
 

 نموذج التوكيل

 منوذج التوكيل

 تاريخ تحرير التوكيل:

 الموافق:

 

[ صادرة من ] [، أو رقم اإلقامة أو جواز السفر لغري السعوديني [ ] [ اجلنسية، مبوجب هوية شخصية رقم ) ( ]اسم املوكل الرباعيأنا املساهم ]
م عددها ] [ سهماً من [ ومالك]ة[ ألسهاملوكلة اسم الشركة ] مفوض بالتوقيع عن/مدير/رئيس جملس إدارة شركة[ أو ]الشخصيةبصفيت ]

من  12واستناداً لنص املادة ، 0909900901برقم  هـ90/09/0099)مسامهة سعودية( املسجلة يف السجل التجاري يف  بوان أسهم شركة
أو رقم اإلقامة أو جواز السفر لغري شخصية رقم ) ( ][ ] [ اجلنسية، مبوجب هوية اسم الوكيل الرباعيفإنين هبذا أوكل ]النظام األساس للشركة 

يف مدينة  فندق برج رافال كمبينسكيالذي سيعقد يف  اديةالع العامة لينوب عين يف حضور اجتماع اجلمعية  ،[ صادرة من ] [السعوديني
ـ )حسب تقومي أم ،ه0000ربيع اآلخر  90بتاريخ  الثالثاءمن يوم  السادسة والنصف مساءً عربية السعودية يف متام الساعة ، اململكة الالرياض

. وقد وكلته بالتصويت نيابة عين على املواضيع املدرجة على جدول األعمال وغريها من املواضيع اليت قد م1902ديسمرب  12القرى( املوافق 
ملتعلقة هبذه االجتماعات، ويعترب هذا التوكيل ساري تطرحها اجلمعية العامة للتصويت عليها، والتوقيع نيابة عين على كافة القرارات واملستندات ا

 .املفعول هلذا االجتماع أو أي اجتماع الحق يؤجل إليه

 

 اسم موقع التوكيل:

 

قم السجل المدني لموقع التوكيل )أو رقم اإلقامة أو جواز ر  :صفة موقع التوكيل
 السفر لغير السعوديين(:

 

 إذا كان مالك األسهم شخصاّ معنويّا(: توقيع الموِكل )باإلضافة للختم الرسمي

 



 

 قبل التعديل –الئحة لجنة المراجعة 

 المادة األولى: مقدمة عامة 

. الئحة لجنة المراجعة شركة بوان، شركة مساهمة سعودية، تم إعدادها وفقا لمتطلبات الئحة حوكمة الشركات بالمملكة 1.1

بالمادة الرابعة عشرة، ونظام الشركات، والنظام األساسي  2002-212-1والصادرة عن هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم 

 للشركة. 

تحدد مهام وصالحيات اللجنة وحقوق وواجبات أعضاء اللجنة وكيفية اختيارهم والمكافآت الخاصة بهم . الئحة لجنة المراجعة 2.1

 والقواعد التي تحكم إنهاء خدمة األعضاء باللجنة وأيضا اإلجراءات المتعلقة باجتماعات اللجنة.

عدة مجلس اإلدارة للقيام بمهامه اإلشرافية الشركة عن طريق مسا أعمال على . الوظيفة األساسية للجنة المراجعة هي المراقبة1.1

بكفاءة وفعالية، وبصفة خاصة مسئولة عن التأكد من سالمة وكمال القوائم المالية، وسياسات وإجراءات الرقابة الداخلية، والعالقة مع 

 أي وطلب ووثائقها اعلى سجالته االطالع حق ذلك سبيل في ولها المحاسب القانوني، وسياسات وإجراءات المراجعة الداخلية،

 للشركة العامة الجمعية دعوة من مجلس اإلدارة أن تطلب لها ويجوز التنفيذية، اإلدارة أو اإلدارة مجلس أعضاء من بيان أو إيضاح

 .جسيمة خسائر أو ألضرار الشركة أو تعرضت عملها اإلدارة مجلس أعاق إذا لالنعقاد

 المراجعة هي عبارة عن توصيات وغير ملزمة لمجلس اإلدارة.. إن جميع المقترحات التي تقدمها لجنة 1.1

 المادة الثانية: صالحيات لجنة المراجعة 

 . صالحيات اللجنة:1.2

 فيما يتعلق بوظيفة المحاسب القانوني وإعداد التقارير المالية.  1.1.2       

. تقديم المساعدة خالل إعداد الحسابات والتقارير المالية وذلك للتأكد من الصحة والشفافية والكمال في المعلومات 1.1.1.2            

 المالية التي تقوم الشركة باإلفصاح عنها.

 إن حيالها مرئياتها وإبداء ع الحسابات،مراج يقدمها التي والملحوظات والتقارير للشركة المالية القوائم في . النظر2.1.1.2            

وجدت، و دراسة السياسات المحاسبية المتبعة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس اإلدارة في شأنها والتأكد من التقارير المالية بأن يتم 

 إعدادها وفقا لهذه السياسات المحاسبية التي تتبعها الشركة.

اكل المحاسبية التي تؤثر على عملية إعداد التقارير المالية وفهم مدى تأثيرها على صحة . تحديد ومراجعة المش1.1.1.2            

 تلك التقارير.

. اإلشراف على عملية إعداد التقارير المالية الربع سنوية والسنوية والتي تقـوم  بإعدادها اإلدارة ومراجعتها قبل 1.1.1.2            

 نشرها. 

د توصيات لمجلس اإلدارة بما يتعلق بمدى مالئمة السياسات المحاسبية المطبقة لطبيعة الشركة، وتقييمها . إعدا2.1.1.2            

 للتقارير المالية التي تصدرها الشركة ولطبيعة عملية المراجعة لها.

 ده من المجلس.. إعداد توصيات لمجلس اإلدارة فيما يتعلق بالتقرير السنوي للشركة وذلك قبل اعتما2.1.1.2            

 فيما يتعلق بالرقاية الداخلية و إدارة المخاطر: 2.1.2

تقييم فعالية وكفاءة الشركة في إدارة المخاطر والسياسات التي تطبقها الشركة المتعلقة بعمليات تحديد وتقييم ومعالجة تلك  1.2.1.2

 والقانونية.المخاطر التي تواجهها والتي تتضمن المخاطر المالية والتشغيلية 



 

 إعداد توصيات متعلقة بإنشاء وتحسين ونشر بيئة الرقابة داخل الشركة. 2.2.1.2

دراسة وتقييم نظاـم الرقابة الداخلية و إدارة المخاطر في الشركة )إن وجدت(، بحيث تحـتوي على تقييمها الموازنات  1.2.1.2

 بة اإلدارة للمالحظات التي يبديها المراجعين الداخليين والخارجيين.المخصصة لهما ولألفراد القائمين عليهما، وأيضا لدرجة استجا

 أعمال من به قامت كفايته وعما مدى شأن في وتوصياتها رأيها عن مكتوب تقرير ووضع الداخلية الرقابة نظام دراسة 1.2.1.2

 موعد قبل الرئيس الشركة مركز في التقرير هذا من كافية نسخا   يودع أن اإلدارة وعلى مجلس اختصاصها.  نطاق في تدخل أخرى

 .الجمعية انعقاد التقرير أثناء ويتلى .منه بنسخة المساهمين من رغب من كل لتزويد األقل؛ على أيام بعشرة العامة انعقاد الجمعية

 فيما يتعلق بالمحاسب القانوني: 1.1.2

والتي تتضمن مراجعة اللجنة لكفاءتهم المهنية وتاكيد استقالليتهم التوصية لمجلس االدارة  بتعيين المحاسبين القانونيين،  1.1.1.2

 والمخاطر المتوقعة من وجود تعارض في المصالح، وأيضا تحديد أتعابهم.

إجراء مراجعة سنوية ألداء المحاسب القانوني، ووضع توصيات متعلقة بتعيينه، وإعادة تعيينه أو إنهاء عقد الشركة معه  2.1.1.2

 له واعتماد اي عمل خارج نطاق اعمال المراجعة التي يكلفون بها اثناء قيامهم باعمال المراجعة. ومتابعة اعما

العمل مع المحاسب القانوني من أجل التنسيق في إعداد ودراسة خطة وإجراءات المراجعة السنوية وإبداء الملحوظات  1.1.1.2

 يرات حدثت في الشـروط التي تطلبها الجهات اإلشرافية القانونية. عليها، مع األخذ في االعتبار ظروف الشركة الحالية وأي تغ

العمل على حـل المشاكل التي قد يواجها المحاسب القانوني أثناء تأديته لعملية المراجعة والتي تتضمن أي صعوبات قد  1.1.1.2

 يواجهها فيما يتعلـق بأهداف عملية المراجعة أو صعوبـة وصوله إلى المعلومات.

مناقشة النتائج الهامة والتوصيات التي توصل إليها المحاسب القانوني ودرجة استجابة اإلدارة لها، اإلجراءات التصحيحية  2.1.1.2

 التي قامت بها بناء على تلك التوصيات. 

المحاسب القانوني إعداد اجتماعات مع المحاسب القانوني على انفراد لمناقشة المواضيع الهامة التي قد تثيرها اللجنة أو  2.1.1.2

 بعيدا  عن إدارة الشركة، والتأكـد من أن المحاسب القانوني لديه إمكانية االتصال برئيس لجنة المراجعة في أي وقت.

إعـداد توصيات خاصة بسياسة الشركة فيما يتعـلق بالخدمات التي يقوم بها المحاسب القانوني والمتمثلة في خدمات  2.1.1.2

دمات غير المراجعة والتي تشتمل على االستشارات والبرامج التدريبية وما شـابه ذلك والتي قد تؤثـر على المراجعة العادية وخ

 استقالليته في أداء خدمات المراجعة العادية.

إعداد التوصيات الخاصة بتعيين أشخاص تابعين لمكتب المحاسب القانوني في مواقع قيادية بالشركة بعد انتهاء المحاسب  2.1.1.2

 القانوني من االنتهاء من مراجعة حسابات الشركة.

 إعداد التوصيات الخاصة بسياسة الشركة فيما يتعلق بتحديد الفترة الالزمة لتغيير المحاسب القانوني. 2.1.1.2

االضافة الى دراسة القوائم المالية االولية والسنوية قبل عرضها على مجلس االدارة وابداء الرأي والتوصية في شأنها، ب 10.1.1.2

سابقاطا امالئي في النسخة المحدثة في هذه الفقرة  دراسة ملحوظات المحاسب القانوني على القوائم المالية ومتابعة ما تم في شانها. 

 )انظر ما تحته خط(اوراق مالية تعاقدية او مذكرات حقوق اكتتاب او حقوق مشابهة اصدرته

 فيما يتعلق بالمراجعة الداخلية: 1.1.2

إعداد التوصيات الخاصة بإنشاء إدارة المراجعة الداخلية بالشركة والموازنة الخاصة بها، واختيار رئيس القسم، ومدى  1.1.1.2

 استقاللية المراجعين الداخليين. 



