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 األول  الباب

 :الشركة تأسيس (1) املادة

 ووفقا السعودية العربية اململكة في السارية األخرى  األنظمة وكذلك ولوائحه السعودي الشركات نظام ألحكام طبقاتؤسس 

 :يلي ملا

 :الشركة اسم (2) املادة

 بعد فيما إليها ويشار سعودية، مدرجة مساهمة شركة"-مبرد واالستثمار، للنقل السعودية شركةال" هو الشركة اسم

 ."الشركة"بــــ

 :الشركة أغراض (3) املادة

 :التالية األغراض وتنفيذ بمزاولة الشركة تقوم

 املواد ذلك في بما لفةاملخت واملواد البضائع وتوزيع وتوريد  وتصنيع وشراء وبيع وتغليف وتخزين ومناولة وترحيل نقل •

 واملجوهرات والبتروكيماوية البترولية واملواد البترول و والغازية والصلبة  والسائبة والسائلة واملجمدة املبردة

 ما وكل واألرشفة اإللكتروني والتخزين واملعلومات البيانات و القيمة ذات واملستندات واألموال الثمينة واملعادن

 عن وذلك والجوية، والبحرية البرية وموانيها املختلفة ومناطقها السعودية العربية اململكة وخارج داخل بهما يتعلق

 الشاحنات و والسيارات والسفن الطائرات وتشغيل واستئجار وتأجير وبيع شراء حق ولها والبحر، والجو البر طريق

 اململكة داخل من والزوار املعتمرين لونق السياحية الرحالت وتنظيم الركاب ونقل واملعدات، واآلالت واملقطورات

 .والقطارات املترو وصيانة وتشغيل اململكة، وخارج

 والعقارات األراض ي وإدارة وإقامة وبناء وتشغيل وصيانة واستثمار وتطوير وتخطيط واستئجار وتأجير وبيع شراء •

 والشقق والفنادق واملخازن  دعاتواملستو  ومرافقها والصناعية والتجارية السكنية واملشاريع واملباني واملصانع

 االستراتيجية واملخزونات الوقود ومحطات والورش الترفيهية واملراكز واألسواق واملتاحف واملستشفيات املفروشة

 .وخارجها اململكة داخل

 ألعمالوا املياه وأعمال الطرق  أعمال من العامة واإلنشاءات م(وترمي هدم إصالح، إنشاء،) للمباني العامة املقاوالت •

 واالدارة والتشغيل الصيانة وخدمات اآلبار وحفر والسدود البحرية واألعمال والصناعية وامليكانيكية الكهربائية

 واملراكز واملستشفيات الهاتف وشبكات والغاز املياه وضخ وتحلية الكهرباء ومحطات واملصانع واملطارات للمباني

 ومطاعم وأسواق ومتاحف ترفيهية مراكز من لها التابعة والخدمات فقاملرا وكافة السكنية املباني وإنشاء .الطبية

 والشركات باملصانع للعاملين الصحية الخدمات لتأمين واملستوصفات املستشفيات وإقامة االعاشة ومشروعات

 .الرسمية والخدمات وعامليا محليا املصانع منتجات وتسويق الصناعية
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 الوكاالت بأعمال والقيام االلكتروني، والتسويق االنترنت طريق عن والتجارة هاواشكال أنواعها بكافة العامة التجارة •

 واآلالت املعدات وتغليف وصيانة وتصنيع واستيراد وتوزيع بيع وكذلك وأنشطتها الشركة بأغراض املتعلقة التجارية

 .الغيار وقطع والبضائع واملواد واألجهزة

 وتوزيع وطبع إعداد وكذلك الشركة أغراض يخدم فيما واملالي اإلداري و  الفني والتطوير والدراسات البحوث إجراء •

 .تقدمها التي الخدمات أو بأنشطتها يتعلق مما ذلك وغير والبيانات واملعلومات والنشرات اإلرشادية األدلة

 واالصول  واملعدات واآلالت واملقطورات والشاحنات والسيارات العقارات امتالك أغراضها تحقيق سبيل في وللشركة

 الصيانة وورش الوقود ومحطات واملخازن  واملستودعات واملصانع  والفروع املكاتب وتشييد وإنشاء ، منقولة والغير املنقولة

 ورهن وصلح واستئجار وإيجار ومقايضة الثمن وقبض وإفراغ وشراء بيع من القانونية التصرفات كافة إجراء في الحق ولها ،

 الالزمة النظامية التصرفات من ذلك وغير ومقاضاة واستشارة وحراسة وعمل ونقل ومقاولة وكفالة وتأمين ووكالة وقرض

 الفنية و اللوجستية والخدمات األعمال بجميع غيرها لحساب أو لحسابها وتقدم  تقوم أن وكذلك التجاري  نشاطها ملمارسة

 .بأنشطتها العالقة ذات العمالة وتوظيف توريد وخدمات والتجارية والصناعية واملالية واإلدارية

 .وجدت إن االختصاص جهات من الالزمة التراخيص على الحصول  بعد املذكورة نشاطاتها الشركة وتمارس

 :الشركات في والتملك املشاركة (4) املادة

 ريال مليون  (5) عن املال رأس يقل ال أن بشرط مساهمة أو محدودة مسؤولية ذات بمفردها شركات إنشاء للشركة يجوز 

 تأسيس في الغير مع االشتراك حق ولها معها تندمج أو قائمة أخرى  شركات في والحصص األسهم تمتلك أن لها يجوز  كما

 كما .الشأن هذا في املتبعة والتعليمات األنظمة تتطلبه ما استيفاء بعد وذلك املحدودة املسئولية ذات أو املساهمة الشركات

 .تداولها في الوساطة ذلك يشمل أال على الحصص أو األسهم هذه في تتصرف أن للشركة يجوز 

 :للشركة الرئيس ي املركز (5) املادة

  لها ينش ئ أن اإلدارة ملجلس ويجوز  الرياض، مدينة في للشركة الرئيس ي املركز يقع
 
 اململكة داخل توكيالت أو مكاتب أو فروعا

 .خارجها أو السعودية العربية

 :الشركة مدة (6) املادة

 الى محدودة مسئولية ذات من الشركة بتحويل التجارة وزير قرار صدور  تاريخ من تبدأ ميالدية، سنة خمسون  الشركة مدة

  ويجوز  .عامة مساهمة شركة
 
 على بسنة أجلها انتهاء قبل العادية غير العامة الجمعية تصدره بقرار الشركة مدة إطالة دائما

 .األقل
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 واألسهم املال رأس :الثاني الباب

 :املال رأس (7) املادة

 مليون  وعشرون أربعة (24.000.000) إلى مقسم سعودي ريال مليون  واربعون  مائتان (240.000.000) الشركة مال رأس

 .بالكامل مدفوعة نقدية عادية أسهم وجميعها سعودي، رياالت عشرة (10) منها كل قيمة القيمة، متساوية أسمي سهم

 :ماألسه في االكتتاب (8) املادة

 ريال 240.000.000 إجمالية بقيمة سهم 24.000.000 والبالغة الشركة أسهم بجميع االكتتاب تم

 :املمتازة األسهم (9) املادة

 شراءها تقرر  أو ممتازة أسهما تصدر أن املختصة الجهة تضعها التي لألسس طبقا للشركة عادية الغير العامة للجمعية يجوز 

 في التصويت في الحق املمتازة األسهم تعطي وال عادية إلى املمتازة األسهم تحويل أو ممتازة أسهم الى عادية أسهم تحويل أو

 العادية األسهم أصحاب من أكثر نسبة على الحصول  في الحق ألصحابها األسهم هذه وترتب للمساهمين العامة الجمعيات

 .النظامي االحتياطي تجنيب بعد للشركة الصافية األرباح من

 :القيمة مستوفاة الغير األسهم بيع (10) املادة

 بعد اإلدارة ملجلس جاز االستحقاق بميعاد الوفاء عن تخلف وإذا لذلك املعينة املواعيد في السهم قيمة بدفع املساهم يلتزم

 زمرك فيها التي املنطقة في توزع يومية صحيفة في النشر أو (تداول ) املالية السوق  موقع على اإلعالن طريق عن إعالمه

 للضوابط وفقا األحوال بحسب املالية األوراق سوق  أو العلني املزاد في السهم ببيع مسجل بخطاب ابالغه أو الرئيس الشركة

 وإذا .السهم صاحب إلى الباقي وترد لها املستحقة املبالغ البيع حصيلة من الشركة وتستوفي املختصة، الجهة تحددها التي

 للمساهم يجوز  ذلك ومع املساهم، أموال جميع من الباقي تستوفي ان للشركة جاز املبالغ بهذه للوفاء البيع حصيلة تكف لم

 الشأن، هذا في الشركة انفقتها التي املصروفات اليها مضافا عليه املستحقة القيمة دفع البيع يوم إلى الدفع عن املتخلف

 سجل في وتؤشر امللغي السهم رقم يحمل جديدا هماس املشتري  وتعطي املادة هذه ألحكام وفقا املبيع السهم الشركة وتلغي

 .الجديد املالك اسم بيان مع البيع بوقوع األسهم

 :األسهم إصدار (11) املادة

 هذه وفي القيمة، هذه من بأعلى تصدر أن يجوز  وإنما االسمية، قيمتها من بأقل تصدر أن يجوز  وال اسمية األسهم تكون 

 والسهم املساهمين، على كأرباح توزيعها يجوز  وال املساهمين حقوق  ضمن مستقل بند يف القيمة فرق  يضاف األخيرة الحالة

 في عنهم لينوب أحدهم يختاروا أن عليهم وجب متعددون  أشخاص السهم ملك فاذا الشركة مواجهة في للتجزئة قابل غير

