
 

 غري العادية )اإلجتماع األول(مساهميها إىل حضور اجتماع اجلمعية العامة اخلطوط السعودية للتموين تدعو شركة 

 عن طريق وسائل التقنية احلديثة

 توضيح بند

  مقدمة

عن طريق   انعقادهواملقرر األول(  االجتماععادية )الغري السادة املساهمني حلضور اجتماع اجلمعية العامة  دعوة جملس إدارة شركة اخلطوط السعودية للتموين يسر

وسيتضمن االجتماع  ،م 11/05/2022هـ املوافق 10/10/1443يوم األربعاء بتاريخ  من  مساًء 20:00 الثامنة يف متام الساعةمبشيئة اهلل تعاىل وسائل التقنية احلديثة 

 :مناقشة جدول األعمال التالي

 

مدينة ومكان انعقاد اجلمعية 

  العامة

 مبقر الشركة الرئيسي مبدينة جدة عن طريق وسائل التقنية احلديثة

 www.tadawulaty.com.sa  رابط مبقر االجتماع

 م11/05/2022هـ املوافق 10/10/1443  تاريخ انعقاد اجلمعية العامة

 20:00  وقت انعقاد اجلمعية العامة

  حق احلضور
حضور اجتماع اجلمعية  حيق لكل مساهم من املساهمني املقيدين يف سجل مساهمي الشركة لدى مركز اإليداع بنهاية جلسة التداول اليت تسبق اجتماع اجلمعية العامة

 .وحبسب األنظمة واللوائح

النصاب الالزم النعقاد 

  اجلمعية

العادية صحيحًا إذا حضرة مساهمون ميثلون نصف رأس املال على األقل. وإذا مل يتوفر النصاب الالزم لعقد هذا االجتماع، سيتم عقد يكون اجتماع اجلمعية العامة غري 

 ال على األقل.ربع رأس امل االجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء املدة احملددة النعقاد االجتماع األول، ويكون االجتماع الثاني صحيحًا إذا حضرة مساهمون ميثلون

  جدول أعمال اجلمعية

 م.31/12/2021التصويت على تقرير جملس اإلدارة للعام املالي املنتهي يف  .1

 م.31/12/2021التصويت على القوائم املالية عن العام املالي املنتهي يف  .2

 م.31/12/2021التصويت على تقرير مراجع احلسابات عن العام املالي املنتهي يف  .3

الثاني والثالث توصية جلنة املراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم املالية للربع التصويت على تعيني مراجع احلسابات للشركة من بني املرشحني بناء على  .4

 به.م وحتديد أتعا2023م وللربع األول من عام 2022والسنوي من العام املالي 

 م.31/12/2021يف عن العام املالي املنتهي  إبراء ذمة أعضاء جملس اإلدارةالتصويت على  .5

 .م2022سنوي عن العام املالي  أو نصف ربع سنوي التصويت على تفويض جملس اإلدارة بتوزيع أرباح مرحلية على املساهمني بشكل .6

 م.31/12/2021للسنة املنتهية يف  اإلدارة ريال سعودي( مكافأة أعضاء جملس 3,800,000التصويت على صرف مبلغ ) .7

http://www.tadawulaty.com.sa/


  

 

 

 

 

 توضيح بند

فيها األعمال والعقود اليت متت بني الشركة وشركة نيوريست القابضة واليت لعضو جملس اإلدارة األستاذ/ جوناثان ستنت تورياني مصلحة مباشرة التصويت على  .8

حيث ، شركة نيوريست خلدمات إستشارية وإدارية للشركةت عبارة عن تقديم بصفته نائب الرئيس التنفيذي وشريك يف جمموعة نيوريست القابضة، وهذه التعامال

 )مرفق(. للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية يف السوق احمللية حيث تتم هذه التعامالت وفقًاريال(، 182,504م بـ)2021خالل عام بلغت قيمة التعامالت 

فيها األعمال والعقود اليت متت بني الشركة وشركة نيوريست القابضة واليت لعضو جملس اإلدارة األستاذ عبد الكريم السلمي مصلحة غري مباشرة التصويت على  .9

مة التعامالت حيث بلغت قي، شركة نيوريست خلدمات إستشارية وإدارية للشركةبصفته شريك يف شركة نيوريست فرع املغرب، وهذه التعامالت عبارة عن تقديم 

 .)مرفق( للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية يف السوق احمللية حيث تتم هذه التعامالت وفقًاريال(، 182,504م )2021خالل عام 

اإلدارة األستاذ/ سامي بن عبد احلكري القابضة واليت لعضو جملس األعمال والعقود اليت متت بني الشركة وجمموعة عبد احملسن عبد العزيز التصويت على  .10

م 2021خالل عام  التعامالتحيث بلغت قيمة ، العالقات اإلجيارية ملتاجر البيع بالتجزئةاحلكري مصلحة مباشرة فيها، وهذه التعامالت عبارة عن عدد من احملسن 

 .)مرفق( فضيلية يف السوق احملليةللشروط التجارية السائدة دون أي شروط ت حيث تتم هذه التعامالت وفقًاريال(  56,376)

 .التصويت على تعديل املادة الرابعة من النظام األساسي للشركة املتعلقة بأغراض الشركة )مرفق نص املادة قبل وبعد التعديل( .11

)مرفق نص املادة قبل وبعد وأمني السر والعضو املنتدبئيس جملس اإلدارة ونائبه ربالتصويت على تعديل املادة الثالثة والعشرون من النظام األساسي للشركة املتعلقة  .12

 .التعديل(

   منوذج التوكيل

  التصويت االلكرتوني

هـ املوافق 06/10/1443 السبتسيكون بإمكان املساهمني املسجلني يف خدمات تداوالتي التصويت عن بعد على بنود اجلمعية ابتداًء من الساعة العاشرة صباحًا يوم 

، وسيكون التسجيل والتصويت يف خدمات تداوالتي متاحًا وجمانًا جلميع املساهمني باستخدام الرابط عاديةغري م وحتى نهاية وقت انعقاد اجلمعية العامة ال07/05/2021

 .www.tadawulaty.com.saالتالي: 

احقية تسجيل احلضور 

  والتصويت

اجلمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء جلنة الفرز من فرز علمًا بأن أحقية تسجيل احلضور الجتماع اجلمعية تنتهي وقت انعقاد اجلمعية، وأحقية التصويت على بنود 

 األصوات.

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

board.secretariat@Saudiacatering.com 

 ال يوجد  معلومات اضافية
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KPMG Professional Services 
Zahran Business Center                                            
Prince Sultan Street                                                   
P.O. Box ٥٥۰۷۸ 
Jeddah ۲۱٥۳٤ 
Kingdom of Saudi Arabia  
Commercial Registration No ٤۰۳۰۲۹۰۷۹۲ 
 
Headquarters in Riyadh                  

 كي بي إم جي لالستشارات المھنیة    
 مركز زھران لألعمال 

 شارع األمیر سلطان
 ٥٥۰۷۸ص.ب 

 ۲۱٥۳٤جـده 
 المملكة العربیة السعودیة 

 ٤۰۳۰۲۹۰۷۹۲سجل تجاري رقم 
 

     الریاضفي المركز الرئیسي 
 

KPMG Professional Services, a professional closed joint stock company registered in the Kingdom of Saudi Arabia. With the paid-up capital of (۲٥٬۰۰۰٬۰۰۰) SAR. (Previously known as “KPMG Al Fozan & 
Partners Certified Public Accountants”) A non-partner member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company 

limited by guarantee. All rights reserved. 
  

