
 

Update and amend Articles (3), (4), (16), (30) and (50) of the Articles of 
Association 

األساسي النظام من( 50) و( 30) و( 16) و( 4) و( 3) المواد وتعديل تحديث  

Article Three before the amendment Article Three after the amendment قبل التعديل املادة الثالثة التعديل املادة الثالثة بعد 
Part One: Establishing the company 
Article Three: The Company's 
Objectives: 
The company performs the following 
purposes: 
1- Establishing restaurants that sell 
Arab and Western meals and 
banquets. 
2- Cooked and uncooked subsistence 
services, holding parties and catering. 
3- Managing, operating, owning and 
establishing restaurants for the 
company and for others. 
4- Operating and managing the 
factories established by the company 
after obtaining the necessary licenses. 
5- Owning and establishing real estate 
and warehouses. 
6- Wholesale and retail trade in 
sweets, nuts, pastries, biscuits, dates, 
ice cream and juices. 
7- Selling, buying and importing 
livestock. 
8- Import and export services and 
commercial agencies. 
9 - Integrated general contracting. 
10. Maintenance, cleanliness and 
operation. 
The company carries out its activities 
according to the followed regulations 
and after obtaining the necessary 
licenses from the competent 
authorities, if any. 

Part One: Establishing the company 
Article Three: The Company's 
Objectives: 
The company performs the following 
purposes: 
1. Accommodation and catering 
activities. 
2. Establishing, establishing and 
managing restaurants, coffee shops, 
and cafeterias for the company and 
for others 
3. Import and export services and 
commercial agencies 
4. Maintenance and operation 
5. Construction. 
6. Wholesale and retail trade. 
7. Real estate activities. 
8. Transportation and storage. 
9. Other service activities. 
  (The company carries out its 
activities according to the followed 
regulations and after obtaining the 
necessary licenses from the 
competent authorities, if any) 

 الباب األول: تأسيس الشركة 

 أغراض الشركة: الثالثة:املادة 

تقوم الشركة بمزاولة وتنفيذ األغراض 

 التالية:

 أنشطة خدمات اإلقامة والطعام. .1

إقامة وإنشاء وإدارة املطاعم ومحالت  .2

 ودور القهوة والكافتريات للشركة وللغير

االستيراد والتصدير وخدمات ووكاالت  .3

 تجارية 

 الصيانة والتشغيل  .4

 د.يالتشي .5

 تجارة الجملة والتجزئة. .6

 األنشطة العقارية. .7

 النقل والتخزين. .8

 أنشطة الخدمات األخرى. .9

)وتمارس الشركة أنشطتها وفق األنظمة  

املتبعة وبعد الحصول على التراخيص 

 الالزمة من جهات املختصة إن وجدت(
 

 الباب األول: تأسيس الشركة 

 أغراض الشركة: الثالثة:املادة 

تقققققوم الشقققققققققققققققركقققققققة بققمققزاولقققققققة وتققنققفققيقققققققذ األغققراض 

 التالية:

إقامة مطاعم بيع وجبات ووالئم عربية -1

 وغربية.

اإلعاشة املطهية وغير املطهية  خدمات-2

 وإقامة الحفالت والتموين.

إدارة وتشغيل وتملك وإنشاء مطاعم  -3

 للشركة وللغير.

تشغيل وإدارة املصانع التي تنشئها الشركة -4

 بعد الحصول على التراخيص الالزمة.

 تملك وإنشاء العقارات واملستودعات.-5

تجارة الجملة والتجزئة فى الحلويات -6

كسرات واملعجنات والبسكوتات وامل

 والتمريات واآليس كريم والعصيرات.

 بيع وشراء واستيراد املواش ى.-7

االستيراد والتصدير وخدمات ووكاالت -8

 تجارية.

 مقاوالت عامة متكاملة.-9

 الصيانة والنظافة والتشغيل.-10

وتمارس الشركة أنشطتها وفق األنظمة 

الالزمة املتبعة وبعد الحصول على التراخيص 

 من الجهات املختصة إن وجدت.



 

Article Four before the amendment Article Four After Amendment قبل التعديل املادة الرابعة التعديل املادة الرابعة بعد 
Part One: Establishing the company 
Participation and ownership in 
companies: 
The company may establish 
companies alone (with limited liability 
or closed shareholding) provided that 
the capital is not less than (5) million 
riyals, and it may also own shares and 
stakes in other existing companies or 
merge with them and it has the right 
to participate with others in the 
establishment of joint-stock 
companies or with liability Ltd., after 
fulfilling the requirements of the 
applicable regulations and instructions 
in this regard. The company may also 
dispose of these shares or stakes, 
provided that this does not include 
brokerage in their trading. 

Part One: Establishing the company 
Participation and ownership in 
companies: 
The company may establish 
companies alone with limited liability 
or closed shareholding provided that 
the capital is not less than one million 
riyals, and it may also own shares and 
stakes in other existing companies or 
merge with them, and it has the right 
to participate with others in 
establishing joint stock or limited 
liability companies after Fulfill the 
requirements of the applicable 
regulations and instructions in this 
regard. The company may also dispose 
of these shares or stakes, provided 
that this does not include brokerage in 
their trading. 

 الباب األول: تأسيس الشركة 

 املشاركة والتملك في الشركات:

يجوز للشركة إنشاء شركات بمفردها ذات 

مسؤولية محدودة أو مساهمة مقفلة 

 ،ريال مليون بشرط أال يقل رأس املال عن 

أن تمتلك األسهم والحصص  يجوز لهاكما 

ولها  معها،في شركات أخرى قائمة أو تندمج 

حق االشتراك مع الغير في تأسيس الشركات 

املساهمة أو ذات املسئولية املحدودة وذلك 

األنظمة  ما تتطلبه استيفاءبعد 

والتعليمات املتبعة في هذا الشأن. كما 

يجوز للشركة أن تتصرف في هذه األسهم 

أو الحصص على أال يشمل ذلك الوساطة 

 تداولها.في 
 

 الباب األول: تأسيس الشركة 

 املشاركة والتملك في الشركات:

يجوز للشركة إنشاء شركات بمفردها )ذات 

ط بشر  (مساهمة مقفلة محدودة أو مسؤولية 

كما  ( مليون ريال5)أال يقل رأس املال عن 

أن تمتلك األسهم والحصص في  يجوز لها

حق شركات أخرى قائمة أو تندمج معها ولها 

مع الغير في تأسيس الشركات  االشتراك

املساهمة أو ذات املسئولية املحدودة وذلك 

بعد استيفاء ما تتطلبه األنظمة والتعليمات 

ا يجوز للشركة أن كم الشأن.املتبعة في هذا 

تتصرف في هذه األسهم أو الحصص على أال 

 يشمل ذلك الوساطة في تداولها.



 

Article sixteen before the 
amendment 

Article sixteen after amendment قبل التعديل املادة السادسة عرشة التعديل املادة السادسة عرشة بعد 

Chapter Three: The Board of Directors 
Article 16: Company Management: 
The management of the company is 
undertaken by a board of directors 
composed of (8) eight members 
elected by the ordinary general 
assembly of shareholders for a period 
not exceeding three years and, as an 
exception, the founders appointed the 
first board of directors for a period of 
5 years as follows: 
 

Position Name # 

Chairman of 

the Board of 

Directors 

Awad Allah 

Ahmad Ayed Al-

Haimi Al-Sulami 

1 

Vice Chairman 

of the Board of 

Directors 

Nasser Awad 

Allah Ahmad Al-

Haimi Al-Sulami 

2 

Managing 

Director 

Mansour Awad 

Allah Ahmad Al-

Haimi Al-Sulami 

3 

Board Member Meshaal Awad 

Allah Ahmad Al-

Haimi Al-Sulami 

4 

Board Member Nassar Awad 

Allah Ahmad Al-

Haimi Al-Sulami 

5 

Board Member Ahmed Awad 

Allah Ahmad Al-

Haimi Al-Sulami 

6 

Board Member Mohammad 

Awad Allah 

Ahmad Al-Haimi 

Al-Sulami 

7 

Board Member Khaled Awad 

Allah Ahmad Al-

Haimi Al-Sulami 

8 

 

Chapter Three: The Board of Directors 
Article 16: Company Management: 
A- The management of the company is 
undertaken by a board of directors 
consisting of eight members elected 
by the ordinary general assembly of 
shareholders. 
B- The term of membership of the 
company's board of directors is three 
years, renewable once or more. 
C- The company shall present the 
names of the candidates to fill its 
board of directors to the Capital 
Market Authority to obtain its 
approval of their nomination before 
the general assembly of shareholders 
is elected. 

 الباب الثالث: مجلس اإلدارة

 املادة السادسة عشرة: إدارة الشركة :

ة مجلس إدارة يتولى إدارة الشرك -أ

أعضاء تنتخبهم  ثمانيةمؤلف من 

 .الجمعية العامة العادية للمساهمين

تكون مدة عضوية مجلس إدارة   -ب

الشركة ثالث سنوات قابلة للتجديد 

 .مرة واحدة أو أكثر

تعرض الشركة أسماء املرشحين   -ج

لشغل عضوية مجلس إدارتها على 

على  اهيئة السوق املالية ألخذ موافقته

ترشيحهم قبل انتخاب الجمعية 

 .العامة للمساهمين

 الباب الثالث: مجلس اإلدارة

 املادة السادسة عشرة: إدارة الشركة :

من يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف 

تنتخبهم الجمعية العامة ثمانية أعضاء ( 8)

العادية للمساهمين ملدة ال تزيد عن ثالث 

 من ذلك عين املؤسسون 
ً
سنوات واستثناءا

أول مجلس إدارة ملدة 5سنوات على النحو 

 التالي:
 املنصققب اإلسققم م

عوض هللا أحمد عايض  1

 الهميعى السلمى
 رئيس مجلس اإلدارة

ناصر  عوض هللا أحمد  2

 الهميعى السلمى
 نائب رئيس مجلس األدارة

منصور  عوض هللا أحمد  3

 الهميعى السلمى
 العضو املنتدب

مشعل عوض هللا أحمد  4

 الهميعى السلمى
 عضو مجلس اإلدارة

نصار عوض هللا أحمد  5

 الهميعى السلمى
 عضو مجلس اإلدارة

أحمد عوض هللا أحمد  6

 الهميعى السلمى
 عضو مجلس اإلدارة

محمد عوض هللا أحمد  7

 الهميعى السلمى
 عضو مجلس اإلدارة

خالد عوض هللا أحمد  8

 الهميعى السلمى
 عضو مجلس اإلدارة

 



 

Article thirty before the amendment Article thirty after the amendment قبل التعديل املادة الثالثون التعديل املادة الثالثون بعد 
Chapter Four: Shareholders' 
Associations 
Article 30: Invitation to Associations: 
The general or private assemblies of 
the shareholders shall convene at the 
invitation of the Board of Directors, in 
accordance with the Companies Law, 
and the Board of Directors shall call 
the Ordinary General Assembly to 
convene if requested by the auditor, 
the audit committee, or a number of 
shareholders representing at least 5% 
of the capital. The auditor may call the 
assembly to convene if the board does 
not invite the assembly within thirty 
days from the date of the auditor's 
request. 
The invitation to convene the general 
assembly shall be published in a daily 
newspaper that is distributed at the 
company's headquarters at least ten 
days before the date set for the 
meeting. Nevertheless, it is 
permissible to address the invitation 
on the aforementioned time to all 
shareholders by registered letters. A 
copy of the invitation and the agenda 
is sent to the Ministry within the 
specified period for publication. 

Chapter Four: Shareholders' 
Associations 
Article 30: Invitation to Associations: 
The general or private assemblies of 
the shareholders shall convene at the 
invitation of the board of directors, 
and the board of directors shall call 
the ordinary general assembly to 
convene if requested by the auditor, 
the audit committee, or a number of 
shareholders representing at least 5% 
of the capital. The auditor may call the 
assembly to convene if the board does 
not invite the assembly within thirty 
days from the date of the auditor's 
request. The invitation to convene the 
general assembly shall be published in 
a daily newspaper that is distributed 
at the company's headquarters at 
least twenty-one days before the date 
set for the meeting. Nevertheless, it is 
permissible to address the invitation 
on the aforementioned time to all 
shareholders by registered letters, by 
e-mail, or by means of modern 
technology to contact the 
shareholders, and a copy of the 
invitation and the agenda shall be sent 
to the Ministry and Capital Market 
Authority. And during the period 
specified for publication. 

 البـاب الرابع: جمعـيات املساهـمني
 املادة الثالثون: دعوة الجمعيات:

تنعقد الجمعيات العامة أو الخاصة 

للمساهمين بدعوة من مجلس اإلدارة، 

وعلى مجلس اإلدارة أن يدعو الجمعية 

إذا طلب ذلك  لالنعقادالعامة العادية 

مراجع الحسابات أو لجنة املراجعة أو عدد 

( من رأس املال %5)يمثل من املساهمين 

على األقل. ويجوز ملراجع الحسابات دعوة 

إذا لم يقم املجلس  لالنعقادالجمعية 

بدعوة الجمعية خالل ثالثين يوًما من تاريخ 

وتنشر الدعوة  .طلب مراجع الحسابات

الجمعية العامة في صحيفة يومية  النعقاد

توزع في مركز الشركة الرئيس قبل امليعاد 

 على املحدد لالنعقا
ً
د بواحد وعشرون يوما

األقل. ومع ذلك يجوز االكتفاء بتوجيه 

الدعوة في امليعاد املذكور إلى جميع 

أو عن طريق  املساهمين بخطابات مسجلة

البريد اإللكتروني أو عن طريق وسائط 

التقنية الحديثة لالتصال باملساهمين 

وترسل صورة من الدعوة وجدول األعمال 

وذلك  سوق املالية.إلى الوزارة وهيئة ال

 .خالل املدة املحددة للنشر

 البـاب الرابع: جمعـيات املساهـمني
 املادة الثالثون: دعوة الجمعيات:

تنعقد الجمعيات العامة أو الخاصة 

 
ً
للمساهمين بدعوة من مجلس اإلدارة، وفقا

وعلى مجلس اإلدارة أن  نظام الشركاتل

 يدعو الجمعية العامة العادية لالنعقاد إذا

طلب ذلك مراجع الحسابات أو لجنة 

( %5املراجعة أو عدد من املساهمين يمثل )

من رأس املال على األقل. ويجوز ملراجع 

الحسابات دعوة الجمعية لالنعقاد إذا لم 

يقم املجلس بدعوة الجمعية خالل ثالثين 

 من تاريخ طلب مراجع الحسابات. 
ً
 يوما

في وتنشر الدعوة النعقاد الجمعية العامة 

صحيفة يومية توزع في مركز الشركة 

الرئيس قبل امليعاد املحدد لالنعقاد بعشرة 

أيام على األقل. ومع ذلك يجوز االكتفاء 

بتوجيه الدعوة في امليعاد املذكور إلى جميع 

املساهمين بخطابات مسجلة. وترسل صورة 

إلى الوزارة وذلك من الدعوة وجدول األعمال 

 .رخالل املدة املحددة للنش



 

Article Fifty before the amendment Article Fifty after the amendment قبل التعديل املادة الخمسون التعديل املادة الخمسون بعد  
Chapter Eight : Disputes 
Article fifty: Liability lawsuit: 
Every shareholder has the right to file 
a liability lawsuit for the company 
against the members of the board of 
directors if the mistake made by them 
would cause special harm to him. The 
shareholder may not file the 
aforementioned lawsuit unless the 
company’s right to file it is still valid 
and the shareholder must inform the 
company of his intention to file The 
lawsuit. 

Chapter Eight : Disputes 
Article fifty: Liability lawsuit: 
Every shareholder has the right to file 
the liability lawsuit for the company 
against the members of the board of 
directors if the mistake made by them 
would cause special harm to him. The 
shareholder may not file the 
aforementioned lawsuit unless the 
company's right to file it is still valid. 
The shareholder must inform the 
company of his intention to file a 
lawsuit while restricting his right to 
claim compensation for the special 
damage he suffered. 

