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الشركة   السعودية   للنقل   الجماعي
شركة مساهمة سعودية عامة

عقد   التأسيس

تأسست   بالمرسوم   الملكي   
رقم   م/  11   وتاريخ    7 / 3 / 13٩٩هـ

المقر   الرئيسي  -  الرياض
المملكة   العربية   السعودية
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                                                                                                       الرقـم: م /11
                                                                                                       التاريخ: 13٩٩/3/7هـ

بعون اهلل تعالى نحن

خالد بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية

الرقم: م/11 - التاريخ: 13٩٩/3/7هـ

ــم ــي رق ــوم الملك ــادر بالمرس ــركات الص ــام الش ــن نظ ــادة )٥2( م ــى الم ــاع عل ــد اإلط بع
)م/ ٦( وتاريــخ 138٥/3/22هـــ . وبعــد اإلطــاع علــى قــرار مجلــس الــوزراء رقــم )71( وتاريخ 

13٩٩/3/1هـ .

رسمنا بما هو آت

ــركاب ــل ال ــة لنق ــات العام ــركة المواص ــيس ش ــص بتأس ــى الترخي ــة عل أوال: الموافق
       )شركة مساهمة سعودية(.

ــًا: علــى كل مــن نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء والــوزراء كل فيمــا يخصــه تنفيــذ  ثاني
مرســومنا هــذا. 
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المملكة العربية السعودية
األمانة العامة لمجلس الوزراء

الموضوع: قرار رقم )71( وتاريخ 13٩٩/3/1هـ

إن مجلس الوزراء،

بعــد اإلطــاع علــى خطــاب معالــي وزيــر المواصــات رقــم 13٥4 فــي 13٩8/8/1٩هـــ بشــأن 
ــدن  ــل الم ــركاب داخ ــل ال ــة لنق ــات العام ــركة المواص ــيس ش ــص بتأس ــه الترخي طلب

ــا. وبينه

ــي  ــم ٩/3/س/21٦٦/10/12٥2 ف ــارة رق ــر التج ــي وزي ــاب معال ــى خط ــاع عل ــد اإلط وبع
ــوع. الموض ــي  ف 13٩٩/1/2٥هـــ 

ــخ 13٩8/4/18هـــ ورقــم 1٦  ــوزراء رقــم 378 وتاري ــى قــراّري مجلــس ال وبعــد اإلطــاع عل
وتاريــخ 13٩٩/1/18هـ.

يقرر ما يلي: 

أواًل: الموافـقــــة علــى الترخـيـــص بتأســيس شـركــــة المواصـــــات العامـــة لنقـــل 
ــاب )شــــركة مســاهمة ســعودية(. الركــ

ثانيًا: وقد نظم مشروع مرسوم ملكي صيغته مرفقة بهذا.
                                                        

ولمـا ذكـر حـرر،،،

نائب رئيس مجلس الوزراء

الرقـم:
التاريخ:
التوابع:
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المملكة العربية السعودية
ديوان مجلس رئاسة الوزراء

إدارة الشؤون المالية والمشاريع

الموضــوع: الموافقــة علــى الترخيــص بتأســيس شــركة المواصــات العامــة لنقــل الركاب 
)شركة مســاهمة ســعودية(.

صاحب المعالي وزير المواصات                 المحترم

بعد التحية،

ــخ 13٩٩/3/1هـــ  ــم 71 وتاري ــوزراء رق ــس ال ــه صــورة مــن قــرار مجل أبعــث لمعاليكــم طي
القاضــي بالموافقــة علــى الترخيــص بتأســيس شــركة المواصــات العامــة لنقــل الــركاب 

)شــركة مســاهمة ســعودية(.

وحيث صدر المرسوم الملكي رقم م/11 وتاريخ 13٩٩/3/7هـ بالموافقة على ذلك.
أرجو إكمال الازم بموجبه.

وتقبلوا تحياتي،،،   
   

ــس  ــة مجل ــوان رئاس ــس دي                                                                                      رئي
الــوزراء 

                                                                                              محمد عبداهلل النويصر

• صورة مع صورة القرار والمرسوم لوزارة الداخلية )مركز الوثائق(.
• صورة مع صورة القرار والمرسوم لوزارة المالية واالقتصاد الوطني.

• صورة مع صورة القرار لوزارة التجارة.
• صورة لوزارة األعام مع صورة من المرسوم إلذاعته ونشره.

• صورة مع صورة القرار والمرسوم لديوان المراقبة العامة.
• صورة مع صورة القرار والمرسوم لشعبة الخبراء.

• صورة مع صورة القرار والمرسوم لألمانة العامة لمجلس الوزراء.
• صورة مع صورة القرار والمرسوم للشعبة السياسية بالديوان الملكي.

الرقـم: 3/م٥7٦0
التاريخ: 13٩٩/3/14هـ

التوابع: 7٥
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المملكة العربية السعودية
األمانة العامة لمجلس الوزراء

قرار رقم 378 وتاريخ 13٩8/4/18هـ

ــخ  ــم 2٩1 وتاري ــات رق ــر المواص ــاب وزي ــى خط ــاع عل ــد اإلط ــوزراء بع ــس ال إن مجل
ــام فــي بعــض  ــا وزارة المواصــات للنقــل الع ــي أجرته 13٩8/2/21هـــ بشــأن الدراســات الت
المــدن الرئيســية مــن قبــل بعــض الشــركات االستشــارية إثــر صــدور نظــام النقــل العــام 
ــه الدعــوة عــن طريــق الصحــف إلــى الشــركات واألفــراد  ــى الطــرق، وقيامهــا بتوجي عل
الراغبيــن فــي الحصــول علــى التزامــات للنقــل العــام، حيــث لــم يتقــدم ســوى طلــب واحــد 
ــداهلل  ــح عب ــن عبدالرحمــن، والســيد/ صال ــداهلل ب ــن عب ــد ب ــر خال ــا األمي لمجموعــة يمثله
ــة  ــدن المملك ــي م ــي ف ــام الجماع ــل الع ــزم بالنق ــاهمة تلت ــركة مس ــاء ش ــل إلنش كام

يتضمــن مــا يأتــي:
1- إنشاء شركة مساهمة خاصة ألغراض النقل باألوضاع المبينة في العرض المقدم.

2- يكون رأس مال الشركة )300( مليون ريال.
3- يكتتب المؤسسون في 40% من رأس مالها.

4- تطرح ال ٦0 % الباقية للجمهور في صورة أسهم.
ــى إدارة  ــراف عل ــل لإلش ــال النق ــي أعم ــرة ف ــا خب ــة له ــركة أجنبي ــع ش ــد م ٥- التعاق

ــركة. الش

وبعد دراسة األسس والبدائل المقترحة الموضحة في خطاب معالي وزير المواصات المرفق.
يقرر ما يأتي:

1- ُتكون شركة للنقل العام الجماعي داخل المدن وبينها وفقًا لاسس اآلتية:
2٥% من رأس المال للمؤسسين السعوديين

40% من رأس المال لاكتتاب العام                   على أال تزيد الحصة الفردية عن 2% من رأس مال الشركة.
2٥% من رأس المال تشارك الدولة بها

10% من رأس المال تشارك به الشركة األجنبية التي ستدير وتشغل الشركة.
2- تحسب اإلعانة على أساس الحافلة كيلومتر.

ــة  ــا قيم ــح، أم ــاس الرب ــى أس ــرة عل ــدد األج ــدن تح ــن الم ــا بي ــل فيم ــبة للنق وبالنس
ــرة. ــاً للتذك ــون قرش ــو )30( ثاث ــى ه ــد األقص ــون الح ــدن فيك ــل الم ــي داخ ــر ف التذاك
3- تحتســب األجــور واإلعانــة علــى أســاس أن يتحقــق ربح للشــركة قدره 1٥% خمســة عشــر

في المائة.
ولمـا ذكـر حـرر،،،

                                                                                                 
نائب رئيس مجلس الوزراء

الرقـم:
التاريخ:
التوابع:



6

المملكة العربية السعودية
األمانة العامة لمجلس الوزراء

قرار رقم 1٦ وتاريخ 13٩٩/1/18هـ

إن مجلــس الــوزراء بعــد اإلطــاع علــى خطــاب معالــي وزيــر المواصــات الموافــق لهــذا 
ــم 378  ــوزراء رق ــس ال ــرار مجل ــى ق ــارة إل ــن اإلش ــي 13٩٩/1/18هـــ المتضم ــم 111/1 ف رق
وتاريــخ 13٩8/4/18هـــ القاضــي بالموافقــة علــى قيــام وتأســيس شــركة النقــل الجماعــي 

ــي: ــى النحــو التال ــذي حــدد رأس مــال الشــركة عل ــا وال داخــل المــدن وبينه
- 2٥% من رأس المال تساهم به الدولة.

- 2٥% من رأس المال يساهم به المؤسسون السعوديون.
- 40% من رأس المال تطرح باالكتتاب العام للمواطنين.

- 10% مــن رأس المــال تســاهم بــه الشــركة األجنبيــة التي يتــم اختيارها إلدارة وتشــغيل الشــركة.

ــة  ــى شــركة مــن الشــركات العالمي ــه قــد تعــذر الحصــول عل ــوزارة بأن ــادت ال وقــد أف
ــن  ــر م ــرض إذ أن الكثي ــذا الع ــل به ــركة تقب ــغيل الش ــاءة إلدارة وتش ــدرة والكف ذات الق
تلــك الشــركات قــد أحجــم عــن تقديــم العــرض عندمــا علــم بالمســاهمة فــي رأس المــال 
فقــط، ولــم يتقــدم ســوى عــروض قليلــة لــم ترضــى عنهــا الــوزارة، لذلــك يقتــرح معاليه 
بــأن يتــم العــدول عــن مســاهمة الشــركة األجنبيــة فــي رأس المــال وأن تقتصــر عاقتهــا 
بــاإلدارة والتشــغيل فقــط مقابــل أتعــاب يتــم االتفــاق عليهــا فــي حــدود التكاليــف الفعليــة 
ــق بالحصــة التــي كانــت مخصصــة للشــركة فقــد  ــة، أمــا فيمــا يتعل ــاح معقول مــع أرب
جــرى بحثهــا مــع وزيــر الماليــة واالقتصــاد الوطنــي واتفــق الــرأي علــى إضافتهــا لحصــة 
ــا أن يخصــص  ــد، فإم ــا بع ــي م ــا ف ــى أن ُينظــر موضوعه ــا 3٥% عل ــح حصته ــة لتصب الدول
ربحهــا لتصــرف منــه كل أو بعــض إســتحقاق شــركة اإلدارة أو تحــال ألحــدى المؤسســات 

الحكوميــة أو تطــرح لاكتتــاب العــام.

ويقترح معاليه تشكيل مجلس إدارة الشركة التأسيسي على النحو التالي:
- وزير المواصات: رئيسًا.

- ثــاث أعضــاء يمثلــون وزارات المواصــات والماليــة واالقتصــاد الوطنــي والتجــارة ويفــوض
   باختيار كل منهم الوزير المختص.

- عضــو واحــد يمثــل شــركة اإلدارة علــى أن يكون مدير عــام الشــركة المقيم فــي المملكة.
- أربعة أعضاء من المؤسسين يفوض باختيارهم وزير المواصات.

لذا يرجى الموافقة على ما يلي:
1- اقتصار عاقة الشركة األجنبية باإلدارة والتشغيل فقط.

2- إضافــة الحصــة التــي كانــت مخصصة للشــركة األجنبيــة إلى حصــة الدولــة والنظر في
أمرها فيما بعد.

3- تكويــن مجلــس إدراة شــركة النقــل الجماعــي داخــل المــدن وبينهــا علــى النحــو المشــار 
إليــه أعــاه.