لایر سعودي مدفوع بالكامل، المسماة سابقاً "شركة كي بي إم جي الفوزان وشركاه محاسبون ومراجعون  ) ۲٥٬۰۰۰٬۰۰۰(كي بي إم جي لالستشارات المھنیة شركة مھنیة مساھمة مقفلة، مسجلة في المملكة العربیة السعودیة، رأس مالھ     
میة المحدودة، شركة انجلیزیة محدودة بضمان. جمیع الحقوق محفوظةكات كي بي إم جي المستقلة والتابعة لـ كي بي إم جي العالقانونیون". و ھي عضو غیر شریك في الشبكة العالمیة لشر  

 
Commercial Registration of the headquarters in Riyadh is ۱۰۱۰٤۲٥٤۹٤. 

تقریر التأكید المحدود المستقل إلى شركة الخطوط السعودیة 
متطلبات بشأن  اإلدارة  مجلس  رئیس  إعالن  عن   للتموین 

 ۷۱المادة 
 للسادة مساھمي شركة الخطوط السعودیة للتموین 

إعالن رئیس مجلس اإلدارة الذي أعدتھ  لقد تم تعیینا من قبل إدارة شركة الخطوط السعودیة للتموین ("الشركة") للتقریر عن  
م)، والتي  ۲۰۱٥  -ھـ  ۱٤۳۷من نظام الشركات السعودي الصادر عن وزارة التجارة (  ۷۱اإلدارة وفقا لمتطلبات المادة  

م والتي یكون فیھا ألي من ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱تشمل المعامالت التي تم إجراءھا / ستجریھا الشركة خالل السنة المنتھیة في  
جلس إدارة الشركة مصلحة شخصیة مباشرة أو غیر مباشرة على النحو المفصل أدناه ("الموضوع") وذلك كما  أعضاء م

، في شكل استنتاج تأكید محدود مستقل، وأنھ استناداً إلى عملنا المنجز واألدلة التي حصلنا علیھا، ۱ھو مبین في الملحق رقم  
ضوع محل التأكید لم یتم إعداده، من جمیع الجوانب الجوھریة وفقاً للضوابط  لم یلفت انتباھنا أي أمور تجعلنا نعتقد بأن المو
 المنطبقة المبینة أدناه ("الضوابط المنطبقة"). 

     الموضوع محل التأكید 

)  ۱یتعلق الموضوع محل التأكید الرتباط التأكید المحدود بالتبلیغ المقدم من رئیس مجلس اإلدارة المرفق في الملحق رقم (
لمتطلبات المادة (  م) وتم ۲۰۱٥  -ھـ  ۱٤۳۷) من نظام الشركات الصادر عن وزارة التجارة ( ۷۱("التبلیغ") والمعد وفقاً 

عرضھ من قبل رئیس مجلس إدارة شركة الخطوط السعودیة للتموین ("الشركة"). ویتضمن المعامالت التي نُفذت من قبل 
والتي كان ألي من أعضاء مجلس إدارة الشركة مصلحة شخصیة فیھا    م۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱الشركة خالل السنة المنتھیة في  

 بشكل مباشر أو غیر مباشر. 

     الضوابط المنطبقة 

 لقد استخدمنا التالي كضوابط منطبقة:
 م). ۲۰۱٥ –ھـ  ۱٤۳۷من نظام الشركات في المملكة العربیة السعودیة الصادر عن وزارة التجارة ( ۷۱المادة  . ۱
 

 الخطوط السعودیة للتموینشركة 

إن إدارة الشركة مسؤولة عن إعداد معلومات الموضوع محل التأكید خالیاً من التحریفات الجوھریة وفقاً للضوابط المنطبقة 
 )).۱والمعلومات الواردة فیھ. إن إدارة الشركة مسؤولة عن إعداد معلومات الموضوع (اي الملحق رقم (

المسؤولیات: تصمیم وتنفیذ واالحتفاظ بنظام رقابة داخلیة مالئم إلعداد وعرض الموضوع محل التأكید خالیاً من  تشمل ھذه 
التحریفات الجوھریة، سواًء كانت ناشئة عن غش أو خطأ. كما تشمل اختیار الضوابط المنطبقة وضمان التزام الشركة بنظام 

م)؛ وتصمیم وتنفیذ ۲۰۱٥دیسمبر    ٤ھـ (الموافق  ۱٤۳۷صفر    ۲۲ریخ  الشركات السعودي الصادرة من وزارة التجارة بتا
وتشغیل ضوابط فعالة لتحقیق أھداف الرقابة المعلنة؛ واختیار وتطبیق السیاسات؛ واستخدام أحكام وتقدیرات معقولة في ظل  

 الظروف؛ واالحتفاظ بسجالت كافیة فیما یتعلق بمعلومات الموضوع محل التأكید.
المنطبقة على   واللوائح  بالقوانین  الشركة  التزام  الغش وتحدید وضمان  واكتشاف  منع  الشركة مسؤولة عن  إدارة  أن  كما 
التأكید  الموضوع محل  المشاركین في إعداد معلومات  الموظفین  الشركة مسؤولة عن ضمان تدریب  إدارة  إن  أنشطتھا. 

المناسب، األعمال   بالشكل  تشمل جمیع وحدات  التقاریر  إعداد  في  تغییرات  أي  وأن  المناسب،  بالشكل  األنظمة  وتحدیث 
 المھمة.



 
     مسؤولیتنا 

 
إن مسؤولیتنا ھي فحص معلومات الموضوع محل التأكید المعد بواسطة الشركة وتقریرنا علیھ في شكل استنتاج تأكید محدود  

إلى األدلة   للمعیار الدولي الرتباطات التأكید  مستقل استناداً  "ارتباطات   ۳۰۰۰التي حصلنا علیھا. لقد قمنا بارتباطنا وفقاً 
التأكید األخرى بخالف عملیات مراجعة أو فحص المعلومات المالیة التاریخیة" المعتمد في المملكة العربیة السعودیة وكذلك 

ع إدارة الشركة. ویتطلب ھذا المعیار أن نقوم بتخطیط وتنفیذ إجراءاتنا شروط وأحكام ھذا االرتباط وفقاً لما تم االتفاق علیھ م
للحصول على مستوى معقول من التأكید حول ما إذا كانت معلومات الموضوع محل التأكید تم إعدادھا، من جمیع الجوانب  

 الجوھریة، كأساس الستنتاج التأكید المحدود الخاص بنا.
 

) وبناًء علیھ یحافظ على نظام شامل لرقابة الجودة بما في ذلك السیاسات ۱اقبة الجودة (یطبق مكتبنا المعیار الدولي لمر
 واإلجراءات الموثقة بشأن االمتثال مع المتطلبات األخالقیة والمعاییر المھنیة والمتطلبات النظامیة والتنظیمیة المنطبقة. 

 
المع المھنة  لقواعد سلوك وآداب  الشركة وفقاً  بارتباط ونحن مستقلون عن  الصلة  السعودیة ذات  العربیة  المملكة  تمدة في 

 التأكید الذي قمنا بھ، وقد التزمنا بمسؤولیاتنا األخالقیة األخرى وفقاً لتلك القواعد. 
 

