التعديالت المقترحة على النظام األساس لشركة أسمنت القصيم (للعرض على الجمعية العامة غير العادية الثالثة واألربعين)
النص قبل التعديل

النص بعد التعديل

رقم المادة

عنوان المادة

المادة ()5

المشاركة والتملك

مع االلتزام بنظام الشركات ولوائحه والتعليمات الصادرة من اجلهات املختصة جيوز للشركة أن
تكون هلا مصلحة أو تؤسس شركة أو شركات منفردة أو مع آخرين أو تشرتك بأي وجه من
الوجوه مع اهليئات أو الشركات اليت تزاول أعماالً شبيهة بأعماهلا أو اعماالً متثل امتداداً ألنشطتها
أو متفرعة من نشاطها أو داعمة هلا ويف جماالت الصيانة والتشغيل والنقل اليت قد تعاوهنا على
حتقيق غرضها وهلا أن متتلك األسهم أو احلصص يف هذه الشركات وأن تدجمها أو تندمج فيها
أو تشرتيها ،كما جيوز أن تكون هلا مصلحة أو أن تشرتك بأي وجه من الوجوه مع الشركات
األخرى مبا ال يتجاوز قيمة احتياطياهتا ،مع إبالغ اجلمعية العامة العادية يف أول اجتماع هلا.

مع االلتزام بنظام الشركات ولوائحه جيوز للشركة أن تكون هلا مصلحة أو تؤسس شركة أو شركات
منفردة أو مع آخرين أو تشرتك بأي وجه من الوجوه مع اهليئات أو الشركات اليت تزاول أعماالً
شبيهة بأعماهلا أو أعماالً متثل امتداداً ألنشطتها أو متفرعة من نشاطها أو داعمة هلا ويف جماالت
الصيانة والتشغيل والنقل اليت قد تعاوهنا على حتقيق غرضها وهلا أن متتلك األسهم أو احلصص
يف هذه الشركات وأن تدجمها أو تندمج فيها أو تشرتيها ،كما جيوز أن تكون هلا مصلحة أو أن
تشرتك بأي وجه من الوجوه مع الشركات األخرى مبا ال يتجاوز قيمة احتياطياهتا ،مع إبالغ
اجلمعية العامة العادية يف أول اجتماع هلا.

المادة ()9

بيع األسهم غير

إذا ختلف املساهم عن الوفاء يف ميعاد االستحقاق ،جاز جمللس اإلدارة بعد إعالمه  -بالطرق إذا ختلف املساهم عن الوفاء يف ميعاد االستحقاق ،جاز جمللس اإلدارة بعد إعالمه  -بالطرق
املقررة يف نظام الشركة األساس أو خبطاب مسجل  -بيع السهم يف املزاد العلين أو سوق األوراق املقررة يف نظام الشركة األساس أو خبطاب مسجل  -بيع السهم يف املزاد العلين أو سوق األوراق
املالية  -حبسب األحوال  -وفقاً للضوابط النظامية.
املالية  -حبسب األحوال  -وفقاً للضوابط اليت حتددها اجلهة املختصة.

المادة ()21

األسهم الممتازة

للجمعية العامة غري العادية وفقاً ألحكام الشريعة اإلسالمية و بناءً على األسس اليت تضعها
اجلهة املختصة أن تصدر أسهماً ممتازة أو أن تقرر شراءها أو حتويل أسهم عادية إىل أسهم ممتازة
أو حتويل األسهم املمتازة إىل عادية ،وال تعطي األسهم املمتازة احلق يف التصويت يف اجلمعيات
العامة للمسامهني ،وال جيوز إصدار أسهم جديده تكون هلا أولوية عليها إال مبوافقة مجعية خاصة
مكونة  -وفقاً للمادة التاسعة والثمانني من نظام الشركات  -من أصحاب األسهم املمتازة
الذين يضارون من هذا اإلصدار ،ومبوافقة مجعية عامة مكونة ،من مجيع فئات املسامهني.

