
















 المواد المراد تعديلها على النظام األساس لشركة أسواق عبد هللا العثيم 
 

رقم  المادة قبل التعديل بعد التعديل 
 المادة

 راس مال الشركة واألسهم:
 0909990999سعودي، مقسم إلى  تسعمائة مليون لاير 09909990999حدد رأس مال الشركة بمبلغ 

( رياالت سعودية، كلها 09مليون سهم متساوية القيمة، تبلغ القيمة اإلسمية لكل منها عشرة ) تسعون
 أسهم إسمية عادية ممثلة في رأس مال الشركة المدفوع0

 راس مال الشركة واألسهم:
سعودي، مقسم إلى  مليون لايراربعمائة وخمسون  05909990999حدد رأس مال الشركة بمبلغ 

مليون سهم متساوية القيمة، تبلغ القيمة اإلسمية لكل منها عشرة  واربعونخمسة  0509990999
 ( رياالت سعودية، كلها أسهم إسمية عادية ممثلة في رأس مال الشركة المدفوع090)
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 مساهمي الشركة:
( تسعون مليون سهم مدفوعة 0909990999اكتتب المؤسسون في كامل اسهم راس المال البالغة )

  0بالكامل
 

 ( مساهمي الشركة:8مادة )
 إن المالكين ألسهم الشركة عند التحول وهم:

مسل
 سل

 القيمة باللاير عدد األسهم النسبة اسم المساهم

%09 شركة العثيم القابضة 0  0500590999 05005990999 

%05 عبد هللا صالح علي العثيم 2  000050999 0000590999 

%5 فهد عبد هللا صالح العثيم 0  000250999 0002590999 

العثيمعبير عبد هللا صالح  0  5%  000250999 0002590999 

%5 هدى عبد هللا صالح العثيم 5  000250999 0002590999 

%099 اإلجمالي  2205990999 22509990999 
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 زيادة رأس المال:
 المال قد دفع كاملا  بشرط  ان يكون راسللجمعية العامة غير العادية أن تقرر زيادة رأسمال الشركة  (أ

المال قد دفع بأكمله اذا كان الجزء غير المدفوع من راس المال يعود إلى  رأسواليشترط ان يكون 
اسهم صدرت مقابل تحويل أدوات دين او صكوك تمويلية إلى اسهم  ولم تنته بعد المدة المقررة لتحويلها 

 إلى اسهم0
ن تخصص األسهم المصدرة عن زيادة راس المال أو أ للجمعية العامة غير العادية في جميع األحوال (ب

جزءاا منها للعاملين في الشركة والشركات التابعة أو بعضها، او أي من ذلك، وال يجوز للمساهمين 
 ممارسة حق األولوية عند إصدار الشركة لألسهم المخصصة للعاملين0 

زيادة راس المال األولوية  بالموافقة علىللمساهم المالك للسهم وقت قرار الجمعية العامة غير العادية  (ج
ر في بأولويتهم بالنشكتتاب باألسهم الجديدة التي تصدر مقابل حصص نقدية ، ويبلغ هؤالء في اإل

ه ومدت جريدة يومية أو إبلغهم بواسطة البريد المسجل عن قرار زيادة رأس المال وشروط االكتتاب
 وتاريخ بدايتة وإنتهائه0

المال  ادة راسيكتتاب بزمة غير العادية وقف العمل بحق األولوية للمساهمين في اإليحق للجمعية العا (د
مقابل حصص نقدية أو إعطاء األولوية لغير المساهمين في الحاالت التي تراها مناسبة لمصلحة 

 الشركة0
 امةخلل المدة من وقت صدور  قرار الجمعية الع ايحق للمساهم بيع حقوق األولوية أو التنازل عنه (ه

ا  بالموافقة على زيادة رسا المال الى آخر يوم لإلكتتاب في األسهم الجديدة المرتبطة بهذه الحقوق وفقا
 للضوابط التي تضعها الجهات المختصة0

 الذين طلبوا االكتتابحملة حقوق األولوية توزع األسهم الجديدة على مع مراعاة ما ورد في الفقرة )هـ(  (و
 بشرط أال أولوية من اجمالي حقوق األولوية الناتجة من زيادة راس المالحقوق بنسبة ما يملكونه من 