تعتمد اإلجراءات المختارة على فھمنا للموضوع محل التأكید والظروف األخرى لالرتباط، كما تعتمد على دراستنا للمجاالت 
 أن تنشأ فیھا تحریفات جوھریة. التي یحتمل

 
المستخدمة إلعداد   العملیة  االعتبار  أخذنا في  فقد  االرتباط األخرى،  التأكید وظروف  للموضوع محل  للحصول على فھم 
معلومات الموضوع محل التأكید بغرض تصمیم إجراءات تأكید مالئمة للظروف المتاحة، ولكن لیس بھدف إبداء استنتاج  

 الشركة أو الرقابة الداخلیة على إعداد وعرض معلومات الموضوع محل التأكید.  حول فعالیة عملیة
 

كما اشتمل ارتباطنا على: تقدیر مدى مالئمة الموضوع محل التأكید ومدى مناسبة الضوابط المستخدمة بواسطة الشركة  
اإلجراءات المستخدمة وعند إعداد  وعند إعداد معلومات الموضوع محل التأكید وفقاً لظروف االرتباط وتقییم مدى مالئمة  
 معلومات الموضوع محل التأكید ومدى معقولیة التقدیرات المستخدمة بواسطة الشركة. 

 
إن اإلجراءات المنفذة في ارتباط التأكید المحدود تختلف في طبیعتھا وتوقیتھا وتُعد أقل منھا في المدى من ارتباط التأكید  

تأكید الذي یتم الحصول علیھ في ارتباط التأكید المحدود ھو أقل بكثیر من التأكید الذي  المعقول. وبناء علیھ، فإن مستوى ال
سیتم الحصول علیھ فیما لو قمنا بتنفیذ ارتباط التأكید المعقول. لم نقم بإجراءات لتحدید اإلجراءات اإلضافیة التي كان من  

 الممكن تنفیذھا فیما لو كان ھذا یُعد ارتباط تأكید معقول. 
 

جزء من ھذا االرتباط، لم نقم بأي إجراءات تتمثل في مراجعة أو فحص أو التحقق من معلومات الموضوع محل التأكید وك
 وال للسجالت أو المصادر األخرى التي تم استخراج الموضوع محل التأكید منھا. 

 
    اإلجراءات المنفذة

 
 اإلجراءات التي نقوم بھا ھي كما یلي:

 
الحصول على اإلقرار الذي یتضمن المعامالت والعقود المنفذة والتي یكون ألي من أعضاء مجلس إدارة الشركة فیھا  •

 م؛  ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱مصلحة مباشرة أو غیر مباشرة خالل السنة المنتھیة في 
مراجعة محاضر اجتماعات مجلس اإلدارة التي تشیر إلى إخطارات مجلس اإلدارة من قبل بعض أعضاء مجلس اإلدارة   •

بالتعارض الفعلي أو المحتمل للمصالح المباشرة أو غیر المباشرة فیما یتعلق بالمعامالت و / أو العقود التي ینخرط فیھا 
 عضو مجلس اإلدارة؛  

الذي أبلغ مجلس اإلدارة بالتعارض   ینماعات مجلس اإلدارة تفید بأن المدیرین المعنی تم التحقق من أن محاضر اجت •
 على القرار للتوصیة بالمعامالت والعقود ذات الصلة؛   واالفعلي أو المحتمل للمصالح المباشرة أو غیر المباشرة لم یصوت

المستندات الداعمة فیما یتعلق بالمعامالت  تم الحصول على الموافقات المطلوبة، على أساس العینة، جنبا إلى جنب مع   •
 والعقود المدرجة في اإلعالن؛ و 

تم التحقق من مبالغ المعامالت المدرجة في البیان، حیث توافق، عند االقتضاء، في مقابل مبالغ المعامالت المفصح  •
 م.  ۲۰۲۱دیسمبر   ۳۱من القوائم المالیة الموحدة المراجعة للشركة للسنة المنتھیة في  ۲۳عنھا في اإلیضاح 

 
 



 االستنتاج

 لقد تم الوصول إلى استنتاجنا على أساس األمور المحددة في ھذا التقریر ووفقاً لھا.

 ونعتقد أن األدلة التي حصلنا علیھا كافیة ومناسبة لتوفیر أساس إلبداء استنتاجنا. 

یلفت انتباھنا أي أمور تجعلنا نعتقد بأن معلومات الموضوع محل بناًء على اإلجراءات المنفذة واألدلة التي حصلنا علیھا، لم  
 التأكید لم یتم إعدادھا، من جمیع الجوانب الجوھریة، وفقاً للضوابط المنطبقة.

 القید على استخدام تقریرنا 

ال ینبغي اعتبار تقریرنا مناسباً لالستخدام أو لالعتماد علیھ من قبل أي طرف یرغب في الحصول على حقوق ضدنا بخالف  
الشركة ووزارة التجارة ألي غرض أو في أي سیاق. أي طرف آخر غیر الشركة ووزارة التجارة یحصل على حق الحصول  

تقریرنا (أو أي جزء منھ) سیقوم بذلك على مسؤولیتھ الخاصة. إلى    على تقریرنا أو على نسخة منھ ویختار االعتماد على
عن عملنا تجاه أي طرف آخر    أعباءنقبل أو نتحمل أي مسؤولیة ونرفض تحمل أي  ال  أقصى حد یسمح بھ القانون، نحن  

 لیھا.غیر الشركة ووزارة التجارة، لتقریر التأكید المحدود المستقل ھذا أو عن االستنتاجات التي توصلنا إ

تم إصدار تقریرنا إلى الشركة ووزارة التجارة على أساس عدم نسخھ أو اإلشارة إلیھ أو اإلفصاح عنھ منفرداً أو في مجملھ  
 (باستثناء األغراض الداخلیة الخاصة بالشركة) دون موافقتنا الخطیة المسبقة.

 كي بي إم جي لالستشارات المھنیة

ــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــ
 ناصر أحمد الشطیري 

 ٤٥٤رقم الترخیص 

 م ۲۰۲۲أبریل   ۱٤جدة، في 
ھـ ۱٤٤۳رمضان   ۱۲الموافق 
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للجمعية املوجه  م2021خالل عام  األطراف ذات العالقةمع اليت متت األعمال والعقود تبليغ رئيس جملس اإلدارة عن 

 م11/05/2022غري العادية يف اجتماعها القادم الذي سيعقد بتاريخ العامة 

األعمال والعقود اليت متت مع األطراف ذات العالقة حلساب الشركة ( من نظام الشركات، نود تبليغكم عن 71باإلشارة اىل املادة )

وذلك لغرض املصادقة عليها  ،واليت سبق وأن أبلغوا جملس اإلدارة عنها جملس اإلدارة مصلحة فيها اءعضواليت أل ،م2020خالل عام 

 م، وتتمثل تلك التعامالت فيما يلي:11/05/2022 االربعاءاجتماعها القادم واملقرر عقده يوم يف والرتخيص هلا من طرف اجلمعية 

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

شركة التموين مديري مباشرة فيها بصفته نائب الرئيس التنفيذي وشريك يف جمموعة نيوريست القابضة، ونظرًا لعضويته يف جملس 

حيث بلغت قيمة ، شركة نيوريست خلدمات إستشارية وإدارية للشركةاإلسرتاتيجي احملدودة، وهذه التعامالت عبارة عن تقديم 

حيث تتم هذه التعامالت وفقا للشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية يف ريال(، 182,504م بـ)2021خالل عام التعامالت 

 السوق احمللية.

