النظام األساسي لشركة جبل عمر للتطوير
شركة مساهمة مدرجة
الباب األول :تأسيس الشركة
المادة األولى :التأسيس
تأسست طبقا ألحكام نظام الشركات ولوائحه وهذا النظام شركة مساهمة سعودية وفقا لما
يلي:
المادة الثانية :اسم الشركة
شركة جبل عمر للتطوير "شركة مساهمة مدرجة".
المادة الثالثة :أغراض الشركة
تقوم الشركة بمزاولة وتنفيذ األغراض التالية:
 )1تطوير وتعمير منطقة جبل عمر المجاورة لساااحة المسااجد الحرام من الناحية الةربيةي و
مناطق خرى داخل المملكة العربية السعودية.
 )2امتالك العقارات وتطويرها إلى قطع تنظيمية وإداراتها واسااتامارها وبيعها وتأجيرها وامتالك
قطع راضي لتطويرها عمرانيا.
 )3القيام بجميع األعم اال الالزم اة لإلنشاء والتعمير والصي اانة و عم اال الهدم والمسح الخاصة
بها.
 )4إدارة وتشةيل وتأثيث الفنادق.
 )5إدارة وتشةيل وصيانة المرافق التجارية.
 )6إدارة وتشةيل وصيانة سكن موظفي الشركة والفنادق.
 )7استيراد وتصدير معدات وآليات و ثاث فيما يخص عمال الشركة.
 )8تشةيل معاهد التدريب المتخصصة في مجال الفندقة والضيافة.
 )9تأمين وتقديم خدمات الحراسة األمنية المدنية الخاصة.
 )10خدمات المةاسل والمطاعم.

المادة الرابعة :إنشاء الشركات والمشاركة والتملك فيها
النظام االساسي
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صفحة  1من 18

وزارة التجارة
(إدارة حوكمة الشركات)
فيصل العلياني

شااركات من شااخص واحد بمفردها سااواء ذات مساالولية محدودة و
يجوز للشااركة تأسااي
مساااااهمة مقفلة و شااااركات ذات غرض خاص و غيرهاي كما يجوز لها ن تمتلك األسااااهم
والح صص في شركات خرى قائمة و تندمج معهاي ولها حق اال شتراك مع الةير في تأ سي
الشااركات و المنش ا ت ومنها الشااركات المساااهمة و ذات المساالولية المحدودة و الصااناديق
داخل المملكة و خارجها وذلك بعد اساااتيفاء ما تتطلبه األنظمة والتعليمات المتبعة في هذا
الشااأن .كما يجوز للشااركة ن تتصاار في هذه األسااهم و الحصااص على ال يشاامل ذلك
الوساطة في تداولها.

المادة الخامسة :المركز الرئيس للشركة
يقع في مدينة مكة المكرمة ويجوز لمجل
داخل المملكة العربية السعودية و خارجها.

اإلدارة ن ينشااااا لها فروعا و مكاتب و توكيالت

المادة السادسة :مدة الشركة
مدة ال شركة ( )99سنة ميالدية تبد من تاريخ صدور قرار وزير التجارة بإعالن تأ سي سها ويجوز
دائما إطالة مدة الشااركة بقرار تصاادره الجمعية العامة غير العادية قبل انتهاء جلها بساانة على
األقل

الباب الثاني :رأس المال واألسهم
المادة السابعة :رأس المال
حدد ر س مال ال شركة بعد إ ضافة االكتتاب في سهم حقوق األولوية كما جااااااء بالفقرة (ثالاا)
من المادة الاامنة دناه بمبلغ (9.294.000.000لاير) تسااااعة مليارات وملتان و ربعة وتسااااعون
مليون لاير مق سم إلى ( )929.400.000ت سعمائة وت سعة وع شرون مليونا و ربعمائة لف سهم
متساااوية القيمةي تبلغ القيمة اإلساامية لكل منها ( )10عشاارة رياالتي وجميعها سااهم عينية
ونقدية عادية.
المادة الثامنة :االكتتاب في األسهم
أوالً:
اكتتب الملسسون في ( )470.000.000ربعمائة وسبعون مليون سهما على النحو التالي:
 ( )411.843.514ربعمائة و حد عشر مليونا وثمانمائة وثالثة و ربعون لف وخمسمائة و ربعةعشر سهما عينيا قيمتاها ( )4.118.435.140ربع مليارات ومائة وثمانية عشر مليون
و ربعمائة وخمسة وثالثون لفا ومائة و ربعون لاير مقابل راض وعقارات تم تقويمها بمعرفة
النظام االساسي
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صفحة  2من 18

وزارة التجارة
(إدارة حوكمة الشركات)
فيصل العلياني

اللجنة الحكومية لتقدير العقارات الموقعة والمعتمدة من الهيلة العليا لتطوير منطقة مكة
المكرمة برقم ( /1102ها) وتاريخ1425/12/27ها.
ب )58.156.486 ( -ثمانية وخمسون مليونا ومائة ستة وخمسون لفا و ربعمائة ستة وثمانون
سهما نقديا قيمتها ( )581.564.860خمسمائة وواحد وثمانون مليونا وخمسمائة و ربعة
وستون لفا وثمانمائة وستون لاير باسم شركة مكة لإلنشاء والتعمير ويمال هذا المبلغ
مساهمة مالك عقارات في الموقع تم تقويمها طبقا لتقدير اللجنة المشار إليها في الفقرة
( ) من البند ( وال) من هذه المادةي وسو تسجل هذه األسهم بأسمائهم بعد استكمال
وثائقهم الشرعية والنظامية بحيث ال يتجاوز استكمال تلك الوثائق مدة ثالث سنواتي ويلتزم
إدارة الشركة بعرض المتبقي من األسهم النقدية المشار إليها على الجمعية العامة
مجل
العادية لشركة جبل عمر للتطوير وتوصياته في شأنهاي بما ال يتعارض مع حكام الشريعة
واألنظمة ذات العالقة .وتلتزم شركة مكة لإلنشاء والتعمير بما تقره الجمعية العامة العادية
للشركة حيال المتبقي من األسهم النقدية.
وقد تم التمديد لمالك العقارات في الموقع الذين لم يسااااتكملوا وثائقهم الشاااارعية والنظامية
والذين اكتتبت عنهم شركة مكة لإلن شاء والتعمير بح صة نقدية وذلك لمدة سنة إ ضافية خرى
لحين تسوية وضاعهم.
ثانياً:
باقي سهم ر س المال النقدية ( )201.400.000ملتان وواحد مليون و ربعمائة لف سهم قيمتها
( )2.014.000.000ملياران و ربعة عشاار مليون لايري ويدفع المكتتب قيمة السااهم كاملةي ويكون
لدى حد البنوك المعينة لهذا الةرض .وفي
إيداع حصيلة االكتتاب باسم الشركة تحت التأسي
جميع األحوال يكون االكتتاب وتملك األسهم مقصورا على السعوديين فقط.
ثالثاً:
تم االكتتاب في سهم حقوق األولوية بااا ( )258.000.000ملتان وثمانية وخمسون مليون سهم
قيمتها ( )2.580.000.000ملياران وخمسمائة وثمانون مليون لايري ويدفع المكتتب قيمة السهم
كاملةي وفي جميع األحوال يكون االكتتاب في ساااهم حقوق األولوية وتملك األساااهم مقصاااورا
على ال سعوديين فقط الم سجلين ب سجل م ساهمي ال شركة يوم انعقاد الجمعية الةير العادية
الاالاة لمساهمي الشركة والمنعقدة يوم 1432/6/25ها الموافق 2011/5/28م.

