الرتكي

رجل أعمال

سعودي

 52سنة

- 8

أسامة أمحد زيين

رجل أعمال

سعودي

 39سنة

- 9

خالد أمحد أبوبكر باعشن

رجل أعمال

سعودي

 37سنة

رجل أعمال

سعودي

 04سنة

 - 14حممد محد املاهي

مادة ( )17جيب أن يكون عضو جملس االدارة مالكاً لعدد من أسهم الشركة ال تقل قيمتها االمسية عن عشرة
آالف ريال وتودع هذه األسهم خالل ثالثني يوماً من تاريخ تعيني العضو يف أحد البنوك اليت يعينها وزير
التجارة هلذا الغرض وختصص هذه األسهم لضمان مسؤولية أعضاء جملس االدارة وتظل غري قابلة
للتداول إىل أن تنقضي املدة احملددة لسماع دعو املسؤولية املنصوص عليها يف املادة ( )77من نظام
الشركات أو إىل أن يفصل يف الدعو املذكورة4
مادة ( )18تنتهي عضوية اجمللس بإنتهاء صالحية العضو هلا وفقاً ألي نظام أو تعليمات سارية يف اململكة وإذا شغر
مركز أحد أعضاء اجمللس أثناء السنة عني اجمللس عضواً مؤقتاً بدالً منه على أن يعرض هذا التعيني
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على أول مجعية عامة عادية تليه 4وإذا هبط عدد أعضاء جملس االدارة عن النصاب الالزم لصحة
ت ممكن لتعيني العدد الالزم من األعضاء4
إجتماعاته وجبت دعوة اجلمعية العامة العادية يف أقرب وق ٍ
مادة ( )19مع مراعاة االختصاصات املقررة للجمعية العامة  ،يكون جمللس االدارة أوسع السلطات يف إدارة
الشركة كما يكون له يف حدود إختصاصه أن يفوض واحداً أو أكثر من أعضائه أو من الغري يف
مباشرة عمل أو أعمال معينة4
مادة ( )24تتكون مكافأة أعضاء جملس االدارة من نسبة ال تزيد عن  %14من باقي صايف الربح بعد جتنيب
االحتياطي النظامي واالحتياطات األخر وتوزيع نسبة  %5من رأس املال املدفوع على املساهمني حبدٍ
أقصى ال يزيد عن مائة ألف ريال إهافةً إىل بدل احلضور واالنتقال وفقاً لتعليمات وزارة التجارة4
ويشتمل تقرير جملس االدارة إىل اجلمعية العامة العادية على بيان شامل لكل ما حصل عليه أعضاء
جملس االدارة خالل السنة املالية من رواتب ونصيب يف األرباح وبدل حضور ومصروفات وغري ذلك من
املزايا كما يشتمل التقرير املذكور على بيان ما قبضه أعضاء اجمللس بوصفهم موظفني أو إداريني أو ما
قبضوه نظري أعمال فنية أو إدارية أو إستشارية4
مادة ( )21يعني جملس االدارة من بني أعضائه رئيساً وعضواً منتدباً وجيوز أن جيمع واحد بني مركز رئيس اجمللس
ومركز العضو املنتدب  ،ويكون لرئيس اجمللس صالحيات دعوة اجمللس لإلجتماع ورئاسة إجتماعات
اجمللس  ،وإجتماعات اجلمعية العامة للمساهمني ويكون لرئيس اجمللس والعضو املنتدب جمتمعني
ومنفردين متثيل الشركة لد الدوائر احلكومية والشركات واألفراد واحملاكم وكتاب العدل
وكافة اجلهات القضائية وهيئات التحكيم والغرف التجارية والصناعية وإبرام وتوقيع وتقديم مجيع
الوثائق مبا يف ذلك العقود وإتفاقيات القروض واالتفاقيات املالية األخر والرهون واالجارات ووثائق
وصكوك بيع وشراء األراهي واملباني وإصدار الوكاالت الشرعية نيابةً عن الشركة  ،وإبرام الصلح
واملرافعة واملدافعة نيابةً عن الشركة ولكل منهما حق تفويض أو توكيل الغري بكل أو بعض ما ذكر
وله حق إلغاء التوكيل4
ويتمتع العضو املنتدب بالصالحيات األخر اليت حيددها له جملس االدارة ويقوم بتنفيذ التوجيهات اليت
قد يصدرها له رئيس جملس االدارة ويقوم بتصريف األعمال اليومية للشركة4
وحيدد جملس االدارة املكافأة املالية اخلاصة اليت حيصل عليها كل من الرئيس والعضو املنتدب
باإلهافة إىل املكافأة املقررة لكل عضو مبجلس االدارة طبقاً للمادة ( )24من هذا النظام4
ويعني جملس االدارة سكرترياً من بني أعضائه أو من غريهم  ،وخيتص بتحرير وقائع وقرارات جملس
االدارة يف حماهر وإثباتها يف سجل خاص يُعد هلذا الغرض 4وقحدد مكافأته بقرار من اجمللس وال تزيد
مدة رئيس اجمللس والعضو املنتدب والسكرتري عضو جملس االدارة عن عضوية كل منهم يف اجمللس
وجيوز جتديد فرتة رئاسة رئيس اجمللس ملرة واحدة فقط وبالنسبة للعضو املنتدب وسكرتري عضو جملس
االدارة فإنه جيوز دائماً إعادة تعيينهم( 4إيضاح – ثانياً.) 2 :
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مادة ( )22جيتمع اجمللس بدعوة من رئيسه وتكون الدعوة خطية وجيب على رئيس اجمللس أن يدعو إىل اإلجتماع
متى طلب إليه ذلك إثنان من األعضاء4
مادة ( )23ال يكون إجتماع اجمللس صحيحاً إالّ إذا حضره نصف األعضاء على األقل بشرط أالّ يقل عدد
احلاهرين عن مخسة وتصدر قرارات اجمللس بأغلبية آراء األعضاء احلاهرين أو املمثلني وإذا تساوت
األصوات فريجح من كان إىل جانبه صوت الرئيس4
مادة ( )20تثبت مداوالت اجمللس وقراراته يف حماهر يوقعها رئيس اجمللس والسكرتري وتدون هذه احملاهر يف
سجل خاص يوقعه رئيس اجمللس والسكرتري4