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

شركة نيوريست خلدمات إستشارية املغرب، وهذه التعامالت عبارة عن تقديم فرع ة نيوريست غري مباشرة فيها بصفته شريك يف شرك

حيث تتم هذه التعامالت وفقا للشروط التجارية ريال(، 182,504م )2021خالل عام حيث بلغت قيمة التعامالت ، وإدارية للشركة

 .السائدة دون أي شروط تفضيلية يف السوق احمللية.

احلكري القابضة واليت لعضو جملس اإلدارة األستاذ/ األعمال والعقود اليت متت بني الشركة وجمموعة عبد احملسن عبد العزيز  .3

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

حيث تتم هذه التعامالت وفقا للشروط التجارية ريال(  56,376)م 2021خالل عام  التعامالتث بلغت قيمة وخدمات متوين وإعاشة حي

 السائدة دون أي شروط تفضيلية يف السوق احمللية.

 : م2021خالل  األطراف ذات العالقةملخص التعامالت مع 

 
 العقدمدة العمل أو  قيمة العمل أو العقد طبيعة العمل أو العقد

شروط العمل أو 

 العقد

كبار التنفيذين أو /اسم العضو

 أي شخص ذي عالقة بأي منهم

خدمات إستشارية وإدارية مع  1

 جمموعة

 نيورست القابضة إس إل

 

 

قيمة تقديرية بناًء 

على طلبات 

 الشركة

وتبلغ مدة اإلتفاقية 

ثالث سنوات انتهت 

 م.31/12/2019بتاريخ 

ثالث ومت جتديديها ملدة 

سنوات اخرى لتنتهي 

 م31/12/2022بتاريخ 

ال توجد شروط 

تفضيلية عن 

 السوق احمللي

جوناثان ستنت تورياني بصفته 

عضو جملس إدارة يف اخلطوط 

السعودية للتموين وشريك 

مؤسس والرئيس التنفيذي 

بالشراكة يف جمموعة نيوريست 

 القابضة إس إل



 
 

2 
 

خدمات إستشارية وإدارية مع  2

رست القابضة جمموعة نيو

 إس إل

قيمة تقديرية بناًء 

على طلبات 

 الشركة

وتبلغ مدة اإلتفاقية 

ثالث سنوات انتهت 

 م.31/12/2019بتاريخ 

ومت جتديديها ملدة ثالث 

سنوات اخرى لتنتهي 

 م31/12/2022بتاريخ 

ال توجد شروط 

تفضيلية عن 

 السوق احمللي

عبد الكريم السلمي بصفته 

عضو جملس إدارة وشريك 

 كة نيوريست فرع املغرببشر

عالقات إجيارية ملتاجر البيع  3

بالتجزئة ومواقعه أخرى مع 

جمموعة عبد احملسن عبد 

 العزيز احلكري

قيمة تقديرية متثل 

من ايرادات  10%

 املتاجر

يبدأ سريان العقد 

 م15/08/2014بتاريخ 

وينتهي بتاريخ 

 م14/08/2021

ال توجد شروط 

تفضيلية عن 

 احملليالسوق 

سامي احلكري عضو جملس 

إدارة يف اخلطوط السعودية 

للتموين والعضو املنتدب يف 

جمموعة عبد احملسن عبد 

 العزيز احلكري

 

 

 

 

 

 
  حممد عبد العزيز السرحان   /  أ

 اإلدارة سجملرئيس 
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 نشاط املختربات الغذائية  -25

وال متارس  وال متارس الشركة أنشطتها إال بعد احلصول على الرتاخيص الالزمة من اجلهات املختصة

 الشركة أنشطتها إال بعد احلصول على الرتاخيص الالزمة من اجلهات املختصة.

 

وال متارس الشركة  أنشطتها إال بعد احلصول على الرتاخيص الالزمة من اجلهات املختصةوال متارس الشركة 

 أنشطتها إال بعد احلصول على الرتاخيص الالزمة من اجلهات املختصة.
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 للرئيس و يجوز  - 1
ً
 ونائبا

ً
، وال يجوز الجمع بين منصب    يعين مجلس اإلدارة من بين أعضائه رئيسا

ً
 منتدبا

ً
له أن يعين عضوا

  .رئيس مجلس اإلدارة وأي منصب تنفيذي بالشركة

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

  .نظاماملقررة ألعضاء مجلس اإلدارة واملنصوص عليها في هذا ال

 للمجلس من بين أعضائه أو من غيرهم، وُيحدد املجلس بقرار منه اختصاصات ومكافآت أمين  
ً
وُيعين مجلس اإلدارة أمينا

  .السر

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

أو من الغير في مباشرة عمل أو أعمال محددة. و يحل نائب رئيس مجلس اإلدارة محل    صالحياته إلى غيره من أعضاء املجلس

 :رئيس مجلس اإلدارة عند غيابه. ويختص رئيس املجلس بما يلي

 .أ( الدعوة الجتماعات مجلس اإلدارة والجمعيات العامة للشركة

 .ب( ترؤس وإدارة اجتماع مجلس اإلدارة والجمعيات العامة للشركة

 تثناء األمور التي تنحصر في اختصاص الجمعية العامة، ومع مراعاة صالحيات مجلس اإلدارة،  ج( بإس

الحكومية   الجهات  وكافة  الغير  مع  عالقاتها  في  الشركة  تمثيل  الشركات(  )تأسيس  في  بإدارة  املجلس  رئيس  يختص 

عيين املدراء وعزلهم، دخول وخروج  والخاصة، التوقيع علي عقود التأسيس ومالحق التعديل، توقيع قرارات الشركاء، ت 

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

فائض التخصيص، شراء الحصص واألسهم ودفع الثمن، بيع الحصص واألسهم واستالم القيمة، بيع فرع الشركة  

يع االتفاقيات تعديل اسم الشركة  قفل الحسابات لدى البنوك باسم الشركة، تعديل تعديل أغراض الشركة، توق

بنود عقود التأسيس أو مالحق التعديل، تسجيل الشركة، تسجيل الوكاالت والعالمات التجارية ،التنازل عن العالمات 

ركة التوقيع على عقود التأسيس التجارية أو إلغائها، حضور الجمعيات العامة فتح امللفات للشركة، فتح الفروع للش

التجارية   بالغرفة  اإلشتراك  للشركة،  وتجديدها  التجارية  السجالت  استخراج  العدل،  كاتب  لدى  التعديل  ومالحق 

االتصاالت   شركات  مراجعة  شركة،   إلى  الشركة  فرع  تحويل  للشركة،  وتجديدها  التراخيص  استخراج  وتجديده، 

 للرئيس و يجوز  - 1
ً
 ونائبا

ً
، وال يجوز الجمع بين منصب    يعين مجلس اإلدارة من بين أعضائه رئيسا

ً
 منتدبا

ً
له أن يعين عضوا

  .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 

  .نظامألعضاء مجلس اإلدارة واملنصوص عليها في هذا ال

أمين   بقرار منه اختصاصات ومكافآت  أو من غيرهم، وُيحدد املجلس  للمجلس من بين أعضائه   
ً
أمينا وُيعين مجلس اإلدارة 

  .السر

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

أو من الغير في مباشرة عمل أو أعمال محددة. و يحل نائب رئيس مجلس اإلدارة محل    صالحياته إلى غيره من أعضاء املجلس