وبعد اإلطاع على قرار مجلس الوزراء رقم 378 وتاريخ 13٩8/4/18هـ.

الرقـم:
التاريخ:
التوابع:
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المملكة العربية السعودية
األمانة العامة لمجلس الوزراء

الموضوع:
يقـــــرر

الموافقة على ما يلي:
1- اقتصار عاقة الشركة األجنبية باإلدارة والتشغيل فقط.

2- إضافــة الحصــة التــي كانــت مخصصــة للشــركة األجنبيــة إلــى حصــة الدولــة والنظــر
     في أمرها فيما بعد.

3- تكوين مجلس إدراة شركة النقل الجماعي داخل المدن وبينها على النحو التالي:
- وزير المواصات: رئيسًا.

- ثــاث أعضاء يمثلــون وزارات المواصات والماليــة واالقتصاد الوطنــي والتجارة، ويفوض
باختيار كل منهم الوزير المختص.

- عضــو واحــد يمثل شــركة اإلدارة علــى أن يكون مدير عام الشــركة المقيم فــي المملكة.
- أربعة أعضاء من المؤسسين يفوض باختيارهم وزير المواصات.

ولمـا ذكـر حـرر،،،

                                                                                                 
نائب رئيس مجلس الوزراء

الرقـم:
التاريخ:
التوابع:
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قرار وزاري
رقم 2٥4 وتاريخ 13٩٩/8/14هـ

إن وزير التجارة بما له من صاحيات.

ــى  ــة عل ــي بالموافق ــي 13٩٩/3/7هـــ القاض ــم )م/11( ف ــي رق ــوم الملك ــى المرس ــاًء عل وبن
ــاهمة  ــركة مس ــركاب - ش ــل ال ــة لنق ــات العام ــركة المواص ــيس ش ــص بتأس الترخي

ــركات. ــام الش ــًا لنظ ــعودية - وفق س

وبنــاًء علــى الطلــب المقــدم لنــا مــن الشــركة بتاريــخ 13٩٩/8/1هـــ إلصــدار قــرار إعــان 
ــي  ــم )م/٦( ف ــي رق ــوم الملك ــادر بالمرس ــركات الص ــام الش ــكام نظ ــًا ألح ــها طبق تأسيس

138٥/3/22هـ.

ــي  ــدة ف ــركة المنعق ــاهمي الش ــية لمس ــة التأسيس ــرارات الجمعي ــى ق ــاع عل ــد اإلط وبع
ــل اســم الشــركة. ــا تعدي ــي مــن ضمــن قراراته 13٩٩/7/2٦هـــ والت

وبعد اإلطاع على نظام الشركات، يقرر ما يلي:

أواًل: إعان تأسيس الشركة السعودية للنقل الجماعي شركة مساهمة سعودية.

ثانيــًا: ينشــر هــذا القــرار وعقد تأســيس الشــركة ونظامها األساســي فــي الجريدة الرســمية
على نفقة الشركة.

                                                                                                               وزيـر التجـارة
                                                                                                                سليمان السليم
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عقد تأسيس الشركة السعودية للنقل الجماعي
)شركة مساهمة سعودية(

مبرم بين كل من:

مكان اإلقامةالمهنةالجنسيةاإلسمم

سعوديصندوق   اإلستثمارات   العامة   ويمثله1
 وزارة المالية

بالرياض

الرياضرجل أعمال=سمو   األمير   خالد   بن   عبداهلل   بن   عبدالرحمن2

===سمو   األمير   محمد   بن   فهد   بن   عبدالعزيز3
===سمو   األمير   سعود   بن   فهد   بن   عبدالعزيز4
===سمو   األمير   منصور   بن   متعب   بن   عبدالعزيز٥
===   سمو   األمير   عبداهلل   بن   تركي   آل   تركي   آل   سعود٦

===األمير   مشعل   أحمد   سديري7

===الشيخ   صالح   عبداهلل   كامل8

===الشيخ   عمر   عبداهلل   كامل٩

===الشيخ   حسين   محسن   الحارثي10

===الشيخ   علي   وفهد   حسين   الشبكشي11

===شركة   عبدالعزيز   ومحمد   الجميح12

===الشيخ   حسن   المشاري   الحسين13

===شركة   الراشد   والعمران14

===الشيخ   محمد   أحمد   عشماوي1٥

===فيصل   كمال   أدهم1٦

===الشيخ   خالد   بن   سالم   بن   محفوظ17

===عبدالعزيز   محمد   النويصر18

===نورة   أحمد   عبدالوهاب1٩

===الشيخ   عبدالعزيز   قاسم   كانو20

===الشيخ   علي   العبداهلل   التميمي21

===الدكتور   أحمد   عبدالعزيز   داغستاني22

===الدكتور   عبداهلل   محمد   العمران23

===الشيخ   سالم   محمد   بن   الدن24

===مؤسسة   الهطاني  ) حمد الناصر   الهطاني(  واخوانه   وشركة   الشحن   البري2٥

===شركة   محمد   علي   مغربي   للسيارات2٦

===شركة   عبدالعزيز   كعكي   للسيارات27



10

مكان اإلقامةالمهنةالجنسيةاإلسمم

===شركة   التوفيق   للسيارات28

===الشركة   العربية   للنقل2٩
 

إتفــق الموقعــون علــى هــذا العقــد وهــم جميعــًا كاملــو األهليــة وبالحالــة المعتبرة شــرعًا 
علــى إنشــاء شــركة مســاهمة ســعودية بموجــب أحــكام نظــام الشــركات الصادر بالمرســوم 
الملكــي الكريــم م/٦ وتاريــخ 138٥/3/22هـــ وأحــكام قــرار مجلــس الــوزراء الموقــر رقــم ص 

378 بتاريــخ 13٩8/4/18هـــ ووفقــًا لألحــكام والشــروط التالية:

- مادة )1( ـ اسم الشركة:

الشركة السعودية للنقل الجماعي )شركة مساهمة سعودية(.

- مادة )2( ـ مركز الشركة الرئيسي:

مدينة الرياض.
ــة  ــات داخــل المملك ــب أو توكي ــًا أو مكات ــا فروع ــس اإلدارة أن ينشــيء له ويجــوز لمجل

ــر. ــا إذا اقتضــى األم ــة الســعودية أو خارجه العربي

- مادة )3( ـ أغراض الشركة: 

نقــل الــركاب بالحافــات علــى شــبكة الطــرق العامــة بالمملكــة داخــل المــدن وفيمــا بينهــا 
ولهــا فــي ســبيل ذلــك مــا يلــي:

أ  - شراء واستئجار األراضي والمباني الازمة لنشاط الشركة.
ــف  ــات والمواق ــة والمحط ــز الصيان ــازن ومراك ــورش والمخ ــتودعات وال ــة المس ب - إقام
ــا  ــة ألعماله ــي الازم ــة المبان ــدن وكاف ــن الم ــية بي ــرق الرئيس ــى الط ــتراحات عل واالس

ــا. وإدارته
ــا  ــي يحتاجه ــزات الت ــة التجهي ــدات واآلالت وكاف ــات والمع ــراء الحاف ــك وش ج - تمل

ــق. المرف
ــر  ــة وغي ــوال المنقول ــن األم ــًا م ــراه الزم ــا ت ــاك كل م ــي امت ــق ف ــركة الح د - للش

ــا. ــذ أغراضه ــة لتنفي المنقول
هـ - القيام بكافة األغراض الازمة أو المكملة لألغراض السابقة.

و - االستعانة بالخبرات الضرورية الوطنية واألجنبية لممارسة أعمالها.
ز - يجوز للشـــركة أن يـــكون لها مصلحة أو تشترك بـــأي وجـه مـــن الوجوه في مؤسسات

أو شـــركات أو هيئات تـــزاول أعمااًل شبيـــهة بأعمالها أو تعاونهـــا في تحقيق غرضـــها 
أو تكــون مكملــة لهــا وأن تندمــج فيهــا أو تشــتريها أو تلحقهــا بهــا.
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- مادة )4( ـ مدة الشركة:

ــر  ــي وزي ــرار معال ــدور ق ــخ ص ــن تاري ــدأ م ــة، تب ــنة هجري ــرون س ــركة عش ــدة الش م
ــة  ــة العمومي ــة هــذه المــدة بقــرار مــن الجمعي التجــارة بإعــان تأسيســها، ويجــوز إطال

ــل. ــى األق ــا بســنة عل ــاء أجله ــل انته ــة قب ــر العادي غي
- مادة )٥( ـ رأس مال الشركة:

رأس مــال الشــركة هــو )1000( ألــف مليــون ريــال ســعودي مقســم إلــى عــدد )10( عشــرة 
ماييــن ســهم متســاوية القيمــة تبلــغ قيمــة كل منهــا مائــة ريــال ســعودي جمعيهــا أســهم 

إســمية عاديــة نقديــة.

- مادة )٦(:

ــن ســهم  ــب المؤسســون بنســبة ٦0% مــن أســهم رأس المــال أي بعــدد )٦( ســتة مايي اكتت
قيمتهــا اإلســمية )٦00( ســتمائة مليــون ريــال ســعودي وجميعهــا أســهم نقديــة وذلــك علــى 

النحــو التفصيلــي اآلتــي:

عدد األسهم إسم المؤسسم
النقدية

قيمتها بالمليون 
ريال سعودي

2,000,000200صندوق اإلستثمارات العامة1
1,000,000100مؤسسة التأمينات االجتماعية2
1٦0,0001٦صاحب السمو األمير خالد بن عبداهلل بن عبدالرحمن3
80,0008صاحب السمو األمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز4
80,0008صاحب السمو األمير سعود بن فهد بن عبدالعزيز٥
20,0002صاحب السمو األمير منصور بن متعب بن عبدالعزيز٦

٦4,000٦,4صاحب السمو األمير عبداهلل بن تركي آل تركي آل سعود 7

32,0003,2األمير بندر بن أحمد السديري8

1٦0,0001٦الشيخ صالح عبداهلل كامل٩

1٥2,0001٥,2الشيخ عمر عبداهلل كامل10

13٦,00013,٦الشيخ حسين محسن الحارثي11

1٦0,0001٦الشيخ علي وفهد حسين الشبكشي12

72,0007,2شركة عبدالعزيز ومحمد الجميح13

8,0000,8الشيخ حسن المشاري الحسين14

٥٦,000٥,٦شركة الراشد والعمران1٥
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عدد األسهم إسم المؤسسم
النقدية

قيمتها بالمليون 
ريال سعودي

48,0004,8الشيخ محمد أحمد عشماوي1٦

48,0004,8فيصل كمال ادهم17

48,0004,8الشيخ خالد سالم بن محفوظ18

24,0002,4عبدالعزيز محمد النويصر1٩

24,0002,4نورة أحمد عبدالوهاب20

24,0002,4الشيخ عبدالعزيز قاسم كانو21

24,0002,4الشيخ علي العبداهلل التميمي22

24,0002,4الدكتور أحمد عبدالعزيز داغستاني23

48,0004,8الدكتور عبداهلل محمد العمران24

48,0004,8الشيخ سالم محمد بن الدن2٥

48,0004,8مؤسسة الهطاني )حمد الناصر الهطاني( واخوانه وشركة الشحن البري2٦

24,0002,4شركة محمد علي مغربي للسيارات27

48,0004,8شركة عبدالعزيز كعكي للسيارات28

48,0004,8شركة التوفيق للسيارات2٩

24,0002,4الشركة العربية للنقل30

4,732,000473,2اإلجمالي

ــي  ــك األهل ــدى البن ــم ل ــل حصصه ــن كام ــبة ٥0% م ــع نس ــون بدف ــام المؤسس ــد ق وق
ــص  ــي المرخ ــوم الملك ــدور المرس ــخ ص ــن تاري ــًا م ــر يوم ــة عش ــال خمس ــاري خ التج