 زيادة رأس المال:
تقرر زيادة رأس مال الشركة مرة أو عدة مرات يجوز بقرار من الجمعية العامة غير العادية ، أن  (أ

بإصدار أسهم جديدة بنفس القيمة االسمية لألسهم األصلية بشرط أن يكون رأس المال األاصلي قد 
دفع بأكمله وبمراعاة ما يقضي به نظام الشركات0 ويعين القرار طريقة زيادة رأس المال ، واذا 

ين أولوية االكتتاب في األسهم الجديدة النقدية ويعلن كانت الزيادة نقدية يكون للمساهمين األصلي
هؤالء بأولويتهم بالنشر في جريدة يومية أو بإخطارهم بواسطة البريد المسجل عن قرار زيادة 
رأس المال وشروط االكتتاب، ويبدي كل مساهم رغبته في استعمال حقه في األولوية خلل المدة 

على زيادة رأس المال إلى آخر يوم  في اإلكتتاب في من وقت صدور قرار الجمعية بالموافقة 
 األسهم المرتبطة بهذه الحقوق وفقاا للضوابط التي تحددها الجهة المختصة 0

توزع األسهم الجديدة على المساهمين األصليين الذين طلبوا االكتتاب بنسبة ما يملكونه من أسهم  (ب
األسهم الجديدة ويوزع الباقي من األسهم أصلية بشرط أال يتجاوز ما يحصلون عليه ما طلبوه من 

الجديدة على المساهمين األصليين الذين طلبوا أكثر من نصيبهم بنسبة ما يملكونه من أسهم أصلية 
على أال يتجاوز ما يحصلون عليه ما طلبوه من األسهم الجديدة، ويطرح ما تبقى من األسهم الجديدة 

ذا النظام فيما يتعلق بسداد قيمة األسهم الصادرة ( من ه09للغير0 وتسري أحكام المادة رقم )
 بموجب هذه المادة0

يجوز للجمعية العامة غير العادية في جميع األحوال أن تخصص األسهم المصدرة عن زيادة راس  (ج
المال أو جزءاا منها للعاملين في الشركة والشركات التابعة أو بعضها، او أي من ذلك، وال يجوز 

ق األولوية عند إصدار الشركة لألسهم المخصصة للعاملين0 كما يحق للشركة للمساهمين ممارسة ح
وقف العمل بحق األولوية للمساهمين في االكتتاب بزيادة راس المال مقابل حصص نقدية أو إعطاء 

 األولوية لغير المساهمين في الحاالت التي تراها مناسبة لمصلحة الشركة0
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 حملةجاوز ما يحصلون عليه ما طلبوه من األسهم الجديدة ويوزع الباقي من األسهم الجديدة على تي
وق من إجمالي الحق حقوق أولويةالذين طلبوا أكثر من نصيبهم بنسبة ما يملكونه من  حقوق األولوية 

ن زيادة راس المال، بشرط أن ال يتجاوز ما يحصلون عليه ما طلبوه من األسهم الجديدة الناتجة م
ويطرح ما تبقى من األسهم على الغير، ما لم تقرر الجمعية العامة غير العادية أو ينص نظام السوق 

 المالية على غير ذلك0

 

 الصكوك وأدوات الدين :
للشركة إصدار أي نوع من أنواع أدوات الدين القابلة للتداول كالسندات أو الصكوك داخل المملكة يجوز 

العربية السعودية أو خارجها بما يتوافق مع أحكام الشريعة اإلسلمية ووفقا للضوابط التي تضعها 
تفوض لمجلس 0 ويجوز للجمعية العامة بموجب قرار منها أن ونظام السوق المالية الجهات المختصة

اإلدارة سلطة إصدار أدوات الدين هذه بما فيها السندات أو الصكوك سواء في جزء أو عدة أجزاء أو 
من خلل سلسلة من اإلصدارات بموجب برنامج أو أكثر ينشُئه مجلس اإلدارة من وقت آلخر، وكل 

خاذ جميع اإلجراءات ذلك في األوقات والمبالغ والشروط التي يقرها مجلس إدارة الشركة وله حق ات
 اللزمة إلصدارها0

