
  

 

 شركة اخلطوط السعودية للتمويناجتماع اجلمعية العامة غري عادية  جدول أعمال

رر يدعو جملس إدارة شركة اخلطوط السعودية للتموين السادة املساهمني حلضور اجتماع اجلمعية العامة الغري العادية )اإلجتماع األول( املق

ز الدولي جبدة )رابط موقع اإلجتماع إنعقادها مبشيئة اهلل تعاىل مبقر الشركة الواقع يف مطار امللك عبد العزي

https://goo.gl/maps/P4PGkonxytN2)  08:30م يف متام الساعة 29/04/2019هـ املوافق 24/08/1440يوم اإلثنني بتاريخ 

 :مساًء وذلك ملناقشة جدول األعمال التالي

 م.31/12/2018لتصويت على تقرير جملس اإلدارة عن السنة املالية املنتهية يف ا .1

 م.31/12/2018التصويت على القوائم املالية للشركة عن السنة املالية املنتهية يف  .2

 م.31/12/2018التصويت على تقرير مراجع احلسابات عن السنة املالية املنتهية يف  .3

، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم املالية توصية جلنة املراجعةالتصويت على تعيني مراجع احلسابات للشركة من بني املرشحني بناء على  .4

 .)مرفق( م  وحتديد أتعابه2020م وللربع األول لعام 2019الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام املالي للربع 

 م.31/12/2018التصويت على إبراء ذمة أعضاء جملس اإلدارة عن السنة املالية املنتهية يف  .5

( ريال للسهم واليت متثل 5,55ريال( بواقع ) 455,100,00)م مببلغ 2018قرار جملس اإلدارة مبا مت توزيعه من أرباح نقدية للعام  التصويت على .6

 .( من رأس املال )مرفق(55,5%)

م، وحتديد 2019الي التصويت على تفويض جملس اإلدارة بتوزيع أرباح مرحلية على املساهمني بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام امل .7

ستحقاق والتوزيع وفقًا للضوابط واإلجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذًا لنظام الشركات وذلك مبا يتناسب مع وضع الشركة املالي تاريخ اإل

 و تدفقاتها النقدية وخططها التوسعية واإلستثمارية.

 م.31/12/2018عن العام املالي املنتهي يف   لایر 3,098,000التصويت على صرف مكافأة أعضاء جملس اإلدارة مببلغ وقدره  .8

التصويت على األعمال والعقود اليت متت بني الشركة وشركة نيوريست القابضة واليت لعضو جملس اإلدارة األستاذ/ جوناثان ستنت تورياني  .9

شركة التموين يوريست القابضة ونظراً لعضويته يف جملس إدارة مصلحة غري مباشرة فيها بصفته نائب الرئيس التنفيذي وشريك يف جمموعة ن

شركة نيوريست خلدمات إستشارية وإدارية للشركة، حيث اإلسرتاتيجي أحد كبار املساهمني بالشركة، وهذه التعامالت عبارة عن تقديم 

 )مرفق(.ريال(، وال توجد شروط تفضيلية 11,390,614م بـ)2018خالل عام بلغت قيمة التعامالت 

التصويت على األعمال والعقود اليت متت بني الشركة وشركة نيوريست القابضة واليت لعضو جملس اإلدارة األستاذ عبد الكريم السلمي  .10

م(، وهذه التعامالت عبارة عن 26/01/2019مصلحة غري مباشرة فيها بصفته شريك يف شركة نيوريست )مت تعيينه للدورة احلالية بتاريخ 

ريال(، وال توجد 11,390,614م بـ)2018خالل عام شركة نيوريست خلدمات إستشارية وإدارية للشركة، حيث بلغت قيمة التعامالت يم تقد

 شروط تفضيلية )مرفق(.

ارة األستاذ/ احلكري القابضة واليت لعضو جملس اإلدالتصويت على األعمال والعقود اليت متت بني الشركة وجمموعة عبداحملسن عبدالعزيز  .11

العالقات اإلجيارية ملتاجر البيع بالتجزئة حيث احلكري مصلحة غري مباشرة فيها، وهذه التعامالت عبارة عن عدد من سامي بن عبد احملسن 

 ريال( وال توجد شروط تفضيلية )مرفق(.98,168م بـ)2018خالل عام بلغت قيمة التعامالت 



  

 

املهندس عبد لإلسترياد احملدودة واليت لعضو جملس اإلدارة  متت بني الشركة وشركة اخلليج الغربية التصويت على األعمال والعقود اليت .12

م تزامناً مع انتهاء دورة اجمللس السابقة( مصلحة غري مباشرة فيها، 25/01/2019احملسن عبد العزيز اليحيى )والذي انتهت عضويتة بتاريخ 

قيمة التعامالت لإلسترياد احملدودة للشركة مواد خام ومواد استهالكية، حيث بلغت اخلليج الغربية وهذه التعامالت عبارة عن توريد شركة 

 تفضيلية )مرفق(.ريال(، وال توجد شروط  7,925,799م )2018خالل عام 

احملسن اإلدارة األستاذ فهد بن عبد  التصويت على األعمال والعقود اليت متت بني الشركة وشركة إعمار املدينة االقتصادية واليت لعضو جملس .13

إعمار املدينة اإلقتصادية، وهذه التعامالت عبارة عن عدد من العالقات الرشيد مصلحة غري مباشرة فيها بصفته عضو جملس إدارة بشركة 

بالشركة، ية خمصصة لسكن العاملني ووحدات سكنية مبدينة امللك عبد اهلل اإلقتصاداإلجيارية خاصة باملغسلة األتوماتيكية التابعة للشركة، 

 ريال(، وال توجد شروط تفضيلية)مرفق(.2,572,053)م 2018وحيث تبلغ قيمة املعامالت اليت متت خالل عام 

اهلل  التصويت على األعمال والعقود اليت متت بني الشركة وشركة إعمار املدينة االقتصادية واليت لعضو جملس اإلدارة السابق املهندس عبد .14

م تزامناً مع انتهاء دورة اجمللس السابقة( مصلحة غري مباشرة فيها بصفته عضواً يف 25/01/2019والذي انتهت عضويتة بتاريخ (مجيل طيبة 

ووحدات جملس إدارة شركة إعمار املدينة، وهذه التعامالت عبارة عن عدد من العالقات اإلجيارية خاصة باملغسلة األتوماتيكية التابعة للشركة، 

م 2018بالشركة، وحيث تبلغ قيمة املعامالت اليت متت خالل عام سكنية مبدينة امللك عبد اهلل اإلقتصادية خمصصة لسكن العاملني 

 ريال(، وال توجد شروط تفضيلية)مرفق(.2,572,053)

الطيار عضو جملس اإلدارة السابق األستاذ أمين بن طارق البنك األهلي التجاري واليت لوالتصويت على األعمال والعقود اليت متت بني الشركة  .15

بصفته كبري نائيب الرئيس م تزامنًا مع انتهاء دورة اجمللس السابقة( مصلحة غري مباشرة فيها 25/01/2019)والذي انتهت عضويتة بتاريخ 

املصرفية والبنكية وحيث تبلغ قيمة عبارة عن عدد من العالقات  اخلاصة للبنك األهلي التجاري، وهذه التعامالتالتنفيذي ورئيس املصرفية 

 ريال(، وال توجد شروط تفضيلية )مرفق(.900,097,59)م 2018املعامالت اليت متت خالل عام 

ئب الرئيس التنفيذي التصويت لعضو جملس اإلدارة األستاذ/ جوناثان ستنت تورياني بأن يشرتك يف عمل من شأنه منافسة الشركة وذلك كونه نا .16

 وشريك بشركة نيوريست اليت تزاول نشاطاً منافساً للشركة يتمثل يف تقديم خدمات التموين واإلعاشة باملطارات خارج اململكة ولكونه عضوًا

 .ة )مرفق(شركة التموين اإلسرتاتيجي واليت تزاول نشاطًا منافسًا للشركة يتمثل يف تقديم خدمات التموين واإلعاشيف جملس إدارة 

التصويت لعضو جملس اإلدارة األستاذ/ عبد الكريم السلمي بأن يشرتك يف عمل من شأنه منافسة الشركة وذلك كونه شريك بشركة نيوريست  .17

 .)فرع املغرب( اليت تزاول نشاطًا منافسًا للشركة يتمثل يف تقديم خدمات التموين واإلعاشة باملطارات خارج اململكة )مرفق(

احلكري بأن يشرتك يف عمل من شأنه منافسة الشركة وذلك كونه عضو جملس تصويت لعضو جملس اإلدارة األستاذ سامي بن عبد احملسن ال .18

احلكري القابضة اليت تزاول نشاطاً منافساً للشركة يتمثل يف تشغيل قطاعات الضيافة اإلدارة والعضو املنتدب جملموعة عبداحملسن عبدالعزيز 

 .واملراكز التجارية وإدارة وتشغيل الفنادق واملطاعم ومبيعات التجزئة )مرفق(والرتفيه 

 .( من النظام األساسي للشركة واخلاصة بأغراض الشركة )مرفق(4التصويت على تعديل املادة )  .19