 .السهم ملكية من الناشئة اتااللتزام عن بالتضامن مسؤولين األشخاص هؤالء ويكون  به املتعلقة الحقوق  استعمال

 :املساهمين وسجل األسهم تداول  (12) املادة

 .املالية السوق  نظام ألحكام وفقا للمساهمين االسهم وتسجل الشركة أسهم تتداول 
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 :املال رأس زيادة (13) املادة

 أن بشرط الشركات، منظا في املحددة الطرق  وفق الشركة مال رأس زيادة تقرر  أن عادية الغير العامة للجمعية •

 رأس من املدفوع غير الجزء كان إذا بأكمله دفع قد املال رأس يكون  أن يشترط وال .كامال دفع قد املال رأس يكون 

 املقررة املدة بعد تنته ولم أسهم إلى تمويلية صكوك أو دين أدوات تحويل مقابل صدرت أسهم إلى يعود املال

 .أسهم إلى لتحويلها

  أو املال رأس زيادة عند املصدرة األسهم تخصص أن األحوال جميع في العادية غير العامة للجمعية •
 
 منها جزءا

 عند األولوية حق ممارسة للمساهمين يجوز  وال .ذلك من أي أو بعضها، أو التابعة والشركات الشركة في للعاملين

 .للعاملين املخصصة لألسهم الشركة إصدار

 في األولوية املال رأس زيادة على باملوافقة العادية غير العامة الجمعية رارق صدور  وقت للسهم املالك للمساهم •

 أو يومية جريدة في بالنشر بأولويتهم هؤالء ويبلغ نقدية حصص مقابل تصدر التي الجديدة باألسهم االكتتاب

 .وانتهائه يتهبدا وتاريخ ومدته االكتتاب وشروط املال رأس زيادة قرار عن املسجل البريد بواسطة بإبالغهم

 مقابل املال رأس بزيادة االكتتاب في للمساهمين األولوية بحق العمل وقف العادية غير العامة للجمعية يحق •

 .الشركة ملصلحة مناسبة تراها التي الحاالت في املساهمين لغير األولوية إعطاء أو نقدية حصص

 زيادة على باملوافقة العامة الجمعية قرار صدور  وقت من املدة خالل عنه التنازل  أو األولوية حق بيع للمساهم يحق •

 الجهة تضعها التي للضوابط وفقا الحقوق  بهذه املرتبطة الجديدة األسهم في لالكتتاب يوم آخر إلى املال رأس

 .املختصة

 بنسبة االكتتاب طلبوا الذي األولوية حقوق  حملة على الجديدة األسهم توزع أعاله 4 الفقرة في ورد ما مراعاة مع •

 يحصلون  ما يتجاوز  أال بشرط املال، رأس زيادة من الناتجة األولوية حقوق  إجمالي من أولوية حقوق  من يملكونه ما

 اكثر طلبوا الذين األولوية حقوق  حملة على الجديدة  األسهم من الباقي ويوزع الجديدة  األسهم من طلبوه ما عليه

 أال بشرط املال، رأس زيادة من الناتجة األولوية حقوق  إجمالي من ةأولوي حقوق  من يملكونه ما بنسبة نصيبهم من

 الجمعية تقرر  مالم الغير على  األسهم من تبقى ما ويطرح الجديدة األسهم من طلبوه ما علية يحصلون  ما يتجاوز 

 .ذلك غير على املالية السوق  نظام ينص أو العادية غير العامة
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 :ركةالش مال رأس تخفيض (14) املادة

 في ويجوز  .بخسائر منيت إذا أو الشركة حاجة عن زاد إذا الشركة مال رأس تخفيض تقرر  أن العادية غير العامة للجمعية 

 إال التخفيض قرار يصدر وال الشركات نظام في عليه املنصوص الحد دون  ما إلى املال رأس تخفيض وحدها االخيرة الحالة

 في التخفيض وأثر الشركة على التي االلتزامات وعن له املوجبة األسباب عن ساباتالح مراجع يعده خاص تقرير تالوة بعد

 اعتراضاتهم إبداء إلى الدائنين دعوة وجبت الشركة حاجة عن املال رأس زيادة نتيجة التخفيض كان وإذا .االلتزامات هذه

  ستين خالل عليه
 
 .الرئيس الشركة مركز فيها التي ملنطقةا في توزع يومية جريدة في التخفيض قرار نشر تاريخ من يوما

  كان إذا دينه إليه تؤدي أن الشركة على وجب املذكور  امليعاد في مستنداته الشركة إلى وقدم الدائنين أحد اعترض فإن
 
 حاال

  تقدم أن أو
 
  ضمانا

 
  كان إذا به للوفاء كافيا

 
 .آجال
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 رةاإلدا مجلس :الثالث الباب

 :املجلس أعضاء (15) املادة

 سنوات ثالث ملدة للمساهمين العادية العامة الجمعية تنتخبهم أعضاء، ثمانية من مؤلف إدارة مجلس الشركة إدارة يتولى

 .أخرى  ملدد اإلدارة مجلس أعضاء انتخاب إعادة ويجوز 

 :العضوية انتهاء (16) املادة

  لها العضو صالحية اءبانته أو مدته، بانتهاء املجلس عضوية تنتهي
 
 ذلك ومع .اململكة في سارية تعليمات أو نظام ألي وفقا

 العضو بحق إخالل دون  وذلك بعضهم أو اإلدارة مجلس أعضاء جميع عزل  وقت كل في العادية العامة للجمعية يجوز 

 اإلدارة مجلس ولعضو اسبمن غير وقت في أو مقبول  غير لسبب العزل  وقع إذا بالتعويض باملطالبة الشركة تجاه املعزول

 .أضرار من االعتزال على يترتب عما الشركة قبل من مسؤوال كان واال مناسب وقت في ذلك يكون  أن بشرط يعتزل  أن

 :املجلس في الشاغر املركز (17) املادة

ر إذا
ُ
غ

َ
  يعين أن للمجلس كان اإلدارة مجلس أعضاء أحد مركز ش

 
 الحصول  في ترتيبال بحسب الشاغر، املركز في مؤقتا عضوا

 بذلك الوزارة تبلغ أن ويجب والكفاية الخبرة فيهم تتوافر ممن يكون  أن على املجلس، انتخبت التي الجمعية في األصوات على

 العادية العامة الجمعية على التعيين هذا يعرض وأن التعيين تاريخ من عمل أيام خمسة خالل املالية السوق  هيئة وكذلك

 نقص بسبب اإلدارة مجلس النعقاد الالزمة الشروط تتوافر لم وإذا .سلفه مدة الجديد العضو ويكمل لها، اجتماع أول  في

 الجمعية دعوة األعضاء بقية على وجب النظام هذا أو الشركات نظام في علية املنصوص األدنى الحد عن أعضائه عدد

 .االعضاء من الالزم العدد النتخاب يوما ستين خالل لالنعقاد العادية العامة

 :اإلدارة مجلس صالحيات (18) املادة

 الشركة إدارة في والصالحيات السلطات أوسع اإلدارة ملجلس يكون  العامة للجمعية املقررة االختصاصات مراعاة مع •

 العربية اململكة داخل أمورها وتصريف األخرى  معامالتها وجميع وأموالها أعمالها على واالشراف اغرضها يحقق بما

 والقبول  واملستندات والصكوك واالتفاقيات العقود على واملوافقة القرارات اتخاذ ذلك في بما وخارجها، يةالسعود

 .الشركة أغراض لتحقيق الالزمة األخرى  التصرفات بجميع والقيام بها،

 يجوز  مما واالعمال التصرفات جميع ويجري  االختصاصات جميع يمارس ان بواجباته القيام سبيل في وللمجلس

 العامة الجمعيات به تختص مما التصرفات هذه تكون  ال ان بشرط األساس ي نظامها بمقتض ى تمارسه ان للشركة

 ذات التنظيمية الجهات وتعليمات وأنظمة ولوائحه الشركات ونظام االساس ي الشركة لنظام ووفقا للمساهمين

 .بها املعمول  الصلة

 والخاصة الحكومي التمويل ومؤسسات وصناديق الحكومية ضالقرو  طلب على املوافقة صالحية اإلدارة وملجلس

 والرهن والتعهدات والكفاالت والضمانات واالتفاقيات العقود على واملوافقة والتجارية البنكية القروض وكذلك

 رارهق في اإلدارة مجلس يحدد أن مراعاة مع الشركة، مدة نهاية آجالها يتجاوز  ال ان على مدتها بلغت مهما بها الخاصة
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 له املقدمة والتعهدات والكفاالت والضمانات القرض شروط في يراعي وان سداده، وكيفية القرض استخدام أوجه

 .القروض من االعفاء طلب حق له وكذلك ، للدائنين العامة الضمانات أو مساهميها أو بالشركة االضرار عدم

 الشركة وممتلكات واستثمارات ومنقوالت العقارات أصول  ورهن واستثمار وبيع شراء على املوافقة اإلدارة وملجلس

 األسباب قراره في املجلس يحدد ان على واسهمها العقارية املساهمات في والبيع والشراء الدخول  وكذلك ومنشآتها

 ذلك على يترتب وأال كافية، وبضمانات املجلس يقدرها التي الحاالت في إال حاضرا الثمن يكون  وأن لذلك، واملبررات

  الرهن، أو البيع شروط بسبب أخرى  بالتزامات تحميلها أو الشركة أنشطة بعض توقف لتصرفا

 يحقق ملا طبقا التزاماتهم من الشركة مديني ذمة إبراء على املوافقة يقدرها التي الحاالت وفي اإلدارة ملجلس ويكون 

 ك،بذل املتعلقة واملبررات االسباب قراره في املجلس يحدد أن على مصلحتها،

 الشركات وكذلك الشركة فيها تشارك التي الشركات من ألي املالي الدعم تقديم على املوافقة اإلدارة ملجلس ويجوز 