 :رئيس مجلس اإلدارة عند غيابه. ويختص رئيس املجلس بما يلي

 .أ( الدعوة الجتماعات مجلس اإلدارة والجمعيات العامة للشركة

 .ب( ترؤس وإدارة اجتماع مجلس اإلدارة والجمعيات العامة للشركة

 تثناء األمور التي تنحصر في اختصاص الجمعية العامة، ومع مراعاة صالحيات مجلس اإلدارة،  ج( بإس

يختص رئيس املجلس بإدارة في )تأسيس الشركات( تمثيل الشركة في عالقاتها مع الغير وكافة الجهات الحكومية والخاصة، 

عيين املدراء وعزلهم، دخول وخروج شركاء، الدخول التوقيع علي عقود التأسيس ومالحق التعديل، توقيع قرارات الشركاء، ت

في شركات قائمة، زيادة رأس املال، خفض رأس املال و تحديد رأس املال في الشركات التابعة،  استالم فائض التخصيص، شراء  

توق الشركة،  أغراض  تعديل  الشركة  فرع  بيع  القيمة،  واستالم  واألسهم  الحصص  بيع  الثمن،  ودفع  واألسهم  يع  الحصص 

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

تسجيل الشركة، تسجيل الوكاالت والعالمات التجارية ،التنازل عن العالمات التجارية أو إلغائها، حضور الجمعيات العامة 

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

فرع  تحويل  للشركة،  وتجديدها  التراخيص  استخراج  وتجديده،  التجارية  بالغرفة  اإلشتراك  للشركة،  وتجديدها  التجارية 

الجواالت أو  الثابتة  الهواتف  وتأسيس  االتصاالت  شركات  مراجعة  شركة،   إلى  املناقصات   الشركة  دخول  الشركة،  باسم 



 

باسم الشركة، دخول املناقصات واستالم االستمارات،  توقيع العقود الخاصة  وتأسيس الهواتف الثابتة أو الجواالت

بالشركة مع الغير، التوقيع على كافة قرارات الشركاء وقرارات تحول الشركات وفتح كافة أنواع الحسابات واالعتمادات 

املعامالت املصرفية. والتوقيع    والسحب واإليداع لدى البنوك والتوقيع على كافة األوراق واملستندات والشيكات وكافة

الفاقد والتالف من الصكوك   نيابة عن الشركة، واستخراج بدل  الوكاالت  أنواع  التجارية إصدار كافة  على األوراق 

تعديل جنسية أحد الشركاء في العقد، تحويل الشركات اململوكة  وحجج االستحكام والتوقيع على األوراق التجارية،  

ولية محدودة، تحويل الشركات اململوكة من ذات مسئولية محدودة إلى مساهمة، تحويل  من مساهمة إلى ذات مسئ

الشركات اململوكة من تضامنية الى ذات مسؤولية محدودة، إلغاء عقود التأسيس ومالحق التعديل للشركات اململوكة،  

توصية شركة  من  اململوكة  الشركات  تحويل  اململوكة،  للشركات  القانوني  الكيان  مسؤولية   تغيير  ذات  إلى  بسيطة 

التنازل عن الحصص واألسهم  في الشركات اململوكة، قبول  املال  التنازل عن الحصص واألسهم من رأس  محدودة، 

ورأس املال نقل الحصص واألسهم والسندات للشركات اململوكة )الشركات( تحويل فرع الشركة إلى شركة، مراجعة  

أمامها، مراج املال وزارة االستثمار والتوقيع  الدعاوى، املرافعة واملدافع     عة هيئة سوق    )املحاكم( املطالبة وإقامة 

طلب اليمين ورده واالمتناع عنها ا لشفعة والتسديد   التنازل اإلبراء اإلنكار، الصلح،  اإلقرار،   سماع الدعاوى والرد عليها

الطعن  اإلجابة والجرح والتعديل،   والبينات والطعن فيهاواملطالبة، قبض ما يحصل من التنفيذ بشيك إحضار الشهود  

طلب الحجز  مراجعة دوائر الحجز والتنفيذ طلب املنع من السفر ورفعهإنكار الخطوط واألختام والتواقيع،   بالتزوير،

املطالبة الهم ،  الطعن بتقارير الخبراء واملحكمين وردهم واستبدوالتنفيذ طلب التحكيم، تعيين الخبراء واملحكمين ،

التهميش على  التماس و إعادة النظر االعتراض على األحكام وطلب االستئناف، قبول األحكام ونفيها،     بتنفيذ األحكام

 طلب الشفعة إنهاء ما يلزم حضور الجلسات في جميع الدعاوى لدى جميع املحاكطلب رد االعتبار و  صكوك االحكام

  لدى املحاكم اإلدارية )ديوان املظالم( .طلب إحالة الدعوى  طلب تنحي القاض ي صكوك األحكاماستالم املبالغ استالم  

لدى لجان فض املنازعات املالية ولجان تسوية املنازعات املصرفية   لدى اللجان العمالية لدى اللجان الطبية الشرعية

مكاتب الفصل في منازعات األوراق التجارية ولجان حسم املنازعات  لدى  لدى لجان الفصل في منازعات األوراق املالية،  

لدى هيئة   لدى لجان الفصل في املنازعات و املخالفات التأمينية لدى اللجان الجمركية ولجان الغش التجاري  التجاري 

لدى لجنة   هن الصحيةلدى لجنة النظر في مخالفات نظام مزاولة امل  طلب نقض الحكم لدى املحكمة العليا  الرقابة

لجنة الفصل في املخالفات  لجنة تأديب املحامين بوزارة العدل،   النظر في مخالفات احكام نظام املؤسسات الصحية

استالم املبالغ بشيك، طلب تنحي القاض ي،  اللجنة االستئنافية للمخالفات واملنازعات الضريبية.  واملنازعات الضريبية

  طلب إحالة الدعوى، لدى النيابة العامة، لدى لجنة النظر في تظلمات العالمات التجارية طلب اإلدخال والتداخل،  

املحاكم   كافة  وأمام  والخاصة  الحكومية  الجهات  وكافة  الغير  مع  عالقاتها  في  الشركة  تمثيل  الحكومية(  )الهيئات 

اإلدار  واملحاكم  املظالم  وديوان  القضائية  والهيئات  درجاتها،  بإختالف  والثانية(  الشرعية  )األولى  العدل  وكتاب  ية 

وهيئات  األخرى  القضائية  اللجان  وكافة  التجارية  األوراق  ولجان  واالبتدائية  العليا  اللجان  وكافة  العمل  ومكاتب 

التحكيم والحقوق املدنية. مراجعة هيئة الرقابة والتحقيق، مراجعة النيابة العامة مراجعة الهيئة العامة لالستثمار، 

هيئ السعودية مراجعة  الهيئة  مراجعة  والجودة  واملقاييس  للمواصفات  السعودية  الهيئة  مراجعة  املال  سوق  ة 

واستالم االستمارات،  توقيع العقود الخاصة بالشركة مع الغير، التوقيع على كافة قرارات الشركاء وقرارات تحول الشركات 

وفتح كافة أنواع الحسابات واالعتمادات والسحب واإليداع لدى البنوك والتوقيع على كافة األوراق واملستندات والشيكات 

املعامالت املصرفية. والتوقيع على األوراق التجارية إصدار كافة أنواع الوكاالت نيابة عن الشركة، واستخراج بدل الفاقد   وكافة

  والتالف من الصكوك وحجج االستحكام والتوقيع على األوراق التجارية )املحاكم( املطالبة وإقامة الدعاوى، املرافعة واملدافع