المادة التاسعة :بيع األسهم الغير مستوفاة القيمة
يلتزم المساهم بدفع قيمة السهم في المواعيد المعينة لذلكي وإذا تخلف عن الوفاء في ميعاد
اإلدارة بعد إعالمه عن طريق النشر في جريدة رسمية و موقع السوق
االستحقاقي جاز لمجل
المالية السعودية (تداول) و إبالغه بخطاب مسجل بيع السهم في المزاد العلني و سوق
األوراق المالية بحسب األحوال وفقا للضوابط التي تحددها الجهة المختصة.
النظام االساسي
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صفحة  3من 18

وزارة التجارة
(إدارة حوكمة الشركات)
فيصل العلياني

وتستوفي الشركة من حصيلة البيع المبالغ المستحقة لها وترد الباقي إلى صاحب السهم .وإذا
لم تكف حصيلة البيع للوفاء بهذه المبالغي جاز للشركة ن تستوفي الباقي من جميع موال
المساهم.
ومع ذلك يجوز للمساهم المتخلف عن الدفع إلى يوم البيع دفع القيمة المستحقة عليه مضافا
إليها المصروفات التي نفقتها الشركة في هذا الشأن.
وتلةي الشركة السهم المبيع وفقا ألحكام هذه المادةي وتعطي المشتر سهما جديدا يحمل
رقم السهم الملةىي وتلشر في سجل األسهم بوقوع البيع مع بيان اسم المالك الجديد.
المادة العاشرة :إصدار األسهم
تكون األ سهم ا سمية وال يجوز ن ت صدر بأقل من قيمتها اإل سميةي وإنما يجوز ن ت صدر بأعلى
من هذه القي مةي وفي هذه ال حا لة يوضااااع فرق القي مة في ب ند مساااات قل ضاااامن حقوق
المسااااهميني وال يجوز توزيعها كأرباح على المسااااهمين .والساااهم غير قابل للتجزئة في
مواجهة الشركةي فإذا تملكه شخاص عديدون وجب عليهم ن يختاروا حدهم لينوب عنهم في
اساااتعمال الحقوق المختصاااة بالساااهمي ويكون هلالء األشاااخاص مسااالولين بالتضاااامن عن
االلتزامات الناشلة عن ملكية السهم.
المادة الحادية عشرة :تداول األسهم
األسااهم قابلة للتداول بعد موافقة هيلة السااوق المالية على إدراجها في سااوق األسااهم مع
مراعاة ما يلي- :
) الملساااساااون الذين يملكون  ٪5و كار من ر س مال الشاااركة فتبلغ فترة الحظر على
سنوات من تاريخ بدء تداول األسهم.
تداول سهمهم خم
ب) ما الملسااااسااااون الذين يملكون من  500.001سااااهم إلى قل من  ٪5من ر س مال
الشااركة فسااتكون فترة الحظر على تداول سااهمهم ساانتين ماليتين ال تقل كل منهما
الشركة.
عن اثني عشر شهرا من تاريخ تأسي
ج) و ما الملسااسااون الذين يملكون خمساامائة لف سااهم فأقل فال تنطبق عليهم فترات
الحظر المذكورة سابقا.
د) وال تنطبق فترات الحظر المذكورة عالية على تنازل شااركة مكة لإلنشاااء والتعمير إلى
كل من يساااتكمل وثائقه الشااارعية والنظامية من صاااحاب العقارات التي تمال قيمة
عقاراتهم الحصة النقدية لشركة مكة لإلنشاء والتعمير وقيمتها  581,564,860لاير طبقا
للفقرة (ب) من البند وال من المادة الاامنة من النظام األساااسااي للشااركة وفي هذه
الحالة يخضع صاحب العقار إلى فترة الحظر المنطبقة عليه طبقا لقيمة عقاره.
ه) ومع ذلك يجوز خالل فترة الحظر نقل ملكية األساااهم وفقا ألحكام بيع الحقوق من حد
اإلدارة لتقديمها كضمان لإلدارة
آخر و إلى حد عضاء مجل
الملسسين إلى ملس
و من ورثة حد المل س سين _في حالة وفاته _ إلى الةيري وت سر هذه األحكام على
ما يكتتب به الملساااساااون في حالة زيادة ر س المال قبل انقضااااء فترة الحظر .وذلك
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صفحة  4من 18

وزارة التجارة
(إدارة حوكمة الشركات)
فيصل العلياني

بالنساابة إلى المدة المتبقية من هذه الفترة .وذلك تمشاايا مع تعليمات هيلة السااوق
المالية.
المادة الثانية عشرة :سجل المساهمين
تتداول سهم الشركة وفقا ألحكام نظام السوق المالية.
المادة الثالثة عشرة :تداول األسهم المملوكة لألوقاف أو األربطة
و األربطة جميع القواعد والتعليمات الشرعية
يراعي في تداول األسهم المملوكة لألوقا
السارية فيما يتعلق بالتصر في الملكيات العقارية الموقوفة ويلشر على األسهم الممالة لها
بذلك.
المادة الرابعة عشرة :زيادة رأس المال
 -1للجمعية العامة غير العادية ن تقرر زيادة ر س مال الشاااركةي بشااارط ن يكون ر س المال
قد دفع كامال .وال يشاترط ن يكون ر س المال قد دفع بأكمله إذا كان الجزء غير مدفوع من
ر س المال يعود إلى سهم صدرت مقابل تحويل دوات دين و صكوك تمويلية إلى سهم
ولم تنته بعد المدة المقررة لتحويلها إلى سهم.
 -2للجمعية العامة غير العادية في جميع األحوال ن تخصاااص األساااهم المصااادرة عند زيادة
من ذلكي
ر س المال و جزءا منها للعاملين في ال شركة وال شركات التابعة و بع ضها و
على ن ال تتجاوز األساهم المخصاصاة لذلك الةرض عن  %0.5من ر س مال الشاركة .وال
يجوز للمساهمين ممارسة حق األولوية عند إصدار الشركة لألسهم المخصصة للعاملين.
 -3للم ساهم المالك لل سهم  -وقت صدور قرار الجمعية العامة غير العادية بالموافقة على
زيادة ر س المال  -األولوية في االكتتاب باألساااهم الجديدة التي تصااادر مقابل حصاااص
نقديةي ويبلغ هلالء بأولويتهم بالنشاار في جريدة يومية وموقع السااوق المالية السااعودية
(تداول) و بإبالغهم بو ساطة البريد الم سجل عن قرار زيادة ر س المال و شروط االكتتاب
ومدته وتاريخ بدايته وانتهائه.
 -4يحق للجمعية العامة غير العادية وقف العمل بحق األولوية للمساااهمين في االكتتاب
بزيادة ر س المال مقابل حصااص نقدية و إعطاء األولوية لةير المساااهمين في الحاالت
التي تراها مناسبة لمصلحة الشركة.
 -5يحق للمساهم بيع حق األولوية و التنازل عنه خالل المدة من وقت صدور قرار الجمعية
العامة بالموافقة على زيادة ر س المال إلى آخر يوم لالكتتاب في األسااااهم الجديدة
المرتبطة بهذه الحقوقي وفقا للضوابط التي تضعها الجهة المختصة.
 -6مع مراعاة ما ورد في الفقرة ( )4عالهي توزع األسااااهم الجديدة على َ
حم ََلة حقوق
األولوية الذين طلبوا االكتتابي بنسااابة ما يملكونه من حقوق ولوية من إجمالي حقوق
األولوية الناتجة من زيادة ر س المالي بشاارط ال يتجاوز ما يحصاالون عليه ما طلبوه من
األسااهم الجديدةي ويوزع الباقي من األسااهم الجديدة على حملة حقوق األولوية الذين
طلبوا كار من ن صيبهمي بن سبة ما يملكونه من حقوق ولوية من إجمالي حقوق األولوية
النظام االساسي
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صفحة  5من 18

