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 النظام األساسي لشركة طيبة القابضة 

 شركة مساهمة مدرجة

 تأسيس الشركة -الباب األول 

 التأسيس -املادة األوىل 

 تؤسس طبقًا ألحكام نظام الشركات وهذا النظام )شركة مساهمة سعودية بني مالكي األسهم وفقًا ملا يلي:

 اسم الشركة   -املادة الثانية 

 اهمة سعودية.شركة مس -شركة طيبة القابضة 

 أغراض الشركة -املادة الثالثة 

 : تقوم الشركة مبزاولة األغراض التالية

 إدارة الشركات التابعة هلا أو املشاركة يف إدارة  الشركات األخرى اليت تساهم فيها وتوفري الدعم الالزم هلا. - 1

 بط الشرعية والنظامية.استثمار أمواهلا يف األسهم وغريها من األوراق املالية وفقًا للضوا - 2

 امتالك العقارات واملنقوالت الالزمة ملباشرة نشاطها. - 3

 تقديم القروض والكفاالت والتمويل للشركات التابعة هلا. - 4

امتالك حقوق امللكيةة مةن بةرا ات االخةوال والعالمةات الت اريةة وال ةناعية وحقةوق االمتيةاز وغريهةا مةن             - 5

 ا، وتأجريها للشركات التابعة هلا أو لغريها.احلقوق املعنوية واستغالهل

 أي غرض آخر مشرول يتفق مع طبيعة هذه الشركة. - 6

ومتارس الشركة أنشطتها وفق األنظمة املتبعة وبعد احل ول على الواخةي  الالزمةة مةن اتهةات امل ت ةة إ          

 وجدت.

    أو األسهم فيها.ال جيوز ألي من الشركات التابعة لشركة طيبة القابضة امتالك احل -

 

 املشاركة والتملك يف الشركات   -املادة الرابعة 

تلتزم الشركة باملشاركة يف الشركات األخرى بنسبة متكنها من السةيطرة عليهةا عةن طريةق التملةك أو ا دارة كمةا       

حلةد  عةن ا جيوز هلا إنشا  شركات مبفردها )ذات مسةوولية دةدودة أو مسةاهمة مقفلةة بشةري أال يقةل رأس املةال        

 كات ولوائحه.األدنى الذي حيدده نظام الشر

 

 املركز الرئيسي للشركة -املادة اخلامسة 

يقع املركز الرئيسي للشةركة يف املدينةة املنةورة وجيةوز الةس ا دارة أ  ينشةر هلةا فروعةًا أو مكاتةال أو تةوكيالت           

 داخل اململكة العربية السعودية أو خارجها.

 

 لشركةمدة ا -املادة السادسة 

مدة الشركة تسع وتسعو  سنة ه رية تبدأ من تاريخ صدور قرار وزير الت ارة بةععال  تأسيسةها، وزةوز دائمةًا     

إطالة مدة الشركة بقرار ت دره اتمعية العامة غري العادية قبل انتها  أجلها بسنة على األقل.
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 رأس املال واألسهم -الباب الثاني 

 رأس املال -املادة السابعة 

ريال سعودي مدفول بالكامل مقسم إىل  1051101110111دد رأمسال الشركة مببلغ ألف ومخسمائة مليو  ريال ح

مائة ومخسو  مليو  سهم متساوية القيمة، قيمة كل منها عشرة رياالت ومجيعها أسهم عادية  15101110111

 ونقدية.

 

 األسهم املمتازة -املادة الثامنة 

لعادية للشركة طبقًا لألسس اليت تضعها اتهة امل ت ة أ  ت ةدر أسةهمًا اتةازة أو أ     جيوز لل معية العامة غري ا

تقرر شرا ها أو حتويل أسهم عادية إىل أسهم اتازة أو حتويل األسهم املمتازة إىل عادية وال تعطي األسهم املمتةازة  

ا احلق يف احل ول على نسةبة أكثةر   احلق يف الت ويت يف اتمعيات العامة للمساهمني وترتال هذه األسهم ألصحابه

 من أصحاب األسهم العادية من األرباح ال افية للشركة بعد زنيال االحتياطي النظامي.

 

 بيع األسهم غري مستوفاة القيمة -املادة التاسعة 

لوفةا  يف  يف حالة زيادة رأمسال الشركة يلتزم املساهم بدفع قيمة السهم يف املواعيد املعينة لةذلك، وإذا للةف عةن ا   

ميعاد االستحقاق، جاز الس ا دارة بعد إعالمه عةن طريةق الوسةائل االلكوونيةة بواسةطة رسةالة علةى بريةده         

االلكووني املس ل يف الشركة أو عن طريق رسالة علةى هاتفةه اتةوال املسة ل أيضةًا يف الشةركة أو إبالغةه  طةاب         

اليةةة  سةةال األحةةوال وفقةةًا للضةةوابط الةةيت حتةةددها اتهةةة مسةة ل بيةةع السةةهم يف املةةزاد العلةةأل أو سةةوق األوراق امل

 امل ت ة.

وتستويف الشركة من ح يلة البيع املبالغ املستحقة هلا وترد الباقي إىل صاحال السهم، وإذا مل تكف ح ةيلة البيةع   

املت لةف عةن   للوفا  بهذه املبالغ، جاز للشركة أ  تستويف الباقي من مجيع أموال املساهم، ومع ذلك جيوز للمساهم 

 الدفع إىل يوم البيع دفع القيمة املستحقة عليه مضافًا إليها امل روفات اليت أنفقتها الشركة يف هذا الشأ .

وتلغي الشركة السهم املبيع وفقًا ألحكام هذه املادة، وتعطي املشوي سهمًا جديدًا حيمل رقم السهم امللغةى، وتؤشةر   

 م املالك اتديد.يف س ل األسهم بوقول البيع مع بيا  اس
 

 شرا  الشركة ألسهمها -املادة العاشرة 

جيوز أ  تشوي الشركة أسهمها العادية أو املمتازة أو ترتهنهةا وفقةًا للضةوابط ال ةادرة مةن اتهةة امل ت ةة، وال         -1

 يكو  لألسهم اليت تشويها الشركة أصوات يف مجعيات املساهمني.

ادرة من اتهة امل ت ة، ويكو  للةدائن املةرتهن قةبأل األربةاح واسةتعمال      جيوز رهن األسهم وفقًا للضوابط ال  -2

احلقةةوق املت ةةلة بالسةةهم، مةةا مل يتفةةق يف عقةةد الةةرهن علةةى غةةري ذلةةك، ولكةةن ال جيةةوز للةةدائن املةةرتهن حضةةور   

 اجتماعات اتمعيات العامة للمساهمني أو الت ويت فيها.  

 

 أسهم الشركة -املادة احلادية عشرة 

هم إمسية وال جيوز أ  ت در بأقل من قيمتها ا مسية، وإمنا جيوز أ  ت در بأعلى من هةذه القيمةة، ويف   تكو  األس

هذه احلالة األخرية يضاف فرق القيمة يف بند مسةتقل مةمن حقةوق املسةاهمني، وال جيةوز توزيعهةا كأربةاح علةى         

رق االسةت دام املسةموح بهةا مبةا يعةود      املساهمني، وجيوز مبوافقة اتمعية العامة است دام هذا الفرق بةأي مةن طة   

باملنفعة على مساهمي الشركة والسهم غري قابل للت زئة يف مواجهة الشركة، فعذا ملك السهم أشة ا  متعةددو    

وجال عليهم أ  خيتاروا أحدهم لينوب عنهم يف استعمال احلقوق املتعلقة به، ويكةو  هةؤال  األشة ا  مسةؤولني     

 شوة من ملكية السهم.بالتضامن عن االلتزامات النا
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 س ل املساهمني -املادة الثانية عشرة 

 تتداول أسهم الشركة وفقًا ألحكام نظام السوق املالية.

 

 شهادات األسهم -املادة الثالثة عشرة 

ت در الشركة شهادات األسهم ومستندات امللكية وفق األنظمة واللوائح السارية باململكة العربية السةعودية مبةا يف   

 وائح وتعليمات شركة السوق املالية )تداول( وما يطرأ عليها من تعديالت.ذلك ل

 

 زيادة رأس املال -املادة الرابعة عشرة 

وال  لل معية العامة غري العادية أ  تقرر زيةادة رأس مةال الشةركة، بشةري أ  يكةو  رأس املةال قةد دفةع كةاماًل،          -1

تةز  غةري املةدفول مةن رأس املةال يعةود إىل أسةهم صةدرت         يشوي أ  يكو  رأس املال قةد دفةع بأكملةه إذا كةا  ا    

 مقابل حتويل أدوات دين أو صكوك متويلية إىل أسهم ومل تنته بعد املدة املقررة لتحويلها إىل أسهم.

لل معية العامة غري العادية يف مجيع األحوال أ  ل   األسهم امل ةدرة عنةد زيةادة رأس املةال أو جةز ًا منهةا        -2

وال جيةوز للمسةاهمني اارسةة حةق األولويةة       الشركة أو الشركات التابعة أو بعضها، أو أي من ذلةك،  للعاملني يف

 عند إصدار الشركة لألسهم امل   ة للعاملني.

للمسةةاهم املالةةك وقةةت صةةدور قةةرار اتمعيةةة العامةةة غةةري العاديةةة باملوافقةةة علةةى زيةةادة رأس املةةال األولويةةة يف    -3

اليت ت در مقابل ح   نقدية، ويبلغ هؤال  بأولويتهم بالنشر يف جريدة يومية  االكتتاب باألسهم اتديدة

أو بةةعبالغهم بواسةةطة الايةةد املسةة ل عةةن قةةرار زيةةادة رأس املةةال وشةةروي االكتتةةاب ومدتةةه وتةةاريخ بدايتةةه   

 وانتهائه.

العامة باملوافقةة علةى   حيق للمساهم بيع حق األولوية أو التنازل عنه خالل املدة من وقت صدور قرار اتمعية  -4

زيادة رأس املال إىل آخر يوم لالكتتاب يف األسهم اتديدة املرتبطة بهذه احلقةوق، وفقةًا للضةوابط الةيت تضةعها      

 اتهة امل ت ة.