 البـاب الثامن: املنازعات
 املادة الخمسون: دعوى املسؤولية:

لكل مساهم الحق في رفع دعوى املسؤولية 

املقررة للشركة على أعضاء مجلس اإلدارة 

إذا كان من شأن الخطأ الذي صدر منهم 

إلحاق ضرر خاص به. وال يجوز للمساهم 

رفع الدعوى املذكورة إال إذا كان حق 

الشركة في رفعها ال يزال قائًما. ويجب على 

املساهم أن يبلغ الشركة بعزمه على رفع 

مع قصر حقه على املطالبة الدعوى 

بالتعويض عن الضرر الخاص الذي لحق 

 .به
 

 البـاب الثامن: املنازعات
 املادة الخمسون: دعوى املسؤولية:

رفع دعوى املسؤولية  لكل مساهم الحق في

املقررة للشركة على أعضاء مجلس اإلدارة 

إذا كان من شأن الخطأ الذي صدر منهم 

إلحاق ضرر خاص به وال يجوز للمساهم 

رفع الدعوى املذكورة إال إذا كان حق 

 ويجب على 
ً
الشركة في رفعها ال يزال قائما

املساهم أن يبلغ الشركة بعزمه على رفع 

 .الدعوى 

 

 

 



 

1 
 

 سياسات ومعايري وإجراءات العضوية يف

 ريدان الغذائيةمجلس إدارة رشكة  
 

 أوالً: مقدمة:

 
" بهدف التوافق مع الئحة حوكمة ريدان الغذائية تم إعداد "سياسات ومعايري وإجراءات العضوية يف مجلس إدارة رشكة 

هـ املوافق 16/5/1438( وتاريخ 2017-16-8الرشكات الصادرة عن مجلس هيئة السوق املالية مبوجب القرار رقم )

م، والتي نصت عىل أن يقوم مجلس اإلدارة بإعداد سياسات ومعايري وإجراءات واضحة ومحددة للعضوية يف 13/2/2017

ووضعها موضع التنفيذ بعد إقرار الجمعية العامة  –ا ال يتعارض مع األحكام اإللزامية يف الئحة حوكمة الرشكات مب –املجلس 

 .لها 

 

 ثانياً: سياسات ومعايير العضوية فى مجلس إدارة الشركة:

 
ة املهنية ممن تتوافر فيهم الخربة واملعرفة واملهارة واالستقالل الالزم، ءن عضو مجلس اإلدارة من ذوي الكفايشرتط أن يكو 

مبا ميكنه من مامرسة مهامه بكفاءة واقتدار، عىل أن تراعي الجمعية العامة عند انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة توصيات 

ويراعى أن يتوافر مهامهم بشكل فعال،  لجنة الرتشيحات واملكافآت بالرشكة وتوافر املقومات الشخصية واملهنية الالزمة ألداء

 يف العضو عىل وجه الخصوص ما ييل:

أو مفلسا  أو أصبح  معرسا  أال يكون املرشح لعضوية املجلس قد سبق إدانته بجرمية مخلة بالرشف واألمانة، وأال يكون  -1

 0غري صالح لعضوية املجلس وفقا  ألي نظام أو تعليامت سارية يف اململكة

 ل عضو املجلس عضوية أكرث من خمس رشكات مساهمة مدرجة يف السوق املالية يف آن واحد.أال يشغ -2

 .أن ميثل عضو مجلس اإلدارة جميع املساهمني، وأن يلتزم مبا يحقق مصلحة الرشكة عموما   – 3

لس إدارة الرشكة ( أعضاء وهو ما ميثل ثلث أعضاء املجلس، حيث إن عضوية مج3أال يقل عدد األعضاء املستقلني عن ) – 4

 أعضاء. (8تتكون من )

ته، وال تنطبق عليه أي من عوارض االستقالل املنصوص ايجب أن يتمتع العضو املستقل باالستقالل التام يف مركزه وقرار  – 5

 ( من الئحة الحوكمة الصادرة من الهيئة.20عليها يف املادة )

يات مبا يؤدي إىل تحفيز األداء وتطبيق  القدرة عىل القيادة أفضل وذلك بأن يتمتع مبهارات قيادية تؤهله ملنح الصالح – 6

املامرسات يف مجال اإلدارة الفعالة والتقيد بالقيم واألخالق املهنية والقدرة عىل التواصل الفاعل والتفكري والتخطيط 

 االسرتاتيجي.
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املناسبة، املؤهالت واملهارات، والخربات ومستوى وذلك بأن تتوافر فيه املؤهالت العلمية، واملهارات املهنية، والشخصية  – 7

التدريب، والخربات العملية ذات الصلة بأنشطة الرشكة الحالية واملستقبلية واملعرفة باإلدارة، أو االقتصاد، أو املحاسبة، أو 

 القانون، أو الحوكمة، فضال  عن الرغبة يف التعلم والتدريب.

نية، والقيادية، واإلدارية والرسعة يف اتخاذ القرار، واستيعاب القدرة عىل التوجيه وذلك بأن تتوافر فيه القدرات الف – 8

للمتطلبات الفنية املتعلقة بسري العمل، وأن يكون قادرا  عىل التوجيه االسرتاتيجي والتخطيط البعيد املدى والرؤية املستقبلية 

 الواضحة.

 ارير املالية وفهمها )املعرفة املالية(.وذلك بأن يكون قادرا  عىل قراءة البيانات والتق – 9

 وذلك بأال يكون لديه مانع صحي يعوقه عن مامرسة مهامه واختصاصاته )اللياقة الصحية(. – 10

أن يلتزم املرشح لعضوية املجلس مببادئ الصدق واألمانة والوالء والعناية واالهتامم مبصالح الرشكة واملساهمني وتقدميها  – 11

خصية، ويكون الصدق بأن تكون عالقة عضو املجلس بالرشكة عالقة مهنية صادقة، واإلفصاح للرشكة عن عىل مصلحته الش

أي معلومات مؤثرة قبل تنفيذ أي صفقة أو عقد مع الرشكة ، بينام يتحقق الوالء يف تجنب التعامالت التي تنطوي عىل 
الخاصة بتعارض املصالح الواردة يف الئحة الحوكمة، أما  تعارض يف املصالح مع التحقق من  عدالة التعامل ومراعاة األحكام

للرشكة  األسايسالعناية واالهتامم فتكون بأداء الواجبات واملسئوليات الواردة يف نظام الرشكات ونظام السوق املالية والنظام 

 0واألنظمة األخرى ذات العالقة

العملية، ومنح األولوية يف الرتشح لالحتياجات املطلوبة من أصحاب نبغي مراعاة التنوع يف التأهيل العلمي والخربة ي -12

املهارات املناسبة لعضوية مجلس اإلدارة ويجب عىل عضو مجلس اإلدارة أن يستقيل قبل نهاية مدته يف مجلس اإلدارة، يف 

تخصيص الوقت أو الجهد حال فقدانه ألهليته للعمل كعضو مجلس إدارة، أو عجزه عن مامرسة أعامله، أو عدم قدرته عىل 

الالزمني ألداء مهامته يف املجلس، أما يف حال تعارض املصالح فيكون العضو بالخيار يف الحصول عىل ترخيص من الجمعية 

 العامة يجدد كل سنة أو تقديم استقالته.

 

 ثالثاً: أحقية وإجراءات الترشح لعضوية مجلس اإلدارة:

 
آخر أو أكرث لعضوية مجلس اإلدارة، وذلك يف حدود نسبة ملكيته يف رأس يحق لكل مساهم ترشيح نفسه أو شخص – 1

 املال.

تتوىل لجنة الرتشيحات واملكافآت التنسيق مع اإلدارة التنفيذية للرشكة لإلعالن عن فتح باب الرتشيح لعضوية مجلس  – 2

 األنظمة والقوانني. تفتضيهاتطلبات التي ( يوما  عىل األقل ويف ضوء امل60إدارة الرشكة قبل انتهاء دورة املجلس بستني )

يتم نرش إعالن الرتشح عىل املوقع اإللكرتوين للسوق املالية )تداول( وكذلك عىل املوقع اإللكرتوين للرشكة، وىف أي وسيلة  – 3

 مفتوحايح أخرى تحددها الهيئة، وذلك لدعوة االشخاص الراغبني يف الرتشح لعضوية مجلس االدارة، عىل أن يظل باب الرتش

 ملدة شهر عىل األقل من تاريخ االعالن.



 

3 
 

تقدم لجنة الرتشيحات واملكافآت توصياتها ملجلس اإلدارة بشأن الرتشح لعضوية املجلس وفقا  للمعايري املوضحة يف هذه  – 4

 السياسة.

مبوجب إخطار يجب عىل من يرغب ترشيح نفسه لعضوية مجلس إدارة الرشكة االفصاح عن رغبته يف الرتشح وذلك – 5

يقدم إلدارة الرشكة وفقا  للمدة واملواعيد املنصوص عليها حسب هذه السياسة واألنظمة واللوائح املعمول بها، ويجب أن 

يشمل هذا اإلخطار تعريفا  باملرشح باللغة العربية من حيث سريته الذاتية ومؤهالته، وخرباته العملية، بجانب تزويد الرشكة 

تية مثل ) بطاقة الهوية الوطنية، بطاقة العائلة، جواز السفر لغري السعوديني وأي وثائق أخرى ذات بكافة الوثائق الثبو 

 .(عالقة تطلبها الرشكة الستيفاء املتطلبات النظامية

 يجب عىل املرشح لعضوية املجلس أن يفصح للمجلس وللجمعية العامة عن أي من حاالت تعارض املصالح التي تشمل:– 6

 لحة مبارشة أو غري مبارشة يف األعامل والعقود التي تتم لحساب الرشكة التي يرغب يف الرتشح ملجلس إدارتها.وجود مص –أ 

 اشرتاكه يف عمل من شأنه منافسة الرشكة، أو منافستها يف أحد فروع النشاط الذي تزاوله. –ب 

والتي ميكن الحصول عليها من خالل املالية  (والخاص بهيئة السوق3رقم )عىل املتقدمني لعضوية املجلس تعبئة منوذج  –ج 

يجب عىل املرشح الذي سبق له شغل عضوية مجلس إدارة إحدى الرشكات املساهمة أن يرفق واملوقع اإللكرتوين للهيئة 

 بيانا  بعدد وتواريخ مجالس إدارات الرشكات التي توىل عضويتها.

يجب عىل املرشح الذي سبق له شغل عضوية مجلس إدارة الرشكة أن يرفق بإخطار الرتشيح بيانا  من إدارة الرشكة عن  -د 

 :متضمناُ املعلومات التاليةآخر دورة توىل فيها عضوية املجلس 

 .. عدد اجتامعات املجلس التي متت خالل كل سنة من سنوات الدورة

لعضو أصالة، ونسبة حضوره ملجموع االجتامعات اللجان الدامئة التي شارك فيها العضو، . عدد االجتامعات التي حرضها ا

وعدد االجتامعات التي عقدتها كل لجنة من تلك اللجان خالل كل سنة من سنوات الدورة، وعدد االجتامعات التي حرضها 

ما إذا كان العضو تنفيذي أو عضو  ، ونسبة حضوره إىل مجموع االجتامعات يجب توضيح صفة العضوية عند الرتشح، أي

مثل غري تنفيذي أو عضو مستقل يجب توضيح طبيعة العضوية، أي ما إذا كان العضو مرتشحا  بصفته الشخصية أم أنه م

بالتنسيق مع اإلدارة التنفيذية ألنهاء املتطلبات النظامية وتزويد واملكافآت  الرتشيحات عن شخصية اعتبارية تقوم لجنة

 0ظامية املختصة بكافة الوثائق املطلوبةالجهات الن

 يتم التصويت عىل اختيار أعضاء مجلس االدارة من خالل أسلوب التصويت الرتاكمي

 0. يقترص التصويت يف الجمعية العامة عىل من رشحوا أنفسهم وفقا  للسياسات واملعايري واإلجراءات املتقدم ذكرها
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 اإلدارة ونائب الرئيس:رابعاً: آلية اختيار رئيس مجلس 

 
 ةضمنتيقوم مساهمو الرشكة بانتخاب أعضاء مجلس اإلدارة يف اجتامع الجمعية العامة للمساهمني حسب النظام واملعايري امل

يف هذه السياسة، ثم يقوم املجلس باختيار رئيسا  له ونائبا  للرئيس وذلك من بني أعضائه غري التنفيذيني، ويكون للمجلس 

 لهام من منصبيهام أو إعادة اختيارهام يف أي وقت.الحق يف عز 

 

 خامساً: انتهاء عضوية عضو المجلس وشغور أحد المراكز:

 
 .تنتهي عضوية املجلس بانتهاء املدة املقرر له وهي ثالث سنوات من تاريخ انتخابه من قبل الجمعية العامة – 1

سارية يف اململكة، بسبب الوفاة أو االستقالة أو إذا أدين بجرمية تنتهي عضوية عضو املجلس وفقا  ألي نظام أو تعليامت  – 2

مخلة للرشف واألمانة، ومع ذلك يجوز للجمعية العامة العادية يف كل وقت عزل جميع أعضاء املجلس أو بعضهم وذلك 

يف وقت غري مناسب دون إخالل بحق العضو املعزول تجاه الرشكة باملطالبة بالتعويض إذا وقع العزل لسبب غري مقبول أو 

ولعضو املجلس أن يستقيل برشط أن يكون ذلك يف وقت مناسب وإال كان مسئوال  قبل الرشكة عام يرتتب عىل االعتزال من 

 أرضار.

 اجتامعاتيجوز للجمعية العامة بناء  عىل توصية من املجلس إنهاء عضوية من تغيب من األعضاء عن حضور ثالثة  – 3

 ر مرشوع.متتالية للمجلس دون عذ

إذا شغر مركز أحد أعضاء املجلس أثناء مدة العضوية كان للمجلس الحق يف تعيني عضوا  مؤقتا يف املركز الشاغر عىل  – 4

أن يكون ممن تتوافر فيهم الخربة والكفاية، وأن يعرض التعيني عىل الجمعية العامة العادية يف أول اجتامع لها للمصادقة 

 للرشكة. األسايسدة سلفه وذلك يف ضوء ما ورد يف النظام عليه ويكمل العضو الجديد م

 سادساً: أحكام ختامية ) النشر والنفاذ والتعديل(:

 
يعمل مبا جاء يف هذه السياسة ويتم االلتزام به من قبل الرشكة اعتبارا  من تاريخ اعتامدها من قبل الجمعية العامة 

وذلك بناء عىل توصية من مجلس اإلدارة، عىل أن يعرض  –الحاجة حسب  –للمساهمني وتعدل محتويات هذه السياسة 

 أي تعديل مقرتح عليها عىل الجمعية العامة للمساهمني يف أقرب اجتامع لها العتامده.
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 مقدمة .1

شركة مساهمة سعودية  الغذائية تم إعداد " الئحة عمل لجنة الحوكمة والمخاطر " المنبثقة عن مجلس إدارة شركة ريدان
( من الئحة حوكمة الشركات الصادرة من مجلس هيئة السوق المالية بموجب 72،71،70" بهدف التوافق مع المواد )

م التي تقتضي بأن" تقوم الجمعية العامة 12/2/2017هـ الموافق  16/5/1438( وتاريخ 8/16/2017القرار رقم )
س اإلدارة )المجلس( باعتماد الئحة عمل لجنة الحوكمة والمخاطر على أن لمساهمي الشركة بناًء على اقتراح من مجل

جراءات عمل اللجنة، ومهامها، وقواعد اختيار أعضائها ومدة عضويتهم ومكافآتهم"  تشمل هذه الالئحة ضوابط وا 

 الهدف .2

شطة الشركة والتحقق من وضع استراتيجية وسياسات شاملة ألداره الحوكمة والمخاطر بما يتناسب مع طبيعة وحجم أن  2-1
 تنفيذها ومراجعتها وتحديثها بناءا على المتغيرات الداخلية والخارجية للشركة.