ــركة. ــاء الش بإنش
ــتون  ــة وس ــان وثماني ــن ومائت ــة مايي ــا )٥,2٦8,000( خمس ــهم وقدره ــي األس ــت باق وُطرح
ألــف ســهم لاكتتــاب العــام بيــن الســعوديين فقــط خــال ثاثيــن يومــًا مــن تاريــخ نشــر 
المرســوم الملكــي المرخــص بتأســيس الشــركة. ودفــع المكتتــب عنــد االكتتــاب ٥0% مــن 
ــذا  ــة له ــوك المعين ــدى البن ــيس ل ــت التأس ــركة تح ــم الش ــهم بإس ــمية للس ــة اإلس القيم

الغــرض، ويتــم دفــع باقــي قيمــة األســهم فــي المواعيــد التــي يحددهــا مجلــس اإلدارة.
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- مادة )7( ـ إدارة الشركة:

يتولــى إدارة الشــركة مجلــس إدارة مؤلــف مــن 8 )ثمانيــة أعضــاء( ثاثــة منهــم يمثلــون 
الحكومــة مــن بينهــم الرئيــس، يتــم تعينهــم بموافقــة رئيــس مجلــس الــوزراء بنــاًء علــى 
ــة  ــم الجمعي ــاهمين تختاره ــون المس ــاء يمثل ــة أعض ــات، وخمس ــر المواص ــراح وزي اقت

العامــة لمــدة ثــاث ســنوات.
ــس اإلدارة  ــاء مجل ــاة أعض ــون مكاف ــرى، وتك ــدد أخ ــدة أو لم ــم لم ــادة تعيينه ــوز إع ويج

ــق. ــي المرف ــام األساس ــي النظ ــه ق ــوص علي ــو منص ــبما ه ــم حس وصاحيته
واســتثناء مــن ذلــك ُيعيــن أعضــاء أول مجلــس إدارة للشــركة بمــا فيهــم رئيــس المجلــس 
بقــرار مــن مجلــس الــوزراء باقتــراح مــن وزيــر المواصــات لمــدة ثــاث ســنوات ويتكــون 

مــن أربعــة أعضــاء يمثلــون الحكومــة وأربعــة يمثلــون باقــي المؤسســين.

- مادة )8( ـ السنة المالية:

ــاد  ــة جم ــي بنهاي ــام وتنته ــة مــن غــرة رجــب مــن كل ع ــدىء ســنة الشــركة المالي تبت
ــن  ــي م ــي تنقض ــدة الت ــى الم ــى عل ــة األول ــنة المالي ــتمل الس ــنة وتش ــن كل س ــي م الثان
تاريــخ القــرار الصــادر بإعــان تأســيس الشــركة حتــى نهايــة جمــاد الثانــي مــن الســنة 

ــة. التالي

- مادة )٩(:

تسري أحكام مواد النظام األساسي المرفق فيما لم يرد نصه في هذا العقد.

- مادة )10( ـ استكمال إجراءات التأسيس:

يتعهــد الموقعــون علــى هــذا العقــد بالســير فــي اإلجــراءات المؤديــة إلــى صــدور المرســوم 
الملكــي المرخــص بتأســيس الشــركة وصــدور القــرار الــوزاري بإعــان تأسيســها وقــد 

فوضــوا عنهــم بالقيــام بهــذه اإلجــراءات:
1- الشيخ حسين المنصوري.

2- الشيخ صالح عبداهلل كامل.

ــة  ــخة الباقي ــظ بالنس ــخة واحتف ــس نس ــد كل مؤس ــخة بي ــن نس ــد م ــذا العق ــرر ه ح
ــيس. ــراءات التأس ــتكمال إج الس
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المؤسسون
التوقيعاإلسمم

صندوق اإلستثمارات العامة ويمثله1
مؤسسة التأمينات اإلجتماعية ويمثلها2
سمو األمير خالد بن عبداهلل بن عبدالرحمن3
سمو األمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز4
سمو األمير سعود بن فهد بن عبدالعزيز٥
سمو األمير منصور بن متعب بن عبدالعزيز٦
سمو األمير عبداهلل بن تركي آل تركي آل سعود 7
سمو األمير بندر أحمد السديري8
الشيخ صالح عبداهلل كامل٩
الشيخ عمر عبداهلل كامل10
الشيخ علي وفهد حسين الشبكشي11
شركة عبدالعزيز ومحمد الجميح12
الشيخ حسين محسن الحارثي13
الشيخ حسن مشاري الحسين14
شركة الراشد والعمران1٥
الشيخ محمد أحمد عشماوي1٦
فيصل كمال أدهم17
الشيخ خالد بن سالم بن محفوظ18
عبدالعزيز محمد النويصر1٩
نورة أحمد عبدالوهاب20
الشيخ عبدالعزيز قاسم كانو21
الشيخ علي العبداهلل التميمي22
الدكتور أحمد عبدالعزيز الداغستاني23
الدكتور عبداهلل محمد العمران24
الشيخ سالم محمد بن الدن2٥
مؤسسة الهطاني )محمد الناصر الهطاني( واخوانه وشركة الشحن البري2٦
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الباب األول
تأسيس الشركة
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- المادة األولى: التأسيس

ــاهمة  ــركة مس ــي ش ــام الحال ــه، والنظ ــركات ولوائح ــام الش ــكام نظ ــا ألح ــت طبق تأسس
ــة: ــكام اآلتي ــًا لألح ــعودية وفق س

- المادة الثانية: اسم الشركة

الشركة السعودية للنقل الجماعي )شركة مساهمة سعودية عامة(.

- المادة الثالثة: أغراض الشركة

نقــل الــركاب بالحافــات علــى شــبكة الطــرق العامــة بالمملكــة داخــل المــدن وفيمــا بينهــا 
وخــارج المملكــة ونقــل الطــرود ونقــل وترحيــل البضائــع والمهمــات والنقــل المدرســي 
ــغيل  ــاحنات وتش ــة والش ــرة الخاص ــيارات واألج ــغيل الس ــر وتش ــات وتأجي ــل المعلم ونق
ــياحية  ــات الس ــم الرح ــص وتنظي ــل والبح ــل الرم ــارات ونق ــرو والقط ــة المت وصيان
داخــل المملكــة وخدمــات الحــج والعمــرة مــن داخــل وخــارج المملكــة، وتقديــم الخدمــات 
ــار  ــع الغي ــتيراد قط ــل واس ــال النق ــي مج ــي ف ــب الفن ــتية والتدري ــاندة واللوجس المس

ــي:  ــا يل ــا فــي ســبيل ذلــك م ــات وله ــة للمركب ــات الكيميائي والمنظف
1. شراء واستئجار األراضي والمباني لنشاط الشركة.

2. إقامــة المســتودعات والــورش والمخازن ومراكــز الصيانة والمحطــات والمواقف واالســتراحات
على الطرق الرئيسية بين المدن وكافة المباني الازمة ألعمالها وإدارتها.

3. تملك وشراء الحافات والمعدات واآلالت وكافة التجهيزات التي يحتاجها المرفق.
4. للشــركة الحــق فــي امتــاك كل مــا تراه الزمــًا من األمــوال المنقولــة وغير المنقولــة لتنفيذ

أغراضها.
٥. القيام بكافة األغراض الازمة أو المكملة لألغراض السابقة.

٦. االستعانة بالخبرات الضرورية الوطنية واألجنبية لممارسة أعمالها.
7. يجوز للشركة شراء وبيع األراضي و االستثمار في العقارات لصالح الشركة.

ــص  ــى التراخي ــد الحصــول عل ــة وبع ــة المتبع ــق األنظم ــارس الشــركة أنشــطتها وف وتم
ــات المختصــة إن وجــدت. ــة مــن الجه الازم

تأسيس الشركة
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- المادة الرابعة: المشاركة والتملك في الشركات

ــة  يجــوز للشــركة إنشــاء شــركات بمفردهــا ذات مســؤولية محــدودة أو مســاهمة مقفل
بشــرط أال يقــل رأس المــال عــن )٥( خمســة مليــون ريــال كمــا يجــوز  لهــا أن تمتلــك 
األســهم والحصــص فــي شــركات أخــرى قائمــة أو تندمــج معهــا أو تشــتريها أو تلحقهــا 
بهــا ولهــا حــق  االشــتراك مــع الغيــر فــي تأســيس الشــركات المســاهمة أو ذات المســئولية 
المحــدودة فــي الداخــل والخــارج وذلــك بعــد إســتيفاء مــا تتطلبــه األنظمــة والتعليمــات 
المتبعــة فــي هــذا الشــأن. كمــا يجــوز للشــركة أن تتصــرف فــي هــذه األســهم أو الحصص 

علــى أال يشــمل ذلــك الوســاطة فــي تداولهــا.

- المادة الخامسة: المركز الرئيس للشـركة

يقــع المركــز الرئيــس للشــركة فــي مدينــة الريــاض، ويجــوز إلدارة الشــركة أن تنشــئ 
لهــا فــروع أو مكاتــب أو توكيــات داخــل المملكــة أو خارجهــا إذا اقتضــى األمــر ذلــك.

- المادة السادسة: مـدة الشـركة 

مــدة الشــركة تســعة وتســعون ســنة هجريــة تبــدأ مــن تاريــخ قيدهــا بالســجل التجــاري، 
ــل  ــة قب ــر العادي ــة غي ــة العام ــدره الجمعي ــرار تص ــدة بق ــذه الم ــة ه ــًا إطال ــوز دائم ويج

انتهــاء أجلهــا بســنة واحــدة علــى األقــل.

الباب الثانـي
رأس المـال واألسهم
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الباب الثانـي
رأس المـال واألسهم
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- المادة السابعة: رأس المـال

ــخ  ــم بتاري ــعودي، ث ــال س ــار ري ــغ )1,000,000,000( ملي ــركة بمبل ــال الش ــدد رأس م ح
1428/4/7هـــ الموافــق 2007/4/24م تــم زيــادة رأس مــال الشــركة إلــى )1,2٥0,000,000( مليــار 
ومائتــان وخمســون مليــون ريــال ســعودي مقســم إلــى )12٥,000,000( مائــة وخمســة وعشــرون 

ــون ســهم. ملي

- المادة الثامنة: االكتتاب في األسهم  

ــرة  ــدد عش ــعودي لع ــال س ــار ري ــغ ملي ــركة البال ــمال الش ــي رأس ــون ف ــب المؤسس اكتت
ــن  ــة مايي ــا )4,732,000( أربع ــهم وقدره ــن األس ــبة 47,32% م ــك بنس ــهم وذل ــن س مايي
وســبعمائة واثنــان وثاثــون ألــف ســهم قيمتهــا )473,200,000( أربعمائــة وثاثــة وســبعون 

ــي: ــى النحــو التال ــة عل ــة موزع ــهم نقدي ــا أس ــال جميعه ــف ري ــان أل ــون ومائت ملي
1. صندوق االســتثمارات العامة بنســبة 20% من أســهم رأس المال وعددها مليوني ســهم قيمتها

)200(  مائتا مليون ريال سعودي.
ــا  ــال وعدده ــهم رأس الم ــن أس ــبة 10% م ــة بنس ــات االجتماعي ــة للتأمين ــة العام 2. المؤسس

ــعودي. ــال س ــون ري ــة ملي ــا )100( مائ ــهم قيمته ــون س ــد ملي واح
3. المؤسســون مــن القطــاع الخــاص بنســبة 17,32% من أســهم رأس المال. وقد دفع المؤسســون

