
 نمــــــــــــــــــــــــوذج توكيــــــــل  

   : تاريخ تحرير التوكيل    
 :المـــــــــــــــــــــــــــــــــــوافق     

انا المساهم  / ............................................ ) .........................(  الجنسيه  بموجب هوية 
)........................... ( أو رقم اقامة او جواز سفر غير السعوديين صادرة من شخصية رقم  

)..................... (  وبصفتي الشخصية او مفوض بالتوقيع عن / مدير / رئيس مجلس إدارة شركة  
........(  سهما من أسهم شركة .....................................  والمالك ألسهم عددها ) ........................

هـ ورقم 5/3/1422  مجموعة السريع التجارية الصناعية  ) مساهمة سعودية ( المسجلة في السجل التجاري في
( من النظام األساس للشركة  فإننى بهذا أوكـــــل / 25)  ، واستنادًا لنص المادة 4030133919

من غير أعضاء مجلس اإلدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة  .....................................   وهو
( والذي  10دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها  لينوب عني في حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية  رقم ) 

والنصف بفندق المريديان في ، في تمام الساعة السابعة م 2017ديسمبر  28يوم الخميس بتاريخ سينعقد إن شاء هللا في 
على المواضيع المدرجة على جدول األعمال ، وقد وكلته بالتصويت نيابة عنى  مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية

وغيرها من المواضيع التى قد تطرحها الجمعية العامة  للتصويت عليها ، والتوقيع نيابة عنى على كافة القرارات والمستندات 
   ذا االجتماع ، ويعتبر هذا التوكيل ساري المفعول لهذا اإلجتماع أو أي إجتماع الحق يؤجل إليه . المتعلقة به

 اسم موقع التوكيل  :  ......................................................                          

رقم السجل المدنى لموقع التوكيل ) أو رقم اإلقامة أو جواز السفر  صفة موقع التوكيل : ...............................                        
 لغير السعوديين ( .......................................

  معنويًا ( ............................توقيع الموكل ) باإلضافة للختم الرسمي إذا كان مالك األسهم شخصاً 

 



م**/**/***-عرض الجمعية العامة غير العادية 

مليون ريال سعودي150تخفيض رأس مال الشركة بقيمة 
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2
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10تطور الخسائر املتراكمة وأسبابها

9أسباب توصية مجلس اإلدارة بتخفيض رأس املال

15عملية تخفيض رأس املال وتأثيرها على املساهمين

20املوافقات النظامية الالزمة إلتمام عملية تخفيض رأس املال

21تقرير املحاسب القانوني

22رأي املستشار القانوني

23معلومات هامة

24املستندات املتاحة للمعاينة

25املرفقات

12الخطط املستقبلية واملخاطر

19الشركةتأثير تخفيض رأس مال الشركة على عمليات والتزامات 



املستشارون

:املستشار املالي

(وساطة كابيتال)شركة الوساطة املالية 

:املستشار القانوني
السالمه للمحاماة واالستشارات أحمدمكتب املحامي بندر 

القانونية

3

:املحاسب القانوني

يون شركة البسام والنمر محاسبون قانونيون واستشار 



 لقررررار  وزارة التجرررارة وال رررن( «الشرررركة أو السررررية»)شرررركة مجموعرررة السررررية التجاريرررة ال رررناعية 
ة
اعة رقررر  مسررر لة كشرررركة مسررراهمة سرررعودية تررر  تأسرسررراا وفقرررا

.م2007ديسمبر 31هر املوافق 1428ذو الح ة 21ق، بتاريخ /523

 وبهذا تحولت الشركة إلى شركة مساهمة عامة. من رأس مال الشركة% 30مليون سا  لالكتتاب العام وهذا يمثل 9م، قامت الشركة بطرح 2010خالل سنة.

بجررورات الخشرر   ف وايأيتمثررل نشرراش الشررركة يررد اسررتيراد وت رردير وتجررارة ال ملررة والتجملئررة يررد السرر اد واملوكيررت واير رريات واملفروشررات واملو يليررا وايثررا  والتحرر
 لقرررأواملعرردني وايثررا  امل ت رر  واملطررابخ والبطانيررات والشراشررف وأقمشررة السررتائر ومسررتلملما ها والعشررب ال ررنايد وت رر ية السرر اد واملوكيررت وف

ة
ار وزارة التجررارة قررا

( دبرررولد امايررر)هرررر، وإنترررا  خيررروش برررولد برررولين وخيررروش نرررايلون وخيررروش برررولد بررررو لين وخيررروش نرررايلون 1420ذو الح رررة 20ق،بتررراريخ /1566وال ررناعة وال ار رررا  رقررر  
 لقرررار وزارة التجررارة رقرر  

ة
وتمررارس الشررركة هررذط اينشررطة . كمررا يم ررن للشررركة ارسررتثمار يررد الشررر ات ايخررر أ. هررر1424ذو الح ررة 27ق بترراريخ /1699معال ررة طبقررا

22م، قرررر املسرراهمون يررد ال معيررة العموميررة املنعقرردة يررد 2001مررايو 28هررر املوافررق 1422ر يررة ايول 5، ال ررادر يررد 4030133919بموجررب السرر ل التجرراري رقرر  
.م وتمت املوافقة على إ افة أنشطة جديدة تتمثل يد ارستثمار يد العقارات يغراض استثمارية2012مايو 

 مليون ريال سعودي من اير اح املبقاة عن طريق إصردار 375مليون ريال سعودي إلى 300م، اقترح مجلس اإلدارة بمليادة رأس مال الشركة من 2012خالل سنة
م، وترر  2013ابريررل 1وافررق املسرراهمون علررى زيررادة رأس املررال يررد اجتمرراو ال معيررة العموميررة املنعقررد يررد . سررا  واحررد مقابررل  ررل أر عررة أسررا  مملوكررة للمسرراهمين

.ريال سعودي للسا  الواحد10مليون سا  بقيمة 37.5مليون ريال سعودي، مقسمة إلى 375م، وأصبح رأس مال الشركة 2013ابريل 1إصدار ايسا  يد 

يقة املقر الرئرس   للشركة يد مدينة جدة

 كمعارض ومراكمل توزية على مستو  املجموعة42فروو رئرسية للم انة مس لة كما هو مبين أدناط و3لد  الشركة 
ة
:فرعا

4

خلفية عن الشركة

رقم السجل التجاري اسم الفرع

4030115974م نة جدة لل سيج ال نايد

4030131014م نة السرية للس اد

4030181265والس ادم نة ال مليرة للغمللأ



 مليرررون ريررررال سرررعودي، و التررررالد 225مليرررون ريررررال سرررعودي إلررررى 375م بتخفرررريض رأس مرررال الشررررركة مرررن 9/11/2017أوصررر ج مجلرررس إدارة الشررررركة يرررد قرررررارط بتررراريخ
%( 40)أي ب سررربة تخفررريض يرررد رأس املرررال مقررردارها مليرررون سرررا  15مليرررون سرررا  عرررن طريرررق إلغرررا  22.5مليرررون سرررا  إلرررى 37.5تخفررريض عررردد أسرررا  الشرررركة مرررن 

.سا ( 5)سا  عن  ل ( 2)و معدل تخفيض 

 م، وقرررد تررر  اإلعرررالن عرررن هرررذط املوافقرررة علرررى موقرررة هيلرررة 12/12/2017ح رررلت الشرررركة علرررى موافقرررة هيلرررة السررروق املاليرررة علرررى تخفررريض رأس مرررال الشرررركة بتررراريخ
.السوق املالية

 تضرمين م، كمرا تر**/**/****بتراريخ ( ترداولأ)قامت الشركة بالدعوة لعقد اجتماو ال معية العامرة غيرر العاديرة واإلعرالن عفهرا يرد موقرة السروق املاليرة السرعودية  
.نسخة من هذا العرض يد اإلعالن

5

(يتبة)خلفية عن الشركة 
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الايكل التنظيم –( يتبة)خلفية عن الشركة 
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مجلس اإلدارة–( يتبة)خلفية عن الشركة 

العمرال  سيةال فةاملن بارس 
اململوكة قبل التخفيضايسا 

تاريخ العضوية
ةال سبغير مباشرةال سبمباشر

م2010/ 5/ 23%6.131,875,0005%622,300,000سعوديذيغير تنفيرئرسريةالسصالح  بن ناصر عبدالعمليملأ. أ

م 2011/ 3/ 27رتوجدرتوجد0.003 %481,388سعوديتنفيذيعضومنذر بن محمد عبدهللا السرية. أ

م 2013/ 9/ 22رتوجدرتوجد0.002 %611,000سعوديمستقلعضوبن محمود محمد متبولدعدنان. م

م 2015/ 8/ 16رتوجدرتوجد0.002 %491,001سعوديمستقلعضومؤيد بن ابراهي  مبارك اململروو. م

م2016/ 1/ 21رتوجدرتوجد0.002 %631,000سعوديمستقلعضومن ور بن صالح الحمد الخر وش. م

م2016/ 6/ 14رتوجدرتوجد0.002 %451,000سعوديمستقلعضوموكلدمحمد بن أحمد خلويأ. م

م2017/ 10/ 24رتوجدرتوجدرتوجدرتوجد47سعوديمستقلعضوبن راشد محمد الناصرنادر. أ
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اإلدارة التنفيذية–( يتبة)خلفية عن الشركة 

تاريخ ارلتحاقالعمرال  سيةاملن بارس 

م 2017/ 7/ 4819سعوديالتنفيذيالرئرسوائل بن سعد عبدالعمليمل الراشد. د

م2007/ 6/ 3723سعوديمدير عام املبيعاتعبدهللا بن حمدان عبدهللا السرية.أ

م1997/ 9/ 481سعوديارمداداتمدير عام منذر بن محمد عبدهللا السرية. أ

م2017/ 4/ 441هنديرئرس اردارة املاليةعبدالباري محمد . أ 

م7/2017/ 4810سعوديالبشريةمدير عام إدارة املواردمحمد سعد آل زيد الشريفعبدالعمليملأ.  أ 
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ية مجلس اإلدارة بتخفيض رأس املالصأسباب تو 

ترتبط األسباب الرئيسية التي أدت إلى توصية مجلس إدارة الشركة بتخفيض رأس مالها إلى:

بل يكررا، -والناتجررة كشرركل رئرسرر   عررن التخررار  مررن أصررول شررركة ملي يرروم ويفرررز أورو ررا% 49.4م ب سرربة 2017سرربتمبر 30إطفررا  الخسررائر املتراكمررة كمررا يررد •
ملون و ررعف توقرف نشرراش شرركة ميلي يرروم ويفررز أمريكررا، ودمرج عمليررات ذا هروم سررتايلمل، باإل رافة إلررى تكروين مخ رر  ملواجارة انخفرراض أسرعار بيررة املخر

.الطلب يد السوق وكذلك املخاطر اإلئتمانية املتوقعة

 توصرية مجلررس اإلدارة بتخفريض رأس مررال الشرركة بالتعررديالت التري تررم إدخالهرا ع،ررى نترام الشررركات  حير  تررن  املرادة رقررم وتررتبط 
ت
مرن نتررام ( 150)أيضررا

:الشركات ع،ى اآلتي

ور علمر  ت فرإذا بلغت خسائر شركة املساهمة ن ف رأس املال املدفوو، يد أي وقت خالل السنة املالية، وجب على أي مسرؤول يرد الشرركة أو مراجرة الحسرابا1.
 بررذلك، وعلررى مجلررس اإلدارة خررالل خمسررة عضررا  بررذلك إبررالي رئرررس مجلررس اردارة، وعلررى رئرررس مجلررس اإلدارة إبررالي أ

ة
 مررن علمرر عشررر املجلررس فررورا

ة
بررذلك يومررا

 مرن تراريخ علمر  بالخسرائر، لتقررر إمرا زيرادة رأس مرال الشرركة أو تخ
ة
 يحكرام   وففيضردعوة ال معية العامة غير العاديرة لججتمراو خرالل خمسرة وأر عرين يومرا

ة
قرا

.ساسالنظام وذلك إلى الحد الذي تنخفض مع  نسبة الخسائر إلى مادون ن ف رأس املال املدفوو، أو حل الشركة قبل ايجل املحدد يد نظاماا ايأ

مررن هررذط املررادة، أو إذا اجتمعررت وتعررذر عل هررا ( 1)تعررد الشررركة منقضررية بقرروة النظررام إذا لرر  تجتمررة ال معيررة العامررة غيررر العاديررة خررالل املرردة املحررددة يررد الفقرررة 2.
أتسرررعيناللإصررردار قررررار يرررد املو ررروو، أو اذا قرررررت زيرررادة رأس املرررال وفرررق ايو ررراو املقرررررة يرررد هرررذط املرررادة ولررر  يرررت  اركتتررراب يرررد  رررل زيرررادة رأس املرررال خررر

ة
مرررن يومرررا

.صدور قرار ال معية بالمليادة
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تطور الخسائر املتراكمة وأسبابها

م2017سبتمبر 2012201320142015201630الريارت السعوديةآرف

300,000375,000375,000375,000375,000375,000رأس املال

(*77,577)(94,732)(54,572)(29,520)52,57313,071(الخسارة)الر ح صايد

137اكتواريةأر اح

(185,363)(108,602)(13,870)167,20888,97240,702(مةالخسائر املتراك)اير اح املبقاة 

%49.4%29%3.7ملالنسبة الخسائر املتراكمة من رأس ا

م2017سبتمبر 30أشار املنتهية يد لفترة التسعة*

 م2017أسباب تحقيق خسائر للربع الثال  من عام:

قعر  مخ   ملواجاة انخفاض أسعار بية املخملون وكذلك املخاطر ارئتمانيرة املتوأم لتكوين 2017يعود سبب ارتفاو صايد الخسارة للر ة الثالث من عام •
ذلك زيرررادة ألرررف ريرررال سرررعود  بار رررافة إلرررى ارتفرراو التكلفرررة ارنتاجيرررة لعررردم اسرررتغالل الطاقرررة ارنتاجيررة املتاحرررة نتيجرررة لضرررعف الطلرررب وكررر26,224بمبلرر  

ياسرررة يجرررة لسأسررعار املرررواد الخرررام الرئرسرررية وكرررذلك ارتفررراو تكرراليف التمويرررل رغررر  انخفررراض م رررروفات البيرررة والتوزيررة وامل رررروفات العموميرررة وارداريرررة نت
مليرون 12.9واقرة كما اد  استبعاد جمل  كبير من ارصول الخاصة كشركة ذا هوم ستايلمل الى خسائر غير مت رررة ب.ترشيد امل روفات التج اتبعتها الشركة 

أمريكرا الرى خسرائر -ةبل يكا وتوقرف نشراش شرركة ميلي يروم ويفرزاملحردود-ريال بالفترة الحالية وأد  ايضا التخار  من أصول شركة ميلي يوم ويفرز أورو ا 
.مليون ريال13.5بالفترة الحالية وهد خسائر غير مت ررة من العمليات غير املستمرة بواقة 
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(يتبة)–تطور الخسائر املتراكمة وأسبابها 

:م2014عام 

 م وانخفاض الر ح يد اجمالد الر ح وتحقيق الخسارة يد الر ح التشغيلد2014أسباب تحقيق خسارة يد صايد الر ح لعام:

انخفاض أسعار البية واررتفاو يد تكلفة اإلنتا 1.

زيادة املخ  ات2.

 بايو او السياسية آنذاك3.
ة
إنخفاض املبيعات الدولية تأثرا

إقرار خ ومات إ افية لت ريف املخملون بطيئ الحركة4.

إثبات خسائر غير محققة عن انخفاض قيمة املحفظة ارستثمارية لألسا  خالل العام5.

:م2015عام 

أسباب انخفاض مجمل الر ح:

نق  املبيعات رغ  الترشيد يد نفقات الت  ية1.

إنخفاض أسعار املواد الخام2.

إرتفرررررررراو الخسررررررررائر التشررررررررغيلية علررررررررى الرررررررررغ  مررررررررن ترشرررررررريد امل رررررررراريف3.
اإلدارية

أسباب إنخفاض صايد الخسارة:

تجنب خسائر ايوراق املالية1.

مويليةتخفيض م روفات المل اة على الرغ  من إرتفاو امل اريف الت2.

:م2016عام 

أسباب انخفاض مجمل الر ح :

نق  املبيعات رغ  الترشيد يد نفقات الت  ية1.

انخفاض أسعار املواد الخام2.

ارتفرررررررراو الخسررررررررائر التشررررررررغيلية علررررررررى الرررررررررغ  مررررررررن ترشرررررررريد امل رررررررراريف3.
اإلدارية

أسباب إرتفاو صايد الخسارة:

إرتفاو امل اريف التمويلية1.

يوم خسرررررائر املجموعرررررة مرررررن ارسرررررتثمار يرررررد شرررررر ات كر ونرررررات الكالسررررر2.
و لية السالم
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الخطط املستقبلية واملخاطر
 

ت
:الخطط والتوقعات املستقبلية: أوال

الشرر ات والظروف الغير عاديرة يرى ايسرواق املجراورة والتحرديات املسرتقبلية يرد ل ر  الطلرب وإرتفراو حردة املنافسرة برينيد ظل ايو او اإلقت ادية الحالية باململ ة 
ركة مجموعرة إدارة شرس وألمليادة املخملون لديه  مما سيكون ل  أثر على أسعار البية، ونتوقة أن تستمر هذط املنافسة خالل العامين القرادمين، ولرن يردخر أعضرا  مجلر

 لتنميرررة حقررروق مسررراهم ها مرررن خرررالل إيجررراد طررررق لتنميرررة مبيعا هرررا وترشررريد م رررروفا ها ممرررا يتما ررر ج مرررة الو رررة ال
ة
، وقرررد أعررردت مقرررادالسرررية التجاريرررة ال رررناعية جاررردا

:خطط مستقبلية ترايد هذط ارعتبارات، ومفها 

مررج عمليررات ذا بل يكررا، توقررف نشرراش ملي يرروم ويفرررز أمريكررا، ود-قامررت الشررركة بلقفررال ايعمررال الغيررر مر حررة ومفهررا التخررار  مررن أصررول شررركة ملي يرروم ويفرررز أورو ررا-1
.هوم ستايلمل

.ترشيد امل روفات-2

.دمج املعارض، تقلي  املستودعات، إلخ: استخدام ايدوات لو عاا يى طاقة انتاجية أفضل ، على سبيل املثال ر الح ر-3

.ارستفادة الق و  من طاقة اإلنتا  املتوفرة و ية املنتجات يد ايسواق العاملية-4

 
ت
:املشاريع املستقبلية: ثانيا

مشروع الشركة العربية لصناعة كربونات الكالسيوم

 لتأخر وصول وتركيب املكائن الرذي أد  إلرى ترأخي2013نوفمبر 27تأسست الشركة يد 
ة
ر أعمرال املقراولين م ويتمثل نشاطاا يد ت  ية وإنتا  كر ونات الكالسيوم، ونظرا

، وقد بدأ اإلنتا  الفعلرد للم رنة يرى  الن رف الثراني مرن نروفم
ة
م، وسروف يظارر ايثرر 2017ربو التالد تسبب يد تأخر املشروو ملدة عشرة أشار عن التاريخ املعلن مسبقا

م  تر  إدرا  بنرد مرن  رمن جردول ايعمرال للت رويت علرى إقررار التعامرل الرذي سررت  مرة 2016ديسرمبر 21ويرد تراريخ . م2018املالد يد نتائج الر رة ايول مرن العرام املرالد 
إلنشرا  م رنة %( 48)وشرركة دهانرات ال مليررة %( 52)أطراف ذات العالقة بدخول شريك يد مذكرة التفاه  السابقة بين شركة مجموعة السررية التجاريرة ال رناعية 

وتر  إحتسرراب ح رة املجموعرة مرن م رراريف,مليرون ريرال سرعودي وهررو شرركة مجموعرة السررية لجسررتثمار ال رنايد املحردودة 19ل ر ونرات الكالسريوم باسرتثمار قرردرط 
بد  ارنتا  الفعلد 2017نوفمبر 22م، ويى 2016م و 2015تأسرس هذط الشركة يد قوائ  املجموعة للعامين 

مشروع تأسيس كلية السالم األهلية في مكة املكرمة

د إعرادة يراإلسرتراتيجية خطتهرا م كعردم اإلسرتمرار يرد مشرروو تأسررس  ليرة السرالم ايهلير  تماشريا مرة 2017يونيرو 13قرر مجلس إدارة مجموعة السرية بالتمرير بتاريخ 
 بأن  ر يوجد أواإلستيراد و ما الايكلة والتركيز على اينشطة ايساسية للمجموعة سوا  بالت  ية 

ة
ثر مالد جوهري سوف ي تج يتما  ج مة تحديات الفترة الحالية ،علما

. باملجموعةالقوائ  املالية الخاصة القرار على عن هذا 
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ت
إدارة املخاطر: ثالثا

:تتركمل ايعمال الرئرسية للشركة يد ت  ية وإستيراد و ية الس اد واملوكيت والت  قد تتأثر باملخاطر التالية

:املخاطر التنافسية-

لعرررررض تعمرررل الشرررركة علررررى بيرررة مرررا ت تجرررر  يرررد أسرررواق تنافسررررية تخضرررة لقرررو  ا
ممرررررررا  والباركيرررررروالطلررررررب وزيررررررادة ارسرررررررتخدام لألر رررررريات ال ررررررلبة  السررررررريراميك

.يعرض الشركة إلى املخاطر التنافسية

:املخاطر اإلقت ادية-

م  إن الو رررررررة اإلقت رررررررادي العرررررررالم  واإلن مررررررراش والر رررررررود يرررررررد ارقت ررررررراد العرررررررال
خفررراض والرررذي يرررؤثر بررردورط يرررد خفرررض الطلرررب علرررى مبيعرررات الشرررركة و الترررالد إن

.أسعار املنتجات الت  يت  ت ديرها للخار 

:مخاطر التقنية-

تعتمررد ترر  تطرروير النظررام املسررتخدم يررى الشررركة بمررا يتما رر ج مررة أعمالاررا حيررث
دارة الشررررررركة بدرجررررررة كبيرررررررة علررررررى أنظمررررررة الحاسررررررب ا لررررررد والتطررررررور التق رررررر  يررررررد إ

تمرار الشررركة أصرولاا والرقابرة علرى أنشرطتها وهر ال ها املاليرة، و الترالد فرلن اسر
. فا ةيد أدا أنشطتها على وج  مرٍض مرتبط بلستمرار عمل تلك اينظمة ب

:املخاطر املتعلقة باملواد الخام-

وقرررف يررد حرررال عرردم تررروفر املررواد الخرررام واملررواد ايوليرررة للت رر ية أو ح رررول أي ت
 أو كسرررربب

ة
يي يررررة أو الكرررروار  الطبيعلتوريرررردها  كسرررربب تذبررررذب ايسررررعار دوليررررا