 

رير التي إعداد تقييم ألداء إدارة المراجعة الداخلية والمراجعين بها، بحيث يضمن التقييم ألهداف صالحيات القسم والتقا 2.1.1.2

يقوم بإعدادها وخطة المراجعة الخاصة به للسنة القادمة، والنتائج التي توصل لها خالل السنة الحالية، وإعداد التوصيات الالزمة 

 لتحسين فعاليته.

 دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ اإلجراءات التصحيحية للملحوظات الواردة فيه. 1.1.1.2

العام على إدارة المراجعة الداخلية في الشركة، من أجل التحقق من مدى فاعليتها في تنفيذ االعمال والمهمات التي  االشراف 1.1.1.2

 حددها لها مجلس اإلدارة.

 دراسة نظام الرقابة الداخلية ووضع تقرير مكتوب عن رأيها وتوصياتها في شأنه. 2.1.1.2

 ن:فيما يتعلق بااللتزام باللوائح والقواني 2.1.2

 تقييم اإلجراءات الخاصة بمراجعة الشكاوي المتعلقة بإجراءات الرقابة الداخلية وإعداد التقارير المالية والمراجعة. 1.2.1.2

تقييم اإلجراءات التي تمكن الموظفين من تقديم الشكاوي بحيث تضمن السرية التامـة، ومراجعة عملية اإلفصاح عن أي  2.2.1.2

 أو بأحد الموظفين بالشركة.  مخالفات تتعلق باإلدارة

 المادة الثالثة: الحقوق والمسؤوليات 

 . للجنة المراجعة بالشركة الحقوق التالية: 1.1

 . طلب المستندات والتقارير واإليضاحات والمعلومات األخرى المناسبة من المديرين التنفيذيين والمسئولين بالشركة.1.1.1      

. دعـوة المديرين التنفيذيين والمسئولين والموظفين بالشركة الجتماعات اللجنة لسؤالهم ولطـلب اإليضاحات والتفسيرات 2.1.1       

 منهم.

 . االستعانة بالخبراء والمستشارين والمتخصصين من خارج الشركة. 1.1.1       

 . أداء أي واجبات توكل إليهم من مجلس اإلدارة في حدود صالحيات اللجنة التي تم ذكرها في المادة الثانية.1.1.1       

 . عمل المراجعة والتقييم السنوي لالئحتها وإعداد توصيات لمجلس اإلدارة فيما يتعلق بتعديل جزء منها إن تطلب ذلك. 2.1

لمجلس اإلدارة على أساس دوري، وتقوم اللجنة بتقديمه للمجلس فور االنتهاء من انعقاد اجتماع . إعداد التقارير ربع السنوية 1.1

 اللجنة.

 . أعضاء لجنة المراجعة سوف يقوموا بالتالي:1.1

 . المشاركة في جميع أنشطة اللجنة والسعي لحضور جميع االجتماعات.1.1.1       

 وافر لديهم نتيجة مباشرتهم ألعمالهم بسرية تامة.. التعامل مع المعلومات التي تت2.1.1       

. إبالغ مجلس اإلدارة بالمستجدات التي تؤثـر على استقالليتها أو للتعارض في المصالح المتعلقـة بالقرارات التي تقوم 1.1.1       

 اللجنة باتخاذها.

 نة درجة التزام اللجنة بالئحتها.. إعداد تقييم ومراجعة سنوية ألنشطة اللجنة وألعضائها متضم1.1.1        



 

 المادة الرابعة: اختيار أعضاء اللجنة وإنهاء عضويتهم 

.. تشكل بقرار من الجمعية العامة العادية لجنة مراجعة من غير أعضاء مجلس االدارة التنفيذيين سواء من المساهمين أو من 1.1

وأن تحدد  .والمحاسبية المالية بالشؤون مختص بينهم من ة، يكونغيرهم، على أن اليقل عدد أعضائها عن ثالثة واليزيد على خمس

 في القرار مهمات اللجنة وضوابط عملها، ومكافآت أعضائها.

 . مدة عضوية اللجنة سوف تتزامن مع مدة عضوية مجلس اإلدارة. 2.1

لية والمحاسبية وبإعداد القوائم المالية، وبكيفية . يتوافر لدى أعضاء اللجنة المعرفة الالزمة لمباشرة المهام المرتبطة بالنواحي الما1.1

 التعامل مع المحاسب القانوني والمراجعين الداخليين واألطراف المناسبة األخرى. 

 . ال يجوز للعضو المنتدب )إن وجد(أو أحد المديرين التنفيذيين أن يكونوا أعضاء باللجنة. 1.1

 إنهاء عضوية أحد أعضاء اللجنة أو إعادة اختياره مرة أخرى. . يحق للجمعية العامة العادية ، في أي وقت،2.1

 المادة الخامسة: اجتماعات اللجنة 

 . يقوم أعضاء اللجنة باختيار رئيس لها، ويجب أن يحصل على تأييد غالبية األعضاء.1.2

 من غير األعضاء. . يتم اختيار أحد أعضاء اللجنة للقيام بمهام سكرتير اللجنة ويجوز للجنة تعيين السكرتير2.2

. اجتماعات اللجنة يتم عقدها لتغطية واجبات ومسؤوليات اللجنة، ويجب بصفة عامة أن ال تقل عدد االجتماعات عن اجتماع كل 1.2

ثالثة شهور، وفي حالة قيام مجلس اإلدارة بمناقشة موضوع يقع تحت مسؤولية اللجنة، فيجب على اللجنة القيام بعقد اجتماع لها 

 هذا الموضوع وإعداد تقرير به لعرضه على مجلس اإلدارة وذلك قبل اجتماع المجلس.  لمناقشة

 . اجتماعات اللجنة يتم الدعوة إليها بواسطة رئيس اللجنة أو أحد األعضاء أو بقرار من مجلس اإلدارة.1.2

. سوف يتم عقد اجتماعات إضافية عند الضرورة، أو نتيجة طلب إدارة المراجعة الداخلية أو المحاسب  ويجب حضور على 2.2

 األقل عضوين ألكمال نصاب اللجنة، وفي هذه الحالة فإن سكرتير اللجنة سوف يكون مسئوال عن الدعوة لالجتماع. 

ماع وجميع المعلومات المتعلقة بالمواضيع التي سوف يتم مناقشاتها في االجتماع . على سكرتير اللجنة إرسال جدول أعمال االجت2.2

( يوما  قبل تاريخ عقد االجتماع، وذلك لكي يتسنى ألعضاء اللجنة دراسة تلك 12ألعضاء اللجنة في فترة ال تقل عن خمسة عشر )

 المواضيع.

ر االجتماع الذي يتضمن المناقشات واآلراء التي تم عرضها . يقوم أعضاء اللجنة الحاضرين لالجتماع بالتوقيع على محض2.2

 والقرارات التي اتخذتها اللجنة ويتم إرساله إلى رئيس مجلس اإلدارة وسكرتير الشركة.

. يتم اتخاذ القرارات باللجنة بواسطة غالبية األعضاء الحاضرين، وفي حالة التساوي عند التصويت على تلك القرارات يتم 2.2

 رأي الذي يصوت لصالحه رئيس االجتماع .تفضيل ال

 المادة السادسة: المكافآت التي يحصل عليها أعضاء اللجنة

. يحدد بقرار من الجمعية العامة العادية مكافآت أعضاء لجنة المراجعة. و يتم صرفها على أساس نسبة حضور العضو 1.2

 لالجتماعات.

 

 



 

 بعد التعديل – الئحة لجنة المراجعة

 تمهيد: 

لجنة المراجعة هي لجنة رقابية تابعة لمجلس إدارة الشركة، ومعيّنة من قبل الجمعية العامة وترفع تقاريرها وتوصياتها للمجلس، 

ويعتبر الدور التي تقوم به لجنة المراجعة دور جوهري وفّعال وموجه اساسي ألعمال مجلس اإلدارة، وذلك الضطالعها بأعمال 

ة وعملية الرقابة الداخلية وتطوير النظم والخطط المتعلقة بها، ومتابعة تنفيذها والتزام الشركة وتوافقها المراجعة الداخلية والخارجي

 مع األنظمة والمعايير المتعارف عليها.

 المادة االولى  :  هدف اللجنة 

 الية.تتمثل المهمة األساسية للجنة المراجعة في التحقق من كفاية نظام الرقابة الداخلية وتنفيذه بفع -1

تقديم أية توصيات لمجلس اإلدارة من شأنها تفعيل النظام وتطويره بما يحقق أهداف الشركة ويحمي مصالح المساهمين  -2

 والمستثمرين بكفاءة عالية وتكلفة معقولة.

يتعلق بالبيانات تقديم المساعدة والمشورة لمجلس إدارة الشركة في مراقبة أعمال الشركة المالية واإلدارية والتشغيلية، خاصة بما  -1

 المالية، وااللتزام بالسياسات واألنظمة واللوائح واإلجراءات، والسيطرة على مخاطر بيئة العمل.

 مساعدة مجلس اإلدارة في تنفيذ مسؤولياته المتعلقة بسياسات الشركة المحاسبية، والرقابة الداخلية، والتقارير المالية. -1

 والمعايير والسياسات ذات العالقة بنطاق عمل ومهام ومسئوليات اللجنة.التحقق من االلتزام باألنظمة والقوانين  -2

 تقييم مستوى فعالية أنظمة الرقابة والمراجعة الداخلية في الشركة. -2

 المادة الثانية : تشكيل لجنة المراجعة وضوابط عملها

ساهمين لجنة مراجعة من المساهمين أومن غيرهم وقرار من الجمعية العامة العادية للم -بناء  على اقتراح من مجلس اإلدارة  -تشكل 

من أصحاب الخبرة والكفاءة، على ان ال يقل عدد اعضائها عن ثالثة وال يزيد عن خمسة، ولمدة عضوية مجلس اإلدارة، وفقا 

 -الضوابط التالية :

 .أال تضم أيا  من أعضاء مجلس اإلدارة التنفيذيين -1

 والمحاسبية. ان يكون من بينهم مختص بالشؤون المالية -2

 ال يجوز لمن كان يعمل لدى مراجع حسابات الشركة خالل السنتين الماضيتين أن يكون عضوا في لجنة المراجعة. -3

 ال يجوز أن يكون رئيس مجلس إدارة الشركة عضوا في لجنة المراجعة .  -4

 أن يكون من بين أعضاء اللجنة عضوا  مستقل على األقل من مجلس اإلدارة. -5

 اللجنة من بينهم رئيسا للجنة على أن يكون من األعضاء غير التنفيذيين أو المستقلين.يختار أعضاء  -6

في حال شغور أحد مقاعد عضوية اللجنة أثناء مدة العضوية، يجوز لمجلس اإلدارة تعيين عضوا مؤقتا  في المركز الشاغر على  -7

جمعية العامة العادية في أول اجتماع لها للمصادقة عليه أن يكون ممن تتوفر فيه الخبرة الكافية وأن يعرض هذا التعيين على ال

 ويكمل العضو الجديد مدة سلفه.