 .( من النظام األساسي للشركة واخلاصة بعضوية اجمللس )مرفق(20التصويت على تعديل املادة ) .20

( من النظام األساسي للشركة واخلاصة بصالحيات رئيس جملس اإلدارة ونائبه والعضو املنتدب وأمني السر 23التصويت على تعديل املادة ) .21

 .)مرفق(

 )مرفق(. واخلاصة بعضوية اجمللس ( من الئحة احلوكمة للشركة29التصويت على تعديل املادة ) .22



  

 

ن يف سجل مساهمي الشركة لدى مركز اإليداع بنهاية جلسة التداول اليت تسبق اجتماع اجلمعية حيق لكل مساهم من املساهمني املقيدي

ويت حضور اجتماع اجلمعية وحبسب األنظمة واللوائح. علماً بأن أحقية تسجيل احلضور الجتماع اجلمعية تنتهي وقت انعقاد اجلمعية وأحقية التص

 جلنة الفرز من فرز األصوات. على بنود اجلمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء

عقد ويكون اجتماع اجلمعية العامة غري العادية صحيحاً إذا حضرة مساهمون ميثلون نصف رأس املال على األقل. وإذا مل يتوفر النصاب الالزم ل

 هجتماع الثاني صحيحاً إذا حضرون اإلجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء املدة احملددة النعقاد االجتماع األول، ويكهذا االجتماع، سيتم عقد اإل

 مساهمون ميثلون ربع رأس املال على األقل.

كما حيق للمساهم توكيل شخص أخر عنه يف احلضور مبوجب توكيل خطي على أال يكون عضواً يف جملس اإلدارة أو موظفاً يف الشركة، 

 وأن يكون مصادقًا عليه من:

 هم منتسبًا ألحدها أو إذا كان املساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية.الغرف التجارية الصناعية متى كان املسا -

إحدى البنوك املرخصة أو األشخاص املرخص هلم يف اململكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص املرخص له الذي يقوم  -

 بالتصديق.

 كتابة العدل أو األشخاص املرخص هلم بأعمال التوثيق. -

الكائن عنوان الشركة أو وكيلة تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومني على األقل من موعد انعقاد اجلمعية، وإرسال إىل وعلى املساهم 

اململكة العربية السعودية وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد  21413جدة 9178( ص.ب 5يف شارع السائب اجلمحي حي احملمدية )

 حضار اهلوية.إمجيع املساهمني / الوكيل  اجلمعية، كما جيب على

 علمًا بأنه سيكون بإمكان املساهمني املسجلني يف خدمات تداوالتي التصويت عن بعد على بنود اجلمعية ابتداءًا من الساعة العاشرة صباحًا

ية، وسيكون التسجيل والتصويت من يوم انعقاد اجلمع م وحتى الساعة الرابعة عصرًا25/04/2019هـ املوافق  20/08/1440 اخلميسيوم 

 www.tadawulaty.com.saيف خدمات تداوالتي متاحًا وجمانًا جلميع املساهمني باستخدام الرابط التالي: 

أو عن طريق الربيد اإللكرتوني   8185حتويلة  0122339400ستفسار نأمل التواصل مع إدارة عالقات املساهمني على الرقم إ أي ويف حال وجود

board.secretariat@Saudiacatering.com 

 

 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.tadawulaty.com.sa&data=02%7C01%7Cmazouz%40Saudiacatering.com%7C55f5307f9f1f4c7b034008d6b830e0cd%7C4d914efe75c84783926c75f9f821cdde%7C0%7C0%7C636898917417157329&sdata=krO%2BswiCJyK7IXEMumz%2F07W1MSC1AIjYzD0cOYghMjM%3D&reserved=0
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توصية جلنة املراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم التصويت على تعيني مراجع احلسابات للشركة من بني املرشحني بناء على 

 .م  وحتديد أتعابه2020م وللربع األول لعام 2019الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام املالي املالية للربع 

 اسم المراجع المترشح العرض

 كي بي ام جي الفوزان وشركاه حماسبون ومراجعون قانونيون ريال سعودي765‚000

 بيكر تيلي إم كيه إم وشركاه ريال سعودي600‚000

 ديلويت اند توتش وشركاه ريال سعودي405‚000

 

( ريال للسهم واليت 5,55ريال( بواقع ) 455,100,00)م مببلغ 2018من أرباح نقدية للعام  التصويت على قرار جملس اإلدارة مبا مت توزيعه

 ( من رأس املال )مرفق(.%55,5متثل )

 اإلمجالي 10/04/2019 10/01/2019 26/09/2018 03/07/2018 تاريخ التوزيع

 %55,5 %13 %15 %14 %13,5 النسبة املئويــة

  455,100,000  106,600,000  123,000,000  114,800,000 110,700,000 املبلغ 

 

 التصويت على األعمال والعقود مع األطراف ذات العالقة

 السادة مساهمي شركة اخلطوط السعودية للتموين

د اليت متت مع ( من الئحة حوكمة الشركات، نود تبليغكم عن األعمال والعقو9( من نظام الشركات والفقرة )71باإلشارة اىل املادة )

م واليت لعضو جملس اإلدارة مصلحة فيها وذلك لغرض املصادقة عليها والرتخيص 2018األطراف ذات العالقة حلساب الشركة خالل عام 

لك من تاريخ إنعقاد اجتماعها القادم، وحيث أن األطراف ذات العالقة واألعضاء أصحاب املصلحة يف ت هلا من طرف اجلمعية لعام قادم ابتداًء

 التعامالت قد أبلغوا اجمللس مبصاحلهم فور علمهم بها، تتمثل تلك التعامالت فيما يلي: 

األعمال والعقود اليت متت بني الشركة وشركة نيوريست القابضة واليت لعضو جملس اإلدارة األستاذ/ جوناثان ستنت تورياني مصلحة  .1

شركة التموين اإلسرتاتيجي  جمموعة نيوريست القابضة ونظراً لعضويته يف جملس إدارة غري مباشرة فيها بصفته نائب الرئيس التنفيذي وشريك يف

شركة نيوريست خلدمات إستشارية وإدارية للشركة، حيث بلغت قيمة أحد كبار املساهمني بالشركة، وهذه التعامالت عبارة عن تقديم 

 ط تفضيلية )مرفق(.ريال(، وال توجد شرو11,390,614م بـ)2018خالل عام التعامالت 

األعمال والعقود اليت متت بني الشركة وشركة نيوريست القابضة واليت لعضو جملس اإلدارة األستاذ عبد الكريم السلمي مصلحة غري  .2

شركة م(، وهذه التعامالت عبارة عن تقديم 26/01/2019مباشرة فيها بصفته شريك يف شركة نيوريست )مت تعيينه للدورة احلالية بتاريخ 

ريال(، وال توجد شروط 11,390,614م بـ)2018خالل عام نيوريست خلدمات إستشارية وإدارية للشركة، حيث بلغت قيمة التعامالت 

 تفضيلية )مرفق(.



  

 

ي احلكري القابضة واليت لعضو جملس اإلدارة األستاذ/ ساماألعمال والعقود اليت متت بني الشركة وجمموعة عبداحملسن عبدالعزيز  .3

العالقات اإلجيارية ملتاجر البيع بالتجزئة حيث بلغت احلكري مصلحة غري مباشرة فيها، وهذه التعامالت عبارة عن عدد من بن عبد احملسن 

 ريال( وال توجد شروط تفضيلية )مرفق(.98,168م بـ)2018خالل عام قيمة التعامالت 

املهندس عبد احملسن عبد لإلسترياد احملدودة واليت لعضو جملس اإلدارة الغربية  األعمال والعقود اليت متت بني الشركة وشركة اخلليج .4

م تزامناً مع انتهاء دورة اجمللس السابقة( مصلحة غري مباشرة فيها، وهذه التعامالت 25/01/2019العزيز اليحيى )والذي انتهت عضويتة بتاريخ 

قيمة التعامالت خالل عام دودة للشركة مواد خام ومواد استهالكية، حيث بلغت لإلسترياد احملعبارة عن توريد شركة اخلليج الغربية 

 تفضيلية )مرفق(.ريال(، وال توجد شروط  7,925,799م )2018

 احملسن الرشيداألعمال والعقود اليت متت بني الشركة وشركة إعمار املدينة االقتصادية واليت لعضو جملس اإلدارة األستاذ فهد بن عبد  .5

إعمار املدينة اإلقتصادية، وهذه التعامالت عبارة عن عدد من العالقات اإلجيارية مصلحة غري مباشرة فيها بصفته عضو جملس إدارة بشركة 

بالشركة، ووحدات سكنية مبدينة امللك عبد اهلل اإلقتصادية خمصصة لسكن العاملني خاصة باملغسلة األتوماتيكية التابعة للشركة، 

 ريال(، وال توجد شروط تفضيلية)مرفق(.2,572,053)م 2018قيمة املعامالت اليت متت خالل عام  وحيث تبلغ

