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 نطاق التطبيق -١

من النظام  ٣٢) من املادة ٢تحدد هذه اإلجراءات ا�خاصة با�جمعيات العامة ("اإلجراءات")، الصادرة بموجب الفقرة (

فيما اتباعها ال�ي يجب األساس ("النظام األساس") لشركة الز�ت العر�ية السعودية ("أرام�و السعودية") القواعد واإلجراءات 

هذه اإلجراءات القواعد ا�خاصة تحدد كما  .اعد تنظيم السلوك �� هذه ا�جمعياتيخص جداول أعمال ا�جمعيات العامة وقو 

ا�حافظة ع�� و  ،باإلشعارات واملعلومات املطلو�ة وأي شروط أو قيود أخرى تتعلق بإضافة بنود إ�� جدول األعمال

أرام�و السعودية م�جل حسب وتنطبق اإلجراءات ع�� أي مساهم ��  ا�جمعيات العامة.بو�سي�� املناقشات ، السلوكيات

 من النظام األساس. ٢٧األصول �حضور اجتماع ل�جمعية العامة وفًقا للمادة 

 جداول أعمال ا�جمعيات العامة -٢

مجموعة من أو (و�حق ألي مساهم  جدول أعمال �ل اجتماع ل�جمعية العامة،بإعداد مجلس اإلدارة ("ا�جلس") يقوم 

م البنود اإلضافية  %٥يمثل  )ساهم�نامل قدَّ
ُ
ع�� األقل من األسهم العادية إضافة بنود إ�� جدول األعمال، شر�طة أن: (أ) ت

 أدناه. ١-٢) يوًما ع�� األقل؛ و(ب) تتوفر ف��ا الشروط املنصوص عل��ا �� الفقرة ١٤قبل االجتماع بأر�عة عشر (

 األعمال إضافة املساهم�ن املستوف�ن للشروط بنوًدا إ�� جدول  ١-٢

ع�� األقل من األسهم العادية ألرام�و السعودية (ويشار لهذا املساهم  %٥يجوز ألي مساهم (أو مجموعة من املساهم�ن) يمثل 

أو مجموعة املساهم�ن �عبارة "املساهم املستو�� للشروط") اق��اح إضافة بند أو أك�� (بخالف البنود ال�ي تتعلق ب��شيحات 

ال�ي تحكمها "إجراءات ترشيح أعضاء مجلس اإلدارة") إ�� جدول أعمال اجتماع ا�جمعية العامة، أعضاء مجلس اإلدارة، و 

ا لنسبة ال تقل عن 
ً
 ومال�

ً
من األسهم العادية �� الوقت الذي  %٥شر�طة أن ي�ون املساهم املستو�� للشروط مساهًما م�جال

 �� وقت ا�عقاد ا�جمعية العامة.يقدم فيھ إشعار اق��اح إضافة بند أو بنود إ�� جدول األعمال و

ق�َ�ح إ�� جدول أعمال ا�جمعية العامة، يجب ع�� املساهم املستو�� للشروط �سليم إشعار
ُ
، مرِفًقا بھ ول�ي ُيضاف البند امل

قبل اجتماع ا�جمعية العامة بأر�عة عشر  omagenda@aramco.c-agm االلك��و�ي ال��يد  ع�� ما يلزم من مستندات داعمة

 ع�� أن يتضمن اإلشعار املعلومات اآلتية: ) يوًما ع�� األقل،١٤(

 اسم املساهم املستو�� للشروط وعنوانھ ومعلومات االتصال بھ كما تظهر �� �جل األسهم. –

للشروط، يجب أن مساهم مستو�� ك�� حالة اإلشعار املقدم باسم مجموعة من املساهم�ن يتصرفون مًعا  –

ن جميع أعضاء ا�جموعة عضًوا واحًدا م��م و�فوضونھ �� التصرف نيابة ع��م فيما يتعلق باق��اح البند  ،�عّ�ِ

تراجعها  –أو البنود اإلضافية، ع�� أن يقدم �ل مساهم من مجموعة املساهم�ن املعنية مستندات وافية 

املذ�ور �� التصرف نيابة عن ا�جموعة فيما يتعلق تفيد بتفو�ض العضو الواحد  – الشركةوتوافق عل��ا 

 باق��اح إضافة البند أو البنود إ�� جدول األعمال.

mailto:agm-agenda@aramco.com
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 من التفاصيل لبند جدول األعمال املراد طرحھ ع�� ا�جمعية العامة، وأسباب  –
ً

وصًفا يتضمن قدًرا معقوال

�حة يخدم مصا�ح أرام�و السعودية اعتقاد املساهم املستو�� للشروط أن اتخاذ اإلجراء أو اإلجراءات املق�

 ومساهم��ا.