عليها  والرد  الدعاوى  الصلح،  اإلقرار،   سماع  اإلبراء اإلنكار،  والتسديد  التنازل  لشفعة  ا  عنها  واالمتناع  ورده  اليمين  طلب 

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

والتواقيع،   بالتزوير، واألختام  الخطوط  ورفعهإنكار  السفر  من  املنع  والتنفيذ طلب  الحجز  دوائر  الحجز  مراجعة  طلب 

املطالبة بتنفيذ الطعن بتقارير الخبراء واملحكمين وردهم واستبدالهم ،  والتنفيذ طلب التحكيم، تعيين الخبراء واملحكمين ،

  التهميش على صكوك االحكام التماس و إعادة النظر على األحكام وطلب االستئناف،   االعتراضقبول األحكام ونفيها،     األحكام

استالم املبالغ استالم  طلب الشفعة إنهاء ما يلزم حضور الجلسات في جميع الدعاوى لدى جميع املحاكطلب رد االعتبار و

 لدى اللجان الطبية الشرعية  دارية )ديوان املظالم( لدى املحاكم اإل  .طلب إحالة الدعوى  طلب تنحي القاض ي صكوك األحكام

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

للجان الجمركية ولجان الغش لدى ا لدى مكاتب الفصل في منازعات األوراق التجارية ولجان حسم املنازعات التجاري املالية، 

لدى    طلب نقض الحكم لدى املحكمة العليا  لدى هيئة الرقابة لدى لجان الفصل في املنازعات و املخالفات التأمينية التجاري 

في مخالفات نظام مزاولة املهن الصحية النظر  في مخالفات احكام نظام املؤسسات الصحية لجنة  النظر  لجنة  لدى لجنة 

العدل،   بوزارة  املحامين  الضريبيةتأديب  واملنازعات  املخالفات  في  الفصل  واملنازعات  لجنة  للمخالفات  االستئنافية  اللجنة 

املحاكم  كافة  وأمام  والخاصة  الحكومية  الجهات  الغير وكافة  مع  في عالقاتها  الشركة  تمثيل  الحكومية(  )الهيئات  الضريبية. 

والهيئات القضائية وديوان املظالم واملحاكم اإلدارية وكتاب العدل )األولى والثانية( ومكاتب العمل    الشرعية بإختالف درجاتها،

وكافة اللجان العليا واالبتدائية ولجان األوراق التجارية وكافة اللجان القضائية األخرى وهيئات التحكيم والحقوق املدنية.  

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

العامة  الهيئة  الصحية، مراجعة  للتخصصات  السعودية  الهيئة  والجودة مراجعة  للمواصفات واملقاييس  السعودية  الهيئة 

الفساد، مراجعة هيئة املدن الصناعية للغذاء والدواء مراجعة الهيئة العامة للسياحة واآلثار، مراجعة الهيئة الوطنية ملكافحة  

هيئة  مراجعة  الرياض،  مدينة  لتطوير  العامة  الهيئة  مراجعة  املدني،  للطيران  العامة  الهيئة  مراجعة  التقنية،  ومناطق 

ات االتصاالت و تقنية املعلومات، مراجعة الهيئة العليا لتسوية الخالفات العمالية، مراجعة الهيئة اإلبتدائية لتسوية الخالف

العمالية، مراجعة الهيئة العامة لإلعالم املرئي واملسموع، مراجعة الهيئة العامة للمنافسة، مراجعة الهيئة العامة لالستثمار 

( التأجير توقيع عقود األجر، تجديد عقود األجرة استالم األجرة، إلغاء و والتوقيع أمامها،  مراجعة هيئة سوق املال )العقارات  

ر وذلك للعقارات الواقعة، مراجعة كتابات العدل الستعالم عن األمالك العقارية،  تصديق صور الصكوك فسخ عقود التأجي

العقارية االستالم والتسليم، البيع واإلفراغ للمشتري )مكتب العمل والعمال(استخراج التأشيرات الغاء التأشيرات، استالم 

بيانات العمال تصفية العمالة وإلغاؤها التبليغ عن هروب العمالة،   تعويضات التأشيرات نقل الكفاالت، تعديل املهن، تحديث

إلغاء بالغات الهروب للعمالة، استخراج رخص العمل وتجديدها، إنهاء إجراءات العمالة لدى التأمينات االجتماعية، مراجعة 



 

للتخصصات الصحية، مراجعة الهيئة العامة للغذاء والدواء مراجعة الهيئة العامة للسياحة واآلثار، مراجعة الهيئة  

التقنية ومناطق  الصناعية  املدن  هيئة  مراجعة  الفساد،  ملكافحة  املدني،  الوطنية  للطيران  العامة  الهيئة  مراجعة   ،

العليا   الهيئة  مراجعة  املعلومات،  تقنية  و  االتصاالت  هيئة  مراجعة  الرياض،  مدينة  لتطوير  العامة  الهيئة  مراجعة 

لتسوية الخالفات العمالية، مراجعة الهيئة اإلبتدائية لتسوية الخالفات العمالية، مراجعة الهيئة العامة لإلعالم املرئي  

واملسموع، مراجعة الهيئة العامة للمنافسة، مراجعة الهيئة العامة لالستثمار والتوقيع أمامها،  مراجعة هيئة سوق  

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

عالم عن األمالك العقارية،  تصديق صور الصكوك العقارية االستالم للعقارات الواقعة، مراجعة كتابات العدل الست

رهن العقارات، فك الرهن، قبول الرهن، تحديث الصكوك و إدخالها في النظام والتسليم، البيع واإلفراغ للمشتري،  

وبياناتها تالف  بدل  وبياناتها، استخراج مجموعة صكوك  بدل مفقود  تب  )مك  الشامل، استخراج مجموعة صكوك 

املهن،   تعديل  الكفاالت،  نقل  التأشيرات  تعويضات  استالم  التأشيرات،  الغاء  التأشيرات  والعمال(استخراج  العمل 

تحديث بيانات العمال تصفية العمالة وإلغاؤها التبليغ عن هروب العمالة، إلغاء بالغات الهروب للعمالة، استخراج 

القوى  رخص العمل وتجديدها، إنهاء إجراءات العمالة لدى ا لتأمينات االجتماعية، مراجعة إدارة الحاسب اآللي في 

العاملة، إضافة وحذف السعوديين استالم شهادات السعودة، فتح امللفات األساسية والفرعية وتجديدها وإلغاؤه، 

استخراج اإلستقدام(  مكتب  لالستقدام،)  األهلية  املكاتب  قسم  مراجعة  وإلغاؤها،  وتصفيتها  املنشآت  ملكية    نقل 

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

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

اج رخص تجديد الرخص، إلغاء الرخص نقل الرخص، استخراج  الزيارة ،)األمانات والبلديات( فتح املحالت، استخر 

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

الكروت الصحية ،)شركات االتصاالت(مراجعة جميع شركات االتصاالت، استخراج شرائح جواالت استخراج بدل  

املفقود   طلب  التالف  الجواالت،  شرائح  نقل  وإلغائها،  الجواالت  شرائح  عن  التنازل  واستبدالها،  الجواالت  لشرائح 

القروض   اتفاقيات  توقيع  عنها،  والتنازل  الثابتة،  الهواتف  إلغاء  الثابتة،  الهواتف  نقل  الثابتة،  الهواتف  تأسيس 

و  الحسابات واالعتمادات والسحب  أنواع  كافة  املصرفية وفتح  كافة والضمانات  والتوقيع على  البنوك  لدى  اإليداع 