 الصكوك وأدوات الدين :
يجوز للشركة إصدار أي نوع من أنواع أدوات الدين القابلة للتداول كالسندات أو الصكوك داخل 
المملكة العربية السعودية أو خارجها بما يتوافق مع أحكام الشريعة اإلسلمية ووفقا للضوابط التي 

ة0 ويجوز للجمعية العامة بموجب قرار منها أن تفوض لمجلس اإلدارة تضعها الجهات المختص
سلطة إصدار أدوات الدين هذه بما فيها السندات أو الصكوك سواء في جزء أو عدة أجزاء أو من 
خلل سلسلة من اإلصدارات بموجب برنامج أو أكثر ينشُئه مجلس اإلدارة من وقت آلخر، وكل 

شروط التي يقرها مجلس إدارة الشركة وله حق اتخاذ جميع اإلجراءات ذلك في األوقات والمبالغ وال
 اللزمة إلصدارها0
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 مكافآت أعضاء المجلس:
من مبلغ معين او بدل حضور عن الجلسات او بدل مصروفات او مزايا تتكون مكافأة مجلس اإلدارة 

لتعليمات المرعية في المملكة وفقاا لما يحدده مجلس اإلدارة مع مراعاة األنظمة والقرارات واعينية 
ويجوز الجمع بين اثنين او اكثر على ان ال تتجاوز المكافاة مبلغ  الصادرة من الجهات المختصة

في حدود ما نص عليه نظام الشركات أو أية أنظمة أو قرارات أو ( خمسمائة الف لاير و599,999)
لجمعية العامة العادية على بيان شامل تعليمات أخرى مكملة له،  ويشتمل تقرير مجلس اإلدارة إلى ا

لكل ما حصل عليه أعضاء مجلس اإلدارة خلل السنة المالية من رواتب ونصيب في األرباح وبدل 
حضور ومصروفات وغير ذلك من المزايا، كما يشتمل التقرير المذكور على بيان ما قبضه أعضاء 

مال فنية أو إدارية أو استشارية للشركة0 المجلس بوصفهم موظفين أو إداريين أو ما قبضوه نظير أع
وان يشتمل على بيان بعدد جلسات المجلس وعدد الجلسات التي حضرها كل عضو من تاريخ آخر 

 اجتماع للجمعية العامة0

 مكافآت أعضاء المجلس:
تتكون مكافأة مجلس اإلدارة في حدود ما نص عليه نظام الشركات أو أية أنظمة أو قرارات أو 

أخرى مكملة له، باإلضافة إلى بدل حضور وبدل انتقال وفقاا لما يحدده مجلس اإلدارة مع تعليمات 
مراعاة األنظمة والقرارات والتعليمات المرعية في المملكة الصادرة من الجهات المختصة0 ويشتمل 
 تقرير مجلس اإلدارة إلى الجمعية العامة العادية على بيان شامل لكل ما حصل عليه أعضاء مجلس
اإلدارة خلل السنة المالية من رواتب ونصيب في األرباح وبدل حضور ومصروفات وغير ذلك 
من المزايا، كما يشتمل التقرير المذكور على بيان ما قبضه أعضاء المجلس بوصفهم موظفين أو 
 إداريين أو ما قبضوه نظير أعمال فنية أو إدارية أو استشارية للشركة0 وان يشتمل على بيان بعدد

 جلسات المجلس وعدد الجلسات التي حضرها كل عضو من تاريخ آخر اجتماع للجمعية العامة0
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 ( رئيس المجلس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر:11مادة )
يعين مجلس اإلدارة من بين أعضائه رئيساا ونائباا للرئيس، ويجوز له أن يعين عضواا منتدباا0 واليجوز 

رئيس المجلس وأي منصب تنفيذي في الشركة، ويحل نائب رئيس مجلس اإلدارة الجمع بين منصب 
محل الرئيس عند غيابه ويكون للرئيس صلحية دعوة مجلس اإلدارة للجتماع ورئاسة اجتماعات 
المجلس واجتماعات الجمعية العامة للمساهمين، ويكون صوته مرجحاا في حالة تساوي األصوات في 