الباب الرابع

مجعيات املساهمني
مادة ( )25اجلمعية العامة املكونة تكويناً صحيحاً متثل مجيع املساهمني وال جيوز إنعقادها إالّ يف املدينة اليت
يكون فيها مركز الشركة الرئيسي4
لكل مكتتب أياً كان عدد أسهمه حق حضور اجلمعية التأسيسية بطريق األصالة أو نيابةً عن غريه من
املكتتبني ولكل مساهم حائز لعشرة أسهم حق حضور اجلمعية العامة وللمساهم أن يوكل عنه
مساهماً آخر من غري أعضاء جملس االدارة يف حضور اجلمعية العامة4
مادة ( )26ختتص اجلمعية التأسيسية باألمور اآلتية :
 - 1التحقق من االكتتاب بكل رأس املال ومن الوفاء طبقاً ألحكام نظام الشركات باحلد األدنى
من رأس املال وبالقدر املستحق من قيمة األسهم4
 - 2وهع النصوص النهائية لنظام الشركات ولكن ال جيوز هلا إدخال تعديالت جوهرية على النظام
املعروض عليها إالّ مبوافقة مجيع املكتتبني املمثلني فيها4
 - 3املداولة يف تقرير املؤسسني عن األعمال والنفقات اليت إقتضاها التأسيس4
 - 0تعيني أول مراقب حسابات للشركة4
ويشرتط لصحة إنعقادها حضور عدد من املكتتبني ميثل نصف رأس املال على األقل ولكل مكتتب يف
إجتماعاتها صوت عن كل سهم إكتتب فيه أو ميثله4
مادة ( )27فيما عدا األمور اليت ختتص بها اجلمعية العامة غري العادية ختتص اجلمعية العامة العادية جبميع األمور
املتعلقة بالشركة وتنعقد مرة على األقل يف السنة خالل الستة شهور التالية النتهاء السنة املالية للشركة
كما جيوز دعوة مجعيات عادية أخر كلما دعت احلاجة إىل ذلك4
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مادة ( )28ختتص اجلمعية العامة غري العادية بتعديل نظام الشركة بإستثناء األحكام احملظور عليها تعديلها نظاماً
وفضالً عن ذلك يكون هلا أن تصدر قرارات يف األمور الداخلة يف إختصاص اجلمعية العامة العادية وذلك
بنفس الشروط واألوهاع املقررة للجمعية األخرية4
مادة ( )29تنعقد اجلمعيات العامة للمساهمني بدعوة من جملس االدارة  ،وعلى جملس االدارات أن يدعو اجلمعية
العامة العادية إذا طلب ذلك مراقب احلسابات أو عدد من املساهمني ميثل مخسه يف املائة من رأس املال
على األقل وتنشر الدعوة النعقاد اجلمعية العامة يف اجلريدة الرمسية وصحيفة يومية توزع يف املركز
الرئيسي للشركة قبل امليعاد احملدد لالنعقاد خبمسة وعشرين يوماً على األقل وتشتمل الدعوة على
جدول األعمال وترسل صورة من الدعوة وجدول األعمال إىل االدارة العامة للشركات بوزارة التجارة
خالل احملددة للنشر4
مادة ( )34يُحرر عند إنعقاد اجلمعية كشف بأمساء املساهمني احلاهرين واملمثلني وحمال إقامتهم مع بيان عدد
األسهم اليت يف حيازتهم باألصالة أو بالوكالة وعدد األصوات املخصصة هلا ويكون لكل ذي مصلحة
االطالع على هذا الكشف4