أسباب اقت ادية أو أوامر حكومية مما يؤثر ذلك على أعمال الشركة

:املخاطر املتعلقة كسوق الت دير-

ترررر  عوائررررد الشررررركة مررررن سرررروق الت رررردير تخضررررة إلررررى ترررروفر ايسررررواق الخارجيررررة ال
لحكومرات تستوعب منتجات الشركة، وأي تغيرات يرد املواقرف السياسرية برين ا

أو حظر الت دير

: مخاطر أسعار الفائدة-

(. ائررردةالف)تتعررررض املجموعرررة ب رررفة أساسرررية لتقلبرررات أسرررعار فائررردة العمرررالت 
تررررت  إدارة مخرررراطر أسررررعار الفائرررردة علررررى الرررردين املررررالد علررررى أسرررراس أهررررداف إدارة

الل الفائرررردة والفوائررررد الترررر  حرررردد ها ل نررررة إدارة املوجررررودات واملطلو ررررات مررررن خرررر
.استخدام الديون ذات املعدرت الثابتة وعقود تبادل أسعار الفائدة

مخاطر ارئتمان-
علرررى( العميرررل)إن مخررراطر ارئتمررران تشرررير إلرررى مخررراطر عررردم قررردرة الطررررف ارخرررر 

شررررررأ ت . الوفررررررا  بالتزاماترررررر  التعاقديررررررة ممررررررا يررررررؤدي إلررررررى خسررررررارة ماليررررررة للمجموعررررررة
يررة غيرررر مخرراطر ارئتمرران يررد املوجررودات ذات الطبيعرررة النقديررة واملوجررودات املال

.ر أاملتداولة وموجودات املشتقات املالية والذم  املدينة التجارية وايخ
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( يتبة)-الخطط املستقبلية واملخاطر 

تاكة-مخاطر ارئتمان-
 هررررررردف املجموعرررررررة إلرررررررى الحرررررررد مرررررررن مخررررررراطر ارئتمررررررران املرررررررالد مرررررررن خرررررررالل تطبيرررررررق 

ل يررررت  تحديرررررد الحرررردود ارئتمانيرررررة بنررررا  علرررررى ل رررر   ررررر. سياسررررات إدارة املخررررراطر
تأخرررذ إن املنه يرررة املسرررتخدمة لتحديرررد الحرررد ارئتمررراني. عميرررل ومخررراطر التع رررر

ر واحتمرارت يد ارعتبار ايطرراف ايخرر  والت ر يفات ارئتمانيرة ونسرب املخراط
  ترررت. عرردم السررداد عنررد إجرررا  تقيرري  مطرر  لارررذا الطرررف عنررد مررنح حررد ائتمرراني

ورة مراقبررررررة ايطررررررراف بانتظررررررام، مررررررة ايخررررررذ يررررررد ارعتبررررررار تطررررررور املعلومررررررات املررررررذ 
ونتيجرررة لارررذط املراجعرررة،. أعرررالط، وكرررذلك أسرررعار أسررراماا وحرررارت عررردم السرررداد

جموعررة تتجنررب امل. يررت  إجرررا  تغيرررات علررى حرردود ارئتمرران وتخ رري  املخرراطر
دة تركيررررز مخرررراطر ارئتمرررران علررررى سرررريولة موجودا هررررا عررررن طريررررق توزيعاررررا علررررى عرررر

.مؤسسات وقطاعات
وافقررة تخضررة الررذم  املدينررة التجاريررة للحرردود ارئتمانيررة وإجرررا ات الرقابررة وامل

لعمرررال ، نظررررا لقاعرررد ها ال غرافيرررة ال بيررررة وعررردد ا. يرررد جميرررة الشرررر ات التاكعرررة
ة تتعررررررررض املجموعرررررررة إلرررررررى تركرررررررمل جررررررروهري ملخررررررراطر ارئتمررررررران علرررررررى ذممارررررررا املدينررررررر

ا ومررررررررة ذلررررررررك، تررررررررت  مراقبررررررررة ايطرررررررراف التجاريررررررررة كشرررررررركل مسررررررررتمر وفقرررررررر. التجاريرررررررة
. للمنه ية املماثلة املستخدمة لألطراف املالية املقابلة

:السيولةمخاطرأ-
املجموعررررة تتمثررررل يررررد عرررردم القرررردرة علررررى ترررروفير التمويررررل الررررالزم للوفررررا  بللتزامررررات

بيرة أصرل ت رتج مخراطر السريولة عنرد عردم القردرة علرى. املتعلقة بأدوا هرا املاليرة
بمراقبتها تدار مخاطر السيولة وذلك. مالد كسرعة و مبل  يقارب قيمت  العادلة

موعررررررررررة بانتظرررررررررام للتأكرررررررررد مرررررررررن تررررررررروفر السررررررررريولة الكافيرررررررررة للوفرررررررررا  بالتزامرررررررررات املج
.املستقبلية

: مخاطر العمالت-
عرررض الت. املجموعررة معر ررة ملخرراطر العمررالت ايجنبيررة مررن املعررامالت والترجمررة

اسرررررة وتررررردار هرررررذط  رررررمن سي. ملعرررررامالت ت شرررررأ مرررررن املعرررررامالت برررررالعمالت ايجنبيرررررة
التحرررروش وفقررررا رحتياجررررات ايعمررررال املحررررددة للمجموعررررة مررررن خررررالل اسررررتخدام 

.املنهج القطايد الشامل

:القيمة العادلة-
راغبرة يرد هد القيمة الت  يت  بموجبها تبادل أصل كسداد إلترزام مرا برين أطرراف

ذلرررررك ويرررررت  برررررنفس شرررررروش التعامرررررل مرررررة ايطرررررراف ايخرررررر ، وحيرررررث يرررررت  إعرررررداد 
فروقررررات القررروائ  املاليررررة علرررى أسرررراس التكلفررررة التاريخيرررة، فلنرررر  يم رررن أن ت ررررتج

ت بررررررررررين القيمررررررررررة الدفتريررررررررررة وتقررررررررررديرات القيمررررررررررة العادلررررررررررة، بال سرررررررررربة للموجرررررررررررودا
يرررررررة واملطلو رررررررات املاليرررررررة ايخرررررررر  ترررررررر  اإلدارة أن القيمرررررررة العادلرررررررة لرررررررألدوات املال

 عن قيمتها الدفترية
ة
.ايخر  ر تختلف جوهريا

:مخاطر املعامالت مة أطراف ذات عالقة-
فعررررة مررررن هررررد املخرررراطر الترررر  تتمثررررل ف رررر  احتماليررررة وجررررود تعررررارض للم ررررالح واملن

وتعاقردات تخر  عمليا هررا ونشراطاا مررة أطرراف يكررونأقيرام الشرركة بمعررامالت
ر لارررررا م رررررلحة رخ رررررية مباشررررررة أو غيرررررر مباشررررررة ف هرررررا، يرررررت  إدارة هرررررذط املخررررراط

يعة وذلك من خالل التأكد من الح ول على عروض مختلفة تقدم لنفس طب
قيمرة التعاقد وأن قيمة التعاقد مة الطرف ذو العالقة هد على ايقل برنفس ال

فة السرررروقية للخدمررررة املطلو ررررة إن لرررر  ت ررررن أقررررل، تشرررررف ل نررررة املراجعررررة و  رررر
الت منتظمررة علررى إلتررزام اإلدارة بهررذا اإلجرررا  عنررد القيررام بررأي تعاقرردات أو معررام

.تندر  تحت هذط ال فة 
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عملية تخفيض رأس املال وتأثيرها ع،ى املساهمين

 15وذلررك بللغررا  مليررون سررا  22.5سررعودي تمثررل مليررون ريررال 225مليررون سررا  إلررى 37.5سررعودي تمثررل مليررون ريررال 375تعتررزم الشررركة تخفرريض رأس مالاررا مررن

( 5)سرررا  عررن  رررل ( 2)و معررردل تخفرريض %( 40)أي ب سرربة تخفررريض يررد رأس املرررال مقرردارها بال سرربة والتناسرررب مررة مسررراهمة  ررل مسررراه  يررد الشرررركةمليررون سرررا  

.سا 

سرريوزو ذا البيرةسرتجمة كسرور ايسرا  الترر  سرت تج عرن تخفرريض رأس املرال يرد محفظررة واحردة لتبراو يرد السرروق املاليرة كسرعر السرروق السرائد، واملتح رالت مررن هر

رأس املررال هررو إن القيررام بتخفرريض. علررى املسررتحقين  ررل حسررب مل يترر  يررد كسررور ايسررا  خررالل ثالثررين يرروم مررن يرروم موافقررة املسرراهمين علررى تخفرريض رأس املررال

.، وذلك بمقدار قيمة ايسا  امللغاةم2017سبتمبر30إلطفا   امل الخسائر املتراكمة على الشركة كما يد 
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(  يتبة)-عملية تخفيض رأس املال وتأثيرها ع،ى املساهمين 

 سرررا  مرررن أسرررا  1000رأس مرررال الشرررركة لرررن يرررؤثر علرررى القيمرررة السررروقية ملحرررافم مسررراهم  الشرررركة، كمرررا هرررو مو رررح أدنررراط ملسررراه  يملرررك يرررد محفظتررر  تخفررريض

:الشركة

القيام بعملية تخفيض رأس املالبدون القيام بعملية تخفيض رأس املالمع(تقديري )البند

سا 1,000سا 1,000قبل التخفيضايسا  اململوكة

ريال 7.87ريال 7.87(*تقديريأ)سعر السا  قبل التخفيض 

ر ينطبقسا 400ايسا  امللغاة

ر ينطبقسا 600كعد التخفيضايسا  اململوكة

ر ينطبقريال13.12(تقديريأ)التخفيضسا  كعدالسعرأ

ريال7,870ريال7,870(ديريةتق)لألسا  قبل التخفيض القيمة السوقية

ر ينطبقريال7,870(ديريةتق)لألسا  كعد التخفيض القيمة السوقية

ر ينطبقر ينطبق(تقديرية)قيمة التعويض 

م2017نوفمبر 12كما يد *
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(  يتبة)-عملية تخفيض رأس املال وتأثيرها ع،ى املساهمين 

 ،من أسا  الشركة يد محفظت  سرت  إلغا  سام  هذا 
ة
 واحدا

ة
:كما هو مو ح بال دول التالدوتجدر اإلشارة إلى أن املساه  الذي يملك ساما

(تقديري )البند

12345678910قبل التخفيضايسا  اململوكة

7.877.877.877.877.877.877.877.877.877.87*سعر السا  قبل التخفيض

1122233444ايسا  امللغاة

112334456يوجدرأكعد التخفيضايسا  اململوكة

13.1213.1213.1213.1213.1213.1213.1213.1213.1213.12(تقديريأ)التخفيضسا  كعدالسعرأ

7.8715.7423.6131.4839.3547.2255.0962.9670.8378.70(ديريةتق)لألسا  قبل التخفيض القيمة السوقية

13.1213.1226.2339.3539.3552.4752.4765.5878.70قر ينطب(ديريةتق)لألسا  كعد التخفيض القيمة السوقية

7.872.6210.495.2507.872.6210.495.250(تقديرية)قيمة التعويض 

تينتوجد فروقات يد القي  السوقية املحسو ة لألسا  نتيجة لتقريب سعر السا  قبل التخفيض و عد التخفيض إلى خانتين عشري: مالحظة

م2017ديسمبر 12كما يد *
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(  يتبة)-عملية تخفيض رأس املال وتأثيرها ع،ى املساهمين 

 اليرروم الررذي يلررد )يررد افتتاحيررة الغررد ريررال 13.12ومررن املتوقررة ان ي ررل إلرى ريررال 7.87هررو ( يرروم ال معيررة العامرة غيررر العاديررة)إن سرعر اإلغررالق لسررا  الشررركة اليرروم

سرعر اإلغرالق لسرا  علرى %66.7هرذا التغييرر يمثرل زيرادة ب سربة . عمليرة تخفريض رأس املرالموافقرة مسراهم  علرى وذلرك يرد حرال ( يوم ال معية العامرة غيرر العاديرة

:الشركة اليوم

سعر السهم بعد تخفيض رأس املالتغيير 

ريال 7.87(يوم ال معية العامة غير العادية)لسا  الشركة اليوم سعر اإلغالق

ريال150,000,000قيمة تخفيض رأس املال

سا 15,000,000امللغاةعدد ايسا 

سا 37,500,000وامل درة قبل تخفيض رأس املالعدد ايسا  القائمة

سا 22,500,000وامل درة كعد تخفيض رأس املالعدد ايسا  القائمة

ريال295,125,000املالالقيمة السوقية يسا  الشركة قبل تخفيض رأس

ريال13.12(تقديريأ)رأس املال سعر سا  الشركة كعد تخفيض

ريال295,125,000املالالقيمة السوقية يسا  الشركة كعد تخفيض رأس
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تأثير تخفيض رأس مال الشركة ع،ى عمليات والتزامات الشركة

يررد يرررد د قر يوجررد أي تررأثير لتخفرريض رأس املررال علررى عمليررات والتزامررات الشررركة، حيررث يعتبررر تخفررريض رأس مررال الشررركة عررن طريررق إلغررا  عرردد مررن ايسررا  مجرررأ

ألررررف ريرررررال سرررررعودي مرررررن حسررررراب 33,086حسررررراب رأس املرررررال ومبلررررر  مرررررن مليرررررون ريرررررال سررررعودي 150مبلررررر  دفرررراتر الشرررررركة لشرررررطب الخسرررررائر املتراكمرررررة عبررررر تحويرررررل 

املتراكمةبند الخسائر إلى ألف ريال سعودي من حساب ارحتياطي العام 2,277ومبل  ارحتياطي النظامي 

املساهمينحقوق 
2017سبتمبر 30كما في 

رأس املالقبل تخفيض
(ألف ريال سعودي)

التأثير
بعد تخفيض رأس املال

(سعوديألف ريال)

225,000(150,000)375,000رأس املال

0(33,086)33,086احتياطي نظامي

0(2,277)2,277احتياطي عام

(1,148)-(1,148)ةأجنبيإحتياطي فروق ترجمة عمالت

185,3630(185,363)الخسائر املتراكمة

223,852-223,852اإلجمالد
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املوافقات النتامية الالزمة إلتمام عملية تخفيض رأس مال الشركة

مالحظاتاملوافقات

ا موافقة هيئة السوق املالية ع،ى تخفيض رأس مال الشركة كم
جاء في املادة الثالثة والثالثون من قواعد التسجيل واإلدراج

ح لت الشركة على موافقة هيلة السوق املالية بتاريخ 
على تخفيض رأس مالاا ( م12/12/2017املوافق )هر 24/03/1439

، 15مليون ريال سعودي عن طريق إلغا  150بمبل   مليون سا ة
.مليون ريال سعودي225لي بح رأس املال كعد التخفيض 

ة ع،ى تخفيض رأس مال الشركموافقة وزارة التجارة واالستثمار 
 لإلجراءات املتبعة

ت
وتعديل نتامها األساس ي وفقا

بتاريخ ح لت الشركة على موافقة وزارة التجارة وارستثمار
على تخفيض رأس مالاا ( م12/12/2017املوافق )هر 24/03/1439

والس ل التجاري للشركةوتعديل النظام ايساس 

الجمعية العامة غير العادية ع،ى تخفيض رأس مال موافقة
الشركة

د إن عملية تخفيض رأس املال تتوقف على موافقة املساهمين ي
ت  ال معية العامة غير العادية، وعلى املساهمين العل  بأن  إذا ل  ي
ن الح ول على موافقته  على عملية تخفيض رأس املال هذط، فل

.عملية تخفيض رأس املال ستتوقف
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تقرير املحاسب القانوني

 يض علرى التزامرات عن أسباب تخفيض رأس مال الشركة وأثرر ذلرك التخفر« شركة البسام والنمر محاسبون قانونيون وإستشاريونأ»تالوة تقرير املحاسب القانوني

الشركة

( تررداولأ)سررعوديةالتجرردر اإلشررارة إلررى أنرر  ترر  تضررمين نسررخة مررن هررذا التقريررر يررد اإلعررالن عررن الرردعوة لاررذط ال معيررة العامررة غيررر العاديررة علررى موقررة السرروق املاليررة

م**/**/****بتاريخ 
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رأي املستشار القانوني

 لألنظمرة يؤكرد فير  أن عمليرة تخفريض رأس مرال الشرركة سرتت  وف، «م تب املحامي بندر أحمد السالمة»ح لت الشركة على خطاب من مستشارها القانوني 
ة
قرا

كما أفاد أن  . ةاملعمول بها يد اململ ة العر ية السعودية، كعد الح ول على جمية املوافقات النظامية الالزمة إلتمام عملية تخفيض رأس مال الشركوالتعليمات

.ر يوجد أثر قانوني من تخفيض رأس مال الشركة على التزاما ها تجاط املساهمين والغير
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معلومات هامة

 إر إذا حضررررط مسررراهمون يمثلرررون ن رررف رأس مرررال الشرررركة علرررى ايقرررل، فرررلن لررر  يتررروافر هرررذا النر 
ة
يرررد  رررابيكرررون انعقررراد ال معيرررة العامرررة غيرررر العاديرررة  رررحيحا

عرالن يرد اإلأيعقد اإلجتماو الثاني كعد ساعة من انتها  املدة املحددة إلنعقراد ارجتمراو ايول كشررش أن تتضرمن الردعوة لعقرد ارجتمراو ايول مرا يفارجتماو ايول 

 إذا حضررط عردد مرن املسراهمين يمثرل ر رة رأس املرال علرى ايقرل. عن إمكانية عقد هرذا اإلجتمراو
ة
  يتروافر وإذا لر. ويرد جميرة ايحروال يكرون اإلجتمراو الثراني  رحيحا

ويكررون اإلجتمرراو كةالن رراب الررالزم يررد اإلجتمرراو الثرراني وجاررت دعرروة إلررى إجتمرراو ثالررث ينعقررد بايو رراو نفسرراا املن ررون عل هررا يررد املررادة الثالثررون مررن نظررام الشرررأ

 أيا  ان عدد ايسا  املمثلة في  كعد موافقة ال اة املخت ة
ة
.الثالث  حيحا

 علررى جميررة مسرراهم  الشررركة املسرر لين كسرر الت الشررركاملررال، علررى تخفرريض رأس يرد حررال موافقررة مسرراهم  الشررركة 
ة
ة لررد  السرروق سرريكون قرررار التخفريض نافررذا

ل معية العامرة ويشمل ذلك املساهمين الذين ل  يحضروا اجتماو اتداول ثاني يوم يلد يوم انعقاد ال معية العامة غير العادية، بفهاية « تداولأ»املالية السعودية 

.الذين حضروا ارجتماو ول  ي وتوا أو صوتوا  د قرار تخفيض رأس املالاملساهمين غير العادية وكذلك 
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املستندات املتاحة للمعاينة

(:جدة، شارو الستينمدينة )سوف تقوم الشركة بتوفير املستندات التالية لجطالو عل ها يد املقر الرئرس   للشركة •

نسخة من توصية مجلس إدارة الشركة بتخفيض رأس مال الشركة-

نسخة من خطاب تعيين املستشار املالد-

نسخة من خطاب تعيين املستشار القانوني-

كعملية تخفيض رأس مال الشركةالخان نسخة من تقرير الفح  املحدود املحاس   -

القانوني رأي املستشار نسخة من -

املاليةهيلة السوق وامل شور على موقة نسخة من موافقة هيلة السوق املالية على تخفيض رأس مال الشركة -

نسخة من العرض املقدم لل معية العامة غير العادية-
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املرفقات

كعملية تخفيض رأس مال الشركةالخان تقرير الفح  املحدود املحاس   -

نموذ  توكيل حضور اجتماو ال معية غير العامة-



نهاية العرض



























 

 

 

 التعديالت على مواد النظام األساس

 
 النص الجديد النص الحالي رقم المادة 

( 7المادة )
 رأس المال

مال الشركة بمبلغ إجمالي وقدره  حدد رأس

 ( ثالثمائة وخمسة وسبعون375,000,000)

مليون لاير سعودي مقسم إلى 

( سبعه وثالثون مليون 37,500,000)

سهم متساوية القيمة، قيمة  وخمسمائة ألف

( لاير سعودي، وجميعها أسهم 10كل منها)

 نقدية

مال الشركة بمبلغ إجمالي وقدره  حدد رأس

 مائتان وخمسة وعشرون( 225,000,000)

مليون لاير سعودي مقسم إلى 

 وعشرون مليون( اثنان 22,500,000)

وخمسمائة ألف سهم متساوية القيمة، قيمة 

( لاير سعودي، وجميعها أسهم 10كل منها)

 نقدية  

( 8المادة )
االكتتاب في 

 األسهم

اكتتب المؤسسون في كامل أسهم رأس المال 

سبعه وثالثون مليون  (000,500,37)البالغة 

، والبالغ قيمتها االسمية  وخمسمائة ألف سهم

 ( ثالثمائة وخمسه وسبعون000,000,375)

  مليون لاير، مدفوعة بالكامل

اكتتب المؤسسون في كامل أسهم رأس المال 

( اثنان وعشرون 22,500,000البالغة )

مليون وخمسمائة ألف سهم ، والبالغ قيمتها 

( مائتان وخمسة 225,000,000االسمية )

 وعشرون مليون لاير ، مدفوعة بالكامل

 (18الماة )
الشاغر المركز 

 في المجلس 

اذا شغر مركز أحد أعضاء مجلس االدارة كان 

ً في المركز  للمجلس أن يعين عضواً مؤقتا

بحسب الترتيب في الحصول على  الشاغر

 ، األصوات في الجمعية التى إنتخبت المجلس

على ان يكون ممن تتوافر فيهم الخبرة والكفاية 

ويجب أن تبلغ بذلك الوزارة وهيئة السوق 

المالية خالل خمسة أيام عمل من تاريخ التعيين 

وأن يعرض التعيين على الجمعية العامة العادية 

في أول اجتماع لها ويكمل العضو الجديد مدة 

 واذا لم تتوافر الشروط الالزمة النعقاد ، سلفه

مجلس اإلدارة بسبب نقص عدد أعضائه عن 

الحد االدنى المنصوص عليه في نظام الشركات 

أو هذا النظام وجب على بقية االعضاء دعوة 

الجمعية العامة العادية لالنعقاد خالل ستين يوماً 

 النتخاب العدد الالزم من االعضاء.

اذا شغر مركز أحد أعضاء مجلس االدارة 

واً مؤقتاً في كان للمجلس أن يعين عض

على ان يكون ممن تتوافر  ،المركز الشاغر 

فيهم الخبرة والكفاية ويجب أن تبلغ بذلك 

الوزارة وهيئة السوق المالية خالل خمسة 

أيام عمل من تاريخ التعيين وأن يعرض 

التعيين على الجمعية العامة العادية في أول 

 ، اجتماع لها ويكمل العضو الجديد مدة سلفه

تتوافر الشروط الالزمة النعقاد مجلس واذا لم 

اإلدارة بسبب نقص عدد أعضائه عن الحد 

االدنى المنصوص عليه في نظام الشركات أو 

هذا النظام وجب على بقية االعضاء دعوة 

الجمعية العامة العادية لالنعقاد خالل ستين 

 يوماً النتخاب العدد الالزم من االعضاء.

