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Articles of Association of the Saudi Arabian Mining Company (Ma'aden)

Chapter One: Company 
Incorporation 

Article One (1)
Incorporation

A Saudi Joint Stock Company listed in the Saudi Stock 
Exchange shall be incorporated as per the provisions of 
Companies Regulations and its implementing rules.

Article Two (2)
Name of the Company

Saudi Arabian Mining Company (Ma’aden)

Article Three (3)    
Objectives of the Company

الباب األول: تأسيس الشركة

المادة األولى )1(
التأسيس

تؤســس طبقــا ألحــكام نظــام الشــركات ولوائحــه وهــذا النظــام شــركة 
مســاهمة ســعودية مدرجــة فــي الســوق الســعودي.

المادة الثانية )2(
اسم الشركة

شركة التعدين العربية السعودية )معادن(.

المادة الثالثة )3(
أغراض الشركة

(a) Obtaining any license pursuant to the Mining 
Investment Law and perform the mandate 
of such license, inclusive of both duties and 
liabilities.

(b) Executing and managing mining projects in 
the Kingdom, attracting local and international 
investments to take part in the Saudi mining 
industry.

(c) Importing equipment and other requirements, 
directly or indirectly.

(d) Undertaking - on its own or through third 
parties  - the theoretical and practical studies 
and research related to the mining sector, 
training Saudi technical cadres in the various 
mining fields, and providing or obtaining 
consultative services related directly or 
indirectly to its business or various activities.

(e) Cooperating with companies and entities 
undertaking mining activities in order to 
facilitate exploration, discovery, investment, 
distribution and marketing processes.

(f) Establishing, operating, maintaining, 
developing, integrating, and managing 
mines, mining projects, buildings, railroads, 
public roads, pipelines, refining factories, 
manufacturing plants, transportation systems, 
power generation plants, and other facilities 
required for fulfilling the Company’s objectives 
inside or outside the Kingdom.

االســتثمار   لنظــام  طبقــً  رخصــة  أي  علــى  الحصــول  )أ( 
التعدينــي، وممارســة مــا تخولــه تلــك الرخــص مــن حقــوق 

وتحمــل مــا تفرضــه مــن التزامــات. 

تنفيــذ مشــاريع التعديــن فــي المملكــة وإدارتهــا، وجــذب  )ب( 
االســتثمارات المحليــة والعالميــة للمشــاركة فــي صناعــة 

التعدين الســعودية. 

إمــا  التعديــن  بصناعــة  العالقــة  ذات  المعــدات  اســتيراد  )ج( 
بشــكل مباشــر أو بواســطة الغير. 

بالدراســات   - غيرهــا  بواســطة  أو  بنفســها   - القيــام  )د( 
والبحــوث النظريــة والعمليــة المتعلقــة بشــئون المعــادن 
ــن، وتدريــب كــوادر ســعودية فنيــة فــي المجــاالت  والتعدي
التعدينيــة، وتقديــم الخدمــات االستشــارية التــي تتعلــق 
بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر بأعمالهــا أو أوجــه نشــاطها، 

أو الحصــول علــى مثــل تلــك الخدمــات.  

التعــاون مــع الشــركات والهيئــات التــي تمــارس نشــاطً  )ه( 
والكشــف  االســتطالع  عمليــات  لتســهيل  تعدينيــً 

والتســويق. والتوزيــع  واالســتثمار 
 

وإدارة  وتكامــل  وتطويــر  وصيانــة  وتشــغيل  إنشــاء  )و( 
والســكك  والمبانــي  التعديــن  ومشــاريع  المناجــم 
ومصانــع  األنابيــب  وخطــوط  العامــة  والطــرق  الحديديــة 
التكريــر ومعامــل التصنيــع وأجهــزة المواصــالت ومعامــل 
توليــد الكهربــاء وغيــر ذلــك مــن المرافــق الالزمــة لتحقيــق 

خارجهــا. أو  المملكــة  داخــل  الشــركة  أغــراض 
 

تمــارس الشــركة أوجــه نشــاطها علــى أســاس تجــاري وبقصــد الربــح؛ 
وفقــً لمــا تقــوم بــه الشــركات التجاريــة الخاصــة. الغــرض األســاس 
األنشــطة  ومراحــل  أوجــه  مختلــف  وتنفيــذ  مزاولــة  هــو  للشــركة 
وتطويــر  تنميــة  ذلــك  فــي  بمــا  التعديــن  بصناعــة  العالقــة  ذات 
صناعــة التعديــن وسالســل توريدهــا ومنتجاتهــا والصناعــات ذات 
العالقــة بهــا، وال يدخــل فــي ذلــك البتــرول والغــاز الطبيعــي إال فيمــا 
يتعلــق بتحســين منتجــات ومســتحضرات التعدين ومســتحضراته. 
وللشــركة أن تقــوم بجميــع التصرفــات القانونيــة الالزمــة لتحقيــق 

ــد مــا يلــي: ــك - ودون تحدي أغراضهــا بمــا فــي ذل

1. The Company shall exercise its activities on a 
commercial basis with the intention of making 
profits as per the practices of private commercial 
companies. The Company’s business shall encompass 
all different aspects and stages of the of the mining 
industry, including the development of the industry 
and related industries, and the development of 
the supply chain and products in the industry. This 
shall exclude petroleum and natural gas except for 
improving mining products and by-products. The 
Company shall take all necessary legal actions to 
fulfill its purposes - including but not limited to:

  .1



6

النظام األساس لشركة التعدين العربية السعودية )معادن(

Article Four (4)
Participation with other Companies

The Company may establish wholly-owned limited 
liability, closed joint stock companies. It may also own 
shares or stock in other existing companies or merge 
with such companies and may work with third parties on 
establishing joint stock or limited liability companies or 
any other entities inside or outside the Kingdom, having 
complied with the applicable laws and directives in this 
regard. Moreover, the Company may dispose of these 
shares or stocks provided that they are not serving as 
brokers for the traded shares.

Article Five (5)
Head Office of the Company

The Company’s head office is located in Riyadh, Kingdom 
of Saudi Arabia. The Board may open branches, offices or 
agencies inside or outside the Kingdom of Saudi Arabia.

Article Six (6)
Duration of the Company

The duration of the Company shall be ninety-nine 
(99) Gregorian years effective from the date of the 
Royal Decree that declares its incorporation. The 
duration of the Company may be extended to other 
similar or shorter periods by a resolution issued by the 
Extraordinary General Assembly at least one year prior 
to the expiration of its term.

المادة الرابعة )4(
المشاركة والتملك في الشركات

يجــوز للشــركة إنشــاء شــركات بمفردهــا ذات مســؤولية محــدودة أو 
مســاهمة مقفلــة، كمــا يجــوز لهــا أن تمتلــك األســهم والحصــص فــي 
شــركات أخــرى قائمــة أو تندمــج معهــا، ولهــا حــق االشــتراك مــع الغيــر 
في تأســيس الشــركات المســاهمة أو ذات المســئولية المحدودة أو أي 
ــات أخــرى ســواء داخــل المملكــة أو خارجهــا وذلــك بعــد اســتيفاء  كيان
مــا تتطلبــه األنظمــة والتعليمــات المتبعــة فــي هــذا الشــأن. كمــا يجــوز 
للشــركة أن تتصــرف فــي هــذه األســهم أو الحصــص علــى أال يشــمل 

ذلك الوساطة في تداولها. 

المادة الخامسة )5(
المركز الرئيس للشركة

يقــع المركــز الرئيــس للشــركة فــي مدينــة الريــاض، ويجــوز أن ينشــأ 
لهــا فــروع أو مكاتــب أو توكيــالت داخــل المملكــة أو خارجهــا، بقــرار مــن 

مجلــس إدارة الشــركة.

المادة السادسة )6(
مدة الشركة

مــدة الشــركة تســعة وتســعون عامــً )ميالديــة( تبــدأ مــن تاريــخ صــدور 
المرســوم الملكــي المرخــص بتأسيســها، ويجــوز إطالــة هــذه المــدة 
لمــدة أو مــدد أخــرى مماثلــة أو أقصــر بقــرار تصــدره الجمعيــة العامــة غيــر 

العاديــة قبــل انتهــاء اجلهــا بســنة واحــدة علــى األقــل.

(g) Wholesale, direct and retail sales and marketing of 
its products including end-use products such as 
gold, jewelry, precious stones and mineral ores.

(h) Cooperating, by whatever means, with other 
companies or bodies performing similar businesses, 
or that may help it fulfills its purposes, either inside 
or outside the Kingdom, or in which it has interests. 
It may also acquire those companies and bodies or 
affiliate or merge with them.

(i) Invest its funds in objectives similar to its own. 
 
(j) Taking loans and owning movable and fixed 

properties for fulfilling its purposes.

(k) Providing financial, technical support, human 
resources and other services to affiliated 
companies.

 
2. The Company shall perform its activities pursuant   

to the applicable laws after obtaining all necessary 
licenses from the competent authorities, if any.

والتســويق  المباشــرة  والتجــارة  والتجزئــة  الجملــة  تجــارة  )ز( 
لالســتخدام  الجاهــزة  المنتجــات  ذلــك  فــي  بمــا  لمنتجاتهــا 
وخاماتهــا. الكريمــة  واألحجــار  والمجوهــرات  المصوغــات  مثــل 

االشــتراك بــأي وجــه مــن الوجــوه مــع الشــركات أو الهيئــات  )ح( 
قــد  التــي  أو  مشــابهة ألعمالهــا  أعمــاالً  تــزاول  التــي  األخــرى 
المملكــة  داخــل  ســواء  أغراضهــا  تحقيــق  علــى  تعاونهــا 
والهيئــات  الشــركات  فــي  لهــا  تقــرر مصلحــة  أو  أو خارجهــا 
أو  والهيئــات  الشــركات  هــذه  تشــتري  أن  ولهــا  نفســها، 

تلحقهــا بهــا أو تدمجهــا فيهــا. 
اســتثمار أموالهــا فــي األغــراض الشــبيهة بأغراضهــا أو المماثلــة  )ط( 

لهــا.

عقــد القــروض وتملــك العقــار المنقــول والثابــت وذلــك بقصــد  )ي( 
تحقيــق أغراضهــا، 

2.  وتمارس الشــركة أنشــطتها وفق األنظمة المتبعة وبعد الحصول  
      علــى التراخيــص الالزمــة مــن الجهــات المختصة إن وجدت.
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Chapter Two: Share Capital and 
Shares

Article Seven (7)
Share Capital

The share capital of the Company is twelve billion 
three hundred and five million nine hundred and eleven 
thousand four hundred and sixty (12,305,911,460) SAR, 
which are divided into one billion, two hundred thirty 
million five hundred ninety-one thousand one hundred 
and forty-six (1,230,591,146) shares of SAR 10 each.

Article Eight (8)
Preferred Shares

The Extraordinary General Assembly may, subject to the 
conditions of the competent authority (Capital Market 
Authority), issue preferred shares, purchase preferred 
shares, convert ordinary shares into preferred shares, 
or vice versa. The preferred shares shall not give their 
holders the right to vote in general assemblies. Such 
shares shall entitle their holders to a percentage, higher 
than that of holders of ordinary shares, in the net profits 
of the Company after deducting the statutory reserve.  
The Extraordinary General Assembly may approve such 
other terms and conditions to the preferred shares that 
are not inconsistent with the foregoing.

Article Nine (9)
Non-Payment of Shares

1.     A Shareholder shall pay the value of the Shares on 
the dates set for such payment. If a Shareholder 
defaults in payment when it becomes due, the 
Board may, after notice through a registered letter, 
sell the Shares at a public auction or in the stock 
exchange, as the case may be, in accordance with 
measures imposed by the Capital Market Authority.

2.  The Company shall recover from the proceeds of 
the sale such amounts as are due to it and shall 
refund the balance to the Shareholder. If the 
proceeds of the sale fall short of the amounts 
(due), the Company shall have a claim on the 
entirety of the Shareholder’s personal funds for 
the unpaid balance. 

3.   The defaulting Shareholder may, up to the date of 
sale, pay the amount due from him plus (all) the 
expenses incurred by the Company.