 0قرارات مجلس اإلدارة
ويختص رئيس المجلس بتمثيل الشركة في المحافل الرسمية واإلعلمية ويكون لرئيس مجلس اإلدارة 
أوسع السلطات في إدارة الشركة وتصريف أمورها داخل المملكة العربية السعودية وخارجها، وله على 

ام لخاصة وأمسبيل المثال ال الحصر تمثيل الشركة في علقاتها مع الغير ومع الجهات الحكومية وا
القضاء وإنهاء ما يلزم حضور الجلسات في جميع الدعاوي والمثول أمام المحاكم الشرعية والهيئات 
القضائية وديوان المظالم وكتاب العدل ومكاتب العمل والعمال واللجان االبتدائية والعليا ولجان األوراق 

المصرفية ولجان حسم المنازعات  التجارية ولجان فض المنازعات المالية ولجان تسوية المنازعات
التجارية واللجان الجمركية والغش التجاري ولدى هيئة الرقابة والتحقيق وكافة اللجان القضائية األخرى 
وهيئات التحكيم والحقوق المدنية وأقسام الشرطة والدفاع المدني والغرف التجارية والصناعية والهيئات 

ف أنواعها والدخول في المناقصات والقبض والتسديد الخاصة والشركات والمؤسسات على اختل

 ( رئيس المجلس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر:11مادة )
ونائباا للرئيس، ويجوز له أن يعين عضواا منتدباا0 يعين مجلس اإلدارة من بين أعضائه رئيساا 

واليجوز الجمع بين منصب رئيس المجلس وأي منصب تنفيذي في الشركة، ويحل نائب رئيس 
مجلس اإلدارة محل الرئيس عند غيابه ويكون للرئيس صلحية دعوة مجلس اإلدارة للجتماع 

مساهمين، ويكون صوته مرجحاا في حالة ورئاسة اجتماعات المجلس واجتماعات الجمعية العامة لل
 تساوي األصوات في قرارات مجلس اإلدارة0

ويختص رئيس المجلس بتمثيل الشركة في المحافل الرسمية واإلعلمية ويكون لرئيس مجلس 
اإلدارة أوسع السلطات في إدارة الشركة وتصريف أمورها داخل المملكة العربية السعودية 

لمثال ال الحصر تمثيل الشركة في علقاتها مع الغير ومع الجهات وخارجها، وله على سبيل ا
الحكومية والخاصة وأمام القضاء وإنهاء ما يلزم حضور الجلسات في جميع الدعاوي والمثول أمام 
المحاكم الشرعية والهيئات القضائية وديوان المظالم وكتاب العدل ومكاتب العمل والعمال واللجان 

ولجان األوراق التجارية ولجان فض المنازعات المالية ولجان تسوية المنازعات االبتدائية والعليا 
المصرفية ولجان حسم المنازعات التجارية واللجان الجمركية والغش التجاري ولدى هيئة الرقابة 
والتحقيق وكافة اللجان القضائية األخرى وهيئات التحكيم والحقوق المدنية وأقسام الشرطة والدفاع 

والغرف التجارية والصناعية والهيئات الخاصة والشركات والمؤسسات على اختلف  المدني
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واستلم الحقوق لدى الغير واإلقرار والمطالبة والمدافعة والمرافعة والمخاصمة والمخالصة وسماع 
الدعاوي والرد عليها والصلح والتنازل واالنكار وطلب اليمين ورده واالمتناع عنه واحضار الشهود 

وقبول األحكام واالعتراض واالجابة والجرح والتعديل والطعن  والبينات والطعن فيها والشفعة،
( 209بالتزوير وإنكار الخطوط واألختام والتواقيع  وطلب المنع من السفر ورفعه وطلب تطبيق المادة )

من نظام المرافعات الشرعية وطلب االستئناف التماس إعادة النظر وطلب رد االعتبار وطلب الشفعة 
األحكام ومعارضتها وقبض ما يحصل من التنفيذ واستلم صكوك األحكام وطلب  وطلب الحجز وتنفيذ