وزارة التجارة
(إدارة حوكمة الشركات)
فيصل العلياني

الناتجة من زيادة ر س المالي بشاارط ال يتجاوز ما يحصاالون عليه ما طلبوه من األسااهم
الجديدةي ويطرح ما تبقى من األ سهم على الةيري ما لم تقرر الجمعية العامة غير العادية
و ينص نظام السوق المالية على غير ذلك.
المادة الخامسة عشرة :تخفيض رأس المال
يجوز بقرار من الجمع ية ال عا مة غير ال عاد ية ب ناء على ساااا باب مقبو لة وب عد مواف قة الج هات
المختصااة تخفير ر س مال الشااركة إذا ما زاد على حاجتها و إذا منيت الشااركة بخسااائر .وال
يصاااادر القرار إال بعد تالوة تقرير خاص يعده مراجع الحسااااابات عن األسااااباب الموجبة له وعن
االلتزامات التي على الشااااركة و ثر التخفير في هذه االلتزامات وبمراعاة ما يقضااااي به نظام
الشااااركاتي ويبين القرار طريقة التخفيري فإن كان نتيجة زيادة ر س المال عن حاجة الشااااركة
وجبت دعوة الدائنين إلى إبداء اعتراضااهم عليه خالل سااتين يوما من تاريخ نشاار قرار التخفير
للشااااركةي فإن اعترض حدهم وقدم
في جريدة يومية توزع في البلد الذ فيه المركز الرئي
إلى ال شركة م ستنداته في الميعاد المذكور وجب على ال شركة ن تلد إليه دينه إذا كان حاال
و ن تقدم ضمانا كافيا للوفاء به إذا كان آجال.
المادة السادسة عشرة :شراء الشركة ألسهمها
يجوز للشااركة ن تشااتر سااهمها و ترتهنها وفقا للضااوابط التي تضااعها الجهة المختصااةي وال
يكون لأل سهم التي ت شتريها ال شركة صوات في جمعيات الم ساهمين .كما يجوز لل شركة ن
ترهن سااهمها وفقا للضااوابط التي تضااعها الجهة المختصااةي ويكون للدائن المرتهن قبر األرباح
واسااتعمال الحقوق المتصاالة بالسااهمي مالم يتفق في عقد الرهن على غير ذلك .ولكن ال يجوز
للدائن المرتهن حضور اجتماعات الجمعية العامة للمساهمين و التصويت فيها.

المادة السابعة عشرة :السندات أو الصكوك
نوع من نواع دوات الدين القابلة للتداول كال سندات و ال صكوك سواء
يجوز لل شركة إ صدار
في جزء و عدة جزاء و من خالل سااالسااالة من اإلصااادارات و بموجب برنامج و كار تنشاااله
الشركة من وقت آلخر سواء كانت لالكتتاب العام و الخاصي داخل المملكة العربية السعودية و
إدارة الشااااركة وله حق
خارجها .وكل ذلك في األوقات والمبالغ والشااااروط التي يقرها مجل
اتخاذ جميع اإلجراءات الالزمة إلصدارها وذلك وفقا لضوابط الشريعة اإلسالمية.
الباب الثالث :مجلس اإلدارة
المادة الثامنة عشرة :إدارة الشركة
إدارة مللف من تسااعة ( )9عضاااء تنتخبهم الجمعية العامة العادية
يتولى إدارة الشااركة مجل
اإلدارة من بين
ل مدة ال تز يد عن ثالث ( )3ساااانوات ك ما يجوز إ عادة انت خابهم .ويعين مجل
عضااائه رئيسااا ونائبا للرئي ي كما يجوز له ن يعين عضااوا منتدبا .وال يجوز الجمع بين منصااب
النظام االساسي

اسم الشركة
شركة جبل عمر للتطوير
سجل جتاري
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وزارة التجارة
(إدارة حوكمة الشركات)
فيصل العلياني

رئي
رئي

مجل
مجل

اإلدارة و منصااااب تنفيذ
اإلدارة عند غيابه.

بالشااااركة .ويحل نائب رئي

مجل

اإلدارة محل

المادة التاسعة عشرة :انتهاء عضوية المجلس
تنتهي عضوية المجل

في

-1
-2
-3
-4
-5
-6

.

من الحاالت التالية:

انتهاء مدة المجل
استقالة العضو.
وفاة العضو.
فقدان األهلية.
انتهاء صالحية العضو وفقا لألنظمة والتعليمات ذات العالقة.
إنهاء عضوية العضو من قبل الجمعية العامة لتةيبه عن حضور ثالثة اجتماعات متتالية للمجل
دون عذر مشروع بناء على توصية المجل .

اإلدارة و بعضهم وذلك دون
ومع ذلك يجوز للجمعية العامة في كل وقت عزل جميع عضاء مجل
إخالل بحق العضو المعزول تجاه الشركة بالمطالبة بالتعوير إذا وقع العزل لسبب غير مقبول و
في وقت غير مناسب.
ن يعين ملقتا عضوا في المركز الشاغري على
جاز للمجل
وإن شةر مركز حد عضاء المجل
ن يكون ممن تتوافر فيهم الخبرة والكفايةي ويجب إشعار وزارة التجارةي وهيلة السوق المالية
بذلك خالل المدة النظامية المحددة في نظام الشركات على ن يعرض هذا التعيين على الجمعية
العامة العادية في ول اجتماع لها ويكمل العضو الجديد مدة سلفهي وإذا قل عدد عضاء مجل
اإلدارة عن النصاب الالزم لصحة اجتماعاته وجب على بقية األعضاء دعوة الجمعية العامة العادية
لالنعقاد خالل ستين يوما النتخاب العدد الالزم من األعضاء .
المادة العشرون :صالحيات المجلس
مع مراعاة االختصاصات المقررة للجمعية العامة:
اإلدارة وسع السلطات في إدارة الشركة وتصريف مورها والتصر في صولها
) يكون لمجل
وممتلكاتها وعقاراتها والتعاقد وااللتزام واالرتباط باسم الشركة ونيابة عنهاي وله حق الشراء
وقبول ودفع الامن والرهن وفك الرهن والبيع واإلفراغ وقبر الامن وتسليم المامن وله يضا
القيام بكافة األعمال والتصرفات التي من شأنها تحقيق غراض الشركة والتوقيع على ما
يلزم من مستندات وعقود.
اإلدارة الحصول على القروض والتسهيالت بكافة نواعهاي والتوقيع على كافة
ب) يكون لمجل
ترتيب عمليات الهيكلة التمويلية واالستامارية
عقودها ومستنداتها .كما يكون للمجل
واألوراق التجارية والتوقيع على كافة عقودها ومستنداتها.
النظام االساسي

