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الشركة السعودية للنقل الجماعي
شركة مساهمة سعودية عامة

عقد التأسيس
تأسست بالمرسوم الملكي 
رقم م 11/وتاريخ 1399/3/٧ هـ

المقر الرئيسي  -الرياض
المملكة العربية السعودية

الرقـم :م 11/
التاريخ1399/3/7 :هـ

بعون اهلل تعالى نحن

خالد بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية

الرقم :م - 11/التاريخ1399/3/7 :هـ
بعــد اإلطــاع علــى المــادة ( )52مــن نظــام الشــركات الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم
(م )6 /وتاريــخ 1385/3/22هـــ  .وبعــد اإلطــاع علــى قــرار مجلــس الــوزراء رقــم ( )71وتاريخ
1399/3/1هـ .

رسمنا بما هو آت
أوال :الموافقــة علــى الترخيــص بتأســيس شــركة المواصــات العامــة لنقــل الــركاب
(       شركة مساهمة سعودية).
ثاني ـاً :علــى كل مــن نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء والــوزراء كل فيمــا يخصــه تنفيــذ
مرســومنا هــذا.
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الرقـم:
التاريخ:
التوابع:

المملكة العربية السعودية
األمانة العامة لمجلس الوزراء

الموضوع :قرار رقم ( )71وتاريخ 1399/3/1هـ
إن مجلس الوزراء،
بعــد اإلطــاع علــى خطــاب معالــي وزيــر المواصــات رقــم  1354فــي 1398/8/19هـــ بشــأن
طلبــه الترخيــص بتأســيس شــركة المواصــات العامــة لنقــل الــركاب داخــل المــدن
وبينهــا.
وبعــد اإلطــاع علــى خطــاب معالــي وزيــر التجــارة رقــم /9/3س 2166/10/1252/فــي
1399/1/25هـــ فــي الموضــوع.
ـراري مجلــس الــوزراء رقــم  378وتاريــخ 1398/4/18هـــ ورقــم 16
وبعــد اإلطــاع علــى قـ ّ
وتاريــخ 1399/1/18هـ.
يقرر ما يلي:
أوالً :الموافـقــــة علــى الترخـيـــص بتأســيس شـركــــة المواصـــــات العامـــة لنقـــل
الركــــاب (شــــركة مســاهمة ســعودية).
ثانياً :وقد نظم مشروع مرسوم ملكي صيغته مرفقة بهذا.
ولمـا ذكـر حـرر،،،

نائب رئيس مجلس الوزراء
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الرقـم/3 :م5760
التاريخ1399/3/14 :هـ
التوابع75 :

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 المواصالت 		

المحترم

بعد التحية،
أبعــث لمعاليكــم طيــه صــورة مــن قــرار مجلــس الــوزراء رقــم  71وتاريــخ 1399/3/1هـــ
القاضــي بالموافقــة علــى الترخيــص بتأســيس شــركة المواصــات العامــة لنقــل الــركاب
(شــركة مســاهمة ســعودية).
وحيث صدر المرسوم الملكي رقم م 11/وتاريخ 1399/3/7هـ بالموافقة على ذلك.
أرجو إكمال الالزم بموجبه.
وتقبلوا تحياتي،،،

الــوزراء

• 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 األعالم 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.
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رئيــس ديــوان رئاســة مجلــس
محمد عبداهلل النويصر

المملكة العربية السعودية
األمانة العامة لمجلس الوزراء

الرقـم:
التاريخ:
التوابع:

قرار رقم  378وتاريخ 1398/4/18هـ
إن مجلــس الــوزراء بعــد اإلطــاع علــى خطــاب وزيــر المواصــات رقــم  291وتاريــخ
1398/2/21هـــ بشــأن الدراســات التــي أجرتهــا وزارة المواصــات للنقــل العــام فــي بعــض
المــدن الرئيســية مــن قبــل بعــض الشــركات االستشــارية إثــر صــدور نظــام النقــل العــام
علــى الطــرق ،وقيامهــا بتوجيــه الدعــوة عــن طريــق الصحــف إلــى الشــركات واألفــراد
الراغبيــن فــي الحصــول علــى التزامــات للنقــل العــام ،حيــث لــم يتقــدم ســوى طلــب واحــد
لمجموعــة يمثلهــا األميــر خالــد بــن عبــداهلل بــن عبدالرحمــن ،والســيد /صالــح عبــداهلل
كامــل إلنشــاء شــركة مســاهمة تلتــزم بالنقــل العــام الجماعــي فــي مــدن المملكــة
يتضمــن مــا يأتــي:
 -1إنشاء شركة مساهمة خاصة ألغراض النقل باألوضاع المبينة في العرض المقدم.
 -2يكون رأس مال الشركة ( )300مليون ريال.
 -3يكتتب المؤسسون في  %40من رأس مالها.
 -4تطرح ال  % 60الباقية للجمهور في صورة أسهم.
 -5التعاقــد مــع شــركة أجنبيــة لهــا خبــرة فــي أعمــال النقــل لإلشــراف علــى إدارة
الشــركة.
وبعد دراسة األسس والبدائل المقترحة الموضحة في خطاب معالي وزير المواصالت المرفق.
يقرر ما يأتي:
 -1تُكون شركة للنقل العام الجماعي داخل المدن وبينها وفقًا لالسس اآلتية:
 %25من رأس المال للمؤسسين السعوديين
على أال تزيد الحصة الفردية عن  %2من رأس مال الشركة.
 %40من رأس المال لالكتتاب العام
 %25من رأس المال تشارك الدولة بها
 %10من رأس المال تشارك به الشركة األجنبية التي ستدير وتشغل الشركة.
 -2تحسب اإلعانة على أساس الحافلة كيلومتر.
وبالنســبة للنقــل فيمــا بيــن المــدن تحــدد األجــرة علــى أســاس الربــح ،أمــا قيمــة
التذاكــر فــي داخــل المــدن فيكــون الحــد األقصــى هــو ( )30ثالثــون قرشــًا للتذكــرة.
 -3تحتســب األجــور واإلعانــة علــى أســاس أن يتحقــق ربح للشــركة قدره  %15خمســة عشــر
في المائة.
ولمـا ذكـر حـرر،،،
نائب رئيس مجلس الوزراء
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المملكة العربية السعودية
األمانة العامة لمجلس الوزراء
قرار رقم  16وتاريخ 1399/1/18هـ

الرقـم:
التاريخ:
التوابع:

إن مجلــس الــوزراء بعــد اإلطــاع علــى خطــاب معالــي وزيــر المواصــات الموافــق لهــذا
رقــم  111/1فــي 1399/1/18هـــ المتضمــن اإلشــارة إلــى قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 378
وتاريــخ 1398/4/18هـــ القاضــي بالموافقــة علــى قيــام وتأســيس شــركة النقــل الجماعــي
داخــل المــدن وبينهــا والــذي حــدد رأس مــال الشــركة علــى النحــو التالــي:
  %25من رأس المال تساهم به الدولة.  %25من رأس المال يساهم به المؤسسون السعوديون.  %40من رأس المال تطرح باالكتتاب العام للمواطنين.  %10مــن رأس المــال تســاهم بــه الشــركة األجنبيــة التي يتــم اختيارها إلدارة وتشــغيل الشــركة.وقــد أفــادت الــوزارة بأنــه قــد تعــذر الحصــول علــى شــركة مــن الشــركات العالميــة
ذات القــدرة والكفــاءة إلدارة وتشــغيل الشــركة تقبــل بهــذا العــرض إذ أن الكثيــر مــن
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 عالقتهــا
بــاإلدارة والتشــغيل فقــط مقابــل أتعــاب يتــم االتفــاق عليهــا فــي حــدود التكاليــف الفعليــة
مــع أربــاح معقولــة ،أمــا فيمــا يتعلــق بالحصــة التــي كانــت مخصصــة للشــركة فقــد
جــرى بحثهــا مــع وزيــر الماليــة واالقتصــاد الوطنــي واتفــق الــرأي علــى إضافتهــا لحصــة
الدولــة لتصبــح حصتهــا  %35علــى أن ُينظــر موضوعهــا فــي مــا بعــد ،فإمــا أن يخصــص
ربحهــا لتصــرف منــه كل أو بعــض إســتحقاق شــركة اإلدارة أو تحــال ألحــدى المؤسســات
الحكوميــة أو تطــرح لالكتتــاب العــام.
ويقترح معاليه تشكيل مجلس إدارة الشركة التأسيسي على النحو التالي:
 وزير المواصالت :رئيساً. ثــاث أعضــاء يمثلــون وزارات المواصــات والماليــة واالقتصــاد الوطنــي والتجــارة ويفــوضباختيار 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 المواصالت.لذا يرجى الموافقة على ما يلي:
 -1اقتصار عالقة الشركة األجنبية باإلدارة والتشغيل فقط.
 -2إضافــة الحصــة التــي كانــت مخصصة للشــركة األجنبيــة إلى حصــة الدولــة والنظر في
أمرها فيما بعد.
 -3تكويــن مجلــس إدراة شــركة النقــل الجماعــي داخــل المــدن وبينهــا علــى النحــو المشــار
إليــه أعــاه.
وبعد اإلطالع على قرار مجلس الوزراء رقم  378وتاريخ 1398/4/18هـ.
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المملكة العربية السعودية
األمانة العامة لمجلس الوزراء