تقوم اللجنة بتعيين أمين سر لها للقيام بمهام سكرتير لجنة المراجعة سواء من بين أعضائها أو ممن تراه مناسبا من غير األعضاء  -8

وتوثيقها ومتابعة تنفيذ توصياتها وتوجيهاتها وقراراتها دون أن  للقيام باإلعداد لالجتماعات وأعمال اللجنة وإعداد محاضرها

 يكون له حق التصويت.

 المادة الثالثة : اختصاصات اللجنة ومسؤولياتها

 تختص لجنة المراجعة بالمراقبة على أعمال الشركة والتحقق من سالمة ونزاهة التقارير والقوائم المالية وأنظمة الرقابة الداخلية فيها،

 ل مهام اللجنة بصفة خاصة ما يلي:وتشم

 



 

 :التقارير المالية -1

دراسة القوائم المالية األولية للشركة قبل عرضها على مجلس اإلدارة وابداء الرأي والتوصية في شأنها لضمان نزاهتها وعدالتها  -أ

 وشفافيتها.

لقوائم المالية للشركة عادلة ومتوازنة ومفهومة فيما إذا كان تقرير المجلس وا -بناء على طلب مجلس اإلدارة  -إبداء الرأي الفني  -ب

وتتضمن المعلومات التي تتيح للمساهمين والمستثمرين تقييم المركز أو الوضع المالي للشركة وأدائها ونموذج عملها 

 واستراتيجيتها.

 دراسة أية مسائل مهّمة أو غير مألوفة تتضمنها التقارير المالية. -ت

 ة في المسائل الجوهرية الواردة في التقارير المالية.التحقق من التقديرات المحاسبي -ث

 دراسة السياسات المحاسبية المتبعة في الشركة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس اإلدارة في شأنها. -ج

الشركة تقديم المساعدة خالل إعداد الحسابات والتقارير المالية وذلك للتأكد من صحة وشفافية وكمال المعلومات المالية التي تقوم  -ح

 باإلفصاح عنها.

 التأكد من أن التقارير المالية يتم إعدادها وفق السياسات المحاسبية التي تتبعها الشركة. -خ

 النظر في القوائم المالية للشركة والتقارير والملحوظات التي يقدمها مراجع الحسابات، وإبداء مرئياتها حيالها إن وجدت. -د

بمدى مالئمة السياسات المحاسبية المطبقة لطبيعة الشركة، وتقييمها للتقارير المالية التي  إعداد توصيات لمجلس اإلدارة بما يتعلق -ذ

 تصدرها الشركة ولطبيعة عملية المراجعة لها.

 المراجعة الداخلية: -2

 دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر في الشركة .  -أ

 ومتابعة تنفيذ اإلجراءات التصحيحية للمالحظات الواردة فيها.دراسة تقارير المراجعة الداخلية   -ب

اإلشراف على إدارة المراجعة الداخلية في الشركة، من أجل التحقق من مدى فعاليتها في تنفيذ األعمال والمهمات التي حددها لها   -ت

ارة المراجعة الداخلية والمراجعين بها، مجلس اإلدارة من خالل التحقق من توافر الموارد الالزمة وكذلك إعداد تقييم ألداء إد

بحيث يتضمن التقييم األهداف من صالحيات القسم والتقارير التي يقوم بإعدادها وخطة المراجعة الخاصة به للسنة القادمة، 

 والنتائج التي توصل لها خالل السنة الحالية، وإعداد التوصيات الالزمة لتحسين فعاليته.

 بتعيين مدير وحدة او ادارة المراجعة الداخلية او المراجع الداخلي واقتراح مكافأته.صية لمجلس االدارة التو  -ث

 مراجع الحسابات: -3

التوصية لمجلس اإلدارة بترشيح مراجعي الحسابات وعزلهم وتحديد أتعابهم وتقييم أدائهم، بعد التأكد من استقاللهم ومراجعة   -أ

 نطاق عملهم وشروط التعاقد معهم.

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

 الصلة.

مراجعة خطة مراجع حسابات الشركة وأعماله، والتحقق من عدم تقديمه أعماال  فنية أو إدارية تخرج عن نطاق أعمال المراجعة،  -ت

 وإبداء مرئياتها حيال ذلك.

 ابة على استفسارات مراجع حسابات الشركات.اإلج -ث

 دراسة تقارير مراجع الحسابات ومالحظاته على القوائم المالية ومتابعة ما اتخذ بشأنها. -ج

 ضمان االلتزام: -4

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

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

 مراجعة العقود والتعامالت المقترح أن تجريها الشركة مع األطراف ذوي العالقة، وتقديم ما تراه بشأنها إلى مجلس اإلدارة. -ت

جراءات التي يتعين رفع إلى مجلس اإلدارة المسائل التي ترى انها ضرورية من اجل اتخاذ اجراء بشأنها  وإبداء توصياتها باال  -ث

 اتخاذها .

 يجب حضور رؤساء اللجان أو من ينيبونهم من أعضائها للجمعيات العامة لإلجابة عن أسئلة المساهمين -ج

 وضع الية  تتيح للعاملين في الشركة تقديم مالحظاتهم بشأن أي تجاوز في التقارير المالية أو غيرها بسرية.  -ح

 تحقيق مستقل يتناسب مع حجم الخطأ أو التجاوز وأن تتبنى إجراءات متابعة مناسبة. التحقق من تطبيق هذه الترتيبات بإجراء -خ



 

وضع ما يلزم من سياسات أو إجراءات يتبعها أصحاب المصالح في  -بناء على اقتراح لجنة المراجعة   -على مجلس اإلدارة  -د

 تقديم شكاواهم، مع مراعاة ما يلي:

عاملون في الشركة مجلس اإلدارة بما قد يصدر من اإلدارة التنفيذية من تصرفات أو تيسير إبالغ أصحاب المصالح بمن فيهم ال .1

ممارسات تخالف األنظمة واللوائح والقواعد المرعية أو تثير الريبة في القوائم المالية أو أنظمة الرقابة الداخلية أو غيرها، سواء 

 راء التحقيق الالزم بشأنها.كانت تلك التصرفات أو الممارسات في مواجهتهم أو لم تكن، وإج

 الحفاظ على سرية إجراءات اإلبالغ بتيسير االتصال المباشر بعضو مستقل في لجنة المراجعة أو غيرها من اللجان المختصة.  .2

 تكليف شخص متخص لتلقي شكاوى أو بالغات أصحاب المصالح والتعامل معها. .1

 تخصيص هاتف أو بريد إلكتروني لتلقي الشكاوى. .1

 حماية الالزمة ألصحاب المصالح.توفير ال .2

 المادة الرابعة : اجتماعات لجنة المراجعة

تجتمع لجنة المراجعة بصفة دورية، على اال تقل عن اربعة اجتماعات خالل السنة المالية، كما تجتمع مع كٍل من مراجع حسابات  

 الشركة، والمراجع الداخلي  للشركة، ولهما طلب االجتماع مع اللجنة كلما دعت الحاجة إلى ذلك ، وفقا لما يلي :

 اجع حسابات الشركة، ومع المراجع الداخلي للشركة.تجتمع لجنة المراجعة بصفة دورية مع مر -1

 يجوز للجنة أن تعقد اجتماعات استثنائية حسب ما تقتضيه الضرورة بناء على طلب رئيس اللجنة أو أغلبية األعضاء. -2

 يكتمل النصاب القانوني الجتماع اللجنة عند حضور أغلبية أعضائها. -1

قبل رئيس اللجنة أو من يفوضه من أعضاء اللجنة أوأمين سرها قبل مدة كافية توجه الدعوة لحضور اجتماعات اللجنة كتابة من  -1

من موعد االجتماع، كما يتم تزويد أعضاء اللجنة بجدول أعمال االجتماع والعروض والوثائق الالزمة قبل فترة كافية من موعد 

 االجتماع.

 الجلسة المحددة.في حالة تعذر حضور رئيس اللجنة يجوز له تفويض أحد أعضائها لترأس  -2

يكون لكل عضو في اللجنة صوٍت متساوٍي ، وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية آراء األعضاء الحاضرين والممثلين في االجتماع  -2

وعند تساوي األصوات يرجح الرأي الذي صوت له رئيس االجتماع، وللجنة أن تصدر قرارات بالتمرير عن طريق عرضها 

لم يطلب أحد األعضاء كتابة اجتماع اللجنة للمداولة فيها، وتعرض هذه القرارات على لجنة على كافة األعضاء متفرقين ما 

 المراجعة في أول اجتماع تال لها.

تعيين اللجنة من بين اعضائها او من غيرها أمينا للسر ويقوم أمين اللجنة بإعداد مسودة محضر اجتماع اللجنة وإرسالها لرئيس  -2

 ها وإبداء أي مالحظات عليها وتحفظ تلك المحاضر ضمن الوثائق الهامة للشركة.وأعضاء اللجنة لالطالع علي

يتابع مجلس اإلدارة أعمال وأداء اللجنة عبر رئيسها من خالل رفع التقارير الدورية لمجلس اإلدارة والتي تتضمن أيضا  محاضر  -2

 اجتماعات اللجنة.

من غير أعضاء اللجنة حضور اجتماعاتها إال إذا طلبت اللجنة االستماع  ال يحق ألي عضو في مجلس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية -2

 إلى رأيه أو الحصول على مشورته.

 المادة الخامسة : تعيين الخبراء والمستشارين الخارجيين والمختصين

وم بذلك. ويجوز لها يجوز للجنة أن تقوم بعمل تحقيقات أو دراسات عن المسائل الواقعة ضمن نطاق مسؤولياتها، أو تفويض من يق

 االستعانة على نفقة الشركة بجهة خارجية متخصصة مستقلة للقيام بمثل هذه األعمال متى ما رأت ذلك. 

 المادة السادسة : صالحيات لجنة المراجعة

 للجنة المراجعة في سبيل أداء مهامها:

 حق االطالع على سجالت الشركة ووثائقها. -1

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



 

أن تطلب من مجلس اإلدارة دعوة الجمعية العامة للشركة لالنعقاد إذا أعاق عملها أو كانت الشركة تتعرض ألضرار أو خسائر   -1

 جسيمة.