 تحديد مستوى مقبول للمخاطر التي قد تتعرض لها الشركة والحفاظ عليه والتحقق من عدم تجاوز الشركة له. 2-2

تحديد المخاطر التي تهدد استمرارها خالل االثني عشر التحقق من جدوى استمرار الشركة ومواصلة نشاطها بنجاح مع  2-3
 شهرا القادمة.

األشراف على نظام إدارة المخاطر بالشركة وتقييم فعالية نظم وآليات تحديد وقياس ومتابعة المخاطر التي قد تتعرض  2-4
 لها الشركة وذلك لتحديد أوجه القصور بها.

 طر وتعرضها لها بشكل دوري.إعادة تقييم قدرة الشركة على تحمل المخا 2-5

 إعداد تقارير مفصلة حول التعرض للمخاطر والخطوات المقترحة ألداره هذه المخاطر ورفعها إلى مجلس اإلدارة. 2-6

 تقديم التوصيات للمجلس حول المسائل المتعلقة بإدارة المخاطر. 2-7

 ضمان توافر الموارد والنظم الكافية ألداره المخاطر. 2-8

 ة الهيكل التنظيمي ألداره المخاطر ووضع توصيات بشأنه قبل اعتماده من قبل مجلس اإلدارة.مراجع 2-9

 التحقق من استقالل أعضاء لجنة المخاطر عن األنشطة التي قد ينشأ عنها تعرض الشركة للمخاطر. 2-10

 ق المالية وأي جهات أخرى ذات عالقة.التحقق من التزام الشركة باألنظمة ولوائح وزارة التجارة واالستثمار وهيئة السو  2-11

 .مراجعة السياسات والقواعد وتحديثها وفقا للمتطلبات النظامية وأفضل الممارسات 2-12
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مراجعة وتطوير قواعد السلوك المهني التي تمثل قيم الشركة، وغيرها من السياسات واإلجراءات الداخلية بما يلبي  2-13
 الممارسات.حاجات الشركة ويتفق مع أفضل 

إطالع أعضاء مجلس اإلدارة دوما على التطورات في مجال حوكمة الشركات وأفضل الممارسات، أو تفويض ذلك  2-14
 إلى لجنة المراجعة أو أي لجنة أو إدارة أخرى.

 

 العضوية .3

الئحة عمل اللجنة على أن يعتمد مجلس اإلدارة قبل الرفع للجمعية العامة بناء على اقتراح من لجنة الحوكمة والمخاطر  3-1
جراءات عمل اللجنة ومهامها وقواعد اختيار أعضاءها ومدة عضويتهم ومكافآتهم.  تشمل هذه الالئحة ضوابط وا 

 يتم تعيين أعضاء اللجنة من قبل المجلس بأغلبية األصوات. 3-2

عانة بغير أعضاء المجلس أو تتألف اللجنة من ثالثة أعضاء على األقل وال يزيد عن خمسة أعضاء، ويجوز االست 3-3
 عضو من موظفي الشركة.

 يجب على أعضاء اللجنة تعيين رئيسا للجنة بأغلبية األصوات. 3-4

يحق لرئيس اللجنة تعيين أي من أعضاء اللجنة نائبا له ليترأس اجتماعات اللجنة في غيابه، ويجب أن يكون نائب  3-5
 رئيس اللجنة يشغل منصب عضو في اللجنة.

يجوز عزل أعضاء اللجنة بسبب أو بدون سبب من قبل مجلس اإلدارة وفي أي وقت وفق تصويت أغلبية أعضاء  3-6
 المجلس.

 

 مؤهالت أعضاء اللجنة  .4

يجب ان يتمتع أعضاء اللجنة بالمعرفة والكفاءة والخبرة باإلضافة إلى فهم شامل لألنظمة واللوائح الصادرة من الجهات 
متابعة صدور القواعد واألنظمة ذات العالقة، وأن يتمكنوا من تكريس الوقت الالزم لتأدية  التنظيمية، باإلضافة الى

 مهامهم.



    ريدان الغذائية شركة       
لجنة الحوكمة والمخاطرالئحة   

 

5 
 

 مكافآت أعضاء اللجنة .5

تحدد المكافآت السنوية ألعضاء اللجنة بناًء على السياسة التي يضعها مجلس اإلدارة وبما يتوافق مع النظام األساسي  5-1
 مساهمين واألنظمة والقوانين ذات العالقة.للشركة وقرارات الجمعية العامة لل

تكون مكافآت أعضاء اللجنة مبلغًا مقطوعًا باإلضافة إلى بدل حضور عن الجلسات وأي مزايا أخرى ترد في سياسة  5-2
المكافآت التي يضعها مجلس اإلدارة ألعضائه وأعضاء اللجان واإلدارة التنفيذية ويتم صرفها وفقًا للضوابط الواردة في 

 لك السياسة.ت

تلزم الشركة بتغطية مصارف التنقل والسكن واي مصارف أخرى لتمكين العضو من حضور االجتماعات والمشاركة في  5-3
 أنشطة اللجنة ذات العالقة بمهامها.

 صالحيات اللجنة  .6

 وهيئة السوق المالية.تملك اللجنة صالحيات رفع التوصيات حول مدى التزام الشركة بقواعد وأنظمة وزارة التجارة  6-1

يجوز أن تطلب اللجنة بالتنسيق مع اإلدارة التنفيذية من أي مسئول او موظف آخر في الشركة أو المستشارين الخارجيين  6-2
 أو أي شخص آخر لالجتماع مع أي عضو أو مستشار في اللجنة أو تقديم مساعدة أخرى للجنة في أداء مهامها.

 يدخل ضمن اختصاصاتها ومهامها، أو أي موضوع يطلبه المجلس على وجه التحديد.حق التحري عن أي أمر  6-3

حق االستعانة بالمشورة القانونية والفنية من أية جهة خارجية أو أية جهة استشارية مستقلة أخرى متى كان ذلك ضروريًا  6-4
 لمساعدة اللجنة في أداء مهامها.

 لجنة بعملها.تتحمل الشركة أي تكاليف تلزم لقيام ال 6-5

 مسئوليات أعضاء اللجنة  .7

 العمل على حضور اجتماعات اللجنة. 7-1

 ضمان النزاهة في تنفيذ شئون اللجنة واجتماعاتها. 7-2

 الحصول على المهارات الكافية والتدريب الالزم للمشاركة في تنفيذ شئون اللجنة. 7-3

 المشاركة في قرارات اللجنة والتصويت عليها. 7-4

 د رئيس اللجنة )ونائبه( بالدعم الكامل في تحضير جداول أعمال االجتماعات وتأكيد محاضر االجتماعات.تزوي 7-5
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 إعالم أعضاء اللجنة اآلخرين بأية تغييرات في اللوائح والممارسات التي تؤثر على أدوار ومسئوليات اللجنة. 7-6

 العامة لإلجابة على أسئلة المساهمين.يجوز حضور رئيس اللجنة أو من ينيبه من أعضاءها للجمعيات  7-7

 دور وصالحيات رئيس اللجنة .8

 اإلشراف على تخطيط وعقد اجتماعات اللجنة بما في ذلك الموافقة على جداول االعمال ومحاضر االجتماعات. 8-1

 تزويد اللجنة بالمعلومات المناسبة من اإلدارة لتمكينها من القيام بمسئولياتها. 8-2

 جدولة جميع البنود التي تتطلب موافقة اللجنة أو توصيتها للمجلس بشكل مناسب.التأكد من  8-3

 ضمان التدفق السليم للمعلومات إلى اللجنة ومراجعة كفاية وتوقيت المواد الداعمة لمقترحات اإلدارة. 8-4

 ضمان تمتع اللجنة بإمكانية الوصول المباشر إلى اإلدارة التنفيذية. 8-5

 عن أنشطة اللجنة بناء على طلب مجلس اإلدارة.إعداد تقارير  8-6

  مهام ومسئوليات أمين سر اللجنة .9

سداء المشورة والتوجيه ألعضاء اللجنة فيما يخص أنشطة  9-1 العمل بوصفه حلقة وصل أساسية ومصدر للمعلومات وا 
 الشركة من أجل دعم عملية صناعة القرار.

الع أعضاء اللجنة بشكل تام على أي معلومات تؤخذ بعين االعتبار لدى المراقبة الحثيثة ألعمال اللجنة وضمان إط 9-2
 اتخاذ القرارات.

االحتفاظ بالئحة عمل اللجنة وتوجيه أنشطة اللجنة ليتم تنفيذها طبقا لالئحة العمل، ويتضمن ذلك تقديم المشورة للجنة  9-3
 حول إجراء تعديالت على الئحة العمل عندما تقتضي الضرورة.

إعداد المراسالت بالترتيب مع رئيس اللجنة عندما تدعو الحاجة لذلك، وتوجيهها إلى أعضاء اللجنة وأعضاء مجلس  9-4
 اإلدارة، واألطراف ذات العالقة، ويتضمن ذلك المراسالت المطلوبة لتحديد مواعيد اجتماعات اللجنة أو الدعوة إليها.

 عضاء اللجنة في اجتماعاتها.إعداد حزم المعلومات التي يجب تعميمها على أ 9-5

عداد جدول أعمال اجتماعات اللجنة وتعميمها على أعضاء اللجنة قبل وقت كاف من  9-6 مساعدة رئيس اللجنة في وضع وا 
 مواعيد انعقاد تلك االجتماعات.
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للموافقة  حضور اجتماعات اللجنة بهدف إعداد محاضر االجتماعات، وتعميم هذه المحاضر على كافة أعضاء اللجنة 9-7
 عليها، ومن ثم حفظ المحاضر والمحافظة على سالمتها.

الترتيب مع األطراف التي تطلب اللجنة دعوتها لحضور اجتماعاتها، وتمثل هذه األطراف االستشاريين أو المستشارين  9-8
 القانونيين أو أي طرف آخر.

 االلتزام القانوني واإلجراءات التنظيمية. التنسيق مع اإلدارات المعنية بشأن قرارات اللجنة التي تستلزم 9-9

 دورية االجتماعات .10

يتعين على اللجنة أن تجتمع بصفة دورية كل )ستة أشهر( على األقل، ويجوز تحديد مواعيد لعقد اجتماعات إضافية  10-1
 كما يراه أعضاء أو رئيس اللجنة مناسبا عند الضرورة.

 ثة في اجتماعات اللجنة.يجوز استخدام وسائل التكنولوجيا الحدي 10-2

كما يجوز بناء على تقدير اللجنة دعوة أعضاء آخرين من مجلس اإلدارة أو موظفي الشركة لحضور اجتماعات اللجنة  10-3
 والمشاركة فيها، ولكن ال يكون لهم أي حق التصويت على القرارات.

اعات التي ستتم الموافقة عليها من قبل رئيس يقع على عاتق أمين سر اللجنة مسئولية إعداد جداول اعمال االجتم 10-4
اللجنة، وينبغي إرسال جداول االعمال والمواد ذات العالقة بموضوع كل اجتماع إلى أعضاء اللجنة قبل وقت كاف من 

 موعد انعقاد كل اجتماع.

 لدى الشركة. وينبغي توثيق محاضر اجتماعات اللجنة وتوقيعها من أعضاء اللجنة واالحتفاظ بها في سجالت 10-5

 

 التقارير .11

ترفع اللجنة كافة التوصيات المقدمة والقرارات واإلجراءات المتخذة من قبلها إلى رئيس مجلس اإلدارة خالل فترة أقصاها 
 الموعد المقبل الجتماع المجلس التالي.

 النصاب القانوني .12

وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، يكتمل النصاب القانوني ألي اجتماع للجنة بحضور أغلبية أعضائها  12-1
 وعند تساوي األصوات يرجح النصاب الذي صوت معه رئيس االجتماع.
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 ال يجوز لعضو اللجنة )الحاضر أصالة( أن ينوب عن أكثر من عضو واحد في حضور ذات األجتماع.  12-2

 للجنة.يجوز الموافقة على قرارات اللجنة بالتمرير بناء على تقدير رئيس ا 12-3

   أحكام ختامية )النشر والتعديل( .13

يعمل بما جاء في هذه الالئحة ويتم االلتزام بها من قبل الشركة اعتبارًا من تاريخ اعتمادها من قبل الجمعية العامة 
للمساهمين ويتم مراجعة محتوى هذه الالئحة حسب الحاجة بناًء على توصية من المجلس على أن يتم تقديم هذه 

 للجمعية العامة للمساهمين العتمادها في أقرب اجتماع لها.التعديالت 
 

 

 نهاية هذا المستند
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 الغرض .1

هة دقة ونزا تعزيزلوذلك  ،المراجعةلإلشراف على آلية  وجودالتأكد من  في المراجعةلجنة الهدف الرئيسي من يتمثل 
 المراجعةلجنة  قومت ذلك إلى ، إضافة  ها للوائحامتثال)"الشركة"( والتأكد من  ريدان الغذائيةالبيانات والتقارير المالية لشركة 

راجع م وأداء الشركة في الداخلي التدقيق نظام وفعالية وكفاءاتهم، المدققين الداخليين استقاللية سالمة من بالتحقق
 .الحسابات

"( )"اللجنة المراجعةلجنة وواجبات مسؤوليات  تشكيل، "( في تحديدالئحة)"ال المراجعةلجنة  الئحةمن  يتمثل الهدف
 .واإلدارة اإلدارة )"المجلس"( اللجنة مع مجلس تواصلآليات وتحديد  ريدان الغذائيةبشركة 

 ما يلي:الخاصة ب اإلشراقيةمسؤولياته على أداء المجلس بمساعدة اللجنة تقوم و 

 يرهموغ والجمهور لمساهميها الشركة تقدمها التي المالية المعلومات من وغيرها للشركة المالية القوائم . 
 المالية القوائم إعداد على الداخلية الرقابة نظام. 
 والنظامية القانونية للمتطلبات الشركة امتثال . 
 الخارجيين الحسابات ومراجعي الشركة في الداخلي المراجع أداء. 