األوراق واملستندات والشيكات وكافة املعامالت املصرفية، )السجالت التجارية( مراجعة إدارة السجالت ،استخراج  

السجالت، تجديد السجالت، نقل السجالت التجاري، حجز االسم التجاري، تسجيل العالمة التجاري، التنازل عن  

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

التجارية ،التوقيع على جميع املستندات لدى الغرفة التجارية، إدارة السجالت، اعتماد التوقيع لدى الغرفة التجارية،  

شراف على السجالت، تعديل السجالت إضافة نشاط،  إلغاء التوقيع لدى الغرفة التجارية، إدارة أعمالي التجارية، اإل 

اإللكترونية   الخدمات  في  التسجيل  االستمارات  واستالم  املناقصات  دخول  السجالت،  ،إلغاء  للسجالت  فروع  فتح 

بالغرف التجارية وتفعيل الخدمات واستالم الرقم السري.)صندوق تنمية املوارد البشرية( التقديم على قرض بمبلغ  

م العقد مع الصندوق، استالم القرض طلب اإلعفاء من القرض طلب عدم وجود أي التزامات مادي تسديد  وقدره، إبرا

فتح امللفات األساسية والفرعية إدارة الحاسب اآللي في القوى العاملة، إضافة وحذف السعوديين استالم شهادات السعودة، 

وتجديدها وإلغاؤه، نقل ملكية املنشآت وتصفيتها وإلغاؤها، مراجعة قسم املكاتب األهلية لالستقدام،) مكتب اإلستقدام( 

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

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

،)األمانات والبلديات( فتح املحالت، استخراج رخص تجديد الرخص، إلغاء الرخص نقل الرخص، استخراج فسوحات البناء 

هدم، رخص  استخراج  تسوير  رخص  استخراج  الصحية   والترميم،  الكروت  استخراج  البناء،  إتمام  شهادات  استخراج 

لشرائح   املفقود  التالف  بدل  استخراج  جواالت  شرائح  استخراج  االتصاالت،  شركات  جميع  االتصاالت(مراجعة  ،)شركات 

الثابتة الهواتف  تأسيس  طلب  الجواالت،  شرائح  نقل  وإلغائها،  الجواالت  شرائح  عن  التنازل  واستبدالها،  نقل  الجواالت   ،

أنواع  كافة  وفتح  املصرفية  والضمانات  القروض  اتفاقيات  توقيع  عنها،  والتنازل  الثابتة،  الهواتف  إلغاء  الثابتة،  الهواتف 

البنوك والتوقيع على كافة األوراق واملستندات والشيكات وكافة املعامالت  الحسابات واالعتمادات والسحب واإليداع لدى 

التجارية( )السجالت  التجاري،    املصرفية،  مراجعة إدارة السجالت ،استخراج السجالت، تجديد السجالت، نقل السجالت 

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

ميع املستندات لدى الغرفة التجارية، إدارة السجالت،  الغرفة التجارية، تجديد االشتراك لدى الغرفة التجارية ،التوقيع على ج

اعتماد التوقيع لدى الغرفة التجارية، إلغاء التوقيع لدى الغرفة التجارية، إدارة أعمالي التجارية، اإلشراف على السجالت، 

ت التسجيل في  تعديل السجالت إضافة نشاط، فتح فروع للسجالت ،إلغاء السجالت، دخول املناقصات واستالم االستمارا

الخدمات اإللكترونية بالغرف التجارية وتفعيل الخدمات واستالم الرقم السري.)صندوق تنمية املوارد البشرية( التقديم على 

قرض بمبلغ وقدره، إبرام العقد مع الصندوق، استالم القرض طلب اإلعفاء من القرض طلب عدم وجود أي التزامات مادي  

اء( طلب إدخال عدادات الكهرباء، طلب نقل عدادات الكهرباء ،طلب تقوية عدادات الكهرباء  تسديد القرض،) شركة الكهرب

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

األحكا مع  املتوافقة  التأمين  شركات  مراجعة  املهندسين،  هيئة  وأقسام مراجعة  إدارات  من  يتبعها  وما  وفروعها  الشرعية  م 

على  االعتراض  الصحي،  الصرف  إيصال  طلب  العدادات،  على  الكشف  طلب  املياه،  عدادات  إدخال  طلب  املياه(  ،)شركة 

وزارة  مراجعة  الداخلية،  وزارة  مراجعة  العدل،  وزارة  مراجعة  امللكي،  الديوان  مراجعة  الحكومية(  الغرامات،)الوزارات 

املالية ال  وزارة  مراجعة  واالستثمار،  التجارة  وزارة  مراجعة  الوطني،  الحرس  وزارة  مراجعة  الدفاع،   وزارة  مراجعة  خارجية 

والقروية،  البلدية  الشؤون  وزارة  االجتماعية مراجعة  العمل والتنمية  وزارة  والزراعة، مراجعة  واملياة  البيئة  وزارة  مراجعة 

ارة الصحة، مراجعة وزارة الثقافة واإلعالم، مراجعة وزارة اإلسكان، مراجعة وزارة الكهرباء مراجعة وزارة التعليم، مراجعة وز 

واملياه، مراجعة وزارة الطاقة والصناعة والثروة املعدنية، مراجعة وزارة النقل، مراجعة وزارة الحج والعمرة، مراجعة وزارة 

ت، مراجعة وزارة االقتصاد والتخطيط ،)الجهات األمنية( مراجعة الخدمة املدنية، مراجعة وزارة اإلتصاالت وتقنية املعلوما

العامة  الرئاسة  مراجعة  الطرق،  أمن  قيادة  مراجعة  الشرطة،  مراكز  ،مراجعة  الحقوقية  األحكام  تنفيذ  وشعبة  األمارة 

املباحث الجنائية،   لالستخبارات، مراجعة قوات أمن املنشآت، مراجعة املباحث العامة، مراجعة املباحث اإلدارية، مراجعة

مراجعة املديرية العامة ملكافحة املخدرات، مراجعة املديرية العامة للسجون، مراجعة املديرية العامة للدفاع املدني، مراجعة 



 

القرض،) شركة الكهرباء( طلب إدخال عدادات الكهرباء، طلب نقل عدادات الكهرباء ،طلب تقوية عدادات الكهرباء  

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

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

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

لغرامات،)الوزارات الحكومية( مراجعة الديوان امللكي، مراجعة وزارة العدل، مراجعة وزارة الصحي، االعتراض على ا

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

والزراعة،  واملياة  البيئة  وزارة  املالية مراجعة  وزارة  االجتماعية    واالستثمار، مراجعة  والتنمية  العمل  وزارة  مراجعة 

الثقافة  وزارة  مراجعة  الصحة،  وزارة  مراجعة  التعليم،  وزارة  مراجعة  والقروية،  البلدية  الشؤون  وزارة  مراجعة 

واإلعالم، مراجعة وزارة اإلسكان، مراجعة وزارة الكهرباء واملياه، مراجعة وزارة الطاقة والصناعة والثروة املعدنية،  

ة وزارة النقل، مراجعة وزارة الحج والعمرة، مراجعة وزارة الخدمة املدنية، مراجعة وزارة اإلتصاالت وتقنية مراجع

مراجعة مكتب سمو ولي العهد، مراجعة الوزارات الحكومية وفروعها    املعلومات، مراجعة وزارة االقتصاد والتخطيط ،