اسم الشركة
شركة جبل عمر للتطوير
سجل جتاري
4031051838
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وزارة التجارة
(إدارة حوكمة الشركات)
فيصل العلياني

ج) يكون لمجل
الدين وتداولها

اإلدارة بما ال يخالف االحكام الشرعية للديون إصدار الصكوك التمويلية و دوات

اإلدارة استامار موال الشركة في األوراق المالية بشتى نواعها بحيث يشمل
د) يجوز لمجل
ذلك – على سبيل الماال ال الحصر – فتح الحسابات والمحافظ االستامارية لدى الشركات
المالية وتشةيلها وإقفالها والتوقيع على جميع العقود والمستندات المتعلقة بذلك .يكون
اإلدارة حق الصلح والتنازل وإبراء ذمة مديني الشركة من التزاماتهم.
لمجل
اإلدارة ن يفوض عضوا واحدا و كار من عضائه و من الةير في مباشرة عمل
ه) يكون لمجل
اإلدارة.
و عمال معينة من ضمن اختصاصات مجل
اإلدارة صالحية تعيين رئيسا تنفيذيا للشركة ومنحه الصالحيات التي تمكنه
و) يكون لمجل
من تسيير عمال الشركة.
المادة الحادية والعشرون :مكافأة أعضاء المجلس
اإلدارة بحيث ال يتجاوز مجموع ما يحصاال
يتم توزيع مبلغ معين كمكافأة ساانوية ألعضاااء مجل
عليه العضااو الواحد من مكاف ت ومزايا مالية و عينية مبلغ ( )500لف لاير ساانوياي وفق الضااوابط
التي تضعها الجهة المختصة.
اإلدارة إلى الجمعية العامة على بيان شامل لكل ما حصل عليه
ويجب ن يشتمل تقرير مجل
اإلدارة خالل ال سنة المالية من مكاف ت وبدل م صروفات وغير ذلك من المزايا .و ن
ع ضاء مجل
بو صفهم عاملين و إداريين و ما قب ضوه نظير
ي شتمل كذلك على بيان ما قب ضه ع ضاء المجل
وعدد
عمال فنية و إدارية و ا ست شاراتي و ن ي شتمل ي ضا على بيان بعدد جل سات المجل
الجلسات التي حضرها كل عضو من تاريخ آخر اجتماع للجمعية العامة.
المادة الثانية والعشرون :صالحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر
واجتماعات الجمعية
لالجتماع ورئاسااة اجتماع المجل
صااالحية دعوة المجل
يكون للرئي
تمايل الشااركة في عالقتها مع الةير ولدى الدوائر
المجل
العامة للمساااهمين .ويكون لرئي
الحكومية والشاااركات واألفراد والمحاكم وكتاب العدل وجميع الجهات القضاااائية وهيلات التحكيم
والةر التجارية والصااااناعية والبنوك التجارية واألشااااخاص المرخص لهم في ممارسااااة عمال
األوراق المالية.
كما يكون له توقيع عقود الرهن ووثائق وصااكوك بيع وشااراء األراضااي والمباني وإصاادار الوكاالت
شركات مملوكة
الشرعية نيابة عن الشركة وإبرام الصلح والموافقة نيابة عن الشركة وتأسي
بالكامل للشركةي وامتالك األسهم والحصص بإسم الشركة في شركات خرى قائمة و االندماج
الشركات المساهمة و ذات المسلولية المحدودة
معهاي وإشراك الشركة مع الةير في تأسي
شركات جديدة و الم شاركة في
على ن ال تزيد ن سبة ملكية ال شركة و ح صتها في تأ سي
شركات خرى عن  10مليون لاير سعود .

النظام االساسي

اسم الشركة
شركة جبل عمر للتطوير
سجل جتاري
4031051838
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وزارة التجارة
(إدارة حوكمة الشركات)
فيصل العلياني

كما يجوز له فتح الحسااااابات البنكية بجميع نواعها المختلفةي وإدارتها وتشااااةيلهاي والسااااحب
واإليداع والقبر والدفع والتحويلي وطلب اساااتخراج كشاااو الحسااااب واساااتالمهاي وتحديث
البيانات وتنشيط الحساباتي وتسويتها وتصفيتها وإغالقهاي واستخراج دفاتر الشيكات واستالمها
وإ صدار ال شيكات الم صرفية وإلةاؤها وتجيير ال شيكات وإ صدار ال شيكات الم صدقة وا ستالمهاي
وتوقيع جميع الم ستندات التجارية المتعلقة بالت سهيالت والقروض كعقودها ونماذجها وتعهداتها
وجداول سااادادها واساااتالمها والتصااار فيهاي وطلب اإلعفاء من التساااهيالت والقروضي وطلب
إصاااادار خطابات الضاااامانات المصاااارفية وفتح االعتمادات المسااااتندية المختلفة والتوقيع على
الضاااا ما نات والك فاالت المختل فة وقبول ها وطلب هاي والتوقيع على األوراق الت جار ية وتظهير ها
وتح صيلها ودفعها والتنازل عنهاي وربط الودائع وفكها وتوقيع اتفاقيات المرابحات اإل سالمية وعقود
االسااااتا مار بأنواع ها وتوقيع ات فاق يات و ع مال ومنت جات الخزي نةي والتوقيع على كا فة األوراق
والوثائق والمسااااتندات وكافة المعامالت المصاااارفية واالتفاقيات المالية األخرىي وتوقيع اتفاقية
التعامالت اإللكترونية وذلك لكافة حساااابات الشاااركة بأنواعها المختلفة الجارية واالساااتامارية
وغيرها من نواع الحسابات.
تفوير و توكيل الةير بالقيام ببعر الصاااالحيات الموكلة إليه بموجب قرار مكتوب
ويحق للرئي
و تفوير و وكالة خاصة ولمدة محددة وله منح حق توكيل الةير للوكيل.
اإلدارة ويقوم بتنفيذ التوجيهات التي
ويتمتع العضو المنتدب بالصالحيات التي يحددها له مجل
اإلدارة ويقوم بتصاااريف األعمال اليومية للشاااركة .ويحدد مجل
مجل
قد يصااادرها له رئي
والعضااااو المنتدب باإلضااااافة إلى
اإلدارة المكافأة الخاصااااة التي يحصاااال عليها كل من الرئي
اإلدارة طبقا للمادة (الحادية والعشارون) من هذا النظام
المكافأة المقررة لكل عضاو في مجل
ووفقا لألنظمة المتبعة بهذا الشأن.
اإلدارة مين ساااار من بين عضااااائه و من غيرهمي ويختص بتحرير وقائع وقرارات
ويعين مجل
اإلدارة في محاضااار وإثباتها في ساااجل خاص يعد لهذا الةرض .وتحدد مكافأته بقرار من
مجل
اإلدارة عن
والعضاااو المنتدب و مين السااار عضاااو مجل
المجل
وال تزيد مدة رئي
المجل
عضوية كل منهم في المجل ي ويجوز إعادة انتخابهم
المادة الثالثة والعشرون :اجتماعات المجلس
مرتين على األقل في الساانة بدعوة من رئيسااهي ويجب على رئي
يجتمع المجل
ن يدعوه إلى االجتماع متى طلب إليه ذلك اثنان من األعضاء.