 .التابعة

 مجلس أعضاء غير من أو اعضاءه من أكثر أو واحد أو لرئيسه شرعية وكالت يصدر وان يفوض ان اإلدارة وملجلس •

 الوكالء من ألي ويجوز  وصالحياته، اختصاصاته حدود في دخلي مما معينة اعمال أو عمل مباشرة في االدارة

 .للغير صالحياته بعض أو كل تفويض املفوضين الشركة موظفين أو املفوضين

 ان على الشركة في تشكيلها األنظمة تتطلب أو اعماله تنفيذ في تساعده لجان أو لجنة أي تشكيل اإلدارة وملجلس •

 والصالحيات عملها، وملدة اللجنة، ملهمة تحديد له، التابعة الجان من يأ بتشكيل الصادر املجلس قرار يتضمن

 .عليها املجلس رقابة وكيفية لها، املمنوحة

 

 :اإلدارة مجلس مكافأة (19) املادة

( الفقرة 43)( مع مراعاة ما ورد في نص املادة %10من نسبة ال تتجاوز ) اإلدارة مجلس وأعضاء رئيس مكافأة كون تت

 التنظيمية الجهات وتعليمات وأنظمة ولوائحه الشركات نظاموفي حدود ما نص عليه هذا النظام  الخامسة من

 عليه حصل ما لكل شامل بيان على العادية العامة الجمعية إلى االدارة مجلس تقرير يشتمل أن ويجب الصلة، ذات

 وغير ومصروفات حضور  وبدل احاألرب في ونصيب ومكافآت رواتب من املالية السنة خالل االدارة مجلس أعضاء

 نظير قبضوه ما أو اداريين أو عاملين بوصفهم املجلس أعضاء قبضه ما بيان على كذلك يشتمل وأن املزايا، من ذلك

 حضرها التي الجلسات وعدد املجلس جلسات بعدد بيان على ايضا يشتمل وان استشارات أو إدارية أو فنية أعمال

 .العامة للجمعية اجتماع آخر تاريخ من عضو كل
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 :املجلس سر وأمين املنتدب والعضو ونائبه الرئيس صالحيات (20) املادة

  يعين أن له ويجوز  للرئيس ونائبا رئيسا أعضائه بين من اإلدارة مجلس يعين
 
 رئيس منصب بين الجمع يجوز  وال منتدبا، عضوا

 من أو اإلدارة، مجلس اجتماعات برئاسة ونائبة ملجلسا رئيس ويختص .الشركة في اخر تنفيذي منصب وأي االدارة مجلس

 أمام الشركة اإلدارة مجلس رئيس ويمثل .ونائبه اإلدارة مجلس رئيس غياب حال في أعضائه بين من االدارة مجلس ينتدب

 املحاكم ةوكاف واالفراد واملصارف والبنوك والشركات والعامة واألهلية الحكومية الجهات وكافة التحكيم وهيئات القضاء

 مجلس رئيس نائب ويحل .والغير القضائية والهيئات واللجان واملوثقين العدل وكتاب املظالم وديوان وفئاتها درجاتها بجميع

 من غيره إلى صالحياته من بعض يفوض أن مكتوب بقرار املجلس ولرئيس غيابة، عند االدارة مجلس رئيس محل االدارة

 الثنين االختصاص يكون  االدارة، مجلس صالحيات مراعاة مع ة،محدد أعمال أو عمل اشرةمب في الغير من أو املجلس أعضاء

 :التالية األمور  في املنتدب والعضو ونائبة اإلدارة مجلس رئيس من لكل مجتمعين

  :االستثمار وشركات واملصارف البنوك -أ

 الحسابات من والتحويل إليداعوا والسحب الفتح االستثمار، ومؤسسات وشركات واملصارف البنوك جميع مراجعة

 لدى الشركة باسم الجارية الحسابات وفتح وتسويتها الحسابات وقفل الحسابات وتنشيط املحلية أو األجنبية ،بالعملة

 أو لبيع بالتصرف االستثمارية والشركات البنك تعميد والشيكات، والسندات الكمبياالت وسحب وتظهير وقبول  البنوك

 استخراج ، التوقيع واعتماد قيمتها بلغت ومهما نوع أي من املالية األوراق أو األجنبية النقود أو سنداتال أو  األسهم شراء

 األرقام واستالم واستالمها االئتمانية البطاقات استخراج ، وإدخالها السرية األرقام واستالم واستالمها آلي صراف بطاقات

 واستالمها املصدقة الشيكات إصدار ، وتحريرها واستالمها شيكات ردفات استخراج ، حساب كشف استخراج ، لها السرية

 الحواالت استالم وإلغاءها، قيمتها بلغت ومهما نوع أي من املالية األوراق أنواع وجميع البنكية والكفاالت الضمانات إصدار ،

 صرف ، األمانات صناديق وحدات رداداست ، األمانات صناديق في االشتراك تجديد ، األمانات صناديق في االشتراك ، وصرفها

 ،استالم املساهمات شهادات ،استالم البيانات تحديث ، املرتجعة الشيكات استالم ، الشيكات على االعتراض ، الشيكات

 وحدات ،استرداد األوامر وإلغاء وتعديل وتحرير االستثمارية املحافظ ،فتح الفائض ،استالم األرباح استالم ،  األسهم قيمة

 االرباح واستالم  الثمن واستالم ، باألسهم ،االستثمار أسهم رهن ، أسهم ،بيع أسهم ،شراء ،االكتتاب االستثمارية صناديقال

 واملؤسسات والصناديق للبنوك الضمانات وإصدار وتسويتها، االستثمارية املحافظ قفل ، املحفظة من  األسهم ،نقل

 وكافة واملستندات التجارية األوراق وكافة والشيكات األمر وسندات اقاألور  كافة على والتوقيع والخاصة الحكومية

 السحب و االشتراك على التوقيع االستثمار، وشركات املالية الشركات لدى استثمارية حسابات فتح املصرفية، املعامالت

 استثمارية محفظة فتح اصة،الخ الصناديق و النقد أسواق صناديق ذلك في بما االستثمارية، الصناديق جميع من والتحويل

 أو الرئيسية التوزيع قنوات طريق عن املالية األوراق في والتداول  وإدارتها، باملحفظة، املتعلقة املستندات كل على والتوقيع

 قيعالتو  عنها، الرهن وفك رهنها و تحويلها و  األسهم وشراء ببيع األوامر بإعطاء املتعلقة اإلجراءات عن التوقيع و ، البديلة

 و الصكوك و السندات شراء و بيع بذلك، املتعلقة املستندات جميع على والتوقيع الشركة محافظ ادارة اتفاقيات على

 بلغت مهما والخاص الحكومي التمويل ومؤسسات صناديق مع القروض وعقد بذلك، املتعلقة املستندات كل على توقيع
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 ونماذجها واتفاقياتها عقودها وتوقيع وأسعارها وأحكامها شروطهاب والقبول  والتجارية البنكية القروض وكذلك مدتها

 اإلعفاء ،طلب فيه والتصرف القرض واستالم سدادها وجداول  والكفاالت الضمانات وتقديم واعتماد ورهونات وتعهداتها

 .القروض من

 :املحاكم لدى املطالبات -ب

 ، اإلنكار ، ،اإلقرار واملستندات األدلة ،وتقديم عليها والرد اوى الدع سماع ، املدافعة و املرافعة ، الدعاوى  وإقامة املطالبة

 والجرح اإلجابة ، فيها والطعن والبينات الشهود إحضار ، عنه واالمتناع ورده اليمين طلب ، اإلبراء ، التنازل  ، الصلح

 ، والتنفيذ الحجز طلب ، رفعهو  السفر من املنع طلب ، والتواقيع واألختام الخطوط إنكار ، بالتزوير الطعن ، والتعديل

 230 املادة تطبيق طلب ، واستبدالهم وردهم واملحكمين الخبراء بتقارير الطعن ، واملحكمين الخبراء تعيين ، التحكيم طلب

 ، االستئناف وطلب األحكام على االعتراض ، ونفيها األحكام قبول  ، األحكام بتنفيذ املطالبة ، الشرعية املرافعات نظام من

 جميع لدى الدعاوى  جميع في الجلسات حضور  يلزم ما إنهاء ، الشفعة طلب ، االعتبار رد طلب ، النظر إعادة تماسال

 القاض ي تنحي ،طلب األحكام صكوك استالم ، التنفيذ من يحصل ما وقبض الشركة باسم  بشيك املبالغ استالم ، املحاكم

 الشرعية الطبية اللجان ،لدى (املظالم ديوان) اإلدارية املحاكم ،لدى الشرعية املحاكم  ،لدى والتداخل اإلدخال ،طلب

 منازعات في الفصل مكاتب ،لدى املصرفية املنازعات تسوية ولجان املالية املنازعات فض لجان ،لدى العمالية اللجان ،لدى

 الرقابة هيئة لدى ،  ري التجا الغش ولجان الجمركية اللجان لدى ، التجارية املنازعات حسم ولجان التجارية األوراق

 في من أو القضائية والهيئات اللجان وكافه ، املالية السوق  هيئة ولدى ، العام واالدعاء التحقيق هيئة لدى ،  والتحقيق

 .السعودية العربية اململكة وخارج داخل حكمها،

 :انواعها بكافة الشركة وممتلكات واألراض ي العقارات -ت

 ، واإلفراغ الهبة قبول  ، الثمن ودفع اإلفراغ وقبول  الشراء ، الشركة باسم بشيك الثمن مواستال  للمشتري  واإلفراغ البيع

 الشامل النظام في إدخالها و الصكوك تحديث ، الصكوك استالم ، والفرز  التجزئة ، الصكوك دمج ، الرهن فك ، الرهن