الشورى مجلس  مراجعة  وأقسامها،  إدارات  من  يتبعها  األحكام  )  وما  تنفيذ  األمارة وشعبة  مراجعة  األمنية(  الجهات 

الحقوقية ،مراجعة مراكز الشرطة، مراجعة قيادة أمن الطرق، مراجعة الرئاسة العامة لالستخبارات، مراجعة قوات  

لعامة  أمن املنشآت، مراجعة املباحث العامة، مراجعة املباحث اإلدارية، مراجعة املباحث الجنائية، مراجعة املديرية ا

ملكافحة املخدرات، مراجعة املديرية العامة للسجون، مراجعة املديرية العامة للدفاع املدني، مراجعة املديرية العامة  

لحرس الحدود، )املؤسسات الحكومية( مراجعة مؤسسة النقد العربي السعودي، مراجعة املؤسسة العامة للتدريب  

انئ، مراجعة املؤسسة العامة للخطوط الحديدية، مراجعة مدينة امللك التقني واملنهي، مراجعة املؤسسة العامة للمو 

العامة   املؤسسة  الدقيق، مراجعة  الغالل ومطاحن  العامة لصوامع  املؤسسة  والتقني، مراجعة  للعلوم  العزيز  عبد 

ا لتحلية  العامة  املؤسسة  مراجعة  السعودية،  العربية  الجوية  للخطوط  العامة  املؤسسة  مراجعة  ملياه  للتقاعد، 

في  تمثيل الشركة  يتبعها من إدارات وأقسام،  للتأمينات االجتماعية وفروعها وما  العامة  املالحة، مراجعة املؤسسة 

السعودية   والشركة  والشركات  الخاصة  والهيئات  الصناعية  التجارية  والغرف  الشرطة  أقسام  مع  عالقاتها 

)الج أنواعها،  إختالف  على  واملؤسسات  استخراج  للكـــهرباء)سكيكو(  اإلقامات،  تجديد  اإلقامات،  استخراج  وازات( 

اإلقامات بدل مفقود أو تالف ، عمل خروج وعودة عمل الخروج النهائي ، نقل الكفاالت ، نقل املعلومات وتحديث  

خروج البيانات، تعديل املهن التسوية والتنازل عن العمال التبليغ عن الهروب، إلغاء بالغات الهروب،  إلغاء تأشيرات ال 

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

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

التسجيل    شبكة إيجار اإللكترونية()،  .في الخدمة االلكترونية  الترحيل والوافدين، إدارة شؤون املنافذ  التسجيل

اإللكترونية وجميع   إيجار  بشبكة  الخاصة  اإليجار  توقيع عقود  اإليجار،  لخدمات  اإللكترونية  الشبكة  في 

العقود ذات العالقة بالعملية اإليجارية، تعديل عقود األجرة الخاصة بشبكة إيجار اإللكترونية، إلغاء وفسخ  

ألجرة وأي مبالغ مالية ذات عالقة بهذه العقود  عقود التأجير الخاصة بشبكة إيجار اإللكترونية، استالم ا

املديرية العامة لحرس الحدود، )املؤسسات الحكومية( مراجعة مؤسسة النقد العربي السعودي، مراجعة املؤسسة العامة 

واملنهي، مراجعة املؤسسة العامة للموانئ، مراجعة املؤسسة العامة للخطوط الحديدية، مراجعة مدينة امللك  للتدريب التقني

عبد العزيز للعلوم والتقني، مراجعة املؤسسة العامة لصوامع الغالل ومطاحن الدقيق، مراجعة املؤسسة العامة للتقاعد، 

السع العربية  الجوية  للخطوط  العامة  املؤسسة  مراجعة مراجعة  املالحة،  املياه  لتحلية  العامة  املؤسسة  مراجعة  ودية، 

املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية وفروعها وما يتبعها من إدارات وأقسام، تمثيل الشركة في عالقاتها مع أقسام الشرطة 

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

أنواعها، )الجوازات( استخراج اإلقامات، تجديد اإلقامات، استخراج اإلقامات بدل مفقود أو تالف ، عمل خروج وعودة عمل 

التبليغ عن  العمال  البيانات، تعديل املهن التسوية والتنازل عن  ، نقل املعلومات وتحديث  الكفاالت  ، نقل  النهائي  الخروج 

غاء بالغات الهروب،  إلغاء تأشيرات الخروج والعودة إلغاء تأشيرات الخروج النهائي ، استخراج تأشيرات سفر بدل الهروب، إل

تالف أو مفقود ، استخراج تمديد تأشيرات الزيارة،  إنهاء إجراءات العمالة املتوفاة، استخراج كشف بيانات العمال )برنت(، 

 .لوافدين، إدارة شؤون املنافذ  التسجيل في الخدمة االلكترونيةاسقاط العمالة، مراجعة إدارة الترحيل وا 

 

ولرئيس املجلس حق توكيل الغير في مباشرة عمل أو أعمال معينة وللوكيل حق توكيل الغير. ويتمتع رئيس املجلس باإلضافة 

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

أن يختار من بين أعضائه عضوا منتدبا ويحدد القرار صالحيات العضو املنتدب ويحدد مجلس اإلدارة وفق   ملجلس اإلدارة   -2

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

 .في هذا النظام

 

 في مجلس اإلدارة( عن مدة عضوية ال تزيد مدة عضوية رئيس امل -3
ً
جلس ونائبه والعضو املنتدب وأمين السر )إذا كان عضوا

 منهم دون اإلخالل بحق من عزل في التعويض 
ً
كل منهم في املجلس، ويجوز إعادة تعيينهم وللمجلس في أي وقت أن يعزلهم أو أيا

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

 



 

والتنازل عنها، استالم املبلغ نقدا أو بحوالة بنكية، بشيك مصدق، بشيك باسم املالك، بشيك باسم الورثة،  

بشيك باسم الوكيل األول، اإلقرار باستالم املبلغ، استالم وتسليم الوحدات اإليجارية، استخدام وتنفيذ  

حة عبر شبكة إيجار اإللكترونية، إنهاء جميع اإلجراءات ذات العالقة بالعملية اإليجارية جميع الخدمات املتا

 . من خالل شبكة إيجار اإللكترونية 

ولرئيس املجلس حق توكيل الغير في مباشرة عمل أو أعمال معينة وللوكيل حق توكيل الغير. ويتمتع رئيس املجلس باإلضافة  

  .يحددها مجلس اإلدارة من حين إلى آخرإلى ذلك بالصالحيات األخرى التي 

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

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

 .صوص عليها في هذا النظامواملن

 

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

 منهم دون اإلخالل بحق من عزل  
ً
عضوية كل منهم في املجلس، ويجوز إعادة تعيينهم وللمجلس في أي وقت أن يعزلهم أو أيا

 قع العزل لسبب غير مشروع أو في وقت غير مناسب في التعويض إذا و 

 



 

1 

 

 

توصية جلنة تعيني مراجع احلسابات للشركة من بني املرشحني بناء على  

الثاني والثالث املراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم املالية للربع 

 م وحتديد أتعابه2023م وللربع األول من عام 2022والسنوي من العام املالي 

 .برتشيح كل من:

 

 رشحاسم املراجع اخلارجي امل الرقم

 (Price Waterhouse Coopersبرايس وترهاوس كوبرز حماسبون قانونيون ) 1

 (EYارنست ويونغ للخدمات املهنية ) 2

 ديلويت آند توش وشركاهم حماسبون ومراجعون قانونيون 3

 

 

 

 

 

 