األعمال والعقود اليت متت بني الشركة وشركة إعمار املدينة االقتصادية واليت لعضو جملس اإلدارة السابق املهندس عبد اهلل مجيل طيبة  .6

جملس تزامنًا مع انتهاء دورة اجمللس السابقة( مصلحة غري مباشرة فيها بصفته عضوًا يف م 25/01/2019والذي انتهت عضويتة بتاريخ (

ووحدات إدارة شركة إعمار املدينة، وهذه التعامالت عبارة عن عدد من العالقات اإلجيارية خاصة باملغسلة األتوماتيكية التابعة للشركة، 

م 2018بالشركة، وحيث تبلغ قيمة املعامالت اليت متت خالل عام كن العاملني سكنية مبدينة امللك عبد اهلل اإلقتصادية خمصصة لس

 ريال(، وال توجد شروط تفضيلية)مرفق(.2,572,053)

الطيار )والذي انتهت األعمال والعقود اليت متت بني الشركة البنك األهلي التجاري واليت لعضو جملس اإلدارة السابق األستاذ أمين بن طارق  .7

م تزامنًا مع انتهاء دورة اجمللس السابقة( مصلحة غري مباشرة فيها بصفته كبري نائيب الرئيس التنفيذي 25/01/2019يتة بتاريخ عضو

املصرفية والبنكية وحيث تبلغ قيمة املعامالت اخلاصة للبنك األهلي التجاري، وهذه التعامالت عبارة عن عدد من العالقات ورئيس املصرفية 

 ريال(، وال توجد شروط تفضيلية )مرفق(.900,097,59)م 2018الل عام اليت متت خ

 األطراف ذات العالقة:  .8

 اجلهة ذات العالقة  طبيعة العالقة / إسم عضو جملس اإلدارة صاحب املصلحة

أحد كبار املساهمني بالشركة وبالنظر اىل عضوية أ/ جوناثان ستنت تورياني وعضوية واألستاذ 

 السلمي عبد الكريم 
 جمموعة نيورست هولدنج اس ال

 جمموعة عبد احملسن احلكري  أحد كبار املساهمني بالشركة وبالنظر اىل عضوية أ/ سامي عبداحملسن احلكري

 شركة اخلليج الغربية لالسترياد احملدودة بالنظر اىل عضوية أ/ عبداحملسن عبد العزيز اليحيى

 إعمار املدينة اإلقتصادية الرشيد، و م/ عبد اهلل مجيل طيبةبالنظر اىل عضوية أ/ فهد عبد احملسن 

 البنك األهلي التجاري بالنظر اىل عضوية أ/ أمين طارق الطيار

 

 







  

 

 ضاء جملس اإلدارةاليت يشرتك فيها أعاملنافسة األعمال     

 السادة مساهمي شركة اخلطوط السعودية للتموين

( من الئحة حوكمة الشركات، نود تبليغكم عن األعمال اليت يشرتك فيها أعضاء 46( من نظام الشركات واملادة )72باإلشارة اىل املادة )

أعمال منافسة لنشاط شركة اخلطوط السعودية للتموين أو جملس اإلدارة املشار إليهم أدناه بصفة مباشرة أو غري مباشرة واليت من شأنها 

 أحد فروعها والرتخيص هلذه األعمال لعام قادم من طرف اجلمعية العامة ملساهمي الشركة يف اجتماعها القادم، وتتمثل األعمال فيما يلي: 

 وصف نشاط الشركة املنصب الذي يشغله العضو إسم الشركة إسم العضو

 جمموعة نيوريست القابضة انيجوناثان ستنت توري

 

تقديم خدمات التموين واإلعاشة باملطارات  نائب الرئيس التنفيذي وشريك

 العربية السعودية خارج اململكة

 تقديم خدمات التموين واإلعاشة عضو جملس اإلدارة شركة التموين اإلسرتاتيجي جوناثان ستنت تورياني

تقديم خدمات التموين واإلعاشة باملطارات  شريك ملغربشركة نيوريست فرع ا عبد الكريم السلمي 

 العربية السعودية  خارج اململكة

تشغيل قطاعات الضيافة والرتفيه واملراكز  العضو املنتدب وعضو جملس اإلدارة جمموعة عبد احملسن احلكري  احلكريسامي عبد احملسن 

 التجارية وإدارة وتشغيل الفنادق واملطاعم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 م2018للعام  تقـــريــــــــــــر لــــــــــــجنة املـــــــــــــراجــــــعة

 مقدمة:  -1

( من نظام الشركات واليت تنص على أن تقوم جلنة املراجعة بالنظر يف القوائم املالية للشركة والتقارير 104مت اعداد هذا التقرير إعماالً بنص املادة )

مراجع احلسابات، وإبداء مرئياتها حياهلا إن وجدت، وإعداد تقرير عن رأيها يف شان مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية وامللحوظات اليت يقدمها 

 يف الشركة وعما قامت به من أعمال أخرى تدخل يف نطاق اختصاصها، ويتلى هذا التقرير أثناء انعقاد اجلمعية.

 تكوين جلنة املراجعة:   -2

طوط السعودية للتموين )"الشركة "( هي اهليئة اإلدارية العليا اليت تعمل على ضمان إدارة الشركة واحلفاظ على السياسات إن جملس إدارة شركة اخل

 والضوابط الداخلية ولزيادة تعزيز املهام وضمان موضوعيتها واستقالهلا، قام جملس اإلدارة بإنشاء جلنة املراجعة )"اللجنة"(.

ركة من ثالثة أعضاء عضوين منهم من جملس اإلدارة غري التنفيذيني وعضو ثالث من خارج اجمللس خمتص يف الشؤون تكون جلنة املراجعة يف الشت

م للدورة اليت بدأ سريانها بتاريخ 2016يناير  28املالية واحملاسبية، مت تعيني أعضاء اللجنة خالل إجتماع جملس إدارة الشركة املنعقد بتاريخ 

كما متت املوافقة على تعيني أعضاء  رائد املديهيم رئيساً للجنة،  م، حيث جرى تعيني املهندس/25/01/2019ريخ م وانتهت بتا26/01/2016

حيث انتهى القرار  م17/04/2017هـ املوافق 20/07/1438اجتماعها املنعقد بتاريخ اللجنة من قبل اجلمعية العامة ملساهمي الشركة خالل 

 تي: باملوافقة على تكوين اللجنة كاآل

 املنصب اإلسم

 رئيسًا  رائد إبراهيم املديهيم 

 عضوًا أمين طارق الطيار

 عضوًا خالد علي عتني

 م: 2018اجتماعات جلنة املراجعة خالل عام  -3

 االسم
طبيعة 

 العضوية

  (6عدد االجتماعــات )

 مجالياال 27/12/2018 30/10/2018 26/07/2018 30/04/2018 15/03/2018 25/02/2018

 6 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ الرئيس رائد املديهيم 

 6 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ عضو أمين الطيار 

 x ✓ 5 ✓ ✓ ✓ ✓ عضو خــالد عتني 

 عن طريق  احملادثة اجلماعية باهلاتف. 27/12/2018و تاريخ   26/07/2018،  15/03/2018عقدت جلنة املراجعة اجتماعاتها بتاريخ  



  

 

 املعتمد يف الشركة: وفقًا مليثاقها مسؤوليات جلنة املراجعة -4

 الرقابة الداخلية والسياسات احملاسبية 3-1

سات واإلجراءات العامة للشركة وضمان كفاية املراجعة مع إدارة الشركة ومراقب احلسابات و املراجعة الداخلية، خبصوص السيا .أ

 املبادئ واملمارسات احملاسبية املالية اليت تطبقها الشركة.

 النظر يف فعالية نظام الرقابة الداخلية للشركة، مبا يف ذلك رقابة وأمن املعلومات. .ب

التقارير املالية، ومراجعة تقاريرهم جنبًا إىل جنب مع مراجعة نطاق أعمال مراقب احلسابات و إدارة املراجعة الداخلية فيما يتعلق ب .ج

 ردود إدارة الشركة.

 .املراجعة والتعليق على أي جديد أو تغيري لإلجراءات والسياسات القائمة املتخذة من قبل إدارة الشركة .د

 :مراجعة تقارير وأعمال مراقب احلسابات والبيانات املالية 3-2

 تقوم جلنة املراجعة بتقديم التوصيات إىل جملس اإلدارة بشكل سنوي بتعيني و عزل وأجور مراقب احلسابات. .أ

مراجعة وتأكيد استقاللية مراقب احلسابات عن طريق احلصول على بيانات من مراقب احلسابات بشأن العالقات بني مراقب  .ب

  ري مراجعة احلسابات، ومناقشة العالقات مع مراجعي احلسابات.احلسابات والشركة، ويشمل ذلك اخلدمات األخرى غ

مراجعة تقارير مراقب احلسابات والعمل على دعم مراقب احلسابات حيثما أمكن لتوفري روابط اتصال بني مراقب احلسابات  .ج

 .وجملس اإلدارة  عند احلاجة

اخلاصة بنهاية العام و مقارنتها مع خطة مراجعة احلسابات اخلاصة  اإلشراف على الرتتيبات الالزمة الستكمال البيانات املالية .د

 باملراجعة اخلارجية؛ مبا يف ذلك تنسيق اجلهود ملراجعة احلسابات مع إدارة املراجعة الداخلية.