المادة ()21

شراء الشركة ألسهمها

جيوز أن تشرتي الشركة أسهمها العادية أو املمتازة أو ترهتنها وجيوز للشركة شراء أسهمها جيوز أن تشرتي الشركة أسهمها العادية أو املمتازة أو ترهتنها وجيوز للشركة شراء أسهمها
لتخصيصها ملوظفي الشركة ضمن برنامج أسهم املوظفني وفقاً للضوابط اليت تضعها اجلهة لتخصيصها ملوظفي الشركة ضمن برنامج أسهم املوظفني وذلك وفقاً للضوابط النظامية ،وال
يكون لألسهم اليت تشرتيها الشركة أصوات يف مجعيات املسامهني.
املختصة ،وال يكون لألسهم اليت تشرتيها الشركة أصوات يف مجعيات املسامهني.

المادة ()21

بيع أسهم الخزينة

جيوز للشركة بيع أسهم اخلزينة وفق الضوابط واإلجراءات اليت تضعها اجلهة املختصة

المادة ()25

ارتهان األسهم

جيوز للشركة ارهتان أسهمها ضماناً لدين مستحق يف ذمة الغري ،وفق الضوابط واإلجراءات اليت جيوز للشركة ارهتان أسهمها ضماناً لدين مستحق يف ذمة الغري ،وفق الضوابط واإلجراءات
النظامية.
تضعها اجلهة املختصة.

بالشركات

المستوفاة القيمة

للجمعية العامة غري العادية وفقاً ألحكام الشريعة اإلسالمية و بناءً على األسس اليت تضعها
اجلهة املختصة وفقاً للنظام أن تصدر أسهماً ممتازة أو أن تقرر شراءها أو حتويل أسهم عادية إىل
أسهم ممتازة أو حتويل األسهم املمتازة إىل عادية ،وال تعطي األسهم املمتازة احلق يف التصويت
يف اجلمعيات العامة للمسامهني ،وال جيوز إصدار أسهم جديده تكون هلا أولوية عليها إال مبوافقة
مجعية خاصة مكونة  -وفقاً للمادة التاسعة والثمانني من نظام الشركات  -من أصحاب األسهم
املمتازة الذين يضارون من هذا اإلصدار ،ومبوافقة مجعية عامة مكونة ،من مجيع فئات املسامهني.

جيوز للشركة بيع أسهم اخلزينة وفق الضوابط واإلجراءات النظامية.

التعديالت المقترحة على النظام األساس لشركة أسمنت القصيم (للعرض على الجمعية العامة غير العادية الثالثة واألربعين)
رقم المادة

عنوان المادة

المادة ()11

مكافأة أعضاء

المادة ()11

نشر الدعوة إلى

المجلس

الجمعية العامة

النص قبل التعديل

النص بعد التعديل

 تتكون مكافأة اعضاء جملس اإلدارة من مبلغ معني أو بدل حضور عن اجللسات أو مزايا
عينية أو نسبة معينة من صايف األرباح ،وجيوز اجلمع بني اثنتني أو أكثر من هذه املزايا.

 تتكون مكافأة اعضاء جملس اإلدارة من مبلغ معني أو بدل حضور عن اجللسات أو مزايا
عينية أو نسبة معينة من صايف األرباح ،وجيوز اجلمع بني اثنتني أو أكثر من هذه املزايا.

 إذا كانت املكافأة نسبة معينة من أرباح الشركة ،فال جيوز أن تزيد هذه النسبة على )(٪01
من صايف األرباح ،وذلك بعد خصم االحتياطيات اليت قررهتا اجلمعية العامة تطبيقاً ألحكام

 إذا كانت املكافأة نسبة معينة من أرباح الشركة ،فال جيوز أن تزيد هذه النسبة على )(٪01
من صايف األرباح ،وذلك بعد خصم االحتياطيات اليت قررهتا اجلمعية العامة تطبيقاً ألحكام

نظام الشركات ونظام الشركة األساس ،وبعد توزيع ربح على املسامهني ال يقل عن )(٪5
من رأس مال الشركة املدفوع ،على أن يكون استحقاق هذه املكافأة متناسباً مع عدد
اجللسات اليت حيضرها العضو.
 يف مجيع األحوال؛ ال يتجاوز جمموع ما حيصل عليه عضو جملس اإلدارة من مكافآت ومزايا
مالية أو عينية عن سقف املبلغ السنوي الذي حتدده جهات االختصاص الرمسية ،وفق
الضوابط اليت تضعها اجلهة املختصة.