الموضوع:

الرقـم:
التاريخ:
التوابع:

يقـــــرر

الموافقة على ما يلي:
 -1اقتصار عالقة الشركة األجنبية باإلدارة والتشغيل فقط.
 -2إضافــة الحصــة التــي كانــت مخصصــة للشــركة األجنبيــة إلــى حصــة الدولــة والنظــر
في أمرها فيما بعد.
 -3تكوين مجلس إدراة شركة النقل الجماعي داخل المدن وبينها على النحو التالي:
 وزير المواصالت :رئيساً. ثــاث أعضاء يمثلــون وزارات المواصالت والماليــة واالقتصاد الوطنــي والتجارة ،ويفوضباختيار 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 المواصالت.

ولمـا ذكـر حـرر،،،
نائب رئيس مجلس الوزراء
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قرار وزاري
رقم  254وتاريخ 1399/8/14هـ

إن وزير التجارة بما له من صالحيات.
وبنــا ًء علــى المرســوم الملكــي رقــم (م )11/فــي 1399/3/7هـــ القاضــي بالموافقــة علــى
الترخيــص بتأســيس شــركة المواصــات العامــة لنقــل الــركاب  -شــركة مســاهمة
ســعودية  -وفقــًا لنظــام الشــركات.
وبنــا ًء علــى الطلــب المقــدم لنــا مــن الشــركة بتاريــخ 1399/8/1هـــ إلصــدار قــرار إعــان
تأسيســها طبقــًا ألحــكام نظــام الشــركات الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم (م )6/فــي
1385/3/22هـ.
وبعــد اإلطــاع علــى قــرارات الجمعيــة التأسيســية لمســاهمي الشــركة المنعقــدة فــي
1399/7/26هـــ والتــي مــن ضمــن قراراتهــا تعديــل اســم الشــركة.
وبعد اإلطالع على نظام الشركات ،يقرر ما يلي:
أوالً :إعالن تأسيس الشركة السعودية للنقل الجماعي شركة مساهمة سعودية.
ثانيـاً :ينشــر هــذا القــرار وعقد تأســيس الشــركة ونظامها األساســي فــي الجريدة الرســمية
على نفقة الشركة.

وزيـر التجـارة
سليمان السليم
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مبرم بين كل من:

عقد تأسيس الشركة السعودية للنقل الجماعي
(شركة مساهمة سعودية)

م

اإلسم

1

صندوق اإلستثمارات العامة ويمثله

الجنسية

المهنة

مكان اإلقامة
وزارة المالية
بالرياض

سعودي

2

سمو األمير خالد بن عبداهلل بن عبدالرحمن

=

رجل أعمال

الرياض

3

سمو األمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز

=

=

=

4

سمو األمير سعود بن فهد بن عبدالعزيز

=

=

=

5

سمو األمير منصور بن متعب بن عبدالعزيز

=

=

=

6

 سمو األمير عبداهلل بن تركي آل تركي آل سعود

=

=

=

7

األمير مشعل أحمد سديري

=

=

=

8

الشيخ صالح عبداهلل كامل

=

=

=

9

الشيخ عمر عبداهلل كامل

=

=

=

10

الشيخ حسين محسن الحارثي

=

=

=

11

الشيخ علي وفهد حسين الشبكشي

=

=

=

12

شركة عبدالعزيز ومحمد الجميح

=

=

=

13

الشيخ حسن المشاري الحسين

=

=

=

14

شركة الراشد والعمران

=

=

=

15

الشيخ محمد أحمد عشماوي

=

=

=

16

فيصل كمال أدهم

=

=

=

17

الشيخ خالد بن سالم بن محفوظ

=

=

=

18

عبدالعزيز محمد النويصر

=

=

=

19

نورة أحمد عبدالوهاب

=

=

=

20

الشيخ عبدالعزيز قاسم كانو

=

=

=

21

الشيخ علي العبداهلل التميمي

=

=

=

22

الدكتور أحمد عبدالعزيز داغستاني

=

=

=

23

الدكتور عبداهلل محمد العمران

=

=

=

24

الشيخ سالم محمد بن الدن

=

=

=

25

مؤسسة الهطالني )حمدالناصر الهطالني) واخوانه وشركة الشحن البري

=

=

=

26

شركة محمد علي مغربي للسيارات

=

=

=

27

شركة عبدالعزيز كعكي للسيارات

=

=

=

9

الجنسية

المهنة

مكان اإلقامة

م

اإلسم

=

=

28

شركة التوفيق للسيارات

=

=

=

29

الشركة العربية للنقل

=

إتفــق الموقعــون علــى هــذا العقــد وهــم جميعـًا كاملــو األهليــة وبالحالــة المعتبرة شــرعًا
علــى إنشــاء شــركة مســاهمة ســعودية بموجــب أحــكام نظــام الشــركات الصادر بالمرســوم
الملكــي الكريــم م 6/وتاريــخ 1385/3/22هـــ وأحــكام قــرار مجلــس الــوزراء الموقــر رقــم ص
 378بتاريــخ 1398/4/18هـــ ووفقـًا لألحــكام والشــروط التالية:

 مادة ( )1ـ اسم الشركة:الشركة السعودية للنقل الجماعي (شركة مساهمة سعودية).

 مادة ( )2ـ مركز الشركة الرئيسي:مدينة الرياض.
ويجــوز لمجلــس اإلدارة أن ينشــيء لهــا فروعــًا أو مكاتــب أو توكيــات داخــل المملكــة
العربيــة الســعودية أو خارجهــا إذا اقتضــى األمــر.

 مادة ( )3ـ 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 الالزمة لنشاط الشركة.
ب  -إقامــة المســتودعات والــورش والمخــازن ومراكــز الصيانــة والمحطــات والمواقــف
واالســتراحات علــى الطــرق الرئيســية بيــن المــدن وكافــة المبانــي الالزمــة ألعمالهــا
وإدارتهــا.
ج  -تملــك وشــراء الحافــات والمعــدات واآلالت وكافــة التجهيــزات التــي يحتاجهــا
المرفــق.
د  -للشــركة الحــق فــي امتــاك كل مــا تــراه الزمــًا مــن األمــوال المنقولــة وغيــر
المنقولــة لتنفيــذ أغراضهــا.
هـ  -القيام بكافة األغراض الالزمة 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 أعما ً
ال شبيـــهة بأعمالها أو تعاونهـــا في تحقيق غرضـــها
أو تكــون مكملــة لهــا وأن تندمــج فيهــا أو تشــتريها أو تلحقهــا بهــا.
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 مادة ( )4ـ مدة الشركة:مــدة الشــركة عشــرون ســنة هجريــة ،تبــدأ مــن تاريــخ صــدور قــرار معالــي وزيــر
التجــارة بإعــان تأسيســها ،ويجــوز إطالــة هــذه المــدة بقــرار مــن الجمعيــة العموميــة
غيــر العاديــة قبــل انتهــاء أجلهــا بســنة علــى األقــل.