ة احلسابات، والتسويات القيام باملراجعة والتدقيق مع مراقب احلسابات للبيانات املالية اليت متت مراجعتها فيما يتعلق مبنهج مراجع .ه

 احملاسبية، وتقديم توصيات لتحسني الضوابط الداخلية وغريها من أي نتائج لعملية مراجعة احلسابات إىل جملس اإلدارة.

 القيام بدراسة السياسات احملاسبية املتبعة، وتقديم الرأي والتوصيات إىل جملس اإلدارة بشأنها.  .و

الت وأداء مراقب احلسابات  ومدى استقالليته سنويًا، مبا يف ذلك استعراض وتقييم الشريك القيام باستعراض وتقييم مؤه .ز

الرئيسي مع مراعاة آراء إدارة الشركة ومراجعي احلسابات الداخلية، وتقديم استنتاجاتها إىل جملس اإلدارة  كما جيب أن تؤكد جلنة 

مطلوب مبوجب األنظمة املعمول بها وتنظر يف درجة التناوب العادية للشركة اليت املراجعة درجة التناوب العادية لشريك املراجعة كما هو 

 تقوم مبراجعة احلسابات اخلارجية نفسها لضمان استمرار استقاللية املراجع اليت يتعني القيام بها.

 ها من قبل مراقب احلسابات. استعراض الشروط واملواصفات وكذلك املكافآت عن أي مراجعة خاصة )مهمة استشارية( مت القيام ب .ح

عقد لقاء منفصل وعلى أساس منتظم مع إدارة املراجعة الداخلية و مراقب احلسابات ملناقشة أي مسائل خاصة يعتقد أنه ينبغي  .ط

 أن تناقش بصورة خاصة وسرية. 

 تخذة بشأنها. مراجعة ومتابعة تعليقات مراقب احلسابات  على البيانات املالية ومتابعة اإلجراءات امل .ي

 مراجعة القوائم املالية السنوية قبل عرضها على جملس اإلدارة، وإبداء الرأي والتوصيات فيما يتعلق بذلك.  .ك

 االستعراض مع إدارة الشركة ومراقب احلسابات  مدى تأثري املبادرات التنظيمية واحملاسبة على البيانات املالية للشركة.  .ل

ظمة إىل جملس اإلدارة  ألي قضايا قد تنشأ فيما يتعلق جبودة أو سالمة البيانات املالية للشركة، ومدى امتثال تقديم تقارير منت .م

 الشركة للمتطلبات التنظيمية، وأداء واستقاللية مراقب احلسابات للشركة.



  

 

 املراجعة الداخلية  3-3

الداخلية حتديداً رمسياً لتوفري وعرض التقييمات اجلارية التأكد من أن الشركة حتدد غرض وسلطة ومسئولية نشاط املراجعة  .أ

 لعمليات الشركة وإدارة املخاطر ونظام الرقابة الداخلية بالتنسيق مع إدارة الشركة و"جلنة املراجعة".

لشركة وسياسة املوافقة على التعويضات السنوية، وتقييم األداء وتعديل راتب مدير املراجعة الداخلية مبا يتماشى مع تعويض ا .ب

 التحفيز.

 تقديم التوصية إىل رئيس جملس اإلدارة  يف تعيني وإقالة مدير املراجعة الداخلية.  .ج

اإلشراف على نشاط املراجعة الداخلية و مراجعة ميثاقها ونطاقها والكفاءة واالستقاللية واملوضوعية واألداء وخطة العمل. القيام  .د

لية مع مدير املراجعة الداخلية على أساس ربع سنوي، أو عند احلاجة، واإلطالع على تقارير املراجعة الداخلية مبراجعة نتائج املراجعة الداخ

 الدورية والسنوية.

القيام باستعراض موجز جلميع تقارير املراجعة الداخلية، مبا يف ذلك ردود و تعليقات اإلدارة واالستثناءات اليت متت مالحظتها  .ه

 التدابري واإلجراءات التصحيحية فيما يتعلق بالتعليقات الواردة يف تقرير مراجعة احلسابات.ومتابعة تنفيذ 

اإلشراف على نشاط املراجعة الداخلية يف الشركة لضمان مدى فعاليتها يف تنفيذ نشاطها والواجبات اليت حيددها جملس اإلدارة  .و

. 

عراض واملوافقة على خطة املراجعة السنوية ومجيع التغيريات الرئيسية للخطة يكون لدى "جلنة املراجعة" السلطة النهائية الست .ز

 التابعة للمراجعة الداخلية.

 ضمان عدم وجود قيود غري مربرة، واالستعراض، و االتفاق على االستبدال، التعيني، أو فصل مدير املراجعة الداخلية. .ح

 يقل عن مرة واحدة سنويًا، و االتفاق على التعويضات السنوية. استعراض أداء مدير املراجعة الداخلية مبا ال  .ط

استعراض مدى فعالية نشاط املراجعة الداخلية، مبا يف ذلك االمتثال للمعايري الدولية املنبثقة من مجعية املدققني الداخليني واملختص  .ي

 بتنظيم املمارسة املهنية للمراجعة الداخلية. 

 التقيد 3-4

إجراءات تأديبية(  دى فعالية نظام الرصد ومدى االمتثال للقوانني واللوائح، ونتائج التحقيق واملتابعة )مبا يف ذلك أياستعراض مل .أ

 يف حالة حدوث أية حالة من حاالت عدم االمتثال. 

 قب و املراجعة الداخلية.استعراض نتائج أية فحوصات مت القيام بها من قبل اجلهات التنظيمية ذات العالقة، وأية مالحظات للمرا .ب

 استعراض عملية التواصل ونشر قواعد السلوك ملوظفي الشركة، ورصد االمتثال لذلك. .ج

 احلصول على حتديثات منتظمة من اإلدارة واملستشار القانوني للشركة فيما يتعلق مبسائل التقيد. .د

 تقديم تقارير دورية إىل جملس اإلدارة . .ه

 

 

 إدارة املخاطر 3-5

 إلشراف وتعزيز إطار الشركة إلدارة املخاطر. ا .أ



  

 

حتديد ورصد خماطر الشركة الرئيسية و العمل على تقييم إدارتها ومواءمة أنشطة إدارة املخاطر مع أهداف السياسات العامة  .ب

 التابعة للشركة. 

ف وحجم الشركة، حجم العمل،  املعدالت التأكد من أن تؤخذ املخاطر ضمن حدود احلكمة، مع األخذ بعني االعتبار أهدا .ج

 طويلة وقصرية األمد. 

ضمان وضع سياسات وإجراءات خطية واإلبقاء عليها لتحديد ورصد وقياس ومراقبة مجيع املخاطر الرئيسية املرتبطة بعمليات  .د

 الشركة وأهدافها. 

ئمة للموافقة من خالل الرصد واملراقبة املناسبة، ووضع املوافقة على سياسات وإجراءات املخاطر واليت حتدد املستويات املال .ه

 حدود إلدارة املخاطر وحتديد املخاطر كذلك حتديد متطلبات تقديم التقارير من وجهة نظر اإلدارة. 

قديم تلقي نتائج االستعراض السنوي لتنفيذ سياسات وإجراءات إدارة املخاطر يف الشركة من قبل إدارة املراجعة الداخلية، وت .و

 توصيات من أجل التغيري يف حال حدوث أية مشاكل مع اإلدارة أو مشاكل مع منهجيات قياس الداخلي. 

توفري الرقابة اإلدارية واحليطة ملتابعة أية إجراءات إدارية مطلوبة من املناطق التجارية ذات الصلة. ضمان أن يتم تضمني منتدى  .ز

 ية وبعد النظر يف االجتاهات."صورة كبرية"،  حتليل املخاطر املستقبل

 إجراء تقييم لإلسرتاتيجيات التجارية للشركة واخلطط املوضوعة من منظور املخاطر. .ح

يتم مناقشة السياسات فيما يتعلق بتقييم املخاطر و إدارتها اليت من املمكن أن تتعرض هلا الشركة ومراجعة اخلطوات اليت  .ط

 التعرض للمخاطر املالية.  تتخذها إدارة الشركة لرصد ومراقبة

 مراجعة وتقييم خماطر األنشطة الرئيسية على أساس دوري. .ي

 مراجعة أي مطالبات قانونية على الشركة. .ك

 مراجعة خطة عمل الشركة لالستمرارية. .ل

 ضوابط وأدوات رقابة تقنية املعلومات 3-6

 ابات اخلارجي واملراجع الداخلي:جيب على اللجنة البحث واإلستعراض مع اإلدارة ومراجع احلس

 فعالية ونقاط الضعف يف الضوابط وأنظمة الرقابة يف نظام معلومات الشركة. .أ

أي نتائج وتوصيات ذات صلة من قبل مراجعي احلسابات اخلارجيني واملراجع الداخلي جنبًا إىل جنب مع ردود اإلدارة عليها،  .ب

 على الضوابط وأدوات الرقابة، مبا يف ذلك أي خماطر كبرية متعلقة بهذه الضوابط الرئيسية. مبا يف ذلك جدول زمين لتنفيذ التوصيات

 حالة وكفاية نظم املعلومات اإلدارية وغريها من تكنولوجيا املعلومات. .ج

ضوابط وجماالت وتستعرض اللجنة مع املراجع الداخلي واملراجع اخلارجي تنسيق جهود املراجعة لضمان تغطية كاملة لنظام ال .د

 اخلطر الرئيسية ذات الصلة اليت تسيطر عليها.