ــهم  ــي األس ــت باق ــاري ، وُطرح ــي التج ــك األهل ــدى البن ــم ل ــن حصصه ــبة ٥0% م نس
ــاب  ــة وســتون ألــف ســهم لاكتت ــان وثماني ــن ومائت وعددهــا )٥,2٦8,000( خمســة مايي
العــام بيــن الســعوديين فقــط خــال ثاثيــن يومــًا مــن تاريــخ نشــر المرســوم الملكــي 
المرخــص بتأســيس الشــركة، ويدفــع المكتتــب عنــد االكتتــاب ٥0% مــن القيمــة االســمية 
ــم  ــرض. ويت ــذا الغ ــة له ــوك المعين ــدى البن للســهم باســم الشــركة تحــت التأســيس ل

دفــع باقــي قيمــة األســهم فــي المواعيــد التــي يحددهــا مجلــس اإلدارة.
ــى  ــعودي، إل ــال س ــار ري ــن )1,000,000,000( ملي ــركة م ــال الش ــادة رأس م ــم زي 4- ت
)1,2٥0,000,000( مليــار ومائتــان وخمســون مليــون ريــال ســعوي مقســم إلــى )000,000,12٥( 

ــة. ــهم مجاني ــح أس ــك بمن ــهم، وذل ــون س ــرون ملي ــة وعش ــة وخمس مائ

- المادة التاسعة: األسهم الممتازة
ــة  ــا الجه ــي تضعه ــس الت ــًا لألس ــركة طبق ــة للش ــر العادي ــة غي ــة العام ــوز للجمعي يج
المختصــة أن تصــدر أســهما ممتــازة  أو أن تقــرر شــراءها أو تحويــل أســهم عاديــة إلــى 
أســهم ممتــازة أو تحويــل األســهم الممتــازة إلــى عاديــة، وال تعطــى األســهم الممتــازة الحق 
فــي التصويــت فــي الجمعيــات العامــة للمســاهمين، وترتــب هــذه األســهم ألصحابهــا الحــق 
ــة  ــاح الصافي ــة مــن األرب ــر مــن أصحــاب األســهم العادي ــى نســبة أكث ــي الحصــول عل ف

للشــركة بعــد تجنيــب االحتياطــي النظامــي وفقــًا ألحــكام الشــريعة اإلســامية.

رأس المال واألسهم
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- المادة العاشرة: بيع األسهم الغير مستوفاة القيمة 

ــن  ــف ع ــك، وإذا تخل ــة لذل ــد المعين ــي المواعي ــهم ف ــة الس ــع قيم ــاهم بدف ــزم المس يلت
ــل  ــق اإليمي ــن طري ــه ع ــد إعام ــس اإلدارة بع ــاز لمجل ــتحقاق، ج ــاد االس ــي ميع ــاء ف الوف
أو إباغــه بخطــاب مســجل بيــع الســهم فــي ســوق األوراق الماليــة وفقــًا للضوابــط التــي 

ــة. ــة المختص ــا الجه تحدده
وتســتوفي الشــركة مــن حصيلــة البيــع المبالــغ المســتحقة لهــا وتــرد الباقــي إلــى صاحــب 
الســهم، وإذا لــم تكــف حصيلــة البيــع للوفــاء بهــذه المبالــغ، جــاز للشــركة أن تســتوفي 

الباقــي مــن جميــع أمــوال المســاهم. 
ومــع ذلــك يجــوز للمســاهم المتخلــف عــن الدفــع إلــى يــوم البيــع دفــع القيمة المســتحقة 

عليــه مضافــًا إليهــا المصروفــات التــي أنفقتهــا الشــركة فــي هذا الشــأن.
ــهمًا  ــتري س ــي المش ــادة، وتعط ــذه الم ــكام ه ــًا ألح ــع وفق ــهم المبي ــركة الس ــي الش وتلغ
جديــدًا يحمــل رقــم الســهم الملغــي، وتؤشــر فــي ســجل األســهم بوقــوع البيــع مــع بيــان 

اســم المالــك الجديــد.

- المادة الحادية عشر: إصدار األسهم

ــا  ــن قيمته ــل م ــهم بأق ــدر األس ــركة أن تص ــال الش ــادة رأس م ــة زي ــي حال ــوز  ف ال يج
االســمية، وإنمــا يجــوز أن تصــدر بأعلــى مــن هــذه القيمــة، وفــي هــذه الحالــة األخيــرة 

ــوق المســاهمين. ــد مســتقل ضمــن حق ــي بن ــة ف ــرق القيم يضــاف ف
وال يجــوز توزيعهــا كأربــاح علــى المســاهمين. والســهم غيــر قابــل للتجزئــة فــي مواجهــة 
الشــركة، فــإذا ملــك الســهم أشــخاص متعــددون وجــب عليهــم أن يختــاروا أحدهــم لينوب 
عنهــم فــي اســتعمال الحقــوق المتعلقــة بــه، ويكــون هــؤالء األشــخاص مســئولين بالتضامــن 

عــن االلتزامــات الناشــئة مــن ملكيــة الســهم.

- المادة الثانية عشر: تداول األسهم 
 

ال يجــوز تــداول األســهم التــي اكتتــب بهــا المؤسســون إال بعــد نشــر القوائــم الماليــة عــن 
ســنتين ماليتيــن ال تقــل كل منهمــا عــن اثنــي عشــر شــهرًا مــن تاريــخ تأســيس الشــركة. 
ــخ تأســيس الشــركة  ــا وتاري ــى نوعه ــدل عل ــا ي ــوك هــذه األســهم بم ــى صك ويؤشــر عل

والمــدة التــي يمنــع فيهــا تداولهــا.   

ومــع ذلــك يجــوز خــال مــدة الحظــر نقــل ملكيــة األســهم وفقــًا ألحــكام بيــع الحقــوق 
مــن أحــد المؤسســين إلــى مؤســس آخــر أو ورثــة أحــد المؤسســين فــي حالــة وفاتــه إلــى 
ــى أن تكــون  ــى أمــوال المســاهم المعســر أو المفلــس، عل ــة التنفيــذ عل الغيــر أو فــي حال

أولويــة امتــاك تلــك األســهم للمؤسســين اآلخريــن. 
وتســري أحــكام هــذه المــادة علــى مــا يكتتــب بــه المؤسســون فــي حالــة زيــادة رأس المــال 

قبــل انقضــاء مــدة الحظــر.
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- المادة الثالثة عشر: سجل المساهمين

تتداول أسهم الشركة وفقا ألحكام نظام السوق المالية.

- المادة الرابعة عشر: زيادة رأس المال

ــراح  ــى اقت ــاء عل ــركة  بن ــال الش ــادة رأس م ــرر زي ــة أن تق ــر العادي ــة غي ــة العام 1. للجمعي
مجلــس اإلدارة، بشــرط أن يكــون رأس المــال قــد دفــع كامــًا إال إذا كان الجــزء غيــر 
ــن أو  ــل أدوات دي ــل تحوي ــدرت مقاب ــهم ص ــى أس ــود إل ــال يع ــن رأس الم ــوع م المدف
ــى أســهم. ــا إل ــُد المــدة المقــررة لتحويله ــِه بع ــم تنت ــى أســهم ول ــة إل صكــوك تمويلي

ــدرة ــهم المص ــص األس ــوال أن تخص ــع األح ــي جمي ــة ف ــر العادي ــة غي ــة العام 2. للجمعي
 عنــد زيــادة رأس المــال أو جــزءًا منهــا للعامليــن فــي الشــركة والشــركات التابعــة أو 
بعضهــا، أو أي مــن ذلــك. وال يجــوز للمســاهمين ممارســة حــق األولويــة عنــد إصــدار 

الشــركة لألســهم المخصصــة للعامليــن.

3. للمســاهم المالــك للســهم وقــت صــدور قــرار الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة بالموافقــة 
علــى زيــادة رأس المــال األولويــة فــي االكتتــاب باألســهم الجديــدة التــي تصــدر مقابــل 
ــم  ــة أو بإباغه ــدة يومي ــي جري ــر ف ــم  بالنش ــؤالء بأولويته ــغ ه ــة، ويبل ــص نقدي حص
ــه  ــاب ومدت ــال وشــروط االكتت ــادة رأس الم ــرار زي ــن ق ــجل ع ــد المس ــطة البري بواس

وتاريــخ بدايتــه وانتهائــه. 

ــاهمين ــة للمس ــق األولوي ــل بح ــف العم ــة وق ــر العادي ــة غي ــة العام ــق للجمعي 4. يح
ــر  ــة لغي ــة أو إعطــاء األولوي ــل حصــص نقدي ــادة رأس المــال مقاب ــاب بزي  فــي االكتت

ــي تراهــا مناســبة لمصلحــة الشــركة.  المســاهمين فــي الحــاالت الت

ــدور ــت ص ــن وق ــدة م ــال الم ــه خ ــازل عن ــة أو التن ــق األولوي ــع ح ــاهم بي ــق للمس ٥. يح
 قــرار الجمعيــة العامــة  بالموافقــة علــى زيــادة رأس المــال إلــى آخــر يــوم لاكتتــاب 
فــي األســهم الجديــدة المرتبطــة بهــذه الحقــوق، وفقــًا للضوابــط التــي تضعهــا الجهــة 

المختصــة.

ــة ــى َحَمَل ــدة عل ــهم الجدي ــوزع األس ــاه، ت ــرة )4( أع ــي الفق ــا ورد ف ــاة م ــع مراع ٦. م
ــة  ــه مــن حقــوق أولوي ــا يملكون ــاب، بنســبة م ــوا االكتت ــن طلب ــة الذي  حقــوق األولوي
مــن إجمالــي حقــوق األولويــة الناتجــة مــن زيــادة رأس المــال بشــرط أال يتجــاوز مــا 
يحصلــون عليــه مــا طلبــوه مــن األســهم الجديــدة، ويــوزع الباقــي مــن األســهم الجديــدة 
علــى حملــة حقــوق األولويــة الذيــن طلبــوا أكثــر مــن نصيبهــم، بنســبة مــا يملكونــه 
ــال،  ــادة رأس الم ــن زي ــة م ــة الناتج ــوق األولوي ــي حق ــن إجمال ــة م ــوق أولوي ــن حق م
بشــرط أال يتجــاوز مــا يحصلــون عليــه مــا طلبــوه مــن األســهم الجديــدة، ويطــرح مــا 
تبقــى مــن األســهم علــى الغيــر، مــا لــم تقــرر الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة أو ينــص 

نظــام الســوق الماليــة علــى غيــر ذلــك.
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- المادة الخامسة عشر: تخفيض رأس المال

للجمعيــة العامــة غيــر العاديــة أن تقــرر تخفيــض رأس المــال إذا زاد علــى حاجــة الشــركة 
ــى  ــال إل ــض رأس الم ــا تخفي ــرة وحده ــة األخي ــي الحال ــوز ف ــائر. ويج ــت بخس أو إذا مني
مــا دون الحــد المنصــوص عليــه فــي المــادة )٥4( مــن نظــام الشــركات. وال يصــدر قــرار 
التخفيــض إال بعــد تــاوة تقريــر خــاص يعــده مراجــع الحســابات عــن األســباب الموجبــة 
لــه وعــن االلتزامــات التــي علــى الشــركة وعــن أثــر التخفيــض علــى تلــك االلتزامــات.