توزل األسهم اتديدة على محلة حقوق األولوية الذين طلبوا االكتتاب، بنسبة ما ميلكونةه مةن حقةوق أولويةة      -5

ولوية النازة من زيادة رأس املال، بشةري أال يت ةاوز مةا حي ةلو  عليةه مةا طلبةوه مةن         من إمجالي حقوق األ

األسهم اتديدة، ويوزل الباقي من األسهم اتديدة على محلة حقوق األولوية الذين طلبوا أكثر مةن ن ةيبهم   

ال، بشةري أال  بنسبة ما ميتلكونه من حقوق األولوية من إمجةالي حقةوق األولويةة النازةة مةن زيةادة رأس املة       

يت اوز ما حي لو  عليه ما طلبوه من األسهم اتديدة، ويطرح ما تبقى مةن األسةهم علةى الغةري، مةا مل تقةرر       

 اتمعية العامة غري العادية أو ين  نظام السوق املالية على غري ذلك.

 

 لفيأل رأس املال -املادة اخلامسة عشرة 

 يف وجيةوز   سائر، منيت إذا أو الشركة حاجة على زاد إذا املال رأس لفيأل تقرر أ  العادية غري العامة لل معية

 نظةام  مةن ( واخلمسةني  الرابعة) املادة يف عليه املن و  احلد دو  ما إىل املال رأس لفيأل وحدها األخرية احلالة

جبةه لةه   ، وال ي در قرار الت فيأل إال بعد تالوة تقرير خا  يعده مراجع احلسةابات عةن األسةباب املو   الشركات

 وعن االلتزامات اليت على الشركة وعن أثر الت فيأل يف هذه االلتزامات.

وإذا كا  لفيأل رأس املال نتي ة زيادته على حاجة الشركة، وجبت دعوة الدائنني إىل إبةدا  اعوامةاتهم عليةه    

مركةز الشةركة   يف املنطقةة الةيت فيهةا     خالل ستني يومًا من تاريخ نشر قةرار الت فةيأل يف جريةدة يوميةة تةوزل     

فع  اعوض أحد الدائنني وقدم إىل الشركة مسةتنداته يف امليعةاد املةذكور، وجةال علةى الشةركة أ  تةؤدي        ، الرئيس

 إليه دينه إذا كا  حااًل أو أ  تقدم له ممانًا كافيًا للوفا  به إذا كا  آجاًل.
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 جملس ا دارة  -الباب الثالث 

 

 إدارة الشركة -املادة السادسة عشرة 

 توىل إدارة الشركة جملس إدارة مؤلف من تسعة أعضا  تنت بهم اتمعية العامة العادية ملدة ثالث سنوات. ي

 

 االس إنتها  عضوية -املادة السابعة عشرة 

تنتهي عضوية االس بانتها  مدة تعيينه أو باستقالته أو وفاته أو بانتها  صالحيته وفقًا ألي نظام أو تعليمةات  

ملكة، ومع ذلك جيوز لل معية العامة العادية يف كل وقت عزل مجيع أعضةا  جملةس ا دارة أو بعضةهم    سارية يف امل

وذلك دو  إخالل  ق العضو املعزول زاه الشركة باملطالبةة بةالتعويأل إذا وقةع العةزل لسةبال غةري مقبةول أو يف        

ناسةال واال كةا  مسةؤواًل قبةل     وقت غري مناسال ولعضو جملةس ا دارة أ  يعتةزل بشةري أ  يكةو  ذلةك يف وقةت م      

 الشركة عما يوتال على االعتزال من أمرار. 

انها  عضوية من يتغيال مةن األعضةا  عةن حضةور ثالثةة       -بنا  على توصية من االس  -وجيوز لل معية العامة 

 ل.اجتماعات متتالية للم لس أو أكثر من أربع جلسات متفرقة خالل الدورة الواحدة دو  عذر مشرو
 

 املركز الشاغر يف االس -دة الثامنة عشرة املا

إذا شغر مركز أحد أعضا  جملس ا دارة جاز للم لس أ  يعني عضوًا مؤقتًا يف املركز الشاغر، على أ  يكةو  اةن   

اجتمال هلةا ويكمةل العضةو اتديةد     على اتمعية العادية يف أول تتوافر فيهم اخلاة والكفاية وأ  يعرض التعيني 

وإذا مل تتوافر الشروي الالزمة النعقةاد جملةس ا دارة بسةبال نقة  عةدد أعضةائه عةن احلةد األدنةى          مدة سلفه، 

املن و  عليه يف نظام الشركات أو هذا النظام وجال على بقية األعضا  دعوة اتمعية العامةة العاديةة لالنعقةاد    

 خالل ستني يومًا النت اب العدد الالزم من األعضا .

 

 صالحيات االس - املادة التاسعة عشرة

، يكةو  الةس ا دارة السةلطات وال ةالحيات يف إدارة الشةركة      خت اصات املقةررة لل معيةة العامةة   مع مراعاة اال

، والت ةرف يف أصةوهلا واتلكاتهةا وعقاراتهةا مبةا حيقةق أغةراض الشةركة         ت ريف أمورها داخل وخةار  اململكةة  و

شرا  وا فراغ وقبوله وا ستالم والتسةليم وا سةتو ار والتةأجري    املن و  عليها يف هذا النظام وله حق البيع وال

عتةا  واستالم القيمة نقدًا أو شيكًا وصرفه لدى البنك أو مبوجال أي ورقة زارية أخرى والةرهن وفةك الةرهن وي   

 وكال  عن الشركة ومساهميها.أعضا  االس يف هذا اخل و  

ه واحةد أو أكثةر مةن أعضةائه أو مةن الغةري يف الةاذ إجةرا  أو         وللم لس أ  يوكل نيابة عنه يف حةدود اخت اصة     

ت رف معني أو القيام بعمل أو أعمال معينة وللم لس حق تفويأل أو توكيل من يراه يف مباشرة مجيع أو بعأل 

اخت اصاته وصالحياته ، كما جيةوز للم لةس عقةد القةروض مةع صةناديق ومؤسسةات التمويةل احلكةومي مهمةا           

 تها وله عقد القروض الت ارية اليت ال تت اوز آجاهلا نهاية مدة الشركة.بلغت قيمتها أو مد

إال أنه ال جيوز الس ا دارة بيع الشركة أو رهنها أو إبرا  مةديأل الشةركة مةن التزامةاتهم إال مبوافقةة اتمعيةة          

وز التزاماتهم املاليةة عةن كةل    العامة العادية، ومع ذلك فعنه حيق الس ا دارة إبرا  مديأل الشركة الذين ال تت ا

 عام مخسمائة ألف ريال دو  املوافقة املسبقة لل معية العامة العادية.

كما يكو  الس ا دارة حق ال لح والتنازل والتعاقد وا لتزام وا رتبةاي باسةم الشةركة نيابةة عنهةا وللم لةس       

 كة واليت منها على سبيل املثال ال احل ر:القيام بكافة األعمال والت رفات اليت من شأنها حتقيق أغراض الشر

 اعتماد التوجهات االسواتي ية واألهداف الرئيسية للشركة وا شراف على تنفيذها ومن ذلك: -أ 

 ومع االسواتي ية الشاملة وخطط العمل الرئيسة وسياسة إدارة امل اطر ومراجعتها وتوجيهها. -1

 واسواتي يتها وأهدافها املالية وإقرار امليزانيات السنوية.حتديد اهليكل الرأمسالي األمثل للشركة  -2

 ا شراف على النفقات الرأمسالية الرئيسية للشركة، ومتلك األصول والت رف بها ل احل الشركة. -3
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 مراجعة أهدف األدا  ومراقبة التنفيذ واألدا  الشامل يف الشركة. -4

 فية يف الشركة واعتمادها.املراجعة الدورية للهياكل التنظيمية والوظي -5

 ومع أنظمة وموابط للرقابة الداخلية وا شراف العام عليها، ومن ذلك: -ب

التأكد من تطبيق سياسات تنظيم تعارض امل احل ومعاتة حاالت التعارض احملتملة لكل مةن أعضةا  جملةس     -1

دام أصول الشركة ومرافقهةا، وإسةا ة   ا دارة وا دارة التنفيذية واملساهمني واملوظفني ويشمل ذلك إسا ة است 

 الت رف الناتج عن التعامالت مع األش ا  ذوي العالقة.

 التأكد من سالمة األنظمة املالية واحملاسبية، مبا يف ذلك األنظمة ذات ال لة بععداد التقارير املالية. -2

يد الت ةور العةام عةن امل ةاطر     التأكد من تطبيق أنظمة رقابية مناسبة  دارة امل اطر، وذلك من خالل حتد -3

 اليت قد تواجه الشركة وطرحها بشفافية.

 املراجعة السنوية لفاعلية إجرا ات الرقابة الداخلية يف الشركة. -4

التأكد من تطبيق السياسات الةيت تةنظم العالقةة مةع أصةحاب امل ةاحل مةن أجةل محةايتهم وحفة  حقةوقهم             -جة

 تي:اآل -بوجه خا   -حيث تغطي هذه السياسة 

 آليات تعويأل أصحاب امل احل يف حالة انتهاك حقوقهم اليت تقرها األنظمة وحتميها العقود. -1

 آليات تسوية الشكاوى أو اخلالفات اليت قد تنشأ بني الشركة وأصحاب امل احل. -2

 قة بهم.آليات مناسبة  قامة عالقات جيدة مع العمال  واملوردين واحملافظة على سرية املعلومات املتعل -3

قواعد السلوك املهأل للمديرين والعاملني يف الشركة  يةث تتوافةق مةع املعةايري املهنيةة واألخالقيةة السةليمة         -4

وتنظم العالقة بينهم وبني أصحاب امل احل، على أ  يضع جملس ا دارة آليةات مراقبةة تطبيةق هةذه القواعةد      

 وااللتزام بها.

 مساهمة الشركة االجتماعية.-5

أكد من تطبيق السياسات وا جرا ات اليت تضمن احوام الشركة لألنظمة واللوائح والتزامها با ف اح عةن  الت -د 

 املعلومات اتوهرية للمساهمني والدائنني وأصحاب امل احل اآلخرين.