 المادة السابعة : تعيين مراجع حسابات الشركة

مهمة مراجعة حساباتها السنوية إلى مراجع يتمتع  -اح مجلس اإلدارة و توصية من لجنة المراجعة  بناء على اقتر -تسند الشركة 

باالستقالل والكفاءة والخبرة والتأهيل، إلعداد تقرير موضوعي ومستقل لمجلس اإلدارة والمساهمين مبينا فيه ما إذا كانت القوائم 

 لي للشركة وأدائها. المالية للشركة تعبر بوضوح وعدالة عن المركز الما

 المادة الثامنة : تقرير اللجنة 

تصدر اللجنة تقريرا يشتمل على خالصة وافية ألعمالها وأدائها وأبرز إنجازاتها وكيفية أداء اختصاصاتها ومهامها في ضوء ما 

تضيه العرف المهني والممارسات تقتضيه األنظمة والقوانين من متطلبات ومعايير ومحددات لمحتويات هذا التقرير ومتطلباته وبما يق

الجيدة وذلك للعرض على الجمعية العامة للمساهمين وفقا للكيفية التي يحددها نظام الشركات أو أي أنظمة أخرها تصدرها الجهات 

لمالية المشرعة المختصة وأفضل الممارسات في هذا الشأن على أن يتضمن توصياتها ورأيها في مدى كفاية نظم الرقابة الداخلية وا

 وإدارة المخاطر في الشركة، ويتلى ملخص التقرير أثناء انعقاد الجمعية العامة.

 المادة التاسعة : حدوث تعارض بين لجنة المراجعة ومجلس اإلدارة

إذا حصل تعارض بين توصيات لجنة المراجعة وقرارات مجلس اإلدارة، أو إذا رفض المجلس األخذ بتوصية اللجنة بشأن تعيين 

حسابات الشركة وعزله وتحديد أتعابه وتقييم أدائه أو تعيين المراجع الداخلي، فيجب تضمين تقرير مجلس اإلدارة توصية  مراجع

 اللجنة ومبرراتها، وأسباب عدم أخذه بها.

 المادة العاشرة : مكافآت وتعويضات لجنة المراجعة

ى بدل حضور عن جلسات اإلجتماعات وذلك وفقا  لسياسة تتكون مكافآت أعضاء لجنة المراجعة من مكافآت سنوية باإلضافة إل

 المكافآت المعتمدة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 التعديل قبل – والمكافآت الترشيحات لجنة الئحة

 المادة األولى: مقدمة عامة 

الشركات . الئحة لجنة الترشيحات والمكافآت لشركة بوان، شركة مساهمة سعودية، تم إعدادها وفقا لمتطلبات الئحة حوكمة 1.1

بالمادة الخامسة عشرة، ونظام الشركات والنظام  2002-212-1بالمملكة والصادرة عن هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم 

 األساسي للشركة.

. تحدد الالئحة صالحيات لجنة الترشيحات والمكافآت وكيفية اختيار األعضاء وكيفية إنهاء خدماتهم، وتحدد حقوق مسؤوليتهم 2.1

 فأتهم واإلجراءات الخاصة باجتماعاتهم.ومكا

. لجنة الترشيحات والمكافآت بالشركة تم إنشاؤها لمساعدة مجلس اإلدارة في أداء مهامه اإلرشادية واإلشرافية بكفاءة وفعالية، 1.1

ة الترشيحات بالشركة وبصفة خاصة تختص اللجنة بتحديد أعضاء مجلس اإلدارة والمديرين التنفيذيين األكفاء والتأكيد على أن سياس

ينتج عنها التعيينات الصحيحة وتؤدي إلى التنمية واالحتفاظ بأعضاء مجلس اإلدارة والمديرين المميزين، وبالتالي فهي تساعد الشركة 

 في تحقيق أهدافها والنمو االقتصادي لها.

ات فقط لمجلس اإلدارة وبالتالي فهي ليست . جميع االقتراحات التي تصدر عن لجنة الترشيحات والمكافآت هي عبارة عن توصي1.1

 ملزمة له. 

 المادة الثانية: صالحيات لجنة الترشيحات والمكافآت 

 صالحيات اللجنة: 1.2

 فيما يتعلق بترشيح أعضاء مجلس اإلدارة والمديرين التنفيذيين: 1.1.2

ة مجلس اإلدارة وإعداد وصف للقدرات والمؤهالت المراجعة السنوية لالحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوي 1.1.1.2

 المطلوبة لعضوية مجلس اإلدارة، بما في ذلك تحديد الوقت الذي يلزم أن يخصصه العضو ألعمال المجلس.

 مراجعة هيكل مجلس اإلدارة ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها. 2.1.1.2

 مجلس اإلدارة، واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.تحديد جوانب الضعف والقوة في  1.1.1.2

وضع معايير لتحديد استقاللية عضو مجلس اإلدارة، وآلية مناسبة إلعالم المساهمين عن أي متغيرات قد تؤدي إلى فقد  1.1.1.2

 دارة شركة أخرى.العضو الستقالليته، والتأكد من عدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إ

إعداد توجيهات وبرامج تعريفية ألعضاء مجلس اإلدارة المستقلين والغير التنفيذيين الجدد عن طبيعة أعمال الشركة  2.1.1.2

 ووصف تفصيلي عن مسؤولياتهم وواجباتهم كأعضاء في مجلس اإلدارة.

ختيار األشخاص لشغل وظيفة الرئيس التنفيذي ورؤساء إعداد توصيات لمجلس اإلدارة والمتعلقة بتحديد معايير معينة ال 2.1.1.2

 األقسام الرئيسية بالشركة.

 إعداد تقييم مبدئي لألشخاص المرشحين لوظيفة الرئيس التنفيذي ولرؤساء األقسام والوحدات بالشركة.  2.1.1.2

 سام والوحدات بالشركة. إعداد وصف للوظائف وشروط التعاقد لكال من وظيفة الرئيس التنفيذي ورؤساء األق 2.1.1.2

 وضع معايير وإجراءات مناسبة لتقييم أداء الرئيس التنفيذي ورؤساء األقسام والوحدات بالشركة.  2.1.1.2



 

 إجراء تقييم دوري ألنشطة الرئيس التنفيذي ورؤساء األقسام والوحدات بالشركة.  10.1.1.2

 قة بحوكمة الشركة والسلوك األخالقي بها. تنظيم برامج تدريبية للمديرين التنفيذيين متعل 11.1.1.2

 وضع سياسات متعلقة بالتحسين المستمر في أداء الموظفين في المستويات اإلدارية العليا.  12.1.1.2

 فيما يتعلق بمكافآت أعضاء مجلس اإلدارة والمديرين التنفيذيين.   11.1.1.2

ارة والمديرين التنفيذيين بالشركة وتنظيم جهود كل عضو في مجلس وضع سياسة للمكافآت والحوافز ألعضاء مجلس اإلد 11.1.1.2

اإلدارة والمدير التنفيذي في تطبيق األهداف اإلستراتجية للشركة، وتقييم اللجنة لألداء الشخصي لهم في مقابل األهداف التي وضعها 

 مجلس اإلدارة ومن خالل:

رة تمكن الشركة من الحصول على أداء متميز بدون أن يؤثر على وضع معايير لمكافآت ألعضاء ورئيس مجلس اإلدا 12.1.1.2

 استقاللية األعضاء. 

وضع معايير لمكافآت الرئيس التنفيذي ورؤساء األقسام والوحدات بالشركة، تقوم اللجنة بمراجعتها بشكل دوري، تتعلق  12.1.1.2

التقييم المالي والغير مالي لألداء، وهذا باإلضافة إلى وضع معايير بالمرتبات الثابتة السنوية والعالوات المتغيرة القائمة على نظام 

 بالحوافز طويل األجل لربط مصالح المديرين بمصالح مساهمي الشركة.

المراجعة المستمرة لمدى مالئمة معايير المكافآت بالشركة مقابل أداء الشركة والمركز المالي لها واالتجاهات األساسية  12.1.1.2

 مل. في سوق الع

متابعة تنفيذ القرارات التي تتخذها الجمعية العامة للمساهمين والمتعلقة بمواضيع تخص مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة  12.1.1.2

 وكبار التنفيذيين بالشركة وبالكيفية التي يتم بها اإلفصاح عن تلك المكافآت بالتقرير السنوي للشركة. 

 ترشيحات والمكافآت  المادة الثالثة: حقوق ومسئوليات لجنة ال

 سوف يكون للجنة الحقوق ما يلي:  1.1

 . طلب المستندات والتقارير والتوضيحات والمعلومات المناسبة من المسئولين والتنفيذيين وموظفي الشركة.1.1.1

 . دعوة المسئولين والتنفيذيين والموظفين بالشركة الجتماعاتها لسؤالهم ولسماع تفسيراتهم. 2.1.1

 ستعانة بخدمات الخبراء والمستشارين من خارج الشركة. . اال1.11

 . أداء الخدمات األخرى التي يطلبها مجلس اإلدارة والتي تقع داخل صالحيات اللجنة.  1.1.1

سوف تقوم اللجنة بعمل مراجعة وتقييم سنوي لالئحتها بهدف التأكد من قيامها لواجباتها ورفع التوصيات لمجلس اإلدارة بشأن  2.1

 جراء التعديالت بها. إ

 سوف تقوم اللجنة بتقديم محاضر اجتماعاتها لمجلس اإلدارة.  1.1

 سوف يقوموا أعضاء اللجنة بالتالي:  1.1

 . المشاركة في أنشطة وأعمال اللجنة، وحضور جميع االجتماعات. 1.1.1

 بها الشركة.  . االطالع والدراية الكاملة بجميع المستجدات في بيئة األعمال التي تعمل2.1.1



 

 . اعتبار جميع المعلومات التي اطلعوا عليها بسبب عملهم في اللجنة على أنها معلومات سرية. 1.1.1

. إعالم مجلس اإلدارة في حالة وجود تغيرات في وضعهم كأعضاء مجلس إدارة مستقلين أو أي تعارض مصالح قد نشأ نتيجة 1.1.1

 قرارات تقوم اللجنة باتخاذها. 

 لرابعة: اختيار وتكوين وإنهاء خدمات أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت المادة ا

 سوف تتكون اللجنة من ثالثة أعضاء وسوف يتم اختيارهم عن طريق غالبية أصوات أعضاء مجلس اإلدارة.  1.1

 فترة تعيين اللجنة سوف يتزامن مع فترة تعيين مجلس اإلدارة.  2.1

 لذين يتم االختيار منهم لعضوية اللجنة. أعضاء مجلس اإلدارة فقط هم ا 1.1

 سوف يختار مجلس اإلدارة، كلما توفر ذلك، عضوا على االقل من اعضاء المجلس المستقلين لعضوية اللجنة،.  1.1

ن أعضاء اللجنة يجب عليهم أن يمتلكوا المعرفة المناسبة والخبرة والمهارة في تعامالتهم مع المديرين التنفيذيين الرئيسيي 2.1

 بالشركة. 