وإذا كان تخفيــض رأس المــال نتيجــة لزيادتــه عــن حاجــة الشــركة، وجبت دعــوة الدائنين 
إلــى إبــداء اعتراضاتهــم عليــه خــال ســتين يومــًا مــن تاريــخ نشــر قــرار التخفيــض فــي 
جريــدة يوميــة تــوزع فــي المنطقــة التــي فيهــا مركــز الشــركة الرئيــس. فــإن اعتــرض 
ــى  ــب عل ــور، وج ــاد المذك ــي الميع ــتنداته ف ــركة مس ــى الش ــدم إل ــن وق ــد الدائني أح
الشــركة أن تــؤدي إليــه دينــه إذا كان حــااًل أو أن تقــدم لــه ضمانــًا كافيــًا للوفــاء بــه إذا 

كان آجــًا.

- المادة السادسة عشر: شراء األسهم

يجــوز للشــركة أن تشــتري أســهمها أو ترهنهــا وفقــا لضوابــط تضعهــا الجهــات المختصــة 
وال يكــون لألســهم التــي تشــتريها الشــركة أصــوات فــي جمعيــات المســاهمين.

- المادة السابعة عشر: سندات المديونية
 

بعــد موافقــة الجهــات المختصــة ، يجــوز للشــركة بقــرار تصــدره الجمعيــة العامــة غيــر 
العاديــة إصــدار أدوات ديــن أو صكــوك تمويليــة قابلــة للتحــول إلــى أســهم أو صكوك ســواء 

كانــت لاكتتــاب العــام أو غيــر ذلــك وفقــًا لألنظمــة واللوائــح ذات العاقــة.
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الباب الثالث
مجلس اإلدارة
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- المادة الثامنة عشر: إدارة الشركة 

يتولــى إدارة الشــركة مجلــس إدارة مكــون من تســعة أعضــاء أربعــة منهم يمثلــون الحكومة 
مــن بينهــم الرئيــس يتــم تعينهــم بموافقة رئيــس مجلــس الــوزراء بناءًا علــى اقتــراح وزير 
النقــل وخمســة أعضــاء يمثلــون المســاهمين تنتخبهــم الجمعيــة العامــة العادية للمســاهمين 
ويعيــن أعضــاء مجلــس اإلدارة لمدة ثاث ســنوات ويجوز إعــادة تعيينهم لمــدة أو مدد أخرى.

- المادة التاسعة عشر: انتهاء عضوية المجلس 

ــور  ــن حض ــو ع ــاع العض ــن أو بامتن ــدة التعيي ــاء م ــس اإلدارة بانته ــة مجل ــي عضوي تنته
جلســات المجلــس أو بتغيبــه عــن حضــور أكثــر مــن ثــاث جلســات متتاليــة بــدون عــذر 
ــة  ــد موافق ــه إال بع ــئولية عضويت ــن مس ــو ع ــة العض ــرأ ذم ــس اإلدارة ، وال تب ــه مجل يقبل
الجمعيــة العامــة علــى ذلــك، ومــع ذلــك يجــوز للجمعيــة العامــة العاديــة فــي كل وقــت 
عــزل جميــع أعضــاء مجلــس اإلدارة الممثليــن للمســاهمين أو بعضهــم وذلــك دون إخــال 
بحــق العضــو المعــزول تجــاه الشــركة بالمطالبــة بالتعويــض إذا وقــع العــزل لســبب غيــر 
ــون  ــزل بشــرط أن يك ــس اإلدارة أن يعت ــر مناســب ولعضــو مجل ــي وقــت غي ــول أو ف مقب
ذلــك فــي وقــت مناســب وإال كان مســؤواًل أمــام الشــركة عمــا يترتــب علــى االعتــزال 

مــن أضــرار.

- المادة العشرون: المركز الشاغر في المجلس

إذا شــغر مركــز أحــد أعضــاء مجلــس اإلدارة ممــن يمثلــون المســاهمين كان للمجلــس أن 
يعيــن عضــوًا مؤقتــًا فــي المركــز الشــاغر ، علــى أن يكــون ممــن تتوافــر فيهــم الخبــرة 
والكفايــة و أن يعــرض هــذا التعييــن علــى أول جمعيــة عامــة ، وبالنســبة لممثلــي الدولــة 
فــي المجلــس يقــوم وزيــر النقــل بترشــيح عضــوا آخــر يعينــه المجلــس فــي المركــز 
الشــاغر ويجــب أن تبلــغ بذلــك الــوزارة وكذلــك هيئــة الســوق الماليــة خــال خمســة 
أيــام عمــل مــن تاريــخ التعييــن وأن يعــرض التعييــن علــى الجمعيــة العامــة العاديــة فــي 
أول اجتمــاع لهــا ويكمــل العضــو الجديــد مــدة ســلفه. وإذا نقــص عــدد أعضــاء المجلــس 
عــن خمســة أعضــاء وجــب علــى بقيــة األعضــاء دعــوة الجمعيــة العامــة لانعقــاد خــال 
ســتين يومــا النتخــاب العــدد الــازم مــن األعضــاء الممثليــن للمســاهمين إذا كان نقــص 

أعضــاء المجلــس مــن بينهــم.

- المادة الواحدة والعشرون: صاحيات المجلس

1. مــع مراعــاة االختصاصــات المقررة للجمعيــة العامة، يكون لمجلس اإلدارة أوســع الســلطات
فــي إدارة الشــركة وتصريــف أمورهــا والتصــرف فــي أصولهــا وممتلكاتهــا وعقاراتهــا 
ــراغ  ــع واإلف ــن والبي ــك الره ــن وف ــن والره ــع الثم ــه ودف ــراء وقبول ــق الش ــه ح ول

مجلس اإلدارة
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ــات  ــس اإلدارة وحيثي ــر مجل ــن محض ــى أن يتضم ــن ، عل ــليم المثم ــن وتس ــض الثم وقب
ــة: ــكات وعقــارات الشــركة مراعــاة الشــروط التالي قــراره للتصــرف فــي أصــول وممتل

أ. أن يحدد المجلس في قرار البيع األسباب و المبررات له.
ب. أن يكون البيع مقاربًا لثمن المثل.

ج. أن يكون البيع حاضرًا إال في حاالت الضرورة و بضمانات كافية.
د. أن ال يترتــب علــى ذلك التصرف توقف بعض أنشــطة الشــركة أو تحميلهــا بالتزامات أخرى.

ــي  ــل الحكوم ــات التموي ــق و مؤسس ــع صنادي ــروض م ــد الق ــس اإلدارة عق ــوز لمجل 2. يج
مهمــا بلغــت مدتهــا، ولــه عقــد القــروض التجاريــة، التــي ال تتجــاوز آجالهــا نهايــة مــدة 
الشــركة، ولــه فــي ســبيل ذلــك إصــدار أدوات ديــن أو صكــوك تمويليــة قابلــة للتــداول 
ــاة  ــع مراع ــة  م ــوق المالي ــام الس ــركات ونظ ــام الش ــن نظ ــادة 122 م ــكام الم ــا ألح وفق

ــة: الشــروط التالي
أ. أن يحدد مجلس اإلدارة في قراره أوجه استخدام القرض و كيفية سداده.

ب. أن يراعــى فــي شــروط القــرض و الضمانــات المقدمــة لــه عــدم اإلضــرار بالشــركة و 
مســاهميها والضمانــات العامــة للدائنيــن.

3. لمجلــس اإلدارة حــق الصلــح والتنــازل والتعاقــد وااللتــزام واالرتبــاط باســم الشــركة
ــانها  ــن ش ــي م ــات الت ــال والتصرف ــة األعم ــام بكاف ــس اإلدارة القي ــا ولمجل ــة عنه  ونياب

ــركة.  ــراض الش ــق أغ تحقي
ــن ــر م ــد أو أكث ــه واح ــدود اختصاص ــي ح ــه ف ــة عن ــوكل نياب ــس اإلدارة أن ي 4. لمجل

ــة   ــال معين ــل أو أعم ــام بعم ــن أو القي ــرف معي ــاذ تص ــي اتخ ــر ف ــن الغي ــه أو م  أعضائ
ــه. ــه وصاحيات ــن اختصاصات ــراه م ــن ي ــض م ــق تفوي ــس ح وللمجل

٥. لمجلــس إدارة الشــركة وفــي الحــاالت التــي يقدرهــا حــق إبــراء ذمــة مدينــي الشــركة
 مــن التزاماتهــم طبقــا لمــا يحقــق مصلحتهــا علــى أن يتضمــن محضــر مجلــس اإلدارة 

هــذه القــرارات وحيثيــات قــراره مراعــاة الشــروط التاليــة: 
أ. أن يكون اإلبراء بعد مضي سنة كاملة على نشوء الدين.

ب. أن يكون اإلبراء لمبلغ محدد كحد أقصى لكل عام للمدين الواحد.
ج. اإلبراء حق للمجلس و يجوز له التفويض .

- المادة الثانية والعشرون: مكافأة أعضاء المجلس

ــون  ــى أن تك ــس اإلدارة، عل ــاء مجل ــنوية ألعض ــأة س ــوع كمكاف ــغ مقط ــع مبل ــم توزي يت
اســتحقاق هــذه المكافــأة متناســبًا مــع عــدد الجلســات التــي يحضرهــا العضــو، وكذلــك 
مبلــغ مقطــوع عــن كل جلســة وفــي حــدود مــا نــص عليــه نظــام الشــركات ولوائحــه 
وفقــًا إلحــكام المــادة )7٦( مــن نظــام الشــركات والضوابــط التي تضعهــا الجهــات المختصة.  
ويجــب أن يشــتمل تقريــر مجلــس اإلدارة إلــى الجمعيــة العامــة العاديــة علــى بيــان شــامل 
لــكل مــا حصــل عليــه أعضــاء مجلــس اإلدارة خــال الســنة الماليــة مــن مكافــآت وبــدل 
مصروفــات وغيــر ذلــك مــن المزايــا، وأن يشــتمل كذلــك علــى بيــان مــا قبضــه أعضــاء 
المجلــس بوصفهــم عامليــن أو إدارييــن أو مــا قبضــوه نظيــر أعمــال فنيــة أو إداريــة أو 
ــان بعــدد جلســات المجلــس وعــدد الجلســات التــي  استشــارات وان يشــتمل أيضــا علــى بي

حضرهــا كل عضــو مــن تاريــخ آخــر اجتمــاع للجمعيــة العامــة.
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- المادة الثالثة والعشرون: صاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب
     وأمين السر

1. يكــون رئيــس مجلــس إدارة الشــركة مــن بيــن األعضــاء الذيــن تعينهــم الحكومــة، ويعيــن
 مجلــس اإلدارة مــن بيــن أعضائــه نائبــًا للرئيــس )يحــل محــل الرئيــس فــي حالــة غيابــه( 
ويجــوز لــه تعييــن عضــوًا منتدبــًا، وال يجــوز الجمــع بيــن منصــب رئيــس مجلــس اإلدارة 

وأي منصــب تنفيذي بالشــركة.
2. يختــص رئيــس المجلــس بتمثيــل الشــركة فــي عاقاتهــا مــع الغيــر ولــه حــق التوقيــع