نظام الشركات ونظام الشركة األساس ،وبعد توزيع ربح على املسامهني ال يقل عن )(٪5
من رأس مال الشركة املدفوع ،على أن يكون استحقاق هذه املكافأة متناسباً مع عدد
اجللسات اليت حيضرها العضو.
 يف مجيع األحوال؛ ال يتجاوز جمموع ما حيصل عليه عضو جملس اإلدارة من مكافآت ومزايا
مالية أو عينية عن سقف املبلغ السنوي الذي حتدده جهات االختصاص الرمسية وفقاً
للنظام ،وفق الضوابط اليت تضعها اجلهة املختصة.

 جيب أن يشتمل تقرير جملس اإلدارة إىل اجلمعية العامة العادية على بيان شامل لكل ما
حصل عليه أعضاء جملس اإلدارة خالل السنة املالية من مكافآت وبدل مصروفات وغري
ذلك من املزايا .وأن يشتمل كذلك على بيان ما قبضه أعضاء اجمللس بوصفهم عاملني
أو إداريني أو ما قبضوه نظري أعمال فنية أو إدارية أو استشارات .وأن يشتمل أيضاً على
بيان بعدد جلسات اجمللس وعدد اجللسات اليت حضرها كل عضو من تاريخ آخر اجتماع
للجمعية العامة.
 جيوز للجمعية العامة  -بناءً على توصية من اجمللس -إهناء عضوية من تغيب من األعضاء
عن حضور ثالثة اجتماعات متتالية للمجلس دون عذر مشروع.

 جيب أن يشتمل تقرير جملس اإلدارة إىل اجلمعية العامة العادية على بيان شامل لكل ما
حصل عليه أعضاء جملس اإلدارة خالل السنة املالية من مكافآت وبدل مصروفات وغري
ذلك من املزايا .وأن يشتمل كذلك على بيان ما قبضه أعضاء اجمللس بوصفهم عاملني
أو إداريني أو ما قبضوه نظري أعمال فنية أو إدارية أو استشارات .وأن يشتمل أيضاً على
بيان بعدد جلسات اجمللس وعدد اجللسات اليت حضرها كل عضو من تاريخ آخر اجتماع
للجمعية العامة.
 جيوز للجمعية العامة  -بناءً على توصية من اجمللس  -إهناء عضوية من تغيب من األعضاء
عن حضور ثالثة اجتماعات متتالية للمجلس دون عذر مشروع.

تنشر الدعوة النعقاد اجلمعية العامة يف صحيفة يومية توزع يف املنطقة اليت فيها مركز الشركة تنشر الدعوة النعقاد اجلمعية العامة يف صحيفة يومية توزع يف املنطقة اليت فيها مركز الشركة
الرئيس قبل امليعاد احملدد لالنعقاد بعشرة أيام على األقل وترسل صورة من الدعوة وجدول األعمال الرئيس قبل امليعاد احملدد لالنعقاد بواحد وعشرين يوما على األقل .وترسل صورة من الدعوة
وجدول األعمال إىل اجلهات املختصة وذلك خالل املدة احملددة للنشر.
ايل اجلهات املختصة وذلك خالل املدة احملددة للنشر.

التعديالت المقترحة على النظام األساس لشركة أسمنت القصيم (للعرض على الجمعية العامة غير العادية الثالثة واألربعين)
رقم المادة
المادة ()15

عنوان المادة

النص قبل التعديل

النص بعد التعديل

نصاب اجتماع الجمعية

 ال يكون انعقاد اجتماع اجلمعية العامة العادية صحيحاً إال إذا حضره مسامهون ميثلون ربع
رأس مال الشركة على األقل.