 

 

 

 

 

 



 

41 

 

 السرية الذاتية (5رقم ) منوذج

 

 البيانات الشخصية للعضو املرشح.1 
  االسم الرباعي

  تاريخ امليالد  اجلـنسـيـــــــــــــة
املؤهالت العلمية  للعضو املرشح  .2
 اسم اجلهة املاحنة تاريخ احلصول على املؤهل التخصص املؤهل م
1     
2     
3     
4     
5     

 املرشحاخلربات العملية للعضو .3 
 جماالت اخلربة الفرتة
  
  
  
  
  

 شركة أخرى أياً كان شكلها القانوين أو اللجان املنبثقة منها:العضوية احلالية يف جمالس إدارات شركات مسامهة أخرى )مدرجة أو غري مدرجة( أو أي .4 

 النشاط الرئيس اسم الشركة م
 صفة العضوية

)تنفيذي، غري 
 تنفيذي، مستقل(

طبيعة العضوية )بصفته 
الشخصية، ممثل عن 

 شخصية اعتبارية(
الشكل  لجانعضوية ال

 القانوين للشركة

1       
2       
3       
4       
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Audit Committee Charter 
(Regulations, Rules, Tasks, Responsibilities, 

Compensations 

 
 

 

 

 

 المراجعة لجنة عمل الئحة

 )والمكافآت والمسؤوليات والمهام والقواعد الضوابط(
 

   

 

Introduction: 
 
The Audit Committee is one of the important Committees 
in the Public Listed Companies for its essential and 
effective role in the internal and external audit works , the 
process of internal control , related systems plans 
development, following up implementation of these 
activities and insure the Company compliance in 
accordance to accepted standards and regulations, Saudi 
Capital Market Authority (CMA)  and Saudi Corporate Law 
Regulations paid special attention to Audit Committee 
though its formation by the General Assembly of the 
Shareholders as per the provisions of article (101) of these 
regulations has been developed under the Saudi 
Corporate Law and CMA regulations mainly the Corporate  
Governance Structure and other related regulations. 

The following are the main objectives of the Committee:- 

 

  :تمهيد
 المساهمة شركات في الهامة اللجان من المراجعة لجنة تعد

 أعمال في وفعال جوهري دور من به تقوم لما المدرجة العامة
 وتطوير الداخلية الرقابة وعملية والخارجية الداخلية المراجعة

 والتزام تنفيذها ومتابعة األنشطة بهذه المتعلقة والخطط النظم
 ،وقد عليها المتعارف والمعايير نظمةاأل مع وتوافقها الشركة
 الشركات ونظام السعودية المالية السوق هيئة أنظمة أولت

 من تشكيلها خالل من المراجعة للجنة خاصة أهمية السعودية
 من (101) المادة ألحكام وفقا   للمساهمين العامة الجمعية قبل

 . وصالحياتها عملها أطر وتعزيز الشركات نظام
 السعودي الشركات نظام ضوء في اللوائح هذه تطوير تم وقد

 الئحة رأسها وعلى المالية السوق هيئة وأنظمة
 .العالقة ذات االخري اللوائح ومشاريع الشركات حوكمة

 -:اللجنة أهداف أبرز يلي وفيما 
 

 
 

 

Objectives of the Committee: 
  
1) To ensure compliance and adequacy of the Internal 
Audit works by reviewing the effectiveness of the Internal 
Audit Department, and ensure that it is satisfactory and 
adequate.  
2) To ensure full response of the Company’s Management 
to all subjects that are identified and determined by the 
Committee through its work, specially internal and 
external audit, and ensure its independency. 
3) To ensure the Company acceptance and understanding 
of the Internal Audit role, work and value through 
different available mechanism such as the Internal Audit 
Annual Report. 
4) Measure and evaluate the effectiveness of control 
systems and internal audit in the Company. 
5) Verification of compliance with regulations, laws, 
standards, policies related to its scope of work, tasks, and 
responsibilities. 

 

  :اللجنة أهداف
 الداخلية المراجعة أعمال وكفاية تيفاءاس من التحقق (1

 بإدارة الخاصة اإلجراءات فاعلية مراجعة خالل من
 .وكفايتها استيفائها ومدي الداخلية المراجعة

 الشركة إدارة قبل من الكاملة االستجابة من التحقق (2
 نشاط خالل من ورصدها تحديدها يتم التي للمواضيع

 داخليةال المراجعة أعمال خاصة ، اللجنة وعمل
 . استقاللها من والتحقق والخارجية

 وقيمة عمل لدور الشركة وتفهم قبول من التحقق (3
 المتوفرة اآلليات مختلف خالل من الداخلية المراجعة

 . الداخلية للمراجعة السنوي التقرير مثل
 والمراجعة الرقابة نظم فعالية مستوي وتقييم قياس (4

 . المجموعة في الداخلية
 والمعايير والقوانين باألنظمة زامااللت من التحقق (5

 ومهامها عملها بنطاق العالقة ذات والسياسات
 . ومسؤولياتها
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First: The Committee Membership Rules and 
Regulations 
  

The Audit Committee of AlSorayai Group (The 
Company) forms according to the following rules:  
(A) formation of the Audit Committee (the 
Committee) by a resolution from the Ordinary 
General Assembly or Extraordinary GA of the 
Company, based on suggestion from the Board of 
Directors according to the provisions of article (101) 
of the Corporates Law. 
(B) The members must not be less than 3 and not 
exceed 5 members including a member specialized in 
finance and accounting affairs. 
(C) The Committee must be formed from BODs non-
executive or independent members, or shareholders, 
or other but one of them at least must be an 
independent member, the Committee must not 
include any Executive Board Members or the 
Company Top Management Executives.  
(D) Any person who was working with the Company 
External Auditors in the last 2 years is not entitled to 
join the Committee, also the Company Chairman is 
not allowed to be a member in the Committee. 
(E) The duration of Committee membership is 3 years, 
starting from the beginning of the Company's BODs 
session and ends with the end of the BODs session, 
the BODs may re-nominate them to the General 
Assembly of the shareholders for another similar 
term. 
(F) The members of the Committee electing one of 
themselves as a Chairman, but he must be an 
independent member. 
(G) The Committee shall appoint one of its members, 
or one of the Company staff as a secretary to arrange 
for meetings and prepare minutes of meetings, 
documentation and follow up implementations of its 
recommendations and directions without a right to 
vote on its recommendations, direction, or decisions.  

 

  :اللجنة عضوية وضوابط قواعد  :المادة األولى
 ة الصناعي التجارية السريعلمجموعة  – المراجعة لجنة تشكل

 : التالية للقواعد فقا  و  )الشركة(

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 الجمعية من بقرار ) اللجنة( ة المراجع لجنة تشكل -أ
 على بناء وذلك للشركة عادية الغير أو العادية العامة
 (101) المادة ألحكام وفقا   اإلدارة سمجل من اقتراح

 . الشركات نظام من
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 ثالثة عن المراجعة لجنة أعضاء عدد يقل اال يجب -ب
 مختص بينهم من ويكون ، خمسة على يزيد وال

 .والمحاسبية المالية بالشؤون
 اإلدارة مجلس أعضاء من اللجنة عضوية تشكل أن -ج

 من أو لمساهمينا من أو المستقلين و التنفيذيين غير
 على مستقل عضو بينهم من يكون أن على غيرهم
 التنفيذيين اإلدارة مجلس أعضاء من أيا   تضم وأال األقل
 . بالشركة التنفيذيين كبار من أي أو

 الشركة حسابات مراجع لدى يعمل كان لمن يجوز ال -د
 لجنة في عضوا   يكون أن الماضيتين السنتين خالل

 إدارة مجلس رئيس يكون ان يجوز ال كما ، المراجعة
 . المراجعة لجنة في عضوا   الشركة

 بداية من تبدأ سنوات، ثالث اللجنة عضوية مدة تكون -ه
 مع عضويتهم فترة وتنتهي الشركة إدارة مجلس دورة
 إعادة للمجلس ويجوز كما ، المجلس دورة انتهاء

 مماثلة لفترة للمساهمين العامة للجمعية ترشيحهم
 . أخري

 أن على للجنة رئيسا   بينهم من اللجنة ضاءأع يختار -و
 . المستقلين األعضاء من يكون

 
 أعضائها بين من سواء لها سر أمين بتعين اللجنة تقوم -ز

 للقيام الشركة إدارة فريق من مناسبا   تراه ممن أو
 محاضرها وإعداد اللجنة وأعمال الجتماعات باإلعداد
 اوتوجيهاته توصياتها تنفيذ ومتابعة وتوثيقها
 على التصويت حق له يكون ان دون وقراراتها
 . وقراراتها وتوجيهاتها توصياتها
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Second: Meetings, Procedures, and 
Regulations for the work of the Committee: 
  
(A) The Audit Committee meets periodically at least 4 
times a year and whenever needed, its minutes of meeting 
should be arranged including summary of its discussions, 
recommendations, directions and decisions.   
(B) The Audit Committee meets periodically with the 
Company External Auditor and Internal Auditor. 
(C) For the Internal Auditor and the Company’s External 
Auditor the right to request a meeting with the Committee 
whenever needed.  
(D) The Committee may hold special meetings if required, 
and for the Chairman of the Committee or majority of the 
members to call for an exceptional meeting as require, and 
the quorum for the meeting of the Committee at the 
presence of a majority of its members. 
 
(E) The Chairman or authorized member on behalf of him 
or the Secretary will send written meeting invitation for 
the members, and provide them with agenda, 
presentations and related documentation before a 
sufficient period prior to the date of the meeting. 
 
(F) If the Chairman cannot attend the Committee meeting, 
he can delegate one of the Committee members to chair 
the specified meeting. 
 
(G) If any member cannot attend the Committee meeting 
originality by himself, all efforts should be made to enable 
him attending the meeting thought modern 
communication media (Conference Call), in this case the 
member will be considered as present. 
 
)H( If any member cannot attend the meeting in presence, 
he can nominate one of the members to attend on his 
behalf, the member attending the meeting (originality by 
himself) cannot represent more than one member in the 
same meeting.  
 
 
(I) Voting: Each member will have one equal vote and 
equal to other votes, the Committee take its decision by 
majority present in the meeting, and the Chairman have a 
casting vote in case of equality of votes.  
 
(J) The Secretary of the Committee to prepare a draft 
MOM. for the Committee meeting and sent to the 
Committee members for their review and make any note 

 

 عمل وضوابط وإجراءات اجتماعات :يةالثان المادة
  :اللجنة
 أربع( ع بواق وذلك دورية بصفة المراجعة لجنة تجتمع -أ

 إلى الحاجة دعت وكلما األقل على  )السنه في مرات
 تتضمن والتي اجتماعاتها محاضر إعداد ويجب ،ذلك

 . وقراراتها وتوجيهاتها وتوصياتها مناقشاتها ملخص
 مراجع مع دورية بصفة مراجعةال لجنة تجتمع -ب

 . للشركة الداخلي المراجع ومع الشركة حسابات
 االجتماع طلب الحسابات ومراجع الداخلي للمراجع -ج

 .ذلك إلى الحاجة دعت كلما اللجنة مع
 ما حسب استثنائية اجتماعات تعقد أن للجنة يجوز -د

 أغلبية أو اللجنة لرئيس يحق كما ،الضرورة تقتضيه
 تقتضيه لما وفقا استثنائي اجتماع لعقد الدعوة األعضاء
 عند اللجنة الجتماع القانوني النصاب ويكتمل الحاجة
 . أعضائها أغلبية حضور

 قبل من كتابة اللجنة اجتماعات لحضور الدعوة توجه -ه
 أمين أو اللجنة أعضاء من يفوضه من او اللجنة رئيس
 تزويد يتم كما االجتماع موعد من كافية مدة قبل سرها

 والعروض االجتماع أعمال بجدول اللجنة ضاءأع
 . االجتماع موعد من كافية فترة قبل الالزمة والوثائق

 أحد يفوض أن له اللجنة رئيس حضور تعذر حالة في -و
 . المحددة الجلسة لترأس أعضائها

 أصالة اللجنة الجتماع العضو حضور تعذر حالة في -ز
 رالحضو من العضو لتمكين الكافي الجهد بذل يتم ،

  الحديثة االتصال بوسائط االستعانة خالل من
Conference Call  حضور يكون الحالة هذه وفي 

 . أصالة الحاضر بمثابة العضو
 يجوز أصالة، العضو حضور تعذر حالة في : اإلنابة -ح

 عنه نيابة اللجنة أعضاء من أخرا عضوا   إنابة للعضو
 ينوب نأ  )أصالة الحاضر( ة اللجن لعضو يجوز وال
  االجتماع ذات حضور في واحد عضوا   من أكثر نع

 

 
             اللجنة في عضو لكل يكون : لتصويتا -ط

 أراء بأغلبية اللجنة قرارات وتصدر ، متساوي ت وص
 وعند االجتماع، في والممثلين الحاضرين األعضاء
 رئيس فيه الذي الرأي يرجح األصوات تساوي

  .االجتماع
 اجتماع محضر مسودة ادبإعد اللجنة سر أمين يقوم -ي

 وإبداء عليها لالطالع اللجنة ألعضاء وإرسالها اللجنة
 تاريخ من عمل أيام 10 إلي 7 خالل عليها مالحظة أي
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during the 7 to 10 business days from the date of the 
meeting via email, in case of not receiving any comments 
it will be considered as approved, and the draft will be 
adopted it will be signed by the Chairman and members 
and the Secretary, and will be kept within the important 
documents of the Company. 

 
 
 
 
 
 
 

(K) The BODs follows the work and performance of the 
Committee through its’ Chairman and the periodic reports 
presented to the BODs. 
 
(L) The BODs or the Executive Management Members is 
not allowed to attend the Committee meetings unless the 
Committee has invited him to listen to his opinion or get 
advice. 

 حالة وفي ، الكتروني البريد عبر اللجنة اجتماع انعقاد
 بالموافقة ا   إقرار ذلك يعتبر مالحظات أي استالم عدم
 في كتابة   جنةالل اجتماعات محاضر تثبت حيث عليها
 وأمين وأعضائها اللجنة رئيس عليه يوقع خاص سجل
 الهامة الوثائق ضمن المحاضر تلك وتحفظ سرها

 .للشركة
 رئيسها عبر اللجنة وأداء أعمال اإلدارة مجلس يتابع -ك

 مجلس إلى ترفع التي الدورية التقارير خالل ومن
 . الشركة إدارة

 ارةاإلد أو اإلدارة مجلس في عضو ألي يحق ال -ل
 اجتماعاتها حضور اللجنة أعضاء غير من التنفيذية

 الحصول أو رأيه إلى االستماع اللجنة طلبت إذا إال
 . مشورته على

   

 

Third : Research, Studies, and External 
Consultants 

The Committee can conduct investigations or studies on 
matters within the scope of their responsibility, or 
delegate who can do so, the Committee can seek 
outsource specialized advisory under the Company's 
expense to carry out such independent consultancy 
whenever deemed necessary . The Committee solely can 
appoint or terminate any Consultants who assist in 
carrying out its responsibilities, and solely approve his 
remuneration and other conditions related to his fees and 
the Company to bear these expenses. 

 

 والمستشارون والدراسات األبحاث: المادة الثالثة
 الخارجيون

 المسائل عن دراسات أو تحقيقات بعمل تقوم ان للجنة يجوز
 تفويض أو ، مسؤوليتها نطاق ضمن الواقعة

 استشارية خارجية بجهة االستعانة لها ويجوز ، بذلك يقوم من
 هذه بمثل للقيام الشركة نفقة على متخصصة
 اللجنة تنفرد كما . ذلك مارأت متى ستقلةالم االستشارات

 القيام على يساعدها مستشار أي عن االستغناء أو تعيين بسلطة
 المستشار أجور على الموافقة بسلطة تنفرد كما ،بمسؤولياتها
 هذه الشركة تتحمل أن على بأتعابه الخاصة األخرى والشروط
 .النفقات

 

 
 

 

Fourth: The Major Authorities of the Audit 
Committee:  
(A) The Committee has the right to form a team work 
emanating from it for any purpose it considers appropriate 
and helping to achieve its objectives, also it has the right 
to delegate some of its’ powers and authorities to that 
team work whenever it deems appropriate, the members 
of each team work must not be less than 2 members. 
(B) Investigate any activity that lies under its authority or 
any subject requested by the BODs or shareholders' GA or 
external auditors in particular. 
(C) To seek a legal and technical advice from any other 
external or consultancy entity if necessary to assist the 
Committee in performing its tasks. 

 
 

 

 

 :المراجعة لجنة صالحيات أبرز  :المادة الرابعة
 

 

 

 

 

 

 غرض ألي منها منبثق عمل فريق تشكيل للجنة حقي -أ
 فريق منح لها يحق كما ألهدافها، ومحققا مناسبا   تراه

 متى وسلطاتها صالحياتها بعض منها المنبثق العمل
 فريق أي أعضاء عدد يقل أال على مناسبا   ذلك رأت
 .عضوين عن للجنةا هذه من منبثق عمل

 أي أو صالحيتها تحت يدخل نشاط أي عن التحري -ب
 أو المساهمين جمعية أو اإلدارة مجلس يطلبه موضوع

 . تحديدا   الخارجيين المراجعين
 جهة أية من والفنية القانونية بالمشورة االستعانة -ج

 لمساعدة ضروريا   ذلك كان متى استشارية أو خارجية
 .مهامها أداء في اللجنة



 Audit Committee Charter - الئحة عمل لجنة المراجعة
 

Page 7 of 24 

 

 
(D) The Committee specialized to monitor the Company's 
business, and in to perform its duties they have the 
following rights:  
            1- The right of access to Company records and 
documents. 
            2- Request any clarification or statement from the 
BODs and the Executive Management. 
 
            3- To request the BODs to call for a General 
Assembly Meeting if the Committee faces difficulties in 
carrying out its duties, or if the Company is exposed to 
damages or heavy casualties. 
            4- To meet the External Auditors and the 
Company’s Staff including the Internal Auditor to inquire 
them about the audit works and make any comments on 
the scope of their work. 

 في ولها الشركة أعمال بمراقبة المراجعة لجنة صتخت -د
 : مهامها أداء سبيل

 .ووثائقها الشركة سجالت على االطالع حق (1
 

 اإلدارة مجلس أعضاء من بيان أو إيضاح أي طلب (2
 . التنفيذية واإلدارة

 العامة الجمعية دعوة اإلدارة مجلس من تطلب أن (3
 الشركة كانت أو عملها أعيق إذا لالنعقاد للشركة
 .جسيمه خسائر أو ألضرار تتعرض

 بما الشركة ومنسوبي الخارجيين المراجعين مقابلة (4
 أعمال عن منهم لالستفسار الداخلي المراجع فيهم

 .أعمالها نطاق في مالحظات أي وإبداء المراجعة

 

 
 

 

Fifth: Functions and Responsibilities of the 
Audit Committee: 

  
1) Studying the Internal Audit Reports and follow up the 
implementation of corrective actions of the observations 
indicated in the reports. 
2) Monitoring and supervision – within its’ scope of work 
and authority – over the effectiveness of the Corporate 
Governance mechanisms that govern the relationships 
between the Company and its’ subsidiaries,                  
and not in contradiction with the duties and the 
authorities of any other Committee that supervise 
implementation of Governance mechanisms in the 
Company. 
3) Review and reevaluate the adequacy of the tasks, rules, 
and regulations contained in this Charter from time to 
time and recommend any proposed changes to the BODs 
who shall study and come with recommendations to the 
General Assembly of the Shareholders.  
4) Monitoring the Company’s business, and verify the 
correctness and integrity of the Financial Statements and 
internal control systems, the responsibilities of the 
Committee include the following in particular :  

 
4.1 Financial Reports: 
(A) Review the draft of quarterly and annual Financial 
Statements prior to submission to the BODs, and make 
recommendations to the BODs in this regard in order to 
verify its integrity, fairness, and transparency, and any 

 

 :المراجعة لجنة سؤولياتوم مهام:المادة الخامسة
 
 

 تنفيذ ومتابعة الداخلية المراجعة تقارير دراسة (1
 . فيها الواردة للمالحظات التصحيحية اإلجراءات

 
 
 
 

 
 
 

 ) وصالحيتها مهامها نطاق في( ف واإلشرا الرقابة (2
 بين العالقة تنظم التي الحوكمه آليات فاعلية مدى على

 مع عارضيت ال وبماالتابعة،  وشركاتها ةالمجموع
 تطبيق على تشرف أخري لجنة أي وصالحية مهام
 .بالشركة الحوكمه آليات

 
 
 
 

 
 
 

 والقواعد المهام كفاية مدى تقييم وإعادة مراجعة (3
 آلخر وقت من الالئحة هذه تضمنتها التي والضوابط
 اإلدارة لمجلس حولها مقترحة تغييرات بأي والتوصية

 العامه لجمعيةل بشأنها والتوصية بدراستها يقوم والذي
 .للمساهمين

 ونزاهة سالمة من والتحقق الشركة أعمال مراقبة (4
 فيها الداخلية الرقابة وأنظمة المالية والقوائم التقارير
 : مايلي خاصة بصفة اللجنة مهام وتشمل

    

  :المالية التقارير 4.1

 

 والسنوية سنوية الربع األولية المالية القوائم في لنظرا .أ
 الرأي وإبداء اإلدارة مجلس على عرضها قبل

 وعدالتها نزاهتها من للتحقق وذلك شأنها في والتوصية
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other requirements required by the regulations, laws, 
and common practices in this regard. 

(B) Express a technical opinion upon a request from the 
BODs in regard pf whether the Annual Report of the BODs 
and financial statements are fair, balanced and 
understandable, and it contains all information to enable 
the Shareholders and investors to evaluate the financial 
position of the Company and its’ performance, business 
model, and strategy.  
(C) To study any significant or unusual matters included in 
the financial reports and accounts, and to research 
carefully any issues raised by the CFO or who is performing 
his duties, or the Company Auditor.  
(D) To consider the Company annual budget and make any 
remarks to the BODs, if any. 

 
(E) Verification of accounting estimates in the material 
issues included in the financial reports. 
(F) To study the accounting polices followed in the 
Company, and to express an opinion and make 
recommendations to the BODs in this relation. 

 
 
 
   

 

 
4.2 Internal Audit: 

 
(A)  Supervise the Internal Audit plans and work and 
verify their effectiveness in accordance with the 
regulations, laws, and common practices this regard. 
(B) Review internal and financial controls and risk 
management systems in the Company, prepare a written 
report including its recommendations and views on the 
adequacy of these systems, and what other work it 
played within its scope of work, in accordance with the 
requirements of the regulations, laws, and common 
practice, and the BODs to provide sufficient copies of this 
report at the Company headquarter before the date of 
the GA Meeting by 10 days at least to provide copy for 
each shareholder if he wish, and to be recited during the 
Assembly Meeting in accordance with the provisions of 
article 104 of the Corporate Law. 
(C) Control and supervise the performance and activities 
of the Internal Auditor and the Internal Audit Department 
in the Company, to verify availability of resources needed 
to carry out its assigned work and responsibilities 
effectively. 
 