متكني العاملني بالشركة من نقةل وإبةالغ مةا لةديهم مةن معلومةات تشةري إىل وجةود اارسةات غةري نظاميةة أو            -هة

 خالقية يف عمل الشركة تؤدي إىل املساس مب احل ومسعة الشركة.أ

 

 عضا  جملس ا دارةا ف اح عن امل احل الش  ية أل - املادة العشرو 

ال جيوز أ  يكو  لعضو االس أية م لحة مباشرة أو غري مباشرة يف  األعمال والعقود اليت تةتم  حلسةاب الشةركة    

وعلى العضو أ  يبلةغ االةس مبةا لةه مةن م ةلحة        مة العادية جيدد كل سنة،إال بوخي  مسبق من اتمعية العا

مباشرة أو غري مباشرة يف األعمال والعقود اليت تتم حلساب الشةركة ويثبةت هةذا التبليةغ يف دضةر االجتمةال وال       

عيةةات جيةةوز هلةةذا العضةةو االشةةواك يف الت ةةويت علةةى القةةرار الةةذي ي ةةدر يف هةةذا الشةةأ  يف جملةةس ا دارة ومج     

 املساهمني.

يبلغ رئيس جملس ا دارة اتمعية العامة العادية عند انعقادها باألعمال والعقود اليت يكو  ألحد أعضا  االةس  

 م لحة مباشرة أو غري مباشرة فيها، ويرفق بهذا التبليغ تقرير خا  من مراجع حسابات الشركة اخلارجي.

 

 لس  مكافأة أعضا  اا -املادة احلادية والعشرو  

جيوز أ  تكو  مكافأة أعضةا  جملةس ا دارة مبلغةًا معينةًا أو بةدل      ويف حدود ما ن  عليه نظام الشركات ولوائحه 

حضور عن اتلسات أو مزايا عينية أو نسبة معينة من صايف األرباح ، وجيوز اتمع بني اثنتني أو أكثةر مةن هةذه    

% مةن صةايف   11ن أرباح الشركة، فال جيوز أ  تزيد هذه النسبة علةى املزايا ويف حالة إذا كانت املكافأة نسبة معينة م

األرباح وذلك بعد خ م  االحتياطيات اليت قررتها اتمعيةة العامةة تطبيقةًا ألحكةام النظةام، وبعةد توزيةع ربةح         

عدد  % من رأس مال الشركة املدفول، على أ  يكو  استحقاق هذه املكافأة متناسبًا مع5على املساهمني ال يقل عن 

اتلسات اليت حيضرها العضو كما جيوز منح مكافأة لكل من رئةيس جملةس ا دارة والعضةو املنتةدب با مةافة إىل      
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املكافأة املقررة ألعضا  جملس ا دارة حسال ما يقرره أعضا  جملس ا دارة ويف مجيع األحوال؛ ال يت ةاوز جممةول   

ليةة أو عينيةة مبلةغ مخسةمائة ألةف ريةال سةنويًا، وفةق         ما حي ل عليه عضو جملس ا دارة من مكافآت ومزايا ما

الضوابط اليت تضعها اتهة امل ت ة وجيال أ  يشتمل تقرير جملس ا دارة إىل اتمعية العامة العادية علةى بيةا    

شامل لكل ما ح ل عليه أعضا  جملس ا دارة خالل السنة املالية من مكافةآت وبةدل م ةروفات وغةري ذلةك مةن       

يشتمل كذلك على بيا  ما قبضه أعضا  االس بوصفهم عاملني أو إداريني أو ما قبضوه نظري أعمةال  املزايا، وأ  

 فنية أو إدارية أو استشارات.

 

 صالحيات الرئيس والعضو املنتدب وأمني السر -املادة الثانية والعشرو  

للةرئيس وكةذلك عضةوًا منتةدبًا وال     يعني جملس ا دارة من بني أعضائه رئيسًا للم لس، وجيوز له أ  يعني نائبًا 

جيوز اتمع بني من ال رئيس جملس االدارة وأي من ال تنفيذي، وخيت  رئيس االس أو مةن يفومةه بقةرار    

مكتوب بتمثيل الشركة يف عالقاتها مع الغري واتهات احلكومية واخلاصة ومن ذلك على سةبيل املثةال ال احل ةر:    

 - عليهةا مسةال الةدعاوى والرد   -املرافعةة واملدافعةة    -طالبةة وإقامةة الةدعاوى   فيما خي  املطالبةات لةدى احملةاكم  امل   

  والطعةن  والبينةات  الشهود إحضار - عنه واالمتنال ورده اليمني طلال - ا برا  - التنازل - ال لح - ا نكار  - ا قرار

 السةفر  مةن  املنةع  طلةال  - تواقيةع وال واألختةام  اخلطةوي  إنكار - بالتزوير الطعن - والتعديل واترح ا جابة - فيها

 واحملكمةني  اخلةاا   بتقةارير  الطعةن  - واحملكمةني  اخلةاا   تعةيني  - التحكيم طلال - والتنفيذ احل ز طلال  - ورفعه

 - االسةتوناف  وطلال األحكام على االعواض - ونفيها األحكام قبول - األحكام بتنفيذ املطالبة - واستبداهلم وردهم

 باسم دقةم  بشيك املبالغ واستالم - احملاكم مجيع لدى اتلسات حضور -االعتبار رد لالط -النظر إعادة إلتماس

لدى احملاكم ا داريةة )ديةوا     -والتداخل  الةةا دخ الةطل - القامي تنحي طلال - األحكام وكةصك استالم - الشركة

 -لدى تا  فأل املنازعةات املاليةة    -ية لدى الل ا  العمال -لدى تا  االعواض الزكوي   -املظامل( احملاكم الشرعية 

لةدى مكتةال الف ةل يف املنازعةات لةألوراق الت اريةة وتةا  حسةم املنازعةات           -وتا  تسوية املنازعةات امل ةرفية   

لةدى هيوةة التحقيةق     -لةدى هيوةة الرقابةة والتحقيةق      -لدى الل ا  اتمركيةة وتةا  الغةل الت ةاري      -الت ارية 

 فة الل ا  القضائية األخرى.ولدى كا -واالدعا  العام 

الت زئةة   -دمةج ال ةكوك    -فةك الةرهن    -الرهن  -البيع والشرا  بعد موافقة جملس ا دارة  -وفيما خي  العقارات 

تعةديل اسةم    -حتويةل األرامةي الزراعيةة إىل سةكنية      -التنازل عةن الةنق  يف املسةاحة     -استالم ال كوك  -والفرز 

تعديل احلدود واألطوال واملساحة وأرقةام القطةع وامل ططةات وال ةكوك وتوارخيهةا       -املالك ورقم الس ل الت اري 

استالم األجرة نقدًا أو بشيك م دق باسةم   -زديد عقود األجرة  -توقيع عقود األجرة  -التأجري -وأمسا  األحيا  

ويل الذرعةة إىل أمتةار   حت -است را  صك بدل مفقود  -است را  صك بدل تالف  -البيع وا فراغ للورثة  -الشركة 

 حتديث ال كوك وإدخاهلا يف النظام الشامل. -التنازل ل احل أمالك الدولة واستالم التعويأل  -يف ال ك 

 -تأسةيس الشةركة    -وفيما خي  ]الشركات[ له حق املساهمة مع الدولةة بكامل مبلةغ العقار والتوقيةةع علةةى ذلةك    

دخةول وخةرو     -تعيني املدرا  وعزهلم  -توقيع قرارات الشركا   - التوقيع على عقود التأسيس ومالحق التعديل

شرا  احل   واألسةهم   -حتديد رأس املال  -خفأل رأس املال  -زيادة رأس املال  -الدخول يف شركات قائمة  -شركا  

عةن احل ة    التنازل  -بيع احل   واألسهم واستالم القيمة واألرباح  -ودفع الثمن نقدًا أو مقابل أسهم يف طيبة 

 -نقةل احل ة  واألسةهم والسةندات      -واألسهم مةن رأس املةال ةةة قبةول التنةازل عةن احل ة  واألسةهم ورأس املةال          

قفةل احلسةابات لةدى     -توقيةع االتفاقيةات    -فةتح احلسةابات لةدى البنةوك باسةم الشةركة        -تعديل أغراض الشةركة  

تسة يل الوكةاالت    -تسة يل الشةركة    -تعةديل  تعةديل بنةود عقةود التأسةيس أو مالحةق ال      -البنوك باسم الشةركة  

فةتح   -فةتح امللفةات للشةركة     -حضةور ااةالس العموميةة     -التنازل عةن العالمةات الت اريةة     -والعالمات الت ارية 

حتويةل الشةركة مةن     -حتويل الشركة من مسةاهمة إىل ذات مسةؤولية دةدودة     -ت فية الشركة  -الفرول للشركة 

التوقيةةع علةةى عقةةود التأسةةيس  -إلغةةا  عقةةود التأسةةيس ومالحةةق التعةةديل  -مسةةاهمة  ذات مسةةؤولية دةةدودة إىل

مراجعةة إدارة اتةودة والنوعيةة     -االشةواك يف الغرفةة الت اريةة وزديةدها      -ومالحق التعديل لدى كاتال العدل 

حتويةل فةرل    - حتويل املؤسسةة إىل شةركة   -است را  الواخي  وزديدها للشركة  -وهيوة املواصفات واملقاييس 
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 -شةطال السة الت الت اريةة الرئيسةية والفرعيةة للشةركة        -حتويةل فةرل الشةركة إىل شةركة      -الشركة إىل مؤسسة 

دخةةول مناق ةةات واسةةتالم   -مراجعةةة هيوةةة سةةوق املةةال   -مراجعةةة اهليوةةة العامةةة لالسةةتثمار والتوقيةةع أمامهةةا  

ر عقةةد التأسةةيس ومالحةةق التعةةديل ومل  ةةاتها  نشةة -توقيةةع العقةةود اخلاصةةة بالشةةركة مةةع الغةةري   -االسةةتمارات 

 واألنظمة األساسية يف املواقع اليت حتددها اتهة امل ت ة.