4. The Company shall cancel the Shares so sold in 
accordance with provisions of this Article, give the 
purchaser new Shares bearing the serial numbers 
of the canceled shares and make a notation to 
this effect in the shares register, together with 
specifying the name of new holder.

المادة السابعة )7(
رأس المال

مالييــن  وخمســة  وثالثمائــة  مليــار  عشــر  أثنــى  الشــركة  مــال  رأس 
وتســعمائة وإحــدى عشــر ألــف وأربعمائــة وســتون )12.305.911.460( ريــال 
وخمســمائة  مليــون  وثالثــون  ومائتــان  مليــار  علــى  مــوزع  ســعودي. 
وواحــد وتســعون ألــف ومائــة وســتة وأربعــون )1.230.591.146 ( ســهمً، 

قيمــة كل ســهم )10( عشــرة ريــاالت ســعودية.

المادة الثامنة )8(
األسهم الممتازة

يجــوز للجمعيــة العامــة غيــر العاديــة للشــركة طبقــً لألســس التــي 
تضعهــا الجهــة المختصــة )هيئــة الســوق الماليــة( أن تصــدر أســهمً 
ممتــازة أو أن تقــرر شــراءها أو تحويــل أســهم عاديــة إلــى أســهم ممتــازة، 
أو تحويــل االســهم الممتــازة إلــى عاديــة، وال تعطــي األســهم الممتــازة 
وترتــب  للمســاهمين،  العامــة  الجمعيــات  فــي  التصويــت  فــي  الحــق 
هــذه االســهم ألصحابهــا الحــق فــي الحصــول علــى نســبة أكثــر مــن 
أصحــاب األســهم العاديــة مــن األربــاح الصافيــة للشــركة بعــد تجنيــب 
االحتياطــي النظامــي. ودون اإلخــالل بمــا ســبق، يجــوز للجمعيــة العامــة 
غيــر العاديــة أن توافــق علــى شــروط وأحــكام إضافيــة فيمــا يتعلــق 

باألســهم الممتــازة.

المادة التاسعة )9(
بيع األسهم غير المستوفاة القيمة

1.      يلتــزم المســاهم بدفــع قيمــة الســهم فــي المواعيــد المعينــة 
جــاز  االســتحقاق،  ميعــاد  فــي  الوفــاء  عــن  تخلــف  وإذا  لذلــك، 
لمجلــس اإلدارة بعــد إبالغــه بخطــاب مســجل بيــع الســهم فــي 
المــزاد العلنــي أو ســوق األوراق الماليــة بحســب األحــوال وفــق 

الضوابــط التــي تحددهــا هيئــة الســوق الماليــة.

ــغ المســتحقة لهــا  2.     تســتوفي الشــركة مــن حصيلــة البيــع المبال
وتــرد الباقــي إلــى صاحــب الســهم. وإذا لــم تكفــي حصيلــة البيــع 
للوفــاء بهــذه المبالــغ، جــاز للشــركة أن تســتوفي الباقــي مــن 

جميــع أمــوال المســاهم.

البيــع؛ دفــع  يــوم  إلــى  3.    يجــوز للمســاهم المتخلــف عــن الدفــع 
التــي  المصروفــات  إليهــا  مضافــا  عليــه  المســتحقة  القيمــة 

الشــأن. هــذا  فــي  الشــركة  أنفقتهــا 

المــادة،  هــذه  ألحــكام  وفقــا  المبيــع  الســهم  الشــركة  تلغــي      .4
وتعطــي المشــتري ســهما جديــدا يحمــل رقــم الســهم الملغــى، 
وتؤشــر فــي ســجل األســهم بوقــوع البيــع مــع بيــان اســم المالــك 

ــد. الجدي

الباب الثاني : رأس المال واألسهم
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النظام األساس لشركة التعدين العربية السعودية )معادن(

Article Ten (10)
Company Purchase, Sale and Mortgage 
of Company Shares

1.      The Company may purchase or mortgage Company 
Shares in accordance with the guidelines issued by 
the Capital Market Authority. Shares purchased 
by the Company shall not carry voting rights in 
shareholder assemblies

2.  The Company may purchase Company Shares for 
the purpose of allocating such Shares to Company 
employees as part of an employee shares’ program. 
The Company may also sell those shares (treasury 
shares) in one step or more in accordance with the 
guidelines issued by the Capital Market Authority.

Article Eleven (11)
Share issuance 

The shares of joint stock companies shall be nominal. 
Shares may not be issued at less than their nominal 
value, but they may be issued at a premium if the 
bylaws of the company provide that or if it is approved 
by the general assembly. In this case, the difference in 
value shall be prescribed in a separate provision within 
shareholders› rights and it may not be distributed to 
shareholders as profits. If a share is jointly owned by 
several persons, they must elect one of them to exercise 
the rights attached to such share on their behalf, but 
they shall be jointly liable for the obligations arising 
from the ownership of such share.

المادة العاشرة )10(
شراء الشركة ألسهمها وبيعها وارتهانها

1.      يجــوز للشــركة أن تشــتري أســهمها أو ترتهنهــا وفقــً للضوابــط 
التــي تضعهــا هيئــة الســوق الماليــة، وال يكــون لألســهم التــي 

تشــتريها الشــركة أصــوات فــي جمعيــات المســاهمين.

ويجــوز للشــركة القيــام بشــراء أســهمها لغــرض تخصيصهــا      .2
أيضــً  ويجــوز  الموظفيــن.  أســهم  برنامــج  ضمــن  لموظفيهــا 
مرحلــة  علــى  الخزينــة(  )أســهم  األســهم  تلــك  بيــع  للشــركة 
التــي تضعهــا هيئــة  للضوابــط  عــدة مراحــل وفقــً  أو  واحــدة 

الماليــة.  الســوق 

المادة الحادية عشرة )11(
إصدار األسهم

تكــون األســهم اســمية وال يجــوز أن تصــدر بأقــل مــن قيمتهــا االســمية، 
وإنمــا يجــوز أن تصــدر بأعلــى مــن هــذه القيمــة، وفــي هــذه الحالــة األخيرة 
يضــاف فــرق القيمــة فــي بنــد مســتقل ضمــن حقــوق المســاهمين، وال 
يجــوز توزيعهــا كأربــاح علــى المســاهمين. والســهم غيــر قابــل للتجزئــة 
فــي مواجهــة الشــركة، فــإذا ملــك الســهم أشــخاص متعــددون وجــب 
عليهــم أن يختــاروا أحدهــم لينــوب عنهــم فــي اســتعمال الحقــوق 
بــه، ويكــون هــؤالء األشــخاص مســؤولين بالتضامــن عــن  المتعلقــة 

االلتزامات الناشئة من ملكية السهم.  

المادة الثانية عشرة )12(
تداول األسهم وسجل المساهمين

أســهم الشــركة قابلــة للتــداول وفقــً للوائــح والقواعــد والتعليمــات 
الصادرة من هيئة السوق المالية.  

المادة الثالثة عشرة )13(
زيادة رأس المال

للجمعيــة العامــة غيــر العاديــة أن تقــرر زيــادة رأس مــال الشــركة،   .1
أن  يشــترط  .وال  دفــع كامــاًل  قــد  المــال  رأس  يكــون  أن  بشــرط 
يكــون رأس المــال قــد دفــع بأكملــه إذا كان الجــزء غيــر المدفــوع 
مــن رأس المــال يعــود إلــى أســهم صــدرت مقابــل تحويــل أدوات 
ديــن أو صكــوك تمويليــة إلــى أســهم ولــم تنتــه بعــد المــدة 

المقــررة لتحويلهــا إلــى أســهم.

للجمعيــة العامــة غيــر العاديــة فــي جميــع األحــوال أن تخصــص   .2
األســهم المصــدرة عنــد زيــادة رأس المال أو جــزءا منها للعاملين 
فــي الشــركة والشــركات التابعــة أو بعضهــا، أو أي مــن ذلــك. وال 
ــة عنــد إصــدار الشــركة  يجــوز للمســاهمين ممارســة حــق األولوي

لألســهم المخصصــة للعامليــن.

ــك للســهم وقــت صــدور قــرار الجمعيــة العامــة  للمســاهم المال  .3
فــي  األولويــة  المــال  رأس  زيــادة  علــى  بالموافقــة  العاديــة  غيــر 
االكتتــاب باألســهم الجديــدة التــي تصــدر مقابــل حصــص نقديــة، 

Article Twelve (12)    
Share Trading and Share Register

The shares shall be traded in accordance with the rules, 
regulations and directives issued by the Capital Market 
Authority (CMA).

Article Thirteen (13)
Increase of Capital

1. The Extraordinary General Assembly may adopt a 
resolution to increase the Company’s share capital, 
provided that the original capital must have been 
paid in full unless the unpaid portion relates to 
convertible debt instruments or sukuk that have 
not matured.

2. In all cases, the Extraordinary General Assembly 
may allocate all the shares issued as a result of a 
capital increase or part thereof to the Company 
and/or subsidiaries’ employees. The shareholder 
may not exercise his pre-emption rights on shares 
allocated to employees.

3. Shareholders shall have pre-emptive rights 
to subscribe for the new cash shares. The 
shareholders shall be notified of the pre-emptive 
rights vested in them by notice to be published in 
a daily newspaper addressing the capital increase 
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المادة الرابعة عشرة )14(
تخفيض رأس المال

مــال  رأس  تخفيــض  تقــرر  أن  العاديــة  غيــر  العامــة  للجمعيــة   .1
الشــركة إذا زاد علــى حاجــة الشــركة أو إذا منيــت بخســائر. ويجــوز 
فــي الحالــة األخيــرة وحدهــا تخفيــض رأس المــال إلــى مــا دون 
الحــد المنصــوص عليــه فــي المــادة )الرابعــة والخمســين( مــن 
ــر  نظــام الشــركات. وال يصــدر قــرار التخفيــض إال بعــد تــالوة تقري
ــه وعــن  ــة ل خــاص يعــده مراجــع الحســابات عــن األســباب الموجب
االلتزامــات التــي علــى الشــركة وعــن أثــر التخفيــض فــي هــذه 

االلتزامــات.

حاجــة  علــى  زيادتــه  نتيجــة  المــال  رأس  تخفيــض  كان  وإذا   .2
الشــركة، وجبــت دعــوة الدائنيــن إلــى إبــداء اعتراضاتهــم عليــه 
ــدة  ــخ نشــر قــرار التخفيــض فــي جري خــالل ســتين يومــا مــن تاري
يوميــة تــوزع فــي المنطقــة التــي فيهــا مركــز الشــركة الرئيــس. 
فــإن اعتــرض أحــد الدائنيــن وقــدم إلــى الشــركة مســتنداته فــي 
ــه إذا  ــه دين ــؤدي إلي ــى الشــركة أن ت الميعــاد المذكــور، وجــب عل
كان حــاالً أو أن تقــدم لــه ضمانــً كافيــً للوفــاء بــه إذا كان آجــاًل .

Article Fourteen (14)
Decrease of Capital

1. The Extraordinary General Assembly may decrease 
the Company’s capital if it exceeds the Company’s 
needs or if the Company suffers losses. The 
capital may, in the latter case only be decreased 
to less than the limit stipulated in Article (54) of 
the Companies Regulations. Such resolution shall 
be issued only after receiving a special report 
prepared by the Auditor on the reasons for such 
reduction, the obligations to be fulfilled by the 
Company, and the impact of the reduction on such 
obligations.

2. If the reason for the capital reduction is due to the 
capital being in excess of the Company’s needs, 
the Company’s creditors must be invited to express 
their objection to such a reduction within sixty 
days from the date of publication of the resolution 
relating to the reduction in a daily newspaper 
published in the region where the Company’s head 
office is located. Should any creditor object and 
present to the Company evidentiary documents 
within the time limit set above; then the Company 
shall pay such debt, if already due, or present an 
adequate guarantee of payment if the debt is due 
on a later date.

resolution, the conditions of subscription and the 
period of subscription, or by written notice to the 
shareholder by registered mail.

4. The Extraordinary General Assembly may suspend 
the shareholder’s pre- emption rights in a cash 
capital increase or grant them to others if it 
considers it in the Company’s best interest.