مادة ( )31ال يكون إجتماع اجلمعية العامة العادية صحيحاً إالّ إذا حضره مساهمون ميثلون نصف رأس املال على
األقل  ،فإذا مل يتوفر هذا النصاب يف اإلجتماع األول وجبت الدعوة إىل إجتماع ثاني يعقد خالل الثالثني
يوماً التالية لإلجتماع السابق وتُعلن الدعوة بالطريقة املنصوص عليها يف املادة ( )29من هذا النظام ويُعترب
اإلجتماع الثاني صحيح ًا إياً كان عدد األسهم املمثلة فيه4
مادة ( )32ال يكون إجتماع اجلمعية العامة غري العادية صحيحاً إالّ إذا حضره مساهمون ميثلون نصف رأس املال
على األقل  ،فإذا مل يتوفر هذا النصاب يف اإلجتماع األول وُجهت الدعوة إىل إجتماع ثاني بنفس األوهاع
املنصوص عليها يف املادة السابقة ويكون اإلجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من املساهمني ميثل
ربع راس املال على األقل4
مادة ( )33لكل مكتتب صوت عن كل سهم ميثله يف اجلمعية التأسيسية وقحسب األصوات يف اجلمعيات العامة
العادية وغري العادية على أساس صوت واحد لكل سهم ومع ذلك ال جيوز ألعضاء جملس االدارة
االشرتاك يف التصويت على القرارات اليت تتعلق بإبراء ذمتهم عن مدة إدارتهم4
مادة ( )30تصدر القرارات يف اجلمعية التأسيسية باألغلبية املطلقة لألسهم املمثلة فيها  ،وتصدر قرارات اجلمعية
العامة العادية بأغلبية نصف األسهم املمثلة يف اإلجتماع4
كما تصدر قرارات اجلمعية العامة الغري عادية بأغلبية ثلثي األسهم املمثلة يف اإلجتماع إالّ إذا كان
القرار متعلقاً بزيادة أو ختفيض رأس املال أو بإطالة مدة الشركة أو حبل الشركة قبل إنقضاء املدة
احملددة يف نظامها أو بإدماج الشركة يف شركة أو يف مؤسسة أخر فال يكون القرار صحيحاً إالّ إذا
صدر بأغلبية ثالثة أرباع األسهم املمثلة يف اإلجتماع4
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مادة ( )35لكل مساهم حق مناقشة املوهوعات املدرجة يف جدول األعمال وتوجيه األسئلة بشأنها إىل أعضاء
جملس االدارة ومراقب احلسابات وجييب جملس االدارة أو مراقب احلسابات على أسئلة املساهمني
بالقدر الذي ال يعرض مصلحة الشركة للضرر  ،وإذا رأ املساهم أن الرد على سؤاله غري مقنع
إحتكم إىل اجلمعية وكان قرارها يف هذا الشأن نافذاً4
مادة ( )36يرأس اجلمعية العمومية رئيس جملس االدارة أو من ينوب عنه يف حالة غيابه ويعني الرئيس سكرترياً
لإلجتماع وجامعاً لألصوات وحيرر بإجتماع اجلمعية حمضر يتضمن أمساء املساهمني احلاهرين أو
املمثلني وعدد األسهم يف حيازتهم باألصالة أو بالوكالة وعدد األصوات املقررة هلا والقرارات اليت أتختذت
وعدد األصوات اليت وافقت عليها أو خالفتها وخالصة وافية للمناقشات اليت دارت يف اإلجتماع  ،وتدون
احملاهر بصفة منتظمة عقب كل إجتماع يف سجل خاص يوقعه رئيس اجلمعية وسكرتريها وجامع
األصوات4