 بالقدر املعقول ألي مص�حة: ( –
ً

مجموعة  ألي عضو �� )٢) ألي مساهم مستوٍف للشروط، أو (١وصًفا مفصال

�� ذلك البند أو البنود  ،من املساهم�ن يتصرفون مًعا و�مكن اعتبارهم مجتمع�ن مساهًما مستوفًيا للشروط

 بالقدر املعقول �جميع ما يتعلق املراد إضاف��ا إ�� جدول 
ً

األعمال أو �� األمور ذات الصلة ��ا؛ ووصًفا مفصال

أو  ،ات وترتيبات ومفاهمات ب�ن أعضاء ا�جموعة املعت��ة مساهًما مستوفًيا للشروطيباالق��اح من اتفاق

 ب�ن أي مساهم مستوٍف للشروط وأي �خص أو كيان آخر (مع ذكر األسماء).

 بند أو بنود جدول األعمال (بما �� ذلك نص أي قرارات مق��حة للنظر ف��ا).نص االق��اح أو  –

تحتفظ أرام�و السعودية با�حق �� رفض أي اق��اح أو بند جدول أعمال يقدمھ املساهمون إذا رأت أنھ يتوفر فيھ واحد أو 

أك�� مما ي��: (أ) يمكن أن يؤدي إ�� إفشاء معلومات سر�ة أو اإلضرار بمص�حة أرام�و السعودية؛ و/أو (ب) غ�� ذي صلة 

و/أو عقود سار�ة املفعول؛ و/أو (د) يتعلق  املعمول ��انظمة األ يؤدي إ�� مخالفة بنشاطها أو �سي�� أعمالها؛ و/أو (ج) قد 

بتظلمات �خصية؛ و/أو (هـ) يتعلق بأمور تدخل �� اختصاصات مجلس إدارة أرام�و السعودية بموجب النظام األساس أو 

 إجراء سبق للمساهم�ن اتخاذه.

 �جنة فرز األصوات -٣

حاجة إ�� �جنة لفرز األصوات �� أحد اجتماعات ا�جمعية العامة، �ان عل��ا، وفًقا  إذا رأت أرام�و السعودية أن هناك

 لتقديرها وحدها، �عي�ن أعضاء هذه ال�جنة قبل ا�عقاد ا�جمعية العامة.

 قواعد السلوك �� ا�جمعيات العامة -٤

املدرجة �� جدول أعمال ات املوضوعمن النظام األساس، ل�ل مساهم حق االستفسار عن  ٣٢) من املادة ٣وفًقا للفقرة (

أو مراجع ا�حسابات عندما ي�ون ا�جال مفتوًحا لطرح األسئلة أو  ،ا�جمعية العامة وتوجيھ األسئلة إ�� أعضاء مجلس اإلدارة

أو  ،و�جيب مجلس اإلدارة التعليقات، وفًقا لقواعد السلوك �� اجتماعات ا�جمعية العامة املنصوص عل��ا �� امل�حق "أ".

للضرر مراجع ا�حسابات، حسب مقت�ىى ا�حال، ع�� أسئلة املساهم�ن بالقدر الذي ال ُ�عّرِض مص�حة أرام�و السعودية 

. وُ�مَنح املساهمون فرصة التصو�ت الفعال �� اجتماعات ا�جمعية العامة ع�� بنود جدول األعمال ال�ي حسب تقدير ا�جلس

 تتطلب تصو�ًتا م��م.

ا�حاضر�ن �� اجتماع ا�جمعية العامة التقيد بقواعد السلوك �� اجتماعات ا�جمعية العامة بصيغ��ا  و�جب ع�� املساهم�ن

 الواردة �� امل�حق "أ" من هذه اإلجراءات.