5. A shareholder may sell or assign its pre-emption 
right during the period from the date of the General 
Assembly Resolution approving the capital increase 
until the subscription closing date, in accordance with 
the guidelines set be  Capital Market Authority(CMA).

6. Subject to the provisions of section (4) above, new 
Shares shall be distributed to preemption right 
holders who demanded subscription in proportion to 
the total preemption rights resulting from the capital 
increase provided that the number of Shares allotted 
to them shall not exceed the number of new Shares 
they have applied for. The remaining new Shares shall 
be allotted to the original Shareholders who have 
asked for more than their proportionate share, in 
proportion to the preemption rights they hold out of 
preemption rights resulting from the capital increase 
provided that the number of Shares allotted to them 
shall not exceed the number of new Shares they have 
applied for. The rest of the Shares shall be offered 
to third parties unless otherwise provided for by the 
Extraordinary General Assembly or the Capital Market 
Law.

ويبلــغ هــؤالء بأولويتهــم بالنشــر فــي جريــدة يوميــة أو بإبالغهــم 
ــادة رأس المــال وشــروط  ــرار زي ــد المســجل عــن ق بوســاطة البري

االكتتــاب ومدتــه وتاريــخ بدايتــه وانتهائــه.

يحــق للجمعيــة العامــة غيــر العاديــة وقــف العمــل بحــق األولويــة   .4
للمســاهمين فــي االكتتــاب بزيــادة رأس المــال مقابــل حصــص 
ــة لغيــر المســاهمين فــي الحــاالت التــي  ــة أو إعطــاء األولوي نقدي

تراهــا مناســبة لمصلحــة الشــركة.

يحــق للمســاهم بيــع حــق األولويــة أو التنــازل عنــه خــالل المــدة   .5
مــن وقــت صــدور قــرار الجمعيــة العامــة بالموافقــة علــى زيــادة 
الجديــدة  األســهم  فــي  لالكتتــاب  يــوم  آخــر  إلــى  المــال  رأس 
المرتبطــة بهــذه الحقــوق، وفــق الضوابــط التــي تضعهــا هيئــة 

الماليــة. الســوق 

مــع مراعــاة مــا ورد فــي الفقــرة )4( أعــاله، تــوزع األســهم الجديــدة   .6
علــى َحَمَلــة حقــوق األولويــة الذيــن طلبــوا االكتتــاب، بنســبة مــا 
يملكونــه مــن حقــوق أولويــة مــن إجمالــي حقــوق األولويــة الناتجــة 
ــا  ــه م ــون علي ــا يحصل ــادة رأس المــال، بشــرط أال يتجــاوز م مــن زي
األســهم  مــن  الباقــي  ويــوزع  الجديــدة،  األســهم  مــن  طلبــوه 
الجديــدة علــى حملــة حقــوق األولويــة الذيــن طلبــوا أكثــر مــن 
نصيبهــم، بنســبة مــا يملكونــه مــن حقــوق أولويــة مــن إجمالــي 
حقــوق األولويــة الناتجــة مــن زيــادة رأس المــال، بشــرط أال يتجــاوز 
مــا يحصلــون عليــه مــا طلبــوه مــن األســهم الجديــدة، ويطــرح مــا 
تبقــى مــن األســهم علــى الغيــر، مــا لــم تقــرر الجمعيــة العامــة 

غيــر العاديــة أو ينــص نظــام الســوق الماليــة علــى غيــر ذلــك.
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Article Fifteen (15)
Bonds and Sukuk

1. The Company may, pursuant to a resolution of an 
Extraordinary General Assembly, and in accordance 
with the Capital Market Law and other relevant 
laws and regulations, issue any type of negotiable 
debt instruments whether in the Saudi currency or 
other currencies, inside or outside the Kingdom, 
such as bonds and sukuk. The Extraordinary 
General Assembly may delegate to the Board the 
authority to issue such debt instruments, including 
bonds and sukuk, whether such debt instruments 
are to be issued at the same time, through a series 
of issuances or through one programme or more 
to be established by the Board from time to time, 
in each case at the times, in the amounts and 
according to the terms approved by the Board, 
and the Board shall have the authority to carry out 
all necessary procedures in such respect.  

2. In addition, if approved by an Extraordinary General 
Assembly resolution, the Company may issue 
convertible debt instruments or convertible sukuk, 
whether such debt instruments (or as applicable, 
sukuk) are to be issued at the same time, through 
a series of issuances or through one programme or 
more, and provided that the relevant Extraordinary 
General Assembly resolution specifies the 
maximum number of shares that can be issued 
by the Company against such convertible debt 
instruments (or as applicable, sukuk). The Board 
shall be entitled to issue the shares against 
the debt instruments (or as applicable, sukuk) 
(without further approval by the Extraordinary 
General Assembly) once holders of the convertible 
debt instruments (or as applicable, sukuk) have 
requested their conversion upon the end of the 
specified conversion application period, and 
the Board shall announce the completion of the 
procedures of each capital increase in accordance 
with the method specified in these Articles 
to announce Extraordinary General Assembly 
resolutions. 

Chapter Three: Bonds الباب الثالث: السندات

المادة الخامسة عشرة )15( 
السندات والصكوك

العاديــة-  غيــر  العامــة  الجمعيــة  مــن  بقــرار   - للشــركة  يجــوز   .1
ووفقــً لنظــام الســوق الماليــة واألنظمــة واللوائــح األخــرى ذات 
العالقــة، اصــدار أي نــوع مــن أنــواع أدوات الديــن القابلــة للتــداول 
ســواء بالعملــة الســعودية أو غيرهــا، داخــل المملكــة العربيــة 
الســعودية أو خارجهــا، كالســندات والصكــوك. ويجــوز للجمعيــة 
العامــة غيــر العاديــة تفويــض مجلــس االدارة بإصــدار أدوات الديــن 
هــذه بمــا فيهــا الســندات والصكــوك ســواء أصــدرت تلــك األدوات 
فــي الوقــت نفســه أو مــن خــالل سلســلة مــن اإلصــدارات أو مــن 
خــالل برنامــج أو أكثــر ينشــئه مجلــس اإلدارة مــن وقــت إلــى آخــر 
وكل ذلــك فــي األوقــات وبالمبالــغ ووفقــا للشــروط التــي يقرهــا 
ــك.  ــه حــق اتخــاذ جميــع االجــراءات الالزمــة فــي ذل مجلــس اإلدارة ول

كمــا يجــوز للشــركة أن تصــدر أدوات ديــن أو صكــوك تمويليــة   .2
قابلــة للتحويــل إلــى أســهم وذلــك بعــد صــدور قــرار مــن الجمعية 
العامــة غيــر العاديــة تحــدد فيــه الحــد األقصــى لعــدد األســهم 
التــي يجــوز أن يتــم إصدارهــا مقابــل تلــك األدوات أو الصكــوك، 
ســواء أصــدرت تلــك األدوات أو الصكــوك فــي الوقــت نفســه أو من 
خــالل سلســلة مــن اإلصــدارات أو مــن خــالل برنامــج أو أكثــر إلصــدار 
أدوات ديــن أو صكــوك تمويليــة. ويصــدر مجلــس اإلدارة - دون 
الحاجــة إلــى موافقــة جديــدة مــن الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة 
- أســهمً جديــدًة مقابــل تلــك األدوات أو الصكــوك التــي يطلــب 
حاملوهــا تحويلهــا، فــور انتهــاء فتــرة طلــب التحويــل المحــددة 
يلــزم  مــا  المجلــس  ويتخــذ  الصكــوك.  أو  األدوات  تلــك  لحملــة 
ــل نظــام الشــركة األســاس فيمــا يتعلــق بعــدد األســهم  لتعدي
المصــدرة ورأس المــال. ويجــب علــى مجلــس اإلدارة شــهر اكتمــال 
اجــراءات كل زيــادة فــي رأس المــال بالطريقــة المحــددة فــي هــذا 

النظــام لشــهر قــرارات الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة.
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المادة السابعة عشرة )17(
انتهاء عضوية المجلس

تنتهــي عضويــة المجلــس بانتهــاء مدتــه أو بانتهــاء صالحيــة العضــو 
لهــا وفقــً ألي نظــام أو تعليمــات ســارية فــي المملكــة، ومــع ذلــك يجــوز 
للجمعيــة العامــة العاديــة فــي كل وقــت عــزل جميــع أعضــاء مجلــس 
تجــاه  المعــزول  العضــو  بحــق  إخــالل  دون  وذلــك  بعضهــم  أو  االدارة 
الشــركة بالمطالبــة بالتعويــض إذا وقــع العــزل لســبب غيــر مقبــول أو 
فــي وقــت غيــر مناســب ولعضــو مجلــس االدارة أن يعتــزل بشــرط أن 
ــك فــي وقــت مناســب، وإال كان مســؤوًلا قبــل الشــركة عمــا  يكــون ذل

يترتــب علــى االعتــزال مــن أضــرار. 

المادة الثامنة عشرة )18(
المركز الشاغر في المجلس

مــع مراعــاة مــا ورد فــي المــادة )السادســة عشــر( مــن هــذا النظــام، إذا 
شــغر مركــز أحــد أعضــاء مجلــس اإلدارة كان للمجلــس أن يعيــن مــن 
يــراه مناســبً عضــوًا مؤقتــً فــي المركــز الشــاغر، علــى أن يكــون ممــن 
تتوافــر فيهــم الخبــرة والكفايــة ويجــب أن تبلــغ بذلــك الجهــة المختصــة 
خــالل خمســة أيــام عمــل مــن تاريــخ التعييــن وأن يعــرض هــذا التعييــن 
ــة فــي أول اجتمــاع لهــا ويكمــل العضــو  علــى الجمعيــة العامــة العادي
الجديــد مــدة ســلفه. واذا لــم تتوافــر الشــروط الالزمــة النعقــاد مجلــس 
االدارة بســبب نقــص عــدد أعضائــه عــن الحــد االدنــى المنصــوص عليــه 
فــي نظــام الشــركات أو هــذا النظــام وجــب علــى بقيــة االعضــاء دعــوة 
ــة لالنعقــاد خــالل ســتين يومــً النتخــاب العــدد  الجمعيــة العامــة العادي

الــالزم مــن االعضــاء.

المادة التاسعة عشرة )19(
صالحيات المجلس

مــع مراعــاة االختصاصــات المقــررة للجمعيــة العامــة، يكــون لمجلــس 
اإلدارة أوســع الســلطات فــي إدارة الشــركة وتصريــف أمورهــا ورســم 
السياســة العامــة التــي تســير عليهــا لتحقيــق الغــرض الــذي قامــت مــن 

ــد: ــه فــي ســبيل ذلــك بصفــة خاصــة ودون تحدي أجلــه، ول

وضع الئحة داخلية ألعماله.  .1

ــك الرئيــس  تعييــن المســئولين عــن إدارة الشــركة، بمــا فــي ذل  .2

Chapter Four: Company 
Management  

الباب الرابع: إدارة الشركة

المادة السادسة عشرة )16(
مجلس إدارة الشركة

ــٌف مــن أحــد عشــر عضــوًا تعينهــم  يتولــى إدارة الشــركة مجلــٌس مؤل
ــة لمــدة ثــالث ســنوات. الجمعيــة العامــة العادي

Article Sixteen (16)
Company Board of Directors 

The Company shall be managed by a Board consisting 
of elven members, to be appointed by the Ordinary 
General Assembly for a term of three years

Article Seventeen (17)
Termination of Board Membership

Membership on the Board shall cease at the expiry of the 
term or in the event that the validity of that membership 
is terminated in accordance with any applicable laws 
or regulations in the Kingdom. However, the Ordinary 
General Assembly may, at any time, remove all or 
any of the Directors, without prejudice to the right of 
a removed director to hold the Company liable if the 
removal is made without acceptable justification or at 
an improper time. A Director may resign, provided that 
such resignation is made at a proper time; otherwise, 
he shall be responsible to the Company for damages 
resulting from such resignation.