فةتح احلسةابات بضةوابط شةرعية واعتمةاد        -وفيما خي  البنوك وامل ةارف مراجعةة مجيةع البنةوك وامل ةارف      

افة الضمانات والكمبياالت والرهونةات  إصدار ك -التحويل من احلسابات  -ا يدال  -السحال من احلسابات  -التواقيع 

طلال القروض البنكية املتوافقةة مةع األحكةام والضةوابط      -وحترير السندات ألمر وغري ذلك من األوراق الت ارية 

وجةداول سةدادها واسةتالم    الشرعية والقبول بشروطها وأحكامها وأسعارها وتوقيع عقودها ومناذجها وتعهةداتها  

فةةتح احملةةاف  االسةةتثمارية بالضةةوابط الشةةرعية وحتريةةر   -القةةرض والت ةةرف فيةةه قفةةل احلسةةابات وتسةةويتها  

بيع أسهم واستالم الةثمن   -شرا  أسهم  -االكتتاب  -اسوداد وحدات ال ناديق االستثمارية  -وتعديل وإلغا  األوامر 

 فكها.نقل األسهم من احملفظة ورهن األسهم و -

اتوازات( والوزارات واهليوةات واملؤسسةات والرئاسةات     -وفيما مل يرد به ن  مراجعة مجيع املديريات )الشرطة  

احلكومية واملؤسسات األهلية وفروعها وما يتبعها مةن إدارات واقسةام وإنهةا  مجيةع ا جةرا ات الالزمةة والتوقيةع        

العضو املنتدب أو الرئيس التنفيذي وجيوز ألحدهما أو فيما يتطلال ذلك ولرئيس االس حق تفويأل أو توكيل 

 كليهما احلق يف توكيل الغري فيما يوكل إليهما من أعمال.

 حيل نائال رئيس جملس ا دارة دل رئيس جملس ا دارة عند غيابه. -

عةات  ويعني جملس ا دارة أمني سر خيتاره من بني أعضا  االس أو مةن غريهةم وخيةت  بتسة يل وقةائع اجتما     

االس وا عداد لتلك االجتماعات وحتدد مكافأتةه وفقةًا للقةرار ال ةادر بتعيينةه وال تزيةد مةدة رئةيس االةس          

ونائبه أو العضو املنتدب أو أمني السر أو عضو جملس ا دارة عن مدة عضوية كةل مةنهم يف االةس وجيةوز إعةادة      

إخالل  ق من عزل يف التعويأل إذا وقةع العةزل لسةبال     إنت ابهم وللم لس يف أي وقت أ  يعزهلم أو أيًا منهم دو 

 غري مشرول أو يف وقت غري مناسال.

 

 اجتماعات االس -املادة الثالثة والعشرو  

جيتمع االس بدعوة مةن رئيسةه علةى أال تقةل اجتماعةات االةس عةن مةرتني سةنويًا، وتكةو  الةدعوة مكتوبةة             

لةس أ  يةدعوه إىل االجتمةال متةى طلةال إليةه ذلةك اثنةا  مةن          وم حوبة جبدول األعمال، وجيةال علةى رئةيس اا   

األعضا ، وتوجه الدعوة لكل عضو بالايد املس ل أو مناولة أو بالفاكس أو بالايد االلكووني وذلةك قبةل املوعةد    

 .احملدد لالجتمال بأسبول على األقل، وجيوز توجيه الدعوة نيابة عن رئيس االس من قبل أمني سر االس

 

 ن اب اجتماعات االس   -ادة الرابعة والعشرو  امل
ال يكو  اجتمال االس صحيحًا إال إذا حضره ن ف األعضةا  علةى األقةل، بشةري أال يقةل عةدد احلامةرين عةن          -

ثالثة، وجيوز لعضو جملس ا دارة أ  ينيال عنه غريه من األعضا  يف حضور اجتماعةات االةس طبقةًا للضةوابط     

 اآلتية:

 ز لعضو جملس ا دارة أ  ينيال عنه أكثر من عضو واحد يف حضور ذلك االجتمال.ال جيو -أ 

 أ  تكو  ا نابة ثابتة بالكتابة وبشأ  اجتمال واحد.-ب

 ال جيوز للنائال الت ويت على القرارات اليت حيظر النظام على املنيال الت ويت بشأنها. -جة

  احلامةرين أو املمةثلني فيةه، وعنةد تسةاوي اآلرا  يةرجح       ت در قرارات االةس مبوافقةة أغلبيةة آرا  األعضةا     -د 

اتانال الذي صوت معه رئيس اتلسة، وجيةوز للعضةو الةذي حتةول ظروفةه دو  احلضةور املشةاركة يف مةداوالت         

 االس والت ويت على قراراته عن طريق االجتماعات اهلاتفية واملرئية من خالل وسائل التقنية احلديثة. 
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األعضةا    مجيةع  عرمةها علةى  بةالتمرير يف احلةاالت العاجلةة عةن طريةق       دارة أ  ي ةدر قةرارات  الةس ا  جيوز  -

يف  ا دارة جملةس وتعرض هةذه القةرارات علةى    كتابة ويشوي موافقة مجيع أعضا  االس على القرار  متفرقني

  .لتوثيقها يف دضر االجتمال  أول اجتمال تال له
 

االس مداوالت -سة والعشرو  ماملادة اخلا  
تثبت مداوالت االس وقراراته يف دامر يوقعها رئيس اتلسة وأعضا  جملس ا دارة احلامرين وأمني السر 

 وتدو  هذه احملامر يف س ل خا  يوقعه رئيس جملس ا دارة وأمني السر.

 

 تا  االس -الباب الرابع 

 

 املادة السادسة والعشرو   

)مةا عةدا تنةة املراجعةة( وذلةك وفقةًا حلاجةة الشةركة وظروفهةا وأومةاعها           مجيةع الل ةا    ل يشكالس ا دارة ت

ملعاونته على تأدية مهامه بشكل فعال  يث حيةدد االةس مهمةة كةل تنةة ومةدة عملةها وال ةالحيات املالئمةة          

 .امل ولة هلا خالل هذه املدة والتنسيق بني هذه الل ا  وذلك بهدف البت يف األمور اليت تعرض  عليها

 

 تنة املراجعة  تشكيل  -ملادة السابعة والعشرو  ا

تشكل بقرار من اتمعية العامة العادية تنة مراجعة )ال يقل عةدد اعضةائها عةن ثالثةة وال يزيةد عةن مخسةة(        

أعضا  من غري أعضا  جملس ا دارة التنفيذيني سوا  مةن املسةاهمني أو غريهةم وحيةدد يف القةرار مهمةات الل نةة        

 كافآت أعضائها.وموابط عملها وم

 

 حقوق ومجعيات املساهمني -الباب اخلامس 

 

 بالسهم ةحقوق املساهمني املت ل - الثامنة والعشرو املادة 

تثبت للمساهمني مجيع احلقوق املت لة بالسهم، وبوجه خا  احلةق يف احل ةول علةى ن ةيال مةن األربةاح الةيت        

لشةركة عنةد الت ةفية، وحةق حضةور اتمعيةات       يتقرر توزيعها، واحلق يف احل ول على ن ةيال مةن موجةودات ا   

تعةديل النظةام األساسةي للشةركة     ا والت ويت على قراراتها مبةا يف ذلةك   العامة للمساهمني، وا شواك يف مداوالته

وانت اب أعضا  جملس ا دارة واملوافقة على اختيار مراجع احلسابات وتوزيع األربةاح، وحةق الت ةرف يف األسةهم     

املساهمة يف زيادة رأس املال أو لفيضه وفق ما تقرره اتمعية العمومية للمساهمني، وحةق   ونقل ملكيتها، وحق

مراقبة أعمال جملس ا دارة ورفع دعوى املسوولية على أعضا  االس، وحةق االستفسةار وطلةال معلومةات مبةا ال      

التةه، وتةوفر   الشركات وتعدي يضر مب احل الشركة وال يتعارض مع نظام السوق املالية ولوائحه التنفيذية ونظام

اليت متكن املساهمني من اارسةة حقةوقهم علةى أكمةل وجةه دو  متييةز ب ةورة وافيةة          لوماتالشركة مجيع املع

املعلومات بطريقة منتظمة ويف املواعيد احملددة مةن خةالل القنةوات    دقيقة وبشافية ووموح، يتم حتديث تلك و

 وموقع الشركة على االنونت.والنظام اآللي لألسهم )تداول(  ا عالمية

 

 حضور املساهمني - املادة التاسعة والعشرو 

اتمعية العامة املكونة تكوينًا صحيحًا متثل مجيع املساهمني ، ويكو  إنعقادهةا يف املقةر الةرئيس للشةركة ، ومةع      

 ري املقةر الرئيسةي  ذلك جيوز الس ا دارة إذا اقتضت الضرورة ذلك أ  يةدعوا  نعقةاد اتمعيةة يف مكةا  آخةر غة      

ولكل مساهم حق حضور اتمعية العامة وله يف ذلةك أ  يوكةل عنةه ش  ةًا آخةر مةن غةري أعضةا  جملةس ا دارة          

وموظفي الشركة يف حق حضور اتمعيةة العامةة، ويشةوي لقبةول التوكيةل حتقةق إجةرا ات التوكيةل يف حضةور          
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جيةوز عقةد اجتماعةات اتمعيةة العامةة واخلاصةة       اتمعيات العامة واخلاصة ال ةادرة مةن هيوةة السةوق املاليةة و     

للمسةةاهمني واشةةواك املسةةاهم يف مةةداوالتها والت ةةويت علةةى قراراتهةةا بواسةةطة وسةةائل التقنيةةة احلديثةةة  سةةال 

 الضوابط اليت تضعها هيوة السوق املالية.

 

 اخت اصات اتمعية العامة العادية -الثالثو   املادة

اتمعيةة العامةة غةري العاديةة لةت  اتمعيةة العامةة جبميةع األمةور املتعلقةة           فيما عدا األمةور الةيت لةت  بهةا     

بالشركة، وتنعقد مرة على األقل يف السنة خالل الستة شهور التالية النتها  السنة املالية للشركة، كما جيوز دعوة 

 مجعيات عادية أخرى كلما دعت احلاجة إىل ذلك.