 -مادة ( )5ـ رأس مال الشركة:

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

 مادة (:)6اكتتــب المؤسســون بنســبة  %60مــن أســهم رأس المــال أي بعــدد ( )6ســتة مالييــن ســهم
قيمتهــا اإلســمية ( )600ســتمائة مليــون ريــال ســعودي وجميعهــا أســهم نقديــة وذلــك علــى
النحــو التفصيلــي اآلتــي:
عدد األسهم
النقدية

قيمتها بالمليون
ريال سعودي
200

م

إسم المؤسس

1

صندوق اإلستثمارات العامة

2,000,000

2

مؤسسة التأمينات االجتماعية

1,000,000

100

3

صاحب السمو األمير خالد بن عبداهلل بن عبدالرحمن

160,000

16

4

صاحب السمو األمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز

80,000

8

5

صاحب السمو األمير سعود بن فهد بن عبدالعزيز

80,000

8

6

صاحب السمو األمير منصور بن متعب بن عبدالعزيز

20,000

2

7

صاحب السمو األمير عبداهلل بن تركي آل تركي آل سعود

64,000

6,4

8

األمير بندر بن أحمد السديري

32,000

3,2

9

الشيخ صالح عبداهلل كامل

160,000

16

10

الشيخ عمر عبداهلل كامل

152,000

15,2

11

الشيخ حسين محسن الحارثي

136,000

13,6

12

الشيخ علي وفهد حسين الشبكشي

160,000

16

13

شركة عبدالعزيز ومحمد الجميح

72,000

7,2

14

الشيخ حسن المشاري الحسين

8,000

0,8

15

شركة الراشد والعمران

56,000

5,6

11

عدد األسهم
النقدية

قيمتها بالمليون
ريال سعودي
4,8

م

إسم المؤسس

16

الشيخ محمد أحمد عشماوي

48,000

17

فيصل كمال ادهم

48,000

4,8

18

الشيخ خالد سالم بن محفوظ

48,000

4,8

19

عبدالعزيز محمد النويصر

24,000

2,4

20

نورة أحمد عبدالوهاب

24,000

2,4

21

الشيخ عبدالعزيز قاسم كانو

24,000

2,4

22

الشيخ علي العبداهلل التميمي

24,000

2,4

23

الدكتور أحمد عبدالعزيز داغستاني

24,000

2,4

24

الدكتور عبداهلل محمد العمران

48,000

4,8

25

الشيخ سالم محمد بن الدن

48,000

4,8

26

مؤسسة الهطالني (حمد الناصر الهطالني) واخوانه وشركة الشحن البري

48,000

4,8

27

شركة محمد علي مغربي للسيارات

24,000

2,4

28

شركة عبدالعزيز كعكي للسيارات

48,000

4,8

29

شركة التوفيق للسيارات

48,000

4,8

30

الشركة العربية للنقل

24,000

2,4

4,732,000

473,2

اإلجمالي

وقــد قــام المؤسســون بدفــع نســبة  %50مــن كامــل حصصهــم لــدى البنــك األهلــي
التجــاري خــال خمســة عشــر يومــًا مــن تاريــخ صــدور المرســوم الملكــي المرخــص
بإنشــاء الشــركة.
ُ
وطرحــت باقــي األســهم وقدرهــا ( )5,268,000خمســة مالييــن ومائتــان وثمانيــة وســتون
ألــف ســهم لالكتتــاب العــام بيــن الســعوديين فقــط خــال ثالثيــن يومـًا مــن تاريــخ نشــر
المرســوم الملكــي المرخــص بتأســيس الشــركة .ودفــع المكتتــب عنــد االكتتــاب  %50مــن
القيمــة اإلســمية للســهم بإســم الشــركة تحــت التأســيس لــدى البنــوك المعينــة لهــذا
الغــرض ،ويتــم دفــع باقــي قيمــة األســهم فــي المواعيــد التــي يحددهــا مجلــس اإلدارة.
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 مادة ( )7ـ إدارة الشركة:يتولــى إدارة الشــركة مجلــس إدارة مؤلــف مــن ( 8ثمانيــة أعضــاء) ثالثــة منهــم يمثلــون
الحكومــة مــن بينهــم الرئيــس ،يتــم تعينهــم بموافقــة رئيــس مجلــس الــوزراء بنــا ًء علــى
اقتــراح وزيــر المواصــات ،وخمســة أعضــاء يمثلــون المســاهمين تختارهــم الجمعيــة
العامــة لمــدة ثــاث ســنوات.
ويجــوز إعــادة تعيينهــم لمــدة أو لمــدد أخــرى ،وتكــون مكافــاة أعضــاء مجلــس اإلدارة
وصالحيتهــم حســبما هــو منصــوص عليــه قــي النظــام األساســي المرفــق.
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 ( )8ـ السنة المالية:تبتــدىء ســنة الشــركة الماليــة مــن غــرة رجــب مــن كل عــام وتنتهــي بنهايــة جمــاد
الثانــي مــن كل ســنة وتشــتمل الســنة الماليــة األولــى علــى المــدة التــي تنقضــي مــن
تاريــخ القــرار الصــادر بإعــان تأســيس الشــركة حتــى نهايــة جمــاد الثانــي مــن الســنة
التاليــة.

 مادة (:)9تسري أحكام مواد النظام األساسي المرفق فيما لم يرد نصه في هذا العقد.

 مادة ( )10ـ 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:
 -1الشيخ حسين المنصوري.
 -2الشيخ صالح عبداهلل كامل.
حــرر هــذا العقــد مــن نســخة بيــد كل مؤســس نســخة واحتفــظ بالنســخة الباقيــة
الســتكمال إجــراءات التأســيس.
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المؤسسون
التوقيع

م

اإلسم

1

صندوق اإلستثمارات العامة ويمثله

2

مؤسسة التأمينات اإلجتماعية ويمثلها

3

سمو األمير خالد بن عبداهلل بن عبدالرحمن

4

سمو األمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز

5

سمو األمير سعود بن فهد بن عبدالعزيز

6

سمو األمير منصور بن متعب بن عبدالعزيز

7

سمو األمير عبداهلل بن تركي آل تركي آل سعود

8

سمو األمير بندر أحمد السديري

9

الشيخ صالح عبداهلل كامل

10

الشيخ عمر عبداهلل كامل

11

الشيخ علي وفهد حسين الشبكشي

12

شركة عبدالعزيز ومحمد الجميح

13

الشيخ حسين محسن الحارثي

14

الشيخ حسن مشاري الحسين

15

شركة الراشد والعمران

16

الشيخ محمد أحمد عشماوي

17

فيصل كمال أدهم

18

الشيخ خالد بن سالم بن محفوظ

19

عبدالعزيز محمد النويصر

20

نورة أحمد عبدالوهاب

21

الشيخ عبدالعزيز قاسم كانو

22

الشيخ علي العبداهلل التميمي

23

الدكتور أحمد عبدالعزيز الداغستاني

24

الدكتور عبداهلل محمد العمران

25

الشيخ سالم محمد بن الدن

26

مؤسسة الهطالني (محمد الناصر الهطالني) واخوانه وشركة الشحن البري

27

شركة محمد علي مغربي للسيارات

28

شركة عبدالعزيز كعكي للسيارات

29

شركة التوفيق للسيارات

30

الشركة العربية للنقل
اإلجمالي

14

الشركة السعودية للنقل الجماعي
شركة مساهمة سعودية عامة

النظام األساس
1440هـ 2018 -م

تأسست بالمرسوم الملكي 
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تأسيس الشركة
 المادة األولى :التأسيستأسســت طبقــا ألحــكام نظــام الشــركات ولوائحــه ،والنظــام الحالــي شــركة مســاهمة
ســعودية وفقــًا لألحــكام اآلتيــة:

 المادة الثانية :اسم الشركةالشركة السعودية للنقل الجماعي (شركة مساهمة سعودية عامة).