Article Eighteen (18)
Board Vacancies

Subject to Article (16) of these Articles, where the office 
of a Director becomes vacant, the Board may appoint 
a temporary Director who has sufficient experience and 
qualifications to fill the vacancy based on the Board’s 
discretion. The competent authority shall be informed 
within five business days from the appointment date. 
Such appointment shall be submitted to the earliest 
General Assembly. The new Director shall complete the 
unexpired term of his predecessor. Where the conditions 
required for holding the Board of Directors meeting 
are not satisfied because the number of Directors falls 
below the minimum prescribed in the Regulations or in 
the Company’s Articles, the remaining Directors must 
call the General Assembly to convene within 60 days to 
elect the required number of Directors.

Article Nineteen (19)
Powers of the Board

Taking into account the competencies specified the 
General Assembly, the Board of Directors shall have the 
fullest powers to manage and supervise the business 
and affairs and set out the policies and regulations 
which achieve its objectives. This includes, but are not 
limited to:
 

1. Developing internal bylaws for its operation. 

2. Appointing Company management officers,  
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including the Company President, having the 
required expertise and qualifications, as the Board 
deems appropriate, and setting their duties and 
compensations, their salaries, in-kind benefits and 
bonuses.

3. Appointing a secretary for the Board of Directors 
from among its members or others. The Board 
shall determine his compensation based upon a 
nomination from the Chairman of the Board of 
Directors.

4. Approving internal financial, managerial and 
technical bylaws, policies, procedures and 
regulations along with the policies and regulations 
related to employees.

5. Granting the Company management officers the 
authority to sign in the name of the Company 
within the rules established by the Board of 
Directors.

6. Forming sub-committees that emerge from 
the Board and granting them the powers the 
Board deems appropriate, and coordinating 
with committees, in order to decide the matters 
presented to them.

7. Approving the loans and other credit facilities for 
any period, including loans for periods exceeding 
three years, from the Government funds and 
financing institutions, commercial banks, finance 
houses, credit companies, and any other credit 
agencies, and authorizing signing such loan and 
mortgage agreements and redemption.

8. Authorizing the investment of the Company’s 
liquid funds.

9. Adopting the Company business plan, approving 
its plans, and annual operational and capital 
budgets.

10. Approving the financial support and loans to 
companies wholly owned by the Company or in 
which the Company holds shares along with other 
companies, and guaranteeing the debts of any of 
those companies.

11. Delegating the authority, within its powers, to 
one or more of its members or others to exercise 
the authorities or carry out specific procedures 
or actions, and terminating such authorization or 
delegation fully or partially.

التنفيــذي، مــن ذوي الخبــرة والكفايــة بحســب مــا يــراه المجلــس 
ــب  ــه مــن روات ــد واجباتهــم، ومــا يتلقون الزمــً أو مناســبً ، وتحدي

ومزايــا عينيــة ومكافــآت.

تعييــن أميــن ســر لمجلــس اإلدارة يختــاره مــن بيــن أعضائــه أو   .3
من غيرهم، وتحدد مكافأته بقرار من المجلس. 

والفنيــة  واإلداريــة  والماليــة  الداخليــة  اللوائــح  علــى  الموافقــة   .4
فيهــا. بالعامليــن  الخاصــة  واللوائــح  والسياســات  للشــركة 

التوقيــع  بصالحيــة  الشــركة  إدارة  عــن  المســئولين  تفويــض   .5
مجلــس  يضعهــا  التــي  القواعــد  حــدود  فــي  الشــركة  باســم 

اإلدارة. 

يــراه  تشــكيل اللجــان المنبثقــة عــن المجلــس، وتخويلهــا مــا   .6
المجلــس مالئمــً مــن الصالحيــات، والتنســيق بيــن هــذه اللجــان، 
تعــرض علــى  التــي  األمــور  فــي  البــت  أجــل ســرعة  مــن  وذلــك 

المجلــس.

الموافقــة علــى القــروض وغيــر ذلــك مــن التســهيالت االئتمانيــة   .7
ثــالث  مدتهــا  تتجــاوز  التــي  القــروض  ذلــك  فــي  بمــا  مــدة،  ألي 
ســنوات، وذلــك مــن صناديــق ومؤسســات التمويــل الحكومــي 
والبنــوك التجاريــة والبيــوت الماليــة وشــركات االئتمــان وأي جهــة 
ائتمانيــة أخــرى، والتفويــض إلبــرام العقــود ذات العالقــة بتلــك 

القروض بما فيها الرهن وفكه. 

8.  التفويض باستثمار أموال الشركة السائلة.

إقــرار خطــة عمــل الشــركة ، والموافقة على خططهــا وميزانياتها   .9
التشغيلية والرأسمالية السنوية. 

إقــرار تقديــم الدعــم المالــي والقــروض للشــركات التــي تملكهــا   .10
الشــركة بالكامــل أو تشــارك فــي رأســمالها مــع شــركات أخــرى 

وضمان ديون أي من هذه الشركات. 

تفويــض فــي حــدود اختصاصاتــه واحــدًا أو أكثــر مــن أعضائــه أو   .11
مــن الغيــر بصالحيــات أو باتخــاذ إجــراء أو تصــرف معيــن أو القيــام 
بعمــل أو أعمــال معينــة وإلغــاء التفويــض أو التوكيــل جزئيــً أو 

كليــً
   

المادة العشرون )20( 
مكافأة أعضاء المجلس

فــي  عضويتهــم  -نظيــر  اإلدارة  مجلــس  عضــو  مكافــأة  تكــون 
المجلــس- مبلغــً معينــً أو بــدل حضــور عــن الجلســات أو مزايــا عينيــة 
أو نســبة معينــة مــن صافــي األربــاح، ويجــوز الجمــع بيــن اثنتيــن أو أكثــر 
مــن هــذه المزايــا. وفــي جميــع األحــوال؛ ال يتجــاوز مجمــوع مــا يحصــل 

Article Twenty (20)
Compensation of the Board

Compensation of the Board  members may consist 
of a specified salary, or meeting attendance fee, 
material benefits, a percentage of the net profits or 
a combination of two or more of these benefits. In all 
cases, the total amount of the compensation, in financial 
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المادة الحادية والعشرون )21(
وأميــن  والنائــب  المجلــس  رئيــس  صالحيــات 

السر والرئيس التنفيذي 

يعيــن مجلــس اإلدارة مــن بيــن أعضائــه رئيســً للمجلــس ونائبــً   .1
لرئيــس المجلــس، وال يجــوز الجمــع بيــن منصــب رئيــس مجلــس 

االدارة وأي منصب تنفيذي بالشركة. 

يختــص رئيــس المجلــس بتمثيــل الشــركة فــي عالقاتهــا مــع   .2
الدوائــر  جميــع  وأمــام  العــدل  وكتابــة  القضــاء  وأمــام  الغيــر 
أنواعهــا  مختلــف  علــى  المنازعــات  فــض  ولجــان  الحكوميــة 
األراضــي  شــراء  حــق  ولــه  األخــرى،  الجهــات  وجميــع  ودرجاتهــا 
والعقــارات وبيعهــا وإفراغهــا نيابــًة عــن الشــركة، وحــق التوقيــع 
علــى عقــود تأســيس الشــركات التــي تشــترك فيهــا وغيرهــا مــن 
ــه حــق توكيــل الرئيــس التنفيــذي للشــركة أو غيــره  العقــود، ول
فــي أي مــن هــذه الصالحيــات. ويحــدد مجلــس اإلدارة اختصاصاتــه 

فيما لم ينص عليه هذا النظام. 

كمــا يختــص رئيــس الشــركة التنفيــذي بتنفيــذ قــرارات مجلــس   .3
يمــارس  وتحديــدًا  اليوميــة،  الشــركة  أعمــال  وتســيير  اإلدارة 

االختصاصات التالية: 

اإلعداد الجتماعات مجلس اإلدارة. )أ( 

األربــاح  وحســاب  للشــركة  العموميــة  الميزانيــة  إعــداد  )ب( 
لألصــول  وفقــً  وذلــك  الســنوية،  والميزانيــات  والخســائر 
التــي  والقــرارات  واللوائــح  عليهــا  المتعــارف  التجاريــة 

يعتمدها مجلس اإلدارة وفقً لهذا النظام. 

اإلشــراف علــى المســئولين عــن إدارة الشــركة والعامليــن  )ج( 
فيها طبقً لما تحدده اللوائح. 

بموجــب  بالشــركة  الخاصــة  بالمصروفــات  أوامــر  إصــدار  )د( 
الميزانيات السنوية المعتمدة. 

Article Twenty One (21)
Powers of the Chairman, Vice Chairman 
and Company President

1. The Board of Directors shall appoint from among 
its members a Chairman and a vice Chairman and 
it shall not be permissible for a member to occupy 
jointly the office of the Chairman and any executive 
position in the Company.

2. The Chairman shall have the power to represent 
the Company in its relationships with third parties, 
before courts, a notary public, all government 
departments, dispute settlement committees of 
various types and degrees, and all other relevant 
parties. The Chairman may also purchase, sell 
and vacate lands and properties. In addition, the 
Chairman may sign the articles of association of 
companies in which the Company holds shares 
along with other contracts, and may authorize the 
Company President or any other person in respect 
of any of those powers. The Board of Directors 
shall set out the Chairman’s powers where these 
Articles maintain silence. 

3. The Company President shall be responsible for 
the implementation of decisions of the Board of 
Directors, facilitate Company daily business, and 
in particular, the Company President shall have the 
following powers:

(a) Make the necessary preparations for the 
meetings of the Board of Directors.

(b) Prepare the Company balance sheet, income 
statement, and annual budgets pursuant to 
the common commercial rules, regulations and 
decisions adopted by the Board of Directors as 
per these Articles.

(c) Supervise the Company management officers 
and employees pursuant to the regulations

(d) Issue orders for the Company expenses as per 
the approved annual budgets.

or material benefits to each Board member shall not 
exceed the amount in accordance with Companies 
law, its implementation and the measures established 
by the competent authority. The Board of Directors’ 
report to the Ordinary General Assembly must include 
a comprehensive statement of all the amounts received 
by the Directors during the fiscal year in the way of 
emoluments, expense allowances, and other benefits as 
well as of all the amounts received by the Directors in 
their capacity as officers or executives of the Company, 
or in consideration for technical, administrative or 
advisory services. The report shall also include a 
statement of the number of Board meetings and the 
number of meetings attended by every member as of 
the date of last General Assembly.

عليــه عضــو مجلــس اإلدارة مــن مكافــآت ومزايــا ماليــة أو عينيــة المبلــغ 
المحــدد وفــق مــا نــص عليــه نظــام الشــركات ولوائحــه وفــق الضوابــط 
التــي تضعهــا الجهــة المختصــة. ويجــب أن يشــتمل تقريــر مجلــس 
اإلدارة إلــى الجمعيــة العامــة العاديــة علــى بيــان شــامل لــكل مــا حصــل 
عليــه أعضــاء مجلــس اإلدارة خــالل الســنة الماليــة مــن مكافــآت وبــدل 
مصروفــات وغيــر ذلــك مــن المزايــا، وأن يشــتمل كذلــك علــى بيــان مــا 
قبضــه أعضــاء المجلــس بوصفهــم عامليــن أو إدارييــن أو مــا قبضــوه 
نظيــر أعمــال فنيــة أو إداريــة أو استشــارات وأن يشــتمل أيضــً علــى بيــان 
بعــدد جلســات المجلــس وعــدد الجلســات التــي حضرهــا كل عضــو مــن 

تاريــخ آخــر اجتمــاع للجمعيــة العامــة.
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(e) Exercise the powers delegated to him as per 
the decisions of the Board of Directors and the 
Company’s Articles and internal regulations 
and policies.

(f) Authorize powers to other Company 
management officers as deemed appropriate 
within the Company’s Articles and regulations, 
and the powers granted to him by the Board of 
Directors. 

4. The Secretary shall be responsible for documenting 
the Board meetings and preparing all minutes. 
The Board shall determine any other functions 
assigned to him.

5. The term of the Chairman, the Vice Chairman, and 
the Secretary who is a Board member shall not 
exceed the term of their respective membership in 
the Board, however they may be re-appointed. The 
Board may, at all times, remove any or all of them 
without prejudice to their right to damages if the 
removal is made without acceptable justification 
or at an improper time.

Article Twenty two (22)
Board Meetings

1.     The Board shall meet at least twice a year upon the 
invitation of the Chairman, which will be sent along 
with the meeting agenda. The Chairman shall invite 
the Board to meet when requested by at least 
two of the Directors. The meeting shall be held 
at the head office of the Company or any other 
place as determined by the Board. The Board may 
invite to its meetings those whose knowledge or 
experience may be of benefit without their having 
the right to vote.