 

 األنظمة تقتضيها أخري متطلبات وأي وشفافيتها
 .الشأن بهذا المهنية واألعراف والقوانين

 فيما اإلدارة مجلس طلب على بناء الفني الرأي بداءإ .ب
 اليةالم والقوائم اإلدارة لمجلس السنوي التقرير كان إذا

 المعلومات وتتضمن ومفهومة ومتوازنة عادلة للشركة
 أو المركز تقييم والمستثمرين للمساهمين تتيح التي

 عملها ونموذج وأدائها للشركة المالي الوضع
 . وإستراتيجيتها

 تتضمنها مألوفة غير أو مهمة مسائل أية راسةد .ج
 أية في بدقة والبحث ، والحسابات المالية التقارير
 يتولى من أو للشركة المالي المدير يرهايث مسائل
 .الحسابات مراجع أو الشركة في مهامه

 وإبداء للشركة السنوية التقديرية الموازنة في لنظرا .د
 . وجدت إن اإلدارة لمجلس عليها مالحظات أي

 الجوهرية المسائل في المحاسبية التقديرات من التحقق .ه
 . المالية التقارير في الواردة

 وإبداء الشركة في المتبعة المحاسبية اتالسياس راسةد .و
 . شأنها في اإلدارة لمجلس والتوصية الرأي

 
 

 :الداخلية المراجعة  2.4

 

 وأعمالها الداخلية المراجعة إدارة خطط على اإلشراف .أ
 والقوانين األنظمة مع يتماشي بما فاعليتها من والتحقق

 .الخصوص بهذا المهنية واألعراف
 المخاطر وإدارة والمالية لداخليةا الرقابة نظم مراجعة .ب

 توصياتها يتضمن مكتوب تقرير وإعداد ، الشركة في
 أعمال من أدته وما النظم هذه كفاية مدي في ورأيها
 ما ضوء في وذلك اختصاصها نطاق في تدخل أخري
 وعلى المهنية، واألعراف والقوانين األنظمة تقتضيه
 التقرير هذا من كافية نسخا   يودع أن اإلدارة مجلس

 الجمعية انعقاد موعد قبل الرئيسي الشركة مركز في
 من رغب من كل لتزويد األقل على أيام بعشرة العامة

 انعقاد إثناء التقرير ويتلى منه بنسخة المساهمين

 .الشركات نظام من (101) المادة إلحكام وفقا   الجمعية

 الداخلي المراجع وأنشطة أداء على واإلشراف الرقابة .ج
 من للتحقق الشركة، في الداخلية المراجعة وإدارة
 األعمال أداء في وفعاليتها الالزمة الموارد توافر

 .بها المنوط والمهام
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4.3 Risk Management:  
(A) Control and ensure the effectiveness of risk 
management and implementation of risk response plans 
by the Management. 
(B)  Provide necessary support to the management in 
developing of risk response plans. 
(C)   Ensure the accuracy of identifying and assessing 
risks. 
(D)   To assess the reporting mechanism for the major 
risks. 

 
(E)  Supervise the coordination and results of workshops 
to determine and assess risks. 
 
 
 
 

 

4.4 External Auditor: 

 
 
 

(A) To recommend to the BODs about appointment of 
the External Auditors and terminate them and 
determine their fees and evaluate their performance 
after the confirmation of their independence, review 
of their scope of work and the contract terms with 
them. 

(B)  To verify of the auditor's independence and his 
objectivity, and the effectiveness of the audit work, 
taking into consideration the related rules and 
standards. 

(C)  To review plan and work of the Company External 
Auditor, and verify that the Auditor is not performing 
any technical or administrative works out of his scope 
of work, and make recommendation in this regard. 

(D)  To consider the Auditor reports and his remarks on 
the financial statements and make recommendations 
in this regard, if any, follow up and what was taken 
regarding them. 

(E)  To consider the management letter submitted by the 
Auditor to the Management after the process of the 
annual audit, follow up implementation of the 
corrective procedures by the Management for the 
observations included in. 

 
 

4.5 Compliance Verification: 
  
(A)  Review the results of regulatory reports and verify 
that the Company to take the required appropriate 
actions for. 

 
(B) To verify the Company’s compliance with rules, 
regulations, policies, and instructions related to its scope 
of work. 

  :المنشأة مخاطر إدارة 1-3
 

 

 وتنفيذ المخاطر إدارة فعالية مدى من والتأكد لرقابةا .أ
 .اإلدارة قبل للمخاطرمن اإلستجابة خطط

 االستجابة خطط تطوير فى لإلدارة الالزم الدعم قديمت .ب
 .للمخاطر

 .المخاطر وتقييم تحديد دقة من لتأكدا .ج
 

 .الرئيسية المخاطر التقريرعن آلية قييمت .د
 

 وتقييم لتحديد عمل ورش ونتائج تنسيق على إلشرافا .ه
 .المخاطر

 
 
 
 
 

  :الحسابات مراجع 1-1
 

 الحسابات مراجعي بتعيين اإلدارة لمجلس التوصية -أ
 من التأكد بعد أدائهم وتقييم همأتعاب وتحديد وعزلهم
 .معهم التعاقد وشروط عملهم نطاق ومراجعة استقاللهم

 
 
 
 

 

 وموضوعيته، الحسابات مراجع استقالل من التحقق -ب
 االعتبار في األخذ مع المراجعة، أعمال فعالية ومدى
 .الصلة ذات والمعايير القواعد

 

 وأعماله، الشركة حسابات مراجع خطة مراجعة -ج
 تخرج إدارية أو فنية أعماال   تقديمه عدم من والتحقق

 حيال مرئياتها وإبداء ، المراجعة أعمال نطاق عن
 . ذلك

 على ومالحظاته الحسابات مراجع تقارير في النظر  -د
 ومتابعة وجدت إن حيالها مرئياتها وإبداء المالية القوائم

 .بشأنها أخذ ما
 مراجع قبل من المقدم اإلدارة خطاب فى النظر -ه

 تنفيذ ومتابعة السنوية المراجعة عملية بعد اباتالحس
 من فيه الواردة للمالحظات التصحيحية اإلجراءات

 .اإلدارة قبل
 
 
 

 

  :االلتزام من التحقق 4-5

 
 
 
 
 

 من والتحقق الرقابية الجهات تقارير نتائج مراجعة .أ
 .بشأنها الالزمة اإلجراءات الشركة اتخاذ

 واللوائح باألنظمة الشركة التزام من التحقق .ب
 . عملها بنطاق العالقة ذات والتعليمات والسياسات

 الشركة تجريها أن المقترح والتعامالت العقود مراجعة .ج
 المصالح تعارض وحاالت العالقة ذوي األطراف مع



 Audit Committee Charter - الئحة عمل لجنة المراجعة
 

Page 10 of 24 

 

(C) To review contracts and transactions that the 
Company carried out with related parties and cases of 
conflicts of interest, if any, and make recommendations to 
the BODs in this regard. 
 (D) To raise to the BODs within its’ scope of work any 
matters that required actions to be taken against, and 
make recommendations of steps for that. 

 مجلس إلى بشأنها تراه ما وتقديم ،وجدت إن المحتملة
 . اإلدارة

 من تراه بما عملها نطاق في اإلدارة مجلس إلى الرفع .د
 وإبداء ، بشأنها إجراءات اتخاذ ضرورة ترى مسائل

 .اتخاذها يلزم التي بالخطوات توصياتها

   

Sixth : Audit Committee Report 
 
The Committee issues an annual report includes an 
adequate summary of its’ works, performance, key 
achievements and how it performs its assignments in 
accordance with requirements of the regulations, laws, 
requirements, standards, and framework  for the contents 
of this report and its requirements, and are required by 
the professional custom and best practices, to provide 
such report to the General Assembly of the Shareholders 
according to Saudi Corporate Law or any other regulations 
issued by the regulators and best practices in this regard. 

 

 :المراجعة لجنة تقرير  :مادة السادسةال
 

 

 

 

 

 

 ألعمالها وافية خالصة على يشتمل سنويا ا  تقرير اللجنة تصدر
 في ومهامها اختصاصاتها أداء وكيفية انجازاتها وأبرز وأدائها
 ومعايير متطلبات من والقوانين األنظمة تقتضيه ما ضوء

 تضيهيق وبما ومتطلباته التقرير هذا لمحتويات ومحددات
 الجمعية على للعرض وذلك الجيدة والممارسات المهني العرف
 الشركات نظام يحددها التى للكيفية وفقا   للمساهمين العامة

 المشرعة الجهات تصدرها أخرى أنظمه أي أو السعودي
 . الشأن هذا في الممارسات وأفضل المختصة

 
   

Seventh: Arrangements for Providing 
Observations:  
 
The Audit Committee reviews the arrangements that 
enable the Company’s Staff to provide their observations 
regarding any violation in Financial Reports or other 
violations confidentially. The Committee to verify 
applying of these arrangements by carrying out an 
independent investigation in accordance with size of the 
violations or errors, and take an appropriate procedures 
for follow up, and provide opportunities for staff and 
stakeholders to report violations and corruption cases 
though an organized mechanism in this regard. 

 

 :الملحوظات تقديم ترتيبات  :المادة السابعة
 

 
 
 
 
 

 في للعاملين تتيح التي الترتيبات بمراجعة المراجعة لجنة تقوم
 في تجاوز أي بشأن مالحظاتهم تقديم الشركة
 من التحقق اللجنة وعلى .بسرية غيرها أو المالية التقارير
 حجم مع يتناسب مستقل يقتحق بإجراء الترتيبات هذه تطبيق
 وإتاحة . مناسبة متابعة إجراءات تتبنى وأن التجاوز أو الخطأ

 الحاالت عن التبليغ المصالح وأصحاب للموظفين الفرص
 .الخصوص بهذا منظمة آلية عبر الفساد وحاالت المخالفة

   

 
 
 
 

 
 

Eighth : Audit Committee Compensation 
Policy: 
Compensation of Audit Committee members consist pf 
the following :  
 
(A) Annual compensation of SR 100,000 for the Chairman 
of the Committee. 
(B) Annual compensation of SR 60,000 for Members of the 
Committee. 
 

 

 لجنة أعضاء مكافآت سياسة  :المادة الثامنة
  :المراجعة

 النحو على بالشركة المراجعة لجنة عضوية مكافآت تتكون
 التالي

 لرئيس لاير  )ألف مائة( 100,000 ا قدره سنوية مكافأة -أ

 .اللجنة
 لاير  )ألف ستون( 60,000 قدرها  سنوية مكافأة -ب

 .اللجنة ألعضاء
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(C) Compensation of SR 2,500 for every member for 
attending each meeting. 

 
(D) Business class roundtrip tickets for the Committee 
Members residing outside Jeddah. 
(E)  Business class roundtrip tickets and hotel booking for 
all members in case of holding a meeting outside Jeddah. 

 
(F) All compensations and allowances mentioned above to 
be paid quarterly including the annual compensation by 
25% by the end of each quarter in accordance with the 
Gregorian fiscal year followed by the Company. 
(G) All compensations paid for the Committee members 
will be disclosed in the annual report of the BODs. 

 وخمسمائة ألفان( 2,500 ة اللجن اجتماعات حضور بدل -ج

 .الواحدة للجلسة / عضو لكل لاير )
 عضاءأل )وإياب ذهاب( ل األعما درجة على تذاكر بدل -د

 . جدة مدينة خارج المقيمين اللجنة
 اجتماع عقد حالة في األعضاء لكافة وتذاكر إقامة بدل -ه

 . جدة مدينة خارج
 المذكورة والتعويضات والبدالت المكافآت جميع تصرف -و

 وذلك السنوية المكافأة فيها بما سنوية ربع صفهب أعاله
 للسنة وفقا ربع كل بنهاية المكافأة هذه من % 25 بنسبة

 . الشركة تتبعها التي الميالدية المالية
 من اللجنة أعضاء تتقاضاه ما تفاصيل عن اإلفصاح يتم -ز

  اإلدارة لمجلس السنوي التقرير محتويات ضمن مكافآت
   

Ninth: Final Provisions (publication, 
enforcement, and modification) 
  
 
 

This Charter will come into effect in the Company by the 
date of its’ approval by the GA. of the Shareholders, and 
publish this Charter on the Company website to enable 
shareholders, public and stakeholders to review and 
modify the contents of this Charter - as needed – as 
recommended by the BODs and any modification to be 
presented in the nearest GA. Meeting of the Shareholders 
for approval. 
 
 
Arabic version supersede the English version in case of 
misalignment in reading or interpretation between the 
English and Arabic version. 
 

 

 والنفاذ النشر( ختامية أحكام  :المادة التاسعة
 :)والتعديل

 الشركة قبل من بها االلتزام ويتم الالئحة هذه في جاء بما يعمل
 للمساهمين العامة الجمعية قبل من اعتمادها تاريخ من اعتبارا
 لتمكين االلكتروني الشركة موقع على الالئحة هذه وتنشر

 عليها االطالع من المصالح وأصحاب والجمهور المساهمين
 بناء وذلك – الحاجة حسب – الالئحة هذه محتويات وتعديل
 تعديل أي يعرض أن على اإلدارة مجلس من توصية على

 لها اجتماع اقرب في للمساهمين العامة الجمعية على مقترح
 .العتماده

 

يعتد بالنسخة العربية محل النسخة اإلنجليزية في حالة عدم 
الوضوح فى الفهم أو التفسير بين النسختين اإلنجليزية 

 .والعربية
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 مجموعة السريع التجارية الصناعية

AlSorayai Trading & Industrial Group 

 

لجنة المراجعة والمخاطر الئحة عمل   

ابط والقواعد والمهام والمسؤوليات والمكافآت()الضو  

Audit & Risk Committee Charter 

(Regulations, Rules, Tasks, Responsibilities and Compensations) 

 

 التعديل ( ) بعد
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 لجنة المراجعة والمخاطر  عمل الئحة

 ) والمكافآت والمسؤوليات والمهام والقواعد الضوابط (
 

   

 

Introduction: 
 
The Audit & Risk Committee is one of the important 
Committees in the Public Listed Companies for its essential 
and effective role in the internal and external audit works 
, the process of internal control , related systems plans 
development, following up implementation of these 
activities and insure the Company compliance in 
accordance to accepted standards and regulations, Saudi 
Capital Market Authority (CMA)  and Saudi Corporate Law 
Regulations paid special attention to Audit & Risk 
Committee though its formation by the General Assembly 
of the Shareholders as per the provisions of article (101) 
of these regulations has been developed under the Saudi 
Corporate Law and CMA regulations mainly the Corporate  
Governance Structure and other related regulations. 

The following are the main objectives of the Committee:- 

 

  :تمهيد
 في الهامة اللجان منوالمخاطر   لجنة المراجعة والمخاطر تعد

 جوهري دور من به تقوم لما المدرجة العامة المساهمة شركات
 الرقابة وعملية والخارجية الداخلية المراجعة أعمال في وفعال

 ومتابعة األنشطة بهذه المتعلقة والخطط النظم وتطوير الداخلية
 والمعايير األنظمة مع وتوافقها ركةالش والتزام تنفيذها

 السعودية المالية السوق هيئة أنظمة أولت ،وقد عليها المتعارف
لجنة المراجعة ل خاصة أهمية السعودية الشركات ونظام

 العامة الجمعية قبل من تشكيلها خالل منوالمخاطر  والمخاطر
 الشركات نظام من (101) المادة ألحكام وفقا   للمساهمين

 . وصالحياتها عملها أطر وتعزيز
 السعودي الشركات نظام ضوء في اللوائح هذه تطوير تم وقد

 الئحة رأسها وعلى المالية السوق هيئة وأنظمة
 .العالقة ذات االخري اللوائح ومشاريع الشركات حوكمة

 -:اللجنة أهداف أبرز يلي وفيما 
 

 
 

 

Objectives of the Committee: 
  
1) To ensure compliance and adequacy of the Internal 
Audit works by reviewing the effectiveness of the Internal 
Audit Department, and ensure that it is satisfactory and 
adequate.  
2) To ensure full response of the Company’s Management 
to all subjects that are identified and determined by the 
Committee through its work, specially internal and 
external audit, and ensure its independency. 
3) To ensure the Company acceptance and understanding 
of the Internal Audit role, work and value through 
different available mechanism such as the Internal Audit 
Annual Report. 
4) Measure and evaluate the effectiveness of control 
systems and internal audit in the Company. 
5) Verification of compliance with regulations, laws, 
standards, policies related to its scope of work, tasks, and 
responsibilities. 

 

  :اللجنة أهداف
 الداخلية المراجعة أعمال وكفاية استيفاء من التحقق (1

 بإدارة الخاصة اإلجراءات فاعلية مراجعة خالل من
 .وكفايتها استيفائها ومدي الداخلية المراجعة

 الشركة إدارة قبل من الكاملة االستجابة من التحقق (2
 نشاط خالل من ورصدها تحديدها يتم التي للمواضيع

 الداخلية المراجعة أعمال خاصة ، نةاللج وعمل
 . استقاللها من والتحقق والخارجية

 وقيمة عمل لدور الشركة وتفهم قبول من التحقق (3
 المتوفرة اآلليات مختلف خالل من الداخلية المراجعة

 . الداخلية للمراجعة السنوي التقرير مثل
 والمراجعة الرقابة نظم فعالية مستوي وتقييم قياس (4

 . المجموعة في الداخلية
 والمعايير والقوانين باألنظمة االلتزام من التحقق (5

 ومهامها عملها بنطاق العالقة ذات والسياسات
 . ومسؤولياتها

 

 
 



 Audit Committee Charter - الئحة عمل لجنة المراجعة
 

Page 15 of 24 

 

 

First: The Committee Membership Rules and 
Regulations 
  

The Audit & Risk Committee of AlSorayai Group (The 
Company) forms according to the following rules:  
(A) formation of the Audit & Risk Committee (the 
Committee) by a resolution from the Ordinary 
General Assembly or Extraordinary GA of the 
Company, based on suggestion from the Board of 
Directors according to the provisions of article (101) 
of the Corporates Law. 
(B) The members must not be less than 3 and not 
exceed 5 members including a member specialized in 
finance and accounting affairs. 
(C) The Committee must be formed from BODs non-
executive or independent members, or shareholders, 
or other but one of them at least must be an 
independent member, the Committee must not 
include any Executive Board Members or the 
Company Top Management Executives.  
(D) Any person who was working with the Company 
External Auditors in the last 2 years is not entitled to 
join the Committee, also the Company Chairman is 
not allowed to be a member in the Committee. 
(E) The duration of Committee membership is 3 years, 
starting from the beginning of the Company's BODs 
session and ends with the end of the BODs session, 
the BODs may re-nominate them to the General 
Assembly of the shareholders for another similar 
term. 
(F) The members of the Committee electing one of 
themselves as a Chairman, but he must be an 
independent member. 
(G) If the status of a member of the Audit & Risk 
Committee becomes vacant during the committee 
session, the Board shall appoint another member in 
the vacant position based on the recommendation of 
the Remuneration and Nominations Committee, 
taking into consideration the conditions required to 
be met by the member of the Committee. The new 
member shall complete the term of his predecessor 
with a condition of getting the approval in the first 
meeting for the General Assembly after the date of 
the appointment. 

 

  :اللجنة عضوية وضوابط قواعد  :المادة األولى
لمجموعة  – والمخاطر  لجنة المراجعة والمخاطر تشكل
 : التالية للقواعد فقا  و  )الشركة( ة الصناعي التجارية السريع

 
 
 
 
 

 

 ) اللجنة(  والمخاطر لجنة المراجعة والمخاطر تشكل -أ
 عادية الغير أو اديةالع العامة الجمعية من بقرار

 وفقا   اإلدارة مجلس من اقتراح على بناء وذلك للشركة
 . الشركات نظام من (101) المادة ألحكام

 
 
 

 لجنة المراجعة والمخاطر أعضاء عدد يقل اال يجب -ب
 بينهم من ويكون ، خمسة على يزيد وال ثالثة عن

 .والمحاسبية المالية بالشؤون مختص
 اإلدارة مجلس أعضاء نم اللجنة عضوية تشكل أن -ج

 من أو المساهمين من أو المستقلين و التنفيذيين غير
 على مستقل عضو بينهم من يكون أن على غيرهم
 التنفيذيين اإلدارة مجلس أعضاء من أيا   تضم وأال األقل
 . بالشركة التنفيذيين كبار من أي أو

 الشركة حسابات مراجع لدى يعمل كان لمن يجوز ال -د
لجنة  في عضوا   يكون أن الماضيتين السنتين خالل

 رئيس يكون ان يجوز ال كما ، المراجعة والمخاطر
لجنة المراجعة  في عضوا   الشركة إدارة مجلس

 . والمخاطر
 بداية من تبدأ سنوات، ثالث اللجنة عضوية مدة تكون -ه

 مع عضويتهم فترة وتنتهي الشركة إدارة مجلس دورة
 إعادة للمجلس ويجوز كما ، المجلس دورة انتهاء

 مماثلة لفترة للمساهمين العامة للجمعية ترشيحهم
 . أخري

 أن على للجنة رئيسا   بينهم من اللجنة أعضاء يختار -و
 . المستقلين األعضاء من يكون

إذا شغر مركز أحد أعضاء لجنة المراجعة والمخاطر  -ز
عضو آخر في  أثناء مدة العضوية ، يعين المجلس

 المكافآت و صية لجنةبناء على توالمركز الشاغر 
الشروط الواجب توافرها  ة فى اعتبارهاالترشيحات آخذ

لى ع الجديد مدة سلفه في عضو اللجنة ويكمل العضو
على موافقة الجمعية العامة على أن يتم الحصول 

 . لتاريخ قرار التعيينلها تاٍل التعيين فى اول اجتماع 
 ضائهاأع بين من سواء لها سر أمين بتعين اللجنة تقوم -ح

 للقيام الشركة إدارة فريق من مناسبا   تراه ممن أو
 محاضرها وإعداد اللجنة وأعمال الجتماعات باإلعداد
 وتوجيهاتها توصياتها تنفيذ ومتابعة وتوثيقها
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(H) The Committee shall appoint one of its members, 
or one of the Company staff as a secretary to arrange 
for meetings and prepare minutes of meetings, 
documentation and follow up implementations of its 
recommendations and directions without a right to 
vote on its recommendations, direction, or decisions.  

 على التصويت حق له يكون ان دون وقراراتها
 . وقراراتها وتوجيهاتها توصياتها

 

 
 

 

Second: Meetings, Procedures, and 
Regulations for the work of the Committee: 
  
(A) The Audit & Risk Committee meets periodically at least 
4 times a year and whenever needed, its minutes of 
meeting should be arranged including summary of its 
discussions, recommendations, directions and decisions.   
(B) The Audit & Risk Committee meets periodically with 
the Company External Auditor and Internal Auditor. 
(C) For the Internal Auditor and the Company’s External 
Auditor the right to request a meeting with the Committee 
whenever needed.  
(D) The Committee may hold special meetings if required, 
and for the Chairman of the Committee or majority of the 
members to call for an exceptional meeting as require, and 
the quorum for the meeting of the Committee at the 
presence of a majority of its members. 
 