*******************



 

  

 امل�حق "أ"

 �� اجتماعات ا�جمعية العامةقواعد السلوك 

�ل مساهم االل��ام بقواعد نتوقع من ضماًنا للعدل ب�ن جميع املساهم�ن ا�حاضر�ن، وحرًصا ع�� التنظيم السليم لالجتماع، 

 السلوك اآلتية:

ع�� جميع املساهم�ن وحام�� التوكيالت/التفو�ضات الت�جيل و�براز مستندات سار�ة املفعول تثبت �خصي��م  -١

ض�ن قبل دخول قاعة االجتماع.  كمساهم�ن أو وكالء/ُمفوَّ

االجتماع، و�نت�ي ا�حق �� التصو�ت بمجرد االن��اء من فرز  عند بدءينت�ي ا�حق �� حضور اجتماع ا�جمعية العامة  -٢

 األصوات.

ًرا ألن املقاعد ستس�� أرام�و السعودية إ�� توف�� أماكن الستيعاب جميع املساهم�ن ا�حاضر�ن لالجتماع، إال أنھ نظ -٣

 يمكن أن ت�ون محدودة، فإن دخول القاعة قد ي�ون بأسبقية ا�حضور.

ر التقاط صور واستخدام أي أجهزة للت�جيل الصو�ي أو املرئي دون موافقة خطية مسبقة من أرام�و السعودية،  -٤
َ
 ُيحظ

� الوضع الصامت. تحتفظ أرام�و واألجهزة اإللك��ونية املشا��ة �ا�خلو�ة التأكد من وضع جميع الهواتف  كما نأمل

قد �ش�ل ��ديًدا لسالمة املساهم�ن أو  ترى الشركة أ��ا السعودية بحقها �� منع دخول أي �خص يحمل أي مواد

 املشارك�ن اآلخر�ن �� االجتماع، و�� اتخاذ إجراءات أمنية إضافية لضمان سالمة ا�حضور.

م �جميع املساهم�ن لدى دخولهم  -٥  االجتماع.قاعة ستس�� وقائع االجتماع وفًقا �جدول األعمال الذي سُيقدَّ

ى حق  -٦
َ
 إال للمساهم�ن امل�جل�ن أو وكال��م املفوض�ن حسب األصول. االستفسار وتوجيھ األسئلةال ُ�عط

ھ جميع األسئلة  -٧ وجَّ
ُ
وال يجوز  ا�حسابات إذا اقت�ىى ا�حال ذلك،إ�� رئيس االجتماع، أو إ�� مراجع واالستفسارات ت

 إال �عد السماح لهم. القيام بذلكللمساهم�ن 

يده ب أو اإلشارة ،التوجھ إ�� أقرب منصة ميكروفون  ُيمكنھ، االستفسار أوتوجيھ األسئلةإذا رغب أحد املساهم�ن  -٨

ا�جمعية العامة، �عد السماح لھ بذلك، عندما ي�ون ا�جال مفتوًحا لتلقي األسئلة. و�جب ع�� املساهم الذي يخاطب 

 وصفتھ كمساهم أو وكيل عن أحد املساهم�ن، ثم يطرح سؤالھ أو يقدم �عليقھ. ،أن يذكر اسمھ

حرًصا ع�� منح املساهم�ن فرًصا مت�افئة للمشاركة �� املداوالت أثناء االجتماع، يقتصر �ل متحدث ع�� توجيھ ما ال  -٩

 السماح بتوجيھ مز�د من األسئلة). –وفًقا لتقديره  –ع (و�جوز لرئيس االجتماع موضو  حول �ل سؤال واحد  عنيز�د 

 السماح ل�ل متحدث بإ��اء كالمھ دون مقاطعة. -١٠



 

  

 االجتماع آراء جميع املساهم�ن و�عليقا��م، مع مراعاة االل��ام بالغرض من االجتماع، وسيوقف رئيسنرّحب ب -١١

 املناقشات �� ا�حاالت اآلتية:

 ذات صلة بأعمال أرام�و السعودية أو ممارس��ا لتلك األعمال. إذا �انت غ�� •

 إذا �انت غ�� ذات صلة بأي بند �� جدول األعمال. •

ا تفتقر إ�� الذوق السليم. •
ً
 إذا تضمنت ألفاظ

 إذا طالت دون مسوغ. •

 إذا �انت �� معظمها ترديًدا ألقوال مساهم�ن آخر�ن. •

 إذا �انت متعلقة بتظلمات �خصية. •
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