تنحي القضاة وطلب االدخال والتدخل في الدعاوي عليها0 وإخراج حجج االستحكام وطلب تعديل 
صكوك الملكية وأطوالها، كما له حق التوقيع على كافة أنواع العقود والوثائق والمستندات بما في ذلك 

ود تأسيس الشركات التي تشترك فيها الشركة وتعديلتها وجميع قرارات الشركاء في دون حصر عق
تلك الشركات بما في ذلك القرارات الخاصة برفع وخفض رأس المال والتنازل عن الحصص وشرائها 
وتوثيق العقود والتوقيع لدى إدارة الشركات بوزارة التجارة واالستثمار وكاتب العدل وعمل التعديلت 

لتغييرات واإلضافة والحذف واستخراج وتجديد السجلت التجارية واستلمها وشطبها وتغيير أسماء وا
الشركات، والتوقيع على االتفاقيات والصكوك واالفراغات أمام كتاب العدل والجهات الرسمية، وكذلك 

 األولوية في سدادوالتنازل عن  بعد موافقة مجلس اإلدارةاتفاقيات القروض والضمانات والكفاالت 
ديون الشركة، وإصدار الوكاالت الشرعية نيابة عن الشركة، ومتابعة المعاملت وتحصيل حقوق 
الشركة وتسديد التزاماتها والبيع والشراء واإلفراغ وقبوله وقبض الثمن بأي صورة يراها واالستلم 

دى مادات والسحب واإليداع لوالتسليم واالستئجار والتأجير والقبض والدفع وفتح الحسابات واالعت
البنوك وإصدار الضمانات المصرفية والتوقيع على كافة األورق والمستندات والشيكات وكافة 
المعاملت المصرفية واستثمار أموال الشركة لتحقيق أغراضها في السوق المحلية والخارجية،0 كما له 

ام األيدي العاملة من خارج المملكة حق تعيين الموظفين والعمال وعزلهم، وطلب التأشيرات واستقد
العربية السعودية، والتعاقد معهم وتحديد مرتباتهم، واستخراج اإلقامات ونقل الكفاالت والتنازل عنها، 
كما له حق تسجيل األعمال واألسماء والوكاالت والعلمات التجارية، وطلب تجديد الوكاالت والعلمات 

محامين والمراجعين والمحاسبين القانونيين عن الشركة، وله أن التجارية، وله أن يعين الوكلء وال
يفوض بقرار مكتوب واحداا أو أكثر من أعضائه أو من الغير في مباشرة عمل أو أعمال معينة واعطائهم 

 صلحية تفويض الغير0
 

 ويتمتع العضو المنتدب بالصلحيات التي يحددها له مجلس اإلدارة من وقت وآلخر0
 

اإلدارة وفق تقديره المكافأة الخاصة التي يحصل عليها كل من رئيس المجلس والعضو  ويحدد مجلس
 المنتدب، باإلضافة إلى المكافأة المقررة ألعضاء مجلس اإلدارة بمقتضى هذا النظام0

ويعين مجلس اإلدارة أمين سر للمجلس يختاره من بين أعضائه أو من غيرهم، ويحدد مكافآته، ويختص 
اجتماعات مجلس اإلدارة، وتدوين القرارات الصادرة عن هذه االجتماعات وحفظها،  بتسجيل محاضر

 إلى جانب ممارسة االختصاصات األخرى التي يوكلها إليه مجلس اإلدارة0 ويحدد المجلس مكافآته0
وال تزيد مدة عضوية رئيس المجلس ونائبه والعضو المنتدب وأمين السر عضو مجلس اإلدارة عن 

هم في المجلس، ويجوز دائماا إعادة تعيينهم0 وللمجلس في أي وقت أن يعزلهم أو أياا منهم عضوية كل من
 دون إخلل بحقهم في التعويض اذا وقع العزل لسبب غير مشروع أو في وقت غير مناسب0

أنواعها والدخول في المناقصات والقبض والتسديد واستلم الحقوق لدى الغير واإلقرار والمطالبة 
والمدافعة والمرافعة والمخاصمة والمخالصة وسماع الدعاوي والرد عليها والصلح والتنازل 