 المادة الثالثة :أغراض الشركةنقــل الــركاب بالحافــات علــى شــبكة الطــرق العامــة بالمملكــة داخــل المــدن وفيمــا بينهــا
وخــارج المملكــة ونقــل الطــرود ونقــل وترحيــل البضائــع والمهمــات والنقــل المدرســي
ونقــل المعلمــات وتأجيــر وتشــغيل الســيارات واألجــرة الخاصــة والشــاحنات وتشــغيل
وصيانــة المتــرو والقطــارات ونقــل الرمــل والبحــص وتنظيــم الرحــات الســياحية
داخــل المملكــة وخدمــات الحــج والعمــرة مــن داخــل وخــارج المملكــة ،وتقديــم الخدمــات
المســاندة واللوجســتية والتدريــب الفنــي فــي مجــال النقــل واســتيراد قطــع الغيــار
والمنظفــات الكيميائيــة للمركبــات ولهــا فــي ســبيل ذلــك مــا يلــي:
 .1شراء واستئجار األراضي والمباني لنشاط الشركة.
 .2إقامــة المســتودعات والــورش والمخازن ومراكــز الصيانة والمحطــات والمواقف واالســتراحات
على الطرق الرئيسية بين المدن وكافة المباني الالزمة ألعمالها وإدارتها.
 .3تملك وشراء الحافالت والمعدات واآلالت وكافة التجهيزات التي يحتاجها المرفق.
 .4للشــركة الحــق فــي امتــاك كل مــا تراه الزمـًا من األمــوال المنقولــة وغير المنقولــة لتنفيذ
أغراضها.
 .5القيام بكافة األغراض الالزمة أو المكملة لألغراض السابقة.
 .6االستعانة بالخبرات الضرورية الوطنية واألجنبية لممارسة أعمالها.
 .7يجوز للشركة شراء وبيع األراضي و االستثمار في العقارات لصالح الشركة.
وتمــارس الشــركة أنشــطتها وفــق األنظمــة المتبعــة وبعــد الحصــول علــى التراخيــص
الالزمــة مــن الجهــات المختصــة إن وجــدت.
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 المادة الرابعة :المشاركة والتملك في الشركاتيجــوز للشــركة إنشــاء شــركات بمفردهــا ذات مســؤولية محــدودة أو مســاهمة مقفلــة
بشــرط أال يقــل رأس المــال عــن ( )5خمســة 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 للشـركةيقــع 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 الشـركةمــدة الشــركة تســعة وتســعون ســنة هجريــة تبــدأ مــن تاريــخ قيدهــا بالســجل التجــاري،
ويجــوز دائمــًا إطالــة هــذه المــدة بقــرار تصــدره الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة قبــل
انتهــاء أجلهــا بســنة واحــدة علــى األقــل.
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اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧـﻲ
رأس اﻟﻤـﺎل واﻷﺳﻬﻢ
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رأس المال واألسهم
 المادة السابعة :رأس المـالحــدد رأس مــال الشــركة بمبلــغ ( )1.000.000.000مليــار ريــال ســعودي ،ثــم بتاريــخ
1428/4/7هـــ الموافــق 20٠٧/4/24م تــم زيــادة رأس مــال الشــركة إلــى ( )1.250.000.000مليــار
ومائتــان وخمســون مليــون ريــال ســعودي مقســم إلــى ( )125.000.000مائــة وخمســة وعشــرون
مليــون ســهم.

 المادة الثامنة :االكتتاب في األسهماكتتــب المؤسســون فــي رأســمال الشــركة البالــغ مليــار ريــال ســعودي لعــدد عشــرة
مالييــن ســهم وذلــك بنســبة  %47.32مــن األســهم وقدرهــا ( )4,732,000أربعــة مالييــن
وســبعمائة واثنــان وثالثــون ألــف ســهم قيمتهــا ( )473,200,000أربعمائــة وثالثــة وســبعون
مليــون ومائتــان ألــف ريــال جميعهــا أســهم نقديــة موزعــة علــى النحــو التالــي:
 .1صندوق االســتثمارات العامة بنســبة  %20من أســهم رأس المال وعددها مليوني ســهم قيمتها
( )200مائتا مليون ريال سعودي.
 .2المؤسســة العامــة للتأمينــات االجتماعيــة بنســبة  %10مــن أســهم رأس المــال وعددهــا
واحــد مليــون ســهم قيمتهــا ( )100مائــة مليــون ريــال ســعودي.
 .3المؤسســون مــن القطــاع الخــاص بنســبة  %17.32من أســهم رأس المال .وقد دفع المؤسســون
نســبة  %50مــن حصصهــم لــدى البنــك األهلــي التجــاري ُ ،
وطرحــت باقــي األســهم
وعددهــا ( )5,268,000خمســة مالييــن ومائتــان وثمانيــة وســتون ألــف ســهم لالكتتــاب
العــام بيــن الســعوديين فقــط خــال ثالثيــن يوم ـًا مــن تاريــخ نشــر المرســوم الملكــي
المرخــص بتأســيس الشــركة ،ويدفــع المكتتــب عنــد االكتتــاب  %50مــن القيمــة االســمية
للســهم باســم الشــركة تحــت التأســيس لــدى البنــوك المعينــة لهــذا الغــرض .ويتــم
دفــع باقــي قيمــة األســهم فــي المواعيــد التــي يحددهــا مجلــس اإلدارة.
 -4تــم زيــادة رأس مــال الشــركة مــن ( )1,000,000,000مليــار ريــال ســعودي ،إلــى
( )1,250,000,000مليــار ومائتــان وخمســون مليــون ريــال ســعوي مقســم إلــى ()125,000,000
مائــة وخمســة وعشــرون مليــون ســهم ،وذلــك بمنــح أســهم مجانيــة.

 -المادة التاسعة :األسهم الممتازة

يجــوز للجمعيــة العامــة غيــر العاديــة للشــركة طبقــًا لألســس التــي تضعهــا الجهــة
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
فــي الحصــول علــى نســبة أكثــر مــن أصحــاب األســهم العاديــة مــن األربــاح الصافيــة
للشــركة بعــد تجنيــب االحتياطــي النظامــي وفق ـًا ألحــكام الشــريعة اإلســامية.
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 المادة العاشرة :بيع األسهم الغير مستوفاة القيمةيلتــزم المســاهم بدفــع قيمــة الســهم فــي المواعيــد المعينــة لذلــك ،وإذا تخلــف عــن
الوفــاء فــي ميعــاد االســتحقاق ،جــاز لمجلــس اإلدارة بعــد إعالمــه عــن طريــق اإليميــل
أو إبالغــه بخطــاب مســجل بيــع الســهم فــي ســوق األوراق الماليــة وفق ـًا للضوابــط التــي
تحددهــا الجهــة المختصــة.
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 مضافـًا إليهــا المصروفــات التــي أنفقتهــا الشــركة فــي هذا الشــأن.
وتلغــي الشــركة الســهم المبيــع وفقــًا ألحــكام هــذه المــادة ،وتعطــي المشــتري ســهمًا
جديــداً يحمــل رقــم الســهم الملغــي ،وتؤشــر فــي ســجل األســهم بوقــوع البيــع مــع بيــان
اســم المالــك الجديــد.

 المادة الحادية عشر :إصدار األسهمال يجــوز فــي حالــة زيــادة رأس مــال الشــركة أن تصــدر األســهم بأقــل مــن قيمتهــا
االســمية ،وإنمــا يجــوز أن تصــدر بأعلــى مــن هــذه القيمــة ،وفــي هــذه الحالــة األخيــرة
يضــاف فــرق القيمــة فــي بنــد مســتقل ضمــن حقــوق المســاهمين.
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 األسهمال يجــوز تــداول األســهم التــي اكتتــب بهــا المؤسســون إال بعــد نشــر القوائــم الماليــة عــن
ســنتين ماليتيــن ال تقــل كل منهمــا عــن اثنــي عشــر شــهراً مــن تاريــخ تأســيس الشــركة.
ويؤشــر علــى صكــوك هــذه األســهم بمــا يــدل علــى نوعهــا وتاريــخ تأســيس الشــركة
والمــدة التــي يمنــع فيهــا تداولهــا.
ومــع ذلــك يجــوز خــال مــدة الحظــر نقــل ملكيــة األســهم وفقـًا ألحــكام بيــع الحقــوق
مــن أحــد المؤسســين إلــى مؤســس آخــر أو ورثــة أحــد المؤسســين فــي حالــة وفاتــه إلــى
الغيــر أو فــي حالــة التنفيــذ علــى أمــوال المســاهم المعســر أو المفلــس ،علــى أن تكــون
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 المساهمينتتداول أسهم الشركة وفقا ألحكام نظام السوق المالية.