جراءاتها الشركة بسياسات االلتزام وزيادة المستمر التحسين على تشجع اللجنة فإن المهام، هذه مع واتساقا    ممارساتهاو  وا 
 دارة،واإل المجلس، مع فعالة عمل بعالقات االحتفاظ بمهامها، قيامها أثناء اللجنة، على وينبغي. المستويات جميع على

 .الحسابات ومراجع الداخليين والمدققين

ى باإلضافة إللعضوية اللجنة التفصيلية مسؤوليات الفهم ت في اللجنة، لتأدية دوره بشكل فعال، كل عضوينبغي على 
 .الشركة وعمليات ومخاطرأنشطة 

 هي تواالفصاحا المالية للشركة البيانات أن تحديد أو المراجعة بعملية القيام اللجنة واجب من ليس فانه وبالتالي،
 لحساباتامراجع و  اإلدارة مسؤوليات هذه وتعتبر. بها المعمول واللوائح األنظمة جميع مع وتتماشى ودقيقة كاملة معلومات
 على إلشرافبا يتعلق فيما التنفيذية اإلدارة أو المجلس مهام يتحمل بديال   تعد ال اللجنة بأن الشركة تـقر ، كماالمستقل
 .ومالءمتها مدى ومعرفة للمجموعة الداخلية الرقابة أنظمة

 والمؤهالتوالتكوين  التعيين .2

 .المجلسلمدة تتزامن مع مدة  امة العاديةالجمعية العيتم تعيين أعضاء اللجنة من قبل   2-1
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 يينالتنفيذ لألعضاء يحق وال ،مستقال   منهم األقل على واحد عضو يكون أن على ، أعضاء( 3) ثالثة من اللجنة تتكون  2-2
 .اللجنة عضوية على الحصول بالمجلس

 نأ وينبغي والمحاسبية، المالية األمور في ضليعا   اللجنة أعضاء من األقل على( 1) واحد عضو يكون أن ينبغي كما  2-3
 .مستقل المراجعةلجنة  رئيس يكون

مراجع  لدى أو للشركة، المالية أو التنفيذية اإلدارة في الماضيتين( 2) السنتين خالل يعمل كان أو يعمل لمن يجوز ال  2-4
 .المراجعة لجنة في عضوا   يكون أن للشركة، الحسابات

 .للشركة منافسة لشركة مراجعة لجنة عضوية يشغلوا أن اللجنة ألعضاء يجوز ال  2-5

 قالمدق خارجية، بمصادر االستعانة تم إن) الداخلي التدقيق ادارة أو االدارة فريق في أعضاء من اللجنة تطلب قد 2-6
 المطلوبة المعلومات وتقديم اللجنة اجتماعات حضور وغيرهم المستقل ومراجع الحسابات ،(تعيينه تم الذي الداخلي
 الحاجة. حسب

 وتصبح العامة،للجمعية  خطي إشعار تسليم خالل من وذلك اللجنة، من االستقالة المراجعةلجنة  أعضاء بإمكان 2-7
 أحد ستقالةا وعند. االستقالة لتنفيذ الحقا   وقتا   اإلشعار حدد إذا إال اإلشعار تسليم وقت من المفعول سارية االستقالة
 .منصبه لشغل جديد عضو اختيار الجمعية العامة على اللجنة أعضاء

 معايير استيفاء المراجعة لجنة رئيس علي يتعين أن على األصوات بأغلبية اللجنة رئيس اللجنة أعضاء ويختار 2-8
ذا  .جتماعاال أثناء بينهم فيما مؤقتا رئيسا الحاضرين األعضاء ينتخب اللجنة، اجتماع عن الرئيس تغيب االستقاللية، وا 

 .بدون أو بسبب اللجنة، أعضاء استبدال أو حذف العادية العامة للجمعية ويجوز 2-9

 من يوما 40 خالل في المراجعة لجنة في مؤقتا عضوا المجلس يعين اللجنة، في منصب شغور حالة وفي 2-10
 عامةال الجمعية في دائما عضوا ذلك بعد المساهمون ويعين. والمكافآت الترشيحات لجنة توصية على بناء الشغور،
 .شاغرا المنصب يصبح أن بعد األولى

 ويختار أعضاء اللجنة أمين سر للجنة من بينهم او من خارج اللجنة.  2-11

 ر االجتماعات اتكر  .3

 اعاالجتم نتائج عن مفصل تقرير رفع للجنة اجتماع كل يلي أن وينبغي أشهر، ثالثة كل األقل على مرة اللجنة تجتمع  3-1
 .المجلس إلى
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المالي  المراقبدون حضور  مراجع الحساباتمع  أن تجتمع، مرة واحدة على األقل في السنة اللجنةينبغي على   3-2
ر دون حضو  المدقق الداخلي للمجموعةأن تجتمع ب اللجنةوبالمثل، ينبغي على ، المدقق الداخلي للمجموعةللمجموعة و 

 مع االجتماع اللجنة على ينبغي كما، مرة واحدة على األقل في السنة مراجع الحساباتالمالي للمجموعة و  المراقب
 .التنفيذية اإلدارة حضور دون االمتثال مسئولي

 عمال والمحاضر جدول األ .4

ة إلى إخطار بكل اجتماع يؤكد المكان والموعد وبنود جدول األعمال المطروحة للمناقشة مع الوثائق الداعم ارساليتم   4-1
 .اللجنة سكرتير( من عقد االجتماع بواسطة 2) أسبوعينكل عضو من أعضاء اللجنة قبل 

 موعد بتحديد األعضاء يقوم حيث سنة، كل من األول االجتماع في السنوي االجتماعات جدول باعتماد اللجنة تقوم  4-2
 .اجتماع كل نهاية عند التالي االجتماع انعقاد

 تقديمها ويتم المجلس سجالت مع المحاضر هذه وتحفظ اجتماعات، محاضر في اللجنة ومداوالت قرارات تسجل  4-3
 .االجتماع حضروا الذين األعضاء جميع موافقة بعد اللجنة ألعضاء

 :يلي كما اللجنة اجتماعات توثيق يتم  4-4

 اللجنةسكرتير  قبل من الصلة ذات والتوصيات والقرارات االجتماعات في جرت التي الهامة النقاشات توثيق يتم. 
 عن وموجز والمتغيبين الحاضرين وأسماء االجتماع انعقاد ومكان تاريخ االجتماعات محاضر تتضمن أن يجب 

 .الصلة ذات والتوصيات والقرارات االجتماع في تمت التي المناقشات
 ويرسلها اجتماع كل انتهاء من عمل أيام خمسة خالل االجتماعات محاضر مسودة اللجنةسكرتير  يعد أن يجب 

 تاريخ من أسبوع خالل االجتماع محاضر على مالحظاتهم بتقديم اللجنة أعضاء يقوم. للمراجعة اللجنة ألعضاء
 .للمسودة استالمهم

 رسالها األعضاء مالحظات على بناء المسودة تعديل اللجنةسكرتير  على  رئيس إلى المالحظات تلك مع مرفقة وا 
 .اللجنة

 رسالها اللجنة رئيس توصيات على بناء النهائية المسودة بإعداد ذلك بعد أمين السر يقوم  وقعةم اللجنة أعضاء إلى وا 
 .وأمين السر اللجنة رئيس قبل من

 تيرسكر  من يطلب فإنه للجنة، القادم االجتماع خالل لمناقشته موضوع اقتراح أو بتوصية اللجنة أعضاء أحد قام إذا 
 .نةاللج رئيس قبل من اللجنة أعمال جدول تحديد ويتم رئيسي، كموضوع القادم االجتماع أعمال جدول في ذكره اللجنة

 خاص ملف في والمراسالت الصلة ذات الوثائق مع مرفقة المحاضر من موقعة بنسخة االحتفاظ يتم. 
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 :الحصر ال المثال سبيل على التالية، األمور بشأن الحاجة حسب أو دوري بشكل تقارير اللجنة تتسلم  4-5

 الخارجية المراجعة تقارير. 
 الداخلي التدقيق تقارير. 
 االمتثال مراجعة تقارير. 
 للشركة الداخلية الرقابة بيئة على أثر ذات تقارير أي. 

 النصاب القانوني  .5

 .األعضاء معظمتغيب  إذا إال صحيحا   اللجنة اجتماع يكون  5-1

 أمر أي بشأن قرار التخاذ أو للتشاور للجنة عاجل اجتماع عقد إلى الدعوة اللجنة أعضاء من٪ 50 أو للرئيس يجوز  5-2
  .اللجنة أعضاء على األعمال جدول وتوزيع األقل، على واحد أسبوع مدته إخطار تقديم بشرط وذلك طارئ،

  .العادي لالجتماع القانوني النصاب نفس هو العاجل لالجتماع القانوني النصاب  5-3

عادة االجتماع تأجيل يتم العاجل، أو العادي االجتماع خالل وقت أي في النصاب شرط استيفاء يتم لم إذا  5-4  عقده وا 
 نصف بحضور مكتمال   الثاني االجتماع لعقد القانوني النصاب ويعتبر األعمال، جدول نفس لمناقشة( 2) يومين خالل

 الثاني االجتماع في النصاب انعقاد عدم حالة وفي ،ااثنان عن الحاضرين عدد يقل أال بشرط األقل، على األعضاء
 .التالي اجتماعه في الالزم القرار التخاذ المجلس اخطار يتم

 بلق من بالترشيح قام رئيس اللجنة في هذا االجتماعإذا لم يحضر رئيس اللجنة االجتماع، يقوم أحد أعضاء المجلس م  5-5
 .الحاضرين األعضاء

 يكون الترجيح للجانب الذي يصوت له رئيساألصوات،  تعادلفي حال و  ،تصدر جميع قرارات اللجنة بأغلبية األصوات  5-6
 اللجنة.

 ضمن النصاب القانوني.ال يعتبر  اللجنةأي شخص يحضر االجتماع بخالف أعضاء   5-7

 حدأ تمكن عدم حالة وفي نقاشاتها، في بفعالية والمشاركة اللجنة اجتماعات جميع بحضور االلتزام اللجنة أعضاء على  5-8
 الحصول دون االجتماع حضور عن يتغيب أن يجوز وال خطيا ، اللجنة رئيس إبالغ عليه الحضور من اللجنة أعضاء
 .اللجنة رئيس من مسبق إذن على

، يجوز بأغلبية بسيطة قاهردون سبب متتالية اجتماعات  (3) ثالثةمدة لاللجنة أعضاء عضو من أي غيب تفي حال   5-9
 عضو من عضوية اللجنة.ال بإقالةتوصية للمجلس  تقديم ن أعضاء اللجنةم
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 السرية  .6

 كشفها زيجو  وال سرية اللجنة اجتماع في اتخاذها يتم التي والقرارات مناقشتها يتم التي والقضايا األمور تبقى أن يجب
 .الحاجة عند إال

 صالحيات اتخاذ القرارات .7

 فإنه وبالتالي القرارات، اتخاذ في مستقلة بصالحية اللجنة تتمتع وال للجنة، المسندة المهام مسؤولية المجلس يتحمل
 اختصاصه. ضمن جماعي بشكل القرارات اتخاذ المجلس على ينبغي

 دق الذي الدعم بكل يزودها وأن اللجنة مع وثيق بشكل يعمل أن بالشركة للمجموعة التنفيذي الرئيس على ينبغي كما
 .إليه تحتاج

 التهيئة .8

 من أجل التأكد من أنهم على دراية كافية بغرض ومسؤوليات تهيئةينبغي أن يخضع األعضاء الجدد باللجنة لعملية   8-1
 اللجنة. وممارسات 

 األخرى اللجان ولوائح اللجنة، والئحة الشركة حوكمة دليل من نسخة على باللجنة الجدد األعضاء يحصل أن ينبغي  8-2
 .اللجنة صالحيات ضمن تقع التي الرئيسية األمور عن معلومات أي إلى باإلضافة للمجلس التابعة

  المسؤوليات والواجبات .9

 :القيام بما يلي ق واجباتها ومسؤولياتهايلتحق اللجنة ىينبغي عل 9-1

 :مراجع الحسابات فيما يخص 9-1-1
  تأكدال بعد أدائهم وتقييم مكافآتهم وتحديد وفصلهم خارجيين مراجعين لتعيين اإلدارة مجلس إلى توصيات تقديم 

 .عقودهم وشروط عملهم نطاق ومراجعة استقالليتهم من
 ذات يروالمعاي القواعد االعتبار في األخذ مع وفعاليته، ونزاهته وموضوعتيه الخارجى المراجع استقاللية من التحقق 

 .الصلة
 اقنط تتجاوز إدارية أو فنية أعمال أي تقدم ال أنها من والتأكد وأنشطتها للشركة الخارجى المراجع خطة مراجعة 

 .بشأنها رأيها وتقدم عملها
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 الخارجيون المراجعون يقدمها بالمراجعة متعلقة غير خدمات أية على الموافقة تقديم. 
 للشركة الخارجي المراجع استفسارات على الرد.  
 بشأنها المتخذة اإلجراءات ومتابعة المالية البيانات على وتعليقاته الخارجي الحسابات مراجع تقارير مراجعة. 
 اللجنة توصيات رفع اإلدارة مجلس رفض إذا أو اإلدارة مجلس وقرارات اللجنة توصيات بين نزاع نشوء حال في 

 داخلي، مدقق تعيين أو أدائها تقييم أو مكافآتها تحديد أو للشركة الخارجي الحسابات مدقق فصل أو تعيين إلى
 .التوصيات هذه اتباع عدم وأسباب ومبرراتها، اللجنة توصيات المجلس تقرير يتضمن أن يجب

 

 :المالية التقارير فيما يخص 9-1-2
 لضمان هابشأن وتوصياتها رأيها وتقديم اإلدارة مجلس على عرضها قبل للشركة والسنوية األولية المالية القوائم تحليل 

 .وشفافيتها ونزاهتها نزاهتها
  ركةللش المالية والبيانات اإلدارة مجلس تقرير كان إذا ما حول اإلدارة مجلس طلب على بناء الفني رأيها إبداء 

 ائهاوأد للشركة المالي المركز بتقييم والمستثمرين للمساهمين تسمح معلومات على وتحتوي ومفهومة ومتوازنة عادلة
 .واالستراتيجية عملها ونموذج

 المالية التقارير في مألوفة غير أو مهمة قضايا أي تحليل. 
 ةالداخلي المراجعة مسؤول أو مهامه يتولى شخص أي أو للشركة المالي المدير يثيرها قضايا أي في بدقة التحقيق 

 .للشركة الخارجي المراجع أو
 المالية التقارير في الواردة الهامة بالمسائل يتعلق فيما المحاسبية التقديرات دراسة . 
 بشأنها اإلدارة مجلس إلى وتوصياتها رأيها وتقديم الشركة قبل من المتبعة المحاسبية السياسات دراسة. 

 الداخلي  التدقيق فيما يخص 9-1-3
 المخاطر إدارة ونظام للشركة والمالية الداخلية الرقابة أنظمة ومراجعة فحص. 
 الخطة على الرئيسية التغييرات وكافة الداخلي التدقيق خطة واعتماد مراجعة. 
 التقارير هذه في الواردة بالمالحظات يتعلق فيما التصحيحية التدابير تنفيذ ومتابعة الداخلية المراجعة تقارير تحليل. 
 دارة الداخلي المراجع وأنشطة أداء مراقبة  زمةالال الموارد توافر لضمان وجدت، إن بالشركة، الداخلي التدقيق وا 

 إلى توصية اللجنة تقدم داخلي، مدقق الشركة لدى يكن لم إذا. بها المنوطة والواجبات األنشطة أداء في وفاعليتها
 .داخلي مدقق لتعيين حاجة هناك كانت إذا ما حول اإلدارة مجلس

 آتهمكاف واقتراح الداخلي المراجع أو الداخلية المراجعة إدارة رئيس تعيين بشأن اإلدارة مجلس إلى توصية تقديم. 
 اللجنة إلى رالتقاري بإرسال الداخلية المراجعة إدارة تقوم. التنفيذية اإلدارة عن مستقل الداخلي المراجع أن من التأكد 

داريا  التنفيذي. الرئيس إلى وا 
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 :االلتزام ضمان يخص فيما 9-1-4
 بشأنها الالزمة اإلجراءات الشركة اتخاذ من والتحقق الرقابية الجهات تقارير نتائج مراجعة. 
 العالقة ذات والتعليمات والسياسات واللوائح باألنظمة الشركة التزام من التحقق. 
 لىإ ذلك حيال مرئياتها وتقديم العالقة، ذوي األطراف مع الشركة تجريها أن المقترح والتعامالت العقود مراجعة 

 .المجلس
 بداء المجلس، إلى بشأنها إجراء اتخاذ ضرورة ترى مسائل من تراه ما رفع  يتعين التي باإلجراءات توصياتها وا 

 .اتخاذها

 المعلومات بتقنية المتعلقة الرقابية األنظمة يخص فيما 9-1-5
 يلي ما الداخلي التدقيق وممثل مراجع الحساباتو  اإلدارة مع وتراجع االعتبار بعين تأخذ أن اللجنة على: 

 .المعلومات تقنية وأمن رقابة أنظمة في الضعف نقاط أو فعالية -
       هذه على اإلدارة ردود مع الداخلي التدقيق وممثل مراجع الحسابات قبل من الهامة والتوصيات المالحظات -

 في الضعف نقاط لتصحيح الهادفة التوصيات لتنفيذ الزمني الجدول ذلك في بما عليها، والرد المالحظات
 .عليها الرقابية واإلجراءات الجوهرية المخاطر ذلك في بما الداخلية، الرقابة ضوابط

 .المعلومات تكنولوجيا من وغيرها المعلومات إدارة نظم كفاءة ومدى الحالي الوضع -
 طللضواب الكاملة التغطية لضمان المراجعة أعمال تنسيق مراجع الحساباتو  الداخلي التدقيق ممثل مع اللجنة على 