الباب اخلامس

مراقب احلسابات
مادة ( )37يكون للشركة مراقب حسابات أو أكثر من بني املصرح هلم بالعمل يف اململكة تعينه اجلمعية العامة
سنوياً وقحدد مكافأته وجيوز إعادة تعيينه4
مادة ( )38ملراقب احلسابات يف كل وقت حق االطالع على دفاتر الشركة وسجالتها وغري ذلك من الوثائق وله أن
يطلب البيانات واإليضاحات اليت ير هرورة احلصول عليها  ،وله أيضاً أن حيقق موجودات الشركة
وإلتزاماتها  ،وعلى مراقب احلسابات أن يقدم إىل اجلمعية العامة السنوية تقريراً يضمنه موقف الشركة
من متكينه من احلصول على البيانات واإليضاحات اليت طلبها  ،وما يكون قد كشفه من خمالفات
ألحكام نظام الشركات أو أحكام هذا النظام ورأيه يف مد مطابقة حسابات الشركة للواقع4

الباب السادس

حسابات الشركة وتوزيع األرباح
مادة ( )39تبتديء سنة الشركة من أول شهر يناير وتنتهي يف نهاية شهر ديسمرب من كل سنة على أن السنة املالية
األوىل تشمل املدة اليت تنقضي من تاريخ القرار الصادر بإعالن تأسيس الشركة حتى نهاية شهر ديسمرب
من السنة التالية4
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مادة ( )04يعد جملس االدارة يف نهاية كل سنة مالية جرداً لقيمة أصول الشركة وخصومها يف التاريخ املذكور
كما يعد ميزانية الشركة وحساب األرباح واخلسائر وتقريراً عن نشاط الشركة ومركزها املالي عن
السنة املالية املنقضية والطريقة اليت يقرتحها لتوزيع األرباح الصافية وذلك قبل إنعقاد اجلمعية بستني يوماً
على األقل ويضع اجمللس هذه الوثائق قحت تصرف مراقب احلسابات قبل املوعد املقرر النعقاد اجلمعية
خبمسة ومخسني يوماً على األقل  ،ويوقع رئيس جملس االدارة الوثائق املشار إليها وتودع نسخ منها يف
املركز الرئيسي للشركة قحت تصرف املساهمني قبل املوعد املقرر النعقاد اجلمعية العامة خبمسة
وعشرين يوماً على األقل وعلى رئيس جملس االدارة أن ينشر يف صحيفة توزع يف املركز الرئيسي
للشركة امليزانية وحساب األرباح واخلسائر وخالصة وافية من تقرير جملس االدارة والنص الكامل
لتقرير مراقب احلسابات وأن يرسل صورة من هذه الوثائق إىل االدارة العامة للشركات قبل إنعقاد
اجلمعية العامة خبمسة وعشرين يوماً على األقل4
مادة ( )01توزع أرباح الشركة الصافية السنوية بعد خصم املصروفات العمومية والتكاليف األخر على الوجه
التالي :
 - 1جينب  %14من األرباح الصافية لتكوين إحتياطي نظامي وجيوز للجمعية العامة العادية وقف هذا
التجنيب متى بلغ االحتياطي املذكور نصف رأس املال4
 - 2يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أوىل للمساهمني تعادل  %5من رأس املال املدفوع4
 - 3خيصص بعد ما تقدم مكافأة جملس االدارة وفقاً للمادة ( )24من هذا النظام ويوزع الباقي بعد
ذلك على املساهمني كحصة إهافية يف األرباح4
مادة ( )02تُدفع األرباح املقرر توزيعها على املساهمني يف املكان واملواعيد اليت حيددها جملس االدارة4
مادة ( )03إذا بلغت خسائر الشركة ثالثة أرباع رأس املال وجب على أعضاء جملس االدارة دعوة اجلمعية العامة غري
العادية للنظر يف إستمرار الشركة أو حلها قبل أجلها املعني باملادة ( )6من هذا النظام وينشر قرار
اجلمعية يف مجيع األحوال يف اجلريدة الرمسية4