(E) The Chairman or authorized member on behalf of him 
or the Secretary will send written meeting invitation for 
the members, and provide them with agenda, 
presentations and related documentation before a 
sufficient period prior to the date of the meeting. 
 
(F) If the Chairman cannot attend the Committee meeting, 
he can delegate one of the Committee members to chair 
the specified meeting. 
 
(G) If any member cannot attend the Committee meeting 
originality by himself, all efforts should be made to enable 
him attending the meeting thought modern 
communication media (Conference Call), in this case the 
member will be considered as present. 
 
)H( If any member cannot attend the meeting in presence, 
he can nominate one of the members to attend on his 
behalf, the member attending the meeting (originality by 
himself) cannot represent more than one member in the 
same meeting.  
(I) Voting: Each member will have one equal vote and 
equal to other votes, the Committee take its decision by 

 

 عمل وضوابط وإجراءات اجتماعات :يةالثان المادة
  :اللجنة
 وذلك دورية بصفة لجنة المراجعة والمخاطر تجتمع -أ

 دعت وكلما األقل على  )السنه في مرات أربع( ع بواق
 جتماعاتهاا محاضر إعداد ويجب ،ذلك إلى الحاجة
 وتوصياتها مناقشاتها ملخص تتضمن والتي

 . وقراراتها وتوجيهاتها
 مع دورية بصفة لجنة المراجعة والمخاطر تجتمع -ب

 للشركة الداخلي المراجع ومع الشركة حسابات مراجع
. 

 االجتماع طلب الحسابات ومراجع الداخلي للمراجع -ج
 .ذلك إلى الحاجة دعت كلما اللجنة مع

 ما حسب استثنائية اجتماعات تعقد أن للجنة يجوز -د
 أغلبية أو اللجنة لرئيس يحق كما ،الضرورة تقتضيه

 تقتضيه لما وفقا استثنائي اجتماع لعقد الدعوة األعضاء
 عند اللجنة الجتماع القانوني النصاب ويكتمل الحاجة
 . أعضائها أغلبية حضور

 قبل من كتابة اللجنة اجتماعات لحضور الدعوة توجه -ه
 أمين أو اللجنة أعضاء من يفوضه من او جنةالل رئيس
 تزويد يتم كما االجتماع موعد من كافية مدة قبل سرها

 والعروض االجتماع أعمال بجدول اللجنة أعضاء
 . االجتماع موعد من كافية فترة قبل الالزمة والوثائق

 أحد يفوض أن له اللجنة رئيس حضور تعذر حالة في -و
 . المحددة الجلسة لترأس أعضائها

 أصالة اللجنة الجتماع العضو حضور تعذر حالة في -ز
 الحضور من العضو لتمكين الكافي الجهد بذل يتم ،

  الحديثة االتصال بوسائط االستعانة خالل من
Conference Call  حضور يكون الحالة هذه وفي 

 . أصالة الحاضر بمثابة العضو
 يجوز أصالة، العضو حضور تعذر حالة في : اإلنابة -ح

 عنه نيابة اللجنة أعضاء من أخرا عضوا   إنابة وللعض
 ينوب نأ  )أصالة الحاضر( ة اللجن لعضو يجوز وال
 االجتماع ذات حضور في واحد عضوا   من أكثر عن

. 
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majority present in the meeting, and the Chairman have a 
casting vote in case of equality of votes.  
 
(J) The Secretary of the Committee to prepare a draft 
MOM. for the Committee meeting and sent to the 
Committee members for their review and make any note 
during the 7 to 10 business days from the date of the 
meeting via email, in case of not receiving any comments 
it will be considered as approved, and the draft will be 
adopted it will be signed by the Chairman and members 
and the Secretary, and will be kept within the important 
documents of the Company. 

 
 
 
 
 
 
 

(K) The BODs follows the work and performance of the 
Committee through its’ Chairman and the periodic reports 
presented to the BODs. 
 
(L) The BODs or the Executive Management Members is 
not allowed to attend the Committee meetings unless the 
Committee has invited him to listen to his opinion or get 
advice. 

             اللجنة في عضو لكل يكون : لتصويتا -ط
 أراء بأغلبية اللجنة قرارات وتصدر ، متساوي ت وص

 وعند االجتماع، يف والممثلين الحاضرين األعضاء
 رئيس فيه الذي الرأي يرجح األصوات تساوي

  .االجتماع
 اجتماع محضر مسودة بإعداد اللجنة سر أمين يقوم -ي

 وإبداء عليها لالطالع اللجنة ألعضاء وإرسالها اللجنة
 تاريخ من عمل أيام 10 إلي 7 خالل عليها مالحظة أي

 حالة يوف ، الكتروني البريد عبر اللجنة اجتماع انعقاد
 بالموافقة ا   إقرار ذلك يعتبر مالحظات أي استالم عدم
 في كتابة   اللجنة اجتماعات محاضر تثبت حيث عليها
 وأمين وأعضائها اللجنة رئيس عليه يوقع خاص سجل
 الهامة الوثائق ضمن المحاضر تلك وتحفظ سرها

 .للشركة
 رئيسها عبر اللجنة وأداء أعمال اإلدارة مجلس يتابع -ك

 مجلس إلى ترفع التي الدورية التقارير لخال ومن
 . الشركة إدارة

 اإلدارة أو اإلدارة مجلس في عضو ألي يحق ال -ل
 اجتماعاتها حضور اللجنة أعضاء غير من التنفيذية

 الحصول أو رأيه إلى االستماع اللجنة طلبت إذا إال
 . مشورته على

   

 

Third : Research, Studies, and External 
Consultants 

The Committee can conduct investigations or studies on 
matters within the scope of their responsibility, or 
delegate who can do so, the Committee can seek 
outsource specialized advisory under the Company's 
expense to carry out such independent consultancy 
whenever deemed necessary . The Committee solely can 
appoint or terminate any Consultants who assist in 
carrying out its responsibilities, and solely approve his 
remuneration and other conditions related to his fees and 
the Company to bear these expenses. 

 

 والمستشارون والدراسات األبحاث: المادة الثالثة
 الخارجيون

 المسائل عن دراسات أو تحقيقات بعمل تقوم ان للجنة يجوز
 تفويض أو ، مسؤوليتها نطاق ضمن الواقعة

 استشارية خارجية بجهة االستعانة لها ويجوز ، بذلك يقوم من
 هذه بمثل للقيام الشركة نفقة على متخصصة
 اللجنة تنفرد كما . ذلك مارأت متى المستقلة تاالستشارا

 القيام على يساعدها مستشار أي عن االستغناء أو تعيين بسلطة
 المستشار أجور على الموافقة بسلطة تنفرد كما ،بمسؤولياتها
 هذه الشركة تتحمل أن على بأتعابه الخاصة األخرى والشروط
 .النفقات

 

 
 

 

Fourth: The Major Authorities of the Audit & 
Risk Committee:  
(A) The Committee has the right to form a team work 
emanating from it for any purpose it considers appropriate 
and helping to achieve its objectives, also it has the right 
to delegate some of its’ powers and authorities to that 
team work whenever it deems appropriate, the members 

 

 

لجنة المراجعة  صالحيات أبرز  :المادة الرابعة

 :والمخاطر
 

 

 

 
 

 

 غرض ألي منها منبثق عمل فريق تشكيل للجنة حقي -أ
 فريق منح لها يحق كما ألهدافها، ومحققا مناسبا   تراه

 متى وسلطاتها تهاصالحيا بعض منها المنبثق العمل
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of each team work must not be less than 2 members. 
(B) Investigate any activity that lies under its authority or 
any subject requested by the BODs or shareholders' GA or 
external auditors in particular. 
(C) To seek a legal and technical advice from any other 
external or consultancy entity if necessary to assist the 
Committee in performing its tasks. 

 
 
 
(D) The Committee specialized to monitor the Company's 
business, and in to perform its duties they have the 
following rights:  
            1- The right of access to Company records and 
documents. 
            2- Request any clarification or statement from the 
BODs and the Executive Management. 
 
            3- To request the BODs to call for a General 
Assembly Meeting if the Committee faces difficulties in 
carrying out its duties, or if the Company is exposed to 
damages or heavy casualties. 
            4- To meet the External Auditors and the 
Company’s Staff including the Internal Auditor to inquire 
them about the audit works and make any comments on 
the scope of their work. 

 فريق أي أعضاء عدد يقل أال على مناسبا   ذلك رأت
 .عضوين عن اللجنة هذه من منبثق عمل

 أي أو صالحيتها تحت يدخل نشاط أي عن التحري -ب
 أو المساهمين جمعية أو اإلدارة مجلس يطلبه موضوع

 . تحديدا   الخارجيين المراجعين
 جهة أية من والفنية القانونية بالمشورة االستعانة -ج

 لمساعدة ضروريا   ذلك كان متى استشارية أو خارجية
 .مهامها أداء في اللجنة

 أعمال بمراقبة لجنة المراجعة والمخاطر تختص -د
 : مهامها أداء سبيل في ولها الشركة

 .ووثائقها الشركة سجالت على االطالع حق (1
 

 اإلدارة مجلس أعضاء من بيان أو إيضاح أي طلب (2
 . التنفيذية واإلدارة

 العامة الجمعية دعوة اإلدارة مجلس من تطلب أن (3
 الشركة كانت أو عملها أعيق إذا لالنعقاد للشركة
 .جسيمه خسائر أو ألضرار تتعرض

 بما الشركة ومنسوبي الخارجيين المراجعين مقابلة (4
 أعمال عن منهم لالستفسار الداخلي المراجع فيهم

 .أعمالها نطاق في مالحظات أي وإبداء المراجعة

 

 
 

 

Fifth: Functions and Responsibilities of the 
Audit & Risk Committee: 

  
1) Studying the Internal Audit Reports and follow up the 
implementation of corrective actions of the observations 
indicated in the reports. 
2) Monitoring and supervision – within its’ scope of work 
and authority – over the effectiveness of the Corporate 
Governance mechanisms that govern the relationships 
between the Company and its’ subsidiaries,                  
and not in contradiction with the duties and the 
authorities of any other Committee that oversight 
implementation of Governance mechanisms in the 
Company. 
3) Review and reevaluate the adequacy of the tasks, rules, 
and regulations contained in this Charter from time to 
time and recommend any proposed changes to the BODs 
who shall study and come with recommendations to the 
General Assembly of the Shareholders.  
4) Monitoring the Company’s business, and verify the 
correctness and integrity of the Financial Statements and 

 

لجنة المراجعة  ومسؤوليات مهام:المادة الخامسة

 :والمخاطر
 
 

 تنفيذ ومتابعة الداخلية المراجعة تقارير دراسة (1
 . فيها الواردة للمالحظات التصحيحية اإلجراءات

 
 
 
 
 

 
 

 ) وصالحيتها مهامها نطاق في( ف واإلشرا الرقابة (2
 بين العالقة تنظم التي الحوكمه آليات فاعلية مدى على

 مع يتعارض ال وبماالتابعة،  وشركاتها ةالمجموع
 تطبيق على تشرف أخري لجنة أي وصالحية مهام
 .بالشركة لحوكمها آليات

 
 
 
 
 

 
 

 والقواعد المهام كفاية مدى تقييم وإعادة مراجعة (3
 آلخر وقت من الالئحة هذه تضمنتها التي والضوابط
 اإلدارة لمجلس حولها مقترحة تغييرات بأي والتوصية

 العامه للجمعية بشأنها والتوصية بدراستها يقوم والذي
 .للمساهمين
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internal control systems, the responsibilities of the 
Committee include the following in particular:  

 
 
 
 
4.1 Financial Reports: 
(A) Review the draft of quarterly and annual Financial 
Statements prior to submission to the BODs, and make 
recommendations to the BODs in this regard in order to 
verify its integrity, fairness, and transparency, and any 
other requirements required by the regulations, laws, 
and common practices in this regard. 

(B) Express a technical opinion upon a request from the 
BODs in regard pf whether the Annual Report of the BODs 
and financial statements are fair, balanced and 
understandable, and it contains all information to enable 
the Shareholders and investors to evaluate the financial 
position of the Company and its’ performance, business 
model, and strategy.  
(C) To study any significant or unusual matters included in 
the financial reports and accounts, and to research 
carefully any issues raised by the CFO or who is performing 
his duties, or the Company Auditor.  
(D) To consider the Company annual budget and make any 
remarks to the BODs, if any. 

 
(E) Verification of accounting estimates in the material 
issues included in the financial reports. 
(F) To study the accounting polices followed in the 
Company, and to express an opinion and make 
recommendations to the BODs in this relation. 

 
 
 
   

 

 
4.2 Internal Audit: 

 
(A)  Supervise the Internal Audit plans and work and 
verify their effectiveness in accordance with the 
regulations, laws, and common practices this regard. 
(B) Review internal and financial controls and risk 
management systems in the Company, prepare a written 
report including its recommendations and views on the 
adequacy of these systems, and what other work it 
played within its scope of work, in accordance with the 
requirements of the regulations, laws, and common 
practice, and the BODs to provide sufficient copies of this 
report at the Company headquarter before the date of 
the GA Meeting by 10 days at least to provide copy for 

 ونزاهة سالمة من والتحقق الشركة أعمال مراقبة (4
 فيها الداخلية الرقابة وأنظمة المالية والقوائم التقارير
 : مايلي خاصة بصفة اللجنة مهام وتشمل

 
 

    

  :المالية التقارير 4.1

 

 والسنوية سنوية الربع األولية المالية القوائم في لنظرا .أ
 الرأي وإبداء اإلدارة مجلس على عرضها قبل

 وعدالتها نزاهتها من قللتحق وذلك شأنها في والتوصية
 األنظمة تقتضيها أخري متطلبات وأي وشفافيتها
 .الشأن بهذا المهنية واألعراف والقوانين

 فيما اإلدارة مجلس طلب على بناء الفني الرأي بداءإ .ب
 المالية والقوائم اإلدارة لمجلس السنوي التقرير كان إذا

 المعلومات وتتضمن ومفهومة ومتوازنة عادلة للشركة
 أو المركز تقييم والمستثمرين للمساهمين تتيح تيال

 عملها ونموذج وأدائها للشركة المالي الوضع
 . وإستراتيجيتها

 تتضمنها مألوفة غير أو مهمة مسائل أية راسةد .ج
 أية في بدقة والبحث ، والحسابات المالية التقارير
 يتولى من أو للشركة المالي المدير يثيرها مسائل
 .الحسابات مراجع أو الشركة في مهامه

 وإبداء للشركة السنوية التقديرية الموازنة في لنظرا .د
 . وجدت إن اإلدارة لمجلس عليها مالحظات أي

 الجوهرية المسائل في المحاسبية التقديرات من التحقق .ه
 . المالية التقارير في الواردة

 وإبداء الشركة في المتبعة المحاسبية السياسات راسةد .و
 . شأنها في اإلدارة مجلسل والتوصية الرأي

 
 

 :الداخلية المراجعة  2.4

 

 وأعمالها الداخلية المراجعة إدارة خطط على اإلشراف .أ
 والقوانين األنظمة مع يتماشي بما فاعليتها من والتحقق

 .الخصوص بهذا المهنية واألعراف
 المخاطر وإدارة والمالية الداخلية الرقابة نظم مراجعة .ب

 توصياتها يتضمن مكتوب يرتقر وإعداد ، الشركة في
 أعمال من أدته وما النظم هذه كفاية مدي في ورأيها
 ما ضوء في وذلك اختصاصها نطاق في تدخل أخري
 وعلى المهنية، واألعراف والقوانين األنظمة تقتضيه
 التقرير هذا من كافية نسخا   يودع أن اإلدارة مجلس



 Audit Committee Charter - الئحة عمل لجنة المراجعة
 

Page 20 of 24 

 

each shareholder if he wish, and to be recited during the 
Assembly Meeting in accordance with the provisions of 
article 104 of the Corporate Law. 
(C) Control and supervise the performance and activities 
of the Internal Auditor and the Internal Audit Department 
in the Company, to verify availability of resources needed 
to carry out its assigned work and responsibilities 
effectively. 
 
 
 

4.3 Risk Management:  
 

(A) Reviewing the risk management policy and 
framework to be in line with the company's 
objectives and give the recommendations about it 
to the Board before adopting them. 

(B) To determine an acceptable level of risk to which 
the Company may be exposed and to verify that 
the Company does not exceed it. 

(C) Verification of the most important risks to the 
business units and activities of the company and 
the level of response by Management to deal with 
them appropriately. 

(D) Oversight the Company's risk management 
system and evaluating the effectiveness of the 
systems, mechanisms for identifying, measuring 
and monitoring the risks that the Company may 
face in order to determine its shortcomings. 

(E) To make recommendations to the Board on any 
matters related to risk management. 

 
 
 
 

4.4 External Auditor: 

 
 
 

(F) To recommend to the BODs about appointment of 
the External Auditors and terminate them and 
determine their fees and evaluate their performance 
after the confirmation of their independence, review 
of their scope of work and the contract terms with 
them. 

(G)  To verify of the auditor's independence and his 
objectivity, and the effectiveness of the audit work, 
taking into consideration the related rules and 
standards. 

(H)  To review plan and work of the Company External 
Auditor, and verify that the Auditor is not performing 
any technical or administrative works out of his scope 
of work, and make recommendation in this regard. 

 الجمعية انعقاد موعد قبل الرئيسي الشركة مركز في
 من رغب من كل لتزويد األقل على أيام بعشرة العامة

 انعقاد إثناء التقرير ويتلى منه بنسخة المساهمين
 .الشركات نظام من (101) المادة إلحكام وفقا   الجمعية

 الداخلي المراجع وأنشطة أداء على واإلشراف الرقابة .ج
 من للتحقق الشركة، في الداخلية المراجعة وإدارة
 األعمال أداء في وفعاليتها الالزمة الموارد توافر

 .بها المنوط والمهام
 
 
 

  :المنشأة مخاطر إدارة 1-3
 

 

 

مراجعة سياسة وإطار عمل إدارة المخاطر بما يتوافق  -أ
مع أهداف الشركة والتوصية بشأنها للمجلس قبل 

 .اعتمادها
 لها تتعرض قد التي للمخاطر مقبول مستوى تحديد -ب

 له. الشركة وزعدم تجا من الشركة والتحقق
التحقق من أهم المخاطر التى يتعرض لها وحدات  -ج

أعمال الشركة وأنشطتها ومدى استجابة اإلدارة 
 للتعامل معها بشكل مناسب.

 وتقييم بالشركة المخاطر إدارة نظام عل اإلشراف -د
 التي ومتابعة المخاطر وقياس تحديد وآليات نظم فعالية

 القصور جهأو لتحديد وذلك الشركة؛ لها تتعرض قد
 .بها

 بإدارة المتعلقة المسائل حول للمجلس التوصيات تقديم -هـ
 المخاطر.

 

 
 
 

  :الحسابات مراجع 1-1
 

 الحسابات مراجعي بتعيين اإلدارة لمجلس التوصية -أ
 من التأكد بعد أدائهم وتقييم أتعابهم وتحديد وعزلهم
 .معهم التعاقد وشروط عملهم نطاق ومراجعة استقاللهم

 

 وموضوعيته، الحسابات مراجع استقالل من التحقق -ب
 االعتبار في األخذ مع المراجعة، أعمال فعالية ومدى
 .الصلة ذات والمعايير القواعد

 

 وأعماله، الشركة حسابات مراجع خطة مراجعة -ج
 تخرج إدارية أو فنية أعماال   تقديمه عدم من والتحقق

 حيال مرئياتها وإبداء ، المراجعة أعمال نطاق عن
 . ذلك

 على ومالحظاته الحسابات مراجع تقارير في النظر  -د
 ومتابعة وجدت إن حيالها مرئياتها وإبداء المالية القوائم

 .بشأنها أخذ ما
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(I)  To consider the Auditor reports and his remarks on 
the financial statements and make recommendations 
in this regard, if any, follow up and what was taken 
regarding them. 

(J)  To consider the management letter submitted by the 
Auditor to the Management after the process of the 
annual audit, follow up implementation of the 
corrective procedures by the Management for the 
observations included in. 

 
 

4.5 Compliance Verification: 
  
(A)  Review the results of regulatory reports and verify 
that the Company to take the required appropriate 
actions for. 

 
(B) To verify the Company’s compliance with rules, 
regulations, policies, and instructions related to its scope 
of work. 
(C) To review contracts and transactions that the 
Company carried out with related parties and cases of 
conflicts of interest, if any, and make recommendations to 
the BODs in this regard. 
 (D) To raise to the BODs within its’ scope of work any 
matters that required actions to be taken against, and 
make recommendations of steps for that. 

 مراجع قبل من المقدم اإلدارة خطاب فى النظر -ه
 تنفيذ ومتابعة السنوية المراجعة عملية بعد الحسابات
 من فيه الواردة للمالحظات التصحيحية اإلجراءات

 .اإلدارة بلق
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

  :االلتزام من التحقق 4-5

 
 
 
 
 

 من والتحقق الرقابية الجهات تقارير نتائج مراجعة -أ
 .بشأنها الالزمة اإلجراءات الشركة اتخاذ

 واللوائح باألنظمة الشركة التزام من التحقق -ب
 . عملها بنطاق العالقة ذات والتعليمات والسياسات

 الشركة تجريها أن المقترح والتعامالت العقود مراجعة -ج
 المصالح تعارض وحاالت العالقة ذوي األطراف مع

 مجلس إلى بشأنها تراه ما وتقديم ،وجدت إن المحتملة
 . اإلدارة

 من تراه بما عملها نطاق في اإلدارة مجلس إلى الرفع -د
 وإبداء ، بشأنها إجراءات اتخاذ ضرورة ترى مسائل

 .اتخاذها يلزم التي بالخطوات اتوصياته
   

Sixth: Audit & Risk Committee Report 
 
The Committee issues an annual report includes an 
adequate summary of its’ works, performance, key 
achievements and how it performs its assignments in 
accordance with requirements of the regulations, laws, 
requirements, standards, and framework  for the contents 
of this report and its requirements, and are required by 
the professional custom and best practices, to provide 
such report to the General Assembly of the Shareholders 
according to Saudi Corporate Law or any other regulations 
issued by the regulators and best practices in this regard. 

 

 :لجنة المراجعة والمخاطر تقرير  :مادة السادسةال
 

 

 

 

 

 

 ألعمالها وافية خالصة على يشتمل سنويا ا  تقرير اللجنة تصدر
 في ومهامها اختصاصاتها أداء وكيفية انجازاتها وأبرز وأدائها
 ومعايير متطلبات من والقوانين األنظمة تقتضيه ما ضوء

 يقتضيه وبما ومتطلباته التقرير هذا لمحتويات ومحددات
 الجمعية على للعرض وذلك الجيدة والممارسات المهني العرف
 الشركات نظام يحددها التى للكيفية وفقا   للمساهمين العامة

 المشرعة الجهات تصدرها خرىأ أنظمه أي أو السعودي
 . الشأن هذا في الممارسات وأفضل المختصة
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Seventh: Arrangements for Providing 
Observations:  
 
The Audit & Risk Committee reviews the arrangements 
that enable the Company’s Staff to provide their 
observations regarding any violation in Financial Reports 
or other violations confidentially. The Committee to 
verify applying of these arrangements by carrying out an 
independent investigation in accordance with size of the 
violations or errors, and take an appropriate procedures 
for follow up, and provide opportunities for staff and 
stakeholders to report violations and corruption cases 
though an organized mechanism in this regard. 