2.   A  Board of member may participate in any Board 
meeting by any secure and reliable electronic means 
through which all Directors may communicate 
simultaneously. Such participation shall constitute 
presence at such meeting. administrative or 
advisory services. The report 

Article Twenty Three (23)
Quorum of Board Meetings

A meeting of the Board shall be valid only if attended 
by at least one half of the Directors. Resolutions of the 
Board shall be adopted by majority vote of the Directors 
present or represented. In case of a tie, the chairman of 
the meeting would have the casting vote.

Article Twenty Four (24)
Board Deliberations

Deliberations and resolutions of the Board shall be 
recorded in minutes to be signed by the chairman of 
the meeting, Directors present and the Secretary. Such 
minutes shall be entered in a special register which shall 
be signed by the Chairman and the Secretary.

المادة الثانية والعشرون )22(
اجتماعات المجلس

1.     يجتمــع مجلــس االدارة مرتيــن علــى األقــل فــي الســنة بنــاًء علــى 
جــدول  علــى  مشــتملة  الدعــوة  وتكــون  رئيســه،  مــن  دعــوة 
طلــب  إذا  لالجتمــاع  المجلــس  دعــوة  الرئيــس  وعلــى  األعمــال، 
ذلــك اثنــان مــن األعضــاء. وتعقــد اجتماعــات المجلــس فــي مركــز 
الشــركة أو فــي أي مــكان آخــر يعينه رئيــس المجلس، وللمجلس 
أن يدعــو لحضــور جلســاته مــن يــرى االســتعانة بمعلوماتهــم أو 

خبرتهم دون أن يكون لهم حق التصويت. 

2.     يجــوز لعضــو مجلــس اإلدارة المشــاركة فــي اجتمــاع مجلس اإلدارة 
بــأي وســيلة إلكترونيــة آمنــة وموثوقــة يمكــن لجميــع أعضــاء 
تلــك  وتعتبــر  الوقــت.  نفــس  فــي  عبرهــا  التواصــل  المجلــس 

المشاركة حضورًا في االجتماع. 

المادة الثالثة والعشرون )23(
نصاب اجتماع المجلس

ال يكــون اجتمــاع المجلــس صحيحــً إال إذا حضــره نصــف األعضــاء علــى 
أو  الحاضريــن  االعضــاء  آراء  بأغلبيــة  المجلــس  قــرارات  وتصــدر  األقــل. 
الممثليــن فيــه، وعنــد تســاوي اآلراء يرجــح الجانــب الــذي صــوت معــه 

رئيس الجلسة. 

المادة الرابعة والعشرون )24(
مداوالت المجلس

تثبــت مــداوالت مجلــس االدارة وقراراتــه فــي محاضــر يوقعهــا رئيــس 
المجلــس وأعضــاء مجلــس اإلدارة الحاضــرون وأميــن الســر وتــدون هــذه 
المحاضــر فــي ســجل خــاص يوقعــه رئيــس مجلــس االدارة وأميــن الســر.

ولوائــح  اإلدارة  مجلــس  قــرارات  إيــاه  تخولــه  مــا  مباشــرة  )ه( 
وأنظمة الشركة من اختصاصات. 

إدارة  عــن  المســئولين  مــن  غيــره  إلــى  االختصاصــات  تفويــض  )و( 
الشــركة بحســب مــا يــراه مناســبً فــي حــدود أنظمــة ولوائــح 
اإلدارة. مجلــس  مــن  إياهــا  منحــه  التــي  والتفويضــات  الشــركة 

يختــص أميــن ســر المجلــس بتوثيــق اجتماعــات مجلــس اإلدارة   .4
أخــرى  اختصاصــات  أي  المجلــس  ويحــدد  لهــا.  وإعــداد محاضــر 

تسند إليه. 

ال تزيــد مــدة رئيــس المجلــس ونائبــه وأميــن الســر عضــو مجلــس   .5
اإلدارة علــى مــدة عضويــة كل منهــم فــي المجلــس، ويجــوز إعادة 
انتخابهــم وللمجلــس فــي أي وقــت أن يعزلهــم أو أيــً منهــم 
دون إخــالل بحــق مــن عــزل فــي التعويــض إذا وقــع العــزل لســبب 

غير مشروع أو في وقت غير مناسب. 
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Chapter Five: Shareholders’ 
Assemblies   

الباب الخامس: جمعيات المساهمين

المادة الخامسة والعشرون )25(
حضور الجمعيات

ــه فــي  لــكل مســاهم حــق حضــور الجمعيــات العامــة للمســاهمين، ول
ذلــك أن يــوكل عنــه شــخصً آخــر مــن غيــر أعضــاء مجلــس اإلدارة أو 

عاملي الشركة في حضور الجمعية العامة. 

المادة السادسة والعشرون )26(
اختصاصات الجمعية العامة العادية

العاديــة،  العامــة غيــر  الجمعيــة  التــي تختــص بهــا  األمــور  فيمــا عــدا 
تختــص الجمعيــة العامــة العاديــة بجميــع األمــور المتعلقــة بالشــركة 
المنصــوص عليهــا فــي هــذا النظــام واألنظمــة ذات الصلــة، وتنعقــد 
مــرة علــى األقــل فــي الســنة خــالل األشــهر الســتة التاليــة النتهــاء الســنة 
الماليــة للشــركة، ويجــوز دعــوة جمعيــات عامــة عاديــة أخــرى كلمــا دعــت 

الحاجة إلى ذلك. 

Article Twenty Five (25)
General Assemblies

Each shareholder shall have the right to attend a General 
Assembly, and may authorize another shareholder other 
than a member of the Board of Directors or an employee 
of the Company to attend the General Assembly on his/
her behalf. 

Article Twenty Six (26)
Ordinary General Assembly

Except for matters falling within the jurisdiction of 
the Extraordinary General Assembly, the Ordinary 
General Assembly shall be competent to deal with all 
other matters related to the Company prescribed by 
applicable law or these Articles and shall be convened 
at least once a year within six months following the end 
of the Company’s financial year. Other Ordinary General 
Assembly meetings may be convened as necessary.

المادة السابعة والعشرون )27(
اختصاصات الجمعية العامة غير العادية

تختــص الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة بتعديــل نظــام الشــركة األســاس 
باســتثناء األمــور المحظــور عليهــا تعديلهــا نظامــً. ولهــا أن تصــدر 
العامــة  الجمعيــة  فــي اختصاصــات  أصــاًل  الداخلــة  األمــور  فــي  قــرارات 
العاديــة، وذلــك بالشــروط واألوضــاع نفســها المقــررة للجمعيــة العامــة 

العادية.  

المادة الثامنة والعشرون )28(
دعوة الجمعيات

1.      تنعقــد الجمعيــات العامــة أو الخاصــة للمســاهمين بدعــوة مــن 
مجلــس اإلدارة، وعلــى مجلــس اإلدارة أن يدعــو الجمعيــة العامــة 
لجنــة  أو  الحســابات  مراجــع  ذلــك  طلــب  إذا  لالنعقــاد  العاديــة 
المراجعــة أو عــدد مــن المســاهمين يمثــل )5%( مــن رأس المــال 
علــى األقــل. ويجــوز لمراجــع الحســابات دعــوة الجمعيــة لالنعقــاد 
ــً مــن  ــة خــالل ثالثيــن يوم ــم يقــم المجلــس بدعــوة الجمعي إذا ل

ــخ طلــب مراجــع الحســابات.  تاري

2.    وتنشــر الدعــوة النعقــاد الجمعيــة العامــة فــي صحيفــة يوميــة 
تــوزع فــي مركــز الشــركة الرئيــس قبــل الميعــاد المحــدد لالنعقاد 
بواحــد وعشــرين يومــُا علــى األقــل. ومــع ذلــك يجــوز االكتفــاء 
بتوجيــه الدعــوة فــي الميعــاد المذكــور إلــى جميــع المســاهمين 
بخطابــات مســجلة. وترســل صــورة مــن الدعــوة وجــدول األعمــال 
إلــى هيئــة الســوق الماليــة، وذلــك خــالل المــدة المحــددة للنشــر.

Article Twenty Seven (27)
Extraordinary General Assembly

The Extraordinary General Assembly of Shareholders 
shall be competent to amend the provisions of the 
Articles of the Company, other than those provisions 
whose amendment is prohibited by law. Furthermore, the 
Extraordinary General Assembly shall be empowered to 
adopt resolutions in matters within the jurisdiction of the 
Ordinary General Assembly under the same conditions 
and manners as prescribed for the latter.

Article Twenty Eight (28)
Call for Assemblies

1.  Ordinary General Assemblies and Extraordinary 
General Assemblies shall be convened by the 
Board of Directors. The Board of Directors shall 
convene a meeting of the Ordinary General 
Assembly if requested to do so by the Auditor, the 
Audit Committee or by a number of Shareholders 
representing at least 5% of the Company’s capital. 
The Auditor may call for the convention of an 
assembly if the Board of Directors does not call the 
assembly to convene within thirty days from the 
date of Auditor’s request.

2.   Notices of General Assemblies shall be published 
in a daily newspaper distributed in the region of 
the head office of the Company at least twenty-
one days prior to the date set for the meeting. 
However, a notice sent by registered mail within 
the time limit set above shall suffice. A copy of the 
invitation and agenda are to be sent to the Capital 
Market Authority during the period of publication
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Article Twenty Nine (29)
Assembly Attendance Register

Shareholders wishing to attend ordinary or extraordinary 
General Assemblies shall register their names at the 
Company’s head office or through electronic registration 
provided by the Company before the time scheduled 
for such assembly.

Article Thirty (30)
Quorum of the Ordinary General 
Assembly

A meeting of the Ordinary General Assembly shall not 
be valid unless attended by Shareholders representing 
at least fifty percent (50%) of the Company’s share 
capital. If such a quorum cannot be attained at the 
first meeting; a call for convening a second meeting, 
within thirty (30) days following the prior meeting, 
shall be made and declared in the manner prescribed 
in Article (28) herein. The second meeting shall be valid 
regardless of the number of shares represented therein.

Article Thirty Two (32)
Voting at Assemblies

Each subscriber shall have one vote at the constituent 
assembly. Each Shareholder shall have a vote for every 
share represented by him in the General Assembly. 
Except as provided in Article (16) of these Articles, 
cumulative voting shall be used for the election of 
Directors.

Article Thirty One (31)
Quorum of the Extraordinary General 
Assembly

1.  A meeting of the Extraordinary General Assembly 
shall be valid only if attended by Shareholders 
representing at least fifty percent (50%) of the 
Company’s capital. If such a quorum cannot be 
attained at the first meeting, a notice for convening a 
second meeting shall be sent and such meeting shall 
be within thirty (30) days from the date set for the 
preceding meeting and such notice shall be sent in 
accordance with the procedures specified in Article 
(28) of these Articles.  

2.  In all cases, the second meeting shall be valid if 
attended by a number of shareholders representing 
at least one quarter of the Company’s share capital.

3.   If this quorum is not achieved to convene a second 
meeting, a notice shall be sent for a third meeting 
to be held in the same manner provided for in 
Article (28) herein. The third meeting shall be valid 
regardless of the number of shares represented 
therein, after the Capital Market Authority ‘s 
approval.

المادة التاسعة والعشرون )29(
سجل حضور الجمعيات

ــة أو  ــة العام ــن يرغبــون فــي حضــور الجمعي يســجل المســاهمون الذي
الخاصــة أســمائهم فــي مركــز الشــركة الرئيســي أو عبــر التســجيل 
االلكترونــي الــذي تتيحــه الشــركة، وذلــك قبــل الوقــت المحــدد النعقــاد 

الجمعية. 