 ورقم املالك اسم تعديل ، العكس أو تجارية أو سكنية إلى الزراعية األراض ي تحويل ، املساحة في النقص عن التنازل  ،

 ، األحياء وأسماء وتواريخها والصكوك واملخططات القطع وأرقام واملساحة واألطوال الحدود تعديل ، املدني السجل

 الدخول  واتفاقيات عقود ،توقيع الشركة باسم بشيك األجرة استالم ، األجرة عقود تجديد ، األجرة عقود توقيع ، التأجير

 املساهمات أسهم بيع واتفاقيات ،وعقود العقارية املساهمات أسهم شراء واتفاقيات ،وعقود العقارية املساهمات يف

 .الشركة باسم بشيك التعويض واستالم واالفراغ الدولة أمالك لصالح والتنازل  ، العقارية

 :الشركات -ث

 والتصرفات االعمال بكافة والقيام واملنافسات املناقصات في والدخول  عنها ونيابة الشركة باسم واالرتباط وااللتزام التعاقد

 عقود علي التوقيع ، الشركات تأسيس الحصر دون  ذلك في بما واملستندات والوثائق العقود أنواع كافة على والتوقيع

 ، شركاء وخروج دخول  ، اإلدارة بند تعديل و  وعزلهم املدراء تعيين ، الشركاء قرارات توقيع ، التعديل ومالحق التأسيس

 ، الثمن ودفع واألسهم الحصص شراء ، املال رأس تحديد ، املال رأس خفض ، املال رأس زيادة ، قائمة شركات في الدخول 
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 الحصص عن التنازل  قبول  ، املال رأس من واألسهم الحصص عن التنازل  ، واألرباح القيمة واستالم واألسهم الحصص بيع

 ، االتفاقيات توقيع ، الشركة باسم البنوك لدى الحسابات فتح ، والسندات واألسهم صصالح نقل ، املال ورأس واألسهم

 ، التعديل مالحق أو التأسيس عقود بنود تعديل ، الشركة باسم البنوك لدى الحسابات قفل ، الشركة أغراض تعديل

 فتح ، العمومية املجالس حضور  ، اريةالتج العالمات عن التنازل  ، التجارية والعالمات الوكاالت تسجيل ، الشركة تسجيل

 تحويل ، محدودة مسئولية ذات إلى مساهمة من الشركة تحويل ، الشركة تصفية ، للشركة الفروع فتح ، للشركة امللفات

 التأسيس عقود على التوقيع ، التعديل ومالحق التأسيس عقود إلغاء ، مساهمة إلى محدودة مسئولية ذات من الشركة

 وتجديدها التجارية بالغرفة االشتراك ، للشركة وتجديدها التجارية السجالت استخراج ، العدل كاتب لدى يلالتعد ومالحق

 املؤسسة تحويل ، للشركة وتجديدها التراخيص استخراج ، واملقاييس املواصفات وهيئة والنوعية الجودة إدارة مراجعة ،

 الهواتف وتأسيس االتصاالت شركات مراجعة ، شركة إلى الشركة فرع تحويل ، مؤسسة إلى الشركة فرع تحويل ، شركة إلى

 دخول  ، املال سوق  هيئة مراجعة ، أمامها والتوقيع لالستثمار العامة الهيئة مراجعة ، الشركة باسم الجواالت أو الثابتة

 التعديل الحقوم التأسيس عقد نشر ، الغير مع بالشركة الخاصة العقود توقيع ، االستمارات واستالم املناقصات

 استخراج ، املصانع وصيانة وتشغيل وتأسيس انشاء عقود ،توقيع الرسمية الجريدة في األساسية واألنظمة وملخصاتها

 بالغرفة  االشتراك ، التراخيص إلغاء ، األسماء حجز ، نشاط إضافة ، التراخيص تعديل ، التراخيص تجديد ، التراخيص

 ،  املدني الدفاع مراجعة ، االجتماعية التأمينات مراجعة ، الفروع فتح ، التجارية فةبالغر   االشتراك تجديد ، التجارية

 .التراخيص نقل ، والدخل الزكاة مصلحة مراجعة

 الجهات جميع ومراجعة والتسليم، االستالم حق املنتدب والعضو ونائبة اإلدارة مجلس رئيس من كل من مجتمعين والثنين

 عن نيابة الشرعية الوكاالت إصدار حق ولهم ذلك، يتطلب فيما والتوقيع الالزمة إلجراءاتا جميع وإنهاء العالقة ذات

 غيرهم من أو االدارة مجلس أعضاء من أكثر أو واحدا اختصاصاتهم حدود في عنهم نيابة يفوضوا أو يوكلوا وأن الشركة

 بإلغاء الحق ولهم معينة أعمال أو بعمل امالقي أو معين تصرف أو إجراء باتخاذ أو منها جزء أو املذكورة بصالحياتهم

 .كليا أو جزئيا التوكيل أو التفويض

 أخرى  واجبات أي بمباشرة الشركة عمل واختصاصات إطار في املنتدب والعضو ونائبه اإلدارة مجلس رئيس يقوم كما

 اململكة داخل الصالحيات هذه لك مباشرة حق ولهم النظام هذا في عليها منصوصا يكون  أو اإلدارة مجلس بها إليهم يعهدها

 .وخارجها

 املقررة املكافأة الى باإلضافة التنفيذي والرئيس املنتدب العضو و نائبه و املجلس رئيس عليها يحصل التي املكافأة وتكون 

 أن ي اإلدارة مجلسملا يقترحه  وفقا اإلدارة مجلس ألعضاء
 
 واألنظمة والتعليمات القرارات مع توافقوتقره الجمعية شرطا

 املنتدب والعضو ونائبه املجلس لرئيس ولوائحه الشركات نظام عليه ينص ما حدود وفي الشأن هذا في الصادرة الرسمية

 اختصاصاته ويحدد غيرهم من أو أعضائه بين من يختاره للمجلس سر امين االدارة مجلس ويعين التنفيذي والرئيس

 مدة على االدارة مجلس عضو السر وأمين املنتدب  والعضو ونائبه جلسامل رئيس مدة تزيد وال عمله وشروط ومكافأته

 في عزل  من بحق إخالل دون  منهم أيا أو يعزلهم ان وقت أي في وللمجلس انتخابهم إعادة ويجوز  املجلس، في منهم كل عضوية

 .مناسب غير وقت في أو مشروع غير لسبب العزل  وقع إذا التعويض
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 :اإلدارة سمجل اجتماعات (21) املادة

 أو باليد تسلم أن ويجوز  خطية الدعوة وتكون  نائبه، أو رئيسه من بدعوة السنة في االقل على مرتين االدارة مجلس يجتمع

 اجتماع أي في املشاركة عضو ألي الضرورة عند ويجوز  االخرى، االتصال وسائل أو بالفاكس أو االلكتروني أو العادي بالبريد

 االتصال االعضاء لجميع خاللها من يمكن أخرى  إلكترونية طريقة بأية أو املؤتمرات فيديو أو الهاتف طريق عن للمجلس

 النحو هذا على املشاركة وتشكل وجدت، أن املختصة الجهات تضعها التي للضوابط وفقا آنية بصورة البعض ببعضهم

 .االعضاء من اثنان ذلك إليه طلب ام متى االجتماع الى املجلس يدعو أن املجلس رئيس على ويجب لالجتماع، حضورا

 :اإلدارة مجلس اجتماع نصاب (22)املادة

  املجلس اجتماع يكون  ال
 
 ينيب أن االدارة مجلس لعضو ويجوز  األقل، على (أصالة) األعضاء نصف حضره إذا إال صحيحا

 :االتية للضوابط طبقا املجلس اجتماعات حضور  في االعضاء من غيره عنه

 .االجتماع ذات حضور  في واحد عضو من أكثر عن ينوب أن اإلدارة سمجل لعضو يجوز  ال •

 .محدد اجتماع وبشأن بالكتابة ثابتة اإلنابة تكون  أن •

 .بشأنها التصويت املنيب على النظام يحظر التي القرارات على التصويت للنائب يجوز  ال •

 باليد تسلم أن ويجوز  التمرير طريق عن متفرقين األعضاء على بعرضها العاجلة األمور  في قرارات يصدر ان اإلدارة وملجلس

 املجلس اجتماع (كتابة) األعضاء أحد يطلب مالم االخرى  االتصال وسائل أو بالفاكس أو االلكتروني أو العادي بالبريد أو

 االعضاء آراء بأغلبية اإلدارة مجلس قرارات وتصدر له، تال اجتماع أول  في املجلس على القرارات هذه وتعرض فيها للمداولة

 .الجلسة رئيس معه صوت الذي الجانب يرجح اآلراء تساوي  وعند فيه املمثلين أو الحاضرين

 :املجلس مداوالت (23) املادة

 هذه وتدون  السر وأمين الحاضرون االدارة مجلس واعضاء املجلس رئيس يوقعها محاضر في وقراراته املجلس مداوالت تثبت

 .سر وأمين املجلس يسرئ يوقعه خاص سجل في املحاضر
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 املساهمين جمعيات :الرابع الباب

 :الجمعيات حضور  (24) املادة

  عنه يوكل أن ذلك في وله للمساهمين العامة الجمعيات حضور  حق أسهمه عدد كان أيا مساهم لكل
 
 غير من آخر شخصا

 .العامة الجمعية حضور  في الشركة عاملي أو االدارة مجلس اعضاء

 :العادية العامة الجمعية اختصاصات (25) ادةامل

 بالشركة املتعلقة االمور  بجميع العادية العامة الجمعية تختص عادية الغير العامة الجمعية بها تختص التي االمور  عد فيما