 .المعلومات تقنية في المخاطر وجوانب الرئيسية الرقابية

 في الشركة إدارة المخاطرالتحقق من  فيما يخص 9-1-6

 اللجنة لديها المسؤوليات التالية لتحقيق دورها في إدارة المخاطر:

 المخاطر تحديد 
دارة بتحديد والمسؤوليات الخاصة والعمليات الهياكل وكفاية وجود من التأكد -  .كةالشر  تواجه التي المخاطر وا 
 تشجيع اإلدارة العليا لتعزيز الوعي بالمخاطر في الشركة. -
 رالمخاط ملخص عن تقرير تقديم يتم أن يجب كما ،المخاطر الرئيسية تتم مراجعتها ربع سنويا  التأكد من أن  -

 .سنوي ربع بشكل المجلس إلى الرقابية واالنحرافات الرئيسية
 في الحق للمجلس ويكون) المجلس رئيس إلى الفور على الصالحيات مصفوفة في تجاوزات أي عن اإلبالغ -

 الداخلي(. المدقق من الكاملة التقارير على الحصول
 جراءات المخاطر  سياسات وا 

جراءات سياسات من بها يرتبط وما المخاطر إلدارةحديثة  التأكد من أن الشركة لديها استراتيجية -  تمتثل والتي وا 
 .المهنة وسلوكيات وقواعد الصلة ذات والقوانين اللوائح لمتطلبات
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 اإلدارة. التي وضعتها للشركة المخاطرالتوصية للمجلس باستراتيجية إدارة  -
 الترويج واإلشراف على تطبيق استراتيجية إدارة المخاطر والسياسات ذات الصلة. -
جراءات إدارة المخاطر. -  التأكد من الفعالية التشغيلية المستمرة لسياسات وا 

 للشك مثيرة مسائل أية اتجاه تراودهم شكوك أي عن سري بشكل اإلبالغ من الشركة موظفي تمكن نظم وضع -
 ناسبةم آليات وجود وضمان. أخرى مسألة أية أو الداخلية الرقابة إجراءات أو المالية التقارير في للشبهات أو

 من والحماية السرية ومنحه للموظف ضمان وتقديم القضايا، هذه حول ومستقلة نزيهة تحقيقات بإجراء تسمح
 .العتمادها المجلس رئيس على القواعد تلك اقتراح يتم وأن به، يلحق أن الممكن من ضرر أو سلبي فعل رد أي

 بمبادرة نةاللج تنفذها التي أو المجلس يقرها التي الداخلية الرقابة قضايا في األساسية التحقيقات نتائج استعراض -
 .المجلس وبموافقة منها

جراءات والتأكد من أن اإل باالنتهاك / عدم االمتثال المتعلقة استالم التقارير النصف سنوية للحوادث والشكاوى -
 كافية.المتخذة لتلك الحوادث والشكاوى التصحيحية 

ها بأو المراجعات التي قامت لحادثة هامة  التاليةفي المراجعة تم تحديده  جراء ضروريإأي مراعاة واعتماد  -
 الخارجية.المراجعة الداخلي أو  التدقيق

اسة وسي الداخلية واإلجراءات واألنظمة بالقوانين االلتزام لضمان الموضوعة األنظمة وحالة عمل نطاق مراجعة -
 ى.األخر  والجهات الداخلي التدقيق من الواردة التقارير استعراض خالل من المهنة وأخالقيات المصالح تضارب

 

 مسؤوليات أخرى 9-1-7
 بل قأو الخالف المرفوع من  أو القضية لحل الشكوىتم تنفيذه أو تم التوصية به  اإلجراء التصحيحي أن التأكد من

 لشركة بشكل مناسب.في اأصحاب المصلحة 
 ألعضاء المجلس وسلوكيات المهنة لقواعد أخالقيات  متثالاالبرنامج الذي أسسته الشركة لمراقبة مراجعة ال

 والموظفين. والمسؤولين
  الداخلي  قالتدقي اتعمليالمسؤولين عن تنفيذ الرقابة الداخلية المالية والتشغيلية للشركة مع الموظفين كفاية مراجعة

بالغ المجلس بالنتائج.الخارجية المراجعة و   وا 
 .مراجعة جميع معامالت األطراف ذات العالقة 
 المديرين ألعضاء المجلس أو  وسلوكيات المهنة في قواعد أخالقياتمراجعة والتوصية بأي تغيير أو تنازل ال

وسلوكيات لقواعد أخالقيات  تنفيذيمدير مجلس أو بالامتثال كل عضو  سنويا  في تحديد التنفيذيين ومساعدة المجلس
 بأي اعتماده،من أجل  ،لجنة التوصية للمجلسينبغي على الو  والتبليغ بأي انتهاك لهذه القواعد للمجلس.المهنة 
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 فصحالتأكد من أن المجلس يينبغي عليها و  التنفيذيين،المديرين ألعضاء المجلس أو  السلوكيات قواعد في تنازالت
 عن أي من هذه التنازالت بشكل فوري للمساهمين.

 إجراء تحقيقات خاصة حسب الحاجة واإلشراف عليها.القيام ب 
  تالذين كان مراجع الحساباتسياسة الشركة في توظيف الموظفين أو الموظفين السابقين من تأسيس ومراقبة تطبيق 

 الشركة. تربطهم عالقة مع
  المتعاقد معهم مراجع الحسابات بخالف مستقلين مراجعين من ثان رأي على للحصول االدارة منمراجعة أي قرار 

 ة مهمة.يمحاسبقضية فيما يخص أي 
  خالل فترة زمنية معقولة. المدققين الداخليينالتأكد من أن إدارة الشركة تستجيب سريعا  لتوصيات 
  ولوائح الشركة والقانون الحاكم حسب ما تراه اللجنة أو المجلس الئحةال ههذأخرى منسجمة مع أنشطة أداء أي 

 .ا  أو مالئم ا  ضروري
  عادة و  راجعةميجب على اللجنة  ئحةالال هلهذس بأي تحسينات لوالتوصية للمجدوريا   الئحةال ههذ مدى كفايةتقييم ا 

الطريقة بينبغي على اللجنة أن تقوم بإجراء مثل هذه التقييمات والمراجعات و  ،تعتبرها اللجنة ضرورية أو قيمةوالتي 
 .التي تراها مناسبة

 لجنةال الجتماعات زمنيا   جدوال   تشمل سنوية عمل خطة األقل على شهور بثالث مالية سنة كل بداية قبل اللجنة تعد 
 .القادم العام خالل بها ستقوم التي لألعمال ووصفا  

 تفاقواال فعال بشكل تعمل كانت إذا ما لتحديد السنة في واحدة مرة األقل على أدائها واستعراض مناقشة اللجنة على 
 .جلسالم إلى اللجنة أداء عن تقرير رفع ويجب كفاءتها، وزيادة تحسين فيها يمكن التي الكيفية بشأن التدابير على

 بمهامها للقيام للجنة الضرورية العادية اإلدارية المصروفات لدفع تحتاجه الذي التمويل وتقدر اللجنة توصي. 
 المجلسو  ومراجع الحسابات الداخلي التدقيق بين مفتوحة اتصال وسيلة توفير. 
 علىو . بسرية غيرها أو المالية في التقارير تجاوز أي بشأن ملحوظاتهم تقديم الشركة في للعاملين تتيح آلية وضع 

 إجراءات وتبني التجاوز أو الخطأ حجم مع مستقل يتناسب تحقيق بإجراء اآللية هذه تطبيق من التحقق اللجنة
 .مناسبة متابعة

 صالحيةالموارد وال .10

نصوص الم هامسؤوليات تكون في حاجة إليها ألداءقد أي معلومات  بالحصول علىمن مجلس الشركة مفوضة اللجنة  10-1
 .آخر من موظفي الشركة أو من أي مصدرموظف أي من اللجنة  الئحة عليها في
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 ميعلج الوصول في الكامل حقها مع انتباهها يسترعي أمر أي في التحقيق الرقابي، لدورها أداءها أثناء للجنة، ويحق 10-2
 يةقانون مستقلة استشارات على الحصول بصالحية اللجنة وتتمتع. الشركة في والموظفين والمرافق والسجالت الدفاتر

 .للجنة المخصصة الموازنة حدود في ذلك كان طالما أخرى استشارية جهات واستشارات ومحاسبية

 مستقلة استشارات أية وأتعاب السنوي المراجعة تقرير إصدار أو تقديم لغرض الحسابات مراجع أتعاب اللجنة تحدد 10-3
 للجنةا موازنة اعتماد يتم أن وينبغي للجنة، استشارات تقديم إليها موكل أخرى استشارية جهات وأي ومحاسبية قانونية
  .المجلس قبل من مستقلين مستشارين بتعيين الخاصة

 القانوني المستشار أو التابعة، شركاتها من أي أو الشركة في موظف أو مسؤول أي دعوة بصالحية اللجنة تتمتع 10-4
 عن لالستفسار اللجنة أعضاء من عضو أي أو اللجنة مع لالجتماع للشركة الحسابات مراجع أو للشركة، الخارجي

 إخطار اللجنة على وينبغي بذلك، للقيام تصريح على الحصول دون صالحيتها، ضمن تقع عالقة ذات مسألة أية
 رالمدي إبالغ الدعوة له وجهت الذي الموظف أو المسؤول على ينبغي كما. الدعوة بهذه للمجموعة التنفيذي الرئيس
 هال/  له اللجنة وجهت إذا المراجعةلجنة  اجتماعات حضور التنفيذي الرئيس على ينبغي ذلك، على وعالوة. التنفيذي
 .للحضور الدعوة

 كورةالمذ للصالحيات وفقا   هذا يكون أن ينبغي ولكن األمر، لزم إذا محددة مهمة ألية فرعية لجنة تشكيل للجنة يحق 10-5
 على ةوعالو . الفرعية اللجنة إنشاء أجله من تم الذي الهدف تحقيق بمجرد الفرعية اللجنة حل ويتم اللجنة، الئحة في

 توصية وتقديم بمراجعة تقوم اللجنة فإن آخر، طرف أي إشراك يتطلب ومسؤوليات أدوار بأي القيام كان إذا ذلك،
 . لالعتماد المجلس إلى بذلك

 . يجوز للجنة أن تقوم بمهام أخرى قد تكون ضرورية لتحقيق مهمتها، باإلضافة إلى أدوارها ومسئولياتها الرئيسية 10-6

 الموازنة حدود في خارجيين واستشاريين بخبراء واالستعانة بعملها متصلة أمور أي ودراسة في التحقيق للجنة يحق 10-7
 المجلس. بواسطة ينالخارجياللجنة لتعيين المستشارين  وازنةماعتماد  يتم أن ينبغي. للجنة المخصصة

 عند الإ كشفها يجوز وال سرية اللجنة اجتماع في اتخاذها يتم التي والقرارات مناقشتها يتم التي األمور تبقى أن يجب 10-8
 .الحاجة

ي فإنه وال تتمتع اللجنة بصالحية مستقلة في اتخاذ القرارات، وبالتال ،مسؤولية المهام المسندة للجنةالمجلس يتحمل  10-9
 ينبغي على المجلس اتخاذ القرارات بشكل جماعي في حدود اختصاصه. 

 .الذي تطلبهدها بكل الدعم و يعمل الرئيس التنفيذي للشركة عن قرب مع اللجنة ويز  10-10

 ةالشرك أو تعرضت عملها المجلس أعاق إذا لالنعقاد للشركة العامة الجمعية دعوة المجلس من أن تطلب للجنة ويجوز10-11
 .جسيمة خسائر أو ألضرار
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 التقاريررفع  .11

 لس،للمج اجتماع أقرب في المجلس إلى تقرير رفع رئيسها، خالل من اللجنة، على ينبغي اللجنة، تعقده اجتماع كل بعد 11-1
 لبتتط توصيات وأية إليها المجلس تنبيه ينبغي أنه اللجنة ترى قد أمور أي على المرفوع التقرير يشتمل أن وينبغي
 اللجنة أنشطة يلخص المجلس إلى سنوي تقرير بتقديم اللجنة رئيس يقوم كما المجلس، من إجراءات أو/  و اعتماد
 العام. خالل

 اللجنة بتوصية األخذ المجلس رفض إذا أو اإلدارة، مجلس وقرارات المراجعة لجنة توصيات بين تعارض حصل اذا 11-2
 قريرت تضمين فيجب الداخلي، المراجع تعيين أو أداء أوتقييم أتعاب أوتحديد أوعزل الشركة حسابات مراجع تعيين بشأن
 بها. أخذه عدم وأسباب ومبرراتها، اللجنة توصية اإلدارة مجلس

 االستقاللية .12

 يكون له أي عالقة أال اللجنةيتعين على عضو ولتحقيق ذلك،  التامة، باالستقاللية اللجنةأعضاء  يتمتع أن يجب  12-1
 تعاقدية أو تجارية مع الشركة حتى ال تحد من قدرته على العمل بطريقة مستقلة.

 وتلك الشركة، مع المصالح في تضارب إلى تؤدي أن شأنها من أعمال أي ممارسة أو قبول اللجنة ألعضاء يحق ال 12-2
 .واستقاللية بموضوعية مهامهم تنفيذ من تمنعهم قد التي

 وأية الشركة، مع تنفيذها يتم التي وطبيعتها الشخصية العمليات جميع عن والكشف اإلفصاح اللجنة أعضاء على 12-3
 .التنفيذية واإلدارة المجلس مع شخصية عالقة

 مكافآت اللجنة .13

 ( لاير1000( لاير سنويا  وتدفع مرة واحدة سنويا  باإلضافة الى مبلغ )5،000يستحق عضو اللجنة بدل حضور قدره )
 اللجنة. من اجتماعاتعن كل اجتماع 

دخال تغييرات عليها الئحةال اعتماد .14  وا 

 من اللجنة تقترحها تغييرات أي على التصديق ينبغي كما ،العامة والجمعية المجلس قبل من اللجنة الئحة اعتماد يتم
 .العامة والجمعية المجلس قبل

 نهاية هذا المستند
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 الغرض .1

 عدادإيتمثل الهدف الرئيسي من لجنة الترشيحات والمكافآت )"اللجنة"( في مساعدة مجلس اإلدارة )"المجلس"( في 
"( والرئيس )"الشركةريدان الغذائية  والمزايا التي تقدم إلى أعضاء مجلس إدارة شركةبالتعويضات السياسات المتعلقة 
تقييم وترشيح . باإلضافة إلى ذلك، فإن اللجنة مسؤولة عن اإلشراف على تطوير و واإلدارة التنفيذية التنفيذي للمجموعة

 :التالية األهداف لتحقيق اللجنة بتكوين اإلدارة مجلس وقام .مجلس ولجانهالاألفراد المؤهلين لعضوية 

 المجلس لعضوية ومعايير سياسات اقتراح. 
 المجلس إلى الترشيح إعادة أو للترشيح المرشحين بشأن المجلس إلى توصيات تقديم. 
 التنفيذية، ةواإلدار  له التابعة واللجان المجلس، وأداء بترشيح المتعلقة المختلفة المسائل تقييم 

 .للمجلس التوصيات وتقديم
 واإلدارة ولجانه اإلدارة مجلس ألعضاء المكافآت بسياسة اإلدارة لمجلس التوصية 

  .التنفيذية
 وفقا التنفيذية واإلدارة ولجانه المجلس ألعضاء الفردية المكافآت بمجموعات التوصية 

 .المتبعة للسياسة
 بشكل السياسة ومراجعة المتبعة، السياسة عن مادية انحرافات أي على الضوء تسليط 

 .دوري

 رئيس لخال من اإلدارة مجلس إلى مباشرة تقاريرها وتقدم اإلدارة مجلس لجان من لجنة والمكافآت التعيينات لجنة وتعتبر
 في ابشأنه إجراء اتخاذ أو/و المجلس موافقة تتطلب مسائل أية إلى المجلس انتباه اللجنة رئيس ويوجه. اإلدارة مجلس
 .للمجلس اجتماع أقرب