المادة الثالثون )30(
نصاب اجتماع الجمعية العامة العادية

ال يكــون انعقــاد اجتمــاع الجمعيــة العامــة العاديــة صحيحــً إال إذا حضــره 
ــة )50%( مــن رأس المــال علــى  ــون خمســين فــي المائ مســاهمون يمثل
االجتمــاع، وّجهــت  الــالزم لعقــد هــذا  النصــاب  لــم يتوفــر  األقــل، وإذا 
ــة لالجتمــاع  ــً التالي ــاٍن يعقــد خــالل الثالثيــن يوم ــى اجتمــاع ث الدعــوة إل
الســابق، وتنشــر هــذه الدعــوة بالطريقــة المنصــوص عليهــا فــي المــادة 
)الثامنــة والعشــرون( مــن هــذا النظــام. وفــي جميــع االحــوال يكــون 

االجتماع الثاني صحيحً أيً كان عدد االسهم الممثلة فيه. 

المادة الثانية والثالثون )32(
التصويت في الجمعيات

لــكل مكتتــب صــوت عــن كل ســهم يمثلــه فــي الجمعيــة التأسيســية 
،ولــكل مســاهم صــوت عــن كل ســهم فــي الجمعيــات العامــة، ويجــب - 
مــع مراعــاة المــادة )السادســة عشــر( - اســتخدام التصويــت التراكمــي 

فــي انتخــاب مجلــس االدارة.

المادة الحادية والثالثون )31(
نصاب اجتماع الجمعية العامة غير العادية

1.     ال يكــون اجتمــاع الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة صحيحــً إال إذا 
حضــره مســاهمون يمثلــون خمســين فــي المائــة )50%( مــن رأس 
المــال علــى األقــل، فــإذا لــم يتوفــر هــذا النصــاب فــي االجتمــاع 
األول وجهــت الدعــوة إلــى اجتمــاع ثــان يعقــد خــالل الثالثيــن )30( 
يومــً التاليــة لالجتمــاع الســابق، وتنشــر هــذه الدعــوة بالطريقــة 
المنصــوص عليهــا فــي المــادة )الثامنــة  والعشــرون( مــن هــذا 

النظام. 

2.     فــي جميــع األحــوال يكــون االجتمــاع الثانــي صحيحً إذا حضره عدد 
من المساهمين يمثل ربع رأس المال على األقل. 

 3.   إذا لــم يتوفــر النصــاب الــالزم فــي االجتمــاع الثانــي، وجهــت دعــوة 
الــى اجتمــاع ثالــث ينعقــد باألوضــاع نفســها المنصــوص عليهــا 
ويكــون  النظــام  هــذا  مــن  والعشــرون(  )الثامنــة  المــادة  فــي 
االجتمــاع الثالــث صحيحــً أيــا كان عــدد األســهم الممثلــة فيــه بعــد 

موافقة هيئة السوق المالية. 
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Article Thirty Three (33)
Resolutions of Assemblies

Resolutions of the Ordinary General Assembly shall 
be adopted by an absolute majority of the Shares 
represented in the meeting. Resolutions of the 
Extraordinary General Assembly shall be adopted by a 
majority vote of two-thirds of the Shares represented at 
the meeting. However, if the resolution to be adopted is 
related to increasing or reducing the capital, extending 
the Company’s duration, dissolving the Company prior 
to the expiry of its term specified in the Articles or 
merging the Company with another company, then 
such resolution shall be valid only if adopted by a 
majority of three-quarters of the Shares represented at 
the meeting.

Article Thirty Four (34)
Deliberations at Assemblies

Every shareholder shall have the right to discuss the 
matters listed in the agenda of a General Assembly, and 
to address questions to the Directors and the Auditor 
in respect thereof. The Directors or the Auditor shall 
answer Shareholders’ questions to such an extent 
that would not jeopardize the Company’s interests. If 
a Shareholder feels that the answer to his question is 
unsatisfactory, he may appeal to the General Assembly 
whose decision shall be final in this respect.

Article Thirty Five (35)
Heading of Assemblies and Preparation 
of Minutes

1. The General Assembly meetings shall be chaired by 
the Chairman or, in his or her absence, by the Vice 
Chairman, or, in his or her absence by a member 
delegated by the Board of Directors.

2. Minutes shall be kept for every General Assembly, 
showing the names of Shareholders present or 
represented, the number of Shares held by each of 
them, whether personally or by proxy, the number of 
votes allotted thereto, the resolutions adopted, the 
number of consenting and dissenting votes, and a 
comprehensive summary of the debate conducted 
at the meeting. Following every meeting, the minutes 
shall be recorded in an organized manner in a special 
book, which shall be signed by the Chairman, the 
Secretary, and the vote counter.

المادة الثالثة والثالثون )33(
قرارات الجمعيات

تصــدر قــرارات الجمعيــة العامــة العاديــة باألغلبيــة المطلقــة لالســهم 
الممثلــة فــي االجتمــاع، كمــا تصــدر قــرارات الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة 
بأغلبيــة ثلثــي األســهم الممثلــة فــي االجتمــاع، إال إذا كان قــرارًا متعلقــً 
بزيــادة رأس المــال أو تخفيضــه أو بإطالــة مــدة الشــركة أو بحلهــا قبــل 
مــع  باندماجهــا  أو  االســاس  نظامهــا  فــي  المحــددة  المــدة  انقضــاء 
شــركة أخــرى فــال يكــون صحيحــً إال إذا صــدر بأغلبيــة ثالثــة أربــاع األســهم 

الممثلة في االجتماع. 

المادة الرابعة والثالثون )34(
المناقشة في الجمعيات

لــكل مســاهم حــق مناقشــة الموضوعــات المدرجــة فــي جــدول أعمــال 
اإلدارة  مجلــس  أعضــاء  إلــى  شــأنها  فــي  األســئلة  وتوجيــه  الجمعيــة 
ومراجــع الحســابات. ويجيــب مجلــس اإلدارة أو مراجــع الحســابات عــن 
ــذي ال ُيعــرِّض مصلحــة الشــركة للضــرر.  أســئلة المســاهمين بالقــدر ال
إلــى  احتكــم  مقنــع،  غيــر  ســؤاله  علــى  الــرد  أن  المســاهم  رأى  وإذا 

الجمعية، وكان قرارها في هذا الشأن نافذًا. 

المادة الخامسة والثالثون )35(
رئاسة الجمعيات وإعداد المحاضر

رئيــس  للمســاهمين  العامــة  الجمعيــات  اجتماعــات  يــرأس   .1
مجلــس اإلدارة أو نائبــه عنــد غيابــه أو مــن ينتدبــه مجلــس اإلدارة 
ــاب رئيــس مجلــس اإلدارة  ــك فــي حــال غي ــه لذل مــن بيــن أعضائ

ونائبه.  

المســاهمين  عــدد  يتضمــن  محضــر  الجمعيــة  باجتمــاع  يحــرر   .2
حيازتهــم  فــي  التــي  األســهم  وعــدد  الممثليــن  أو  الحاضريــن 
باألصالــة أو الوكالــة وعــدد األصــوات المقــررة لهــا والقــرارات التــي 
اتخــذت وعــدد األصــوات التــي وافقــت عليهــا أو خالفتهــا وخالصــة 
وافيــة للمناقشــات التــي دارت فــي االجتمــاع.  وتــدون المحاضــر 
بصفــة منتظمــة عقــب كل اجتمــاع فــي ســجل خــاص يوقعــه 

رئيس الجمعية وأمين سرها وجامع األصوات. 
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Chapter Six: Audit Committee  الباب السادس: لجنة المراجعة

المادة السادسة والثالثون )36(
تشكيل اللجنة

1.     تشــكل بقــرار مــن الجمعيــة العامــة العاديــة لجنــة مراجعة مكونة 
ممــا ال يقــل عــن ثالثــة )3( وال يزيــد عــن خمســة )5( أعضــاء مــن 
غيــر أعضــاء مجلــس االدارة التنفيذييــن ســواء مــن المســاهمين 
أو غيرهــم، علــى أن يتــرأس اللجنــة عضــو مــن مجلــس اإلدارة، 
ويحــدد فــي القــرار مهمــات اللجنــة وضوابــط عملهــا ومكافــآت 

أعضائها.  

2.    لمجلــس اإلدارة التوصيــة للجمعيــة العامــة بمرشــحين لشــغل 
عضويــة لجنــة المراجعــة. وفــي حــال شــغور مركــز أحــد أعضــاء 
لجنــة المراجعــة كان للجنــة تعييــن مــن تــراه عضــوًا مؤقتــً فــي 
الخبــرة  تتوافــر فيهــم  يكــون ممــن  أن  علــى  الشــاغر،  المركــز 
والكفايــة ويجــب أن يعــرض هــذا التعييــن علــى الجمعيــة العامــة 
مــدة  الجديــد  العضــو  ويكمــل  لهــا  اجتمــاع  أول  فــي  العاديــة 

ســلفه.

3.     ال تزيــد مــدة رئيــس لجنــة المراجعــة وأعضائهــا علــى مــدة عضوية 
دورة المجلــس، ويجــوز إعــادة انتخابهــم وللجمعيــة العامــة فــي 
أي وقــت أن يعزلهــم أو أيــً منهــم دون إخــالل بحــق مــن عــزل فــي 
التعويــض إذا وقــع العــزل لســبب غيــر مشــروع أو فــي وقــت غيــر 

مناسب. 

Article Thirty Six (36)
Composition of the Audit Committee

1.   The Audit committee shall be formed of no less 
than three (3) and no more than five (5) members 
from among non-executive Directors, shareholders 
or others pursuant to a resolution of the Ordinary 
General Assembly, provided that the Committee 
shall be Chaired  by a Board member. The 
resolution shall include tasks and responsibilities 
of the committee together with compensation of 
committee members.

 
2. The Board may recommend candidates to the 

General Assembly to be members in Audit 
Committee. If the position of an Audit Committee 
member becomes vacant, the Audit Committee, at 
its discretion, may temporarily appoint a member 
who has sufficient experience and qualifications 
in the vacant position. Such appointment shall 
be presented to the Ordinary General Assembly 
in its following meeting. The newly appointed 
member shall complete the unexpired term of his 
predecessor.

3. The term of the Chairman and the members of 
the Committee shall not exceed the term of the 
Board, and they may be re-appointed. The General 
Assembly may, at all times, remove any or all of 
them without prejudice to their right to damages 
if the removal is made without acceptable 
justification or at an improper time.

Article Thirty Seven (37)
Quorum of Audit Committee Meetings

An Audit Committee meeting shall be valid if attended 
by the majority of its members. Resolutions shall be 
adopted by the majority of votes present. In the case 
of a tie vote, the vote of the chairman of the Audit 
Committee shall prevail..

Article Thirty Eight (38)
Powers of the Audit Committee

The Audit Committee shall have the power to supervise 
the Company’s activities, access the Company’s books 
and records, request information and clarification from 
Directors or executive management, and convene the 
General Assembly if the Board of Directors obstructs 
its work or if the Company incurs significant losses or 
damages.

Article Thirty Nine (39)
Reports of the Audit Committee

The Audit Committee shall review the Company’s 
financial statements, reports and notes submitted by the 

المادة السابعة والثالثون )37(
نصاب اجتماع اللجنة

أعضائهــا،  أغلبيــة  حضــور  المراجعــة  لجنــة  اجتمــاع  لصحــة  يشــترط 
وتصــدر قراراتهــا بأغلبيــة أصــوات الحاضريــن، وعنــد تســاوي األصــوات 

يرجــح الجانــب الــذي صــوت معــه رئيــس اللجنــة.

المادة الثامنة والثالثون )38(
اختصاصات اللجنة 

تختــص لجنــة المراجعــة بالمراقبــة علــى أعمــال الشــركة، ولهــا فــي 
ــك حــق االطــالع علــى ســجالتها ووثائقهــا وطلــب أي إيضــاح  ســبيل ذل
ــة، ويجــوز لهــا أن  أو بيــان مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذي
ــة العامــة للشــركة لالنعقــاد  تطلــب مــن مجلــس اإلدارة دعــوة الجمعي
إذا أعــاق مجلــس اإلدارة عملهــا أو تعرضــت الشــركة ألضــرار أو خســائر 

جسيمة. 