 عامة عادية جمعيات دعوة ويجوز  للشركة املالية السنة النتهاء التالية أشهر الستة خالل السنة في االقل على مرة وتنعقد

 .لذلك الحاجة دعت كلما أخرى 

 :العادية غير العامة الجمعية اختصاصات (26) املادة

 أن ولها نظاما تعديلها عليها املحظور  االمور  باستثناء االساس الشركة نظام بتعديل العادية غير العامة الجمعية تختص

 املقررة نفسها واألوضاع بالشروط وذلك العادية امةالع الجمعية اختصاصات في اصال الداخلة االمور  في قرارات تصدر

 .العادية العامة للجمعية

 :الجمعيات دعوة (27) املادة

 العامة الجمعية يدعو أن االدارة مجلس وعلى االدارة، مجلس من بدعوة للمساهمين الخاصة أو العامة الجمعية تنعقد

 على املال رأس من (%5) يمثل املساهمين من عدد أو املراجعة لجنة أو الحسابات مراجع ذلك طلب إذا لالنعقاد العادية

 تاريخ من يوما ثالثين خالل الجمعية بدعوة املجلس يقم لم إذا لالنعقاد الجمعية دعوة الحسابات ملراجع ويجوز  االقل،

 .الحسابات مراجع طلب

 بعشرة لالنعقاد املحدد امليعاد قبل الرئيس الشركة مركز في توزع يومية صحيفة في العامة الجمعية النعقاد الدعوة وتنشر

 وترسل مسجلة بخطابات املساهمين جميع إلى املذكور  امليعاد في الدعوة بتوجيه االكتفاء يجوز  ذلك ومع االقل على أيام

 .للنشر املحددة املدة خالل وذلك املالية السوق  وهيئة الوزارة إلى االعمال وجدول  الدعوة من صورة

 :الجمعيات حضور  لسج (28) املادة

 الوقت قبل الرئيس ي الشركة مركز في أسمائهم الخاصة أو العامة الجمعية حضور  في يرغبون  الذين املساهمون  يسجل

 .الجمعية النعقاد املحدد

 :العادية العامة الجمعية اجتماع نصاب (29) املادة

  العادية العامة الجمعية اجتماع انعقاد يكون  ال
 
 لم فإذا األقل، على املال رأس ربع يمثلون  مساهمون  حضره إذا إال صحيحا

 :الخيارين أحد اختيار االدارة مجلس على يتعين األول  االجتماع في النصاب هذا يتوفر

 لعقد الدعوة تتضمن أن بشرط األول  االجتماع النعقاد املحددة املدة انتهاء من ساعة بعد الثاني االجتماع يعقد •

 .االجتماع هذا عقد امكانية نع االعالن يفيد ما االجتماع
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  الثالثين خالل يعقد ثان   اجتماع إلى الدعوة وجهت •
 
 بالطريقة الدعوة هذه وتنشر السابق، لالجتماع التالية يوما

  الثاني االجتماع يكون  االحوال جميع وفي .النظام هذا من (الثالثون ) املادة في عليها املنصوص
 
  صحيحا

 
 عدد كان أيا

 .يهف املمثلة األسهم

 :العادية غير العامة الجمعية اجتماع نصاب (30)املادة

  العادية غير العامة الجمعية اجتماع يكون  ال
 
 هذا يتوفر لم فإذا املال، رأس نصف يمثلون  مساهمون  حضره إذا إال صحيحا

 :الخيارين أحد اختيار االدارة مجلس على يتعين األول  االجتماع في النصاب

 لعقد الدعوة تتضمن ان بشرط األول  االجتماع النعقاد املحددة املدة انتهاء من ساعة عدب الثاني االجتماع يعقد •

 .االجتماع هذا عقد امكانية عن االعالن يفيد ما األول  االجتماع

 .النظام هذا من الثالثون  املادة في عليها املنصوص األوضاع بنفس ثان اجتماع إلى الدعوة وجهت •

  الثاني ماعاالجت يكون  االحوال جميع وفي
 
 وإذا األقل على املال رأس ربع يمثل املساهمين من عدد حضره إذا صحيحا

 عليها املنصوص نفسها باألوضاع ينعقد ثالث اجتماع الى دعوة وجهت الثاني االجتماع في الالزم النصاب يتوفر لم

  املادة في

 الجهات موافقة بعد فيه املمثلة األسهم عدد كان أيا صحيحا الثالث االجتماع ويكون  النظام هذا من(الثالثون )

 .املختصة

 :الجمعيات في التصويت (31) املادة

 ويجب العامة الجمعيات في سهم كل عن صوت مساهم ولكل التأسيسية الجمعية في يمثله سهم كل عن صوت مكتتب لكل

 على التصويت في االشتراك الدارةا مجلس ألعضاء يجوز  وال .االدارة مجلس اعضاء انتخاب في التراكمي التصويت استخدام

 مباشرة غير أو مباشرة بمصلحة تتعلق التي أو الشركة إدارة عن املسؤولية من ذممهم بإبراء تتعلق التي الجمعية قرارات

 .لهم

 :الجمعيات قرارات (32) املادة

 العادية العامة الجمعية اراتقر  وتصدر فيها املمثلة لألسهم املطلقة باألغلبية التأسيسية الجمعية في القرارات تصدر

 في املمثلة األسهم ثلثي بأغلبية العادية غير العامة الجمعية قرارات تصدر كما االجتماع في املمثلة لألسهم املطلقة باألغلبية

 في ملحددةا املدة انقضاء قبل بحلها أو الشركة مدة بإطالة أو تخفيضه أو املال رأس بزيادة متعلقا قرارا كان إذا اال االجتماع

 .االجتماع في املمثلة األسهم أرباع ثالثة بأغلبيه صدر إذا اال صحيحا يكون  فال أخرى  شركة مع باندماجها أو االساس نظامها

 :الجمعيات في املناقشة (33) املادة

 اإلدارة سمجل أعضاء إلى شأنها في األسئلة وتوجيه الجمعية أعمال جدول  في املدرجة املوضوعات مناقشة حق مساهم لكل

 .الحسابات ومراجع

 رأى وإذا للضرر، الشركة مصلحة يعرض ال الذي بالقدر املساهمين أسئلة على الحسابات مراجع أو اإلدارة مجلس ويجيب

  الشأن هذا في قرارها وكان الجمعية إلى احتكم مقنع غير سؤاله على الرد أن املساهم
 
 .نافذا
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 :حاررامل وإعداد الجمعيات رئاسة (34) املادة

 ينتدبه من أو غيابه عند املنتدب العضو أو نائبه أو االدارة مجلس رئيس للمساهمين العامة الجمعيات اجتماعات يرأس

 .املنتدب والعضو ونائبه اإلدارة مجلس رئيس غياب حال في لذلك اعضائه بين من االدارة مجلس

 باألصالة حيازتهم في التي األسهم وعدد فيه املمثلين وأ الحاضرين املساهمين عدد يتضمن محضر الجمعية باجتماع ويحرر 

 وافية وخالصة خالفتها أو عليها وافقت التي االصوات وعدد اتخذت التي والقرارات لها املقررة األصوات وعدد الوكالة أو

 الجمعية رئيس يوقعه خاص سجل في اجتماع كل عقب منتظمة بصفة املحاضر وتدون  االجتماع في دارت التي للمناقشات

 .االصوات وجامع سرها وأمين

 

 

 املراجعة لجنة :الخامس الباب

 :اللجنة تشكيل (35) املادة

 يزيد وال ثالثة عن اعضائها عدد يقل ال االعضاء من عدد من مكونة مراجعة لجنة العادية العامة الجمعية من بقرار تشكل

 اللجنة مهمات القرار في ويحدد غيرهم أو املساهمين من سواء التنفيذين االدارة مجلس اعضاء غير من أعضاء خمسة عن

 .أعضائها ومكافآت عملها وضوابط

 :اللجنة اجتماع نصاب (36) املادة

 تساوي  وعند الحاضرين أصوات بأغلبية قراراتها وتصدر اعضائها اغلبية حضور  املراجعة لجنة اجتماع لصحة يشترط

 .نةاللج رئيس معه صوت الذي الجانب يرجح األصوات

 :اللجنة اختصاصات (37) املادة

 ايضاح أي وطلب ووثائقها سجالتها على االطالع حق ذلك سبيل في ولها الشركة اعمال على باملراقبة املراجعة لجنة تختص

 للشركة العامة الجمعية دعوة االدارة مجلس من تطلب أن لها ويجوز  التنفيذية االدارة أو االدارة مجلس أعضاء من بيان أو

 .جسيمة خسائر أو ألضرار الشركة تعرضت أو عملها االدارة مجلس أعاق إذا نعقادلال

 :اللجنة تقارير (38)املادة

 مرئياتها وابداء الحسابات مراجع يقدمها التي وامللحوظات والتقارير للشركة املالية القوائم في النظر املراجعة لجنة على

 به قامت وعما الشركة في الداخلية الرقابة نظام كفاية مدى شان في رأيها عن تقرير إعداد كذلك وعليها وجدت إن حيالها

 قبل الشركة مركز في التقرير هذا من كافية نسخا يودع أن االدارة مجلس وعلى اختصاصها نطاق في تدخل أخرى  أعمال من

 اثناء التقرير ويتلى منه خةبنس املساهمين من رغب من كل لتزويد االقل على ايام بعشرة العامة الجمعية انعقاد موعد

 .الجمعية انعقاد
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 الحسابات مراجع :السادس الباب

 :الحسابات مراجع تعيين (39) املادة

 الجمعية تعينه اململكة، في بالعمل لهم املرخص الحسابات مراجعي بين من أكثر أو حسابات مراجع للشركة يكون  أن يجب