المجل

المادة الرابعة والعشرون :نصاب اجتماع المجلس
صحيحا إال إذا حضره صالة و عبر وسائل التقنية الحدياة نصف عدد
) ال يكون اجتماع المجل
اإلدارة ن ينيب عنه غيره من األعضاء في حضور
األعضاء على األقل .ويجوز لعضو مجل
اإلدارة وفقا للضوابط التالية:
اجتماع مجل
اإلدارة ن ينوب عن كار من عضو واحد في حضور االجتماع
 ال يجوز لعضو مجل
نفسه.
النظام االساسي

اسم الشركة
شركة جبل عمر للتطوير
سجل جتاري
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وزارة التجارة
(إدارة حوكمة الشركات)
فيصل العلياني




اإلدارة.
ن تكون اإلنابة ثابتة بالكتابة لحضور اجتماع محدد لمجل
ال يجوز للنائب التصويت على القرارات التي يحظر النظام على المنيب التصويت في
شأنها.

ب) تصدر قرارات المجل
إلى جانبه صوت رئي

بأغلبية آراء الحاضرين و الممالين وإذا تساوت األصوات فيرجح من كان
الجلسة.

ن يصدر قرارات في األمور العاجلة بطريق عرضها على األعضاء متفرقين ما لم
ج) للمجل
للمداولة فيهاي وتعد هذه القرارات سارية المفعول
يطلب حد األعضاء كتابة اجتماع المجل
في حال موافقة األعضاء عليها باإلجماعي على ن يتم عرض هذه القرارات على مجل
ل لها لتوثيقها.
اإلدارة في ول اجتماع تا ٍ
د) يجوز لمجل

اإلدارة عقد االجتماع عن بعد وباستخدام الوسائل التقنية الحدياة.

المادة الخامسة والعشرون :مداوالت المجلس
اإلدارة
الجلسة و عضاء مجل
اإلدارة وقراراته في محاضر يوقعها رئي
تابت مداوالت مجل
االدارة
مجل
الحاضاارون و مين الساار .وتدون هذه المحاضاار في سااجل خاص يوقعه رئي
و مين ال سري ويمكن اال ستعانة بالتطبيقات اإللكترونية وو سائل التقنية الحدياة العتماد محا ضر
اإلدارة.
مجل
الباب الرابع :جمعيات المساهمين
المادة السادسة والعشرون :حضور الجمعيات
الجمعية العامة المكونة تكوينا صحيحا تمال جميع المساهمين وتنعقد في المدينة التي فيها
للشركة.
المركز الرئي
ولكل مساهم حق حضور الجمعيات العامة للمساهمين .وله في ذلك ن يوكل عنه شخصا آخر
اإلدارة و عاملي الشركة في حضور الجمعية العامة.
من غير عضاء مجل
ويجوز عقد اجتماعات الجمعيات العامة والخاصة للمساهمين واشتراك المساهم في مداوالتها
والتصويت على قراراتها بواسطة وسائل التقنية الحدياةي بحسب الضوابط التي تضعها الجهة
المختصة.
المادة السابعة والعشرون :الجمعية التأسيسية
تختص الجمعية التأسيسية باألمور التالية:



التحقق من االكتتاب بكل ر س المالي ومن الوفاء به طبقا ألحكام نظام الشركات.
وضع النصوص النهائية لنظام الشركةي ولكن ال يجوز لها إدخال تعديالت جوهرية على النظام
المعروض عليها إال بموافقة جميع المكتتبين الممالين فيها.
النظام االساسي

اسم الشركة
شركة جبل عمر للتطوير
سجل جتاري
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سنواتي و ول مراقب حسابات.
إدارة لمدة ال تجاوز خم
تعيين عضاء ول مجل
الشركة.
المداولة في تقرير الملسسين عن األعمال والنفقات التي اقتضاها تأسي
النظر في التصديق على قيمة الحصص العينية.

ويشترط لصحة انعقادها حضور عدد من المكتتبين يمال نصف ر س المال على األقل ولكل مكتتب
في اجتماعاتها صوت عن كل سهم اكتتب به و يماله.
المادة الثامنة والعشرون :اختصاصات الجمعية العامة العادية
فيما عدا األمور التي تختص بها الجمعية العامة غير العاديةي تختص الجمعية العامة العادية بجميع
األمور المتعلقة بالشركةي وتنعقد مرة على األقل في السنة خالل الستة الشهور التالية النتهاء
السنة المالية للشركةي وتجوز دعوة جمعيات عادية خرى كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
المادة التاسعة والعشرون :اختصاصات الجمعية العامة غير العادية
تختص الجمعية العامة غير العادية بتعديل نظام الشركة األساسي إال ما يتعلق باألمور اآلتية:
من حقوقه األساااسااية التي يسااتمدها بصاافته شااريكاي

حرمان المساااهم و تعديل
وبخاصة ما يلي:
 -1الحصاااول على نصااايب من األرباح التي يتقرر توزيعهاي ساااواء كان التوزيع نقدا م من
خالل اصدار سهم مجانية لةير عاملي الشركة والشركات التابعة لها.
 -2الحصول على نصيب من موجودات الشركة عند التصفية.
 -3حضااور جمعيات المساااهمين العامة او الخاصااةي واالشااتراك في مداوالتهاي والتصااويت
على قراراتها.
 -4التصر في سهمه وفق حكام النظام.
اإلدارةي ورفع دعوى
 -5طلب االطالع على دفاتر الشااركة ووثائقهاي ومراقبة اعمال مجل
اإلدارةي والطعن ببطالن قرارات جمعيات المساااهمين
المساالولية على عضاااء مجل
العامة والخاصة.
 -6ولوية االكتتاب باألسااهم الجديدة التي تصاادر مقابل حصااص نقديةي مالم ينص النظام
األساس على غير ذلك.

)

ب)
ج)
د)

التعديالت التي من شااااانها زيادة األعباء المالية للمساااااهميني مالم يوافق على ذلك
جميع المساهمين.
الى خارج المملكة.
نقل مركز الشركة الرئي
تةيير جنسية الشركة.