 

 

 مهام تقديم التقارير 3-7

 إفادة جملس اإلدارة  عن أنشطة جلنة املراجعة والقضايا والتوصيات ذات الصلة.  .أ

 توفري وسيلة اتصال مفتوحة بني إدارة املراجعة الداخلية، ومراقب احلسابات، وجملس اإلدارة .  .ب



  

 

ضري وتقديم تقرير سنوي للمساهمني، واصفاً هيكلية اللجنة، واملسؤوليات، وأية معلومات أخرى مطلوبة  مبا يف ذلك املوافقة حت .ج

 على اخلدمات غري مراجعة احلسابات. 

 مراجعة أي تقارير أخرى تتصل مبسؤوليات اللجنة الصادرة عن الشركة. .د

 مهام أخرى 3-8

 لة على النحو املطلوب من قبل اجمللس. تنفيذ أنشطة أخرى ذات ص .أ

متابعة املخالفات املادية واملالية واألخالقية أو النظامية، وأية انتهاكات خطرية لسياسات الشركة أو انتهاك لألحكام النظامية  .ب

 أو أية خمالفة ملدونة قواعد السلوك، واليت أبرزها املدقق الداخلي أو أي موظف آخر. 

للشركة، والضوابط الداخلية،  راف على أي حتقيقات خاصة، حسب االقتضاء، بشأن املسائل املتصلة بالبيانات املاليةتوجيه واإلش .ج

 واالمتثال لألنظمة أو أخالقيات األعمال التجارية. 

احملاسبية، مع اإلدارة  ئمراجعة مجيع القضايا اهلامة اليت تدخل يف نطاق ميثاق جلنة املراجعة، مبا يف ذلك أية تغيريات يف املباد .د

ومراقب احلسابات، قبل اختاذ أي قرار بشأن تقديم التقارير و املمارسات الواجب إتباعها من قبل الشركة، وتقديم تقرير بهذا الشأن إىل 

 اجمللس. 

حة، وضمان اإلفصاح استعراض وتقييم مدى كفاية امليثاق للجنة املراجعة سنويًا، وطلب موافقة اجمللس على التعديالت املقرت .ه

 حسب مقتضى احلال والذي قد يكون مطلوبا مبوجب النظام أو اللوائح. 

 املراجعة مع اإلدارة لعوائد ضريبة الزكاة / والقضايا الضريبية.  .و

 مراجعة البيانات املالية الفصلية والسنوية للشركة، مبا يف ذلك أية تأثر على البنود غري عادية.  .ز

اجلة الشكاوى اليت تتلقاها الشركة بشأن احملاسبة، والضوابط احملاسبية الداخلية أو مسائل املراجعة، مبا يف تلقي ومع .ح

 الشركة وغريها من املسائل املشكوك بها.  ذلك إجراءات لتقديم املخاوف بشأن احملاسبة أو التدقيق من قبل العاملني يف

 م:2018ل العام األعمال الرئيسية ألعضاء جلنة املراجعة خال -5

 ها وشفافيتها.دراسة القوائم املالية األولية و السنوية للشركة قبل عرضها على جملس اإلدارة وإبداء رأيها والتوصية يف شأنها لضمان نزاهتها وعدالت -أ

 التحقق من التقديرات احملاسبية يف املسائل اجلوهرية الواردة يف التقارير املالية. -ب

 ( وإبداء الرأي والتوصية يف شأنها.IFRSسياسات احملاسبية املتبعة يف الشركة و متابعة مستجدات تطبيق نظام احملاسبة الدولية )دراسة ال -ت

 دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية واملالية وإدارة املخاطر يف الشركة. -ث

 ت التصحيحية للملحوظات الواردة فيها.دراسة تقارير إدارة املراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ اإلجراءا -ج

املهام الرقابة واإلشراف عل أداء وأنشطة إدارة املراجعة الداخلية يف الشركة للتحقق من توافر املوارد الالزمة وفعاليتها يف أداء األعمال و -ح

 املنوطة بها. 

 وتقييم أدائهم. التوصية جمللس اإلدارة برتشيح مراجعي احلسابات وعزهلم وحتديد أتعابهم -خ

 صلة.التحقق من استقالل مراجع احلسابات وموضوعيته وعدالته، ومدى فعالية أعمال املراجعة، مع األخذ يف االعتبار القواعد واملعايري ذات ال -د

 ال املراجعة.مراجعة خطة مراجع حسابات الشركة و أعماله، والتحقق من عدم تقدميه أعمااًل فنية أو إدارية خترج عن نطاق أعم -ذ

 اإلجابة عن استفسارات مراجع حسابات الشركة. -ر

 دراسة تقرير مراجع احلسابات. -ز

 ت.التحقق من التزام الشركة باألنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العالقة و مراجعة الساسيات الداخلية للشركة و جداول الصالحيا -س



  

 

 قرتح أن جتريها الشركة مع األطراف ذات العالقة، وتقديم مرئياتها حيال ذلك إىل جملس اإلدارة.مراجعة العقود والتعامالت امل  -ش

 رأي جلنة املراجعة يف مدى كفاية الرقابة الداخلية واملالية وإدارة املخاطر:   -6

دارة املخاطر مبا حيقق قدرة النظام إلداخلية واملالية ولكفاية نظام الرقابة ا كيدًاأم يوفر ت2018ترى جلنة املراجعة ان ماقامت به من أعمال خالل عام 

وموظفيها باألنظمة على محاية أصول الشركة وضمان كفاءة ونزاهة اإلجراءات والعمليات املالية وغري املالية ومبا حيقق أهدافها، وإلتزام اجلهات اإلدارية 

 .ية ذات الصلةواللوائح الصادرة عن اهليئات احلكومية املختلفة واجلهات الرقاب

أي توصيات  ، كما تقر اللجنة بعدم وجودمل توصي جلنة املراجعة بتعيني مراجع داخلي للشركة وذلك لوجود قسم املراجعة الداخليةم 2018خالل عام  

ه وتقييم أدائه أو تعيني بينها وبني قرارات اجمللس تعارض أو رفض اجمللس األخذ بها بشأن تعيني مراجع حسابات الشركة وعزله وحتديد أتعاب توجد

 . املراجع الداخلي
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 قبل التعديل : عضوية املجلس20املادة 

 ألي نظام أو  بإنتهاء املجلس عضوية تنتهي
ً
مدته أو بانتهاء صالحية العضو لها وفقا

 مدة إنتهت الذين األعضاء انتخاب إعادة تعليمات سارية في اململكة، ومع ذلك يجوز 

عزل جميع أعضاء مجلس  وقت كل في العادية العامة للجمعية ويجوز  .عضويتهم

اإلدارة أو بعضهم و ذلك دون إخالل بحق العضو املعزول تجاه الشركة باملطالبة 

وقع العزل لسبب غير مقبول أو في وقت غير مناسب ولعضو مجلس  إذا بالتعويض

 قبل الشركة اإلدارة أن يعتزل بشرط أن يكون ذلك في وقت مناسب وإال ك
ً
ان مسؤوال

  عما يترتب على األعتزال من أضرار. 