 ال يكون انعقاد اجتماع اجلمعية العامة العادية صحيحاً إال إذا حضره مسامهون ميثلون ربع
رأس مال الشركة على األقل.

 إذا مل يتوافر النصاب الالزم لعقد اجتماع اجلمعية العامة العادية وفق الفقرة ( )0من هذه
املادة وجهت الدعوة إىل اجتماع ثان يعقد خالل الثالثني يوما التالية لالجتماع السابق

 إذا مل يتوافر النصاب الالزم لعقد اجتماع اجلمعية العامة العادية وفق الفقرة ) (0من هذه
املادة وجهت الدعوة إىل اجتماع ثان يعقد وفق املتطلبات النظامية .ومع ذلك ،جيوز أن

وتنشر هذه الدعوة يف صحيفة يومية توزع يف املنطقة اليت فيها مركز الشركة الرئيس قبل
امليعاد احملدد لالنعقاد بعشرة أيام على األقل .ومع ذلك جيوز االكتفاء بتوجيه الدعوة يف
امليعاد املذكور إىل مجيع املسامهني خبطابات مسجلة .وترسل صورة من الدعوة وجدول
األعمال إىل وزارة التجارة والصناعة ،وكذلك ترسل صورة إىل هيئة السوق املالية ،وذلك
خالل املدة احملددة للنشر .ومع ذلك ،جيوز أن يعقد االجتماع الثاين بعد ساعة من انتهاء
املدة احملددة النعقاد االجتماع األول ،بشرط أن تتضمن الدعوة لعقد االجتماع األول ما
يفيد اإلعالن عن إمكانية عقد هذا االجتماع .ويف مجيع األحوال ،يكون االجتماع الثاين

يعقد االجتماع الثاين بعد ساعة من انتهاء املدة احملددة النعقاد االجتماع األول ،بشرط أن
تتضمن الدعوة لعقد االجتماع األول ما يفيد اإلعالن عن إمكانية عقد هذا االجتماع.
ويف مجيع األحوال ،يكون االجتماع الثاين صحيحا أياًكان عدد األسهم املمثلة فيه.

العامة العادية

صحيحا أياًكان عدد األسهم املمثلة فيه.
 تصدر قرارات اجلمعية العامة العادية باألغلبية املطلقة لألسهم املمثلة يف االجتماع.

 تصدر قرارات اجلمعية العامة العادية باألغلبية املطلقة لألسهم املمثلة يف االجتماع.

التعديالت المقترحة على النظام األساس لشركة أسمنت القصيم (للعرض على الجمعية العامة غير العادية الثالثة واألربعين)
رقم المادة
المادة ()13

عنوان المادة

النص قبل التعديل

نصاب اجتماع الجمعية  -0ال يكون اجتماع اجلمعية العامة غري العادية صحيحاً إال إذا حضره مسامهون ميثلون نصف
رأس املال على األقل.
العامة غير العادية
 -2إذا مل يتوافر النصاب الالزم لعقد اجتماع اجلمعية العامة غري العادية وفق الفقرة ( )0من
هذه املادة ،وجهت الدعوة إىل اجتماع ثان يعقد بنفس األوضاع املنصوص عليها يف املادة ()22
من هذا النظام .ومع ذلك جيوز أن يعقد االجتماع الثاين بعد ساعة من انتهاء املدة احملددة
النعقاد االجتماع األول ،بشرط أن تتضمن الدعوة لعقد االجتماع األول ما يفيد اإلعالن عن
إمكانية عقد هذا االجتماع .ويف مجيع األحوال ،يكون االجتماع الثاين صحيحا إذا حضره عدد
من املسامهني ميثل ربع رأس املال على األقل.
 -2إذا مل يتوافر النصاب الالزم يف االجتماع الثاين ،وجهت دعوة إىل اجتماع ثالث ينعقد
باألوضاع نفسها املنصوص عليها يف املادة ( )22من هذا النظام ،ويكون االجتماع الثالث
صحيحاً أيًّا كان عدد األسهم املمثلة فيه ،بعد موافقة اجلهة املختصة.