، العامة
 
 اذا التعويض في بحقة االخالل عدم مع تغييره وقت كل في ايضا للجمعية ويجوز  لهعم ومدة مكافآته وتحدد سنويا

 .مشروع غير لسبب أو مناسب غير وقت في التغير وقع

 :الحسابات مراجع صالحيات (40) املادة

  وله الوثائق من ذلك وغير وسجالتها الشركة دفاتر على االطالع حق وقت كل في الحسابات ملراجع
 
 البيانات بيطل أن ايضا

 .عمله نطاق في يدخل مما ذلك وغير والتزاماتها الشركة موجودات من ليتحقق عليها، الحصول  ضرورة يرى  التي واإليضاحات

 تقرير في ذلك أثبت الشأن هذا في صعوبة الحسابات مراجع صادف وإذا واجبة أداء من يمكنه أن االدارة مجلس رئيس وعلى

 الجمعية دعوة االدارة مجلس من يطلب أن علية وجب الحسابات مراجع عمل املجلس ييسر مل فاذا االدارة مجلس الى يقدم

 .االمر في للنظر العادية العامة

 

 األرباح وتوزيع الشركة حسابات :السابع الباب

 :املالية السنة (41) املادة

 من ديسمبر شهر من األخير اليوم بنهاية تهيوتن ميالدية سنه كل من يناير شهر من األول  اليوم في للشركة املالية السنة تبدأ

 هـ21/10/1411 وتاريخ (861) رقم الوزاري  القرار سريان تاريخ من بدأت التي املدة تشمل األولى املالية السنة إال ذاتها، السنة

 .م31/12/1991 املوافق هـ25/06/1412 حتى عامة مساهمة الى الشركة تحول  على باملوافقة الصادر

 :املالية الوثائق (42)املادة

 ومركزها نشاطها عن وتقريرا للشركة املالية القوائم يعد أن للشركة مالية سنة كل نهاية في االدارة مجلس على يجب •

 الوثائق هذه املجلس ويضع االرباح لتوزيع املقترحة الطريقة التقرير هذا ويضمن املنقضية املالية السنة عن املالي

 .االقل على يوما واربعين بخمسة العامة الجمعية النعقاد املحدد املوعد قبل الحسابات مراجع تصرف تحت

 هذه من (1) الفقرة في إليها املشار الوثائق املالي ومديرها التنفيذي ورئيسها الشركة إدارة مجلس رئيس يوقع أن يجب •

 العامة الجمعية النعقاد حددامل املوعد قبل املساهمين تصرف تحت الرئيس الشركة مركز في منها نسخ وتودع املادة

 .االقل على ايام بعشرة

 الحسابات مراجع وتقرير االدارة مجلس وتقرير للشركة املالية بالقوائم املساهمين يزود أن االدارة مجلس رئيس على •

 رةالوزا الى الوثائق هذه من صورة يرسل أن ايضا وعلية الرئيس الشركة مركز في توزع يومية جريدة في تنشر مالم

 .األقل على يوما عشر بخمسة الجمعية انعقاد قبل وذلك الهيئة الى وكذلك
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 :األرباح توزيع (43) املادة

 - :اآلتي الوجه على السنوية الصافية الشركة أرباح توزع

 هذا وقف العادية العامة الجمعية تقرر  أن ويجوز  النظامي، االحتياطي لتكوين الصافية األرباح من (%10) يجنب •

 .املدفوع املال رأس من (%30) املذكور  االحتياطي بلغ متى نيبالتج

 .اتفاقي احتياطي لتكوين األرباح صافي من (%5) تجنب ان اإلدارة مجلس اقتراح على بناء العادية العامة للجمعية •

 توزيع يكفل أو الشركة مصلحة يحقق الذي بالقدر وذلك أخرى  احتياطيات تكوين تقرر  ان العادية العامة للجمعية •

 إلنشاء مبالغ االرباح صافي من تقتطع أن كذلك املذكورة وللجمعية املساهمين على االمكان قدر ثابتة أرباح

 .املؤسسات هذه من قائما يكون  ما ملعاونة أو الشركة لعاملي اجتماعية مؤسسات

 .املدفوع املال رأس من (%5) تمثل نسبة املساهمين على ذلك بعد الباقي من يوزع •

 من(%10)نسبة ال تتجاوز  تقدم ما بعد يخصص الشركات ونظامفي املادة )العشرون(  املقررة االحكام راعاةم مع •

 توزيع وبعد النظام ألحكام تطبيقا العامة الجمعية قررتها التي االحتياطيات خصم بعد اإلدارة مجلس ملكافآت الباقي

 متناسبا املكافأة هذه استحقاق يكون  أن على املدفوع الشركة مال رأس من (%5) عن يقل ال املساهمين على الربح

 .العضو يحضرها التي الجلسات عدد مع

 الذي النحو على القادمة األعوام الى يرحل أو األرباح من إضافية كحصة املساهمين على ذلك بعد الباقي ويوزع •

 .العامة الجمعية عليه توافق

 :األرباح استحقاق (44) املادة

 وتاريخ االستحقاق تاريخ القرار ويبين الشأن هذا في الصادر العامة الجمعية لقرار وفقا االرباح في تهحص املساهم يستحق

 .لالستحقاق املحدد اليوم نهاية في املساهمين سجالت في املسجلين األسهم ملالكي االرباح أحقية وتكون  التوزيع

 

 املمتازة لألسهم االرباح توزيع (45) املادة

 املحددة النسبة دفع بعد إال التالية السنوات عن أرباح توزيع يجوز  ال فإنه مالية سنة أي عن باحأر  توزع لم إذا •

 .السنة هذه عن املمتازة األسهم ألصحاب الشركات نظام من (املائة بعد العشر الرابعة) املادة لحكم وفقا

 فإنه متتالية سنوات ثالث مدة رباحاال  من الشركات نظام ألحكام وفقا املحددة النسبة دفع في الشركة فشلت إذا •

 حضورهم إما تقرر  أن الشركات نظام ألحكام طبقا املنعقدة األسهم هذه ألصحاب الخاصة للجمعية يجوز 

 مع يتناسب بما االدارة مجلس في عنهم ممثلين تعيين أو التصويت في واملشاركة للشركة العامة الجمعية اجتماعات

 األسهم هذه ألصحاب املخصصة األولوية أرباح كل دفع من الشركة تتمكن أن إلى كوذل املال رأس في أسهمهم قيمة

 .السابقة السنوات عن
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 :الشركة خسائر (46) املادة

 مسؤول أي على وجب املالية، السنة خالل وقت أي في املدفوع، املال رأس نصف املساهمة شركة خسائر بلغت اذا •

 أعضاء إبالغ االدارة مجلس رئيس وعلى االدارة، مجلس رئيس إبالغ بذلك هعلم فور  الحسابات مراجع أو الشركة في

 العادية غير العامة الجمعية دعوة بذلك علمه من يوما عشر خمسة خالل اإلدارة مجلس وعلى بذلك، فورا املجلس

 وفقا تخفيضه أو الشركة مال رأس زيادة إما لتقرر  بالخسائر، علمه تاريخ من يوما وأربعين خمسة خالل لالجتماع

 أو املدفوع، املال رأس نصف دون  ما إلى الخسائر نسبة معه تنخفض الذي الحد إلى وذلك الشركة نظام ألحكام

 .النظام هذا في املحدد األجل قبل الشركة حل

 من (1) الفقرة في املحددة املدة خالل العامة الجمعية تجتمع لم إذا الشركات نظام بقوة منقضية الشركة وتعد •

 املقررة األوضاع وفق املال رأس زيادة قررت إذا أو املوضوع، في قرار إصدار عليها وتعذر اجتمعت إذا أو املادة، ههذ

 بالزيادة الجمعية قرار صدور  من يوما تسعين خالل املال رأس زيادة كل في االكتتاب يتم ولم املادة هذا في

 

 املنازعات :الثامن الباب

 :ةاملسئولي دعوى  (47) املادة

 صدر الذي الخطأ شأن من كان إذا اإلدارة مجلس أعضاء على للشركة املقررة املسئولية دعوى  رفع في الحق مساهم لكل

 ويجب قائما اليزال رفعها في الشركة حق كان إذا إال املذكورة الدعوى  رفع للمساهم يجوز  وال به، خاص ضرر  إلحاق منهم

 .الدعوى  عرف على بعزمه الشركة يبلغ أن املساهم على

 وتصفيتها الشركة حل :التاسع الباب

 :الشركة انقضاء (48) املادة

 التصفية قرار ويصدر للتصفية الالزم بالقدر االعتبارية بشخصيتها وتحتفظ التصفية دور  انقضائها بمجرد الشركة تدخل

 والقيود وأتعابه سلطاته وتحديد املصفى تعيين على التصفية قرار يشتمل أن ويجب العادية الغير الجمعية من االختيارية

 يجوز  وال سنوات خمس االختيارية التصفية مدة تتجاوز  اال ويجب للتصفية الالزمة الزمنية واملدة سلطاته على املفروضة

 هؤالء يظل ذلك ومع بحلها الشركة ادارة مجلس سلطة وتنتهي قضائي بأمر اال ذلك من ألكثر تمديدها يجوز  وال تمديدها

 قائمة املساهمين جمعيات وتبقى املصفى يعين أن الى املصفين حكم في الغير الى بالنسبة ويعدون  الشركة ادارة ىعل قائمين

 .املصفى اختصاصات مع تتعارض ال التي اختصاصاتها ممارسة على دورها ويقتصر التصفية مدة خالل
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 ختامية أحكام :العاشر الباب

 

 :(49) املادة

 .النظام هذا في نص به يرد مالم كل في ولوائحه الشركات نظام يطبق

 