للجمعية العامة غير العادية – فضااال عن االختصاااصااات المقررة لها – ن تصاادر قرارات في األمور
الداخلة لها صااال في اختصاااصااات الجمعية العامة العاديةي وذلك بالشااروط واألوضاااع نفسااها
المقررة للجمعية العامة العادية.
المادة الثالثون :دعوة الجمعيات
النظام االساسي
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وزارة التجارة
(إدارة حوكمة الشركات)
فيصل العلياني

اإلدارة
اإلدارةي وعلى مجل
تنعقد الجمعيات العامة و الخاصة للمساهمين بدعوة من مجل
ن يدعو الجمعية العامة العادية إذا طلب ذلك مراجع الحسابات و لجنة المراجعة و عدد من
المساهمين يمال خمسة في المائة من ر س المال على األقل ويجوز لمراجع الحسابات دعوة
بدعوة الجمعية خالل ثالثين يوما من تاريخ طلب مراجع
الجمعية لالنعقاد إذا لم يقم المجل
الحسابات.


يجوز بقرار من الجهة المختصة دعوة الجمعية العامة العادية لالنعقاد في الحاالت االتية:
) إذا انقضت المدة المحددة لالنعقاد المنصوص عليها في نظام الشركات.
ب) إذا نقص عدد عضاء مجل
نظام الشركات.

اإلدارة عن الحد األدنى لصحة انعقادهي مع مراعاة ما ورد في

ج) إذا تبين وجود مخالفات ألحكام النظام و نظام الشركة األساسي و وقوع خلل في إدارة
الشركة.
الدعوة النعقاد الجمعية العامة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ
د) إذا لم يوجه المجل
طلب مراجع الحسابات و لجنة المراجعة و عدد من المساهمين يمال  %5من ر س
المال على األقل.


يجوز لعدد من المساهمين يمال  %2من ر س المال على األقل تقديم طلب إلى الجهة
من الحاالت المنصوص عليها
المختصة لدعوة الجمعية العامة العادية لالنعقادي إذا توافر
في الفقرة عاله .وعلى الجهة المختصة توجيه الدعوة لالنعقاد خالل ثالثين يوما من تاريخ
تقديم طلب المساهميني على ن تتضمن الدعوة جدوال بأعمال الجمعية والبنود المطلوب
ن يوافق عليها المساهمون.



تنشر الدعوة النعقاد الجمعية العامة في صحيفة يومية توزع في المنطقة التي فيها مركز
قبل الموعد المحدد النعقاد الجمعية العامة بواحد وعشرين يوما على األٌقل.
الشركة الرئي
ومع ذلك يجوز االكتفاء بتوجيه الدعوة إلى جميع المساهمين بخطابات مسجلة .وترسل
صورة من الدعوة وجدول األعمال إلى وزارة التجارةي وكذلك ترسل صورة إلى هيلة السوق
الماليةي وذلك خالل المدة المحددة للنشر.

المادة الحادية والثالثون :سجل حضور الجمعيات
ي سجل الم ساهمون الذين يرغبون في ح ضور الجمعية العامة و الخا صة سمائهم في مركز
الشركة الرئيسي و في مكان انعقاد الجمعية قبل الوقت المحدد النعقاد الجمعية.
المادة الثانية والثالثون :نصاب اجتماع الجمعية العامة العادية
ال يكون انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحا إال إذا ح ضره م ساهمون يمالون ربع ر س
مال الشاااركة على األقلي وإذا لم يتوفر النصااااب الالزم لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية في
االجتماع األولي وجهت الدعوة إلى اجتماع ثان يعقد خالل الاالثين يوما التالية لالجتماع السابق
وتنشر هذه الدعوة بالطريقة المنصوص عليها في المادة الحادية والتسعون من نظام الشركاتي
ومع ذلكي يجوز ن يعقد االجتماع الااني بعد ساااااعة من انتهاء المدة المحددة النعقاد االجتماع
النظام االساسي
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وزارة التجارة
(إدارة حوكمة الشركات)
فيصل العلياني

األول على ن تتضاااامن ا لدعوة لع قد االجت ماع األول ما يف يد اإلعالن عن إم كان ية ع قد هذا
االجتماع .وفي جميع األحوال يكون االجتماع الااني صحيحا يا كان عدد األسهم الممالة فيه.
المادة الثالثة والثالثون :نصاب اجتماع الجمعية العامة غير العادية
ال يكون انعقاد اجتماع الجمعية العامة الةير عادية صحيحا إال إذا حضره مساهمون يمالون نصف
ر س مال الشااااركة على األقلي وإذا لم يتوفر النصاااااب الالزم لعقد اجتماع الجمعية العامة غير
األوضاع المنصوص عليها
العادية في االجتماع األولي وجهت الدعوة إلى اجتماع ثان يعقد بنف
في المادة الحادية والتسااعون من نظام الشااركاتي ومع ذلكي يجوز ن يعقد االجتماع الااني بعد
ساااعة من انتهاء المدة المحددة النعقاد االجتماع األول على ن تتضاامن الدعوة لعقد االجتماع
األول ما يفيد اإلعالن عن إمكانية عقد هذا االجتماع .وفي جميع األحوال يكون االجتماع الااني
صحيحا إذا حضره عدد من المساهمين يمال ربع ر س المال على األقل.
وإذا لم يتوفر النصاااب الالزم في االجتماع الااني وجهت دعوة إلى اجتماع ثالث ينعقد باألوضاااع
نفساااها المنصاااوص عليها في المادة الحادية والتساااعون من نظام الشاااركات .ويكون االجتماع
الاالث صحيحا يا كان عدد االسهم الممالة فيهي بعد موافقة الجهات المختصة.
المادة الرابعة والثالثون :التصويت في الجمعيات
لكل مساهم صوت عن كل سهم في الجمعيات العامةي ويجب استخدام التصويت التراكمي عند
اإلدارة االشتراك في التصويت على قرارات
اإلدارة .وال يجوز ألعضاء مجل
انتخاب اعضاء مجل
الجمعية التي تتعلق بإبراء ذممهم من المسلولية عن إدارة الشركة و التي تتعلق بمصلحة
مباشرة و غير مباشرة لهم.
المادة الخامسة والثالثون :قرارات الجمعيات
ت صدر القرارات في الجمعية التأ سي سية باألغلبية المطلقة لأل سهم الممالة فيهاي ومع ذلك إذا
تعل قت هذه القرارات بتقويم حصااااص عين ية و مزا يا خاصااااة لز مت مواف قة غلب ية المكتتبين
باأل سهم النقدية التي تمال ثلاي األ سهم المذكورة بعد ا ستبعاد ما اكتتب به مقدمو األ سهم
العينية و المسااتفيدون من المزايا الخاصااةي وال يكون لهلالء ر في هذه القرارات ولو كانوا من
صحاب األسهم النقدية.
وتصاااادر قرارات الجمعية العامة العادية باألغلبية المطلقة لألسااااهم الممالة في االجتماعي كما
تصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية بأغلبية ثلاي االسهم الممالة في االجتماعي اال إذا كان
القرار متعلقا بزيادة ر س المال و تخفيضاااه و بإطالة مدة الشاااركة و بحلها قبل انقضااااء المدة
المحددة في نظامها األ ساس و باندماجها مع شركة خرى فال يكون القرار صحيحا اال إذا صدر
بأغلبية ثالثة رباع األسهم الممالة في االجتماع.
المادة السادسة والثالثون :المناقشة في الجمعيات

النظام االساسي
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وزارة التجارة
(إدارة حوكمة الشركات)
فيصل العلياني