 نيابــة عنهــا وعليــه تنفيــذ قــرارات مجلــس اإلدارة ويكــون لرئيــس مجلــس اإلدارة حــق 
تمثيلهــا أمــام اللجــان والمحاكــم والهيئــات القضائيــة بأنواعهــا ودرجاتها وكتابــة العدل 
وكذلــك أمــام الجهــات الحكوميــة والدوائر والهيئــات الرســمية المختلفة داخــل المملكة 
وخارجهــا ، ولــه حــق المطالبــة والمرافعــة والمدافعــة والمخاصمــة فــي أي قضيــة تقــام 
مــن الشــركة أو عليهــا وتقديــم المذكــرات والطعــن في األحــكام والقــرارات واســتئنافها 
ــازل عــن  ــح والتن ــى الصل ــا والوصــول إل ــب تنفيذه ــا وطل ــا أو قبوله ــراض عليه واالعت
ــه مــن يــراه  ــه الحــق فــي أن يــوكل عن الدعــاوي واالســتام والتســليم كمــا يكــون ل
ــام بعمــل أو أعمــال  ــن أو القي ــة لعمــل معي ــات القانوني فــي اتخــاذ اإلجــراءات والتصرف
ــل  ــا وتحصي ــي غرضه ــة ف ــات الداخل ــود والمعام ــة العق ــرام كاف ــق إب ــه ح معينة.ول
ــا  ــة وتوقيعه ــاء األوراق التجاري ــات وإنش ــن التزام ــا م ــا عليه ــركة وأداء م ــوق الش حق
وتظهيرهــا وقبضهــا وإجــراء كافــة المعامــات المصرفيــة الازمــة لنشــاط  الشــركة 
ــا  ــف أنواعه ــة بمختل ــابات البنكي ــاق الحس ــح وإغ ــابات وفت ــك إدارة الحس ــي ذل ــا ف بم
واإليــداع والتحويــل مــن حســابات الشــركة داخــل وخــارج المملكــة وطلــب الشــيكات، 
ــع  ــتثمار وتوقي ــود االس ــع عق ــة وتوقي ــروض البنكي ــهيات  والق ــى التس ــول عل والحص
عقــود المرابحــة وتوقيــع المســتندات واألوراق التجاريــة وإعطــاء الضمانــات واالعتمــادات 
ــة  ــى كاف ــع عل ــة، والتوقي ــة الخزين ــع اتفاقي ــركة وتوقي ــن الش ــة ع ــاآلت نياب والكف
العقــود والمســتندات المتعلقــة باســتخدام وإجــراء العمليــات المصرفيــة االلكترونيــة عــن 
ــن  ــار ع ــود االستفس ــك عق ــا وكذل ــي أو غيره ــع الذات ــن البي ــت ومكائ ــق االنترن طري
جميــع العمليــات البنكيــة عبــر األنظمــة االلكترونيــة التــي يقدمهــا البنــك، ولــه الحــق 
فــي أن يــوكل عنــه مــن يــراه فــي ذلــك ويحــق لــه التوقيــع باســم الشــركة لصالــح 

الغيــر )طــرف ثالــث(.
ــس اإلدارة ــدد مجل ــرة )2( يح ــي الفق ــا ف ــوص عليه ــات المنص ــاة االختصاص ــع مراع 3. م

 الصاحيــات األخــرى لــكل مــن رئيــس مجلــس اإلدارة والعضــو المنتــدب كمــا يحــدد 
مــا يســتحقونه مــن مكافــآت ومزايــا ماليــة أخــرى خــاف المكافــآت المقــررة ألعضــاء 

ــس اإلدارة. مجل
4. يختــص العضــو المنتــدب بمتابعــة تنفيــذ السياســة التــي يرســمها مجلــس اإلدارة وغيــر

ــن  ــن حي ــس اإلدارة بي ــه مجل ــا ل ــي يخوله ــات الت ــات والصاحي ــن االختصاص ــك م  ذل
ــر. وآخ

ــس اإلدارة ــن مجل ــرة )2( يعي ــي الفق ــا ف ــوص عليه ــات المنص ــاة االختصاص ــع مراع ٥. م
رئيسا تنفيذيا للشركة ويحدد اختصاصاته ومسئولياته وراتبه.

ــه أو مــن غيرهــم ويختــص  ــاره مــن بيــن أعضائ ٦. يعيــن مجلــس اإلدارة أميــن ســر يخت
ــذه  ــن ه ــادرة ع ــرارات الص ــن الق ــس اإلدارة وتدوي ــات مجل ــر اجتماع ــجيل محاض بتس
االجتماعــات وحفظهــا إلــى جانــب ممارســة االختصاصــات األخــرى التــي يوكلهــا إليــه 

ــه. ــس مكافأت ــدد المجل ــس اإلدارة  ويح مجل
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وال تزيــد مــدة رئيــس المجلــس ونائبــه والعضــو المنتــدب وأميــن الســر عضــو مجلــس 
اإلدارة علــى مــدة عضويــة كل منهــم فــي المجلــس، ويجــوز إعــادة انتخابهــم وللمجلــس 
فــي أي وقــت أن يعزلهــم أو أيــًا منهــم دون إخــال بحــق مــن عــزل فــي التعويــض إذا وقــع 
العــزل لســبب غيــر مشــروع أو فــي وقــت غيــر مناســب مــع مراعــاة مــا يتعلــق بالرئيــس 

واألعضــاء الحكومييــن الذيــن يتــم تعيينهــم وعزلهــم مــن قبــل الدولــة. 

- المادة الرابعة والعشرون: اجتماعات المجلس

يجتمــع مجلــس اإلدارة اربــع مــرات علــى األقــل فــي الســنة ويكــون فــي مقــر الشــركة أو 
خارجهــا بدعــوة مــن رئيســة، وتكــون الدعــوة خطيــة وتســلم باليــد أو ترســل بالبريــد أو 
الفاكــس أو بالبريــد االلكترونــي ويجــب علــى رئيــس المجلــس أن يدعــو المجلــس إلــى 

االجتمــاع متــى طلــب إليــه ذلــك اثنــان مــن األعضــاء.

- المادة الخامسة والعشرون: نصاب اجتماع المجلس

ال يكــون اجتمــاع المجلــس صحيحــًا إال إذا حضــره نصــف األعضــاء علــى األقــل، بشــرط أال 
يقــل عــدد الحاضريــن عــن )3( ثاثــة أعضــاء باألصالــة، ويجــوز لعضــو مجلــس اإلدارة أن 
ينيــب عنــه غيــره مــن األعضــاء فــي حضــور اجتماعــات المجلــس طبقــًا للضوابــط اآلتيــة:

1. ال يجــوز لعضــو مجلــس اإلدارة أن ينــوب عــن أكثــر مــن عضــو واحــد فــي حضــور ذلــك 
االجتماع.

2. أن تكون اإلنابة ثابتة بالكتابة وبشأن اجتماع محدد.
3. أن ال يتجاوز عدد مرات اإلنابة مرتين في السنة.

4. ال يجــوز للنائــب التصويــت علــى القــرارات التــي يحظــر النظــام علــى المنيــب التصويــت 
. نها بشأ

ــد  ــه، وعن ــن في ــن أو الممثلي ــاء الحاضري ــة آراء األعض ــس بأغلبي ــرارات المجل ــدر ق وتص
ــس. ــه الرئي ــذي صــوت مع ــب ال ــح الجان تســاوي األصــوات يرج

- المادة السادسة والعشرون: مداوالت المجلس

تثبــت مــداوالت مجلــس اإلدارة وقراراتــه فــي محاضــر يوقعهــا رئيــس المجلــس وأعضــاء 
مجلــس اإلدارة الحاضــرون وأميــن الســر وتــدون هــذه المحاضــر فــي ســجل خــاص يوقعــه 

رئيــس مجلــس اإلدارة وأميــن الســر.

- المادة السابعة والعشرون: اللجان

ــذه  ــض ه ــا وتفوي ــركة ولحاجته ــال الش ــبة ألعم ــان المناس ــس اإلدارة اللج ــكل مجل يش
اللجــان فيمــا يــراه المجلــس مائمــًا مــن الصاحيــات والتنســيق بيــن هــذه اللجــان وذلــك 

بهــدف ســرعة البــت فــي األمــور التــي تعــرض عليهــا.

الباب الرابع
جمعيات المساهمين
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الباب الرابع
جمعيات المساهمين
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- المادة الثامنة والعشرون: حضور الجمعيات

ــا كان عــدد أســهمه حــق حضــور الجمعيــة التأسيســية، ولــكل مســاهم حــق  لــكل مكتتــب  أيًّ
حضــور الجمعيــات العامــة للمســاهمين، ولــه فــي ذلــك أن يــوكل عنــه شــخصًا آخــر مــن 

غيــر أعضــاء مجلــس اإلدارة أو عاملــي الشــركة فــي حضــور الجمعيــة العامــة.

- المادة التاسعة والعشرون: الجمعية التأسيسية 

يدعــو المؤسســون جميــع المكتتبيــن إلــى عقــد جمعيــة تأسيســية خــال خمســة وأربعيــن 
ــة  ــترط لصح ــركة ويش ــيس الش ــص بتأس ــوزارة بالترخي ــرار ال ــخ ق ــن تاري ــًا م يوم
ــم  ــإذا ل ــل. ف ــى األق ــل نصــف رأس المــال عل ــن يمث االجتمــاع حضــور عــدد مــن المكتتبي
يتوافــر هــذا النصــاب توجــه دعــوة إلــى اجتمــاع ثــان يعقــد بعــد خمســة عشــر يومــا علــى 
األقــل مــن توجيــه الدعــوة إليــه. وفــي جميــع األحــوال، يكــون االجتمــاع الثانــي صحيحــًا 

ــا كان عــدد المكتتبيــن الممثليــن فيــه.  أيًّ

- المادة الثاثون: اختصاصات الجمعية التأسيسية

تختص الجمعية التأسيسية باألمور الواردة بالمادة)٦3( من نظام الشركات.

- المادة الواحدة والثاثون: اختصاصات الجمعية العامة العادية

ــة  ــة العامــة غيــر العاديــة، تختــص الجمعي فيمــا عــدا األمــور التــي تختــص بهــا الجمعي
العامــة العاديــة بجميــع األمــور المتعلقــة بالشــركة، وتنعقــد مــرة علــى األقــل فــي الســنة 
خــال األشــهر الســتة التاليــة النتهــاء الســنة الماليــة للشــركة، ويجــوز دعــوة جمعيــات 

عامــة عاديــة أخــرى كلمــا دعــت الحاجــة إلــى ذلــك.

- المادة الثانية والثاثون: اختصاصات الجمعية العامة غير العادية

تختــص الجمعيــة العامــة غـــير العاديــة بتعديل نظـــام الشــركة األســاس باســتثناء األمور 
ــًا  ــة أص ــور الداخل ــي األم ــرارات ف ــدر ق ــا أن تص ــًا. وله ــا نظام ــا تعديله ــور عليه المحظ
فــي اختصاصــات الجمعيــة العامــة العاديــة وذلــك بالشــروط واألوضــاع نفســها المقــررة 

للجمعيــة العامــة العاديــة.

جمعيات المساهمين
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- المادة الثالثة والثاثون: دعوة الجمعيات
ــى مجلــس اإلدارة  ــات العامــة للمســاهمين بدعــوة مــن مجلــس اإلدارة، وعل تنعقــد الجمعي
أن يدعــو الجمعيــة العامــة العاديــة لانعقــاد إذا طلــب ذلــك مراجــع الحســابات أو لجنــة 
ــوز  ــل. ويج ــى األق ــال عل ــن رأس الم ــل )٥%( م ــاهمين يمث ــن المس ــدد م ــة أو ع المراجع
لمراجــع الحســابات دعــوة الجمعيــة لانعقــاد إذا لــم يقــم المجلــس بدعــوة الجمعيــة خــال 

ثاثيــن يومــًا مــن تاريــخ طلــب مراجــع الحســابات. 

ــة  ــوق المالي ــع الس ــي موق ــال ف ــدول األعم ــة العامةوج ــاد الجمعي ــوة النعق ــر الدع وتنش
)تــداول( وموقــع الشــركة االلكترونــي وفــي صحيفــة يوميــة تــوزع فــي مركز الشــركة 
الرئيــس قبــل الميعــاد المحــدد لانعقــاد بواحــد وعشــرين يومــًا علــى األقــل. ومــع ذلــك 
يجــوز االكتفــاء بتوجيــه الدعــوة فــي الميعــاد المذكــور إلــى جميــع المســاهمين بخطابات 
مســجلة. وترســل صــورة مــن الدعــوة وجــدول األعمــال إلــى وزارة التجــارة واالســتثمار 

وكذلــك إلــى هيئــة الســوق الماليــة وذلــك خــال المــدة المحــددة للنشــر.