 

 :الملحوظات تقديم ترتيبات  :المادة السابعة
 

 
 
 
 
 

 تتيح التي الترتيبات بمراجعة لجنة المراجعة والمخاطر تقوم
 في تجاوز أي بشأن مالحظاتهم تقديم الشركة في لعاملينل

 من التحقق اللجنة وعلى .بسرية غيرها أو المالية التقارير
 حجم مع يتناسب مستقل تحقيق بإجراء الترتيبات هذه تطبيق
 وإتاحة . مناسبة متابعة إجراءات تتبنى وأن التجاوز أو الخطأ

 الحاالت نع التبليغ المصالح وأصحاب للموظفين الفرص
 .الخصوص بهذا منظمة آلية عبر الفساد وحاالت المخالفة

   

 
 
 

 
 
 

Eighth : Audit & Risk Committee 
Compensation Policy: 
Compensation of Audit & Risk Committee members 
consist pf the following :  
 
 
 

 
(A) Annual compensation of SR 100,000 for the Chairman 
of the Committee. 
(B) Annual compensation of SR 60,000 for Members of the 
Committee. 
(C) Compensation of SR 2,500 for every member for 
attending each meeting. 

 
(D) Business class roundtrip tickets for the Committee 
Members residing outside Jeddah. 
(E)  Business class roundtrip tickets and hotel booking for 
all members in case of holding a meeting outside Jeddah. 

 
(F) All compensations and allowances mentioned above to 
be paid quarterly including the annual compensation by 
25% by the end of each quarter in accordance with the 
Gregorian fiscal year followed by the Company. 
(G) All compensations paid for the Committee members 
will be disclosed in the annual report of the BODs. 

 

لجنة المراجعة  أعضاء مكافآت سياسة  :المادة الثامنة

  :والمخاطر
 بالشركة جنة المراجعة والمخاطرل عضوية مكافآت تتكون
 التالي النحو على
 لاير  )ألف مائة( 100,000 ا قدره سنوية مكافأة -أ

 .اللجنة لرئيس
 لاير  ألف ستون( 60,000) قدرها  سنوية مكافأة -ب

 .اللجنة ألعضاء
 ألفان( 2,500) ة اللجن اجتماعات حضور بدل -ج

 .الواحدة للجلسة / عضو لكل لاير ) وخمسمائة
 )وإياب ذهاب( ل األعما درجة على تذاكر بدل -د

 . جدة مدينة خارج المقيمين اللجنة عضاءأل
 اجتماع عقد حالة في األعضاء لكافة وتذاكر إقامة بدل -ه

 . جدة مدينة خارج
 والتعويضات والبدالت المكافآت جميع تصرف -و

 المكافأة فيها بما سنوية ربع بصفه أعاله المذكورة

 كل بنهاية المكافأة هذه من % 25 بنسبة وذلك السنوية

 . الشركة تتبعها التي الميالدية المالية للسنة وفقا ربع
 اللجنة أعضاء تتقاضاه ما تفاصيل عن اإلفصاح يتم -ز

 لمجلس السنوي التقرير محتويات ضمن مكافآت من
  اإلدارة
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Ninth: Final Provisions (publication, 
enforcement, and modification) 
  

 
 

This Charter will come into effect in the Company by the 
date of its’ approval by the GA. of the Shareholders, and 
publish this Charter on the Company website to enable 
shareholders, public and stakeholders to review and 
modify the contents of this Charter - as needed – as 
recommended by the BODs and any modification to be 
presented in the nearest GA. Meeting of the Shareholders 
for approval. 
 
 
Arabic version supersede the English version in case of 
misalignment in reading or interpretation between the 
English and Arabic version. 
 

 

 والنفاذ النشر (ختامية أحكام  :المادة التاسعة
 :)والتعديل

 الشركة قبل من بها االلتزام ويتم الالئحة هذه في جاء بما يعمل
 للمساهمين العامة الجمعية قبل من اعتمادها تاريخ من اعتبارا
 لتمكين االلكتروني الشركة موقع على الالئحة هذه وتنشر

 عليها االطالع من المصالح وأصحاب والجمهور المساهمين
 بناء وذلك – الحاجة حسب – الالئحة هذه محتويات وتعديل
 تعديل أي يعرض أن على اإلدارة مجلس من توصية على

 لها اجتماع اقرب في للمساهمين العامة الجمعية على مقترح
 .العتماده

 

دم عيعتد بالنسخة العربية محل النسخة اإلنجليزية في حالة 
الوضوح فى الفهم أو التفسير بين النسختين اإلنجليزية 

 .والعربية
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 بيان بالتعديالت

   التعديلبعد 
 

 قبل التعديل

 لجنة المراجعة والمخاطر عمل الئحة
 

 الئحة عمل لجنة المراجعة

  :اللجنة عضوية وضوابط قواعد  :المادة األولى
ا شغر مركز أحد أعضاء لجنة إذ المركز الشاغر : -أ

المراجعة والمخاطر أثناء مدة العضوية ، يعين 
بناء على عضو آخر في المركز الشاغر  المجلس

ة فى الترشيحات آخذ المكافآت و توصية لجنة
الشروط الواجب توافرها في عضو اللجنة  اعتبارها

على أن يتم الحصول  الجديد مدة سلفه ويكمل العضو
عية العامة على التعيين فى اول على موافقة الجم

 .لتاريخ قرار التعيين لها تاٍل اجتماع 
 

 

  :اللجنة عضوية وضوابط قواعد  :المادة األولى
 المركز الشاغر : اليوجد نص 

  :المنشأة مخاطر إدارة 1-3
 

مراجعة سياسة وإطار عمل إدارة المخاطر بما  -أ
يتوافق مع أهداف الشركة والتوصية بشأنها للمجلس 

 .اعتمادهاقبل 
 لها تتعرض قد التي للمخاطر مقبول مستوى تحديد -ب

 له. الشركة عدم تجاوز من الشركة والتحقق
التحقق من أهم المخاطر التى يتعرض لها وحدات  -ج

أعمال الشركة وأنشطتها ومدى استجابة اإلدارة 
 للتعامل معها بشكل مناسب.

 وتقييم بالشركة المخاطر إدارة نظام عل اإلشراف -د
 ومتابعة المخاطر وقياس تحديد وآليات نظم فعالية
 أوجه لتحديد وذلك الشركة؛ لها تتعرض قد التي

 .بها القصور
 المتعلقة المسائل حول للمجلس التوصيات تقديم -هـ

 المخاطر. بإدارة
 
 

 

  :المنشأة مخاطر إدارة 1-3
 

 وتنفيذ المخاطر إدارة فعالية مدى من والتأكد لرقابةا .أ
 .اإلدارة قبل نللمخاطرم اإلستجابة خطط

 االستجابة خطط تطوير فى لإلدارة الالزم الدعم قديمت .ب
 .للمخاطر

 .المخاطر وتقييم تحديد دقة من لتأكدا .ج
 

 .الرئيسية المخاطر التقريرعن آلية قييمت .د
 

 وتقييم لتحديد عمل ورش ونتائج تنسيق على إلشرافا .ه
 .المخاطر

 
 

 



 

 (قبل التعديل) لجنة الترشيحات والمكافآتالئحة عمل 

 

يشكل مجلس اإلدارة لجنة الترشيحات والمكافآت مكونة من ثالثة أعضاء على األقل تمارس مهامها خالل 

 فترة الدورات السارية لمجلس اإلدارة.

 والمكافآت الترشيحات لجنة اختيار قواعد  -١

 اللجنة تشكيل - أ

من  األقل غير تنفيذيين على أعضاء ثالثة من والمكافآت الترشيحات لجنة اإلدارة مجلس يشكل (1

اإلدارة أو من خارجه بشرط ان ال يكونوا موظفين في الشركة، وال يكون إجتماع لجنة  مجلس أعضاء

الترشيحات صحيحا إال بحضور عضوين من أعضاء اللجنة على األقل، ويتم إعادة تشكيل اللجنة مع 

 بداية كل دورة جديدة للمجلس. 

 باللوائح ويتم االلتزام ، هماستقالليت مع تتعارض أن يمكن عالقة أي اللجنة ألعضاء اليكون أن يجب (2

 .األعضاء استقاللية مدى لتقييم بها المعمول واألنظمة

 الجمعية المالية، توافق السوق هيئة عن الصادرة الشركات حوكمة الئحة من (11المادة ) مع تماشيا (3

 ومدة الترشيحات لجنة اختيار أعضاء قواعد على اإلدارة مجلس اقتراح على بناء العادية العامة

 .اللجنة عمل وأسلوب عضويتهم

 .خدماتهم إنهاء وأيضا اللجنة أعضاء بتعيين اإلدارة مجلس يقوم (4

 من جزء أو لحضور كل أخرين أشخاص دعوة ويجوز اجتماعاتها حضور اللجنة ألعضاء فقط يحق (1

 .الحاجة حسب وذلك االجتماع

 رئيس حال تغيب في االجتماع لرئاسة احدهم بانتخاب اللجنة الجتماع الحاضرين األعضاء يقوم (6

 .االجتماع حضور عن اللجنة

 اللجنة رئيس  -ب

 يختار أعضاء اللجنة رئيس اللجنة من بينهم.  (أ



 اجتماعاتها جدول أعمال وتحديد اللجنة، اجتماعات بتنظيم والمكافآت الترشيحات لجنة رئيس يقوم (ب

 .مسئولياتها لتنفيذ الالزمة والوثائق المعلومات كافة على واالطالع

 .اعمال اللجنة لتسير وضروري يراه مناسب  بما آلخر وقت من اخرى قواعد وضع للرئيس يحق (ج

 اللجنة سكرتير - ج

 واالحتفاظ متعلقة بالتوثيق ومسئولياته مهامه وتكون أعضاءها غير من لها سكرتير تعيين للجنة يمكن

 المهام كافة وتأدية اإلدارة، مجلس اللجنة الى انشطة حول التقارير رفع بهدف االجتماعات وقائع بكامل

 .اللجنة قبل من حين آلخر من اليه توكل أن يمكن التي األخرى

 اللجنة أعضاء مكافآت  -٢

           1.111يساوي  جلسة كل عن حضور بدل على الحصول اللجنة أعضاء من عضو لكل يحق (أ

 .)الف وخمسمائة لاير سعودي الغير(

 حضور مقابل تكاليف السفر عن تعويض على الحصول جدة خارج المقيمين اللجنة ألعضاء يحق (ب

 ذهابا االفق أو األولى أن لم يوجد افق درجة على على السفر تذكرة التكاليف هذه تشمل االجتماع،

 تكاليف أي الى االجتماع باالضافة انعقاد مكان أو الرئيسي الشركة موقع الى اقامته مكان من وايابا

 .والمواصالت باالقامة مرتبطة أخرى

 يقوم مجلس اإلدارة بنهاية العام تحديد المكافأة السنوية ألعضاء اللجنة ورئيسها. (ج

 المبالغ من التعويضات وغيرها عن العامة الجمعية الى المقدمة اإلدارة مجلس تقارير تفصح أن يجب (د

 اللجنة أعضاء كافة على هذا يضاف ويطبق السفر مصاريف ذلك في بما اللجنة أعضاء إلى المدفوعة

 .جدة خارج االجتماع انعقاد حال في

 العضوية مدة  -٣

 اللجنة عمل مدة

 إدارة مجلسللشركة وتنتهي بإنتخاب  اإلدارة مجلس عضوية مدة مع اللجنة عضوية مدة تتوافق أن يجب

 جديد.

 خدمات أعضاء اللجنة إنهاء

 بالكامل أعضاء اللجنة خدمات إنهاء الشركة إدارة مجلس أعضاء أغلبية عليه يصوت بقرار يجوز (أ

 .األقل عضوين على هو اللجنة أعضاء لعدد األدنى الحد ويكون أعضائها أحد أو

 ورئيس لرئيس المجلس خطي إشعار بتسليم وذلك االستقالة اللجنة أعضاء من عضو أي بإمكان (ب

 .للتنفيذ تاريخا االشعار حدد إذاإال  االشعار تسليم وقت في المفعول سارية االستقالة وتصبح اللجنة



 بديل للعضو عضو اختيار للمجلس يمكن الحق وقت في االستقالة سريان تاريخ كان حال في (ج

 .االستقالة مدة سريان بمجرد المستقيل

 اللجنة ومسئوليات مهام  -٤

 على قدرة المجلس تعزيز على قادرين بمرشحين المجلس لعضوية بالترشيح اإلدارة لمجلس التوصية (أ

 .والمعايير المعتمدة للسياسات وفًقا فعال نحو على الشركة شؤون وتوجيه إدارة

 وصف اإلدارة وإعداد مجلس لعضوية المناسبة المهارات من المطلوبة لإلحتياجات السنوية المراجعة (ب

 :مايلي حصر على دون وتشمل اإلدارة، مجلس لعضوية المطلوبة والمؤهالت للقدرات

 .والمسئولية ةوالمصداقي النزاهة -1

 .القيادة مجال في الناجحة الخبرة -2

 .والعملية اإلدارية الفطنة -3

 .المصالح في تضارب وجود وعدم اإلستقاللية -4

 .المجلس في عليه عضويته تمليها التي بالمسئوليات للقيام الالزم الوقت تخصيص على القدرة -5

 .إجراؤها يمكن التي التغييرات شأن في التوصيات ورفع اإلدارة مجلس هيكل مراجعة (ج

 .مصلحة الشركة مع يتفق بما معالجتها واقتراح اإلدارة، مجلس في والقوة الضعف جوانب تحديد (د

 العضو إذا كان مصالح تعارض أي وجود وعدم المستقلين، األعضاء إستقاللية من سنوي بشكل التأكد (ه

 .أخرى شركة إدارة مجلس عضوية يشغل

 عند التنفيذيين، ويراعى وكبار اإلدارة مجلس أعضاء ومكافآت لتعويضات واضحة سياسات وضع (و

 .باألداء ترتبط معايير إستخدام السياسات تلك وضع

 مع عن المجلس المنبثقة المختلفة اللجان لعضوية المرشحين يخص فيما اإلدارة لمجلس التوصية (ز

  :االتي مراعاة

 يكون ينبغي أن التي المراجعة لجنة وخصوصا اللجان من لجنة كل لعضوية الالزمة المؤهالت -1

 .والمحاسبية المالية بالشئون مختصا أعضائها أحد

 لجان المجلس، أحد عضوية يشغل أن للعضو فيها يجوز التي المتتالية السنوات عدد محدودية -2

 في عليه األعلى المنصوص الحد التتجاوز العضو عضوية مدة أن من بالتأكد اللجنة وتقوم

 .العالقة ذات االنظمة في أو الشركات لحوكمة العام االطار

 .المالية السوق هيئة متطلبات -3



 .المجلس في الجدد لألعضاء الشركة بأعمال تعريفي برنامج وجود من التأكد (ح

 ونوابه والمدير التنفيذي بالرئيس ممثلة التنفيذية )اإلدارة للشركة التنفيذية اإلدارة بتعيين التوصية (ط

 المالي(.

 .حين آلخر من اإلدارة مجلس بها يكلفها التي األخرى المسئوليات أو المهام تأدية اللجنة على (ي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  بعد التعديل ( (المكافآت والترشيحات الئحة عمل لجنة 

 
 مقدمة: 

مجلس إدارة شركة مجموعة السريع التجارية  تم إعداد "الئحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات المنبثقة من

من الئحة حوكمة الشركات في المملكة العربية السعودية  (46،46، بهدف التوافق مع المادتين )الصناعية

ق هـ المواف64/5/6648م وتاريخ 7662-64-8الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم 

بناءاً على اقتراح من مجلس  –"تقوم الجمعية العامة لمساهمى الشركة م والتي تقتضي بأن64/7/7662

اإلدارة باعتماد الئحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات، على أن تشمل هذه الالئحة ضوابط وإجراءات عمل 

 ومكافآتهم" اللجنة، ومهامها، وقواعد اختيار أعضائها، ومدة عضويتهم،

  : تعريفات  

 

 ة المكافآت والترشيحات.لجنالئحة : الالئحة

 

 مجموعة السريع التجارية الصناعية.  شركة: الشركة

 

 جنة المكافآت والترشيحات في الشركة.ل: اللجنة

 

 إدارة الشركة.مجلس : مجلس اإلدارة

 

األساس للشركة ونظام السوق المالية ولوائحة التنفيذية، ونظام الشركات، وأي تعليمات النظام : النظام

 أو قرارات ذات عالقة صادرة من الجهات الرقابية أو اإلشرافية. 

 

 

 

 

 

 



 المبادئ العامة: 

تنظم هذه الالئحة ضوابط وإجراءات عمل لجنة المكافآت والترشيحات، ومهامها، وتشكيل اللجنة، وقواعد  –أ 

اختيار أعضائها، وكيفية ترشيحهم، ومدة عضويتهم، ومكافآتهم، وآلية تعيين أعضائها بشكل مؤقت في 

 حالة شغور أحد مقاعد اللجنة. 

أحكام النظام األساس للشركة، والئحة حوكمة الشركة، تخضع هذه الالئحة ألحكام نظام الشركات، و –ب 

ونظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وقواعد التسجيل واإلدراج، والئحة حوكمة الشركات في المملكة 

 العربية السعودية، وتسترشد بأفضل الممارسات بما يتناسب مع طبيعة نشاط الشركة وعملياتها.

  الهدف: 

هو مساعدة مجلس اإلدارة في أداء مسئولياته فيما يتعلق المكافآت والترشيحات، للجنة  يإن الهدف األساس -

اإلدارة وإدارة عملية تقييم أداء أعضاء المجلس واللجان، ومراجعة  ستقاللية أعضاء مجلسابترشيح و

لتنفيذية بثقة عنه وأعضاء اإلدارة ات الممنوحة إلى أعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنواعتماد المكافآ

)كبار التنفيذيين(، وتكون اللجنة مسئولة عن اإلشراف على فحص وترشيح وتطوير األفراد المؤهلين 

 لعضوية مجلس اإلدارة ولجانه واإلدارة التنفيذية. 
 

  :تشكيل اللجنة

تشكل لجنة المكافآت والترشيحات بقرار من مجلس اإلدارة من غير أعضاء  مجلس اإلدارة التنفيذيين   -

ط أن يكون من بينهم عضو واحد مستقل على األقل، ويجوز االستعانة بأعضاء غير تنفيذيين أو بشر

 بأشخاص من غير أعضاء مجلس اإلدارة سواء أكانو من المساهمين أو غيرهم.
 

  للجنة وكيفية ترشيحهم ومؤهالتهم:ختيار أعضاء ااقواعد  

  يجب أن اليقل عدد أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات عن ثالثة وال يزيد على خمسة على أن يكون

أعضائها من غير أعضاء مجلس اإلدارة التنفيذيين، بشرط أن يكون من بينهم عضو مستقل على األقل، 

 إلدارةويجوز االستعانة بأعضاء مجلس اإلدارة غير التنفيذيين أو بأشخاص من غير أعضاء مجلس ا

 سواء أكانو من المساهمين أو غيرهم. 

  يتم ترشيح العضو من قبل مجلس اإلدارة، على أن تكون لديه خبرة سابقة في اإلدارة، والمؤهالت ذات

 العالقة

  االلتزام التام لرئيس وأعضاء اللجنة بمبادئ الصدق واألمانة والوالء والعناية واالهتمام بمصالح الشركة

 ها على مصلحتهم الشخصية.  والمساهمين وتقديم

  يكون رئيس اللجنة عضو مستقل، ويجوز مشاركة رئيس مجلس اإلدارة في عضوية اللجنة على أن ال

 يشغل منصب رئيس اللجنة. 

 .يجب حضور رئيس اللجنة أو من ينيب عنه من أعضائها للجمعيات العامة لإلجابة على أسئلة المساهمين 

  استبدال أى من أو كل أعضاء اللجنة في أى وقت يراه مناسباً، كما يجوز يحق لمجلس اإلدارة عزل أو

 لعضو اللجنة أن يستقيل من عضوية اللجنة بشرط أن يكون ذلك في وقت مناسب.



  إذا شغر مركز أحد أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات أثناء مدة العضوية، يعين المجلس عضواً آخر في

 ديد مدة سلفه.المركز الشاغر ويكمل العضو الج

  يتعين إشعار هيئة السوق المالية )الهيئة( بأسماء أعضاء لجان مجلس اإلدارة وصفات عضويتهم خالل

( أيام من تاريخ 5( أيام من تعيينهم، وإخطار الهيئة بأي تغييرات تطرأ على ذلك خالل خمسة )5خمسة )

 حدوث التغييرات. 
 

  :مدة عضوية اللجنة

  من بداية دورة مجلس اإلدارة وتنتهى بإنتهاء أعمال دورة مجلس اإلدارة.تكون مدة عضوية اللجنة 
 

 مكافآت وبدالت أعضاء اللجنة:

 لف لاير( ستون أ 460666مبلغ معين وقدره ) يستحق رئيس لجنة المكافآت والترشيحات مكافأة سنوية

 . لف لايرن ألاير( أربعو 660666لاير، ويستحق عضو اللجنة مكافأة سنوية مبلغ معين وقدره )

 ( لاير عن اجتماعات اللجنة. 7566يستحق عضو اللجنة بدل حضور جلسات ) 

 .توفر الشركة تذاكر السفر مع المواصالت واإلقامة، وذلك للعضو غير المقيم في مدينة االجتماع 

 : وأسلوب عملها المكافآت والترشيحاتضوابط وإجراءات عمل لجنة  

  ًو من خارجهقال من أعضاء المجلس أمستتختار اللجنة من بين أعضائها رئيساً على أن يكون عضوا، 

ويجوز أن يعين نائباً له، كما يجوز لها أن تختار مقرراً لها )أمين سر( من بين أعضائها، أو من غيرهم 

وتوثيقها وإعداد محاضر ة، اإلداري جتماعات وأعمال اللجنةشئون اللجنة من التنسيق واإلعداد ال لمتابعة

مهامه مرتبطة بمدة عضوية  وتكون مدة قرارتها وما يرتبط بأعمال اللجنة،وومتابعة تنفيذ توصيتها لها 

 . اللجنة

  تجتمع اللجنة مرتين على األقل خالل السنة،وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، بدعوة من قبل رئيس اللجنة أو

اللجنة حضور أغلبية أعضائها، وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية  أمين سر اللجنة، ويشترط لصحة اجتماع

أصوات الحاضرين وعند تساوي األصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس االجتماع، وتثبت 

مداوالت اللجنة وقراراتها في محاضر يوقعها أعضاء اللجنة ورئيسها، ويعتبر عضو اللجنة مستقيال إذا 

اجتماعات اللجنة ألكثر من نصف جلسات اللجنة في سنة واحدة، في  تخلف دون عذر مقبول عن حضور

حالة تعذر حضور رئيس اللجنة ألى اجتماع يجوز له تفويض أحد أعضائها لترؤس االجتماع المحدد على 

 أن يكون خطياً بالتسليم أو الفاكس أو البريد اإللكترونى.