 -4تصدر قرارات اجلمعية العامة غري العادية بأغلبية ثلثي األسهم املمثلة يف االجتماع ،إال إذا
كان قراراً متعلقاً بزيادة رأس املال أو ختفيضه أو بإطالة مدة الشركة أو حبلها قبل انقضاء املدة
احملددة يف هذا النظام أو باندماجها مع شركة أخرى ،فال يكون صحيحاً إال إذا صدر بأغلبية
ثالثة أرباع األسهم املمثلة يف االجتماع.
 -5يشهر جملس اإلدارة وفقاً ألحكام املادة (اخلامسة والستني) من نظام الشركات قرارات
اجلمعية العامة غري العادية إذا تضمنت تعديل نظام الشركة األساس.

المادة ()15

السنة المالية

النص بعد التعديل
 -0ال يكون اجتماع اجلمعية العامة غري العادية صحيحاً إال إذا حضره مسامهون ميثلون نصف
رأس املال على األقل.
 -2إذا مل يتوافر النصاب الالزم لعقد اجتماع اجلمعية العامة غري العادية وفق الفقرة ( )0من
هذه املادة ،وجهت الدعوة إىل اجتماع ثان يعقد بنفس األوضاع املنصوص عليها يف املادة ()22
من هذا النظام .ومع ذلك جيوز أن يعقد االجتماع الثاين بعد ساعة من انتهاء املدة احملددة
النعقاد االجتماع األول ،بشرط أن تتضمن الدعوة لعقد االجتماع األول ما يفيد اإلعالن عن
إمكانية عقد هذا االجتماع .ويف مجيع األحوال ،يكون االجتماع الثاين صحيحا إذا حضره عدد
من املسامهني ميثل ربع رأس املال على األقل.
 -2إذا مل يتوافر النصاب الالزم يف االجتماع الثاين ،وجهت دعوة إىل اجتماع ثالث ينعقد
باألوضاع نفسها املنصوص عليها يف املادة ( )22من هذا النظام ،ويكون االجتماع الثالث
صحيحاً أيًّا كان عدد األسهم املمثلة فيه.
 -4تصدر قرارات اجلمعية العامة غري العادية بأغلبية ثلثي األسهم املمثلة يف االجتماع ،إال إذا
كان قراراً متعلقاً بزيادة رأس املال أو ختفيضه أو بإطالة مدة الشركة أو حبلها قبل انقضاء املدة
احملددة يف هذا النظام أو باندماجها مع شركة أخرى ،فال يكون صحيحاً إال إذا صدر بأغلبية
ثالثة أرباع األسهم املمثلة يف االجتماع.
 -5يشهر جملس اإلدارة وفقاً ألحكام املادة (اخلامسة والستني) من نظام الشركات قرارات
اجلمعية العامة غري العادية إذا تضمنت تعديل نظام الشركة األساس.

تبدأ سنة الشركة من أول يناير وتنتهي يف آخر ديسمرب من كل عام ميالدي على أن تكون السنة تبدأ سنة الشركة املالية من أول يناير وتنتهي يف آخر ديسمرب من كل عام ميالدي على أن تكون
املالية األوىل من تاريخ صدور قرار الوزارة بإعالن تأسيس الشركة وحىت هناية شهر ديسمرب من السنة املالية األوىل من تاريخ صدور قرار الوزارة بإعالن تأسيس الشركة وحىت هناية شهر ديسمرب
السنة التالية.

من السنة التالية.