 تتخذها التي القرارات وجميع االجتماعات في تناقش التي المسائل جميع بسرية والحاضرين اللجنة أعضاء ويحتفظ
 .اللجنة

 والمسؤوليات التكوين الميثاق هذا ويحدد

يد لجنة وتحدال"( في تحديد تكوين ومسئوليات وواجبات الالئحةلجنة الترشيحات والمكافآت )" الئحةمن يتمثل الهدف 
 .التنفيذية دارةاإلمجلس و الاللجنة مع  تواصل
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 التعيين والتكوين .2

 .مجلسالمجلس لمدة تتزامن مع مدة اليتم تعيين أعضاء اللجنة من قبل   2-1

 األقل على تتضمن أن ويجب تنفيذيين غير جميعهم يكون أن على أعضاء،( 3) ثالثة من اللجنة تتكون  2-2
 .مستقل( 1) عضو

 المستقلين، اإلدارة أعضاء مجلس من أعضاؤها يكون أن والترشيحات المكافآت لجنة تشكيل عند الشركة تراعي 2-3
 غيرهم، أم المساهمين من أكانوا سواء أعضاء المجلس غير من بأشخاص أو تنفيذيين غير بأعضاء االستعانة ويجوز
 .المستقلين األعضاء من اللجنة رئيسا يكون أن عل

ذا األصوات، بأغلبية اللجنة رئيس اللجنة أعضاء ويختار  2-4  ءاألعضا ينتخب اللجنة، اجتماع عن الرئيس تغيب وا 
 .االجتماع أثناء بينهم فيما مؤقتا رئيسا الحاضرين

ذا .الواجب النحو على المجلس بتصويت وذلك بدون، أو بسبب عنهم، االستعاضة أو اللجنة أعضاء حذف ويجوز  وا 
 ، يجوز لعضو اللجنة االستقالةالمتبقية المدة إلكمال جديدا عضوا المجلس يعين اللجنة، في شاغر منصب أي أصبح

ال كان مسئواًل في حالة حدوث أي ضرر يصيب الشركة.   شريطة ان يكون ذلك في وقت الئق يقبل به مجلس اإلدارة وا 

ا تختار اللجنة أمين سرها من بين أعضائها أو من موظفي الشركة على أال يكون له حق التصويت على قراراته  2-5
عداد محاضرها  )في حال كان من غير أعضائها( ويكون مسئواًل عن القيام باإلعداد الجتماعات وأنشطة اللجنة وا 

تية األخرى، وتوثيقها ومتابعة تنفيذ توصياتها وتوجهاتها وقراراتها، والتواصل بين أعضائها واإلجراءات اإلدارية واللوجس
مكافآته  كما يقوم باألعباء اإلدارية الخاصة بالترشيح لعضوية المجلس بالتعاون مع ضابط الحوكمة وتقوم اللجنة بتحديد

 .عمول بها في هذا الخصوصوطريقة صرفها في ضوء السياسات الم

 تكرار االجتماعات .3

 صلمف تقرير رفع للجنة اجتماع كل يلي أن وينبغي الحاجة، حسب أكثر أو سنوياً  (1) واحدة مرة اللجنة تجتمع  3-1
 .المجلس إلى االجتماع نتائج عن

لمجموعة أو أي عضو من أعضاء لللجنة، إذا لزم األمر، أن تدعو الرئيس التنفيذي والمدير المالي  يسمح  3-2
 .فريق اإلدارة اآلخرين لحضور اجتماعاتها
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 ضرامحالجدول األعمال و  .4

 وبنود جدول األعمال المطروحة للمناقشة معوالتاريخ موعد المكان و الإخطار بكل اجتماع يؤكد  ارساليتم   4-1
 .االجتماع على األقل من تاريخ( 2) أسبوعينالوثائق الداعمة إلى كل عضو من أعضاء اللجنة قبل 

 تعميم ويتم الحاضرين، أسماء تسجيل ذلك في بما اللجنة، اجتماعات لجميع محاضر بإعداد السكرتير يقوم  4-2
 من عضو وكل السكرتير قبل من موقعة تكون أن وينبغي اللجنة، أعضاء جميع على الفور على االجتماعات محاضر
 .اللجنة رئيس فيهم بمن اللجنة أعضاء

عداد اللجنة اجتماعات توثيق يجب  4-3  توصيات ومداوالت، وتوثيق نقاشات من دار ما تتضمن لها محاضر وا 
 أبدوها التي والتحفظات الحاضرين أسماء األعضاء وبيان ومنظم، خاص سجل في وحفظها التصويت، ونتائجاللجان 

 الحاضرين جميع األعضاء من المحاضر هذه وتوقيع -وجدت  إن -

 النصاب القانوني .5

،  توالمكافآ الترشيحات لجنة أعضاء أغلبية من اللجنة اجتماعات من اجتماع ألي القانوني النصاب يتكون  5-1
ح األصوات تساوي وعند أصوات الحاضرين، بأغلبية قراراتها وتصدر  .عاالجتما رئيس معه صوت الذي الجانب يرجَّ

 بشأن قرار التخاذ أو للتشاور للجنة عاجل اجتماع عقد إلى الدعوة اللجنة أعضاء من٪ 50 أو للرئيس يجوز  5-2
 .اللجنة أعضاء على األعمال جدول وتوزيع األقل، على (1) واحد أسبوع مدته إخطار تقديم بشرط وذلك طارئ، أمر أي

 .العادي لالجتماع القانوني النصاب نفس هو العاجل لالجتماع القانوني النصاب 5-3

عاد االجتماع تأجيل يتم العاجل، أو العادي االجتماع خالل وقت أي في النصاب شرط استيفاء يتم لم إذا 5-4  ةوا 
 ربحضو  مكتمالً  الثاني االجتماع لعقد القانوني النصاب ويعتبر األعمال، جدول نفس لمناقشة( 2) يومين خالل عقده

 االجتماع في النصاب انعقاد عدم حالة وفي ثالثة، عن الحاضرين عدد يقل أال بشرط األقل، على األعضاء نصف
  .التالي اجتماعه في الالزم القرار التخاذ المجلس اخطار يتم الثاني

 .االجتماع ذلكإذا لم يحضر رئيس اللجنة االجتماع، يقوم أحد أعضاء المجلس مقام رئيس اللجنة في   5-5

تصدر جميع قرارات اللجنة بأغلبية بسيطة من األصوات. في حال تعادل األصوات، يكون الترجيح للجانب   5-6
 الذي يصوت له رئيس اللجنة.

، يجوز بأغلبية قاهر( اجتماعات متتالية دون عذر 3في حال تغيب أي عضو من أعضاء اللجنة لمدة ثالث )  5-7
 .من عضوية اللجنة العضو هذامجلس بإقالة لبسيطة من أعضاء اللجنة تقديم توصية ل
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 التهيئة .6

من أجل التأكد من أنهم على دراية كافية بغرض  تهيئةينبغي أن يخضع األعضاء الجدد باللجنة لعملية   6-1
 .ومسؤوليات وممارسات اللجنة

 اللجان ولوائح اللجنة، والئحة الشركة حوكمة دليل من نسخة على باللجنة الجدد األعضاء يحصل أن ينبغي  6-2
 .اللجنة صالحيات ضمن تقع التي الرئيسية األمور عن معلومات أي إلى باإلضافة للمجلس التابعة األخرى

 مسؤوليات اللجنة .7

 :اللجنة مسؤوليات تشمل 7-1

 بالترشيحات المتعلقة المهام 7-1-1

 التنفيذية. واإلدارة اإلدارةسياسات ومعايير واضحة لعضوية مجلس  اقتراح 
 مع المعتمدة، والمعايير للسياسات وفقا أعضائه ترشيح إعادة أو لترشيح اإلدارة مجلس إلى توصيات تقديم 

 .أخالقي خداع أو شرف على تنطوي بجريمة مدان شخص أي يشمل ال الترشيح أن مراعاة
 التنفيذية اإلدارة ومناصب اإلدارة مجلس لعضوية المطلوبة والمؤهالت للقدرات وصف إعداد. 
 الذي يخصصه العضو ألنشطة المجلس الوقت مقدار تحديد. 
 التنفيذية سنويا. واإلدارة اإلدارةمن قبل أعضاء مجلس  المطلوبة والخبرات المهارات مراجعة 
 الهيكل. التنفيذية وتقديم التوصيات بشأن التغييرات التي قد تطرأ على هذا واإلدارة اإلدارةهيكل مجلس  مراجعة 
 المستقلين وعدم وجود أي تضارب في المصالح إذا عمل عضو مجلس  اإلدارةأعضاء مجلس  استقاللية ضمان

 دارة شركة أخرى.أيضا كعضو في مجلس إ اإلدارة
 التنفيذية العليا. واإلدارة والمستقلين التنفيذيين يروغ التنفيذيينوظيفية للمديرين  اتتوصيف تقدمي 
 شاغرا التنفيذي المدير أو المجلس عضو منصب أصبح إذا اتباعها الواجب اإلجراءات وضع. 
 الشركة مصالح تخدم عالجية بحلول والتوصية اإلدارة مجلس في والضعف القوة نقاط تحديد. 
 التنفيذية. واإلدارةوأعضائه ولجان الشركة  اإلدارةبمعايير تقييم أداء مجلس  التوصية 
 الجدد. اإلدارةمجلس  أعضاءعلى برنامج التوجيه  اإلشراف 
 الموافقات على أية معامالت وفقا لحدود السلطة المفوضة إليه من قبل مجلس اإلدارة.  منح 
 شكل المعتمدة مرة واحدة على األقل في السنة لضمان أنها تعمل ب فترة التعييناألداء الخاص مقابل  استعراض

 فعال. ويجب إرسال نتائج هذا التقييم إلى المجلس مع اقتراح بشأن أي تغييرات لتحسين فعاليته.
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 اإلدارةترشيح أعضاء مجلس 

  في االعتبار المتطلبات واألحكام التي تحددها عند ترشيح عضو مجلس اإلدارة، يجب على اللجنة أن تأخذ
 الهيئة، بما في ذلك هيئة أسواق المال.

  تقوم الشركة بنشر إعالن الترشيح على موقعها االلكترونى، ومن خالل أي وسيلة أخرى محددة من قبل هيئة
 الترشيح مفتوحةالسوق المالية. دعوة األشخاص الراغبين في الترشيح لعضوية المجلس، شريطة أن تظل فترة 

 لمدة شهر على األقل من تاريخ اإلعالن.
  يكون عدد المرشحين إلى المجلس الذين تقدم أسماؤهم إلى الجمعية العامة أكثر من عدد المقاعد المتاحة

 إلتاحة الفرصة للجمعية العامة الختيار أعضاء المجلس من بين المرشحين. 
 اق بحق أي مساهم في ترشيح نفسه أو غيره لعضوية مجلس ال يخل أي من األحكام الواردة في هذا الميث

 اإلدارة وفقا ألحكام قانون الشركات ولوائحه التنفيذية.

 مجلس اإلدارة بالصفات التالية  بعضويةأن يتسم المرشح  على

 اءاألد تحفيز إلى يؤدي بما الصالحيات لمنح تؤهله قيادية بمهارات يتمتع بأن وذلك :القيادة على القدرة 
 .المهنية واألخالق بالقيم والتقيد الفعالة اإلدارة مجال في الممارسات أفضل وتطبيق

 دريب،الت ومستوى المناسبة، والشخصية المهنية، والمهارات العلمية، المؤهالت فيل تتوافر بأن وذلك :الكفاءة 
 القانون أو المحاسبة أو االقتصاد أو باإلدارة أو والمستقبلية الحالية الشركة بأنشطة الصلة ذات العملية والخبرات

 .والتدريب التعلم في الرغبة عن فضالً  الحوكمة، أو
 القرار، اتخاذ في والسرعة واإلدارية، والقيادية، الفنية، القدرات فيل تتوافر بأن وذلك :التوجيه على القدرة 

 الرؤيةو  والتخطيط االستراتيجي التوجيه على قادراً  يكون وأن العمل، بسير المتعلقة الفنية المتطلبات واستيعاب
 .الواضحة المستقبلية

 وفهمهما المالية والتقارير البيانات قراءة على قادراً  يكون بأن وذلك :المالية المعرفة. 
 الجمعية وعلى. واختصاصات مهامل ممارسة عن يعوقه صحي مانع لديل يكون ال بأن وذلك :الصحية اللياقة 

 الشخصية المقومات وتوافر الترشيحات لجنة توصيات اإلدارة مجلس أعضاء انتخاب عيد تراعي أن العامة
 .فعال بشكل مهامهم ألداء الالزمة والمهنية
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  بالمكافآت المتعلقة المهام 7-1-2

 مجلس إلى السياسة هذه ورفع التنفيذية واإلدارة ولجانه اإلدارة مجلس أعضاء لمكافآت واضحة سياسة إعداد 
 انوضم واإلفصاح باألداء المرتبطة المعايير السياسة هذه تتبع أن على العامة الجمعية لموافقة تحضيرا اإلدارة
 .السياسة هذه تنفيذ

 عن مادي انحراف أي على الضوء وتسليط المعتمدة، المكافآت وسياسة المدفوعة األجور بين العالقة توضيح 
 .السياسة تلك
 أهدافها تحقيق في فعاليتها وتقييم دوري بشكل المكافآت سياسة مراجعة. 
 تمدةالمع للسياسة وفقا التنفيذيين وكبار اللجان وأعضاء أعضائه بمكافآت يتعلق فيما للمجلس التوصيات تقديم. 
 الشركة لجان وأداء أدائه تقييم في المجلس مساعدة. 
 اإلدارة مجلس قبل من لها الممنوحة السلطة لحدود وفقا معامالت أية على الموافقات توفير . 
 تعمل أنها لضمان السنة في األقل على واحدة مرة المعتمدة التعيين فترة مقابل بها الخاص األداء مراجعة 

 .فعاليته لتحسين تغييرات أي بشأن اقتراح مع المجلس إلى التقييم هذا نتائج إرسال ويجب. بفعالية
 التالية باألهداف المكافآت سياسة تتسم أن على 
 ماب المكافآت سياسة تقوم التنفيذية، ولوائحه المالية السوق وقانون الشركات قانون بأحكام اإلخالل عدم مع 

 :يلي
 وأهدافها الشركة استراتيجية مع متسقة تكون أن. 
 على وتطويرها الشركة نجاح تحقيق على التنفيذية واإلدارة اإلدارة مجلس أعضاء تشجيع بهدف مكافآت تقديم 

 .األجل طويل باألداء المرتبطة المكافأة من المتغير الجزء جعل خالل من المثال سبيل على وذلك الطويل، المدى
 العملية والخبرة التعليمية والمؤهالت والمسؤوليات والواجبات الوظيفة مستوى أساس على المكافأة تحديد 

 .األداء ومستوى والمهارات
 الشركة تواجهها التي المخاطر ومستوى وطبيعة حجم مع متسقة تكون أن. 
 إلى يؤدي مما المقارنات هذه مساوئ وتجنب المكافآت، بتحديد يتعلق فيما األخرى الشركات ممارسات مراعاة 

 .والتعويضات المكافآت في مبررة غير زيادات
  مبالغة دون من وتحفيزهم بها واالحتفاظ الموهوبين المهنيين جذب. 
 الجديدة بالتعيينات يتعلق فيما والمكافآت الترشيحات لجنة مع بالتنسيق. 
 دهاتحدي تم قد المكافآت هذه أن تقرر إذا تسويتها إعادة أو المكافآت تعليق فيها يجب التي الحاالت مراعاة 

 ساءةإ دون للحيلولة وذلك التنفيذية، اإلدارة أو اإلدارة مجلس أعضاء قبل من مقدمة دقيقة غير معلومات على بناء
 .صحيحة غير مكافآت على للحصول السلطة استخدام
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 لقب من شراؤها تم أو حديثا صدرت سواء التنفيذية، واإلدارة اإلدارة مجلس ألعضاء الشركة أسهم منح تنظيم 
 .الشركة