المادة التاسعة والثالثون )39(
تقارير اللجنة

علــى لجنــة المراجعــة النظــر فــي القوائــم الماليــة للشــركة والتقاريــر 
مرئياتهــا  وإبــداء  الحســابات،  مراجــع  يقدمهــا  التــي  والملحوظــات 
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Auditor and give its opinions concerning them, if any. In 
addition, it shall prepare a report as regards its opinion 
on the adequacy and efficiency of the Company’s 
internal control system along with other businesses 
within its scope of work. The Board of Directors shall 
place sufficient copies of the reports in Company’s 
head office at least twenty-one days prior to the date 
set for convening the Ordinary General Assembly in 
order to provide the Shareholders with a copy thereof, 
if required. The Audit Committee report shall be read at 
the General Assembly meeting.

ــر عــن رأيهــا فــي شــأن  ــك إعــداد تقري حيالهــا إن وجــدت، وعليهــا كذل
مــدى كفايــة نظــام الرقابــة الداخليــة فــي الشــركة وعمــا قامــت بــه مــن 
أعمــال أخــرى تدخــل فــي نطــاق اختصاصهــا. وعلــى مجلــس اإلدارة أن 
يــودع نســًخا كافيــة مــن هــذا التقريــر فــي مركــز الشــركة الرئيــس قبــل 
موعــد انعقــاد الجمعيــة العامــة بواحــد وعشــرين يومــً علــى األقــل؛ 
لتزويــد كل مــن رغــب مــن المســاهمين بنســخة منــه. ويتلــى التقريــر 

أثنــاء انعقــاد الجمعيــة.
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Chapter Seven: Auditor الباب السابع: مراجع الحسابات

المادة األربعون )40(
تعيين مراجع الحسابات

ــر مــن بيــن مراجعــي  يجــب أن يكــون للشــركة مراجــع حســابات أو أكث
الجمعيــة  تعينــه  المملكــة  فــي  بالعمــل  لهــم  المرخــص  الحســابات 
ــه ومــدة عملــه، ويجــوز للجمعيــة أيضــً  ــة وتحــدد مكافأت العامــة العادي
فــي كل وقــت تغييــره مــع عــدم اإلخــالل بحقــه فــي التعويــض إذا وقــع 

التغيير في وقت غير مناسب أو لسبب غير مشروع. 

المادة الحادية واألربعون )41(
صالحيات مراجع الحسابات

الشــركة  دفاتــر  علــى  االطــالع  حــق  وقــت  أّي  فــي  الحســابات  لمراجــع 
البيانــات  طلــب  أيضــا  ولــه  الوثائــق،  مــن  ذلــك  وغيــر  وســجالتها 
واإليضاحــات التــي يــرى ضــرورة الحصــول عليهــا، ليتحقــق مــن موجودات 
الشــركة والتزاماتهــا وغيــر ذلــك؛ ممــا يدخــل فــي نطــاق عملــه. وعلــى 
رئيــس مجلــس اإلدارة أن يمكنــه مــن أداء واجبــه، وإذا صــادف مراجــع 
الحســابات صعوبــة فــي هــذا الشــأن أثبــت ذلــك فــي تقريــر يقــدم إلــى 
مجلــس اإلدارة. فــإذا لــم ييســر المجلــس عمــل مراجــع الحســابات، وجــب 
عليــه أن يطلــب مــن مجلــس اإلدارة دعــوة الجمعيــة العامــة العاديــة 

للنظر في األمر. 

Article Forty (40)
Appointment of Auditor

The Company shall have one (or more) auditors from 
among those licensed to operate in the Kingdom 
appointed by the Ordinary General Assembly, which 
shall specify their compensation and term of office. The 
General Assembly may at any time remove the Auditors, 
without prejudice to their right to compensation if 
the removal is made at an improper time or without 
acceptable justification.

Article Forty One (41)
Powers of Auditor

The Auditor shall have access at all times to the 
Company’s books, records and any other documents, 
and may request information and clarification as it 
deems necessary. It may further check and confirm the 
Company’s assets and liabilities. The Chairman shall 
enable the Auditor to undertake its duties. The Auditor 
shall record any difficulties it may face in such regard 
in its report to the Board of Directors. If the Board of 
Directors does not facilitate the Auditor’s work, the 
Auditor shall request the Board of Directors to convene 
the Ordinary General Assembly to look into the matter.
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Chapter Eight: Company 
Accounts and Distribution of 
Dividends  

الباب الثامن: حسابات الشركة 
وتوزيع األرباح

المادة الثانية واألربعون )42(
السنة المالية

تبــدأ الســنة الماليــة للشــركة فــي أول شــهر ينايــر وتنتهــي فــي نهايــة 
شــهر ديســمبر مــن كل عــام.

المادة الثالثة واألربعون )43(
الوثائق المالية

يجــب علــى مجلــس اإلدارة فــي نهايــة كل ســنة مالية للشــركة أن   .1
يعــد القوائــم الماليــة للشــركة، وتقريــًرا عــن نشــاطها ومركزهــا 
المالــي عــن الســنة الماليــة المنقضيــة، ويضّمــن هــذا التقريــر 
الطريقــة المقترحــة لتوزيــع األربــاح. ويضــع المجلــس هــذه الوثائــق 
تحــت تصــرف مراجــع الحســابات قبــل الموعــد المحــدد النعقــاد 

الجمعية العامة بخمسة وأربعين يوما على األقل. 

يجــب أن يوقــع رئيــس مجلــس إدارة الشــركة ورئيســها التنفيــذي   .2
ومديرهــا المالــي الوثائــق المشــار إليهــا فــي الفقــرة )1( مــن هــذه 
المــادة، وتــودع نســخ منهــا فــي مركــز الشــركة الرئيــس تحــت 
تصــرف المســاهمين قبــل الموعــد المحــدد النعقــاد الجمعيــة 

العامــة بواحــد وعشــرين يومــً علــى األقــل.  

بالقوائــم  المســاهمين  يــزود  أن  اإلدارة  مجلــس  رئيــس  علــى   .3
مراجــع  وتقريــر  اإلدارة،  مجلــس  وتقريــر  للشــركة،  الماليــة 
الحســابات، مــا لــم تنشــر فــي جريــدة يوميــة تــوزع فــي مركــز 
هــذه  مــن  صــورة  يرســل  أن  أيضــا  وعليــه  الرئيــس.  الشــركة 
الوثائــق إلــى كل مــن وزارة التجــارة واالســتثمار وهيئــة الســوق 
العامــة بخمســة  الجمعيــة  انعقــاد  تاريــخ  قبــل  الماليــة، وذلــك 

عشر يومً على األقل. 

Article Forty Two (42)
Financial Year

The Company’s fiscal year shall begin on 1st of January 
and end on the 31st of December of each year.

Article Forty Three (43)
Financial Documents

1. The Board of Directors shall prepare the Company’s 
financial statements at the end of each financial 
year together with a report of its activities and 
financial position for the preceding financial year. 
This report shall include the proposed method for 
distributing profits. The Board of Directors shall 
place such documents at the disposition of the 
Auditor at least 45 (forty-five) days prior to the 
date set for convening the General Assembly.

2. The Chairman, Company President, and Chief 
Financial Officer shall sign the documents referred 
to in Paragraph (1) of this Article. A copy thereof 
shall be placed in the Company’s head office to 
be available for Shareholders at least twenty-one 
days prior to the date set for General Assembly 
meeting.

3. The Chairman shall provide Shareholders with 
Company financial statements, the Board of 
Directors’ report and the Auditor’s report unless 
these reports are published in a daily newspaper 
that is distributed in the locality of the head office 
of the Company. In addition, the Chairman shall 
send a copy of these documents to the Ministry of 
Commerce and Investment and a copy to Capital 
Market Authority at least fifteen days prior to the 
date set for convening the General Assembly.

Article Forty Four (44)
Distribution of Profits

The Company’s annual net profits shall be allocated as 
follows:

1. Ten percent (10%) of the annual net profits shall 
be set aside to form a statutory reserve. Such 
setting aside may be discontinued by the Ordinary 
General assembly when said reserve totals (30%) 
of Company’s capital 

2. The Ordinary General Assembly may, based on a 
proposal by the Board, set aside a percentage of 
the annual net profits to be allocated towards one 
or more specific purposes;

المادة الرابعة واألربعون )44(
توزيع األرباح

توزع أرباح الشركة الصافية السنوية على الوجه اآلتي:

يجنــب )10%( مــن صافــي األربــاح لتكويــن االحتياطــي النظامــي   .1
للشــركة ويجــوز أن تقــرر الجمعيــة العامــة العاديــة وقــف هــذا 
التجنيــب متــى بلــغ االحتياطــي المذكــور )30%( مــن رأس المــال 

المدفوع.  

للجمعيــة العامــة العاديــة بنــاء علــى اقتــراح مجلــس اإلدارة أن   .2
تجنــب نســبة مئويــة مــن األربــاح الســنوية لتكويــن احتياطــي 
العامــة. الجمعيــة  تقررهــا  أغــراض  أو  لغــرض  يخصــص  اتفاقــي 



22

النظام األساس لشركة التعدين العربية السعودية )معادن(

Article Forty Five (45)
Entitlement of Dividends

Shareholders shall be entitled to their share of profits 
pursuant to the General Assembly resolution adopted in 
this regard. Such resolution shall specify the entitlement 
date and distribution date. Shareholders registered in 
the shareholders register shall be entitled to their shares 
of profit by the end of the day of their entitlement.

Article Forty Six (46)
Distribution of Dividends for Preferred 
Shares

1. If no dividends are distributed for any fiscal year, 
dividends for the following years may only be 
distributed after paying the percentage specified 
in Article 114 of the Companies Regulation to the 
holders of preferred shares for such year.

2. If the Company fails to pay the percentage specified 
in Article 114 of the Companies Regulations for 
three consecutive years, the private assembly of 
holders of preferred shares, convened pursuant 
to the provisions of Article 89 of the Companies 

المادة الخامسة واألربعون )45(
استحقاق األرباح

يســتحق المســاهم حصتــه فــي األربــاح؛ وفقــً لقــرار الجمعيــة العامــة 
الصــادر فــي هــذا الشــأن، ويبيــن القــرار تاريــخ االســتحقاق وتاريــخ التوزيــع 
ســجالت  فــي  المســجلين  األســهم  لمالكــي  األربــاح  أحقيــة  وتكــون 

المســاهمين فــي نهايــة اليــوم المحــدد لالســتحقاق.

المادة السادسة واألربعون )46(
توزيع األرباح لألسهم الممتازة

ــاح  ــع أرب ــه ال يجــوز توزي ــاح عــن أي ســنة ماليــة، فإن ــوزع أرب ــم ت إذا ل  .1
عــن الســنوات التاليــة إال بعــد دفــع النســبة المحــددة وفقــا لحكــم 
المــادة )الرابعــة عشــرة بعــد المائــة( مــن نظــام الشــركات ألصحاب 

األســهم الممتــازة عــن هــذه الســنة. 

إذا فشــلت الشــركة فــي دفــع النســبة المحــددة وفقــً لحكــم   .2
الشــركات  نظــام  مــن  المائــة  بعــد  عشــرة  )الرابعــة  المــادة 
)مــن األربــاح مــدة ثــالث ســنوات متتاليــة، فإنــه يجــوز للجمعيــة 
ألحــكام  طبقــا  المنعقــدة  األســهم،  هــذه  ألصحــاب  الخاصــة 
المــادة )التاســعة والثمانيــن( مــن نظــام الشــركات، أن تقــرر إمــا 

3. The Ordinary General Assembly may, based on 
a proposal by the Board, resolve to create other 
reserves in such an amount as to ensure continued 
prosperity for the Company or the payment of as 
steady dividends as possible to Shareholders. That 
same assembly may, based on a proposal by the 
Board, also withhold certain amounts from the 
net profits for the creation of social organizations 
for the Company’s employees and workers, or for 
supporting such organizations as may already be 
in existence.

4. Subject to the provisions of Article (20) herein  
and Article (76) of the Companies Law, If a 
compensation for Directors is a percentage of the 
company’s dividends, such compensation shall not 
exceed a percentage of (10%) from the net profits, 
after deducting reserves established by the General 
Assembly in accordance with the provisions of the 
Article of Association and the Company’s law, and 
after the distribution of a dividend to shareholders 
at least (5%) of the Company’s paid-up capital. 
The entitlement to the compensation shall be 
proportional to the number of meetings attended 
by the member. and every estimate otherwise be 
void.