 

 اتمعية العامة غري العاديةاخت اصات  -ة والثالثو  ياداملادة احل

لت  اتمعية العامة غري العادية بتعديل نظام الشركة باستثنا  األحكام احملظور عليها تعديلها نظامًا، وفضةاًل  

عن ذلك يكو  هلا أ  ت در قرارات يف األمور الداخلة يف اخت ا  اتمعية العامة العادية وذلك بةنفس الشةروي   

 األخرية.واألومال املقررة لل معية 

 

 دعوة اتمعيات -ة والثالثو  املادة الثاني

تنعقد اتمعيات العامة أو اخلاصة للمساهمني بدعوة من جملس ا دارة وفقًا هلذا النظةام وعلةى جملةس ا دارة أ     

يدعو اتمعية العامة العادية لالنعقاد إذا طلال ذلك مراجةع احلسةابات أو تنةة املراجعةة أو عةدد مةن املسةاهمني        

%( من رأس املال على األقل، وجيوز ملراجع احلسابات دعةوة اتمعيةة لالنعقةاد إذا مل يقةم االةس بةدعوة       5ثل )مي

 اتمعية خالل ثالثني يومًا من تاريخ طلال مراجع احلسابات.

ة يف تعقد اتمعية العادية بدعوة من جملس ا دارة كل سنة خالل الستة شهور التالية لنهاية السنة املالية للشةرك 

 املكا  واليوم والساعة املعينة يف إعال  الدعوة لالجتمال.

 والس ا دارة دعوة مجعية عادية أخرى لإلجتمال كلما رأى ذلك مروريًا.

وجيةةوز توجيةةه الةةدعوة إىل املسةةاهمني يف املوعةةد املةةذكور  طابةةات مسةة لة وتشةةتمل الةةدعوة علةةى جةةدول أعمةةال 

جةدول األعمةال إىل ا دارة العامةة للشةركات بةوزارة الت ةارة واالسةتثمار         اتمعية، وترسل نس ة من ا عةال  مةع  

 وهيوة السوق املالية قبل املوعد املعلن عنه. 

وتنشر الدعوة النعقاد اتمعية العامة يف صحيفة يومية توزل يف املنطقة اليت فيها مركةز الشةركة الةرئيس قبةل     

وترسل صةورة مةن الةدعوة وجةدول األعمةال إىل الةوزارة وكةذلك إىل         امليعاد احملدد لالنعقاد بعشرة أيام على األقل،

 اهليوة، وذلك خالل املدة احملددة للنشر.

كما ميكن است دام وسائط التقنية احلديثة لالت ال باملساهمني، وتتيح الشةركة ملسةاهميهما الفرصةة للمشةاركة     

هم بالقواعةد الةيت حتكةم تلةك االجتماعةات      الفعالة والت ويت يف اجتماعات اتمعية العامة للمسةاهمني، وحتةيط  

 وإجرا ات الت ويت من خالل إعالنات الدعوة وإرشادات الت ويت املدونة على بطاقات الت ويت.
 

 س ل حضور اتمعيات -ة والثالثو  ثالثاملادة ال

يس قبةل  يس ل املساهمو  الذين يرغبو  يف حضةور اتمعيةة العامةة أو اخلاصةة أمسةائهم يف مركةز الشةركة الةرئ        

الوقت احملدد النعقاد اتمعية وحيرر عند انعقاد اتمعية كشةف بامسةا  املسةاهمني احلامةرين واملمةثلني ودةال       

 إقامتهم مع بيا  عدد األسهم اليت يف حيازتهم باألصالة أو بالوكالة وعدد األصوات امل   ة هلا. 

 

 اديةن اب اجتمال اتمعية العامة الع -ة والثالثو  املادة الرابع

يكو  انعقاد اجتمال اتمعية العامة العادية صحيحًا إذا حضةره مسةاهمو  ميثلةو  ن ةف رأس املةال علةى األقةل،        

الن اب الالزم لعقد هذا االجتمال يعقد االجتمال الثاني بنا  على دعوة ثانية خالل الثالثني يومًا  وإذا مل يتوفر
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الثةاني بعةد سةاعة مةن انتهةا  املةدة احملةددة النعقةاد االجتمةال           التالية لالجتمال السابق وجيوز أ  يعقد االجتمال

 األول على أ  تتضمن الدعوة لعقد االجتمال األول ما يفيد ا عال  عن امكانية عقد هذا االجتمال.

 ويف مجيع األحوال يكو  االجتمال الثاني صحيحًا أيا كا  عدد األسهم املمثلة فيه.   

 

 ن اب اجتمال اتمعية العامة غري العادية -سة والثالثو  اماملادة اخل

يكو  اجتمال اتمعية العامة غري العادية صحيحًا إذا حضره مسةاهمو  ميثلةو  ن ةف رأس املةال فةعذا مل يتةوفر       

هةةذا الن ةةاب يف االجتمةةال األول انعقةةد االجتمةةال الثةةاني بنةةا  علةةى دعةةوة ثانيةةة خةةالل الةةثالثني يومةةًا التاليةةة     

وز أ  يعقد االجتمال الثاني بعد ساعة من انتها  املدة احملددة النعقةاد االجتمةال األول علةى    لالجتمال السابق وجي

 أ  تتضمن الدعوة لعقد االجتمال األول ما يفيد ا عال  عن امكانية عقد هذا االجتمال.

 ل على األقل.  ويف مجيع األحوال يكو  االجتمال الثاني صحيحًا إذا حضره عدد من املساهمني ميثل ربع رأس املا

وإذا مل يتوفر الن اب الالزم يف االجتمال الثاني وجهت الدعوة إىل اجتمال ثالث ينعقد باألومال نفسها املن و  

( من هذا النظام ويكو  االجتمال الثالث صحيحًا أيا كا  عدد األسهم املمثلة فيةه  ة والثالثو الثانيعليها يف املادة )

 بعد موافقة اتهة امل ت ة.
 

 الت ويت يف اتمعيات  -ة والثالثو  ملادة السادسا

لكل مساهم صوت عن كةل سةهم يف اتمعيةات العامةة العاديةة وغةري العاديةة علةى أسةاس صةوت لكةل سةهم وتتبةع              

الشركة أسلوب الت ويت الواكمي عند الت ويت الختيار أعضا  جملس ا دارة ومع ذلك ال جيوز ألعضةا  جملةس   

لت ةةويت علةةى قةةرارات اتمعيةةة الةةيت تتعلةةق بةةعبرا  ذمةةتهم مةةن املسةةؤولية عةةن إدارتهةةم أو    ا دارة االشةةواك يف ا

 باعطائهم الواخي  الواجبة للقيام ببعأل األعمال اليت تشتمل على م لحة ذاتية أو لت ديد هذه الواخي .

 

 قرارات اتمعيات -ة والثالثو  سابعاملادة ال

غلبية لألسهم املمثلة يف االجتمال، كما ت ةدر قةرارات اتمعيةة العامةة     ت در قرارات اتمعية العامة العادية باأل

غري العادية بأغلبية ثلثي األسةهم املمثلةة يف االجتمةال، إال إذا كةا  قةرارًا متعلقةًا بزيةادة رأس املةال أو لفيضةه أو          

ا مع شركة أخرى، فال يكةو   بعطالة مدة الشركة أو  لها قبل انقضا  املدة احملددة يف نظامها األساس أو باندماجه

 صحيحًا إال إذا صدر بأغلبية ثالثة أربال األسهم املمثلة يف االجتمال.

 

 املناقشة يف اتمعيات  -ة والثالثو  ثامناملادة ال

يتوجال على أعضا  جملس ا دارة ومراجع احلسابات ومةن حتةدده األنظمةة حضةور اجتماعةات اتمعيةة العامةة        

املومةوعات املدرجةة يف جةدول أعمةال اتمعيةة العامةة وتوجيةه األسةولة يف شةأنها إىل           ليتاح للمسةاهمني مناقشةة  

أعضا  جملس ا دارة ومراجع احلسابات، وعلى جملس ا دارة أو مراجع احلسابات ا جابةة علةى أسةولة املسةاهمني     

نةع احةتكم إىل اتمعيةة    بالقدر الذي ال يعرض م لحة الشركة للضرر وإذا رأى املساهم أ  الرد على سؤاله غري مق

 وكا  قرارها يف هذا الشأ  نافذًا.

 

 رئاسة اتمعيات وإعداد احملامر -  املادة التاسعة والثالثو

يرأس اجتماعات اتمعيات العامة للمساهمني رئيس جملةس ا دارة أو نائبةه عنةد غيابةه أو مةن ينتدبةه جملةس        

 ا دارة أو نائبه.ا دارة من بني أعضائه لذلك يف حال غياب رئيس جملس 

وحيرر باجتمال اتمعية دضر يتضمن عدد املسةاهمني احلامةرين أو املمةثلني وعةدد األسةهم الةيت يف حيةازتهم        

باألصالة أو الوكالة وعدد األصوات املقرره هلا والقرارات اليت الذت وعدد األصوات اليت وافقت عليهةا أو خالفتهةا   

االجتمال، وتدو  احملامةر ب ةفة منتظمةة عقةال كةل اجتمةال يف سة ل         وخالصة وافية للمناقشات اليت دارت يف

 خا  يوقعه رئيس اتمعية وأمني سرها وجامع األصوات.
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 مراجع احلسابات -الباب السادس 

 

 تعيني مراجع احلسابات -األربعو  املادة 
لعمةل يف اململكةة   جيال أ  يكو  للشركة مراجةع حسةابات )أو أكثةر( مةن بةني مراجعةي احلسةابات املةرخ  هلةم با         

وفقةةًا لألنظمةةة تعينةه اتمعيةةة العامةةة العاديةةة سةةنويًا، وحتةةدد مكافأتةةه ومةةدة عملةةه، وجيةةوز هلةةا إعةةادة تعيينةةه  

كما جيوز لل معية أيضًا يف كل وقت تغيريه مع عدم ا خالل  قه يف التعويأل إذا وقةع  واللوائح السارية باململكة، 

  مشرول.التغيري يف وقت غري مناسال أو لسبال غري

 

صالحيات مراجع احلسابات  -ة واألربعو  املادة احلادي  
ملراجع احلسابات يف أي وقت حق االطالل على دفاتر الشركة وسة التها وغةري ذلةك مةن الوثةائق، ولةه أيضةًا طلةال         

ا البيانات وا يضاحات اليت يرى مرورة احل ول عليها، للتحقق من موجودات الشركة والتزاماتها وغري ذلك اة 

يدخل يف نطاق عمله، وعلى رئيس جملس ا دارة أ  ميكنه من أدا  واجبه، وإذا صادف مراجع احلسابات صةعوبة  

يف هذا الشأ  أثبت ذلك يف تقرير يقةدم إىل جملةس ا دارة، فةعذا مل ييسةر االةس عمةل مراجةع احلسةابات، وجةال          

 نظر يف األمر. عليه أ  يطلال من جملس ا دارة دعوة اتمعية العامة العادية لل

 

 حسابات الشركة وتوزيع األرباح -الباب السابع 

 

 السنة املالية -ة واألربعو  املادة الثاني

 تبدأ السنة املالية لطيبة القابضة من أول شهر يناير وتنتهي بنهاية شهر ديسما من كل سنة ميالدية.