 :(50) املادة

 .ولوائحه الشركات نظام ألحكام طبقا وينشر النظام يودع

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 :الشركة تأسيس (1) املادة
 اووفق السعودية العربية اململكة في السارية األخرى  األنظمة وكذلك ولوائحهـ السعودي الشركات نظام ألحكام طبقاتؤسس 

 :يلي ملا

 



 :الشركة أغراض (3) املادة
 :التالية األغراض وتنفيذ بمزاولة الشركة تقوم

 املواد ذلك في بما املختلفة واملواد البضائع وتوزيع وتوريد  وتصنيع وشراء وبيع وتغليف وتخزين ومناولة وترحيل نقل •

 واملجوهرات والبتروكيماوية البترولية ملوادوا البترول و والغازية والصلبة  والسائبة والسائلة واملجمدة املبردة

 ما وكل واألرشفة اإللكتروني والتخزين واملعلومات البيانات و القيمة ذات واملستندات واألموال الثمينة واملعادن

 عن وذلك والجوية، والبحرية البرية وموانيها املختلفة ومناطقها السعودية العربية اململكة وخارج داخل بهما يتعلق

 الشاحنات و والسيارات والسفن الطائرات وتشغيل واستئجار وتأجير وبيع شراء حق ولها والبحر، والجو البر ريقط

 اململكة داخل من والزوار املعتمرين ونقل السياحية الرحالت وتنظيم الركاب ونقل واملعدات، واآلالت واملقطورات

 .والقطارات املترو وصيانة وتشغيل اململكة، وخارج

 والعقارات األراض ي وإدارة وإقامة وبناء وتشغيل وصيانة واستثمار وتطوير وتخطيط واستئجار وتأجير وبيع شراء •

 والشقق والفنادق واملخازن  واملستودعات ومرافقها والصناعية والتجارية السكنية واملشاريع واملباني واملصانع

 االستراتيجية واملخزونات الوقود ومحطات والورش الترفيهية واملراكز واألسواق واملتاحف واملستشفيات املفروشة

 .وخارجها اململكة داخل

 واألعمال املياه وأعمال الطرق  أعمال من العامة واإلنشاءات (وترميم هدم إصالح، إنشاء،) للمباني العامة املقاوالت •

 واالدارة والتشغيل صيانةال وخدمات اآلبار وحفر والسدود البحرية واألعمال والصناعية وامليكانيكية الكهربائية

 واملراكز واملستشفيات الهاتف وشبكات والغاز املياه وضخ وتحلية الكهرباء ومحطات واملصانع واملطارات للمباني

 ومطاعم وأسواق ومتاحف ترفيهية مراكز من لها التابعة والخدمات املرافق وكافة السكنية املباني وإنشاء .الطبية

 والشركات باملصانع للعاملين الصحية الخدمات لتأمين واملستوصفات ملستشفياتا وإقامة االعاشة ومشروعات

 .الرسمية والخدمات وعامليا محليا املصانع منتجات وتسويق الصناعية

 الوكاالت بأعمال والقيام االلكتروني، والتسويق االنترنت طريق عن والتجارة واشكالها أنواعها بكافة العامة التجارة •

 واآلالت املعدات وتغليف وصيانة وتصنيع واستيراد وتوزيع بيع وكذلك وأنشطتها الشركة بأغراض علقةاملت التجارية

 .الغيار وقطع والبضائع واملواد واألجهزة

 وتوزيع وطبع إعداد وكذلك الشركة أغراض يخدم فيما واملالي واإلداري  الفني والتطوير والدراسات البحوث إجراء •

 .تقدمها التي الخدمات أو بأنشطتها يتعلق مما ذلك وغير والبيانات واملعلومات توالنشرا اإلرشادية األدلة

 واالصول  واملعدات واآلالت واملقطورات والشاحنات والسيارات العقارات امتالك أغراضها تحقيق سبيل في وللشركة

 الصيانة وورش الوقود ومحطات ملخازن وا واملستودعات واملصانع  والفروع املكاتب وتشييد وإنشاء ، منقولة والغير املنقولة

 ورهن وصلح واستئجار وإيجار ومقايضة الثمن وقبض وإفراغ وشراء بيع من القانونية التصرفات كافة إجراء في الحق ولها ،

 الالزمة النظامية التصرفات من ذلك وغير ومقاضاة واستشارة وحراسة وعمل ونقل ومقاولة وكفالة وتأمين ووكالة وقرض

 الفنية و اللوجستية والخدمات األعمال بجميع غيرها لحساب أو لحسابها وتقدم  تقوم أن وكذلك التجاري  نشاطها ةملمارس

 نشاطاتها الشركة وتمارس بأنشطته العالقة ذات العمالة وتوظيف توريد وخدمات والتجارية والصناعية واملالية واإلدارية

.وجدت إن االختصاص جهات من الالزمة التراخيص على الحصول  بعد املذكورة



 

 

 

 

 

 :املال رأس (7) املادة
 مليون  وعشرون أربعة (24.000.000) إلى مقسم سعودي ريال مليون  واربعون  مائتان (240.000.000) الشركة مال رأس

 .بالكامل مدفوعة نقدية عادية أسهم وجميعها سعودي، رياالت عشرة (10) منها كل قيمة القيمة، متساوية أسمي سهم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 :األسهم في االكتتاب (8) املادة
 .ريال 240.000.000 إجمالية بقيمة سهم 24.000.000 والبالغة الشركة أسهم بجميع االكتتاب تم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 :املمتازة األسهم (9) املادة
 شراءها تقرر  أو ممتازة أسهما تصدر أن ختصةامل الجهة تضعها التي لألسس طبقا للشركة عادية الغير العامة للجمعية يجوز 

 في التصويت في الحق املمتازة األسهم تعطي وال عادية إلى املمتازة األسهم تحويل أو ممتازة أسهم الى عادية أسهم تحويل أو

 اديةالع األسهم أصحاب من أكثر نسبة على الحصول  في الحق ألصحابها األسهم هذه وترتب للمساهمين العامة الجمعيات

 .النظامي االحتياطي تجنيب بعد للشركة الصافية األرباح من

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 :اإلدارة مجلس مكافأة (19) املادة
( الفقرة 43)( مع مراعاة ما ورد في نص املادة %10من نسبة ال تتجاوز ) اإلدارة مجلس وأعضاء رئيس مكافأة كون تت

 التنظيمية الجهات وتعليمات وأنظمة ولوائحه الشركات نظام وفي حدود ما نص عليهالخامسة من هذا النظام 

 عليه حصل ما لكل شامل بيان على العادية العامة الجمعية إلى االدارة مجلس تقرير يشتمل أن ويجب الصلة، ذات

 وغير ومصروفات حضور  وبدل األرباح في ونصيب ومكافآت رواتب من املالية السنة خالل االدارة مجلس أعضاء

 نظير قبضوه ما أو اداريين أو عاملين بوصفهم املجلس أعضاء قبضه ما بيان على كذلك يشتمل وأن املزايا، من ذلك

 حضرها التي الجلسات وعدد املجلس جلسات بعدد بيان على ايضا يشتمل وان استشارات أو إدارية أو فنية أعمال

 .العامة للجمعية اجتماع آخر تاريخ من عضو كل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 لجنة املراجعة

 

 اعضائها تومكافئااملهام وروابط عملها 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 املراجعة لجنة

 :املقدمة

 وفق وإدارتها ومراقبتها الشركة لدى واملراجعة التدقيق أعمال على باإلشراف القيام في املراجعة لجنة دور  يتلخص     

 من ممكن قدر أكبر لتوفير وتفعيلها وتعزيزها وائحهاول الهيئة متطلبات مع املتوافقة وبرامجها لسياسات الشركة

 العمل مخاطر فهم في التنفيذيين املدراء مساندة إلى وباإلضافة هذا التجارية، الشركة لجميع عمليات الطمأنينة

 .وفعالية بكفاءة اإلشرافية بمهامه للقيام اإلدارة مجلس ومساعدة املساهمين، حقوق  أجل حماية من عليها والسيطرة

 

 :املرجعة لجنة وعضوية تكوين

تشكل بقرار من الجمعية العامة العادية للشركة لجنة مراجعة من املساهمين أو من غيرهم على أن يكون من  .1

 من أعضاء مجلس اإلدارة التنفيذيين، ويجب أال يقل عدد أعضاء 
 
بينهم عضو مستقل على األقل وأال تضم أيا

 .ى خمسة، ويكون من بينهم مختص بالشؤون املالية واملحاسبيةلجنة املراجعة عن ثالثة وال يزيد عل

تصدر الجمعية العامة للشركة بناء  على اقتراح من مجلس اإلدارة قواعد اختيار أعضاء لجنة املراجعة ومدة  .2

 .عضويتهم وتحدد مهام اللجنة وأسلوب وضوابط عملها ومكافآت أعضائها

 في لجنة املراجعة ال يجوز ملن كان يعمل لدى مراجع الحسابات .3
 
 .خالل السنتين املاضيتين أن يكون عضوا

 

 :أمين سر لجنة املراجعة
 ويكون  .األعضاء غير من أمين اللجنة تعيين للجنة ويجوز  املراجعة لجنة أمين بمهام للقيام اللجنة أعضاء أحد اختيار يتم

من  وغيرها املراجعة لجنة أعضاء لجميع األعمال وجدول  االجتماعات دعوة توزيع عن مسئوال املراجعة لجنة امين

 .اللجنة قبل من بها يكلف التي األعمال

 

 :املراجعة لجنة اجتماعات

تجتمع لجنة املراجعة بصفة دورية كل )ثالثة أشهر( على األقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويجب إعداد  .1

 .محاضر اجتماعات تتضمن مناقشاتها وتوصياتها

 .بصفة دورية مع مراجع حسابات الشركة، ومع املراجع الداخلي للشركةتجتمع لجنة املراجعة  .2