 

 أداء الموظفين 7-1-3

 بأداء يتمتعون موظفين أي على خاص بشكل التركيز مع الموظفين لكافة والتدريب التطوير برامج مراجعة 
 . واضح وظيفي تقدم تحقيق على قدرات ويظهرون متميز

 لىإ باإلضافة. المحددة األهداف أساس على قياسه يتم والذي العليا اإلدارة موظفي ألداء سنوي تقييم إجراء 
 .األداء معايير بمراجعة ستقوم اللجنة فإن ذلك،

 يذية تقديم المشورة إلى المجلس بخصوص األليات الالزمة لتقييم أداء المجلس وأعضائه ولجانه واإلدارة التنف
 سنويًا ذلك من خالل مؤشرات قياس أداء مناسبة ترتبط بمدى تحقيق األهداف االستراتيجية للشركة وجودة إدارة

 بما يتفق مع مصلحة الشركة. المخاطر علي أن تحدد جوانب القوة والضعف واقتراح معالجتها 
 لكافة المعاشات وترتيبات التعويضات ومزايا الخدمة نطاق مدة سياسة بشأن المجلس إلى مشورة تقديم 

 .الموظفين
 على المبنية الموظفين وحوافز لتعويضات التوجيهية المبادئ ووضع للشركة البشرية الموارد سياسات مراجعة 

 .المجلس يضعها المدى بعيدة استراتيجية أهداف على قائمة تكون الحوافز هذه. األداء

 توظيف أفراد العائلة 7-1-4

 .وضع وتعديل آلية استقبال وتقييم طلبات توظيف أفراد العائلة في الشركة 
  ريدان اعتماد الخبرات المكتسبة بواسطة أفراد العائلة خالل عملهم بشركات القطاع الخاص بخالف شركة

 التابعة.وشركاتها  الغذائية
 .تقييم توظيف أفراد العائلة في الشركة 

 والصالحيةالموارد  .8

مجلس بالحصول على أي معلومات قد تكون في حاجة إليها ألداء مسؤولياتها المن قبل مفوضة اللجنة   8-1
  .اللجنة من أي موظف من موظفي الشركة أو من أي مصدر آخر الئحةالمنصوص عليها في 

 وأن ذلك على المجلس يوافق أن ينبغي ولكنيحق للجنة تشكيل لجنة فرعية ألية مهمة محددة إذا لزم األمر،   8-2
ويتم حل اللجنة الفرعية بمجرد تحقيق الهدف الذي تم من أجله  ،اللجنة الئحة في المذكورة للصالحيات وفقا ذلك يكون
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خر، فإن اللجنة آإنشاء اللجنة الفرعية. وعالوة على ذلك، إذا كان القيام بأي أدوار ومسؤوليات يتطلب إشراك أي طرف 
 . عتماداللمجلس التقوم بمراجعة وتقديم توصية بذلك إلى 

 رئيسية. يجوز للجنة أن تقوم بمهام أخرى قد تكون ضرورية لتحقيق مهمتها، باإلضافة إلى أدوارها ومسئولياتها ال  8-3

متصلة بعملها واالستعانة بخبراء واستشاريين خارجيين في حدود أمور يحق للجنة التحقيق في ودراسة أي   8-4
 مجلس. بواسطة الصة بتعيين استشاريين مستقلين اللجنة الخايتم اعتماد موازنة المخصصة للجنة. الموازنة 

 شفهاك يجوز وال سرية اللجنة اجتماع في اتخاذها يتم التي والقرارات مناقشتها يتم التي األمور تبقى أن يجب  8-5
  .الحاجة عند إال

 التاليوب القرارات، اتخاذ في مستقلة بصالحية اللجنة تتمتع وال للجنة، المسندة المهام مسؤولية المجلس يتحمل  8-6
 اختصاصه. ضمن جماعي بشكل القرارات اتخاذ المجلس على ينبغي فإنه

 إليه. تحتاج قد الذي الدعم بكل يزودها وأن اللجنة مع وثيق بشكل يعمل أن التنفيذي الرئيس على ينبغي  8-7

 السرية .9

 كشفها زيجو  وال سرية اللجنة اجتماع في اتخاذها يتم التي والقرارات مناقشتها يتم التي والقضايا األمور تبقى أن يجب
 .الحاجة عند إال

 الحيات اتخاذ القراراتص .10

 فإنه وبالتالي القرارات، اتخاذ في مستقلة بصالحية اللجنة تتمتع وال للجنة، المسندة المهام مسؤولية المجلس يتحمل
 أن للمجموعة التنفيذي الرئيس على ينبغي كما اختصاصه، ضمن جماعي بشكل القرارات اتخاذ المجلس على ينبغي
 .  إليه تحتاج قد الذي الدعم بكل يزودها وأن اللجنة مع وثيق بشكل يعمل

 بلجنة الترشيحات والمكافآت الخاصةعن المعلومات  إلفصاحا .11

 وحضور المالية، الفترة خالل عقدها تم التي اللجنة اجتماعات وعدد اللجنة، تشكيل عن اإلبالغ الشركة على يجب
 .السنوي تقريرها في اللجنة لميثاق الرئيسي المحتوى وشرح االجتماعات في اللجنة أعضاء
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 رفع التقارير .12

 عاجتمامجلس في أقرب البعد كل اجتماع تعقده اللجنة، ينبغي على اللجنة، من خالل رئيسها، رفع تقرير إلى   12-1
 اعتمادب مجلس إليها وأية توصيات تتطلالمجلس. يشتمل التقرير المرفوع على أي أمور قد ترى اللجنة أنه ينبغي تنبيه لل

 . المجلسقبل إجراءات من  اتخاذ و / أو

 .مجلس يلخص أنشطة اللجنة خالل العاماليقوم رئيس اللجنة بتقديم تقرير سنوي إلى   12-2

 المالية، الفترة خالل عقدها تم التي اللجنة اجتماعات وعدد اللجنة، تشكيل عن اإلبالغ المجلس على يجب  12-3
 .السنوي تقريرها في اللجنة لالئحة الرئيسي المحتوى وشرح االجتماعات في اللجنة أعضاء وحضور

 مكافآت اللجنة .13

 ( لاير1000الى مبلغ ) ( لاير سنويًا وتدفع مرة واحدة سنويًا باإلضافة5.000يستحق عضو اللجنة بدل حضور قدره )
 اللجنة. من اجتماعاتعن كل اجتماع 

دخال تغييرات عليها .14   اعتماد الالئحة وا 

 من اللجنة تقترحها تغييرات أي على التصديق ينبغي كما ،العامة والجمعية المجلس قبل من اللجنة الئحة اعتماد يتم
 .امةالع والجمعية المجلس قبل
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املساهمني، وعليه بذل واجبي العناية والوالء يف إدارة الرشكة وكل ما من شأنه صون مصالحها وتنميتها ميثل املجلس جميع 
 وتعظيم قيمتها.

ن فوض لجاناً أو جهات أو أفراد يف مامرسة بعض اختصاصاته. ويف جميع إ عاملها و أ لية عن ئو تقع عىل عاتق املجلس املس
 أو غري محدد املدة. األحوال، ال يجوز للمجلس إصدار تفويض عام

 تتمثل األدوار الرئيسية للمجلس فيام ييل:

 ة للرشكة واإلرشاف عىل تنفيذها ومراجعتها بشكل يوضع الخطط والسياسات واالسرتاتيجيات واألهداف الرئيس
 البرشية واملالية الالزمة لتحقيقها، ومن ذلك: املوارددوري، والتأكد من توافر 

  ة وسياسات وإجراءات إدارة املخاطر ومراجعتها وتوجيهها.يللرشكة وخطط العمل الرئيسوضع االسرتاتيجية الشاملة 
  تحديد الهيكل الرأساميل األمثل للرشكة واسرتاتيجياتها وأهدافها املالية وإقرار املوازنات التقديرية بأنواعها، عىل أن

الرشكة ملواجهة / مقابلة االلتزامات قصرية يراعي مجلس اإلدارة يف كافة األوقات مدى كفاية رأس املال العامل يف 
األجل ويرفع توصياته للجمعية العامة يف هذا الخصوص، وللمجلس يف سبيل ذلك تكليف استشاري خارجي لدراسة 

 مدى كفاية رأس املال.
 ة للرشكة، ومتلك األصول والترصف بها.ياإلرشاف عىل النفقات الرأساملية الرئيس 
 ة التنفيذ واألداء الشامل يف الرشكة.وضع أهداف األداء ومراقب 
 .املراجعة الدورية للهياكل التنظيمية والوظيفية يف الرشكة واعتامدها 
 ة.يالبرشية واملالية الالزمة لتحقيق أهداف الرشكة وخططها الرئيس التحقق من توافر املوارد 
 :وضع أنظمة وضوابط للرقابة الداخلية واإلرشاف العام عليها، ومن ذلك 

 سياسة مكتوبة ملعالجة حاالت تعارض املصالح الفعلية واملحتملة لكل من أعضاء املجلس واإلدارة التنفيذية  وضع
واملساهمني، ويشمل ذلك إساءة استخدام أصول الرشكة ومرافقها، وإساءة الترصف الناتج عن التعامالت مع 

 األطراف ذوي العالقة.
 ة، مبا يف ذلك األنظمة ذات الصلة بإعداد التقارير املالية.التأكد من سالمة األنظمة املالية واملحاسبي 
  التأكد من تطبيق أنظمة رقابية مناسبة لقياس وإدارة املخاطر. وذلك بوضع تصور عام عن املخاطر التي قد توجه

طراف الرشكة وإنشاء بيئة ملمة بثقافة إدارة املخاطر عىل مستوى الرشكة، وطرحها بشفافية مع أصحاب املصالح واأل 
 ذات الصلة بالرشكة.

 .املراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية يف الرشكة 
  إعداد سياسات ومعايري وإجراءات واضحة ومحددة للعضوية يف املجلس، ووضعها موضع التنفيذ بعد إقرار

 لها. الجمعية العامة
  ي عىل:وضع سياسة مكتوبة تنظم العالقة مع أصحاب املصالح عىل ان تحتو 

  حقوقهم التي تقررها األنظمة أو تحميها العقود.بكيفية تعويض أصحاب املصالح عند اإلخالل 
 .كيفية تسوية الشكاوى أو الخالفات التي قد تنشأ بني الرشكة وأصحاب املصالح 
 .كيفية بناء عالقات جيدة مع العمالء واملوردين واملحافظة عىل رسية املعلومات املتعلقة بهم 
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  ة وتنظم يمالسلوك املهني للمديرين والعاملني يف الرشكة حيث تتوافق مع املعايري املهنية واألخالقية السلقواعد
 العالقة بينهم وبني أصحاب املصالح، عىل أن يضع مجلس اإلدارة آليات مراقبة تطبيق هذه القواعد وااللتزام بها.

 امعية للرشكة.تاملساهمة االج 
  عضاء مجلس اإلدارة واألطراف ذوي العالقة يجري وفقاً للرشوط واألحكام املتبعة مع تأكد أن تعامل الرشكة مع أ

 أصحاب املصالح من دون أي متييز أو تفضيل.
  حصول أصحاب املصالح عىل املعلومات املتعلقة بأنشطتهم عىل نحو ميكنهم من أداء مهامهم، عىل أن تكون تلك

 .وبشكل منتظماملعلومات صحيحة وكافية ويف الوقت املناسب 

 .معاملة العاملني يف الرشكة وفقا ملبادئ العدالة واملساواة وعدم التمييز 
  وضع السياسات واإلجراءات التي تضمن تقيد الرشكة باألنظمة واللوائح والتزامها باإلفصاح عن املعلومات

بيانات أو معلومات أخرى الجوهرية للمساهمني وأصحاب املصالح، والتحقق من تقيد اإلدارة التنفيذية بها وأي 
 تنرش من خالل وسائل اإلفصاح األخرى.

 .اإلرشاف عىل إدارة مالية الرشكة، وتدفقاتها النقدية، وعالقاتها املالية واالئتامنية مع الغري 
 :االقرتاح للجمعية العامة غري العادية مبا يراه حيال ما ييل 

 .زيادة رأس مال الرشكة أو تخفيضه 
  األجل املعني يف نظام الرشكة األسايس أو تقرير استمرارها.حل الرشكة قبل 
 :االقرتاح للجمعية العامة العادية مبا يراه حيال ما ييل 

  استخدام االحتياطي االتفاقي للرشكة يف حال تكوينه من قبل الجمعية العامة غري العادية وعدم تخصيصه لعرض
 معني.

 رشكة.تكوين احتياطيات أو مخصصات مالية إضافية لل 
 .طريقة توزيع أرباح الرشكة الصافية 
 .إعداد القوائم املالية األولية والسنوية للرشكة واعتامدها قبل نرشها 
 .إعداد تقرير املجلس واعتامده قبل نرشه 
  اإلفصاح والشفافية  يةعمل تنظمضامن دقة وسالمة البيانات واملعلومات الواجب اإلفصاح عنها وذلك وفق سياسات

 املعمول بها.
 األنشطة املختلفة للرشكة وأي  هودوري عىل أوج للمساهمني االطالع بشكل مستمر حإرساء قنوات اتصال فعالة تتي

 تطورات جوهرية.
 لياتها، مع تقييم أداء وأعامل ئو شكيل لجان متخصصة منبثقة عنه بقرارات يحدد فيها مدة اللجنة وصالحياتها ومست

 اللجان وأعضائها.هذه 
 أنواع املكافآت التي متنح للعاملني يف الرشكة، مثل املكافآت الثابتة، واملكافآت املرتبطة باألداء، واملكافآت يف شكل  تحديد

أسهم، مبا ال يتعارض مع الضوابط واإلجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الرشكات مع وضع الربامج الالزمة لتطوير 
 عىل ان تتضمن بصفة خاصة:شاركة واألداء للعاملني يف الرشكة امل زوتحفي

  عمل ورش عمل متخصصة لالستامع آلراء العاملني يف الرشكة ومناقشتهم يف املسائل واملوضوعات املتعلقة
 بواجباتهم.
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 دوق مستقل برامج منح العاملني أسهام بالرشكة لتعزيز مبدأ الرشاكة باالضافة ايل وضع برامج للتعاقد وتأسيس صن
 لإلنفاق عىل تلك الربامج.

 .وضع القيم واملعايري التي تحكم العمل يف الرشكة 
  الدعوة لعقد اجتامع للجمعية العامة مرة واحدة عىل األقل يف السنة وذلك خالل األشهر الستة التالية النتهاء السنة

 املالية للرشكة.
 ( 15عىل املجلس خالل خمسة عرش )من علمه بتخطي خسائر الرشكة نصف رأس املال املدفوع، دعوة  يوما

( يوماً من تاريخ علمه بالخسائر لتقرر إما زيادة 45الجمعية العامة غري العادية لالجتامع خالل خمسة وأربعني )
 رأس مال الرشكة أو تخفيضه وفقاً ألحكام نظام الرشكات.

 اسات وتنفيذ جميع املعامالت املالية واإلدارية للرشكة وفقاً إدارة ومراقبة أنشطة الرشكة، وإنشاء إطار للسي
 للقوانني.

  مراجعة واعتامد جميع االستثامرات التي تتجاوز مستوى صالحية فريق اإلدارة ولكن ضمن حدود صالحية املجلس
عامة من املعتمدة من مساهمني وينبغي تحول االستثامرات التي تتجاوز مستوى صالحية املجلس إىل الجمعية ال

 أجل اعتامدها.
 ني ومراجع الحسابات للرشكة.يمراقبة ومراجعة كفاءة واستقاللية املراجعني الداخل 
  التأكد من تنفيذ اإلدارة للمبادئ والسياسات املالية واإلدارية واملحاسبية للرشكة، وأية أنظمة أخرى الزمة لتحقيق

 أفضل أداء ألنشطة الرشكة.
  ارد البرشية والتي تشمل اختيار وتعيني املوظفني ورشوط التعيني وسلم األجور / املرتبات التأكد من تنفيذ نظام املو

ليات وصالحيات وتعويضات املوظفني واإلجراءات التأديبية بحقهم، باإلضافة إىل إنهاء خدمتهم وفقا للوائح ئو ومس
 الداخلية للرشكة والقوانني واألنظمة السارية.