 المادة الرابعة عشر :زيادة رأس المال .1للجمعيــة العامــة غيــر العاديــة أن تقــرر زيــادة رأس مــال الشــركة بنــاء علــى اقتــراح
ا إال إذا كان الجــزء غيــر
مجلــس اإلدارة ،بشــرط أن يكــون رأس المــال قــد دفــع كام ـ ً
المدفــوع مــن رأس المــال يعــود إلــى أســهم صــدرت مقابــل تحويــل أدوات ديــن أو
ـد المــدة المقــررة لتحويلهــا إلــى أســهم.
صكــوك تمويليــة إلــى أســهم ولــم تنتــ ِه بعـ ُ
 .2للجمعيــة العامــة غيــر العاديــة فــي جميــع األحــوال أن تخصــص األســهم المصــدرة
عنــد زيــادة رأس المــال أو جــزءاً منهــا للعامليــن فــي الشــركة والشــركات التابعــة أو
بعضهــا ،أو أي مــن ذلــك .وال يجــوز للمســاهمين ممارســة حــق األولويــة عنــد إصــدار
الشــركة لألســهم المخصصــة للعامليــن.
 .3للمســاهم المالــك للســهم وقــت صــدور قــرار الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة بالموافقــة
علــى زيــادة رأس المــال األولويــة فــي االكتتــاب باألســهم الجديــدة التــي تصــدر مقابــل
حصــص نقديــة ،ويبلــغ هــؤالء بأولويتهــم بالنشــر فــي جريــدة يوميــة أو بإبالغهــم
بواســطة البريــد المســجل عــن قــرار زيــادة رأس المــال وشــروط االكتتــاب ومدتــه
وتاريــخ بدايتــه وانتهائــه.
 .4يحــق للجمعيــة العامــة غيــر العاديــة وقــف العمــل بحــق األولويــة للمســاهمين
فــي االكتتــاب بزيــادة رأس المــال مقابــل حصــص نقديــة أو إعطــاء األولويــة لغيــر
المســاهمين فــي الحــاالت التــي تراهــا مناســبة لمصلحــة الشــركة.
 .5يحــق للمســاهم بيــع حــق األولويــة أو التنــازل عنــه خــال المــدة مــن وقــت صــدور
قــرار الجمعيــة العامــة بالموافقــة علــى زيــادة رأس المــال إلــى آخــر يــوم لالكتتــاب
فــي األســهم الجديــدة المرتبطــة بهــذه الحقــوق ،وفق ـًا للضوابــط التــي تضعهــا الجهــة
المختصــة.
 .6مــع مراعــاة مــا ورد فــي الفقــرة ( )4أعــاه ،تــوزع األســهم الجديــدة علــى َح َم َلــة
حقــوق األولويــة الذيــن طلبــوا االكتتــاب ،بنســبة مــا يملكونــه مــن حقــوق أولويــة
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
مــن حقــوق أولويــة مــن إجمالــي حقــوق األولويــة الناتجــة مــن زيــادة رأس المــال،
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 المالللجمعيــة العامــة غيــر العاديــة أن تقــرر تخفيــض رأس المــال إذا زاد علــى حاجــة الشــركة
أو إذا منيــت بخســائر .ويجــوز فــي الحالــة األخيــرة وحدهــا تخفيــض رأس المــال إلــى
مــا دون الحــد المنصــوص عليــه فــي المــادة ( )54مــن 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 يومـًا مــن تاريــخ نشــر قــرار التخفيــض فــي
جريــدة يوميــة تــوزع فــي المنطقــة التــي فيهــا مركــز الشــركة الرئيــس .فــإن اعتــرض
أحــد الدائنيــن وقــدم إلــى الشــركة مســتنداته فــي الميعــاد المذكــور ،وجــب علــى
الشــركة أن تــؤدي إليــه دينــه إذا كان حــا ً
ال أو أن تقــدم لــه ضمانـًا كافيـًا للوفــاء بــه إذا
كان آج ـاً.

 المادة السادسة عشر :شراء األسهميجــوز 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 المديونيةبعــد 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 لالكتتــاب العــام أو غيــر ذلــك وفقـًا لألنظمــة واللوائــح ذات العالقــة.
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اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ
ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة
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مجلس اإلدارة
 المادة الثامنة عشر :إدارة الشركةيتولــى إدارة الشــركة مجلــس إدارة مكــون من تســعة أعضــاء أربعــة منهم يمثلــون الحكومة
مــن بينهــم الرئيــس يتــم تعينهــم بموافقة رئيــس مجلــس الــوزراء بناءاً علــى اقتــراح وزير
النقــل وخمســة أعضــاء يمثلــون المســاهمين تنتخبهــم الجمعيــة العامــة العادية للمســاهمين
ويعيــن أعضــاء مجلــس اإلدارة لمدة ثالث ســنوات ويجوز إعــادة تعيينهم لمــدة أو مدد أخرى.

 المادة التاسعة عشر :انتهاء عضوية المجلستنتهــي عضويــة مجلــس اإلدارة بانتهــاء مــدة التعييــن أو بامتنــاع العضــو عــن حضــور
جلســات المجلــس أو بتغيبــه عــن حضــور أكثــر مــن ثــاث جلســات متتاليــة بــدون عــذر
يقبلــه مجلــس اإلدارة  ،وال تبــرأ ذمــة العضــو عــن مســئولية عضويتــه إال بعــد موافقــة
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
مقبــول أو فــي وقــت غيــر مناســب ولعضــو مجلــس اإلدارة أن يعتــزل بشــرط أن يكــون
ذلــك فــي وقــت مناســب وإال كان مســؤو ً
ال أمــام الشــركة عمــا يترتــب علــى االعتــزال
مــن أضــرار.

 المادة العشرون :المركز الشاغر في المجلسإذا شــغر مركــز أحــد أعضــاء مجلــس اإلدارة ممــن يمثلــون المســاهمين كان للمجلــس أن
يعيــن عضــواً مؤقت ـًا 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 لالنعقــاد خــال
ســتين يومــا النتخــاب العــدد الــازم مــن األعضــاء الممثليــن للمســاهمين إذا كان نقــص
أعضــاء المجلــس مــن بينهــم.