لكل مساهم حق مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول عمال الجمعية وتوجيه األسللة في
اإلدارة و مراجع الح سابات
اإلدارة ومراجع الح سابات ويجيب مجل
شأنها إلى ع ضاء مجل
عن سللة المساهمين بالقااااادر الذ ال يعرض مصلحة الشركة للضرري وإذا ر ى المساهم ن
اإلجابة عن سلاله غير مقنعة احتكم إلى الجمعية وكان قراراها في هذا الشأن نافذا.
المادة السابعة والثالثون :رئاسة الجمعيات وإعداد المحاضر
اإلدارة و نائبه عند غيابه و من
مجل
ير س اجتماعات الجمعيات العامة للم ساهمين رئي
اإلدارة ونائبهي ويحرر
مجل
اإلدارة من بين ع ضائه وذلك في حال غياب رئي
ينتدبه مجل
باجتماع الجمعية مح ضر يت ضمن عدد الم ساهمين الحا ضرين و الممالين وعدد األ سهم التي
في حيازتهم باألصالة و الوكالة وعدد األصوات المقررة لها والقرارات التي اتخذت وعدد األصوات
التي وافقت عليها و خالفتها وخالصاااة وافية للمناقشاااات التي دارت في االجتماع .وتدون
الجمعية و مين سرها
المحاضر بصفة منتظمة عقب كل اجتماع في سجل خاص يوقعه رئي
وجامع األصوات.

الباب الخامس :حسابات الشركة وتوزيع األرباح
المادة الثامنة والثالثون :السنة المالية
تبد ال سنة المالية لل شركة من ول شهر يناير وتنتهي في نهاية شهر دي سمبر من كل سنة
ميالديةي على ن تبد الساانة المالية األولى بعد اعتماد التةيير من الساانة الهجرية إلى الساانة
الميالدية من تاريخ اعتماد التةيير من الجهات المعنية وتنتهي في نهاية شهر ديسمبر من العام
الميالد .
المادة التاسعة والثالثون :الوثائق المالية
اإلدارة في نهاية كل ساااانة مالية للشااااركة ن يعد القوائم المالية
 -1يجب على مجل
لل شركة وتقريرا عن ن شاطها ومركزها المالي عن ال سنة المالية المنق ضيةي وي ضمن هذا
هذه الوثائق تحت تصاار مراجع
التقرير الطريقة المقترحة لتوزيع األرباح .ويضااع المجل
الحسابات قبل الموعد المحدد النعقاد الجمعية العامة بخمسة و ربعين يوما على األقل.
إدارة الشاااركة ورئيساااها التنفيذ ومديرها المالي الوثائق
مجل
 -2يجب ن يوقع رئي
الم شار إليها في الفقرة ( )1من هذه المادةي وتودع ن سخ منها في مركز ال شركة الرئي
تحت تصاار المساااهمين قبل الموعد المحدد النعقاد الجمعية العامة بواحد وعشاارين يوما
على األٌقل.
اإلدارة ن يزود المساااهمين بالقوائم المالية للشااركةي وتقرير مجل
مجل
 -3على رئي
اإلدارةي وتقرير مراجع الحساااباتي ما لم تنشاار في صااحيفة يومية توزع في مركز الشااركة
النظام االساسي

اسم الشركة
شركة جبل عمر للتطوير
سجل جتاري
4031051838

التاريخ 1442/01/11هـ
املوافق  2020/08/30م
رقم الصفحة

*تم الشهر* *تم اصدارنسخة النظام بناء على قرارالجمعية العامة غيرالعادية بتاريخ 1441/09/20هـ

صفحة  14من 18

وزارة التجارة
(إدارة حوكمة الشركات)
فيصل العلياني

.وعليه يضا ن يرسل صورة من هذه الوثائق إلى وزارة التجارةي وكذلك يرسل صورة
الرئي
إلى هيلة السوق الماليةي وذلك خالل المدة النظامية المحددة في نظام الشركات.
المادة األربعون :توزيع أرباح الحصص العينية
يوزع مبلغ ثابت على صحاب الح صص العينية العقارية يواز ما كانت تدره عليهم عقاراتهم من
إيرادات بشاااارط ال تتجاوز حصااااة كل منهم في ذلك المبلغ ما يعادل نساااابة ( )% 5من قيمة
ساانوات من
حصااصااهم العينية في ر س مال الشااركة عن كل عامي وذلك لمدة ال تتجاوز خم
الشركة.
تاريخ تسلم العقار منهم بعد صدور قرار معالي وزير التجارة بإعالن تأسي
ويسترد هذا المبلغ من األرباح المستحقة ألصحاب الحصص العينياااااة في حال تحققهاي ما في
حالة عدم تحقق رباح صااااافية تكفي لدفع المبلغ المذكور يعتبر ما قبضااااه المساااااهمون من
الشركة ويخصم من ول رباح بالطريقة التي يعينها نظام الشركة.
مصروفات تأسي
المادة الحادية واألربعون :توزيع األرباح
توزع رباح الشركة الصافية على المساهمين بنسبة ال تقل عن  % 2من ر س المال المدفوع
(بشكل سنو و نصف سنو و ربع سنو ) بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف
األخرى بما فيها الزكاة المفروضة شرعاي وتجنيب ( )% 10من األرباح الصافية لتكون احتياطيا
نظامياي ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ االحتياطي المذكور  % 30من
ر س المال المدفوع.

المادة الثانية واألربعون :استحقاق األرباح
تدفع األرباح المقرر توزيعها على المساهمين وفقا لقرار الجمعية العامة الصادر في هذا الشأني
ويبين القرار تاريخ االستحقاق وتاريخ التوزيع .وتكون حقية األرباح لمالكي األسهم المسجلين
في سجالت المساهمين في نهاية اليوم المحدد لالستحقاق .وتحدد الجهة المختصة الحد
اإلدارة ن ينفذ اثناءها قرار الجمعية العامة العادية في
األقصى للمدة التي يجب على مجل
شأن توزيع األرباح على المساهمين.
المادة الثالثة واألربعون :خسائر الشركة
وقت خالل السنة الماليةي
اذا بلةت خسائر شركة المساهمة نصف ر س المال المدفوعي في
مجل
مسلول في الشركة و مراجع الحسابات فور علمه بذلك ابالغ رئي
وجب على
اإلدارة – خالل
فورا بذلكي وعلى مجل
اإلدارة ابالغ عضاء المجل
مجل
اإلدارةي وعلى رئي
خمسة عشر يوما من علمه بذلك – دعوة الجمعية العامة غير العادية لالجتماع خالل خمسة
و ربعين يوما من تاريخ علمه بالخسائري لتقرر إما زيادة ر س مال الشركة و تخفيضه – وفقا ألحكام
النظام وذلك إلى الحد الذ تنخفر معه نسبة الخسائر إلى ما دون نصف ر س المال المدفوعي
و حل الشركة قبل األجل المحدد في نظامها األساس.
النظام االساسي

اسم الشركة
شركة جبل عمر للتطوير
سجل جتاري
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وزارة التجارة
(إدارة حوكمة الشركات)
فيصل العلياني