 يجوز لمجلس اإلدارة في أي وقت إنهاء خدمة أي عضو من أعضاء اللجنة واختيار عضو آخر.  2.1

 المادة الخامسة: إجراء اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت 

 سوف تقوم اللجنة باختيار رئيس لها وفق غالبية أصوات أعضائها. 1.2

 للقيام بمهام سكرتير اللجنة، ويجوز تعيين السكرتير من غير األعضاء. تقوم اللجنة باختيار أحد األعضاء بها 2.2

سوف يتم إنعقاد االجتماعات عند الحاجة، وعلى األقل مرة واحدة سنويا، أو في حال تحضير لمناقشة مواضيع تتعلق باللجنة في  1.2

 اجتماع مجلس اإلدارة. 

 أو األعضاء أو عن طريق مجلس اإلدارة.  يتم الدعوى الجتماعات اللجنة بواسطة رئيس اللجنة 1.2

 يكتمل نصاب االجتماعات بحضور نصف األعضاء على األقل وبحد ادنى عضوين.  2.2

 سوف يكون سكرتير اللجنة مسئول عن توزيع دعوة االجتماعات وجدول األعمال لجميع أعضاء اللجنة.  2.2

 سوف يتم التوقيع على محاضر االجتماعات من جميع األعضاء الحاضرين لالجتماع.  2.2

 سوف يتم اتخاذ قرارات اللجنة بأغلبية أصوات األعضاء الحاضرين لالجتماع.  2.2

 المادة السادسة: مكافآت أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت 

 سبة حضور العضو لالجتماعات، ويتم صرفها بعد االجتماع.المكافآت الثابتة السنوية يتم صرفها على أساس ن  1.2

 

 

 



 

 بعد التعديل – الئحة لجنة الترشيحات والمكافآت

 تمهيد :

يتلخص دور لجنة الترشيحات والمكافآت في مساعدة مجلس اإلدارة في أداء مهامه اإلرشادية واإلشرافية بكفاءة وفعالية، كما تصدر 

اقتراح مجلس اإلدارة الئحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت على أن تشمل هذه الالئحة ضوابط  الجمعية العامة للشركة بناء على

 وإجراءات عمل اللجنة، ومهامها، وقواعد اختيار أعضائها، ومدة عضويتهم، ومكافآتهم.

 المادة االولى : صفة اللجنة 

 المعتمدة من الجمعية العامة للشركة.لجنة تابعة لمجلس إدارة الشركة، ومعيّنه من قبله وفق الئحة العمل  

 المادة الثانية : هدف اللجنة 

 تهدف لجنة المكافآت والترشيحات إلى مساعدة مجلس اإلدارة للقيام بالمهام والمسؤوليات التالية:

 تعزيز اإلداء والفاعلية لمجلس اإلدارة في إنجاز المهام المختلفة المتعلقة بأعمال اللجنة. -1

 اسات التعويضات والمكافآت، وتحديد المسؤوليات والواجبات والصالحيات الخاصة باالدارات المختلفة .تحديد سي -2

 وضع السياسات والمعايير لتعويضات أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين في الشركة. -1

 االشراف على خطة المكافآت والحوافز لموظفي الشركة ومتابعة تنفيذها. -1

 على عملية الترشح لعضوية المجلس واللجان واإلدارة التنفيذية بالشركة والتأكد من ربطها باألداء. اإلشراف -2

 إدارة عملية تقييم أداء أعضاء المجلس واللجان. -2

 المادة الثالثة : تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت وضوابط عملها

 بداية دورة مجلس إدارة الشركة وتنتهي بانتهاء دورة مجلس اإلدارة. تشكل بقرار من مجلس إدارة الشركة ، وتبدأ عضويته مع -1

يكون عدد اعضائها من ثالثة الى خمسة من غير أعضاء مجلس اإلدارة التنفيذيين، سواء من المساهمين أو من غيرهم على أن  -2

 يكون من بينهم عضو مستقل على األقل.

 أن يكون من أعضاء مجلس اإلدارة المستقلين.يختار أعضاء اللجنة من بينهم رئيسا على  -1

 يجب أن يتمتع أعضاء اللجنة بالخبرة المناسبة والمؤهالت ذات العالقة بمهام اللجنة ومسؤولياتها وطبيعة عملها. -1

يستقيل من يحق لمجلس اإلدارة عزل أو استبدال أحد أو كل أعضاء اللجنة في أي وقت يراه مناسبا، كما يجوز لعضو اللجنة أن  -2

 عضوية اللجنة بشرط أن يكون ذلك في وقت مناسب.

إذا شغر مركز أحد أعضاء اللجنة كان لمجلس اإلدارة أن يعين عضوا في المركز الشاغر، على أن يكون ممن تتوافر فيهم الخبرة  -2

 والكفاية. 

ين السكرتير من غير األعضاء. ويكون سكرتير اللجنة تقوم اللجنة باختيار أحد أعضائها للقيام بمهام سكرتير اللجنة، ويجوز تعي -2

 مسؤوال  عن توزيع دعوة االجتماعات وجداول األعمال لجميع أعضاء اللجنة وغيرها من األعمال التي يُكلف بها من قبل اللجنة.



 

 المادة الرابعة : اختصاصات لجنة الترشيحات والمكافآت

 فيما يتعلق بالمكافآت:  (أ

ضحة لمكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عن المجلس واإلدارة التنفيذية تعزز من تحفيز الجهاز إعداد سياسة وا .1

اإلداري والمحافظة على الكوادر المتميزة، ورفعها إلى مجلس اإلدارة للنظر فيها تمهيدا العتمادها من الجمعية العامة، على أن 

 باألداء، واإلفصاح عنها، والتأكد من تنفيذها.يراعى في تلك السياسة اتباع معايير ترتبط 

 توضيح العالقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها، وبيان أي انحراف جوهري عن هذه السياسة. .2

 المراجعة الدورية لسياسة المكافآت، وتقييم مدى فعاليتها في تحقيق أهدافها. .1

 جلس اإلدارة واللجان المنبثقة منه وكبار التنفيذيين بالشركة وفقا للسياسة المعتمدة.التوصية لمجلس اإلدارة بمكافآت أعضاء م .1

مراجعة المكافآت المالية للرئيس التنفيذي، بما في ذلك الحوافز طويلة وقصيرة األجل إلى جانب تحديد سقف النتائج المتوقع  .2

 إلدارة.تحقيقها من الرئيس التنفيذي، وتقديم التوصيات بشأنها إلى مجلس ا

 فيما يتعلق بالترشيحات:  (ب

 اقتراح سياسات ومعايير واضحة للعضوية في مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة منه واإلدارة التنفيذية.  .1

المراجعة السنوية للمتطلبات الالزمة من المهارات أو الخبرات لعضوية مجلس اإلدارة ووظائف اإلدارة التنفيذية، وإعداد وصف  .2

والمؤهالت المطلوبة لعضوية مجلس اإلدارة وشغل وظائف اإلدارة التنفيذية، بما في ذلك تحديد الوقت الذي يتعين على للقدرات 

 العضو تخصيصه ألعمال مجلس اإلدارة.

 مراجعة هيكل مجلس اإلدارة واللجان واإلدارة التنفيذية وتقديم التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها. .1

 في لألعضاء التنفيذيين واألعضاء غير التنفيذيين واألعضاء المستقلين وكبار التنفيذيين.وضع وصف وظي .1

 وضع اإلجراءات الخاصة في حال وجود مركز شاغر ضمن عضوية مجلس االدارة أو كبار التنفيذيين. .2

الشركة من خالل اقتراح اآلليات تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس اإلدارة، واقتراح الحلول لمعالجتها بما يتفق مع مصلحة  .2

الالزمة لتقييم أداء المجلس وأعضائه ولجانه واإلدارة التنفيذية سنويا وذلك من خالل مؤشرات قياس أداء مناسبة ترتبط بمدى 

القوة  تحقيق األهداف االستراتيجية للشركة وجودة إدارة المخاطر وكفاية أنظمة الرقابة الداخلية وغيرها، على أن تحدَّد جوانب

 والضعف واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.

مراجعة مكافآت لجان المجلس والتوصية بأية تعديالت بخصوصها وعرضها على المجلس العتمادها، كما يجوز أن تقوم اللجنة  .2

 لحاجة.بتقديم توصياتها للمجلس في حال شغر أحد مقاعد عضوية أي من لجان المجلس بتعيين أعضاء جدد عند ا

التحقق بشكل سنوي من استقاللية األعضاء المستقلين، والتحقق من عدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية  .2

 مجلس إدارة شركة أخرى .

 دراسة ومراجعة توصيات الرئيس التنفيذي الخاصة بتعيين وإنهاء خدمة كبار التنفيذيين. .2

اإلحالل الوظيفي للشركة بصفة عامة وللمجلس والرئيس التنفيذي وكبار التنفيذيين دراسة ومراجعة خطط التعاقب اإلداري أو  .10

 بصفة خاصة.

توفير مستوى مناسب من التدريب والتعريف لألعضاء الجدد في المجلس واللجان عن مهام الشركة ومنجزاتها بما يمكنهم من  .11

 أداء أعمالهم بالكفاءة المطلوبة.

ل من أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية على برامج ودورات تدريبية بشكل مستمر تطوير اآلليات الالزمة لحصول ك .12

 بغرض تنمية مهاراتهم ومعارفهم في المجاالت ذات العالقة بأنشطة الشركة.

 ج(  مهام ومسؤوليات أخرى:

م العالقة بين الشركة والشركات مساعدة مجلس اإلدارة في وضع ومراجعة الهيكل التنظيمي للشركة والنموذج التشغيلي الذي ينظ

 التابعة.

 



 

 المادة الخامسة : اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت

تعقد إجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت بصفة دورية كل ستة أشهر على األقل، كما يجوز لها أن تعقد اجتماعات استثنائية أو  -1

 على دعوة من رئيس اللجنة أو إثنين من أعضائها.طارئة حسب ما تقتضيه مصلحة العمل وذلك بناء  

 يكتمل النصاب القانوني الجتماع اللجنة بحضور أغلبية أعضائها. -2

في حال تعذرحضور رئيس اللجنة يحق له تفويض أحد أعضائها لترأس تلك الجلسة، وفي حال لم يقم رئيس اللجنة بتفويض من  -1

 ن بينهم من يترأس االجتماع.يترأس االجتماع، يختار أعضاء اللجنة م

تصدر قرارات اللجنة بأغلبية آراء األعضاء الحاضرين وعند تساوي األصوات يرجح الرأي الذي صوت له رئيس اللجنة،  -1

وللجنة أن تصدر قرارات بالتمرير عن طريق عرضها على كافة األعضاء متفرقين ما لم يطلب أحد األعضاء كتابة اجتماع اللجنة 

 فيها، وتعرض هذه القرارات على لجنة المراجعة في أول اجتماع تال له. للمداولة

 يتم إعداد جدول أعمال االجتماع والذي يتم تضمينه بالدعوة بالتنسيق مع رئيس اللجنة قبل االجتماع. -2

نة من فريق االدارة التنفيذية ال يحق لغير أعضاء اللجنة حضور اجتماعاتها عدا أمين سر اللجنة، اال أنه يمكن لغير أعضاء اللج -2

 أوالمديرين أو الموظفين أو المراقبين حضور كل أو جزء من االجتماعات بناء على طلب أو دعوة من اللجنة وذلك للمشورة.