 

 الوثائق املالية -ة واألربعو  املادة الثالث

ارة يف نهاية كل سنة مالية للشركة القوائم املالية للشركة وتقريرًا عن نشةاطها ومركزهةا املةالي    يعد جملس ا د -1

عن السنة املالية املنقضية، ويضمن هذا التقرير الطريقة املقوحة لتوزيع األرباح، ويضع االس هةذه الوثةائق   

  مسة وأربعني يومًا على األقل. حتت ت رف مراجع احلسابات قبل املوعد احملدد النعقاد اتمعية العامة

يوقع رئيس جملس إدارة الشركة أو عضو مفوض من جملس ا دارة ورئيسها التنفيذي ومديرها املالي الوثائق  -2

( من هذه املادة، وتودل نسخ منها يف مركز الشركة الرئيس حتت ت رف املساهمني قبةل  1املشار إليها يف الفقرة )

 تمعية العامة بعشرة أيام على األقل.املوعد احملدد النعقاد ا

يقوم رئيس جملس ا دارة بتزويد املساهمني بالقوائم املالية للشركة، وتقرير جملةس ا دارة وتقريةر مراجةع     -3

لنشةر االلكوونةي طبقةةًا   احلسةابات، مةا مل تنشةر يف جريةدة يوميةة تةوزل يف مركةز الشةركة الةرئيس، ومراعةاة ا          

قة وعليه أيضًا أ  يرسل صورة من هذه الوثائق إىل وزارة الت ارة واالستثمار وهيوةة  اتهات ذات العالملتطلبات 

السوق املالية وذلك قبل تاريخ انعقاد اتمعية العامة  مسة عشر يومًا على األقةل وعلةى جملةس ا دارة خةالل     

 دارة وتقريةر مراجةع   ثالثني يومًا من تةاريخ موافقةة اتمعيةة العامةة علةى القةوائم املاليةة وتقريةر جملةس ا         

احلسابات وتقرير تنة املراجعة أ  يةودل صةورًا مةن الوثةائق املةذكورة لةدى وزارة الت ةارة واالسةتثمار وهيوةة          

 السوق املالية. 
 

 توزيع األرباح -ة واألربعو  املادة الرابع

 توزل أرباح الشركة ال افية السنوية على الوجه اآلتي:
%( مةن صةةايف األربةاح لتكةوين االحتيةةاطي    11ظمةة األخةةرى ذات العالقةة جينةال )   مةع مراعةاة مةا تقضةةي بةه األن     -1

%( 31النظامي للشركة وجيوز أ  تقرر اتمعية العامة العادية وقف هذا الت نيال متى بلغ االحتياطي املةذكور ) 

 من رأس املال املدفول.
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بة معينةةة مةةن صةةايف األربةةاح لتكةةوين لل معيةةة العامةةة العاديةةة بنةةا ًا علةةى اقةةواح جملةةس ا دارة أ  زنةةال نسةة -2

 احتياطي اتفاقي خي   لغرض أو أغراض معينة.

لل معية العامة العادية أ  تقرر تكوين احتياطيات أخرى، وذلك بالقدر الذي حيقق م لحةة الشركة أو يكفةل  -3

من صايف األرباح مبةالغ   على املساهمني، ولل معية املذكورة كذلك أ  تقتطع -قدر ا مكا   -توزيع أربةاح ثابتةة 

  نشا  مؤسسات اجتماعية لعاملي الشركة أو ملعاونة ما يكو  قائمًا من هذه املؤسسات.

 %( من رأمسال الشركة املدفول.5يوزل من الباقي بعد ذلك دفعة أوىل على املساهمني تعادل نسبة ) -4

هذا النظةام، واملةادة السادسةة والسةبعني مةن نظةام       العشرو ( من احلادية ومع مراعاة األحكام املقررة يف املادة ) -5

%( مةن البةاقي   11الشركات والضوابط اليت تضعها اتهة امل ت ة بهذا اخل و  خي ة  بعةد مةا تقةدم نسةبة )     

بعد ذلك من األرباح ملكافأة أعضا  جملس ا دارة، على أ  يكو  استحقاق هذه املكافأة متناسبًا مع عدد اتلسات 

 ضو ومبا ال يتعارض مع التعليمات والنظم السارية املفعول.اليت حيضرها الع

تقرر اتمعية بنا  على توصية جملس ا دارة توزيع جز  من الباقي بعد ذلك على املساهمني كح ةة إمةافية    -6

 من األرباح.

بةات  جيوز للشركة توزيع أرباح مرحلية على مساهميها بشكل ن ف سنوي أو ربةع سةنوي بعةد اسةتيفا  املتطل     -7

 النظامية ال ادرة من هيوة السوق املالية.

 

 استحقاق األرباح  -سة واألربعو  اماملادة اخل

يستحق املساهم ح ته يف األرباح وفقًا لقرار اتمعية العامة ال ادر يف هذا الشأ  ويبني القرار تاريخ االستحقاق 

سةة الت املسةةاهمني يف نهايةةة اليةةوم احملةةدد   وتةةاريخ التوزيةةع وتكةةو  أحقيةةة األربةةاح ملةةالكي األسةةهم املسةة لني يف    

 لالستحقاق.

 

 توزيع األرباح لألسهم املمتازة -ة واألربعو  املادة السادس

إذا مل توزل أرباح عن أي سنة مالية، فعنه ال جيوز توزيع أرباح عن السنوات التالية إال بعد دفةع النسةبة احملةددة     -1

 ئة( من نظام الشركات ألصحاب األسهم املمتازة عن هذه السنة.وفقًا حلكم املادة )الرابعة عشرة بعد املا

إذا فشلت الشركة يف دفع النسبة احملددة وفقًا حلكم املادة )الرابعةة عشةرة بعةد املائةة مةن نظةام الشةركات( مةن          -2

ام األرباح مدة ثالث سنوات متتالية، فعنه جيةوز لل معيةة اخلاصةة ألصةحاب هةذه األسةهم، املنعقةدة طبقةًا ألحكة         

املةةادة )التاسةةعة والثمةةانني( مةةن نظةةام الشةةركات، أ  تقةةرر إمةةا حضةةورهم اجتماعةةات اتمعيةةة العامةةة للشةةركة  

واملشاركة يف الت ويت، أو تعيني اةثلني عةنهم يف جملةس ا دارة مبةا يتناسةال مةع قيمةة أسةهمهم يف رأس املةال،          

 صحاب هذه األسهم عن السنوات السابقة.وذلك إىل أ  تتمكن الشركة من دفع كل أرباح األولوية امل   ة أل

 

 

 خسائر الشركة   -ة واألربعو  سابعاملادة ال

إذا بلغت خسائر الشركة ن ف رأس املال املدفول، يف أي وقت خالل السنة املالية، وجال على أي مسؤول يف الشةركة  

دارة إبالغ أعضةا  االةس   أو مراجع احلسابات فور علمه بذلك إبالغ رئيس جملس ا دارة، وعلى رئيس جملس ا 

فورًا بذلك، وعلى جملس ا دارة خةالل مخسةة عشةر يومةًا مةن علمةه بةذلك دعةوة اتمعيةة العامةة غةري العاديةة             

لالجتمال خالل مخسة وأربعني يومًا من تاريخ علمه باخلسائر، لتقرر إمةا زيةادة رأس مةال الشةركة أو لفيضةه      

الذي لفأل معه نسبة اخلسائر ملا دو  ن ف رأس املال املدفول أو حل  وفقًا ألحكام نظام الشركات وذلك إىل احلد

 الشركة قبل األجل احملدد يف هذا النظام.
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 املنازعات -الباب الثامن 

 

 دعوى املسوولية -ة واألربعو  ثامناملادة ال

مةن شةأ  اخلطةأ الةذي      لكل مساهم احلق يف رفع دعوى املسوولية املقررة للشركة على أعضا  جملس ا دارة إذا كا 

صدر منهم إحلاق مرر خا  به وال جيوز للمساهم رفع الدعوى املذكورة إال إذا كا  حق الشةركة يف رفعهةا مةا زال    

قائمًا، وجيال على املساهم أ  يبلغ الشركة بعزمه على رفع الدعوى مع ق ر حقةه علةى املطالبةة بةالتعويأل عةن      

 الضرر اخلا  الذي حلق به.

 

 حل الشركة وت فيتها -الباب التاسع 

 

 انقضا  الشركة - دة التاسعة واألربعو املا

تدخل الشركة مب رد انقضائها دور الت فية وحتتف  بالش  ية االعتباريةة بالقةدر الةالزم للت ةفية وي ةدر      

العادية وجيال أ  يشةتمل قةرار الت ةفية علةى تعةيني امل ةفي        قرار الت فية االختيارية من اتمعية العامة غري

حتديد سلطاته وأتعابه والقيود املفرومة على سلطاته واملدة الزمنية الالزمةة للت ةفية علةى أال تت ةاوز مةدة      و

الت فية االختيارية مخس سنوات وال جيوز متديدها ألكثر من ذلك إال بأمر قضائي وتنتهي سةلطة جملةس إدارة   

و  بالنسةبة إىل الغةري يف حكةم امل ةفي إىل أ       لها ومع ذلك يظل االةس قائمةًا علةى إدارة الشةركة ويعةد      الشركة

ويقت ر دورهةا علةى اارسةة اخت اصةاتها      مجعيات املساهمني قائمة خالل مدة الت فية وتبقى يعني امل في

 اليت ال تتعارض مع اخت اصات امل في.