التعديالت المقترحة على النظام األساس لشركة أسمنت القصيم (للعرض على الجمعية العامة غير العادية الثالثة واألربعين)
رقم المادة
المادة ()13

عنوان المادة
الوثائق المالية

النص قبل التعديل

النص بعد التعديل

 يعد جملس اإلدارة يف هناية كل سنة مالية للشركة القوائم املالية للشركة وتقريرا عن نشاطها
ويضمن هذا التقرير الطريقة املقرتحة لتوزيع األرباح،
ومركزها املايل عن السنة املالية املنقضيةّ ،
ويضع اجمللس هذه الوثائق حتت تصرف مراجع احلسابات قبل املوعد احملدد النعقاد اجلمعية
العامة خبمسة وأربعني يوماً على األقل.

 يعد جملس اإلدارة يف هناية كل سنة مالية للشركة القوائم املالية للشركة وتقريرا عن نشاطها
ويضمن هذا التقرير الطريقة املقرتحة لتوزيع األرباح.
ومركزها املايل عن السنة املالية املنقضيةّ ،
ويضع اجمللس هذه الوثائق حتت تصرف مراجع احلسابات قبل املوعد احملدد النعقاد اجلمعية
العامة خبمسة وأربعني يوماً على األقل.

 جيب أن يوقع رئيس جملس إدارة الشركة ورئيسها التنفيذي ومديرها املايل على الوثائق املشار
إليها وتودع نسخ منها يف مركز الشركة الرئيس حتت تصرف املسامهني قبل املوعد احملدد
النعقاد اجلمعية العامة بعشرة أيام على األقل.
 يقوم رئيس جملس اإلدارة بنشر القوائم املالية للشركة وتقرير جملس اإلدارة وتقرير مراجع
احلسابات يف صحيفة توزع يف البلد الذى يقع فيه املركز الرئيس للشركة ،ويقوم أيضا بإرسال
صورة من هذه الوثائق إىل وزارة التجارة واالستثمار ،وإرسال صورة إىل هيئة السوق املالية،
وذلك قبل تاريخ انعقاد اجلمعية العامة خبمسة عشر يوماً على األقل.
 يراعى يف تبويب القوائم املالية لكل سنة مالية ،التبويب املتبع يف السنوات السابقة ،وتبقى
أسس تقومي األصول واخلصوم ثابتة ،وذلك دون اإلخالل باملعايري احملاسبية املتعارف عليها.
 يقوم جملس اإلدارة خالل ثالثني يوماً من تاريخ موافقة اجلمعية العامة على القوائم املالية
وتقرير جملس اإلدارة وتقرير مراجع احلسابات وتقرير جلنة املراجعة أن يودع صوراً من الوثائق
املذكورة لدى وزارة التجارة واالستثمار  ،وكذلك لدى السوق املالية.

 جيب أن يوقع رئيس جملس إدارة الشركة ورئيسها التنفيذي ومديرها املايل على الوثائق املشار
إليها وتودع نسخ منها يف مركز الشركة الرئيس حتت تصرف املسامهني قبل املوعد احملدد
النعقاد اجلمعية العامة بواحد وعشرين يوما على األقل.
 يُزود رئيس جملس اإلدارة املسامهني بالقوائم املاليه للشركة وتقرير جملس اإلدارة وتقرير مراجع
احلسابات مامل تنشر ىف صحيفة توزع ىف البلد الذى يقع فيه املركز الرئيس للشركة ،ويقوم
أيضا بإرسال صورة من هذه الوثائق إىل وزارة التجارة واإلستثمار ،وإرسال صورة إىل هيئة
السوق املالية ،وذلك قبل تاريخ انعقاد اجلمعية العامة خبمسة عشر يوماً على األقل.
 يراعى يف تبويب القوائم املالية لكل سنة مالية ،التبويب املتبع يف السنوات السابقة ،وتبقى
أسس تقومي األصول واخلصوم ثابتة ،وذلك دون اإلخالل باملعايري احملاسبية املتعارف عليها.
 يقوم جملس اإلدارة وفق املتطلبات النظامية بعد موافقة اجلمعية العامة على القوائم املالية
وتقرير جملس اإلدارة وتقرير مراجع احلسابات وتقرير جلنة املراجعة بإيداع صوراً من الوثائق
املذكورة لدى وزارة التجارة واالستثمار ،وكذلك لدى السوق املالية.