 في   إذا
ً
 عضوا

ً
شغر مركز أحد أعضاء مجلس اإلدارة، جاز للمجلس أن يعين مؤقتا

بحسب الترتيب في الحصول على األصوات في الجمعية التي انتخبت املركز الشاغر 

يجب أن تبلغ بذلك وزارة ، على أن يكون ممن تتوافر فيهم الخبرة والكفاية، و املجلس

التجارة واإلستثمار و هيئة السوق املالية خالل خمسة أيام عمل من تاريخ التعيين 

وأن يعرض التعيين على الجمعية العامة العادية في أول إجتماع لها ويكمل العضو 

الجديد مدة سلفه. وإذا لم تتوفر الشروط الالزمة إلنعقاد مجلس اإلدارة بسبب 

ائه عن الحد االدنى املنصوص عليه في نظام الشركات أو هذا نقص عدد أعض

النظام وجب على بقية االعضاء دعوة الجمعية العامة العادية لالنعقاد خالل ستين 

 النتخاب العدد الالزم من االعضاء.60)
ً
 ( يوما

 التعديل بعد قبل : عضوية املجلس20املادة 

 ألي نظام أو تعليمات سارية في اململكة، مدته أو بانتهاء صالحية العضو  بإنتهاء املجلس عضوية تنتهي
ً
لها وفقا

 وقت كل في العادية العامة للجمعية ويجوز  .عضويتهم مدة إنتهت الذين األعضاء انتخاب إعادة ومع ذلك يجوز 

عزل جميع أعضاء مجلس اإلدارة أو بعضهم و ذلك دون إخالل بحق العضو املعزول تجاه الشركة باملطالبة 

العزل لسبب غير مقبول أو في وقت غير مناسب ولعضو مجلس اإلدارة أن يعتزل بشرط أن وقع  إذا بالتعويض

 قبل الشركة عما يترتب على األعتزال من أضرار. 
ً
  يكون ذلك في وقت مناسب وإال كان مسؤوال

 في املركز الشاغر ، على أ  إذا
ً
 عضوا

ً
ن يكون شغر مركز أحد أعضاء مجلس اإلدارة، جاز للمجلس أن يعين مؤقتا

ممن تتوافر فيهم الخبرة والكفاية، ويجب أن تبلغ بذلك وزارة التجارة واإلستثمار و هيئة السوق املالية خالل 

خمسة أيام عمل من تاريخ التعيين وأن يعرض التعيين على الجمعية العامة العادية في أول إجتماع لها ويكمل 

زمة إلنعقاد مجلس اإلدارة بسبب نقص عدد أعضائه العضو الجديد مدة سلفه. وإذا لم تتوفر الشروط الال 

عن الحد االدنى املنصوص عليه في نظام الشركات أو هذا النظام وجب على بقية االعضاء دعوة الجمعية 

 النتخاب العدد الالزم من االعضاء.60العامة العادية لالنعقاد خالل ستين )
ً
 ( يوما

 قبل التعديل والعضو املنتدب وأمين السر : رئيس مجلس اإلدارة ونائبه 23املادة 

 للرئيس و يجوز له أن يعين  - 1
ً
 و نائبا

ً
يعين مجلس اإلدارة من بين أعضائه رئيسا

، وال يجوز الجمع بين منصب رئيس مجلس اإلدارة وأي منصب تنفيذي 
ً
 منتدبا

ً
عضوا

 بالشركة. 

جلس ويحدد مجلس اإلدارة وفق تقديره املكافأة الخاصة التي يحصل عليها رئيس امل

ونائب الرئيس باإلضافة إلى املكافأة املقررة ألعضاء مجلس اإلدارة و املنصوص عليها 

 في هذا النظام. 

 للمجلس من بين أعضائه أو من غيرهم، وُيحدد املجلس 
ً
وُيعين مجلس اإلدارة أمينا

 بقرار منه اختصاصات ومكافآت أمين السر. 

 التعديل بعد تدب وأمين السر : رئيس مجلس اإلدارة ونائبه والعضو املن23املادة 

، وال يجوز الجمع  - 1
ً
 منتدبا

ً
 للرئيس و يجوز له أن يعين عضوا

ً
 و نائبا

ً
يعين مجلس اإلدارة من بين أعضائه رئيسا

 بين منصب رئيس مجلس اإلدارة وأي منصب تنفيذي بالشركة. 

ويحدد مجلس اإلدارة وفق تقديره املكافأة الخاصة التي يحصل عليها رئيس املجلس ونائب الرئيس باإلضافة إلى 

 املكافأة املقررة ألعضاء مجلس اإلدارة و املنصوص عليها في هذا النظام. 

 للمجلس من بين أعضائه أو من غيرهم، وُيحدد املجلس بقرار منه اخ
ً
تصاصات وُيعين مجلس اإلدارة أمينا

 ومكافآت أمين السر. 



 

وهيئات التحكيم والغير ولرئيس يمثل رئيس مجلس اإلدارة الشركة أمام القضاء 

املجلس بقرار مكتوب أن يفوض بعض صالحياته إلى غيره من أعضاء املجلس أو من 

الغير في مباشرة عمل أو أعمال محددة. و يحل نائب رئيس مجلس اإلدارة محل رئيس 

 مجلس اإلدارة عند غيابه. و يختص رئيس املجلس بما يلي:

 رة و الجمعيات العامة للشركة.أ( الدعوة الجتماعات مجلس اإلدا

 ب( ترؤس وإدارة اجتماع مجلس اإلدارة و الجمعيات العامة للشركة.

ج( بإستثناء األمور التي تنحصر في اختصاص الجمعية العامة، و مع مراعاة 

بإدارة و تمثيل الشركة في عالقاتها  صالحيات مجلس اإلدارة، يختص رئيس املجلس

كومية والخاصة وأمام كافة املحاكم الشرعية بإختالف مع الغير وكافة الجهات الح

درجاتها، والهيئات القضائية وديوان املظالم واملحاكم اإلدارية وكتاب العدل ) األولى 

والثانية ( ومكاتب العمل وكافة اللجان العليا واالبتدائية ولجان األوراق التجارية 

حقوق املدنية وأقسام الشرطة وكافة اللجان القضائية األخرى وهيئات التحكيم وال

والغرف التجارية الصناعية والهيئات الخاصة والشركات والشركة السعودية 

للكـــهرباء)سكيكو( وشركة االتصاالت السعودية واملؤسسات على إختالف أنواعها 

والدخول في املناقصات واملزايدات و حضورها والتوقيع عليها، والشفعة والتسديد 

افعة واملرافعة واملخاصمة واملداعاة وسماع الدعاوى والرد عليها واملطالبة واملد

وإقامة البينة والدفع والصلح واإلقرار واإلنكار واإلبراء والتنازل وطلب اليمين 

وسماعه ورده وقبول األحكام ونفيها و اللجوء إلى التحكيم وطلب تنفيذ األحكام 

التنفيذ بشيك. كما لهم حق ومعارضتها واستئنافها وتمييزها وقبض ما يحصل من 

التوقيع على كافة أنواع العقود والوثائق واملستندات بما في ذلك دون حصر عقود 

تأسيس الشركات التي تشترك فيها الشركة مع كافة تعديالتها ومالحقها وقرارات 

التعديل بدخول الشركة وخروجها و التوقيع على كافة قرارات الشركاء و قرارات 

وبيع وشراء الحصص والتنازل عن الحصص وقبول التنازل عن تحول الشركات 

الحصص واستخراج السجالت التجارية وفروعها وتعديلها وشطبها واستخراج بدل 

الفاقد منها وزيادة وتخفيض رؤوس األموال والتوقيع على كافة االتفاقيات و حضور 

ضمانات الجمعيات العمومية والتصويت، وكذلك توقيع  اتفاقيات القروض وال

يمثل رئيس مجلس اإلدارة الشركة أمام القضاء وهيئات التحكيم والغير ولرئيس املجلس بقرار مكتوب أن 

يفوض بعض صالحياته إلى غيره من أعضاء املجلس أو من الغير في مباشرة عمل أو أعمال محددة. و يحل نائب 

 عند غيابه. و يختص رئيس املجلس بما يلي:رئيس مجلس اإلدارة محل رئيس مجلس اإلدارة 

 أ( الدعوة الجتماعات مجلس اإلدارة و الجمعيات العامة للشركة.

 ب( ترؤس وإدارة اجتماع مجلس اإلدارة و الجمعيات العامة للشركة.

 ج( بإستثناء األمور التي تنحصر في اختصاص الجمعية العامة، و مع مراعاة صالحيات مجلس اإلدارة، 

تمثيل الشركة في عالقاتها مع الغير وكافة الجهات الحكومية  (تأسيس الشركاتفي )بإدارة  رئيس املجلسيختص 

توقيع قرارات الشركاء، تعيين املدراء وعزلهم، دخول  التوقيع علي عقود التأسيس ومالحق التعديل،، والخاصة 

املال و تحديد رأس املال في الشركات  خفض رأس زيادة رأس املال ،  الدخول في شركات قائمة،، وخروج شركاء

بيع الحصص واألسهم واستالم  استالم فائض التخصيص، شراء الحصص واألسهم ودفع الثمن، التابعة، 

قفل الحسابات لدى  تعديل اسم الشركة  توقيع االتفاقيات  القيمة، يع فرع الشركة تعديل أغراض الشركة،

تسجيل الوكاالت   ،تسجيل الشركة  ،لتأسيس أو مالحق التعديلتعديل بنود عقود ا ،البنوك باسم الشركة

 ،حضور الجمعيات العامة فتح امللفات للشركة،التنازل عن العالمات التجارية أو إلغائها ،والعالمات التجارية 

استخراج السجالت  ،التوقيع على عقود التأسيس ومالحق التعديل لدى كاتب العدل فتح الفروع للشركة

 ، استخراج التراخيص وتجديدها للشركة ، االشتراك بالغرفة التجارية وتجديده ، وتجديدها للشركة التجارية

مراجعة شركات االتصاالت وتأسيس الهواتف الثابتة أو الجواالت باسم  ، تحويل فرع الشركة إلى شركة 

التوقيع على كافة ، ع الغير توقيع العقود الخاصة بالشركة م ، دخول املناقصات واستالم االستمارات ، الشركة

قرارات الشركاء و قرارات تحول الشركات وفتح كافة أنواع الحسابات واالعتمادات والسحب واإليداع لدى 