 

 أحكام ختامية -الباب العاشر 

املادة اخلمسو     
ه إىل أحكام نظام الشركات وتعديالته وأنظمةة هيوةة السةوق املاليةة     كل ما مل يرد به ن  يف هذا النظام يرجع في

 ولوائحها التنفيذية وأي قرارات ت در مستقباًل من جهات االخت ا .

 

 واخلمسو    احلاديةاملادة 

 يودل هذا النظام وينشر طبقًا ألحكام نظام الشركات ولوائحه.



  
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 الئحة عمل جلنة املراجعة
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 الغرض:  املادة األوىل

، وآليـة ااـاق اراراتهـا    ، ونطاق أعماهلا ومسؤولياتهااملراجعة جلنةتحديد ضوابط وإجراءات عمل ل هذه الالئحة وضعت

 ومهامها.

 

 اللجنة أهداف:  املادة الثانية

مراجعــة عمليــات إعــداد  وكــذل  الراابــة املاليـة واإلداريــة والتشــغيلية علــى عمليــات  باإلشــرافدارة معاونـة جملــس اإل 

ــة     ال ــة  تقــارير والقــوائم املاليــة وفحــ  عمليــات املراجعــة الداةليــة واخلارجيــة ومراجع ــمام بالقواعــد األةالاي االلت

 واللوائح والسياسات والتعليمات قات العالاة.   وكذل  التحقق من التمام الشركة باألنظمةوترتيبات احلوكمة 

 

 تشكيل اللجنة:  الثالثةاملادة 

علـى   مـن جملـس اإلدارة   وترشـيح  بناًء على ااـاا   ، ملساهمي الشركةتشكل جلنة املراجعة بقرار من اجلمعية العامة  -1

غري أعضاء جملس اإلدارة التنفيذيني سواء من املسـاهمني أو   من أال يقل عدد أعضائها عن ثالثة وال يميد عن مخسة

 .أعضائهاومكافآت  عملهاوضوابط اجلمعية مهام اللجنة حيدد ارار و من غريهم

 مدة عمل دورة اجمللـس أو بننهـاء عضـوية أعضـائها     بانتهاء تشكيلها، وتنتهي اعتماد اللجنة من تاريخ مدة عمل تبدأ -2

 الشروط اآلتية: تشكيل اللجنةأن يتوافر يف  مع مراعاة، ملساهمي الشركة من ابل اجلمعية العامة
 على األال خمت  بالشئون املالية واحملاسبية.عضو واحد ن يكون من بني األعضاء أ - 2/1
  .بني األعضاء رئيس جملس إدارة الشركة وأن ال يكون مستقل ن يكون من بني األعضاء عضو واحد على األالأ -2/2

بعمل  ممن يقو من بني األعضاءأال يكون وباستقاللية تامة عن إدارة الشركة التنفيذية  كل عضويتمتع ن أ -2/3

 ولو على سبيل االستشارة. املاضيتني لتعيينه ةالل السنتني فين أو إداري يف الشركة

 من أعضاء اللجنة أو مـن غريهـم   رئيسًا كما تعني اللجنة أمينًا هلااللجنة عند اعتماد تشكيلها من بني أعضائها  اتار -3

 .ويف حال غياب رئيس اللجنة عن االجتماع خيتار األعضاء احلاضرون من بينهم رئيسًا لالجتماع

عضـوًا يف املركـم الشـاغر، علـى أن يكـون      ة، كان للمجلـس أن يعـني   أثناء مدة العضوي نةإقا شغر مركم أحد أعضاء اللج -4

يف أول اجتمـاع هلـا،    ملسـاهمي الشـركة   ممن تتوافر فيهم شروط العضوية، وأن يعرض التعـيني علـى اجلمعيـة العامـة    

 ويكمل العضو اجلديد مدة سلفه.
 

 : صالحيات اللجنة الرابعةاملادة 

، وما ميكنه من الوفاء باملسـئوليات املنوةـة بـه    من مساندة جملس اإلدارة يف املوضوعات قات االةتصاص لجنةاللتتمكن 

 يف سبيل قل  اآلتي : فنن للجنة نظمة قات العالاةووفقا لأل

 مراابة أعمال الشركة. -1

 حق االةالع على سجالت ووثائق الشركة. -2

 أو اإلدارة التنفيذية. أو اللجان املنبثقة عنه ةلب أي إيضا  أو بيان من جملس اإلدارة -3
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شـركة  أو تعرضـت ال  متـت إعااـة أعمـال اللجنـة     ة لالنعقـاد إقا طلب من جملس اإلدارة دعوة اجلمعيـة العامـة للشـرك   ال -4

 ألضرار أو ةسائر جسيمة.

 .مراجعي احلسابات اعتماد ضوابط ترشيح -5

 املراجعة الداةلية.إدارة  عمل ميثاق اعتماد -6

 .إلدارة املراجعة الداةليةوموازنة املراجعة السنوية التنظيمي اعتماد اهليكل  -7

تقع يف نطاق أعماهلا وتتطلـب  اليت  وبيوت اخلربة لتنفيذ بعض املهامباجلهات اخلارجية  كلما دعت احلاجة االستعانة -8

 وحتديد أتعابهم.ةربات ومهارات ةاصة 
 

 اللجنة ومسؤوليات مهام:  اخلامسةاملادة 

 تشمل مهام جلنة املراجعة ومسؤولياتها ما يلي:

عليتها يف افمدى الراابة واإلشراف على أداء وأنشطة املراجعة الداةلية يف الشركة للتحقق من توافر املوارد الالزمة و -1

 أداء األعمال واملهام املنوةة بها.

 الداةلية واملوافقة عليها. املراجعة إدارة مع الداةلية السنوية املراجعة ةطة دراسة -2

دراسة نظم وضوابط الراابة الداةلية واملالية وإدارة املخاةر يف الشركة وإعداد التقارير الالزمـة عـن رأي اللجنـة يف     -3

 .امدى كفايته

 تقارير املراجعة الداةلية ومتابعة تنفيذ اإلجراءات التصحيحية للملحوظات الواردة فيها.دراسة  -4

ندارة املراجعـة الداةليـة وااـاا  مكافآتـه وتقيـيم أدائـه مـن        ب املسئول األول التوصية جمللس اإلدارة بتعيني أو عمل -5

 ابل اللجنة بشكل سنوي.

 أو أي تغيري عليها وإبداء الرأي والتوصية جمللس اإلدارة يف شأنها.دراسة السياسات احملاسبية املتبعة يف الشركة  -6

ابـل   وإعالناتها املتعلقة بأدائها املـالي  للشركة والبيانات املالية والسنوية -ربع السنوية  - دراسة القوائم املالية األولية -7

 .لضمان نماهتها وعدالتها وشفافيتها جملس اإلدارة وإبداء رأيها والتوصية يف شأنها واعتمادها من ابلعرضها 

فيما إقا كان تقريـر جملـس اإلدارة والقـوائم املاليـة للشـركة عادلـة        -بناًء على ةلب جملس اإلدارة  -إبداء الرأي الفين  -8

ومتوازنة ومفهومـة وتتضـمن املعلومـات الـيت تتـيح للمسـاهمني واملسـتثمرين تقيـيم املركـم املـالي للشـركة وأدائهـا             

 لها واسااتيجيتها.ومنوقج عم

التوصــية جمللــس اإلدارة باشــيح مراجعــي احلســابات وعــمهلم وحتديــد أتعــابهم وتقيــيم أدائهــم، بعــد التحقــق مــن   -9

 استقالهلم ومراجعة نطاق عملهم وشروط التعااد معهم وإبداء مرئياتها حيال قل .

هم ومالحظـاتهم علـى القـوائم    تقييم أداء عمل مراجعي احلسابات ومراجعة ةطـة عملـهم وكـذل  دراسـة تقـارير      -11

 املالية ومتابعة ما مت بشأنها مع اإلدارة التنفيذية.

 اإلدارة مـع  ومنااشتها املالية، القوائم على تطرأ اد اليت احملاسبية والتقديرات اجلوهرية التغيريات ومراجعة دراسة -11

 .بشأنها الرأي وابداء ومراجعي احلسابات، التنفيذية

 اجلهات الراابية والتحقق من اااق الشركة اإلجراءات الالزمة بشأنها.دراسة نتائج تقارير  -12



 

 

 6من  5الصفحة 

مراجعة العقود والتعامالت املقا  أن جتريها الشركة مـع األةـراف قوي العالاـة، وتقـديم مرئياتهـا حيـال قلـ  إىل         -13

 جملس اإلدارة.

 ة.التحقق من التمام الشركة باألنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات قات العالا -14
 

 اللجنة : ضوابط عملالسادسة املادة 

متثيـل اللجنــة أمـام جملـس اإلدارة أو أي جهـة أةــرى     و يتـوىل رئـيس اللجنـة ايـادة اللجنــة واالشـراف علـى فاعليتهـا        -1

 تستدعي قل .

وفقـًا للربنـامج الـممين الـذي تعتمـده اللجنـة يف        تعقد اللجنة أربعة اجتماعات على األال ةالل السنة املالية للشركة -2

مطلع كل عام ويشاط لصحة اجتماعاتها حضور أغلبية أعضائها وتصدر اراراتها بأغلبية أصوات احلاضرين وعنـد  

 تساوي األصوات يرجح اجلانب الذي صوت معه رئيس االجتماع.