5. The General Assembly may then resolve, based on 
the recommendation of the Board, to distribute 
the balance (if any) among Shareholders as an 
additional share of the dividends.

The Company may distribute interim dividends to the 
Shareholders on a semi-annual or quarterly basis in 
accordance with the guidelines issued by Capital Market 
Authority.

للجمعيــة العامــة العاديــة أن تقــرر تكويــن احتياطيــات أخــرى،   .3
وذلــك بالقــدر الــذي يحقــق مصلحــة الشــركة أو يكفــل توزيــع أرباح 
المذكــورة  المســاهمين، وللجمعيــة  اإلمــكان علــى  قــدر  ثابتــة 
ــغ إلنشــاء مؤسســات  ــاح مبال ــك أن تقتطــع مــن صافــي األرب كذل
اجتماعيــة لعاملــي الشــركة أو لمعاونــة مــا يكــون قائمــً مــن 

المؤسســات. هــذه 

مــع مراعــاة األحــكام المقــررة فــي المــادة ) العشــرين ( مــن هــذا   .4
النظــام، والمــادة السادســة والســبعين مــن نظــام الشــركات، 
ــاح الشــركة، فــال يجــوز  إذا كانــت المكافــأة نســبة معينــة مــن أرب
أن تزيــد هــذه النســبة علــى )10%( مــن صافــي األربــاح، وذلــك بعــد 
تطبيقــً  العامــة  الجمعيــة  قررتهــا  التــي  االحتياطيــات  خصــم 
ربــح  توزيــع  وبعــد  األســاس،  الشــركة  ونظــام  النظــام  ألحــكام 
الشــركة  مــال  رأس  مــن   )%5( عــن  يقــل  ال  المســاهمين  علــى 
المدفــوع، علــى أن يكــون اســتحقاق هــذه المكافــأة متناســبً مــع 
عــدد الجلســات التــي يحضرهــا العضــو، وكل تقديــر يخالــف ذلــك 
يكــون باطــاًل ، علــى أن يكــون اســتحقاق هــذه المكافــأة متناســبً 

مــع عــدد الجلســات التــي يحضرهــا العضــو.

للجمعيــة العامــة العاديــة أن تقــرر بنــاء علــى اقتــراح مجلــس   .5
اإلدارة توزيــع الباقــي بعــد مــا تقــدم )إن وجــد( علــى المســاهمين 

كحصــة إضافيــة مــن األربــاح.

ويجــوز للشــركة توزيــع أربــاح مرحليــة علــى مســاهميها بشــكل نصــف 
الســوق  الصــادرة عــن هيئــة  ربــع ســنوي وفقــً للضوابــط  أو  ســنوي 

الماليــة.
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Article Forty Seven (47)
Company Losses
 
1. If the Company’s losses reach 50% of the paid-

up capital at any time during the fiscal year, the 
Auditor or any officer of the Company shall notify 
the Chairman immediately upon becoming aware 
of such losses, who in turn shall immediately notify 
the Board of Directors. The Board of Directors shall 
convene an Extraordinary General Assembly within 
no more than 45 days of becoming aware of the 
Company’s losses reaching 50% of its capital, to 
either increase or decrease the Company’s capital 
in accordance with the Companies Law to the 
extent that the losses decrease to less than 50% 
of the paid-up capital, or to dissolve the Company 
before the expiry of its term according to these 
Articles.

2. The Company shall be deemed dissolved by 
operation of law if the Extraordinary General 
Assembly (i) does not convene within the period 
prescribed in paragraph (1) of this Article, (ii) 
convenes but is unable to adopt a resolution 
on this matter, or (iii) approves increasing the 
Company’s capital in accordance with this Article 
and the increase shares are not fully subscribed to 
within 90 days from the date of the capital increase 
resolution.

المادة السابعة واألربعون )47(
خسائر الشركة

إذا بلغــت خســائر الشــركة نصــف رأس المــال المدفــوع، فــي أي   .1
وقــت خــالل الســنة الماليــة، وجــب علــى أي مســؤول فــي الشــركة 
أو مراجــع الحســابات فــور علمــه بذلــك إبــالغ رئيــس مجلــس اإلدارة، 
وعلــى رئيــس مجلــس اإلدارة إبــالغ أعضــاء المجلــس فــورًا بذلــك، 
وعلــى مجلــس اإلدارة خــالل خمســة عشــر يومــا مــن علمــه بذلــك 
خــالل خمســة  لالجتمــاع  العاديــة  غيــر  العامــة  الجمعيــة  دعــوة 
وأربعيــن يومــً مــن تاريــخ علمــه بالخســائر؛ لتقــرر إمــا زيــادة رأس 
مــال الشــركة أو تخفيضــه وفقــا ألحــكام نظــام الشــركات وذلــك 
مــا دون  إلــى  الخســائر  الــذي تنخفــض معــه نســبة  الحــد  إلــى 
نصــف رأس المــال المدفــوع، أو حــل الشــركة قبــل األجــل المحــدد 

في هذا النظام.  

ــم تجتمــع  وتعــد الشــركة منقضيــة بقــوة نظــام الشــركات إذا ل  .2
الجمعيــة العامــة خــالل المــدة المحــددة فــي الفقــرة )1( مــن هــذه 
المــادة، أو إذا اجتمعــت وتعــذر عليهــا إصــدار قــرار فــي الموضــوع، 
أو إذا قــررت زيــادة رأس المــال وفــق األوضــاع المقــررة فــي هــذه 
خــالل  المــال  رأس  زيــادة  كل  فــي  االكتتــاب  يتــم  ولــم  المــادة 

تسعين يوما من صدور قرار الجمعية بالزيادة. 

Regulations, may adopt a resolution to enable them 
to attend the General Assembly and participate in 
voting, or to appoint representatives thereof in 
the Board of Directors in proportion to the value 
of their shares in the Company’s capital, until the 
Company is able to pay all the priority dividends 
allocated to such shareholders for the preceding 
years.

والمشــاركة  للشــركة  العامــة  الجمعيــة  اجتماعــات  حضورهــم 
فــي التصويــت، أو تعييــن ممثليــن عنهــم فــي مجلــس اإلدارة 
بمــا يتناســب مــع قيمــة أســهمهم فــي رأس المــال، وذلــك إلــى أن 
تتمكــن الشــركة مــن دفــع كل أربــاح األولويــة المخصصــة ألصحــاب 

هــذه األســهم عــن الســنوات الســابقة.
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Chapter Nine: Disputes الباب التاسع: المنازعات

المادة الثامنة واألربعون )48(
دعوى المسئولية

لــكل مســاهم الحــق فــي رفــع دعــوى المســؤولية المقــررة للشــركة 
علــى أعضــاء مجلــس اإلدارة إذا كان مــن شــأن الخطــأ الــذي صــدر منهــم 
إلحــاق ضــرر خــاص بــه. وال يجــوز للمســاهم رفــع الدعــوى المذكــورة إال إذا 
كان حــق الشــركة فــي رفعهــا ال يــزال قائمــا. ويجــب علــى المســاهم أن 

يبلغ الشركة بعزمه على رفع الدعوى. 

المادة التاسعة واألربعون )49(
مصاريف دعوى المسئولية

المراجعــة  لجنــة  وأعضــاء  إدارتهــا  مجلــس  أعضــاء  الشــركة  ُتعــّوض 
التــي  والمبالــغ  المصروفــات  جميــع  عــن  إدارتهــا  عــن  والمســئولين 
بأيــة  يتعلــق  المعقــول فيمــا  حــدود  فــي  أو يدفعونهــا  يتكبدونهــا 
أو  تصرفاتهــم  بســبب  ضدهــم  تقــام  قضائيــة  إجــراءات  أو  دعــوى 
خدماتهــم بوصفهــم أعضــاء فــي مجلــس إدارة الشــركة أو فــي لجنــة 
المراجعــة أو مســئولين عــن إداراتهــا. غيــر أن هــذا التعويــض ال يمتــد 
إلــى المســائل التــي يتقــرر فيهــا أن عضــو مجلــس اإلدارة أو عضــو لجنــة 
بســبب  التبعــة  يتحمــل  الشــركة  إدارة  عــن  المســئول  أو  المراجعــة 

اإلهمال أو سوء التصرف أثناء تأديته لواجباته. 

Article Forty Eight (48)
Liability Actions

Each Shareholder shall have the right to file a liability 
action, vested in the Company, against the members of 
the Board of Directors if they have committed a fault 
which has caused some particular damage to such 
Shareholder, provided that the Company’s right to file 
such action shall still be valid. The Shareholder shall 
notify the Company of his/its intention to file such 
action.

Article Forty Nine (49)
Expenses relating to Liability Actions

The Company shall compensate its Board members, 
the members of the Audit Committee and management 
officials for all expenses and amounts incurred or paid 
within reasonable limits in respect of any claim or 
judicial proceedings held against them as a result of 
their behavior or in their capacity as members of the 
Board of Directors, members of the Audit Committee 
or management officials. However, this compensation 
does not extend to matters where it is determined that 
a member of the Board of Directors, member of the 
Audit Committee or a management official assumes 
liability due to negligence or misconduct while carrying 
out their duties.
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Chapter Ten: Company 
Dissolution and Liquidation

الباب العاشر: حل الشركة وتصفيتها

المادة الخمسون )50(
انقضاء الشركة

تدخــل الشــركة بمجــرد انقضائهــا دور التصفيــة وتحتفــظ بالشــخصية 
الــالزم للتصفيــة ويصــدر قــرار التصفيــة االختياريــة  االعتباريــة بالقــدر 
ــرار التصفيــة  ــة، ويجــب أن يشــتمل ق ــر العادي مــن الجمعيــة العامــة غي
علــى تعييــن المصفــي وتحديــد ســلطاته وأتعابــه والقيــود المفروضــة 
علــى ســلطاته والمــدة الزمنيــة الالزمــة للتصفيــة ويجــب اال تتجــاوز مــدة 
التصفيــة االختياريــة خمــس ســنوات، وال يجــوز تمديدهــا ألكثــر مــن ذلــك 
اال بأمــر قضائــي وتنتهــي ســلطة مجلــس ادارة الشــركة بحلهــا ومــع 
ذلــك يظــل هــؤالء قائميــن علــى ادارة الشــركة ويعــدون بالنســبة الــى 
الغيــر فــي حكــم المصفيــن إلــى أن يعيــن المصفــي، وتبقــى جمعيــات 
المســاهمين قائمــة خــالل مــدة التصفيــة ويقتصــر دورهــا علــى ممارســة 

اختصاصاتها التي ال تتعارض مع اختصاصات المصفي. 

Article Fifty (50)
Dissolution of the Company

Upon the expiry of the Company, it shall enter into 
liquidation period during which it shall maintain 
its legal personality to the extent necessary for 
liquidation. Optional liquidation may only be adopted 
by the Extraordinary General Assembly. The liquidation 
resolution shall appoint a liquidator and determine its 
powers, fees, restrictions of power and the period of 
liquidation, provided that optional liquidation period 
shall not exceed five years and cannot be extended 
without a judicial order. The powers of the Board of 
Directors shall cease upon the Company’s approval of 
its liquidation, provided, however, that the Board of 
Directors shall remain responsible for the management 
of the Company and is deemed vis-à-vis third parties 
as liquidator until the liquidators are appointed. The 
General Assembly shall remain existent during the 
liquidation period and shall exercise its powers to 
the extent it does not conflict with the powers of the 
liquidator.
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Chapter Eleven: General 
Provisions 

الباب الحادي عشر: أحكام ختامية

المادة الحادية والخمسون )51(
ما لم يرد به نص

يطبــق نظــام الشــركات ولوائحــه فــي كل مــا لــم يــرد بــه نــص فــي هــذا 
النظــام.

المادة الثانية والخمسون )52(
نشر النظام األساس

يودع هذا النظام وينشر طبقً ألحكام نظام الشركات ولوائحه.

Article Fifty One (51)
Matters Not Covered under the Articles

The Companies Regulations and its implementing rules 
shall apply to all other matters not specifically provided 
for herein.

Article Fifty Two (52)
Publication of Articles

The Articles shall be placed and published in accordance 
with the provisions of the Companies Regulations and 
its implementing rules.
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