 يقوم أمين سر اللجنة بإعداد مسودة محضر اجتماع اللجنة متضمنة بأسماء األعضاء الحاضرين، باإلضافة إلى ما دار من نقاشات -2

ومداوالت وقرارات وإرسالها لرئيس وأعضاء اللجنة وذلك لإلطالع عليها وإبداء أي مالحظات عليها وتوقيعها وتحفظ تلك 

 المحاضر ضمن الوثائق الهامة للشركة.

يتابع مجلس اإلدارة أعمال وأداء اللجنة عبر رئيسها ومن خالل التقارير الدورية ومحاضر اإلجتماعات التي ترفع إلى مجلس  -2

 إدارة الشركة.

 يجوز عقد االجتماع عبر وسائل التقنية الحديثة ، ويعتبر الحضور من خاللها اصالة . -2

 المادة السادسة :  صالحيات اللجنة

عن أي أمر يدخل ضمن اختصاصاتها ومهامها، أو أي موضوع يطلبه المجلس على وجه التحديد والتي تقع ضمن حق التحري  -1

 صالحياتها.

للجنة الحق في االستعانة بمن تراه من الخبراء والمختصين من داخل الشركة أو من خارجها في حدود صالحياتها لمساعدة اللجنة  -2

 في أداء مهامها.

طالع على كافة البيانات والمعلومات والسجالت المتعلقة بالمكافآت والتعويضات بالشركة واالطالع على تقارير يحق للجنة اال -1

 التعاقب اإلداري الخاصة بالتنفيذيين.

يمات التوصية بالتعيين لعضوية مجلس اإلدارة وفقا  للسياسات والمعايير المعتمدة في الشركة واللوائح التنظيمية الالزمة والتعل -1

 النافذة من الجهات المختصة، مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبق إدانته بجريمة مخلة بالشرف أو األمانة.

 المادة السابعة : مكافآت وتعويضات لجنة الترشيحات والمكأفات

 المكافآت المعتمدة.تتكون مكافآت أعضاء لجنة الترشيحات والمكأفات من بدل حضور عن جلسات اإلجتماعات وذلك وفقا  لسياسة 

 



 

 الئحة سياسة المكافآت

 تمهيد 

تم إعداد الئحة سياسة ومعايير المكافآت وفقا لنظام الشركات ونظام الشركة األساس ومتطلبات الئحة حوكمة الشركات ، وتحدد  -1

 هذه الالئحة ضوابط وإجراءات منح المكافآت ألعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين.

عديل هذه الالئحة إال بناء  على قرار من مجلس اإلدارة وال يسري التعديل إال بعد موافقة الجمعية العامة للشركة، ما لم ال يتم ت -2

 تتضمن األنظمة واللوائح والتعليمات الصادرة من الجهات المختصة غير ذلك.

 المادة االولى : أهداف السياسة 

لمكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء لجانه وكبار التنفيذيين في ضوء متطلبات الهدف من هذه الالئحة هو تحديد معايير واضحة 

 نظام الشركات وأنظمة ولوائح هيئة السوق المالية .

 المادة الثانية : األحكام العامة 

واإلدارة تختص لجنة الترشيحات والمكافآت بإعداد سياسة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عن المجلس 

التنفيذية، على أن يراعى في تلك السياسة اتباع معايير ترتبط باألداء، واإلفصاح عنها، والتحقق من تنفيذها، وكذلك توضيح العالقة 

بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها، وبيان أي انحراف جوهري عن هذه السياسة، وكذلك المراجعة الدورية 

آت، وتقييم مدى فعاليتها في تحقيق األهداف المتوخاة منها، وكذلك التوصية لمجلس اإلدارة بمكافآت أعضاء مجلس لسياسة المكاف

 اإلدارة واللجان المنبثقة عنه وكبار التنفيذيين بالشركة وفقا  للسياسة المعتمدة. 

 أن يراعى في سياسة المكافآت ما يلي: دون إخالل بأحكام نظام الشركات ونظام السوق المالية ولوائحهما التنفيذية، يجب

 أن تكون المكافآت متناسبة مع نشاط الشركة والمهارات الالزمة إلدارتها. -1

 يستحق العضو المكافأة اعتبار من تاريخ انضمامه للمجلس أو اللجنة ووفقا لمدة عضويته . -2

 ومع حجم وطبيعة ودرجة المخاطر لديها. تراعي الشركة انسجام المكافآت مع استراتيجية الشركة وأهدافها -1

أن تكون المكافآت عادلة ومتناسبة مع اختصاصات العضو واألعمال والمسؤوليات التي يقوم بها ويتحملها أعضاء مجلس اإلدارة  -1

 أو اللجان، باإلضافة إلى األهداف المحددة من قبل مجلس االدارة المراد تحقيقها خالل السنة المالية.

تحدَّد المكافآت بناء  على مستوى الوظيفة، والمهام والمسؤوليات المنوطة بشاغلها، والمؤهالت العلمية، والخبرات العملية،  -2

 والمهارات، ومستوى األداء.

 أن تعد بالتنسيق مع لجنة الترشيحات والمكافآت عند التعيينات الجديدة. -2

جلس واللجان وكبار التنفيذيين في التقرير السنوي لمجلس اإلدارة وفقا للضوابط تقوم الشركة باإلفصاح عن مكافآت أعضاء الم -2

 والتوجيهات الصادرة بموجب نظام الشركات وأنظمة هيئة السوق المالية ولوائحهما التنفيذية.



 

 المادة الثالثة : مكآفات أعضاء مجلس اإلدارة 

 تتضمن مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة ما يلي:

ألف لاير سعودي حسب نظام الشركات وحسب النظام األساسي للشركة، بحيث ال يتجاوزمجموع  200وية ثابتة بقيمة مكافأة سن -1

أو عينية مبلغ خمسمائة ألف لاير سنويا ، وفق الضوابط التي تضعها  -ما يحصل عليه عضو مجلس اإلدارة من مكافآت ومزايا مالية 

 أعاله.الجهة المختصة، وذلك حسب سياسة المكافآت 

يتم صرف لكل عضو إذا كان مقر إقامته الدائم خارج المدينة التي تنعقد بها اجتماعات مجلس اإلدارة بدل إركاب يعادل قيمة  -2

 لاير سعودي عن كل يوم من أيام االجتماع.  2000تذكره الدرجة األولى على الخطوط السعودية باإلضافة إلى بدل مبيت بمعدل 

طوع كتعويض عن مصاريف السكن واألكل والتنقالت وخالفه عند حضـور اجتماع مجلس اإلدارة خارج يتم صرف مبلغ مق -1

لاير سعودي  10000مدينة الرياض )المركز الرئيسي للشركة( وفـي أي مدينة أخرى داخل المملكة مبلغ مقطوع وقدره ثالثة آالف 

ذهاب وعودة( من مدينة الرياض إلى المدينـة التي سيعقد بها لكل عضو يحضر االجتماع باإلضافة إلى تذكرة سفر درجة أولى )

 االجتماع أو ما يعادل قيمتها.

يتم صرف مبلغ مقطوع كتعويض عن مصاريف السكن واالكل والتنقالت وخالفه لكل عضو اثناء حضوره اجتماع مجلس  -1

فر درجه اولى )ذهاب وعوده( من مدينة الرياض الى دوالر باالضافه الى تذكره س 1000االداره خارج المملكه بمبلغ مقطوع قدره 

 المدينه التى سيعقد بها االجتماع او ما يعادل قيمتها.

إذا طلب رئيس مجلس اإلدارة من أي من اللجان عقد اجتماع للجنة خارج مدينه الرياض أو مشاركة أي من أعضاء اللجان أو 

 الحاضرين عن المصاريف أسوه بأعضاء مجلس االدارة.جميعهم في اجتماع مجلس اإلدارة فيتم تعويض األعضاء 

إذا تزامن عقد أكثر من اجتماع في نفس اليوم والمكان فإن التعويضات عن المصاريف المذكورة أعاله تصرف لمرة واحدة فقط لكل 

 عضو.

ور االجتماعات يتم صرفها المكافآت الثابتة السنوية يتم صرفها على أساس نسبة حضور العضو لالجتماعات، والبدالت مقابل حض

 بعد االجتماع.

 المادة الرابعة: مكافأة أعضاء اللجان المنبثقة عن المجلس

 تتضمن مكافآت أعضاء اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة ما يلي:

المختصة، لاير سعودي ألعضاء لجنة المراجعة وذلك وفق الضوابط التي تضعها الجهات  1000000مكافأة سنوية ثابتة بقيمة  -1

 وذلك حسب سياسة المكافآت أعاله.

 لاير سعودي لكل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة عن كل جلسة. 1000بدل حضور جلسات اجتماعات اللجان وقدرها  -2

يتم صرف لكل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة إذا كان مقر إقامته الدائم خارج المدينة التي تنعقد بها اجتماعات اللجنة بدل  -1

لاير سعودي عن كل يوم من  2000إركاب يعادل قيمة تذكره الدرجة األولى على الخطوط السعودية باإلضافة إلى بدل مبيت بمعدل 

 أيام االجتماع. 

يتم صرف مبلغ مقطوع كتعويض عن مصاريف السكن واألكل والتنقالت وخالفه عند حضـور اجتماع اللجنة خارج مدينة  -1

لاير سعودي لكل  10000ي للشركة( وفـي أي مدينة أخرى داخل المملكة مبلغ مقطوع وقدره ثالثة آالف الرياض )المركز الرئيس

عضو من أعضاء مجلس اإلدارة يحضر االجتماع باإلضافة إلى تذكرة سفر درجة أولى )ذهاب وعودة( من مدينة الرياض إلى 

 المدينـة التي سيعقد بها االجتماع أو ما يعادل قيمتها.