 .للمراجع الداخلي ومراجع الحسابات طلب االجتماع مع اللجنة كلما دعت الحاجة إلى ذلك .3

 

 :القانوني النصاب

أخرى  الكترونية وسيلة أي أو الهاتف طريق عن أو أصالة أعضاء 3 ثالثة بحضور  إال املراجعة لجنة اجتماعات تعقد ال     

 لجنة قرارات وتصدر .الحاضرين غير اآلخرين األعضاء جميع من مسموعين يكونوا أن الحاضرين األعضاء لجميع تسمح

 لجنة جميع أعضاء بموافقة التمرير طريق عن القرارات إصدار يمكن أنه إال للحاضرين البسيطة باألغلبية املراجعة

 .ي األصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس االجتماعوعند تساو  .عليها والتوقيع املراجعة



 

 

 :االجتماعات محارر

األعضاء  جميع من االجتماعات محاضر على التوقيع ويتم االجتماعات، محاضر بإعداد املراجعة لجنة أمين سر يقوم     

 .الحاضرين

 :اختصاصات اللجنة وصالحياتها ومسؤولياتها

راقبة على أعمال الشركة والتحقق من سالمة ونزاهة التقارير والقوائم املالية وأنظمة تختص لجنة املراجعة بامل     

 :الرقابة الداخلية فيها، وتشمل مهام اللجنة بصفة خاصة ما يلي

واملسئولين  التنفيذيين املدراء من املناسبة األخرى  واملعلومات واإليضاحات والتقارير املستندات طلب -

 .بالشركة

اإليضاحات  ولطلب لسؤالهم اللجنة الجتماعات بالشركة واملوظفين واملسئولين التنفيذيين املدراء دعوة -

 منهم. والتفسيرات

 .الشركة خارج من واملتخصصين واملستشارين بالخبراء االستعانة  -

 .املراجعة لجنة صالحيات حدود في اإلدارة مجلس من إليهم توكل واجبات أي أداء -

إن  (منها جزء بتعديل يتعلق فيما اإلدارة ملجلس توصيات وإعداد لالئحتها نوي الس والتقييم املراجعة عمل -

 .) ذلك تطلب

اجتماع  انعقاد من االنتهاء فور  للمجلس تقدم أن على اإلدارة، ملجلس دوري أساس على التقارير إعداد -

 .اللجنة

 .تامة يةبسر  ألعمالها مباشرتها نتيجة اللجنة لدى تتوافر التي املعلومات مع التعامل -

التي  بالقرارات املتعلقة املصالح في لتعارض أو استقالليتها على تؤثر التي باملستجدات اإلدارة مجلس إبالغ -

 باتخاذها املراجعة لجنة تقوم

  .بالئحتها اللجنة التزام درجة متضمنة وألعضائها املراجعة لجنة ألنشطة سنوية ومراجعة تقييم إعداد  -

 

 :التقارير املالية

جعة القوائم والبيانات املالية للشركة وإعالناتها املتعلقة بأدائها املالي قبل عرضها على مجلس اإلدارة، مرا .1

 .لضمان نزاهتها وعدالتها وشفافيتها، وإبداء رأيها

إبداء الرأي الفني بناء على طلب مجلس اإلدارة فيما إذا كان تقرير املجلس والقوائم املالية للشركة عادلة  .2

ة ومفهومة وتتضمن املعلومات التي تتيح للمساهمين واملستثمرين تقييم املركز أو الوضع املالي للشركة ومتوازن

  .وأدائها ونموذج عملها واستراتيجيتها

دراسة أية مسائل مهّمة أو غير مألوفة تتضمنها التقارير املالية والحسابات، والبحث بدقة في أية مسائل يثيرها  .3

 .ة أو من يتولى مهامه أو مسؤول االلتزام في الشركة أو مراجع الحساباتاملدير املالي للشرك

 .التحقق من التقديرات املحاسبية في املسائل الجوهرية الواردة في التقارير املالية .4

.دراسة السياسات املحاسبية املتبعة في الشركة وإبداء الرأي والتوصية ملجلس اإلدارة في شأنها .5



 

 

 :املراجعة الداخلية

دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية واملالية وإدارة املخاطر في الشركة، وإعداد تقرير مكتوب يتضمن  .1

توصياتها ورأيها في مدى كفاية هذه النظم وما أدته من أعمال تدخل في نطاق اختصاصها، على أن يودع 

 كافية من هذا التقرير في مركز الشركة الرئيس قبل 
 
موعد انعقاد الجمعية العامة بعشرة مجلس اإلدارة نسخا

 .أيام على األقل؛ لتزويد من يرغب من املساهمين بنسخة منه. ويتلى التقرير في أثناء انعقاد الجمعية

 .دراسة تقارير املراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ اإلجراءات التصحيحية للمالحظات الواردة فيها .2

جع الداخلي وإدارة املراجعة الداخلية في الشركة إن وجدت، للتحقق الرقابة واإلشراف على أداء وأنشطة املرا .3

من توافر املوارد الالزمة وفعاليتها في أداء األعمال واملهام املنوطة بها. وإذا لم يكن للشركة مراجع داخلي فعلى 

اب في ألسباللجنة تقديم توصيتها للمجلس بشأن مدى الحاجة إلى تعيينه، وإذا لم توص بذلك فعليها بيان ا

  .التقرير السنوي 

 

 :مراجع الحسابات

التوصية ملجلس اإلدارة بتعيين مراجعي الحسابات وعزلهم وتحديد أتعابهم وتقييم أدائهم، بعد التأكد من  .1

 .استقاللهم ومراجعة نطاق عملهم وشروط التعاقد معهم

راجعة، مع األخذ في االعتبار ، ومدى فعالية أعمال املموضوعيتهو التحقق من استقالل مراجع الحسابات  .2

 .القواعد واملعايير ذات الصلة

 فنية أو إدارية تخرج عن  .3
 
مراجعة خطة مراجع حسابات الشركة وأعماله، والتحقق من عدم تقديمه أعماال

 .نطاق أعمال املراجعة، وإبداء مرئياتها حيال ذلك

 .اإلجابة عن استفسارات مراجع حسابات الشركات .4

 .مراجع الحسابات ومالحظاته على القوائم املالية ومتابعة ما اتخذ بشأنهادراسة تقارير  .5

 

 :رمان االلتزام

 .مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من اتخاذ الشركة اإلجراءات الالزمة بشأنها .1

 .التحقق من التزام الشركة باألنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العالقة .2

العقود والتعامالت املقترح أن تجريها الشركة مع األطراف ذوي العالقة، وتقديم ما تراه بشأنها إلى  مراجعة .3

 .مجلس اإلدارة

الرفع إلى مجلس اإلدارة بما تراه من مسائل ترى ضرورة اتخاذ إجراء بشأنها، وإبداء توصياتها بالخطوات التي  .4

  .يلزم اتخاذها



 

 :ومجلس اإلدارة حدوث تعارض بين لجنة املراجعة

إذا حدث تعارض بين توصيات لجنة املراجعة وقرارات مجلس اإلدارة، أو إذا رفض املجلس األخذ بتوصية اللجنة      

بشأن تعيين مراجع حسابات الشركة وعزله وتحديد أتعابه وتقييم أدائه أو تعيين املراجع الداخلي، فيجب تضمين 

  .رراتها، وسبب عدم أخذه بهاتقرير مجلس اإلدارة توصية اللجنة ومب

 :امللحوظاتترتيبات تقديم 

على لجنة املراجعة مراجعة الترتيبات التي تتيح للعاملين في الشركة تقديم مالحظاتهم بشأن أي تجاوز في التقارير      

جم الخطأ مع ح املالية أو غيرها بسرية. وعلى اللجنة التحقق من تطبيق هذه الترتيبات بإجراء تحقيق مستقل يتناسب

 أو التجاوز وأن تتبنى إجراءات متابعة مناسبة.

 :صالحيات لجنة املراجعة

 :للجنة املراجعة في سبيل أداء مهامها

 .حق االطالع على سجالت الشركة ووثائقها أ.

 .طلب أي إيضاح أو بيان من أعضاء مجلس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية ب.

دعوة الجمعية العامة للشركة لالنعقاد إذا أعاق عملها أو كانت الشركة تتعرض ألضرار أن تطلب من مجلس اإلدارة  ج.

  .أو خسائر جسيمة

 

 :املراجعة لجنة تقارير

إلى  وإرسالها اللجنة اتخذتها التي والقرارات عرضها تم التي واآلراء املناقشات تتضمن التي االجتماعات محاضر إرسال يتم

 .عليها االطالع اإلدارة وملجلس املجلس وأمين اإلدارة مجلس رئيس

 

 :تعويضات ومكافآت لجنة املراجعة

واملحددة لحضور اجتماعات لجنة املراجعة لألعضاء الحاضرين فقط على  واملكافأة الثابتةيتم صرف التعويضات 

 ن كل اجتماع.( ريال سعودي لكل عضو وامين سر اللجنة ع3.000أساس حضور االجتماعات مبلغ وقدرة ثالثة االف )



 

 

 
 

 

 نموذج توكيــل

 

 أنا املساهم /

 هـ،                   /      /         ( وتاريخ                                        املوقع أدناه بموجب سجل مدني رقم )    

 سهم(                وبصفتي أحد مساهمي الشركة السعودية للنقل واالستثمار "مبرد" ، واملالك لعدد )        

( )وهو من غير أعضاء                                         سجل مدني رقم )                                                                             قد وكلت السيد / 

ة أو إداري لحسابها( لينوب عني في اجتماع الجمعي مجلس اإلدارة أو موظفي الشركة أو املكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني
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