البنوك والتوقيع على كافة األوراق واملستندات والشيكات وكافة املعامالت املصرفية. والتوقيع على األوراق 

واستخراج بدل الفاقد والتالف من الصكوك وحجج ، نيابة عن الشركةالتجارية إصدار كافة أنواع الوكاالت 

سماع  املرافعة و املدافع ،( املطالبة وإقامة الدعاوى املحاكماالستحكام والتوقيع على األوراق التجارية )

عنهالشفعة والتسديد  طلب اليمين ورده واالمتناع التنازل اإلبراء اإلنكار، الصلح،  اإلقرار،  الدعاوى والرد عليها

 ،اإلجابة والجرح والتعديل إحضار الشهود والبينات والطعن فيها قبض ما يحصل من التنفيذ بشيك، واملطالبة

 مراجعة دوائر الحجز والتنفيذ طلب املنع من السفر ورفعه ،إنكار الخطوط واألختام والتواقيعالطعن بالتزوير

الطعن بتقارير الخبراء واملحكمين وردهم ، تعيين الخبراء واملحكمين ،طلب التحكيم طلب الحجز والتنفيذ

التماس  االعتراض على األحكام وطلب االستئناف،  ،األحكام ونفيها قبول   املطالبة بتنفيذ األحكام ، واستبدالهم



 

املصرفية وفتح كافة أنواع الحسابات واالعتمادات والسحب واإليداع لدى البنوك 

والتوقيع على كافة األوراق واملستندات والشيكات وكافة املعامالت املصرفية. 

والتوقيع على األوراق التجارية و )بيع وشراء وتداول األسهم والسندات والصكوك 

كاالت نيابة عن الشركة. واستخراج بدل الفاقد املالية( وإصدار كافة أنواع الو 

والتالف من الصكوك وحجج االستحكام واإلستالم والتسليم واإلستئجار والتأجير 

والقبض والدفع. طلب التأشيرات واستقدام األيدى العاملة من خارج اململكة 

ملكة والتعاقد معهم واستخراج اإلقامات ونقل الكفاالت والتنازل عنها سواء داخل امل

 أو خارجها.

و لرئيس املجلس حق توكيل الغير في مباشرة عمل أو أعمال معينة وللوكيل حق 

توكيل الغير. و يتمتع رئيس املجلس باإلضافة إلى ذلك بالصالحيات األخرى التي 

 يحددها مجلس اإلدارة من حين إلى آخر. 

القرار صالحيات ملجلس اإلدارة أن يختار من بين أعضائه عضوا منتدبا ويحدد   -2

العضو املنتدب ويحدد مجلس اإلدارة وفق تقديره املكافأة الخاصة التي يحصل عليها 

العضو املنتدب باإلضافة إلى املكافأة املقررة ألعضاء مجلس اإلدارة و املنصوص 

 عليها في هذا النظام.

كان  ال تزيد مدة عضوية رئيس املجلس ونائبه والعضو املنتدب وأمين السر )إذا -3

 في مجلس اإلدارة(  عن مدة عضوية كل منهم في املجلس، ويجوز إعادة تعيينهم 
ً
عضوا

 منهم دون اإلخالل بحق من عزل في التعويض 
ً
و للمجلس في أي وقت أن يعزلهم أو أيا

 إذا وقع العزل لسبب غير مشروع أو في وقت غير مناسب. 

 

يلزم حضور الجلسات في إنهاء ما  طلب الشفعة طلب رد االعتبارو   التهميش على صكوك االحكام و إعادة النظر

طلب إحالة  طلب تنحي القاض ي استالم صكوك األحكام استالم املبالغ جميع الدعاوى لدى جميع املحاك

لدى لجان  لدى اللجان العمالية لدى اللجان الطبية الشرعية  لدى املحاكم اإلدارية )ديوان املظالم(. الدعوى 

لدى  ،نازعات املصرفية لدى لجان الفصل فى منازعات األوراق املاليةفض املنازعات املالية ولجان تسوية امل

لدى اللجان الجمركية ولجان  مكاتب الفصل في منازعات األوراق التجارية ولجان حسم املنازعات التجاري 

م لدى طلب نقض الحك لدى هيئة الرقابة لدى لجان الفصل فى املنازعات و املخالفات التأمينية الغش التجاري 

لدى لجنة النظر فى مخالفات احكام  لدى لجنة النظر فى مخالفات نظام مزاولة املهن الصحية  املحكمة العليا

 لجنة الفصل في املخالفات واملنازعات الضريبية ،لجنة تأديب املحامين بوزارة العدل نظام املؤسسات الصحية

تمثيل الشركة في عالقاتها مع الغير )الهيئات الحكومية( . الضريبيةاللجنة االستئنافية للمخالفات واملنازعات 

وكافة الجهات الحكومية والخاصة وأمام كافة املحاكم الشرعية بإختالف درجاتها، والهيئات القضائية وديوان 

بتدائية ولجان املظالم واملحاكم اإلدارية وكتاب العدل ) األولى والثانية ( ومكاتب العمل وكافة اللجان العليا واال 

مراجعة هيئة الرقابة  األوراق التجارية وكافة اللجان القضائية األخرى وهيئات التحكيم والحقوق املدنية.

والتحقيق، مراجعة النيابة العامةمراجعة الهيئة العامة لالستثمار، مراجعة هيئة سوق املال مراجعة الهيئة 

لهيئة السعودية للتخصصات الصحية، مراجعة الهيئة السعودية للمواصفات واملقاييس والجودةمراجعة ا

، مراجعة الهيئة الوطنية ملكافحة الفساد ، العامة للغذاء والدواءمراجعة الهيئة العامة للسياحة واآلثار

مراجعة الهيئة العامة ، مراجعة الهيئة العامة للطيران املدني ، مراجعة هيئة املدن الصناعية ومناطق التقنية 

مراجعة الهيئة العليا لتسوية الخالفات ، مراجعة هيئة االتصاالت و تقنية املعلومات  ، مدينة الرياضلتطوير 

، مراجعة الهيئة العامة لإلعالم املرئى واملسموع، مراجعة الهيئة اإلبتدائية لتسوية الخالفات العمالية ، العمالية

 مراجعة هيئة سوق املال ، ستثمار والتوقيع أمامهامراجعة الهيئة العامة لال ، مراجعة الهيئة العامة للمنافسة

إلغاء و فسخ عقود التأجير وذلك ، استالم األجرة تجديد عقود األجرة ،توقيع عقود األجر ( التأجيرالعقارات )

تصديق صور الصكوك  ، مراجعة كتابات العدل الستعالم عن األمالك العقارية، للعقارات الواقعة

الغاء  استخراج التأشيرات(مكتب العمل والعمال) البيع واإلفراغ للمشتري ، لتسليمالعقاريةاالستالم و ا

تصفية العمالة  تحديث بيانات العمال، تعديل املهن ،نقل الكفاالت استالم تعويضات التأشيرات ،التأشيرات

إنهاء  ،وتجديدهااستخراج رخص العمل  ،إلغاء بالغات الهروب للعمالة ،التبليغ عن هروب العمالة وإلغاؤها

إضافة وحذف  ،مراجعة إدارة الحاسب اآللي في القوى العاملة، إجراءات العمالة لدى التأمينات االجتماعية

نقل ملكية املنشآت  ،فتح امللفات األساسية والفرعية وتجديدها وإلغاؤه،استالم شهادات السعودة السعوديين



 

إلغاء  ،استخراج التأشيرات ( مكتب اإلستقدام ،)لالستقدام مراجعة قسم املكاتب األهلية ،وتصفيتها وإلغاؤها

استخراج تأشيرات استقدام  ،استخراج تأشيرات الزيارات العائلية ،استرداد مبالغ التأشيرات ،التأشيرات

 تمديد تأشيرات الزيارة تمديد تأشيرات الخروج والعودة،مراجعة السفارة، تعديل املهن في التأشيرات،العوائل

استخراج ،نقل الرخص إلغاء الرخص ،تجديد الرخص استخراج رخص ،فتح املحالت (انات والبلدياتاألم،)

استخراج شهادات إتمام  ،استخراج رخص هدم استخراج رخص تسوير ،فسوحات البناء والترميم

استخراج شرائح  ،مراجعة جميع شركات االتصاالت(شركات االتصاالت،)استخراج الكروت الصحية ،البناء

نقل  ،التنازل عن شرائح الجواالت وإلغائها ،جواالت استخراج بدل التالف املفقود لشرائح الجواالت واستبدالها

 ، والتنازل عنها،إلغاء الهواتف الثابتة،نقل الهواتف الثابتة ،طلب تأسيس الهواتف الثابتة ،شرائح الجواالت

فية وفتح كافة أنواع الحسابات واالعتمادات والسحب واإليداع توقيع  اتفاقيات القروض والضمانات املصر 

 (السجالت التجارية،) لدى البنوك والتوقيع على كافة األوراق واملستندات والشيكات وكافة املعامالت املصرفية

 ،حجز االسم التجاري  ،نقل السجالت التجاري ،تجديد السجالت،استخراج السجالت، مراجعة إدارة السجالت

فتح االشتراك لدى الغرفة ،التنازل عن االسم التجاري ، التنازل عن العالمة التجارية ،العالمة التجاري  تسجيل

إدارة  ،التوقيع على جميع املستندات لدى الغرفة التجارية، تجديد االشتراك لدى الغرفة التجارية،التجارية

 ،إدارة أعمالي التجارية ،الغرفة التجاريةإلغاء التوقيع لدى ،اعتماد التوقيع لدىالغرفة التجارية ،السجالت

دخول ،إلغاء السجالت، فتح فروع للسجالت،إضافة نشاط تعديل السجالت،اإلشراف على السجالت

املناقصات واستالم االستمارات التسجيل في الخدمات اإللكترونية بالغرف التجارية وتفعيل الخدمات واستالم 

إبرام العقد مع ،التقديم على قرض بمبلغ وقدره( بشريةصندوق تنمية املوارد ال)الرقم السري.