 

يتم صرف مبلغ مقطوع كتعويض عن مصاريف السكن واالكل والتنقالت وخالفه لكل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة اثناء  -2

دوالر باالضافه الى تذكره سفر درجه اولى )ذهاب وعوده(  1000حضوره اجتماع مجلس االداره خارج المملكه بمبلغ مقطوع قدره 

 ا االجتماع او ما يعادل قيمتها.من مدينة الرياض الى المدينه التى سيعقد به

إذا تزامن عقد أكثر من اجتماع في نفس اليوم والمكان فإن التعويضات عن المصاريف المذكورة أعاله تصرف لمرة واحدة فقط لكل 

 عضو.

 المادة الخامسة: سياسة مكافآت اإلدارة التنفيذية 

بناء على توصية اإلدارة التنفيذية  مثل المكافآت الثابتة،  -في الشركة يحدد مجلس اإلدارة أنواع المكافآت التي تُمنح للعاملين  -1

والمكافآت المرتبطة باألداء، والمكافآت في شكل أسهم، بما ال يتعارض مع الضوابط واإلجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذا  لنظام 

 الشركات الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة.

والترشيحات بمراجعة سلم الرواتب المحدد لجميع الموظفين وكبار التنفيذيين وبرنامج وخطط الحوافز بشكل تقوم لجنة المكافآت  -2

 مستمر واعتمادها وذلك بناء على توصية من اإلدارة التنفيذية.

م يتم تقييم األداء العام في بداية العام يتم إقرار أهداف الشركة السنوية وأهداف كبار التنفيذيين والموظفين فيها وفي نهاية العا -1

 للشركة وما تم تحقيقه من أهداف. 

تشمل معايير األداء الرئيسية على مستوى الشركة مجموعة من األهداف قصيرة األجل وأخرى طويلة األجل وتشمل مؤشرات  -1

لى جميع مستويات الشركة وصوال الربحية والمالءة والسيولة والنمو. وتضمن عملية إدارة األداء تسلسل جميع األهداف بشكل سليم ع

 إلى وحدات األعمال والموظفين المعنيين .

تهدف المكافآت إلى توفير حالة من التنافسية المطلوبة لجذب واالحتفاظ بالموظفين المؤهلين واألكفاء والحفاظ على المستوى -2

 العالي من المهارات الذي تحتاج إليه الشركة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 التعديل قبل – اإلدارة مجلس في العضوية وإجراءات ومعايير سياسات

 

 .اإلدارة مجلس لعضوية الترشيح: األولى المادة

 أسهم من سعودي لاير 10.000 االسمية قيمته ما األقل على يمتلك أن بشرط لإلدارة، للترشيح يتقدم أن حقه من مساهم أي. 1.1

 .للترشيح تقدمه تاريخ في الشركة

 فيها سينتخب العامة الجمعية انعقاد تاريخ من يوما  ( 20) ستين فترة قبل وذلك المساهمين من الترشيحات الشركة تستلم سوف. 2.1

 . الجدد المجلس أعضاء

 .المساهمين من المقدمة المرشحين قائمة اكتمال عدم حالة في مرشحين إضافة اإلدارة مجلس حق من.  1.1

 : طريق عن ترشيحه مستندات تقديم يمكنه اإلدارة مجلس لعضوية المرشح.  1.1

 أو. اإلدارة مجلس لسكرتير وموجه للشركة الرئيسي المقر لعنوان المسجل البريد. 1.1.1        

 أو. استالم مستند على والحصول اإلدارة مجلس لسكرتير مباشرة التسليم. 2.1.1        

 :يلي ما الترشيح مستندات تشتمل. 2.1

 .ميالده وتاريخ ثالثي المرشح اسم. 1.2.1        

 .لها المانحة التعليمية والجهة شهادة كل على حصوله وتاريخ المرشح عليها حصل التي العلمية الشهادات.2.2.1        

 .الماضية سنوات العشر خالل شغلها التي المناصب متضمنة للمرشح المهنية الخبرة. 1.2.1        

 .رأسمالها في يمتلكها التي األسهم عدد متضمنة بها مصالح له أو المرشح إليها ينتمي التي والجهات بالشركات قائمة. 1.2.1        

 مع لها التابع والشركات بالشركة التنفيذيين المديرين أو اإلدارة مجلس أعضاء من للمرشح األقارب باألشخاص قائمة. 2.2.1        

 .وجودها حالة في القرابة درجة تحديد

 سوف الذين المرشحين ويحدد المقدمة الترشيحات بمراجعة والمكافآت الترشيحات لجنة خالل من اإلدارة مجلس يقوم سوف. 2.1

 (. 2.1) المادة في المحدد التاريخ من أسبوعين خالل وذلك المرشحين قائمة تتضمنهم

 على التصويت اإلدارة، مجلس في له ممثلين تعيين الشركة نظام بحسب له يحق الذي االعتبارية، الصفة ذي للشخص يجوز ال. 2.1

 .اإلدارة مجلس لعضوية المرشحين اختيار

 

 المجلس أعضاء عضوية وإنهاء انتخاب: الثانية المادة

 ويجوز التراكمي، التصويت طريق عن أعوام ثالثة لمدة االدارة مجلس أعضاء بانتخاب للمساهمين العامة الجمعية تقوم 1.2

 النظام حسب سنوات( 2) خمس تكون حيث األولى المجلس دورة ذلك من ويستثنى أخرى لمدد اإلدارة مجلس أعضاء تعيين إعادة

 . للشركة األساسي

 .  مدتها انتهاء قبل المجلس في عضوية أي إنهاء في الحق لها للمساهمين العامة الجمعية  2.2



 

 التعيين هذا يعرض أن على الشاغر، المركز في عضوا مؤقتا يعين أن للمجلس كان اإلدارة، مجلس أعضاء أحد مركز شغر إذا 1.2

 . لها اجتماع أول في العادية العامة الجمعية على

 وقت أقرب في العادية العامة الجمعية دعوة وجبت أعضاء ثالثة وهو األدنى الحد عن اإلدارة مجلس أعضاء عدد انخفض إذا 1.2

 . قرار أية اتخاذ الباقين لألعضاء يجوز ال ذلك يتم وحتى األعضاء، من الالزم العدد لتعيين ممكن

 المالية السوق هيئة بإخطار الشركة تقوم وسوف العضوية، إنهاء طرق من بأي اإلدارة مجلس أعضاء أحد عضوية انتهاء عند. 2.2

 . العضوية انتهاء فورا   لذلك دعت التي األسباب بيان مع

  اإلدارة مجلس رئيس: الثالثة المادة

 .االدارة مجلس أعضاء أصوات بغالبية وذلك األعضاء من اإلدارة مجلس رئيس انتخاب يتم. 1.2

 مجلس كرئيس انتخابه يتم أن يجوز ال له، تابع تنفيذي مدير أو( وجد ان) للشركة العضوالمنتدب منصب يشغل الذي العضو. 2.2

 . الشركة إدارة

 .األعضاء أصوات بغالبية وذلك وقت أي في المجلس رئيس تعيين وإعادة عمل إنهاء حق اإلدارة لمجلس يكون سوف. 1.2

 : بالتالي اإلدارة مجلس رئيس يقوم سوف. 1.2

 تدرج التي للمواضيع األعضاء كل بين المفتوحة والمناقشة اآلراء لتبادل المناسبة األجواء وتوفير اإلدارة، مجلس عمل تنظيم. 1.1.2

 .األعمال جدول في

 عملية وتنظيم االجتماعات ورئاسة األعمال جدول وإعداد النعقادها والدعوة المجلس اجتماعات انعقاد لمواعيد الترتيب. 2.1.2

 .القرارات على التصويت

 .عليها والتوقيع االجتماعات محاضر تنظيم. 1.1.2

  المنصب لهذا مرشحال صالحية من بالتأكد يقوم التنفيذي، الرئيس  وظيفة لشغل الخاصة الترشيحات تسلمه عند. 1.1.2

 .األعضاء من الجمعية رئاسة في عنه ينوب من تفويض أو للمساهمين العامة الجمعية رئاسة. 2.1.2

 المجلس ألنشطة الشامل للشركة، السنوي التقرير محتويات ضمن من يعتبر الذي اإلدارة مجلس تقرير إعداد على اإلشراف. 2.1.2

 .العام خالل

 أصوات بأغلبية وذلك بمهامه للقيام المجلس أعضاء أحد اختيار يتم االجتماعات، أحد عن اإلدارة مجلس رئيس غياب حالة في. 2.2

 .لالجتماع الحاضرين األعضاء

 

 

 

 

 



 

 بعد التعديل – سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس اإلدارة

 تمهيد

 وسياسة الشركة المتبعة عند تعين أعضاء مجلس اإلدارة.تحدد هذه الالئحة ضوابط وإجراءات العضوية في مجلس اإلدارة  -1

ال يخل ما ورد في هذه الالئحة من أحكام بحق كل مساهم في الشركة في ترشيح نفسه أو غيره لعضوية مجلس اإلدارة وفقا   -2

 ألحكام نظام الشركات ولوائحه التنفيذية.

لس اإلدارة وال يسري التعديل اال بعد موافقة الجمعية العامة للشركة، مالم ال يتم تعديل هذه الالئحة إال بناء  على قرار من مج -1

 تتضمن األنظمة واللوائح والتعليمات الصادرة من الجهات المختصة غير ذلك.

 المادة االولى: الهدف من السياسة 

 -ين لعضوية مجلس االدارة لمساهمي الشركة والمرشح -تهدف هذه الالئحة الى وضع معايير وإجراءات واضحة ومحددة توضح 

الشروط والمعايير واإلجراءات المتبعة عند اختيار أعضاء مجلس اإلدارة وكيفية انتخابهم، وضمان التوازن والكفاءة في تشكيل 

 مجلس اإلدارة.

 المادة الثانية: سياسات ومعايير العضوية في مجلس إدارة الشركة

اية المهنية ممن تتوافر فيهم الخبرة والمعرفة والمهارة واالستقالل الالزم، بما يشترط أن يكون عضو مجلس اإلدارة من ذوي الكف

يمكنه من ممارسة مهامه بكفاءة واقتدار، على أن تراعي الجمعية العامة عند انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة توصيات لجنة المكافآت 

اء مهامهم بشكل فّعال، ويراعى أن يتوافر في العضو على والترشيحات بالشركة وتوافر المقومات الشخصية والمهنية الالزمة ألد

 وجه الخصوص ما يلي:

وذلك بأن يتمتع بمهارات قيادية تؤهله لمنح الصالحيات بما يؤدي إلى تحفيز األداء وتطبيق أفضل الممارسات  القدرة على القيادة: -1

 في مجال اإلدارة الفعالة والتقيد بالقيم واألخالق المهنية .

الكفاءة: وذلك بأن تتوافر فيه المؤهالت العلمية، والمهارات المهنية والشخصية المناسبة ومستوى التدريب والخبرات العملية ذات  -2

 الصلة بأنشطة الشركة الحالية والمستقبلية وباإلدارة واالقتصاد والمحاسبة، فضال  عن الرغبة في التعلم والتدريب.