 المادة الواحدة والعشرون :صالحيات المجلس .1مــع مراعــاة االختصاصــات المقررة للجمعيــة العامة ،يكون لمجلس اإلدارة أوســع الســلطات
فــي إدارة الشــركة وتصريــف أمورهــا والتصــرف فــي أصولهــا وممتلكاتهــا وعقاراتهــا
ولــه حــق الشــراء وقبولــه ودفــع الثمــن والرهــن وفــك الرهــن والبيــع واإلفــراغ
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وقبــض الثمــن وتســليم المثمــن  ،علــى أن يتضمــن محضــر مجلــس اإلدارة وحيثيــات
قــراره للتصــرف فــي أصــول وممتلــكات وعقــارات الشــركة مراعــاة الشــروط التاليــة:
أ .أن يحدد المجلس في قرار البيع األسباب و المبررات له.
ب .أن يكون البيع مقاربًا لثمن المثل.
ج .أن يكون البيع حاضراً إال في حاالت الضرورة و بضمانات كافية.
د .أن ال يترتــب علــى ذلك التصرف توقف بعض أنشــطة الشــركة أو تحميلهــا بالتزامات أخرى.
 .2يجــوز لمجلــس اإلدارة عقــد القــروض مــع صناديــق و مؤسســات التمويــل الحكومــي
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
وفقــا ألحــكام المــادة  122مــن نظــام الشــركات ونظــام الســوق الماليــة مــع مراعــاة
الشــروط التاليــة:
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.
 .3لمجلــس اإلدارة حــق الصلــح والتنــازل والتعاقــد وااللتــزام واالرتبــاط باســم الشــركة
ونيابــة عنهــا ولمجلــس اإلدارة القيــام بكافــة األعمــال والتصرفــات التــي مــن شــانها
تحقيــق أغــراض الشــركة.
 .4لمجلــس اإلدارة أن يــوكل نيابــة عنــه فــي حــدود اختصاصــه واحــد أو أكثــر مــن
أعضائــه أو مــن الغيــر فــي اتخــاذ تصــرف معيــن أو القيــام بعمــل أو أعمــال معينــة
وللمجلــس حــق تفويــض مــن يــراه مــن اختصاصاتــه وصالحياتــه.
 .5لمجلــس 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 المجلسيتــم توزيــع مبلــغ مقطــوع كمكافــأة ســنوية ألعضــاء مجلــس اإلدارة ،علــى أن تكــون
اســتحقاق هــذه المكافــأة متناســبًا مــع عــدد الجلســات التــي يحضرهــا العضــو ،وكذلــك
مبلــغ مقطــوع عــن كل جلســة وفــي حــدود مــا نــص عليــه نظــام الشــركات ولوائحــه
وفقـًا إلحــكام المــادة ( )76مــن 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
استشــارات وان يشــتمل أيضــا علــى بيــان بعــدد جلســات المجلــس وعــدد الجلســات التــي
حضرهــا كل عضــو مــن تاريــخ آخــر اجتمــاع للجمعيــة العامــة.
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 المادة الثالثة والعشرون :صالحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدبوأمين السر
 .1يكــون رئيــس مجلــس إدارة الشــركة مــن بيــن األعضــاء الذيــن تعينهــم الحكومــة ،ويعيــن
مجلــس اإلدارة مــن بيــن أعضائــه نائبـًا للرئيــس (يحــل محــل الرئيــس فــي حالــة غيابــه)
ويجــوز لــه تعييــن عضــواً منتدبـاً ،وال يجــوز الجمــع بيــن منصــب رئيــس مجلــس اإلدارة
وأي منصــب تنفيذي بالشــركة.
 .2يختــص رئيــس المجلــس بتمثيــل الشــركة فــي عالقاتهــا 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
واالعتــراض عليهــا أو قبولهــا وطلــب تنفيذهــا والوصــول إلــى الصلــح والتنــازل عــن
الدعــاوي واالســتالم والتســليم كمــا يكــون لــه الحــق فــي أن يــوكل عنــه مــن يــراه
فــي اتخــاذ اإلجــراءات والتصرفــات القانونيــة لعمــل معيــن أو القيــام بعمــل أو أعمــال
معينة.ولــه حــق إبــرام كافــة العقــود والمعامــات الداخلــة فــي غرضهــا وتحصيــل
حقــوق الشــركة وأداء مــا عليهــا مــن التزامــات وإنشــاء األوراق التجاريــة وتوقيعهــا
وتظهيرهــا وقبضهــا وإجــراء كافــة المعامــات المصرفيــة الالزمــة لنشــاط الشــركة
بمــا فــي ذلــك إدارة الحســابات وفتــح وإغــاق الحســابات البنكيــة بمختلــف أنواعهــا
واإليــداع والتحويــل مــن حســابات الشــركة داخــل وخــارج المملكــة وطلــب الشــيكات،
والحصــول علــى التســهيالت والقــروض البنكيــة وتوقيــع عقــود االســتثمار وتوقيــع
عقــود المرابحــة وتوقيــع المســتندات واألوراق التجاريــة وإعطــاء الضمانــات واالعتمــادات
والكفــاآلت نيابــة عــن الشــركة وتوقيــع اتفاقيــة الخزينــة ،والتوقيــع علــى كافــة
العقــود والمســتندات المتعلقــة باســتخدام وإجــراء العمليــات المصرفيــة االلكترونيــة عــن
طريــق االنترنــت ومكائــن البيــع الذاتــي أو غيرهــا وكذلــك عقــود االستفســار عــن
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).
 .3مــع مراعــاة االختصاصــات المنصــوص عليهــا فــي الفقــرة ( )2يحــدد مجلــس اإلدارة
الصالحيــات األخــرى لــكل مــن رئيــس مجلــس اإلدارة والعضــو المنتــدب كمــا يحــدد
مــا يســتحقونه مــن مكافــآت ومزايــا ماليــة أخــرى خــاف المكافــآت المقــررة ألعضــاء
مجلــس اإلدارة.
 .4يختــص العضــو المنتــدب بمتابعــة تنفيــذ السياســة التــي يرســمها مجلــس اإلدارة وغيــر
ذلــك مــن االختصاصــات والصالحيــات التــي يخولهــا لــه مجلــس اإلدارة بيــن حيــن
وآخــر.
 .5مــع مراعــاة االختصاصــات المنصــوص عليهــا فــي الفقــرة ( )2يعيــن مجلــس اإلدارة
رئيسا تنفيذيا للشركة ويحدد اختصاصاته ومسئولياته وراتبه.
 .6يعيــن مجلــس اإلدارة أميــن ســر يختــاره مــن بيــن أعضائــه أو مــن غيرهــم ويختــص
بتســجيل محاضــر اجتماعــات مجلــس اإلدارة وتدويــن القــرارات الصــادرة عــن هــذه
االجتماعــات وحفظهــا إلــى جانــب ممارســة االختصاصــات األخــرى التــي يوكلهــا إليــه
مجلــس اإلدارة ويحــدد المجلــس مكافأتــه.

27

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 أيـًا 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 المجلسيجتمــع 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 المجلسال يكــون اجتمــاع المجلــس صحيحـًا إال إذا حضــره نصــف األعضــاء علــى األقــل ،بشــرط أال
يقــل عــدد الحاضريــن عــن ( )3ثالثــة أعضــاء باألصالــة ،ويجــوز لعضــو مجلــس اإلدارة أن
ينيــب عنــه غيــره مــن األعضــاء فــي حضــور اجتماعــات المجلــس طبقـًا للضوابــط اآلتيــة:
 .1ال يجــوز لعضــو مجلــس اإلدارة أن ينــوب عــن أكثــر مــن عضــو واحــد فــي حضــور ذلــك
االجتماع.
 .2أن تكون اإلنابة ثابتة بالكتابة وبشأن اجتماع محدد.
 .3أن ال يتجاوز عدد مرات اإلنابة مرتين في السنة.
 .4ال يجــوز للنائــب التصويــت علــى القــرارات التــي يحظــر النظــام علــى المنيــب التصويــت
بشأ نها .
وتصــدر قــرارات المجلــس بأغلبيــة آراء األعضــاء الحاضريــن أو الممثليــن فيــه ،وعنــد
تســاوي األصــوات يرجــح الجانــب الــذي صــوت معــه الرئيــس.

 المادة السادسة والعشرون :مداوالت المجلستثبــت 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 :اللجانيشــكل مجلــس اإلدارة اللجــان المناســبة ألعمــال الشــركة ولحاجتهــا وتفويــض هــذه
اللجــان فيمــا يــراه المجلــس مالئمـًا مــن الصالحيــات والتنســيق بيــن هــذه اللجــان وذلــك
بهــدف ســرعة البــت فــي األمــور التــي تعــرض عليهــا.
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اﻟﺒﺎب اﻟﺮاﺑﻊ
ﺟﻤﻌﻴﺎت اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ
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جمعيات المساهمين
 المادة الثامنة والعشرون :حضور الجمعياتلــكل مكتتــب أ ًّيــا كان عــدد أســهمه حــق حضــور الجمعيــة التأسيســية ،ولــكل مســاهم حــق
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 التأسيسيةيدعــو المؤسســون جميــع المكتتبيــن إلــى عقــد جمعيــة تأسيســية خــال خمســة وأربعيــن
يومــًا مــن تاريــخ قــرار الــوزارة بالترخيــص بتأســيس الشــركة ويشــترط لصحــة
االجتمــاع حضــور عــدد مــن المكتتبيــن يمثــل نصــف رأس المــال علــى األقــل .فــإذا لــم
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 صحيحـًا
أ ًّيــا كان عــدد المكتتبيــن الممثليــن فيــه.

 المادة الثالثون :اختصاصات الجمعية التأسيسيةتختص الجمعية التأسيسية باألمور الواردة بالمادة( )63من نظام الشركات.