 ير على أن يتم توقيع إثبات تلك القرارات يجوز للجنة عند الحاجة أن تصدر قرارات وتوصيات بالتمر

 بأول محضر اجتماع تالي. 

  ال يجوز للشركة أن تقدم قرضاً من أي نوع ألعضاء اللجنة، أو أن تضمن أى قرض يعقده واحد منهم أو

 أكثر مع الغير. 

 ضاء عيلتزم عضو اللجنة بما يلتزم به عضو مجلس اإلدارة بالمحافظة على أسرار الشركة، وال يجوز أل

 اللجنة أن يذيعوا إلى المساهمين أو الغير ماوقفوا عليه بسبب مباشرتهم لعملهم. 



  ال يحق ألي عضو في مجلس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية عدا أمين سر اللجنة وأعضاء اللجنة حضور

 اجتماعاتها إال اذا طلبت اللجنة االستماع إلى رأيه أو الحصول على مشورته. 

 : ومهام اللجنةاختصاصات 

 

  -: فيما يخص المكافآت مايلي المكافآت والترشيحاتتختص لجنة  -1

  إعداد سياسة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عن المجلس واإلدارة التنفيذية

ورفعها إلى مجلس اإلدارة للنظر فيها تمهيداً العتمادها من الجمعية العامة، على أن يراع في تلك 

 السياسات اتباع معايير ترتبط باألداء واإلفصاح عنها، والتحقق من تنفيذها.

  توضيح العالقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها، وبيان أي انحراف جوهري

 عن هذه السياسة. 

 التوصية نها، والمراجعة الدورية لسياسة المكافآت، وتقييم مدى فعاليتها في تحقيق األهداف المتوخاة م

لمجلس اإلدارة بمكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عنه وكبار التنفيذيين بالشركة وفقا 

 للسياسة المعتمدة. 

  التوصية لمجلس اإلدارة بمكافأة أعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عنه وكبار التنفيذيين بالشركة

 وفقاً للسياسة المعتمدة. 
 

 -: فيما يخص الترشيحات مايلي المكافآت والترشيحاتتختص لجنة  -2

 .اقتراح سياسات ومعايير واضحة للعضوية في مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية 

  التوصية لمجلس اإلدارة بترشيح أعضاء فيه وإعادة ترشيحهم وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة، مع

 مراعاة عدم ترشيح أى شخص سبقت إدانته بجريمة مخلة باألمانة. 

  .إعداد وصف للقدرات والمؤهالت المطلوبة لعضوية مجلس اإلدارة وشغل وظائف اإلدارة التنفيذية 

  يتعين على العضو تخصيصه ألعمال مجلس اإلدارة. تحديد الوقت الذي 

  المراجعة السنوية لالحتياجات الالزمة من المهارات أو الخبرات المناسبة لعضوية مجلس اإلدارة

 ووظائف اإلدارة التنفيذية. 

  مراجعة هيكل مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وتقديم التوصيات لمجلس اإلدارة في شأن التغييرات

 يمكن إجراؤها.التى 

  التحقق بشكل سنوي من استقالل األعضاء المستقلين، وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو

 يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى. 

  وضع وصف وظيفي لألعضاء التنفيذيين واألعضاء غير التنفيذيين واألعضاء المستقلين وكبار

 التنفيذيين.

 مركز أحد أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيين.  وضع اإلجراءات الخاصة في شغور 

  تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس اإلدارة، واقتراح الحلول لمعالجتها بما يتفق مع مصلحة

 الشركة.

  القيام بأعمال المراجعة الدورية لالئحة الحوكمة ورفع التوصيات والمقترحات لمجلس اإلدارة في شأن

 ما يتفق مع مصلحة وأغراض الشركة. إجراء تعديالت عليها ب
 



 :أمور تنظيمية أخرى

 -:ي اللجنة في تنفيذ أعمالها ما يليتراع
 

 : سياسة المكافآت -1

  .انسجامها مع استراتيجية الشركة وأهدافها 

  أن تحدد المكافآت بناًء على مستوى الوظيفة، والمهام والمسؤوليات المنوطة بشاغلها، والمؤهالت

 والخبرات العملية، والمهارات، ومستوى األداء.العلمية، 

 .انسجامها مع حجم وطبيعة ودرجة المخاطر لدى الشركة 

  األخذ في االعتبار ممارسات الشركات األخرى في تحديد المكافآت، مع تفادى ما قد ينشأ عن ذلك من

 ارتفاع غير مبرر للمكافآت والتعويضات. 

  .أن تستهدف استقطاب الكفاءات المهنية والمحافظة عليها وتحفيزها، مع عدم المبالغة فيها 

 .أن تقدم المكافآت بغرض حث أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية على إنجاح الشركة وتنميتها 

 دمها يقة قحاالت إيقاف صرف المكافأة أو استردادها إذا تبين أنها تقررت بناًء على معلومات غير دق

عضو في مجلس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية، وذلك لمنع استغالل الوضع الوظيفي للحصول على 

 مكافأة غير مستحقة.
 

  تنظيم منح أسهم في الشركة ألعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية سواء كانت إصداراً جديداً أم

 أسهماً اشترتها الشركة. 
 

 :إجراءات الترشيح -2

 جنة عند ترشيح أعضاء مجلس اإلدارة مراعاة ما ورد في هذه الالئحة من شروط وأحكام، على الل

 وما تقرره الهيئة من متطلبات. 
 

 نشر إعالن الترشيح:  -3

  على اللجنة أن تتأكد من نشر الشركة إعالن الترشيح في الموقع اإللكترونى للشركة والموقع

لهيئة، وذلك لدعوة االشخاص الراغبين في الترشيح اإللكترونى للسوق وفي أى وسيلة أخرى تحددها ا

  لعضوية مجلس اإلدارة، على أن يظل باب الترشيح مفتوحاً مدة شهر على األقل من تاريخ اإلعالن. 

 : أحكام عامة 

  التعد هذه الالئحة بديالً ألحكام النظام ولوائحه التنفيذية وعند وجود أى تعارض بينهما فإن أحكام النظام

 تسود وتبقى الفقرات والمواد األخرى قيد التطبيق. 

  لمجلس اإلدارة مراجعة هذه الالئحة عند الضرورة بهدف التطوير والتحسين المستمر لمواكبة أى تعديالت

 نظام للوصول إلى أفضل الممارسات المهنية. قد تطرأ على ال

  .يشرف مجلس اإلدارة على تنفيذ هذه الالئحة وعلى رئيس وأعضاء اللجنة تنفيذ ما جاء فيها 

  .اليجوز التعديل على هذه الالئحة اال باقتراح أو توصية من مجلس اإلدارة واعتماد الجمعية العامة 

  .للشركة نشر هذه الالئحة أو ملخص لها على موقعها اإللكتروني، أو من خالل أى وسيلة أخرى 



  لمجلس اإلدارة حق تفسير أو إيضاح ما جاء في هذه الالئحة من أحكام وتكون هذه الالئحة نافذة من تاريخ

 اعتماد الجمعية العامة للشركة لها. 

 ختصين من داخل الشركة أو من خارجها في حدود صالحياتها للجنة االستعانة بمن تراه من الخبراء والم

 على أن يوضح في محضر االجتماع مع ذكر اسم الخبير وعالقته بالشركة. 

 



 

 
 عضوية مجلس اإلدارة ومعايير وإجراءاتسياسات 

 ) قبل التعديل (

 المعايير المطلوبة لعضوية مجلس اإلدارة: .1
 يشترط في المترشحين لعضوية المجلس ما يلي:

  أن يكون المتقدم مساهماً في شركة مجموعة السريع ويمتلك أسهماً ال تقل عن  -1

 عضوية مجلس اإلدارة وغير قابلة للتداول. سهم( تخصص لضمان 10111)

 أن يكون لديه اإللمام الكاف لقراءة وتحليل القوائم المالية والمحاسبية. -2
 اته بالمجلس.أن يكون العضو حاصل على مؤهل علمي يسمح له بأداء مسئولي -3
 يفضل من سبق له شغل عضوية مجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة. -4
 ان يلتزم المتقدم لطلب العضوية بتخصيص وقت كاف ومناسب للقيام  -5

 باختصاصه وواجباته تجاه العضوية.    
 أن ال يكون قد صدر بحقه قرار من هيئة السوق المالية. -6
 الشرف واألمانة.أن ال يكون قد تم إدانته بجريمة مخلة ب -7
 أن ال يكون للشخص المرشح لعضوية المجلس أي تضارب في المصالح مع  -8

 الشركة.    
 أن ال يكون للشخص المرشح لعضوية المجلس عضو مجلس إدارة في أكثر  -9

 من خمس شركات مساهمة في وقت واحد.    
  استقالليه العضو في الفكر والشجاعة في عرض آرائه الخاصة، وأن يمثل  -11

 المساهمين أفضل تمثيل.      

 االلتزامات على عضو مجلس اإلدارة: .2
أن يكون لديه التزام بخدمه الشركة بكل أمانه وصدق وأن يستعد استعداد كامال  -1

 بالمشاركة الفعالة في جميع اجتماعات المجلس.
أن ال يكون لعضو مجلس اإلدارة مصلحه مباشرة او غير مباشرة في العقود التي  -2

الشركة إال بعد عرضها على أعضاء المجلس وأخذ الموافقة عليها تتم لحساب 
 من الجمعية العمومية.

االلتزام بعدم نشر أي أخبار أو معلومات عن الشركة في غير اجتماعات الجمعية  -3
العمومية وإال تم عزله ومساءلته عن التعويض بموجب القوانين المعمول بها 

 بالمملكة العربية السعودية. 
ترك في أعمال من شأنها منافسة الشركة او يتاجر في أحد فروع نشاطات أن ال يش -4

 المجموعة.
االلتزام التام بمواد نظام الشركة األساسي وأنظمة ولوائح هيئة السوق المالية  -5

 واالنظمة والتعليمات الصادرة عن وزارة التجارة والصناعة.
 
 
 



 انتهاء العضوية: .3
 :هالتاليتنتهي العضوية بالمجلس في الحاالت 

 تنتهي عضوية مجلس اإلدارة بانتهاء مدته. -1

 انتهاء عضوية العضو وفقاً ألي نظام او تعليمات سارية بالمملكة. -2

 الوفاة. -3

 استقالته. -4

إذا تم عزله من منصبه بموجب قرار يصدر بالغالبية المطلقة لألسهم المتمثلة في  -5

 اجتماع الجمعية العامة.
 ارتكابه عمالً مخالً باألمانة واألخالق.اذا ثبت  -6

 اذا ادين بالتزوير. -7

 شهار اإلفالس.ا -8

 القيام بعمل ترتيبات أو اتفاقيات مع دائنيه. -9

 السياسات واإلجراءات لعضوية مجلس اإلدارة

 الترشيح لدورة جديدة للمجلس .1

 راءات التالية:عند إجراء انتخاب أعضاْ مجلس إدارة جديد ولدورة جديدة البد من اإلج

أشهر على األقل( يتم عمل إعالن عن فتح  4-3قبل انتهاء دورة المجلس الحالي بـ ) -1

سنوات( بموقع  3باب الترشيح لعضوية مجلس اإلدارة في دورته الجديدة ولمدة )

يوماً ثم يقفل الترشح لعضوية مجلس  21الشركة لدى السوق المالية )تداول( ولمدة 

 االدارة.

 ي جريدة يومية بالمدينة التي يتواجد بها المركز الرئيسي للشركة.نشر الخبر ف -2

 يقوم أمين سر المجلس بالتالي: -3

 استقبال السير الذاتية واألرواق الثبوتية وصور الشهادات. .أ

عمل ملفات للسير الذاتية والتي سترد من المساهمين الذين يرغبون باالنضمام  .ب
 لعضوية المجلس سواء الجدد أو الحاليين.

 سهم( لعضوية المجلس. 10111مطابقة والتأكد من ملكية األسهم ) .ج

عرض ملفات المترشحين الجدد لعضوية المجلس وملفات أعضاء مجلس الحالي على  -4
 لجنة الترشيحات والمكافأت ورئيس مجلس اإلدارة )إن لم يكن رئيس اللجنة(.

دارة العامة ارسال الملفات ورأي لجنة الترشيحات والمكافأت إلى مدير عام اال -5
للشركات بمقام وزارة التجارة والصناعة ألخذ الموافقة بعرض المترشحين لعضوية 

 المجلس على الجمعية العامة للتصويت والموافقة عليهم.

بعد أخذ الموافقة من وزارة التجارة يتم اإلعالن بموقع الشركة لدى السوق المالية  -6
عرض المترشحين )الجدد والحاليين( )تداول( إلعالم كل المساهمين بأخذ الموافقة ب

 لعضوية المجلس على الجمعية العامة للتصويت والموافقة عليهم.

 عند شغور أحد مراكز أعضاء مجلس اإلدارة .2

إذا شغر مركز أحد أعضاء المجلس جاز للمجلس أن يعين عضواً في المركز الشاغر  -1
ين ن يعرض هذا التعيبعد أن يتم مقابلته من قبل لجنة الترشيحات والمكافأت على أ

 على الجمعية العامة العادية في أول اجتماع لها.



 يكمل العضو الجديد مدة سلفه بالدورة الحالية للمجلس. -2

إذا نقص عدد أعضاء مجلس اإلدارة عن النصاب الالزم لصحة اجتماعاته وجب  -3
عيين لتتوجيه دعوة للمساهمين بحضور اجتماع الجمعية العامة العادية في أقرب وقت 

 العدد الالزم من األعضاء.

 زيادة عدد أعضاء المجلس: .3

( يتولى إدارة الشركة مجلس مؤلف من 15)المادة حسب النظام األساسي للشركة  .1

وتعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ال تتجاوز ثالث سنوات مالية أعضاء   ( 7)

 لس بذلك.وعند زيادة عدد أعضاء المجلس البد من توصية من أعضاء المج

تقديم التوصية بزيادة عدد أعضاء مجلس اإلدارة لهيئة السوق المالية ألخذ  .2
 الموافقة عليها.

اإلعالن عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس اإلدارة لشغل العضوية بالعدد  .3
 المطلوب.

استكمال اإلجراءات المطلوبة من وزارة التجارة والصناعة بمن ترشح لشغل  .4
الموافقة منهم بعرض من ترشحوا بالجمعية العامة الغير عادية العضوية وأخذ 
 ( الى هيئة السوق المالية.3ارسال )نموذج/

الموافقة على المترشحين الجدد لزيادة عدد أعضاء المجلس بالجمعية العامة الغير  .5
 العادية للتصويت وأخذ الموافقة عليهم من المساهمين.

 ي للشركة.( من النظام األساس15تعديل المادة ) .6

تصديق وزارة التجارة على النظام األساسي بعد التعديل وارسال نسخة إلى هيئة  .7
 السوق المالية والسوق المالية )تداول(.

 شروط وزارة التجارة والصناعة وهيئة السوق المالية لعملية الترشيح .4
بتاريخ  222/9362/3245بناء على تعميم وزارة التجارة والصناعة رقم 

هـ  والئحة حوكمة 1421/12/26بتاريخ  222/215/3811هـ  ورقم 1412/16/18

الشركات والئحة قواعد التسجيل واإلدراج الصادرة عن هيئة السوق المالية لما يخص 
 الترشيح لعضوية مجلس اإلدارة لدورة جديدة وفق الشروط التالية: 

 تعريف بالمرشح يشمل االتي: -1
 السيرة الذاتية. .أ     
 ت العلمية. المؤهال .ب   

 الخبرات العملية بمجال عمل الشركة.  .ج  
   المرشح الذي سبق له شغل عضوية مجلس إدارة إحدى الشركات  .د   

 المساهمة أن يرفق بيان بالتالي:       
 . عدد وتواريخ مجالس إدارات الشركات المساهمة.1  

 . اللجان الدائمة التي تولى عضويتها.2  

 بالشركات المساهمة التي ال يزال يتولى عضويتها.. بيان 3  

 ارتها أو ملكيتها المؤسسات التي يشترك في إداو . بيان بالشركات 4  

 شبيهه بأعمال الشركة. أعماالً  وتمارس                      
 

 ( 3تعبئة نموذج هيئة السوق المالية رقم ). 2
هـ )نموذج السيرة الذاتية للمرشح 1431/14/12بتاريخ  2359/4حسب تعميم الهيئة رقم 

 لعضوية مجلس إدارة شركة مساهمة مدرجة بالسوق المالية السعودية/تداول(.



ارفاق صورة واضحة من الهوية أو اإلقامة الخاصة بالمرشح مع طلب الترشيح، او 
 صورة من السجل التجاري للشركات او المؤسسات، أرقام االتصال الخاصة بالمرشح.

( بموقع هيئة السوق المالية 3لى طلب الترشيح ونموذج هيئة السوق المالية )وللحصول ع

www.cma.org.sa\Ar\FormsSite\Pages\Disclosure.aspx) أو على موقع )

( أو االتصال بأمين سر http://www.al-sorayai.com/cma.htmlالشركة )

 مجلس اإلدارة.
 

 شروط الشركة لعضوية مجلس اإلدارة .5
اذا كان المرشح سبق له عضوية مجلس ادارة شركة مجموعة السريع فيتوجب عليه أن 

ومات المعل يرفق بياناً من إدارة الشركة عن أخر دورة تولى فيها عضوية المجلس متضمناً 
 التالية:

عدد اجتماعات مجلس اإلدارة التي تمت خالل كل سنة من سنوات الدورة، وعدد  .1
 االجتماعات التي حضرها أصالة ونسبة حضور لمجموع االجتماعات.

اللجان الدائمة التي شارك فيها العضو، عدد االجتماعات التي عقدتها كل لجنة  .2
الدورة، وعدد االجتماعات التي حضرها من اللجان خالل كل سنة من سنوات 

 ونسبة الحضور.
 دورة.من سنوات المالية ملخص للنتائج المالية التي حققتها الشركة خالل كل سنة  .3

 

 مسئولية أمين سر مجلس اإلدارة .6
عمل ملف للسير الذاتية والتي سترد من المساهمين من يرغب منهم االنضمام لعضوية  -1

 .( لكل عضو على حده سواء كان قديم أو جديد3(مجلس اإلدارة، بتعبئة نموذج 
التأكد من ان الطلبات مستوفاة لشروط وزارة التجارة وهيئة السوق المالية والبد من  -2

وجود طلب يتم تعبئته من قبل المساهم المرشح لعضوية المجلس وهو موجود على 
 .موقع هيئة السوق المالية

سهم،  10111لوبة لعضوية المجلس وهو التأكد من ملكية المساهم نصاب األسهم المط -3

 .من أسهم شركة مجموعة السريع حسب ما نص عليه النظام األساسي للشركة
(، نموذج 3نموذج ) ( التواصل مع أعضاء المجلس الجديد حيث سيتم تعبئة نماذج -4

 ./أ ( لألعضاء الجدد إن تم اختيارهم بالجمعية العامة7( نموذج 5)
اإللكترونية ومطابقتها مع النماذج الورقية وذلك مع إدارة التأكد من ادخال النماذج  -5

 شئون المساهمين.

 مصادر سياسات عضوية مجلس اإلدارة من اآلتي 

 نظام الشركات التابع لمقام وزارة التجارة والتعاميم الصادرة عنها. .1

 . لوائح وانظمة هيئة السوق المالية 2

 التسجيل واإلدراج(.)الئحة حوكمة الشركات، والئحة قواعد     
 . النظام األساسي لشركة مجموعة السريع التجارية الصناعية.3

 :النفاذ 
 تعتبر هذه السياسات نافذة بعد تصديق مجلس اإلدارة عليها. .1
قدت والتي ع عليها من الجمعية العامة الغير عادية الرابعةأخذ الموافقة التصويت وتم  .2

 م.11/14/2113هـ الموافق 21/15/1434بتاريخ 

 مجموعة السريع التجاريةتعتبر هذه الالئحة جزء ال يتجزأ من الئحة حوكمة شركة  .3
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 ومعايير وإجراءات سياسات 

 عضوية مجلس اإلدارة
 ) بعد التعديل (

 مقدمة: 

وضع معايير وإجراءات واضحة ومحددة للعضوية في مجلس إدارة تهدف هذه السياسات إلى 

( من المادة الثانية 3وذلك تطبيقاً ألحكام البند ) ،شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية

والعشرون من الئحة حوكمة الشركات في المملكة العربية السعودية الصادرة عن مجلس هيئة 

م 13/2/2117هـ الموافق 16/5/1438م وتاريخ 2117-16-8السوق المالية بموجب القرار رقم 

)إعداد سياسات ومعايير وإجراءات واضحة ومحددة للعضوية في وتعديالتها التى تنص على:  

ووضعها موضع التنفيذ  –بما ال يتعارض مع األحكام اإللزامية في هذه الالئحة  –مجلس اإلدارة 

 بعد إقرار الجمعية العامة لها(.  

ذه السياسات والمعايير واإلجراءات الخاصة بالعضوية في مجلس إدارة الشركة إلى وتستند ه 

نظام الشركات والتعاميم الصادرة عن وزارة التجارة واإلستثمار وعن هيئة السوق المالية وإلى 

 النظام األساس للشركة. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مجلس اإلدارة: في لعضويةامعايير سياسات و  

لعضوية مجلس اإلدارة وذلك في حدود  أكثرنفسه أو شخص آخر أويحق لكل مساهم ترشيح  -1

 المال. رأسنسبة ملكيته في 

 .( عاماً 25المرشح شخصاً طبيعياً اليقل عمره عن خمسة وعشرون )أن يكون  -2

أن ال يكون قد صدر و ،إدانته بجريمة مخلة بالشرف واألمانة سبق قد المرشح أن ال يكون -3

أو حكم بإفالسه أو غير صالح لعضوية المجلس وفقاً ألي  ،اليةبحقه قرار من هيئة السوق الم

 نظام أو تعليمات سارية في المملكة.  

على أن ال يكون  ،يفضل من سبق له شغل عضوية مجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة -4

 ( شركات مساهمة في وقت واحد.  5المرشح عضواً في مجالس إدارات أكثر من خمس )

ة هم الخبرة والمعرفة والمهارالمرشح من ذوي الكفاية المهنية ممن تتوافر فييشترط أن يكون  -5

ويراعى أن تتوفر فيه على وجه الخصوص القدرة على القيادة والكفاءة  ستقالل الالزم،واال

في المؤهالت العلمية والمهارات المهنية ومستوى التدريب والخبرات العملية والقدرة على 

 لية كقراءة البيانات والتقارير المالية وفهمهما واللياقة الصحية. التوجيه والمعرفة الما
 يجب أن ال تتوافر في العضو المستقل أي من الحاالت التي تنافي في حالة العضو المستقل، -6

يقل عدد األعضاء أن ال على  ( من الئحة حوكمة الشركات،21ستقاللية طبقاً للمادة )اال

 المستقلين عن ثلث أعضاء المجلس.