ب اليمين ورده واالمتناع عنه واحضار الشهود والبينات والطعن فيها والشفعة، وقبول واالنكار وطل
األحكام واالعتراض واالجابة والجرح والتعديل والطعن بالتزوير وإنكار الخطوط واألختام 

( من نظام المرافعات الشرعية 209والتواقيع  وطلب المنع من السفر ورفعه وطلب تطبيق المادة )
تئناف التماس إعادة النظر وطلب رد االعتبار وطلب الشفعة وطلب الحجز وتنفيذ وطلب االس

األحكام ومعارضتها وقبض ما يحصل من التنفيذ واستلم صكوك األحكام وطلب تنحي القضاة 
وطلب االدخال والتدخل في الدعاوي عليها0 وإخراج حجج االستحكام وطلب تعديل صكوك الملكية 

التوقيع على كافة أنواع العقود والوثائق والمستندات بما في ذلك دون حصر وأطوالها، كما له حق 
عقود تأسيس الشركات التي تشترك فيها الشركة وتعديلتها وجميع قرارات الشركاء في تلك 
الشركات بما في ذلك القرارات الخاصة برفع وخفض رأس المال والتنازل عن الحصص وشرائها 

ى إدارة الشركات بوزارة التجارة واالستثمار وكاتب العدل وعمل وتوثيق العقود والتوقيع لد
التعديلت والتغييرات واإلضافة والحذف واستخراج وتجديد السجلت التجارية واستلمها وشطبها 
وتغيير أسماء الشركات، والتوقيع على االتفاقيات والصكوك واالفراغات أمام كتاب العدل والجهات 

ات القروض والضمانات والكفاالت والتنازل عن األولوية في سداد ديون الرسمية، وكذلك اتفاقي
الشركة، وإصدار الوكاالت الشرعية نيابة عن الشركة، ومتابعة المعاملت وتحصيل حقوق الشركة 
وتسديد التزاماتها والبيع والشراء واإلفراغ وقبوله وقبض الثمن بأي صورة يراها واالستلم والتسليم 

التأجير والقبض والدفع وفتح الحسابات واالعتمادات والسحب واإليداع لدى البنوك واالستئجار و
وإصدار الضمانات المصرفية والتوقيع على كافة األورق والمستندات والشيكات وكافة المعاملت 
المصرفية واستثمار أموال الشركة لتحقيق أغراضها في السوق المحلية والخارجية،0 كما له حق 

ظفين والعمال وعزلهم، وطلب التأشيرات واستقدام األيدي العاملة من خارج المملكة تعيين المو
العربية السعودية، والتعاقد معهم وتحديد مرتباتهم، واستخراج اإلقامات ونقل الكفاالت والتنازل 
عنها، كما له حق تسجيل األعمال واألسماء والوكاالت والعلمات التجارية، وطلب تجديد الوكاالت 

العلمات التجارية، وله أن يعين الوكلء والمحامين والمراجعين والمحاسبين القانونيين عن و
الشركة، وله أن يفوض بقرار مكتوب واحداا أو أكثر من أعضائه أو من الغير في مباشرة عمل أو 

 أعمال معينة واعطائهم صلحية تفويض الغير0
 

 له مجلس اإلدارة من وقت وآلخر0 ويتمتع العضو المنتدب بالصلحيات التي يحددها
 

ويحدد مجلس اإلدارة وفق تقديره المكافأة الخاصة التي يحصل عليها كل من رئيس المجلس والعضو 
 المنتدب، باإلضافة إلى المكافأة المقررة ألعضاء مجلس اإلدارة بمقتضى هذا النظام0

ن غيرهم، ويحدد مكافآته، ويعين مجلس اإلدارة أمين سر للمجلس يختاره من بين أعضائه أو م
ويختص بتسجيل محاضر اجتماعات مجلس اإلدارة، وتدوين القرارات الصادرة عن هذه 
االجتماعات وحفظها، إلى جانب ممارسة االختصاصات األخرى التي يوكلها إليه مجلس اإلدارة0 

 ويحدد المجلس مكافآته0
وأمين السر عضو مجلس اإلدارة عن وال تزيد مدة عضوية رئيس المجلس ونائبه والعضو المنتدب 

عضوية كل منهم في المجلس، ويجوز دائماا إعادة تعيينهم0 وللمجلس في أي وقت أن يعزلهم أو أياا 
 منهم دون إخلل بحقهم في التعويض اذا وقع العزل لسبب غير مشروع أو في وقت غير مناسب0

 



 تاريخ تحرير التوكيل:.....................................................................