 المادة الواحدة والثالثون :اختصاصات الجمعية العامة العاديةفيمــا عــدا األمــور التــي تختــص بهــا الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة ،تختــص الجمعيــة
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 والثالثون :اختصاصات الجمعية العامة غير العاديةتختــص الجمعيــة العامــة غـــير العاديــة بتعديل نظـــام الشــركة األســاس باســتثناء األمور
ا
المحظــور عليهــا تعديلهــا نظامــاً .ولهــا أن تصــدر قــرارات فــي األمــور الداخلــة أصــ ً
فــي اختصاصــات الجمعيــة العامــة العاديــة وذلــك بالشــروط واألوضــاع نفســها المقــررة
للجمعيــة العامــة العاديــة.
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 المادة الثالثة والثالثون :دعوة الجمعياتتنعقــد الجمعيــات العامــة للمســاهمين بدعــوة مــن مجلــس اإلدارة ،وعلــى مجلــس اإلدارة
أن يدعــو الجمعيــة العامــة العاديــة لالنعقــاد إذا طلــب ذلــك مراجــع الحســابات أو لجنــة
المراجعــة أو عــدد مــن المســاهمين يمثــل ( )%5مــن رأس المــال علــى األقــل .ويجــوز
لمراجــع الحســابات دعــوة الجمعيــة لالنعقــاد إذا لــم يقــم المجلــس بدعــوة الجمعيــة خــال
ثالثيــن يوم ـًا مــن تاريــخ طلــب مراجــع الحســابات.
وتنشــر الدعــوة النعقــاد الجمعيــة العامةوجــدول األعمــال فــي موقــع الســوق الماليــة
(تــداول) وموقــع الشــركة االلكترونــي وفــي صحيفــة يوميــة تــوزع فــي مركز الشــركة
الرئيــس قبــل الميعــاد المحــدد لالنعقــاد بواحــد وعشــرين يومـًا 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 والثالثون :سجل حضور الجمعياتيســجل المســاهمون الذيــن يرغبــون فــي حضــور الجمعيــة العامــة أو الخاصــة أســمائهم
فــي مركــز الشــركة الرئيســي أو المــكان المحــدد لالجتمــاع قبــل الوقــت المحــدد
النعقــاد الجمعيــة.

 المادة الخامسة والثالثون :نصاب اجتماع الجمعية العامة العاديةال يكــون انعقــاد اجتمــاع الجمعيــة العامــة العاديــة صحيحــًا إال إذا حضــره مســاهمون
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
هــذا االجتمــاع .وفــي جميــع األحــوال يكــون االجتمــاع الثانــي صحيحــًا أيــًا كان عــدد
األســهم الممثلــة فيــه.

 المــادة السادســة والثالثــون :نصــاب اجتمــاع الجمعيــة العامــة غيــرالعاديــة
ال يكــون اجتمــاع الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة صحيحـًا 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 صحيح ـًا 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
( )33مــن هــذا النظــام ويكــون االجتمــاع الثالــث صحيح ـًا أيــا كان عــدد األســهم الممثلــة
فيــه بعــد موافقــة الجهــة المختصــة.
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 المادة السابعة والثالثون :التصويت في الجمعياتطريقة التصويت في جمعيات المساهمين تتم وفق األتي:
 .1تحتســب 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.
 .2يتبــع 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( )28مــن هــذا النظــام.

 المادة الثامنة والثالثون :قرارات الجمعياتتصــدر القــرارات فــي الجمعيــة التأسيســية باألغلبيــة المطلقــة لألســهم الممثلــة فيهــا
وتصــدر قــرارات الجمعيــة العامــة العاديــة باألغلبيــة المطلقــة لألســهم الممثلــة فــي
االجتمــاع كمــا تصــدر قــرارات الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة بأغلبيــة ثلثــي األســهم
الممثلــة فــي االجتمــاع ،إال إذا كان قــراراً متعلقــًا بزيــادة رأس المــال أو تخفيضــه أو
بإطالــة مــدة الشــركة أو بحلهــا قبــل انقضــاء المــدة المحــددة فــي نظامهــا األســاس أو
باندماجهــا مــع شــركة أخــرى فــا يكــون صحيحــًا إال إذا صــدر بأغلبيــة ثالثــة أربــاع
األســهم الممثلــة فــي االجتمــاع.

 المادة التاسعة والثالثون :المناقشة في الجمعياتلــكل 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 نافــذاً.

 المادة األربعون :رئاسة الجمعيات وإعداد المحاضريــرأس اجتماعــات الجمعيــات العامــة للمســاهمين رئيــس مجلــس اإلدارة أو نائبــه عنــد
غيابــه أو مــن ينتدبــه مجلــس اإلدارة مــن بيــن أعضائــه لذلــك فــي حــال غيــاب رئيــس
مجلــس اإلدارة ونائبــه .ويحــرر باجتمــاع الجمعيــة محضــر يتضمــن عــدد المســاهمين
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 وخالصــة وافيــة للمناقشــات التــي دارت فــي االجتمــاع .وتــدون المحاضــر بصفــة
منتظمــة عقــب كل اجتمــاع فــي ســجل خــاص يوقعــه رئيــس الجمعيــة وأميــن ســرها
وجامــع األصــوات.
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لجنة المراجعة
 المادة الواحدة واألربعون  :تشكيل اللجنةتشــكل بقــرار مــن الجمعيــة العامــة العاديــة لجنــة مراجعــة ال يقــل عــدد أعضائــه عــن
ثالثــة 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 اللجنةيشــترط لصحــة اجتمــاع لجنــة المراجعــة حضــور أغلبيــة أعضائهــا ،وتصــدر قراراتهــا
بأغلبيــة أصــوات الحاضريــن ،وعنــد تســاوي األصــوات يرجــح الجانــب الــذي صــوت معــه
رئيــس اللجنــة.

 المادة الثالثة واألربعون :اختصاصات اللجنةتختــص لجنــة المراجعــة بالمراقبــة علــى أعمــال الشــركة ،ولهــا فــي ســبيل ذلــك حــق
االطــاع علــى ســجالتها ووثائقهــا وطلــب أي إيضــاح أو بيــان مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة
أو اإلدارة التنفيذيــة ،ويجــوز لهــا أن تطلــب مــن مجلــس اإلدارة دعــوة الجمعيــة العامــة
للشــركة لالنعقــاد إذا أعــاق مجلــس اإلدارة عملهــا أو تعرضــت الشــركة ألضــرار أو
خســائر جســيمة.

 المادة الرابعة واألربعون :تقارير اللجنةعلــى لجنــة المراجعــة النظــر فــي القوائــم الماليــة للشــركة والتقاريــر والملحوظــات
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 يومـًا علــى األقــل لتزويــد كل مــن رغــب مــن
المســاهمين بنســخة منــه .ويتلــى التقريــر أثنــاء انعقــاد الجمعيــة.
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مراجع الحسابات
 المادة الخامسة واألربعون :تعيين مراجع الحساباتيجــب أن يكــون للشــركة مراجــع حســابات (أو أكثــر) مــن بيــن مراجعــي الحســابات
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 أيضـًا فــي كل وقــت تغييــره مــع عــدم اإلخــال بحقــه
فــي التعويــض إذا وقــع التغييــر فــي وقــت غيــر مناســب أو لســبب غيــر مشــروع.

 المادة السادسة واألربعون :صالحيات مراجع الحساباتأي وقــت حــق االطــاع علــى دفاتــر الشــركة وســجالتها وغيــر
لمراجــع الحســابات فــي ّ
ذلــك مــن الوثائــق ،ولــه أيضـًا طلــب البيانــات واإليضاحــات التــي يــرى ضــرورة الحصــول
عليهــا ،ليتحقــق مــن موجــودات الشــركة والتزاماتهــا وغيــر ذلــك ممــا يدخــل فــي
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.
فــإذا لــم ييســر المجلــس عمــل مراجــع الحســابات ،وجــب عليــه أن يطلــب مــن مجلــس
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.
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اﻟﺒﺎب اﻟﺴﺎﺑﻊ
ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻟﺸﺮﻛﺔ وﺗﻮزﻳﻊ اﻷرﺑﺎح
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حسابات الشركة وتوزيع األرباح
 المادة السابعة واألربعون :السنة الماليةتبــدأ الســنة المالية للشــركة مــن أول يناير وتنتهي في نهاية ديســمبر من كل ســنة ميالدية.