- المادة الرابعة والثاثون: سجل حضور الجمعيات
ــة العامــة أو الخاصــة أســمائهم  يســجل المســاهمون الذيــن يرغبــون فــي حضــور الجمعي
ــدد  ــت المح ــل الوق ــاع قب ــدد لاجتم ــكان المح ــي أو الم ــركة الرئيس ــز الش ــي مرك ف

ــة.  ــاد الجمعي النعق

- المادة الخامسة والثاثون: نصاب اجتماع الجمعية العامة العادية  
ــاهمون  ــره مس ــًا إال إذا حض ــة صحيح ــة العادي ــة العام ــاع الجمعي ــاد اجتم ــون انعق ال يك
يمثلــون ربــع رأس المــال علــى األقــل ، وإذا لــم يتوفــر النصــاب الــازم لعقــد هــذا االجتماع 
يعقــد االجتمــاع الثانــي بعــد ســاعة مــن انتهــاء المــدة المحــددة النعقــاد االجتمــاع األول 
بشــرط أن تتضمــن الدعــوة لعقــد االجتمــاع األول مــا يفيــد اإلعــان عــن إمكانيــة عقــد 
ــدد  ــًا كان ع ــًا أي ــي صحيح ــاع الثان ــون االجتم ــوال يك ــع األح ــي جمي ــاع. وف ــذا االجتم ه

ــه. ــة في األســهم الممثل

ــر  ــة غي ــة العام ــاع الجمعي ــاب اجتم ــون: نص ــة والثاث ــادة السادس - الم
ــة العادي

ال يكــون اجتمــاع الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة صحيحــًا إال إذا حضــره مســاهمون يمثلــون 
نصــف رأس المــال فــإذا لــم يتوفــر هــذا النصــاب فــي االجتمــاع يعقــد االجتمــاع الثانــي 
بعــد ســاعة مــن انتهــاء المــدة المحــددة النعقــاد االجتمــاع األول بشــرط أن تتضمــن الدعوة 

لعقــد االجتمــاع األول مــا يفيــد اإلعــان عــن إمكانيــة عقــد هــذا االجتمــاع.
وفــي جميــع األحــوال يكــون االجتمــاع الثانــي صحيحــًا إذا حضــره عــدد مــن المســاهمين 
يمثــل ربــع رأس المــال علــى األقــل. وإذا لــم يتوفــر النصــاب الــازم فــي االجتمــاع الثانــي 
وجهــت دعــوة إلــى اجتمــاع ثالــث ينعقــد باألوضــاع نفســها المنصــوص عليهــا فــي المــادة 
)33( مــن هــذا النظــام ويكــون االجتمــاع الثالــث صحيحــًا أيــا كان عــدد األســهم الممثلــة 

فيــه بعــد موافقــة الجهــة المختصــة.
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- المادة السابعة والثاثون: التصويت في الجمعيات

طريقة التصويت في جمعيات المساهمين تتم وفق األتي:
1. تحتســب األصــوات فــي الجمعيــات العاديــة وغيــر العاديــة علــى أســاس صــوت واحــد لــكل 
ســهم، وال يجــوز ألعضــاء مجلــس اإلدارة االشــتراك فــي التصويــت علــى قــرارات الجمعية 

التــي تتعلــق بإبــراء ذمتهــم علــى مــدة إدارتهم.
2. يتبــع أســلوب التصويــت التراكمــي الختيــار أعضــاء مجلــس اإلدارة مــن األعضــاء الغيــر

معينيــن مــن قبــل الدولــة علــى أســاس صــوت واحــد لــكل ســهم مــن المســاهمين الذيــن 
يحــق لهــم حضــور الجمعيــة العامــة وفــق لمــا هــو وارد فــي المــادة)28( مــن هــذا النظــام. 

- المادة الثامنة والثاثون: قرارات الجمعيات

ــا  ــة فيه ــهم الممثل ــة لألس ــة المطلق ــية باألغلبي ــة التأسيس ــي الجمعي ــرارات ف ــدر الق تص
ــي  ــة ف ــهم الممثل ــة لألس ــة المطلق ــة باألغلبي ــة العادي ــة العام ــرارات الجمعي ــدر ق وتص
ــي األســهم  ــة ثلث ــة بأغلبي ــر العادي ــة غي ــة العام ــرارات الجمعي ــا تصــدر ق ــاع كم االجتم
ــه أو  ــال أو تخفيض ــادة رأس الم ــًا بزي ــرارًا متعلق ــاع، إال إذا كان ق ــي االجتم ــة ف الممثل
بإطالــة مــدة الشــركة أو بحلهــا قبــل انقضــاء المــدة المحــددة فــي نظامهــا األســاس أو 
ــاع  ــة أرب ــة ثاث ــا مــع شــركة أخــرى فــا يكــون صحيحــًا إال إذا صــدر بأغلبي باندماجه

ــاع. ــي االجتم ــة ف ــهم الممثل األس

- المادة التاسعة والثاثون: المناقشة في الجمعيات

لــكل مســاهم حــق مناقشــة الموضوعــات المدرجــة فــي جــدول أعمــال الجمعيــة وتوجيــه 
األســئلة فــي شــأنها إلــى أعضــاء مجلــس اإلدارة ومراجــع الحســابات. ويجيب مجلــس اإلدارة 
أو مراجــع الحســابات عــن أســئلة المســاهمين بالقــدر الــذي ال يعــرض مصلحــة الشــركة 
للضــرر. وإذا رأى المســاهم أن الــرد علــى ســؤاله غيــر مقنــع، احتكــم إلــى الجمعيــة، وكان 

قرارهــا فــي هــذا الشــأن نافــذًا.

- المادة األربعون: رئاسة الجمعيات وإعداد المحاضر

ــد  ــه عن ــس اإلدارة أو نائب ــس مجل ــاهمين رئي ــة للمس ــات العام ــات الجمعي ــرأس اجتماع ي
غيابــه أو مــن ينتدبــه مجلــس اإلدارة مــن بيــن أعضائــه لذلــك فــي حــال غيــاب رئيــس 
ــاهمين  ــدد المس ــن ع ــر يتضم ــة محض ــاع الجمعي ــرر باجتم ــه. ويح ــس اإلدارة ونائب مجل
الحاضريــن أو الممثليــن وعــدد األســهم التــي فــي حيازتهــم باألصالــة أو الوكالــة وعــدد 
األصــوات المقــررة لهــا والقــرارات التــي اتخــذت وعــدد األصــوات التــي وافقــت عليهــا أو 
خالفتهــا وخاصــة وافيــة للمناقشــات التــي دارت فــي االجتمــاع. وتــدون المحاضــر بصفــة 
ــرها  ــن س ــة وأمي ــس الجمعي ــه رئي ــاص يوقع ــجل خ ــي س ــاع ف ــب كل اجتم ــة عق منتظم

وجامــع األصــوات.

الباب الخامس
لجنة المراجعة
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الباب الخامس
لجنة المراجعة
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- المادة الواحدة واألربعون : تشكيل اللجنة

ــه عــن  ــة مراجعــة ال يقــل عــدد أعضائ ــة لجن ــة العامــة العادي تشــكل بقــرار مــن الجمعي
ثاثــة وال يزيــد عــن خمســة أعضــاء مــن غيــر أعضــاء مجلــس اإلدارة التنفيذييــن ســواء 
مــن المســاهمين أو غيرهــم ويحــدد فــي القــرار مهمــات اللجنــة وضوابــط عملهــا ومكافآت 

أعضائهــا.

- المادة الثانية واألربعون: نصاب اجتماع اللجنة

ــا  ــا، وتصــدر قراراته ــة أعضائه ــة حضــور أغلبي ــة المراجع يشــترط لصحــة اجتمــاع لجن
بأغلبيــة أصــوات الحاضريــن، وعنــد تســاوي األصــوات يرجــح الجانــب الــذي صــوت معــه 

رئيــس اللجنــة.

- المادة الثالثة واألربعون: اختصاصات اللجنة

تختــص لجنــة المراجعــة بالمراقبــة علــى أعمــال الشــركة، ولهــا فــي ســبيل ذلــك حــق 
االطــاع علــى ســجاتها ووثائقهــا وطلــب أي إيضــاح أو بيــان مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة 
ــة العامــة  ــس اإلدارة دعــوة الجمعي ــب مــن مجل ــا أن تطل ــة، ويجــوز له أو اإلدارة التنفيذي
ــرار أو  ــركة ألض ــت الش ــا أو تعرض ــس اإلدارة عمله ــاق مجل ــاد إذا أع ــركة لانعق للش

خســائر جســيمة.

- المادة الرابعة واألربعون: تقارير اللجنة

ــة للشــركة والتقاريــر والملحوظــات  ــم المالي ــة المراجعــة النظــر فــي القوائ ــى لجن عل
التــي يقدمهــا مراجــع الحســابات، وإبــداء مرئياتهــا حيالهــا إن وجــدت، وعليهــا كذلــك 
إعــداد تقريــر عــن رأيهــا فــي شــان مــدى كفايــة نظــام الرقابــة الداخليــة فــي الشــركة 
وعمــا قامــت بــه مــن أعمــال أخــرى تدخــل فــي نطــاق اختصاصهــا. وعلــى مجلــس اإلدارة 
أن يــودع نســخًا كافيــة مــن هــذا التقريــر فــي مركــز الشــركة الرئيــس قبــل موعــد 
انعقــاد الجمعيــة العامــة بواحــد وعشــرين يومــًا علــى األقــل لتزويــد كل مــن رغــب مــن 

المســاهمين بنســخة منــه. ويتلــى التقريــر أثنــاء انعقــاد الجمعيــة.

لجنة المراجعة
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- المادة الخامسة واألربعون: تعيين مراجع الحسابات

ــابات  ــي الحس ــن مراجع ــن بي ــر( م ــابات )أو أكث ــع حس ــركة مراج ــون للش ــب أن يك يج
المرخــص لهــم بالعمــل فــي المملكــة تعينــه الجمعيــة العامــة العاديــة ، وتحــدد مكافأتــه 
ومــدة عملــه ، ويجــوز لهــا إعــادة تعيينــه ، علــى أال يتجــاوز مجمــوع مــدة تعيينــه خمــس 
ســنوات متصلــة ، ويجــوز لمــن اســتنفد هــذه المــدة أن يعــاد تعيينــه بعــد مضــي ســنتين من 
تاريــخ انتهائهــا. ويجــوز للجمعيــة أيضــًا فــي كل وقــت تغييــره مــع عــدم اإلخــال بحقــه 

فــي التعويــض إذا وقــع التغييــر فــي وقــت غيــر مناســب أو لســبب غيــر مشــروع.

- المادة السادسة واألربعون: صاحيات مراجع الحسابات

لمراجــع الحســابات فــي أّي وقــت حــق االطــاع علــى دفاتــر الشــركة وســجاتها وغيــر 
ذلــك مــن الوثائــق، ولــه أيضــًا طلــب البيانــات واإليضاحــات التــي يــرى ضــرورة الحصــول 
ــي  ــل ف ــا يدخ ــك مم ــر ذل ــا وغي ــركة والتزاماته ــودات الش ــن موج ــق م ــا، ليتحق عليه
نطــاق عملــه. وعلــى رئيــس مجلــس اإلدارة أن يمكنــه مــن أداء واجبــه، وإذا صــادف مراجــع 
الحســابات صعوبــة فــي هــذا الشــأن أثبــت ذلــك فــي تقريــر يقــدم إلــى مجلــس اإلدارة. 
ــس  ــب مــن مجل ــه أن يطل ــس عمــل مراجــع الحســابات، وجــب علي ــم ييســر المجل ــإذا ل ف
اإلدارة دعــوة الجمعيــة العامــة العاديــة للنظــر فــي األمــر وال يجــوز لمراجــع الحســابات 
أن يفشــي للمســاهمين فــي غيــر الجمعيــة العامــة أو للغيــر مــا وقــف عليــه مــن أســرار 

بســبب قيامــة بعملــه.