أن تتوافر فيه القدرات الفنية، والقيادية، واإلدارية والسرعة على اتخاذ القرار، واستيعاب المتطلبات القدرة على التوجيه: وذلك ب -1

 الفنية المتعلقة بسير العمل، وأن يكون قادرا  على التوجيه االستراتيجي والتخطيط والرؤية المستقبلية الواضحة.

 يانات والتقارير المالية وفهمهما.وذلك بأن يكون قادرا  على قراءة البالمعرفة المالية:  -1

 وذلك بأن ال يكون لديه مانع صحي يعوقه عن ممارسة مهامه واختصاصاته.اللياقة الصحية:  -2

أال يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو األمانة او تمت ادانته لقيامه بسلوك مخالف في االسواق المالية او  -2

حكم بإفالسه أو أجرى ترتيبات أو صلحا  مع دائنيه، أو غير صالح لعضوية المجلس وفقا  ألي نظام أو تعليمات االعمال التجارية أو 

 سارية في المملكة.

 أال يكون من كبار التنفيذين أو أعضاء مجلس اإلدارة أو الشركاء في شركة أشهر افالسها أو صفيت بناء على أمرقضائي. -2

المراجعة يجب ان يكون المرشح لديه الخبرة في األمور المالية والمحاسبية التي تؤهله لعضوية اللجنة  عند الترشح لعضوية لجنة -2

 وأن ال تكون له صلة قرابة بكبار التنفيذين أو مراجع حسابات الشركة.



 

 لية.في حالة الترشح كعضو مستقل، يجب أالّ تتوافر في العضو المرشح أي من الحاالت التي تنافي االستقال -2

 أال يكون المرشح عضو في أكثر من خمس شركات مساهمة مدرجة في السوق المالية السعودية. -10

 ويراعى عند الترشيح لعضوية المجلس عدم وجود تضارب المصالح، وأال يكون المرشح موظفا  بالحكومة. -11

 أال يقل عدد األعضاء المستقلين عن ثلث أعضاء المجلس. -12

عضو مجلس اإلدارة جميع المساهمين، وأن يلتزم بما يحقق مصلحة الشركة عموما وليس ما يحقق مصالح المجموعة أن يمثل  -11

 التي يمثلها أو التي صوتت على تعيينه في مجلس اإلدارة.

 .يجب أن يتمتع العضو المستقل باالستقالل التام في مركزه وقراراته، وال تنطبق عليه أي من عوارض االستقالل -11

أن يلتزم المرشح لعضوية المجلس بمبادئ الصدق واألمانة والوالء والعناية واالهتمام بمصالح الشركة والمساهمين وتقديمها  -12

 على مصلحته الشخصية.

 المادة الثالثة: إجراءات الترشح لعضوية مجلس اإلدارة

 ثالثة وال يزيد على أحد عشر.يحدد نظام الشركة األساس عدد أعضاء مجلس اإلدارة، على أالَّ يقل عن  -1

تنتخب الجمعية العامة أعضاء مجلس اإلدارة للمدة المنصوص عليها في نظام الشركة األساس بشرط أال تتجاوز ثالث سنوات.  -2

 ويجوز إعادة انتخابهم ما لم ينص نظام الشركة األساس على غير ذلك.

 اإلدارة، وذلك في حدود نسبة ملكيته في رأس المال.  يحق لكل مساهم ترشيح نفسه أو شخص آخر أو أكثر لعضوية مجلس -1

تتولى لجنة المكافآت والترشيحات التنسيق مع اإلدارة التنفيذية للشركة لإلعالن عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس إدارة  -1

 الشركة قبل انتهاء دورة المجلس.

( وكذلك على الموقع اإللكتروني للشركة، وفى أي وسيلة يتم نشر إعالن الترشح على الموقع اإللكتروني للسوق المالية )تداول -2

 أخرى تحددها الهيئة، وذلك لدعوة االشخاص الراغبين في الترشح لعضوية مجلس االدارة.

تقدم لجنة المكافآت والترشيحات توصياتها لمجلس اإلدارة بشأن الترشح لعضوية المجلس وفقا للمعايير الموضحة في هذه  -2

 السياسة

يرغب ترشيح نفسه لعضوية مجلس إدارة الشركة االفصاح عن رغبته في الترشح وذلك بموجب إخطار يقدم  يجب على من -2

إلدارة الشركة وفقا  للمدة والمواعيد المنصوص عليها حسب هذه السياسة واألنظمة واللوائح المعمول بها بالمرشح، ويجب أن 

يث سيرته الذاتية ومؤهالته، وخبراته العملية، بجانب تزويد الشركة بكافة يشمل هذا اإلخطار تعريفا  بالمرشح باللغة العربية من ح

الوثائق الثبوتية مثل )بطاقة الهوية الوطنية، بطاقة العائلة، جواز السفر لغير السعوديين المترشحين لعضوية المجلس وأي وثائق 

 أخرى ذات عالقة تطلبها الشركة الستيفاء المتطلبات النظامية(.

 لمرشح لعضوية المجلس أن يفصح للمجلس وللجمعية العامة عن أي من حاالت تعارض المصالح التي تشمل:يجب على ا -2

 الترشح لمجلس إدارتها. وجود مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في األعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة التي يرغب في -أ

 فروع النشاط التي تزاوله. اشتراكه في عمل من شأنه منافسة الشركة، أو منافستها في أحد  -ب

على المتقدمين لعضوية المجلس تعبئة النموذج أو النماذج التي تحددها هيئة السوق المالية والتي يمكن الحصول عليها من خالل  -2

 الموقع اإللكتروني للهيئة.

بيانا  بعدد وتواريخ مجالس يجب على المرشح الذي سبق له شغل عضوية مجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة أن يرفق  -10

 إدارات الشركات التي تولى عضويتها. على أن يوضح البيان ما يلي:

عدد اجتماعات مجلس اإلدارة التي تمت خالل كل سنة من سنوات الدورة. وعدد االجتماعات التي حضرها العضو أصالة، ونسبة  -أ

 حضوره لمجموع االجتماعات.



 

فيها العضو، وعدد االجتماعات التي عقدتها كل لجنة من تلك اللجان خالل كل سنة من سنوات الدورة  اللجان الدائمة التي شارك -ب

 وعدد االجتماعات التي حضرها ونسبة حضوره إلى مجموع االجتماعات.

ارة إذا سبق للمرشح أن شغل عضوية مجلس إدارة الشركة، فيجب أن يرفق مع طلب الترشح بيانا من أمانة سر مجلس إد -11

 الشركة عن آخر دورة تولى فيها عضوية المجلس متضمنا المعلومات التالية:

عدد اجتماعات مجلس اإلدارة التي تمت خالل كل من سنوات الدورة، وعدد االجتماعات التي حضرها العضو أصالة، ونسبة  -أ

 حضوره لمجموع االجتماعات.

الجتماعات التي عقدتها كل لجنة من تلك اللجان خالل كل سنة من سنوات الدورة اللجان الدائمة التي شارك فيها العضو، وعدد ا -ب

 وعدد االجتماعات التي حضرها ونسبة حضوره إلى مجموع االجتماعات.

 ملخص النتائج المالية التي حققتها الشركة خالل كل سنة من سنوات الدورة. -ت

 نفيذي أو عضو غير تنفيذي أو عضو مستقل.يجب توضيح صفة العضوية، أي ما إذا كان العضو ت -12

 يجب توضيح طبيعة العضوية، أي ما إذا كان العضو مترشحا  بصفته الشخصية أم أنه ممثل عن شخص اعتباري. -11

( الصادرة من وزارة التجارة بخصوص تعارض المصالح واالعمال المنافسة والتي  2( ورقم ) 1تعبئة نماذج اإلفصاح رقم )  -11

 .http://aamal.sa/CmpServices/SCmps/Pages/Forms.aspxالحصول عليها من الرابط:  يمكن

 يتم التصويت على اختيار أعضاء مجلس االدارة من خالل أسلوب التصويت التراكمي. -12

جهات النظامية المختصة تقوم لجنة المكافآت والترشيحات بالتنسيق مع اإلدارة التنفيذية إلنهاء المتطلبات النظامية وتزويد ال -12

 بكافة الوثائق المطلوبة.

 يقتصر التصويت في الجمعية العامة على من رشحوا أنفسهم وفقا للسياسات والمعايير واإلجراءات المتقدم ذكرها . -12

 المادة الرابعة: آلية اختيار رئيس مجلس اإلدارة ونائب الرئيس

يقوم المساهمون بانتخاب أعضاء مجلس اإلدارة في اجتماع الجمعية العامة للمساهمين حسب النظام والمعايير المضمنة في هذه 

السياسة، ثم يقوم المجلس بانتخاب رئيسا  له ونائبا  للرئيس وذلك من بين أعضائه غير التنفيذيين، ويكون للمجلس الحق في عزلهما من 

 تيارهما في أي وقت. منصبيهما أو إعادة اخ

 المادة الخامسة : ملئ الشواغر

إذا شغر مركز أحد أعضاء المجلس أثناء مدة العضوية كان للمجلس الحق في تعيين عضوا  مؤقتا في المركز الشاغر بحسب الترتيب  

الخبرة والكفاية، وأن في في الحصول على األصوات في الجمعية العامة التي انتخبت المجلس، على أن يكون ممن تتوافر فيهم 

يعرض التعيين على الجمعية العامة في أول اجتماع لها للمصادقة عليه، ويكمل العضو الجديد مدة سلفه وذلك في ضوء ما ورد في 

 النظام األساس للشركة.

 المادة السادسة : انتهاء العضوية 

 تاريخ انتخابه من قبل الجمعية العامة. تنتهي عضوية المجلس بانتهاء المدة المقررة له وهي ثالث سنوات من -1

تنتهي عضوية عضو المجلس وفقا ألي نظام أو تعليمات سارية في المملكة، أو بسبب الوفاة أو االستقالة أو إذا أدين بجريمة مخلة  -2

دون إخالل بحق  للشرف واألمانة، ومع ذلك يجوز للجمعية العامة العادية في كل وقت عزل جميع أعضاء المجلس أوبعضهم وذلك



 

العضو المعزول تجاه الشركة بالمطالبة بالتعويض إذا وقع العزل لسبب غير مقبول أو في وقت غير مناسب ولعضو المجلس أن 

 يستقيل بشرط أن يكون ذلك في وقت مناسب وإال كان مسؤوال قبل الشركة عما يترتب على االعتزال من أضرار.

صية من المجلس إنهاء عضوية من تغيب من األعضاء عن حضور ثالثة اجتماعات متتالية يجوز للجمعية العامة بناء  على تو-1

 للمجلس دون عذر مشروع.

 

 