 
 نموذج التوكيل

 

 
( الجنسية، بموجب هوية شخصية رقم ...........................، ) (................................................)/ أنا املساهم

( بصفتي الشخصية أو ........................صادر من ) –( أو رقم إلاقامة أو جواز السفر لغير السعوديين ...................................)

( ألسهم عددها ة(ومالك)............................................مفوض بالتوقيع عن/ مدير/ رئيس مجلس إدارة شركة )

 من أسهم شركة أسواق عبد هللا العثيم )مساهمة سعودية( املسجلة في السجل التجاري في.........................)
ً
 الرياض ( سهما

 لنص املادة )1313301101برقم )
ً
( .......................................)( من النظام ألاساس للشركة، فإنني بهذا أوكل 92( واستنادا

 بأكاديمية العثيم للتدريب والتطوير الذي سيعقد  السابعة العادية غير اجتماع الجمعية العامة  في حضور  عني لينوب 

اململكة العربية السعودية في تمام الساعة ، مدينة الرياض فيعلى الطريق الدائري الشرقي  11و 11الواقع بين مخرجي 

وقد  ،م9310أبريل 90املوافق)حسب تقويم ام القرى( ـ هـ 1102انشعب 7بتاريخ  الاثنينيوم  مساءمن  السابعة والنصف

املوضوعات املدرجة على جدول الاعمال وغيرها من املوضوعات التي قد تطرحها الجمعية نيابة عنا على بالتصويت  وكلته

تفويض ساري لجميع القرارات واملستندات املتعلقة بهذا الاجتماع، ويعتبر االعامة للتصويت عليها، والتوقيع نيابة عنا على 

 الحق يؤجل اليه.أي اجتماع املفعول لهذا الاجتماع او 

 
 

 

   ....................................................... :التوكيلموقع  اسم

 ......................................................... :التوكيلصفة موقع 

 ..................................................... :السعوديينالسجل املدني ملوقع التوكيل )أو إلاقامة أو جواز السفر لغير رقم 

 

 

 توقيع 
ً
 املوكل )باإلضافة للختم الرسمي إذا كان مالك ألاسهم شخصا

ً
 :معنويا

 

 

................................................ 

 



 

 

 

والعقود التي تتم لحساب الشركة وفيها مصلحة الترخيص المسبق على االعمال بمجلس اإلدارة لشروط تفويض الجمعية العامة 
 او اكثر لعضو مجلس اإلدارة

 أن تكون مدة التفويض بحد أقص ى سنة واحدة من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية على التفويض أو حتى نهاية دورة مجلس إدارة الشركة (1

 الحالي، أيهما أسبق.

لثالثة الشركة وفق املادة ا لصالح-منهيبموجب ترخيص –ال يشمل التفويض صالحية الترخيص بأعمال وعقود استشارية يقوم بها عضو املجلس  (2

 لنظام الشركات الخاصة بشركات املساهمة املدرجة
ً
 من الضوابط وإلاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذا

 ع ألاطراف ذات العالقة في ألانظمة واللوائح والتعليمات ذات العالقة.أن تقوم الشركة باإلفصاح عن التعامالت م (3

ع و ٌيحظر على أي من أعضاء مجلس إلادارة التصويت على بند التفويض وبند إلغاء التفويض في الجمعية العامة، مع مراعاة أن للمساهم حق الرج (4

 ر مصلحة الشركة،رأى أنه تم استخدام التفويض في غي إذاعلى الشركة ومجلس إدارتها 

( من رأس مال الشركة إضافة بند بإلغاء التفويض إلى جدول أعمال الجمعية العامة عند %5يحق لعدد من املساهمين تمثل ملكيتهم ما نسبته ) (5

 إعداده، أو تقديم طلب إلى مجلس إلادارة لدعوة الجمعية العامة العادية لالنعقاد للتصويت على إلغاء التفويض.

 