وأن يلتزم بما يحقق مصلحة الشركة عموماً  أن يمثل عضو مجلس اإلدارة جميع المساهمين، -7

 وليس ما يحقق مصالح المجموعة التى يمثلها أو التى تصوت على تعيينه في مجلس اإلدارة. 
 

 مجلس اإلدارة: يةعضول المرشح اللتزامات علىا

ة كامال بالمشارك اوصدق وأن يستعد استعداد ةأمانالشركة بكل  ةبخدمأن يكون لديه التزام  -1

 الفعالة في جميع اجتماعات المجلس.

يجب على المرشح الذي سبق له شغل عضوية مجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة  -2

ها لى عضويتواللجان، تقديم بيان بعدد وتاريخ مجالس إدارات الشركات واللجان التي تو

شركات أو المؤسسات التي يشترك في إدارتها أو ملكيتها ياناً بالوبوتفاصيل تلك العضويات، 

 .وتمارس أعماال شبيهة بأعمال الشركة

يجب على المرشح الذي سبق وأن شغل عضوية مجلس إدارة شركة مجموعة السريع التجارية  -3

الصناعية أن يرفق مع إخطار الترشيح بياناً من إدارة الشركة عن آخر دورة تولى فيها 

 تضمنا المعلومات التالية: عضوية المجلس م

 جتماعات مجلس اإلدارة التى تمت خالل كل سنة من سنوات الدورة.اعدد  -
 جتماعات. ونسبة حضوره لمجموع اال ،جتماعات التى حضرها العضو أصالةاالعدد  -
جتماعات التى عقدت كل لجنة من تلك اللجان الدائمة التى شارك فيها العضو وعدد اال -

ونسبة حضوره  حضرها، يجتماعات التمن سنوات الدورة وعدد اال اللجان خالل كل سنة

 جتماعات. إلى مجموع اال
 ملخص النتائج المالية التى حققتها الشركة خالل كل سنة من سنوات الدورة.  -

 



 
 

عن  ما اذا كان العضو مرشحاً بصفته الشخصية أم ممثالو يجب توضيح طبيعة العضوية، -4

 مستقل(. -غير تنفيذي –وصفة العضوية )تنفيذي ، عتبارياشخص 

يجب على من يرغب في ترشيح نفسه لعضوية مجلس اإلدارة أن يفصح للمجلس وللجمعية  -5

وفقاً لإلجراءات المقررة من هيئة السوق المالية  –العامة عن أي حاالت تعارض مصالح 

  -وتشمل:

التى تتم لحساب الشركة التي وجود مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في األعمال والعقود  -

 يرغب في الترشيح لمجلس إدارتها .
 إشتراكه في عمل من شأنه منافسة الشركة،أو منافستها في أحد فروع النشاط الذي تزاوله. -

 .يتعين على المرشح تقديم ترجمة عربية ألية وثائق أو مستندات مكتوبة بلغة أجنبية -6

ة بمخالفات إداريته عدم إدانو ه،ابق قضائية عليوعدم وجود سو إقرار بأهلية المرشح،تقديم  -7

إقالته من مجلس إدارة شركة  أو لم يسبق عزل المرشح،و ،حتيال أو خداعانتيجة سلوكيات 

 .بسبب اإلهمال، أو سوء اإلدارة، أوعدم االنتظام في حضور اجتماعات المجلس أو لجانه

ئح هيئة السوق المالية واالنظمة االلتزام التام بمواد نظام الشركة األساسي وأنظمة ولوا -8

 والتعليمات الصادرة عن وزارة التجارة والصناعة.

للمتزوجين( ( إرفاق صورة واضحة وسارية المفعول من بطاقة الهوية الوطنية وبطاقة العائلة -9

وجواز السفر )لغير السعوديين( أو السجل التجاري بالنسبة للشركات والمؤسسات باإلضافة 

 .ال الخاصة بالمرشح وإرفاق صورتين شخصيتين للمرشحإلى أرقام االتص
 

 :الترشيح لدورة جديدة للمجلس

ح باب إلعالن عن فتيق مع اإلدارة التنفيذية للشركة االتنس والترشيحات المكافآت تتولى لجنة -1

وزارة التجارة  قاً لنظام الشركات وتعميماتالترشيح لعضوية مجلس إدارة الشركة وف

على أن يتم اإلعالن عن فتح باب الترشيح قبل ستين  حوكمة الشركات، ستثمار والئحةواال

 من تاريخ نهاية دورة المجلس.  األقل( يوماً على 61)

 ق المالية،للسو الموقع اإللكترونيللشركة و الن الترشيح في الموقع اإللكترونير إعنشيتم  -2

شخاص الراغبين في وذلك لدعوة األ وفي أي وسيلة آخرى تحددها هيئة السوق المالية،

ل من قشهر على األ مدةلالترشيح لعضوية مجلس اإلدارة على أن يظل باب الترشيح مفتوحاً 

 .نتهائها مع اإلعالن عن تلك المدةاويجوز للشركة مد فترة الترشيح قبل  تاريخ اإلعالن،

، ونموذج اتيةالسير الذرغبة المرشحين للترشيح، و استقبالتقوم لجنة المكافآت والترشيحات ب -3

التي  وصور الشهادات، واألوراق الثبوتيةالسيرة الذاتية الصادر من قبل هيئة السوق المالية، 

 ،سواء الجدد أو الحاليين الذين يرغبون باالنضمام لعضوية المجلس، رشحينسترد من الم

ل جيوقواعد التس على أن يكون طلب الترشح متوافقاً مع الضوابط الواردة في نظام الشركات،

 .والئحة حوكمة الشركات الصادرتين من هيئة السوق المالية واإلدراج



 

 

 .لشروطل ئهافايستوا مطابقة األرواق والتأكد من صحتهاالمكافآت والترشيحات ب تقوم لجنة -4

تقدم لجنة المكافآت والترشيحات توصيتها لمجلس اإلدارة بشأن الترشيح لعضوية المجلس  -5

 وفقاً للسياسات والمعايير سالفة الذكر. 

تقوم لجنة المكافآت والترشيحات بالتنسيق مع اإلدارة التنفيذية للشركة بتزويد نسخ من  -6

عامة للشركات بوزارة ة الإخطارات الترشيح ومرفقاتها وكشف بأسماء المرشحين إلى اإلدار

 ستثمار.التجارة واال

تقوم لجنة الترشيحات والمكافآت بالتنسيق مع اإلدارة التنفيذية للشركة بتزويد هيئة السوق   -7

لمرشح الذاتية ل والسيرة الذاتية للمرشحين وفقاً لنموذج السيرةالمالية بإخطارات الترشيح 

 ة في السوق المالية السعودية.  لعضوية مجلس إدارة الشركات المساهمة المدرج

ول حالمختصة يجب على لجنة المكافآت والترشيحات تنفيذ أي مالحظات ترد من الجهات  -8

 الترشيح. 

 يتم التصويت على اختيار أعضاء مجلس اإلدارة من خالل التصويت التراكمي.  -9

ايير والمع يقتصر التصويت في الجمعية العامة على من رشحوا أنفسهم وفقاً للسياسات -11

  واإلجراءات المتقدم ذكرها.
 

 انتهاء العضوية: 

 تنتهي العضوية بالمجلس في الحاالت التالية:

 تنتهي عضوية مجلس اإلدارة بانتهاء مدته. -1

 و تعليمات سارية بالمملكة.أانتهاء عضوية العضو وفقاً ألي نظام  -2

 .ةستقالأو اال الوفاةبسبب  -3

يجوز للجمعية العامة العادية في كل وقت عزل جميع أعضاء المجلس أو بعضهم وذلك دون  -4

إخالل بحق من عزل في التعويض إذا وقع العزل لسبب غير مقبول أو في وقت غير مناسب، 

كذلك يجوز للجمعية العامة بناءاً على توصية من مجلس اإلدارة إنهاء عضوية من يتغيب من 

 ثة إجتماعات متتالية للمجلس دون عذر مشروع. أعضائه عن حضور ثال

 ذا ثبت ارتكابه عمالً مخالً باألمانة واألخالق.إ -5

  .اتفاقيات مع دائنيه القيام بعمل ترتيبات أو ه، أوإشهار إفالس، أو التزويردين بأذا إ  -6

قبل نهاية مدته في المجلس في حالة فقدانه ألهليته للعمل كعضو  إستقالة عضو مجلس اإلدارة -7

أو عدم قدرته على تخصيص الوقت أو الجهد  عجز عن ممارسة أعماله، أو مجلس إدارة،

 الالزمين ألداء مهماته في المجلس.



 

 

 عند شغور أحد مراكز أعضاء مجلس اإلدارة:

 ، في المركز الشاغر مؤقتاً  للمجلس أن يعين عضواً  كانإذا شغر مركز أحد أعضاء المجلس  -1

برة على أن يكون ممن تتوفر فيهم الخ بعد أن يتم مقابلته من قبل لجنة الترشيحات والمكافأت

يكمل ، وعلى أن يعرض هذا التعيين على الجمعية العامة العادية في أول اجتماع لها والكفاية،

 العضو الجديد مدة سلفه.

أعضاء مجلس اإلدارة عن النصاب الالزم لصحة اجتماعاته وجب دعوة إذا نقص عدد  -2

 المساهمين الى اجتماع الجمعية العامة العادية في أقرب وقت لتعيين العدد الالزم من األعضاء.
 

 :اسات عضوية مجلس اإلدارةمصادر سي

  والتعاميم الصادرة عنها. ستثمارواال وزارة التجارة صادر مننظام الشركات ال .1

 والئحة قواعد التسجيل واإلدراج(. ق المالية )الئحة حوكمة الشركات،نظمة هيئة السوأوائح ول .2

 لشركة مجموعة السريع التجارية الصناعية. النظام األساس .3

 أفضل الممارسات في هذا الشأن . .4
 

 :النفاذ

ة العامعرضها على الجمعية و اإلدارة عليهامجلس  د مصادقةتبر هذه السياسات نافذة بع. تع1

 وأخذ الموافقة عليها.

 .. تعتبر هذه الالئحة جزء ال يتجزأ من الئحة حوكمة شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية2

 



 
 

 

 

 
 )قبل التعديل(  مكافآت أعضاء مجلس اإلدارةسياسة              

 

( بأن مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة تحدد بقرار من الجمعية العامة 91يبين نظام الشركة األساسي المادة )

 العادية سنويا.

 تتكون مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة من : 

رأس المال المدفوع أرباح على المساهمين )نقدية من  %5مكافأة نهاية العام، تخصص بعد توزيع  (أ

 ( من الباقي لمكافأة أعضاء مجلس اإلدارة.%91أو أسهم منحة( نسبة ال تزيد على )

 .لاير سعودي( انالف)0.111   يساوي  جلسة كل عن حضور بدل (ب
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 شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية

 
بأعضاء مجلس اإلدارة سياسة المكافآت والبدالت الخاصة  

  وكبار التنفيذيين ولجانه المنبثقة

 
 ) بعد التعديل (
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

  من وزارة التجارة إعماالً بأحكام المادة السادسة والسبعون من نظام الشركات الصادر

 .م (5172 -هـ 7341) والصناعة 

  ( ( من الئحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية  )اختصاصات لجنة 17والمادة

( التي تنص على  "إعداد سياسة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس اإلدارة 7المكافآت( الفقرة )

واإلدارة التنفيذية ورفعها إلى مجلس اإلدارة للنظر فيها تمهيداً إلعتمادها من الجمعية العامة، 

يراعى عند وضع تلك السياسات إستخدام معايير ترتبط باألداء واإلفصاح عنها ، والتحقق و

 من تنفيذها".
  ( 15والمادة )( من الئحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية ) سياسة المكافآت

والتي تتضمن أن تكون المكافآت عادلة ومتناسبة مع اختصاصات أعضاء مجلس اإلدارة 

مسؤوليات التي يقوم بها ويتحملها أعضاء مجلس اإلدارة وأن تكون مالئمة لطبيعة أعمال وال

الشركة ونشاطها وحجمها والمهارات والخبرات المطلوبة وأن تكون عامال لجذب أعضاء 

مجلس اإلدارة من ذوي الخبرات والمؤهالت العلمية والعملية المطلوبة لتعزيز ودعم قدرات 

 فها.الشركة لتحقيق أهدا
 ( الفقرة )مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة( من الدليل اإلشترشادي 5والمادة الثانية بند )أ( )

للضوابط التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاص بالشركات المساهمة المدرجة التى 

 تنص على "أن تكون المكافأة مبنية على توصية لجنة المكافآت".
  أعضاء مجلس اإلدارة( من الدليل اإلشترشادي للضوابط التنظيمية والمادة الثانية )مكافأة

 الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاص بالشركات المساهمة المدرجة :
( ينص التوضيح الوارد على أنه يجوز للجنة المكافآت في الشركة وضع 7البند )أ( الفقرة ا) (7

مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة ومدى معايير وسياسات أخرى مفصلة تحدد بناًء عليها مقدار 

استحقاقهم للحصول على هذه المكافآت من حيث المبدأ وفقاً للمعايير المذكورة في هذه 

 الفقرة الفرعية وفي الئحة حوكمة الشركات.

، خمس مائة الف لاير 211.111( ينص التوضيح على مراعاة الحد األعلى )2الفقرة ) (5

 ( من نظام الشركات.  11لمادة )( من ا4سعودي( الوارد في الفقرة )

  المادة الثانية البند )ب( الذي ينص على انه ال يجوز ألعضاء مجلس اإلدارة التصويت على بند

 مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة في اجتماع الجمعية العمومية .
  المادة الثالثة من الضوابط والدليل اإلسترشادي ينص التوضيح على  أن مجموع مكافآت عضو

يحصل عليها نظير عضويته في لجنة المراجعة المشكلة من قبل الجمعية  التيمجلس اإلدارة 

ص بموجب ترخي  -أعمال أو مناصب تنفيذية أو فنية أو إدارية أو استشارية أيالعامة أو مقابل 

إضافية يكلف بها في الشركة ال تدخل ضمن نطاق الحد األعلى للمكافأة المنصوص  –مهني 

 ( من المادة السادسة والسبعون من نظام الشركات.4عليها في الفقرة )
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  المادة الرابعة من الضوابط والدليل اإلسترشادي البند )أ( ينص التوضيح بأنه ال يشترط أن

وية، بل يمكن أن تتفاوت تلك المكافآت وفقاً للمعايير تكون مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة متسا

الموضحة في هذه المادة أو أي معايير أخرى يمكن على أساسها تحديد مكافآت أعضاء مجلس 

 اإلدارة .
  المادة الرابعة من الضوابط والدليل اإلسترشادي البند )ب( ينص التوضيح بأنه يجب أال ترتبط

ستقلين بربحية الشركة وذلك لكى ال يؤثر ارتباط مكافأتهم مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة الم

 بأداء الشركة أو أي عوامل أخرى في إستقاللية قراراتهم.
  وحسب النظام األساس للشركة يجوز أن تكون مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة مبلغا معيناً، كما

مجلس اإلدارة ( يراعى إذا كانت مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة ) عدا المستقلين من أعضاء 

تلك النسبة عن  دال تزي( من نظام الشركات فيجب أن 11نسبة معينة من األرباح وفقاً للمادة )

من صافي األرباح وذلك بعد خصم االحتياطيات التي قررتها الجمعية العامة و بعد  71%

اء ألعضمكافآت ( من رأس مال الشركة المدفوع ك%2عن ) زيع ربح على المساهمين ال يقلتو

ا يحضره التيمجلس اإلدارة، على أن يكون استحقاق هذه المكافأة متناسباً مع عدد الجلسات 

 العضو. 

وطبقاً لألحكام الوارد أعاله أقرت لجنة الترشيحات والمكافآت رفع هذه التوصية لمجلس ادارة 

 وبدل حضورأعضاء مجلس اإلدارة  ولجانه المنبثقة وكبار التنفيذيين مكافآت العتمادها لتكون 

علماً بأن المبالغ المستحقة لرئيس وأعضاء اللجان تحدد حسب معايير أداء قابلة للقياس  (الجلسات

 ، كما هو موضح أدناه :  والتنفيذ يتفق عليها مع بداية العام الميالدي 

 

 -اوالً : مجلس اإلدارة ولجانه المنبثقة : 

 لاير( مائة وخمسون الف لاير.  721.111أعضاء مجلس اإلدارة مبلغ معين وقدرها )مكافآت / تكون 7

 اللجان المنبثقة منه. اجتماعاتأو  ( لاير إلجتماعات مجلس االدارة 5211/ يكون بدل الحضور )5

 )إذا تزامن إجتماع المجلس مع أحد اللجان أو إجتماع لجنتين فيتم صرف بدل حضور واحد فقط(        

/ تقوم الشركة بتوفير  بدل تذاكر السفر الداخلي  واإلقامة ) فقط لألعضاء المقيمين خارج منطقة 4

 اجتماعات مجلس اإلدارة او اللجان المنبثقة منه او الجمعيات العمومية ( على النحو التالي : 
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 اجتماعات  اتقوم الشركة بتأمين تذاكر السفر لألعضاء المقيمين خارج المنطقة التي يعقد فيه

مجلس اإلدارة أو اجتماعات اللجان المنبثقة من المجلس أو الجمعيات العمومية) للرحالت 

على درجة رجال األعمال حسب اإلمكانية، أما في حال تم شراء التذكرة من قبل (الداخلية 

 (5211)  بمبلغ حسب التكلفة و بحد اقصى  عضو المجلس أو اللجان المنبثقة فيتم تعويضهم

 عن الرحالت الداخلية. لاير

 نجوم المعتمدة لدى الشركة و  الخمس فئة بفنادق تنفيذية غرفة في اإلقامة بتوفير الشركة تقوم 

 مجلس اجتماعاتها في يعقد التي المنطقة خارج المقيمين أقصى لألعضاء كحد ليلتين لمدة

 ،) المملكة داخل ( العمومية الجمعيات أو المجلس من اللجان المنبثقة اجتماعات أو اإلدارة

فيتم تعويضهم حسب التكلفة و  تعويضه فيتم نفسه العضو قبل من تأمين السكن تم حال وفي

 لاير عن كل ليلة. (9111)بحد اقصى  بمبلغ 

 -مكافأة أعضاء اللجنة التنفيذية على النحو التالي: تكون /3   

 ( مائة الف لاير  711.111مبلغ معين وقدره )لرئيس اللجنة.لاير 

 ( ستون الف لاير لعضو اللجنة.  11.111مبلغ معين وقدره )لاير  

 -تكون مكافأة أعضاء لجنة الترشيحات والمكافأة على النحو التالي: / 2   

 ( ستون ألف لاير لرئيس اللجنة. 11.111مبلغ معين وقدره )لاير 

 ( أربعون ألف لاير لعضو اللجن 31.111مبلغ معين وقدره )ة.لاير 

تقر الجمعية العامة المكافآت الخاصة برئيس وأعضاء لجنة المراجعة )الالئحة( على نحو   /1  

 -التالي:

 ( مائة ألف لاير لرئيس اللجنة. 711.111مبلغ معين وقدره )لاير 

 ( ستون ألف لاير لعضو اللجنة 11.111مبلغ معين وقدره )لاير. 

 لما يحصلاير( إضافة الى  711.111/ تكون مكافأة رئيس مجلس اإلدارة مبلغ معين وقدره )1

 عليه ضمن مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة .

اللجان المنبثقة منه حسب سكرتير وأمين سر مجلس اإلدارة  يقر مجلس اإلدارة مكافأة / 8

 .المكافأتتوصية لجنة الترشيحات و
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  علما بانه يحق للشركة مطالبة عضو مجلس اإلدارة بالتعويض عن الضرر الذي يلحق

وتعويضات وأي تكاليف أخرى تحملتها الشركة مكافآت بسمعتها وإسترداد ما صرف له من 

 وذلك في األحوال األتية: 

إرتكاب عضو مجلس اإلدارة عمل مخل بالشرف واالمانة أو التزوير أو بمخالفة األنظمة  -7

 لوائح في المملكة العربية السعودية.وال
اخالل عضو مجلس اإلدارة في القيام بمسؤوليته ومهامه وواجباته مما يترتب عليه اإلضرار  -5

 بمصلحة الشركة.
بسبب التغيب عن ثالث  –بقرار من الجمعية العامة  –أنهاء العضوية لعضو مجلس اإلدارة  -4

ه مجلس اإلدارة فال يستحق هذا العضو أي إجتماعات متتالية خالل سنة واحدة دون عذر يقبل

رفت ص التيتلي أخر إجتماع حضره، ويجب عليه إعادة جميع المكافآت  التيعن الفترة مكافآت 

 له عن تلك الفترة. 
صرفت ألي عضو من أعضاء  التيإذا تبين للجنة المراجعة أو هيئة السوق المالية أن المكافآت  -3

غير صحيحة أو مضللة تم عرضها على الجمعية العامة أو مجلس اإلدارة مبنية على معلومات 

 تضمنها تقرير مجلس اإلدارة السنوي. 
  يجب أن يشتمل تقرير مجلس اإلدارة إلى الجمعية العامة العادية على بيان شامل لكل ما حصل

عليه أعضاء مجلس اإلدارة خالل السنة المالية من مكافآت وبدل مصروفات وغير ذلك من 

وأن يشتمل كذلك على بيان ما قبضه أعضاء المجلس بوصفهم عاملين أو اداريين أو ما المزايا، 

يضاً على بيان بعدد جلسات أقبضوه نظير أعمال فنية أو إدارية أو استشارات وأن يشتمل 

 المجلس وعدد الجلسات التي حضرها كل عضو من تاريخ آخر اجتماع للجمعية العامة. 

 

 ثانياً : كبار التنفيذيين : 
 

  فيذيين كبار التنمكافآت  –بناءاً على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت  –يحدد مجلس اإلدارة

 -وفقا للمعايير اآلتي بيانها:
أن تكون المكافآت والتعويضات متوافقة مع أهداف الشركة اإلستراتيجية، وعامالً لتحفيز كبار  -7

األهداف، وتعزيز قدرة الشركة على تنمية أعمالها وإستدامتها التنفيذيين على تحقيق تلك 

 ونموها. 
 أن تكون مالئمة لطبيعة أعمال الشركة ونشاطها وحجمها والمهارات والخبرات المطلوبة.  -5

أن تمكن الشركة من إستقطاب كبار التنفيذيين من ذوي القدرات والمهارات والمؤهالت الالزمة  -4

 دافها. لتمكين الشركة من تحقيق أه
 األخذ في اإلعتبار ممارسات الشركات األخري في تحديد المكافآت. -3

أن تحدد المكافآت بناءاً على مستوي الوظيفة والمهام والمسئوليات والمهارات ومستوى األداء  -2

 والمؤهالت العلمية والخبرات العمليه.
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