الباب السابع

املنازعـــات
مادة ( )00لكل مساهم احلق يف رفع دعو املسؤولية املقررة للشركة على أعضاء جملس االدارة إذا كان من
شأن اخلطأ الذي صدر منهم إحلاق هرر خاص به بشرط أن يكون له حق الشركة يف رفعها مازال
قائماً 4وجيب على املساهم أن خيطر الشركة بعزمه رفع الدعو 4
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الباب الثامن

حل الشركة وتصفيتها
مادة ( )05عند إنتهاء مدة الشركة ويف حالة حلها قبل األجل احملدد تقرر اجلمعية العامة غري العادية بناءً على
إقرتاح جملس االدارة طريقة التصفية وتعني مصفياً أو أكثر وقحدد صالحياتهم وأتعابهم وتنتهي سلطة
جملس االدارة بإنقضاء الشركة  ،ومع ذلك يستمر قائماً على إدارة الشركة إىل أن يتم تعيني املصفي ،
وتبقى ألجهزة الشركة إختصاصاتها بالقدر الذي ال يتعارض مع إختصاصات املصفني4

الباب التاسع

أحكـام ختاميـة
مادة ( )06يودع هذا النظام ويُنشر طبقاً لنظام الشركات4
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إيضاح التعديالت يف النظام األساسي للشركة :
أوالً :

موافقة اجلمعية العمومية غري العادية األوىل (يف دعوتها الثانية) املنعقدة بتاريخ 1016/2/19هـ املوافق
1995/7/17م على تعديل املادة رقم ( )2واملادة رقم ( )0من النظام األساسي للشركة حبيث تصبح املادتني
بعد التعديل على النحو التالي - :
 - 1مادة ( )2إسم الشركة  :الشركة السعودية للتنمية الصناعية ( صدق ) شركة مساهمة سعودية
وميكن للشركة إختاذ الشعار الذي يتكون من هذه الكلمة مقرتن بشكل مميز عالمة جتارية
للشركة.
 - 2مادة ( : )0جيوز للشركة أن يكون هلا مصلحة أو أن تشرتك بأي وجه من الوجوه مع اهليئات أو
الشركات اليت تزاول أعماالً شبيهة بأعماهلا أو اليت تعاونها على قحقيق غرهها كما جيوز هلا أن
تندم أو تدم فيها أو تشرتيها  .وهلا أن تؤسس مع الغري شركات أو تشرتك مع الغري يف تأسيس
شركات أخر

ثانيا :

موافقة اجلمعية العمومية غري العادية الثانية (يف دعوتها الثانية) املنعقدة بتاريخ 1019/2/29هـ املوافق
1998/6/23م على تعديل املادة رقم ( )7واملادة رقم ( )21من النظام األساسي للشركة حبيث تصبح
املادتني بعد التعديل على النحو التالي - :
 - 1مادة ( )7رأس مال الشركة  044.444.444أربعمائة مليون ريال سعودي مقسم إىل ()8.444.444
مثانية مليون سهم متساوية القيمة تبلغ القيمة اإلمسية لكلٍ منها ( )54ريال سعودي وكلها أسهم
عادية ونقدية.
 - 2مادة ( )21يعني جملس االدارة من بني أعضائه رئيساً وعضواً منتدباً  - - - - - - - -إخل
ويعني جملس االدارة سكرترياً من بني أعضائه أو من غريهم  ،وخيتص بتحرير وقائع وقرارات جملس
االدارة يف حماهر وإثباتها يف سجل خاص يُعد هلذا الغرض 4وقحدد مكافأته بقرار من اجمللس وال
تزيد مدة رئيس اجمللس والعضو املنتدب والسكرتري عضو جملس اإلدارة عن عضوية كل منهم يف
اجمللس وجيوز إعادة تعيينهم.
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