مراجع الحسابات
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- المادة السابعة واألربعون: السنة المالية

تبــدأ الســنة المالية للشــركة مــن أول يناير وتنتهي في نهاية ديســمبر من كل ســنة ميادية.

- المادة الثامنة واألربعون: الوثائق المالية 

1. يجــب علــى مجلــس اإلدارة فــي نهايــة كل ســنة ماليــة للشــركة أن يعــد القوائــم الماليــة 
ــة،  ــة المنقضي ــنة المالي ــن الس ــي ع ــا المال ــاطها ومركزه ــن نش ــرًا ع ــركة وتقري للش
ــذه  ــس ه ــع المجل ــاح. ويض ــع األرب ــة لتوزي ــة المقترح ــر الطريق ــذا التقري ــن ه ويضّم
ــة  ــاد الجمعي ــدد النعق ــد المح ــل الموع ــابات قب ــع الحس ــرف مراج ــت تص ــق تح الوثائ

ــل. ــى األق ــًا عل ــن يوم ــة وأربعي ــة بخمس العام
2. يجــب أن يوقــع رئيــس مجلــس إدارة الشــركة ورئيســها التنفيــذي ومديرهــا المالــي 
الوثائــق المشــار إليهــا فــي الفقــرة )1( مــن هــذه المــادة، وتــودع نســخ منهــا فــي مركــز 
الشــركة الرئيــس تحــت تصــرف المســاهمين قبــل الموعــد المحــدد النعقــاد الجمعيــة 

العامــة بواحــد وعشــرين يومــًا علــى األقــل . 
3. علــى رئيــس مجلــس اإلدارة أن يــزود المســاهمين بالقوائــم الماليــة للشــركة، وتقريــر 
مجلــس اإلدارة، وتقريــر مراجــع الحســابات، مــا لــم تنشــر فــي جريــدة يوميــة تــوزع 
فــي مركــز الشــركة الرئيــس. وعليــه أيضــًا أن يرســل صــورة مــن هــذه الوثائــق إلــى 
وزارة التجــارة واالســتثمار وكذلــك هيئــة الســوق الماليــة، وذلــك قبــل تاريــخ انعقــاد 

الجمعيــة العامــة بخمســة عشــر يومــًا علــى األقــل.

- المادة التاسعة واألربعون: توزيع األرباح

ــة  ــات العمومي ــع المصروف ــم جمي ــد خص ــة بع ــنوية الصافي ــركة الس ــاح الش ــوزع أرب ت
ــي: ــه اآلت ــى الوج ــتهاك عل ــي االس ــك احتياط ــي ذل ــا ف ــرى بم ــف األخ والتكالي

1. يجنــب )10%( مــن صافــي األربــاح لتكويــن االحتياطــي النظامي للشــركة ويجــوز أن تقرر
الجمعيــة العامــة العاديــة وقــف هــذا التجنيــب متــى بلــغ االحتياطــي المذكــور )30%( مــن 

ــال المدفوع. رأس الم
2. للجمعيــة العامــة العاديــة بنــاء على اقتــراح مجلــس اإلدارة أن تجنــب نســبة )٥%( من صافي

األربــاح لتكويــن احتياطــي اتفاقــي يخصــص لغــرض أو أغــراض معينــة يحددهــا مجلــس 
اإلدارة، ويوقــف هــذا التجنيــب إذا بلــغ )2٥%( مــن رأس المــال.

حسابات الشركة وتوزيع األرباح
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3. للجمعيــة العامــة العاديــة بناًء على اقتراح مجلــس اإلدارة أن تقرر تكويــن احتياطيات أخرى، 
ــدر  ــة ق ــاح ثابت ــع أرب ــل توزي ــذي يحقــق مصلحــة الشــركة أو يكف ــدر ال وذلــك بالق
ــي  ــن صاف ــع م ــك أن تقتط ــورة كذل ــة المذك ــاهمين. وللجمعي ــى المس ــكان عل اإلم
ــون  ــا يك ــة م ــركة أو لمعاون ــي الش ــة لعامل ــات اجتماعي ــاء مؤسس ــغ إلنش ــاح مبال األرب

ــات. ــذه المؤسس ــن ه ــًا م قائم
4. يــوزع مــن الباقي بعد ذلك على المســاهمين نســبة ال تقل عن )٥%( من رأســمال الشــركة المدفوع.
٥. يــوزع الباقــي بعــد ذلــك علــى المســاهمين كحصــة إضافيــة  فــي األربــاح أو االحتفــاظ به

في حساب األرباح المبقاة.

- المادة الخمسون: استحقاق األرباح

يســتحق المســاهم حصتــه فــي األربــاح وفقــًا لقــرار الجمعيــة العامــة الصــادر فــي هــذا 
الشــأن ويبيــن القــرار تاريــخ االســتحقاق وتاريــخ التوزيــع وتكــون أحقيــة األربــاح لمالكــي 

األســهم المســجلين فــي ســجات المســاهمين فــي نهايــة اليــوم المحــدد لاســتحقاق. 

- المادة  الواحدة والخمسون: توزيع األرباح لألسهم الممتازة

1. إذا لــم تــوزع أربــاح عــن أي ســنة مالية ، فإنــه ال يجــوز توزيع أرباح عــن الســنوات التالية
ــة( مــن  إال بعــد دفــع النســبة المحــددة وفقــا لحكــم المــادة )الرابعــة عشــر بعــد المائ

ــازة عــن هــذه الســنة. نظــام الشــركات ألصحــاب األســهم الممت
2. إذا فشــلت الشــركة فــي دفع النســبة المحددة وفقــا لحكم المادة )الرابعة عشــر بعــد المائة

مــن نظــام الشــركات( مــن األربــاح مــدة ثــاث ســنوات متتاليــة، فإنــه يجــوز للجمعيــة 
الخاصــة ألصحــاب هــذه األســهم، المنعقــدة طبقــًا ألحــكام المــادة )التاســعة والثمانيــن( 
مــن نظــام الشــركات، أن تقــرر إمــا حضورهــم اجتماعــات الجمعيــة العامــة للشــركة 
والمشــاركة فــي التصويــت، أو تعييــن ممثليــن عنهــم فــي مجلــس اإلدارة بمــا يتناســب 
ــن الشــركة مــن دفــع كل  ــى أن تتمك ــال، وذلــك إل مــع قيمــة أســهمهم فــي رأس الم

ــة المخصصــة ألصحــاب هــذه األســهم عــن الســنوات الســابقة. ــاح األولوي أرب
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- المادة الثانية والخمسون: خسائر الشركة

1. إذا بلغــت خســائر شــركة المســاهمة نصــف رأس المال المدفــوع، في أي وقت خال الســنة
الماليــة، وجــب علــى أي مســؤول فــي الشــركة أو مراجــع الحســابات فــور علمــه بذلــك 
إبــاغ رئيــس مجلــس اإلدارة، وعلــى رئيــس مجلــس اإلدارة إبــاغ أعضــاء المجلــس فــورًا 
ــوة  ــك دع ــه بذل ــن علم ــًا م ــر يوم ــة عش ــال خمس ــس اإلدارة خ ــى مجل ــك، وعل بذل
ــخ  ــن تاري ــًا م ــن يوم ــة وأربعي ــال خمس ــاع خ ــة لاجتم ــر العادي ــة غي ــة العام الجمعي
ــكام  ــًا ألح ــه وفق ــركة أو تخفيض ــال الش ــادة رأس م ــا زي ــرر إم ــائر، لتق ــه بالخس علم
نظــام الشــركات وذلــك إلــى الحــد الــذي تنخفــض معــه نســبة الخســائر إلــى مــا دون 
نصــف رأس المــال المدفــوع، أو حــل الشــركة قبــل األجــل المحــدد فــي نظــام الشــركات.
2. تعــد الشــركة منقضيــة بقــوة نظام الشــركات إذا لــم تجتمــع الجمعية العامة خــال المدة

المحــددة فــي الفقــرة )1( مــن هــذه المــادة، أو إذا اجتمعــت وتعــذر عليهــا إصــدار قــرار 
فــي الموضــوع، أو إذا قــررت زيــادة رأس المــال وفــق األوضــاع المقــررة فــي هــذه المادة 
ولــم يتــم االكتتــاب فــي كل زيــادة رأس المــال خــال تســعين يومــًا مــن صــدور قــرار 

الجمعيــة بالزيــادة.
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- المادة الثالثة والخمسون: دعوى المسؤولية

لــكل مســاهم الحــق فــي رفــع دعــوى المســؤولية المقــررة للشــركة علــى أعضــاء مجلــس 
اإلدارة إذا كان مــن شــأن الخطــأ الــذي صــدر منهــم إلحــاق ضــرر خــاص بــه. وال يجــوز 
للمســاهم رفــع الدعــوى المذكــورة إال إذا كان حــق الشــركة فــي رفعهــا ال يــزال قائمــًا. 

ويجــب علــى المســاهم أن يبلــغ الشــركة بعزمــه علــى رفــع الدعــوى.

المنازعات
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حل الشركة وتصفيتها
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- المادة الرابعة والخمسون: انقضاء الشركة

تدخــل الشــركة بمجــرد انقضائهــا دور التصفيــة وتحتفــظ بالشــخصية االعتباريــة بالقــدر 
الــازم للتصفيــة ويصــدر قــرار التصفيــة االختياريــة مــن الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة 
ــه  ــلطاته وأتعاب ــد س ــي وتحدي ــن المصف ــى تعيي ــة عل ــرار التصفي ــتمل ق ــب أن يش ويج
والقيــود المفروضــة علــى ســلطاته والمــدة الزمنيــة الازمــة للتصفيــة ويجــب إال تتجــاوز 
مــدة التصفيــة االختياريــة خمــس ســنوات وال يجــوز تمديدهــا ألكثــر مــن ذلــك إال بأمــر 
قضائــي وتنتهــي ســلطة مجلــس إدارة الشــركة بحلهــا ومــع ذلــك يظــل هــؤالء قائميــن 
ــن  ــى أن يعي ــن إل ــم المصفي ــي حك ــر ف ــى الغي ــبة إل ــدون بالنس ــركة ويع ــى إدارة الش عل
المصفــي وتبقــى جمعيــات المســاهمين قائمــة خــال مــدة التصفيــة ويقتصــر دورهــا علــى 

ممارســة اختصاصاتهــا التــي ال تتعــارض مــع اختصاصــات المصفــي.

حل الشركة وتصفيتها
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الباب العاشر
أحكام ختامية
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- المادة الخامسة والخمسون

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

- المادة السادسة والخمسون

يودع هذا النظام وينشر طبقًا ألحكام نظام الشركات ولوائحه.

أحكام ختامية





حـلـول الـنـقـل الـمـتـكـامـل

عضو اللجنة الوطنية للشركات المساهمة السعودية
ULAT - عضو ا�تحــــاد الـعــربـي للــنـقـل الــبــّري
UITP - عضو ا�تـحـــاد الـعـــالــمـي للـمواصــــالت
NAPT - عضو الجمعية االمريكية الوطنية للنقل الطالبي

الشركة السعودية للنقل الجماعي

920000877
www.saptco.com.sa

saptcoSA