الباب السادس :مراجع الحسابات
المادة الرابعة واألربعون :تعيين مراجع الحسابات
يكون للشاااركة مراجع حساااابات و كار من بين مراجعي الحساااابات المرخص لهم بالعمل في
المملكة تعينه الجمعية العامة العادية وتحدد مكافأته ومدة عمله ويجوز لها إعادة تعيينهي على
سااانوات متصااالة ويجوز لمن اساااتنفد هذه المدة ن يعاد
ال يتجاوز مجموع مدة تعيينه خم
تعيينه بعد مضي سنتين من تاريخ انتهائها .ويجوز للجمعية في كل وقت تةييره مع عدم اإلخالل
بحقه في التعوير إذا وقع التةيير في وقت غير مناسب و لسبب غير مشروع.
المادة الخامسة واألربعون :صالحيات مراجع الحسابات
لمراجع الحسااااابات في كل وقت حق االطالع على دفاتر الشااااركة وسااااجالتها وغير ذلك من
الوثائقي وله ن يطلب البيانات واإليضاااحات التي يرى ضاارورة الحصااول عليهاي وله يضااا ن يدقق
موجودات الشركة والتزاماتها وغير ذلك مما يدخل في نطاق عمله.
وعليه ن يقدم إلى الجمعية العامة العادية السااانوية تقريرا يعد وفقا لمعايير المراجعة المتعار
عليها يضااامنه موقف إدارة الشاااركة من تمكينه من الحصاااول على البيانات وااليضااااحات التي
طلبهاي وما يكون قد تبين له من مخالفات ألحكام النظام و حكام النظام األساااسااي للشااركةي
ور يه في مدى عدالة القوائم المالية للشااااركة .ويتلو مراجع الحسااااابات تقريره في الجمعية
العامة.

النظام االساسي

اسم الشركة
شركة جبل عمر للتطوير
سجل جتاري
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وزارة التجارة
(إدارة حوكمة الشركات)
فيصل العلياني

الباب السابع :لجنة المراجعة
المادة السادسة واألربعون :تشكيل اللجنة
تشكل بقرار من الجمعية العامة العادية لجنة مراجعة مكونة من ثالثة عضاء على األقل من غير
اإلدارة التنفيذييني سواء من المساهمين و غيرهمي على ال يقل عدد عضائها
عضاء مجل
اإلدارة من ضمن عضاء اللجنة.
مجل
عن ثالثة وال يزيد عن خمسة .واليجوز ن يكون رئي
ويحدد في القرار مهمات اللجنة وضوابط عملهاي ومكاف ت عضائها.
المادة السابعة واألربعون :نصاب اجتماع اللجنة
يشااترط لصااحة اجتماع لجنة المراجعة حضااور غلبية عضااائهاي وتصاادر قراراتها بأغلبية صااوات
االجتماع.
الحاضريني وعند تساو األصوات يرجح الجانب الذ صوت معه رئي
المادة الثامنة واألربعون :اختصاصات اللجنة
تختص لجنة المراجعة بالمراقبة على عمال ال شركةي ولها في سبيل ذلك حق االطالع على
اإلدارة و اإلدارة التنفيذيةي ويجوز
إي ضاح و بيان من ع ضاء مجل
سجالتها ووثائقها وطلب
اإلدارة
اإلدارة دعوة الجمعية العامة للشركة لالنعقاد إذا عاق مجل
لها ن تطلب من مجل
عملها و تعرضت الشركة ألضرار و خسائر جسيمة.
المادة التاسعة واألربعون :تقارير اللجنة
على لجنة المراجعة النظر في القوائم المالية للشاااركة والتقارير والملحوظات التي يقدمها
مراجع الحسااااباتي وإبداء مرئياتها حيالها إن وجدتي وعليها كذلك إعداد تقرير عن ر يها في
شااان مدى كفاية نظام المراقبة الداخلية في الشااركة وعما قامت به من عمال خرى تدخل
اإلدارة ن يودع نسااخا كافية من هذا التقرير في مركز
في نطاق اختصاااصااها .وعلى مجل
قبل الموعد المحدد النعقاد الجمعية العامة بواحد وعشااارين يوما على األٌقل
الشاااركة الرئي
لتزويد كل من رغب من المساهمين بنسخة منه .ويتلى التقرير ثناء انعقاد الجمعية.
الباب الثامن :المنازعات
المادة الخمسون :دعوى المسؤولية
اإلدارة إذا
لكل م ساهم الحق في رفع دعوى الم سلولية المقررة لل شركة على ع ضاء مجل
كان من شاااأن الخطأ الذ صااادر منهم الحاق ضااارر خاص به وال يجوز للمسااااهم رفع الدعوى
المذكورة إال إذا كان حق الشركة في رفعها ال زال قائما ويجب على المساهم ن يخطر الشركة
بعزمه على رفع الدعوى .مع قصااار حقه على المطالبة بالتعوير عن الضااارر الخاص الذ لحق
به.
ويجوز تحميل الشااااركة النفقات اآلتية التي تكلفها المساااااهم إلقامة دعوى يا كانت نتيجتها
بالشروط اآلتية:
النظام االساسي

اسم الشركة
شركة جبل عمر للتطوير
سجل جتاري
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وزارة التجارة
(إدارة حوكمة الشركات)
فيصل العلياني

) إذا قام الدعوى بحسن نية.
ب) إذا تقدم إلى الشركة بالسبب الذ من جله قام الدعوى ولم يحصل على رد خالل ثالثين
يوما.
ج) إذا كان من مصلحة الشركة إقامة هذه الدعوى بناء على حكم المادة (التاسعة والسبعين)
من النظام.
د) ن تكون الدعوى قائمة على ساس صحيح.
الباب التاسع :حل الشركة وتصفيتها
المادة الحادية والخمسون :انقضاء الشركة
تدخل الشركة بمجرد انقضائها دور التصفية وتحتفظ بالشخصية االعتبارية بالقدر الالزم للتصفية
وي صدر قرار الت صفية االختيارية من الجمعية العامة غير العادية ويجب ن ي شتمل قرار الت صفية
على تعيين الم صفي وتحديد سلطاته و تعابه والقيود المفرو ضة على سلطاته والمدة الزمنية
سنوات وال يجوز تمديدها ألكار
الالزمة للتصفية ويجب اال تتجاوز مدة التصفية االختيارية خم
إدارة الشاااركة بحلها ومع ذلك يظل هلالء
من ذلك اال بأمر قضاااائي وتنتهي سااالطة مجل
قائمين على إدارة الشاااركة ويعدون بالنسااابة إلى الةير في حكم المصااافين إلى ن يعين
الم صفي وتبقى جمعيات الم ساهمين قائمة خالل مدة الت صفية ويقت صر دورها على ممار سة
اختصاصاتها التي ال تتعارض مع اختصاصات المصفي.
الباب العاشر :أحكام ختامية
المادة الثانية والخمسون
تطبق حكام نظام الشااااركات واألنظمة األخرى ذات العالقة على كل ما لم يرد ذكره في هذا
النظام.
المادة الثالثة والخمسون
يودع هذا النظام وينشر طبقا ألحكام نظام الشركات ولوائحه.

النظام االساسي

اسم الشركة
شركة جبل عمر للتطوير
سجل جتاري
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وزارة التجارة
(إدارة حوكمة الشركات)
فيصل العلياني