عضــوين مــن أعضــاء اللجنــة أو مراجــع احلســابات إقا ةلــب قلــ   تعقــد اللجنــة اجتماعاتهــا االســتثنائية أو الطارئــة  -3

 .أو إقا تطلبت الظروف قل  الداةلية املراجعة بندارة األول املسؤولاخلارجي أو 

اجتماعــات اللجنــة والعمــل مــع رئيســها إلعــداد جــدول أعمــال    تنســيق وتنظــيم وحضــوريتــوىل أمــني ســر اللجنــة   -4

 .االجتماعات

فـ   حتيتم توايعها من رئيس و أعضاء اللجنة احلاضرين وأمـني سـرها و  تثبت مداوالت اللجنة وارارتها يف حماضر  -5

 سجل ةاص.يف 

جيوز للعضو الذي حتول ظروفه دون احلضور املشاركة يف مداوالت اللجنة والتصويت على اراراتهـا عـن ةريـق أحـد      -6

ثابـة احلاضـر   وسائل االتصال احلديثة ويعد قلـ  مكمـاًل للنصـاب القـانوني لالجتمـاع كمـا يكـون حضـور العضـو           

 أصالة.

ن تصـدر  أاجتماعـات اللجنـة وجيـوز للجنـة     ال جيوز لعضو اللجنة أن ينيب عنه غريه من غري أعضـاء اللجنـة حلضـور     -7

ارارات بالتمرير يف احلاالت العاجلة عن ةريق عرضها على مجيع األعضاء متفراني ويشاط موافقة مجيع أعضاء 

 ول اجتماع تاٍل هلا لتوثيقها يف حمضر االجتماع.أاللجنة على القرارات كتابة وتعرض هذه القرارات على اللجنة يف 

تنفيذيـة عـدا أمـني سـر اللجنـة وأعضـائها حضـور اجتماعاتهـا إال إقا         ال حيق ألي عضو من جملـس اإلدارة أو اإلدارة ال  -8

 إىل رأيه أو احلصول على مشورته. ةلبت اللجنة االستماع
  

 ترتيبات تقديم امللحوظات:  السابعةاملادة 

أو غريهـا   على  جلنة املراجعة وضع آلية تتيح للعاملني يف الشركة تقديم ملحوظاتهم بشأن أي جتاوز يف التقـارير املاليـة  

بسرية؛ وعلى اللجنة التحقق من تطبيق هذه اآللية بنجراء حتقيق مستقل يتناسب مع حجم اخلطـأ أو التجـاوز وتـبين    

 إجراءات متابعة مناسبة.

 

 

 

 

 



 

 

 6من  6الصفحة 

 : تقرير اللجنة للجمعية العامة العادية الثامنةملادة ا

رأيها يف شأن مدى كفاية نظام الراابة الداةلية يف الشركة وعما اامـت بـه مـن أعمـال      سنوي يتضمن تقرير تعد اللجنة

ئح والضوابط الصادرة من اجلهات املختصة وما تتضمنه مـن  على ضوء األنظمة واللوا أةرى تدةل يف نطاق اةتصاصها

وفقـًا  ملسـاهمي الشـركة    السـنوية العامـة العاديـة    اجلمعيـة  علـى وعناصر هلذا التقرير وقلـ  للعـرض    متطلبات ومعايري

 األنظمة واللوائح والضوابط واملمارسات اجليدة.اليت حتددها تل   ةليلآل

 

 مكافآت أعضاء اللجنة : التاسعةاملادة 

ريـال وقلـ  باإلضـافة إىل     مائة ألـف  (1110111ادرها ) مكافأة سنويةيتقاضى عضو اللجنة مقابل عضويته يف اللجنة  -1

املكافأة اليت ميكن أن حيصل عليها عضو جلنة املراجعة بصفته عضوًا يف جملـس اإلدارة واللجـان األةـرى املشـكلة مـن      

جعة بدل حضور وإاامة اكما يستحق عضو جلنة املر ،ابل جملس اإلدارة وفقًا لنظام الشركات ونظام الشركة األساس

 يعقد ةارج مقر إاامة العضو وفقًا لسياسات التعويض املعتمدة من ابل جملس اإلدارة.وبدل إركاب عن كل اجتماع 

مساوي لبدل حضور عضو اللجنة فضاًل عن بدل اإلاامة وبـدل إركـاب عـن كـل      اللجنة بدل حضور سر يستحق أمني -2

من مكافآت بناء علـى   -رغًا إقا كان متف -وحيدد جملس اإلدارة ما يتلقاه األمني  اجتماع يعقد ةارج مقر إاامة األمني

 توصيات جلنة الاشيحات واملكافآت و ا يتوافق مع سياسات املوارد البشرية.
 

 أحكام ةتامية: العاشرة  املادة

 .ارارها من اجلمعية العامةتكون نافذة من تاريخ إللشركة و العادية العامةُتعتمد هذه الالئحة من ابل اجلمعية  -1

وال ات العالاـة  الدوريـة بغـرض تطويرهـا وحتـديثها  ـا يتماشـى مـع األنظمـة واللـوائح ق         ضع الالئحة للمراجعة ا -2

 ن يعـرض أعلـى   - ااـاا  مـن جلنـة املراجعـة    بنـاًء علـى    - دارةاإل جملـس من  توصيةها إال بعليديل راء أي تعجيوز إج

 .هاإلاراريف اارب اجتماع هلا  ملساهمي الشركة على اجلمعية العامة املقا  تعديلال

 

 

 

 

  



 

 ( توكيـــــــــــــــلمنوذج ال )

 هـ8341تاريخ حترير التوكيل     /     /

 م7182املوافق     /   /

 

     احملرتمني                             القابضة                                                       الســــــادة / جملس إدارة شركة طيبة 

                       

   ................................................................................................................................  أنا املساهم /

 هـ83/          سعودي اجلنسية مبوجب )                                   ( رقم  )                                           (     وتـاريخ    /

    {اريالسجل املدني/السجل التج}                                   

  .................................................................مفوض بالتوقيع عن مدير / رئيس جملس إدارة شـركة   الشخصية أو  وبصفيت  

ينـة  مـن أسـ م شـركة طيبـة القابضـة املسـجلة ل السـجل التجـاري ل املد         مسـ   (                                 )   واملالك لعـدد 

ــورة بـــــرقم )  ( مـــــن نلـــــام الشـــــركا  ،  فـــــ ن  ب ـــــ ا      10( ، وإســـــتنادا  لـــــن  املـــــادة )    3041187314املنـــ

العاديـة  غـ    حضور اجتماع اجلمعيـة العموميـة  ل ع   ينوبل  ......................................................................................................أوكل/

ل متـام السـاعة العاشـرة والنصـ  مـن      ورة ناملدينة املبل مقر طيبة القابضة  مبشيئة اهلل تعاىل سيعقدال ي  ثالثة عشرال

 . م13/10/7182املوافق  ) حسب تقويم أم القرى (هـ10/10/8341األحد  يوم مساء

ن املواضيع اليت قد تطرح ا وغ ها مال املواضيع املدرجة على جدول األعمعلى نيابة ع   التصويتقد وكلته بو

املتعلقة ب  ه اإلجتماعا  ، ويعترب املستندا  كافة القرارا  و على نيابة ع  والتوقيعاجلمعية العامة للتصويت علي ا ، 

 .أو أي إجتماع الحق يؤجل إليه الجتماع  هل ا ا ه ا التوكيل ساري املفعول

 

                                                           : موقع التوكيل إسم  

 صفة موقع التوكيل:  

 

 رقم السجل املدني ملوقع التوكيل

 

املوِكل: توقيع   

) إذا كان مالك األس م شخصَا معنويا  ( اخلتم الرمسي

امةمالحلا  ه

من أعضاء جملس اإلدارة أو منسوبي طيبة . الوكيل جيب أال يكون    -  8

جيــب أن يكــون التوكيــل مصــدى مــن إحــدى ال ــرن التجاريــة الصــناعية ، أو أحــد البنــو  احملليــة الــيت للمســاهم        -  7

. األشخاص املرخ  هلم بأعمال التوثيقأحد  العدل أو كتابة، أو حساب ب ا 

. م18/10/7182 املوافقهـ 10/10/8341 اخلميسخر موعد إلستالم أصل التوكيل هو يوم آ    - 4

يوم االجتماع . مساءمن  التاسعة والنص يبدأ تسجيل املساهمني ل متام الساعة   -  3



 

 وليد بن حممد بن ابراهيم العيسى الدكتور / 

 (نائب رئيس جملس اإلدارة املنصب ) 

 املؤهالت العلمية : 

 الواليات املتحدة األمريكية.  -جامعة والية بنسلفانيا  -يف احملاسبة  دكتوراه

  اخلربات العملية :

 املشاركة يف تنفيذ العديد من البحوث العلمية اجلامعية ، والتدريس اجلامعي يف جامعات دولية .-

 املشاركة يف عضوية العديد من جمالس إدارات الشركات املساهمة.- 

 ضوية يف جمالس اإلدارات واللجان احلالية : الع

 نائب رئيس جملس اإلدارة وعضو اللجنة التنفيذية وعضو جلنة املراجعة يف طيبة القابضة.-1

 عضو جملس إدارة وعضو جلنة املراجعة يف شركة االمسدة العربية السعودية ) سافكو(. - 2

 .شركة العقيق للتنمية العقاريةيف وعضو جلنة املراجعة عضو جملس إدارة  - 3

 عضو جملس إدارة الشركة العربية للمناطق السياحية ) أراك ( . -4

 عضو جملس إدارة شركة ماسك القابضة. - 5

 شركة اصيلة. عضو جملس إدارة - 6

 ( . نزل)  السعودية للضيافة الرتاثيةعضو جملس إدارة الشركة  - 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 فهد بن حممد بن صاحل الفوازاألستاذ / 

 ممثل املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية مبجلس إدارة طيبة القابضة 

 

 املنصب ) عضو جملس اإلدارة (

  املؤهالت العلمية :

 بريطانيا -جامعة سريي  -ماجستري يف إدارة األعمال 

 

  : العملية اخلربات

 التابع للمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية .الفنادق مبركز غرناطة االستثماريمدير تنفيذي قطاع -

  العضوية يف جمالس اإلدارات واللجان احلالية :

 عضو جملس إدارة وعضو جلنة املراجعة يف طيبة القابضة . -1

 رئيس جلنة املراجعة يف شركة الغاز والتصنيع األهلية . - 2  

 . شركة العقيق للتنمية العقاريةارة وعضو جلنة املراجعة يف عضو جملس إد-3

 