 المادة الثامنة واألربعون :الوثائق المالية .1يجــب علــى مجلــس اإلدارة فــي نهايــة كل ســنة ماليــة للشــركة أن يعــد القوائــم الماليــة
للشــركة وتقريــراً عــن نشــاطها ومركزهــا المالــي عــن الســنة الماليــة المنقضيــة،
ويضمــن هــذا التقريــر الطريقــة المقترحــة لتوزيــع األربــاح .ويضــع المجلــس هــذه
ّ
الوثائــق تحــت تصــرف مراجــع الحســابات قبــل الموعــد المحــدد النعقــاد الجمعيــة
العامــة بخمســة وأربعيــن يومــًا علــى األقــل.
 .2يجــب أن يوقــع رئيــس مجلــس إدارة الشــركة ورئيســها التنفيــذي ومديرهــا المالــي
الوثائــق المشــار إليهــا فــي الفقــرة ( )1مــن هــذه المــادة ،وتــودع نســخ منهــا فــي مركــز
الشــركة الرئيــس تحــت تصــرف المســاهمين قبــل الموعــد المحــدد النعقــاد الجمعيــة
العامــة بواحــد وعشــرين يومـًا علــى األقــل .
 .3علــى 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 أيضـًا أن يرســل صــورة مــن هــذه الوثائــق إلــى
وزارة التجــارة واالســتثمار وكذلــك هيئــة الســوق الماليــة ،وذلــك قبــل تاريــخ انعقــاد
الجمعيــة العامــة بخمســة عشــر يومـًا علــى األقــل.

 المادة التاسعة واألربعون :توزيع األرباحتــوزع أربــاح الشــركة الســنوية الصافيــة بعــد خصــم جميــع المصروفــات العموميــة
والتكاليــف األخــرى بمــا فــي ذلــك احتياطــي االســتهالك علــى الوجــه اآلتــي:
 .1يجنــب ( )%10مــن صافــي األربــاح لتكويــن االحتياطــي النظامي للشــركة ويجــوز أن تقرر
الجمعيــة العامــة العاديــة وقــف هــذا التجنيــب متــى بلــغ االحتياطــي المذكــور ( )%30مــن
رأس المــال المدفوع.
 .2للجمعيــة العامــة العاديــة بنــاء على اقتــراح مجلــس اإلدارة أن تجنــب نســبة ( )%5من صافي
األربــاح لتكويــن احتياطــي اتفاقــي يخصــص لغــرض أو أغــراض معينــة يحددهــا مجلــس
اإلدارة ،ويوقــف هــذا التجنيــب إذا بلــغ ( )%25مــن رأس المــال.
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 .3للجمعيــة العامــة العاديــة بنا ًء على اقتراح مجلــس اإلدارة أن تقرر تكويــن احتياطيات أخرى،
وذلــك بالقــدر الــذي يحقــق مصلحــة الشــركة أو يكفــل توزيــع أربــاح ثابتــة قــدر
اإلمــكان علــى المســاهمين .وللجمعيــة المذكــورة كذلــك أن تقتطــع مــن صافــي
األربــاح مبالــغ إلنشــاء مؤسســات اجتماعيــة لعاملــي الشــركة أو لمعاونــة مــا يكــون
قائمــًا مــن هــذه المؤسســات.
 .4يــوزع مــن الباقي بعد ذلك على المســاهمين نســبة ال تقل عن ( )%5من رأســمال الشــركة المدفوع.
 .5يــوزع الباقــي بعــد ذلــك علــى المســاهمين كحصــة إضافيــة فــي األربــاح أو االحتفــاظ به
في حساب األرباح المبقاة.

 المادة الخمسون :استحقاق األرباحيســتحق المســاهم حصتــه فــي األربــاح وفق ـًا لقــرار الجمعيــة العامــة الصــادر فــي هــذا
الشــأن ويبيــن القــرار تاريــخ االســتحقاق وتاريــخ التوزيــع وتكــون أحقيــة األربــاح لمالكــي
األســهم المســجلين فــي ســجالت المســاهمين فــي نهايــة اليــوم المحــدد لالســتحقاق.

 المادة الواحدة والخمسون :توزيع األرباح لألسهم الممتازة .1إذا لــم تــوزع أربــاح عــن أي ســنة مالية  ،فإنــه ال يجــوز توزيع أرباح عــن الســنوات التالية
إال بعــد دفــع النســبة المحــددة وفقــا لحكــم المــادة (الرابعــة عشــر بعــد المائــة) مــن
نظــام الشــركات ألصحــاب األســهم الممتــازة عــن هــذه الســنة.
 .2إذا 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 طبق ـًا 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
مــع قيمــة أســهمهم فــي رأس المــال ،وذلــك إلــى أن تتمكــن الشــركة مــن دفــع كل
أربــاح األولويــة المخصصــة ألصحــاب هــذه األســهم عــن الســنوات الســابقة.
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 المادة الثانية والخمسون :خسائر الشركة .1إذا بلغــت خســائر شــركة المســاهمة نصــف رأس المال المدفــوع ،في أي وقت خالل 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 فــوراً
بذلــك ،وعلــى مجلــس اإلدارة خــال خمســة عشــر يومــًا مــن علمــه بذلــك دعــوة
الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة لالجتمــاع خــال خمســة وأربعيــن يومــًا مــن تاريــخ
علمــه بالخســائر ،لتقــرر إمــا زيــادة رأس مــال الشــركة أو تخفيضــه وفقــًا ألحــكام
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.
 .2تعــد الشــركة منقضيــة بقــوة نظام الشــركات إذا لــم تجتمــع الجمعية العامة خــال المدة
المحــددة فــي الفقــرة ( )1مــن 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 يومـًا مــن صــدور قــرار
الجمعيــة بالزيــادة.
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اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻣﻦ
اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت
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المنازعات
 المادة الثالثة والخمسون :دعوى المسؤوليةلــكل 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 قائمـاً.
ويجــب علــى المســاهم أن يبلــغ الشــركة بعزمــه علــى رفــع الدعــوى.
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اﻟﺒﺎب اﻟﺘﺎﺳﻊ
ﺣﻞ اﻟﺸﺮﻛﺔ وﺗﺼﻔﻴﺘﻬﺎ
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حل الشركة وتصفيتها
 المادة الرابعة والخمسون :انقضاء الشركةتدخــل الشــركة بمجــرد انقضائهــا دور التصفيــة وتحتفــظ بالشــخصية االعتباريــة بالقــدر
الــازم للتصفيــة ويصــدر قــرار التصفيــة االختياريــة مــن الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة
ويجــب أن يشــتمل قــرار التصفيــة علــى تعييــن المصفــي وتحديــد ســلطاته وأتعابــه
والقيــود المفروضــة علــى ســلطاته والمــدة الزمنيــة الالزمــة 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
علــى إدارة الشــركة ويعــدون بالنســبة إلــى الغيــر فــي حكــم المصفيــن إلــى أن يعيــن
المصفــي وتبقــى جمعيــات المســاهمين قائمــة خــال مــدة التصفيــة ويقتصــر دورهــا علــى
ممارســة اختصاصاتهــا التــي ال تتعــارض مــع اختصاصــات المصفــي.
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اﻟﺒﺎب اﻟﻌﺎﺷﺮ
أﺣﻜﺎم ﺧﺘﺎﻣﻴﺔ
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أحكام ختامية
 المادة الخامسة والخمسونيطبق نظام الشركات ولوائحه في كل ما لم يرد به نص في هذا النظام.

 المادة السادسة والخمسونيودع هذا النظام وينشر طبقًا ألحكام نظام الشركات ولوائحه.
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حـلـول الـنـقـل الـمـتـكـامـل
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ﻋﻀﻮ اﺗـﺤـــﺎد اﻟـﻌـــﺎﻟــﻤـﻲ ﻟﻠـﻤﻮاﺻــــﻼت UITP -
ﻋﻀﻮ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻻﻣﺮﻳﻜﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻨﻘﻞ اﻟﻄﻼﺑﻲ NAPT -