شركة  ،)تسديد القرض استالم القرض طلب اإلعفاء من القرض طلب عدم وجود أي التزامات مادي،الصندوق 

طلب ،طلب تقوية عدادات الكهرباء ، طلب نقل عدادات الكهرباء ،طلب إدخال عدادات الكهرباء( الكهرباء

مراجعة الشركات واملؤسسات  (الشركات واملؤسسات األهلية،) االعتراض على الفواتير،فصل عدادات الكهرباء 

وفروعها وما يتبعها من  مراجعة شركات التأمين املتوافقة مع األحكام الشرعية،مراجعة هيئة املهندسين،األهلية

طلب إيصال الصرف  ،طلب الكشف على العدادات،طلب إدخال عدادات املياه( شركة املياه،) إدارات وأقسام

مراجعة الديوان امللكي، مراجعة وزارة العدملراجعة  (الوزارات الحكومية،)االعتراض على الغرامات،الصحي

مراجعة وزارة ،وزارة الداخلية، مراجعة وزارة الخارجية مراجعة وزارة الدفاع،  مراجعة وزارة الحرس الوطني

مراجعة وزارة العمل والتنمية ،عة وزارة البيئة و املياة و الزراعةالتجارة واالستثمار، مراجعة وزارة املالية مراج

مراجعة وزارة التعليم، مراجعة وزارة الصحةمراجعة ، االجتماعية مراجعة وزارة الشؤون البلدية والقروية 



 

والصناعة  مراجعة وزارة الطاقة،مراجعة وزارة اإلسكان، مراجعة وزارة الكهرباء واملياه ، وزارة الثقافة واإلعالم

مراجعة  ،مراجعة وزارة الخدمة املدنية،  مراجعة وزارة النقل، مراجعة وزارة الحج والعمرة، والثروة املعدنية

مراجعة األمارة ( الجهات األمنية،) مراجعة وزارة االقتصاد والتخطيط ،وزارة االتصاالت وتقنية املعلومات

مراجعة الرئاسة العامة ، مراجعة قيادة أمن الطرق ، رطةمراجعة مراكز الش، وشعبة تنفيذ األحكام الحقوقية

مراجعة املباحث العامةمراجعة املباحث اإلدارية مراجعة املباحث ، مراجعة قوات أمن املنشآت، لالستخبارات

مراجعة املديرية العامة ،  مراجعة املديرية العامة ملكافحة املخدرات مراجعة املديرية العامة للسجون  الجنائية

مراجعة مؤسسة النقد العربي  (املؤسسات الحكومية،) مراجعة املديرية العامة لحرس الحدود ،للدفاع املدني

مراجعة ،مراجعة املؤسسة العامة للموانئ، مراجعة املؤسسة العامة للتدريب التقني واملنهي، السعودي

مراجعة املؤسسة ،  وم والتقنيمراجعة مدينة امللك عبد العزيز للعل،  املؤسسة العامة للخطوط الحديدية

مراجعة املؤسسة العامة ، مراجعة املؤسسة العامة للتقاعد، العامة لصوامع الغالل ومطاحن الدقيق

مراجعة املؤسسة العامة ، مراجعة املؤسسة العامة لتحلية املياه املالحة، للخطوط الجوية العربية السعودية

تمثيل الشركة في عالقاتها مع أقسام الشرطة ، من إدارات وأقسامللتأمينات االجتماعية وفروعها وما يتبعها 

والغرف التجارية الصناعية والهيئات الخاصة والشركات والشركة السعودية للكـــهرباء)سكيكو( واملؤسسات 

استخراج اإلقامات بدل مفقود أو ، تجديد اإلقامات ، استخراج اإلقامات  (الجوازات، ) على إختالف أنواعها

تعديل ، نقل املعلومات وتحديث البيانات ، نقل الكفاالت  ، عمل خروج وعودة عمل الخروج النهائي، ف تال

إلغاء تأشيرات الخروج والعودة  ، إلغاء بالغات الهروب، املهن التسوية والتنازل عن العمال التبليغ عن الهروب

استخراج تمديد تأشيرات ، استخراج تأشيرات سفر بدل تالف أو مفقود ، إلغاء تأشيرات الخروج النهائي 

مراجعة إدارة ، اسقاط العمالة، استخراج كشف بيانات العمال )برنت(،إنهاء إجراءات العمالة املتوفاة ، الزيارة

 التسجيل فى الخدمه االلكترونيه.  إدارة شؤون املنافذ ،الترحيل والوافدين

 

و لرئيس املجلس حق توكيل الغير في مباشرة عمل أو أعمال معينة وللوكيل حق توكيل الغير. و يتمتع رئيس 

 املجلس باإلضافة إلى ذلك بالصالحيات األخرى التي يحددها مجلس اإلدارة من حين إلى آخر. 

عضو املنتدب ويحدد ملجلس اإلدارة أن يختار من بين أعضائه عضوا منتدبا ويحدد القرار صالحيات ال  -2

مجلس اإلدارة وفق تقديره املكافأة الخاصة التي يحصل عليها العضو املنتدب باإلضافة إلى املكافأة املقررة 

 ألعضاء مجلس اإلدارة و املنصوص عليها في هذا النظام.

 



 

 في مج -3
ً
لس اإلدارة(  ال تزيد مدة عضوية رئيس املجلس ونائبه والعضو املنتدب وأمين السر )إذا كان عضوا

 منهم دون 
ً
عن مدة عضوية كل منهم في املجلس، ويجوز إعادة تعيينهم و للمجلس في أي وقت أن يعزلهم أو أيا

 اإلخالل بحق من عزل في التعويض إذا وقع العزل لسبب غير مشروع أو في وقت غير مناسب. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 من دليل حوكمة الشركة  تعديل املادة املادة التاسعة والعشرين

 انتهاء عضوية اجمللس أو عضو جملس اإلدارة

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 بعد التعديل املادة املادة التاسعة والعشرين قبل التعديل املادة املادة التاسعة والعشرين

عزل كل أو  –يف أي وقت  -أ. جيوز للجمعية العامة العادية 

اإلدارة  ، دون املساس حبق العضو أي من أعضاء جملس 

املعزول جتاه الشركة إذا مت عزله دون مربر مقبول أو يف وقت 

 غري مناسب.

ولعضو جملس اإلدارة االعتزال بشرط أن يكون ذلك  

كان مسئواًل أمام الشركة عما  يف وقت مناسب وإال

 يرتتب على االعتزال من أضرار. 

إذا شغر مركز أحد أعضاء جملس اإلدارة، جاز  

للمجلس أن يعني مؤقتًا عضوًا يف املركز الشاغر 

حبسب ترتيب احلصول على األصوات يف اجلمعية اليت 

، على أن يكون ممن تتوافر فيهم انتخبت اجمللس

اخلربة والكفاية، وجيب أن تبلغ الوزارة واهليئة خالل 

وأن يعرض التعيني  مخسة أيام عمل من تاريخ التعيني

على اجلمعية العامة يف أول اجتماع هلا، ويكمل العضو 

 اجلديد مدة سلفه.

 

عزل كل أو أي  –يف أي وقت  -أ. جيوز للجمعية العامة العادية 

من أعضاء جملس اإلدارة  ، دون املساس حبق العضو املعزول 

جتاه الشركة إذا مت عزله دون مربر مقبول أو يف وقت غري 

 مناسب.

ولعضو جملس اإلدارة االعتزال بشرط أن يكون ذلك يف  

وقت مناسب وإال كان مسئواًل أمام الشركة عما يرتتب 

 على االعتزال من أضرار. 

إذا شغر مركز أحد أعضاء جملس اإلدارة، جاز للمجلس  

أن يعني مؤقتًا عضوًا يف املركز الشاغر، على أن يكون 

ية، وجيب أن تبلغ الوزارة ممن تتوافر فيهم اخلربة والكفا

واهليئة خالل مخسة أيام عمل من تاريخ التعيني وأن يعرض 

التعيني على اجلمعية العامة يف أول اجتماع هلا، ويكمل 

 العضو اجلديد مدة سلفه.

 