 فريق اإلدارة وإجراء دراسة متأنية لرشوط وأحكام حاالت إنهاء الخدمة. زبة لحوافالتأكد من تكوين هيكلة مناس 
  متثيل الرشكة أمام جميع الهيئات االدارية والقضائية والهيئات األخرى، وأمام كافة األفراد واللجان واملؤسسات من

 أي نوع.
  الصالحيات التي تحددها الجمعية العامة.التفاوض عىل العقود نيابة عن الرشكة وإنفاذ العقود يف نطاق الحدود و 
 .اعتامد فتح وإغالق جميع أنواع الحسابات املرصفية يف البنوك واملؤسسات املالية األخرى 
 مون.هااعتامد اقرتاض األموال للفرتات التي يراها املجلس مناسبة وفقاً للحدود التي وضعها املس 
  املتوقعة للرشكة لتحقيق أهدافها وحامية وزيادة حقوق املساهمني.اعتامد السياسات التجارية واملالية وامليزانية 
  وضع ومراجعة وتحديث املوازنات وخطط الرشكة من وقت آلخر من أجل تنفيذ أهداف الرشكة، ومن أجل مامرسة

 األنشطة التي أنشئت الرشكة من أجل تحقيقها.
 اختيار الرئيس التنفيذي للرشكة وتعيينه، واإلرشاف عىل أعامله. 
 .تعيني مدير املراجعة الداخلية وعزله وتحديد مكافآته، إن وجد 
  عقد اجتامعات دورية مع اإلدارة التنفيذية لبحث مجريات العمل وما يعرتيه من معوقات ومشاكل، واستعراض

 ومناقشة املعلومات املهمة بشأن نشاط الرشكة.
  واسرتاتيجيتها.وضع معايري أداء لإلدارة التنفيذية تنسجم مع أهداف الرشكة 
 .مراجعة أداء اإلدارة التنفيذية وتقوميه 
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 .وضع خطط التعاقب عىل إدارة الرشكة 
 .تقييم املهام التي تقوم بها لجان املجلس 
 .تعيني أمني رس للمجلس خالل االجتامع األول للمجلس 
 ألي عضو من أعضاء املجلس. ةاإلفصاح للمساهمني عن جميع املبالغ املدفوعة خالل السن 
  أشهر من نهاية كل سنة مالية. 3اقرتاح توزيع أرباح سنوية خالل 
 .إبالغ املساهمني بأي مسائل قانونية جوهرية وأي حاالت غش داخل العمل 
 .التأكد من إعداد سياسات وإجراءات إدارية مناسبة لتحديد وتقييم املخاطر املوجودة داخل الرشكة 
  ال يتعارض مع قرار الجمعية العامة غري العادية املتضمن رشاء هذه املوافقة عىل عملية بيع أسهم الخزينة مبا

 األسهم.
  أعضاء مجلس اإلدارة وسياسة تضارب املصالح: 

ينبغي عىل أعضاء املجلس أن ميارسوا صالحياتهم بحسن نية، مؤكدين التزامهم بواجب األمانة تجاه الرشكة يف جميع األوقات وينبغي 
 تعارض املصالح، وينبغي عليهم عدم تحقيق منافع عىل حساب الرشكة.عىل أعضاء املجلس تجنب 

ال يجوز لعضو املجلس، دون الحصول عىل إذن مسبق من الجمعية العامة العادية، يتم تجديده كل سنة، أن يكون لديه أي مصلحة 
يتاجر يف أي من  مع أنشطة الرشكة، أومبارشة أو غري مبارشة( يف أعامل وعقود الرشكة أو أن يشارك يف أي عمل قد يتنافس  )سواء

 0فروع األنشطة التي تقوم بها الرشكة
مبارشة أو غري مبارشة( قد تكون له / لها يف األعامل والعقود التي تتم  )سواءيجب عىل عضو املجلس إخطار املجلس بأي مصلحة 

 لحساب الرشكة، كام ينبغي إدراج هذا اإلخطار يف محرض االجتامع.

  رئيس مجلس اإلدارةمسئوليات : 
دون اإلخالل باختصاصات مجلس اإلدارة، يتوىل رئيس املجلس قيادة املجلس واإلرشاف عىل سري عمله وأداء اختصاصاته 

 بفعالية، ويدخل يف مهام واختصاصات الرئيس بصفة خاصة ما ييل:
 لصحيحة وغري املضللة.ضامن حصول أعضاء املجلس يف الوقت املناسب عىل املعلومات الكاملة والواضحة وا 
  يكون ملجلس اإلدارة الحق يف رسم سياستها وتحديد استثامراتها واإلرشاف عىل أعاملها وأموالها وترصيف أمورها

 داخل اململكة وخارجها.
 .التحقق من قيام املجلس مبناقشة جميع املسائل األساسية بشكل فعال ويف الوقت املناسب 
 ينص عليه نظام الرشكات ولوائحه التنفيذية ونظام الرشكة األسايس. متثيل الرشكة أمام الغري وفق ما 
 .تشجيع أعضاء املجلس عىل مامرسة مهامهم بفعالية ومبا يحقق مصلحة الرشكة 
  يصال آرائهم إىل املجلس.أل ضامن وجود قنوات للتواصل الفعيل مع املساهمني 
  املجلس واإلدارة التنفيذية وبني األعضاء التنفيذيني وغري تشجيع العالقات البناءة واملشاركة الفعالة بني كل من

 التنفيذين واملستقلني، وإيجاد ثقافة تشجع عىل النقد البناء.
  إعداد جدول أعامل اجتامعات املجلس مع األخذ بعني االعتبار أي مسألة يطرحها أحد أعضاء املجلس أو يشريها

 لرئيس التنفيذي عند إعداد جدول أعامل املجلس.مراجع الحسابات ، والتشاور مع أعضاء املجلس وا
 .عقد لقاءات بصفة دورية مع أعضاء املجلس غري التنفيذيني دون حضور أي تنفيذي يف الرشكة 
  إبالغ الجمعية العامة العادية عند انعقادها باألعامل والعقود التي يكون ألحد أعضاء املجلس مصلحة مبارشة أو

ضمن هذا اإلبالغ املعلومات التي قدمها العضو إىل املجلس، وأن يرافق هذا التبليغ غري مبارشة فيها، عىل أن يت
 تقرير خاص من مراجع حسابات الرشكة الخارجي.
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 .تفويض مهام ألعضاء املجلس ومتابعة تنفيذ تلك املهام 
 تامع املجلس.أمر يتم مناقشته يف اج يفصحون عن أعاملهم وتعارض املصالح يف أياملجلس  التأكد من أن أعضاء 
  اإلفصاح عن عدد االسهم التي متلكها الرشكة وعدد االسهم التي ميلكها كل مساهم وعدد األسهم التي استخوذ

 عليها مساهمون جدد خالل العام، وينبغي أن تشمل التفاصيل األسامء واألسهم بشكل دقيق.
  ع يف أي وقت خالل السنة املالية، عىل رئيس املجلس فور علمه بتخطي خسائر الرشكة نصف رأس املال املدفو

 إبالغ أعضاء املجلس فوراً بذلك.
 

 : مسئوليات أعضاء مجلس األدارة 
 يؤدي كل عضو من أعضاء املجلس املهام والواجبات اآلتية:

 .يقوم مجلس اإلدارة عىل معاملة كافة املساهمني بإنصاف مبا يف ذلك مساهمي األقلية واملستثمرين األجانب 
  املقرتحات لتطوير اسرتاتيجية الرشكة.تقديم 
  راضها.غمراقبة أداء اإلدارة التنفيذية ومدى تحقيقها ألهداف الرشكة وأ 
 .مراجعة التقارير الخاصة بأداء الرشكة 
 .التحقق من سالمة ونزاهة القوائم واملعلومات املالية للرشكة 
 قوية.الية ونظم إدارة املخاطر يف الرشكة التحقق من أن الرقابة امل 
 .تحديد املستويات املالمئة ملكافآت أعضاء اإلدارة التنفيذية 
 .إبداء الرأي يف تعيني أعضاء اإلدارة التنفيذية وعزلهم 
 .املشاركة يف وضع خطة التعاقب واإلحالل يف وظائف الرشكة التنفيذية 
 نظام األسايس عند مامرسته ملهام االلتزام التام بأحكام نظام الرشكات ولوائحه التنفيذية واألنظمة ذات الصلة وال

 ن الرشكة.ئو واالمتناع عن القيام أو املشاركة يف أي عمل يشكل إساءة لتدبري ش عضويته يف املجلس،
  ،ًحضور اجتامعات املجلس والجمعية العامة وعدم التغيب عنها إال لعذر مرشوع يخطر به رئيس املجلس مسبقا

 أو ألسباب طارئة.
  ركة فيها بفعالية، مبا يف ذلك الياته، والتحضري الجتامعات املجلس ولجانه واملشئو لالضطالع مبستخصيص وقت كاف

 توجيه األسئلة ذات العالقة ومناقشة اإلدارة.
 .دراسة وتحليل املعلومات ذات الصلة باملوضوعات التي ينظر فيها املجلس قبل إبداء الرأي بشأنها 
 ء آرائهم بحرية، وحث املجلس عىل مداولة املوضوعات واستقصاء آراء متكني أعضاء املجلس اآلخرين من إبدا

املختصني من أعضاء املجلس من إبداء آرائهم بحرية، وحث املجلس عىل مداولة املوضوعات واستقصاء آراء 
 املختصني من أعضاء اإلدارة التنفيذية للرشكة ومن غريهم إذا ظهرت حاجة إىل ذلك.

  يف األعامل والعقود التي تتم  –مبارشة كانت أم غري مبارشة  –فوري بأي مصلحة له إبالغ املجلس بشكل كامل و
بها، والفائدة  معنينيلحساب الرشكة ، وأن يتضمن ذلك اإلبالغ طبيعة تلك املصلحة وحدودها وأسامء أي أشخاص 

دة مالية أم غري مالية، املتوقع الحصول عليها بشكل مبارش أو غري مبارش من تلك املصلحة سواء أكانت تلك الفائ
وعىل ذلك العضو عدم املشاركة يف التصويت عىل أي قرار يصدر بشأن ذلك، وذلك وفقاً ألحكام نظام الرشكات 

 ولوائحه التنفيذية.
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  سة الرشكة، أو فيف أي أعامل من شأنها منا –املبارشة أو غري املبارشة  –إبالغ املجلس بشكل كامل وفوري مبشاركته
يف أحد فروع النشاط الذي تزاوله، وذلك وفقاً ألحكام نظام  –بشكل مبارش أو غري مبارش  –رشكة فسته المبنا

 الرشكات ولوائحه التنفيذية.
  ما مل يكن  –عدم إذاعة أو إفشاء أي أرسار وقف عليها عن طريق عضويته يف املجلس إىل أي من مساهمي الرشكة

ما تقتضيه أحكام نظام الرشكات  بحسبأو إىل الغري، وذلك  –ة ذلك يف أثناء انعقاد اجتامعات الجمعية العام
 ولوائحه التنفيذية.

  العمل بناًء عىل معلومات كاملة، وبحسب نية، مع بذل العناية واالهتامم الالزمني، ملصلحة الرشكة واملساهمني
 كافة.

 لياته املرتتبة عىل العضوية.ئو إدراك واجباته وأدواره ومس 
  مجال أنشطة الرشكة وأعاملها ويف املجاالت املالية والتجارية والصناعية ذات الصلة.تنمية معارفه يف 
 .االستقالة من عضوية املجلس يف حال عدم متكنه من الوفاء مبهامه يف املجلس عىل الوجه األكمل 
 ر األوضاع وضع سياسة تكفل إقامة التوازن بني أهدافها واألهداف التي يصبو املجتمع إىل تحقيقها بغرض تطوي

 واالقتصادية للمجتمع. االجتامعية
  الرشكة يف العمل االجتامعىالخاصة وضع الربامج واملبادرات. 
  وضع مؤرشات قياس تربط أداء الرشكة مبا تقدمه من مبادرات يف العمل االجتامعي، ومقارنة ذلك بالرشكات األخرى

 ذات النشاط املشابه.
 االجتامعية للرشكة.ئولية سوضع برامج توعية للمجتمع للتعريف بامل 
 االجتامعية يف التقارير الدورية ذات الصلة بأنشطة الرشكة.ئولية اإلفصاح عن خطط تحقيق املس 
 االجتامعية التي تتبناها الرشكة للعاملني فيها وتوعيتهم وتثقيفهم بها.ئولية اإلفصاح عن أهداف املس 

كام يلتزم كل عضو من أعضاء املجلس ملبادئ الصدق واألمانة والوالء والعناية واالهتامم مبصالح الرشكة واملساهمني وتقدميها 
 ويدخل يف ذلك عىل وجه الخصوص ما ييل:عىل مصلحته الشخصية، 

ي معلومات مؤثرة قبل وذلك بأن تكون عالقة عضو املجلس بالرشكة عالقة مهنية صادقة، وأن يفصح لها عن أ  * الصدق:
 تنفيذ أي صفقة أو عقد مع الرشكة أو إحدى رشكاتها التابعة.

التعامالت التي تنطوي عىل تعارض يف املصالح، مع التحقق من عدالة التعامل،  وذلك بأن يتجنب عضو املجلس * الوالء:
 ومراعاة األحكام الخاصة بتعارض املصالح.

الواردة يف نظام الرشكات ونظام الرشكة األسايس واألنظمة األخري ئوليات واجبات واملسوذلك بأداء ال * العناية واالهتامم:
 ذات العالقة.

  للرشكة: التنفيذيمسئوليات الرئيس  
 لياته عىل ما ييل:ئو تقاريره إىل املجلس مبارشة، وتشتمل مس للرشكةيرفع الرئيس التنفيذي 

 عىل مسار األعامل اليومية للرشكة، وينبغي عىل جميع أعضاء  معالجة جميع مسائل اإلدارة التنفيذية التي تؤثر
 اإلدارة رفع التقارير إليه، سواء بشكل مبارش أو غري مبارش.

  اقرتاح وتطوير اسرتاتيجية الرشكة وأهدافها التجارية الشاملة، وذلك من خالل التشاور مع اللجنة التنفيذية عىل
 نحو وثيق.

 خالل اإلدارة التنفيذية. تنفيذ قرارات املجلس ولجانه من 
 .توفري مدخالت للرئيس بشأن جدول أعامل املجلس 



 

7 
 

  ضامن أن املجلس يحصل عىل معلومات دقيقة وواضحة وذات عالقة يف الوقت املناسب لتعزيز عملية اتخاذ قرار
 فعالة.

  والبنوك.متثيل الرشكة أمام العمالء واملوردين 
 دراء االدارات املختصة .رئاسة فريق العمل بالرشكة بالتعاون مع م  
 . اعادة ترتيب الرشكة إداريا وماليا واعادة هيكلة الرشكة والهيكل التنظيمى بالتعاون مع الرشكات املتخصصة 
 . تطوير النطام املاىل اآلىل للرشكة بالتعاون مع الرشكات املتخصصة 
 . بلورة رسالة ورؤية الرشكة 
 ومية للعاملني بالرشكة .إنشاء وصف واضح للمسئوليات والواجبات الي 
 . تصميم معايري تقييم أداء العاملني وسلم الرواتب 
 . إدارة النقدية بالرشكة بالتعاون مع االدارات ذات العالقة 
 . إستكامل ودعم الرشكة بالكوادر املؤهلة للبناء الوظيفى للرشكة 
 رتاتيجى .تطوير خطة عمل وموازنة الرشكة السنوية بالتوافق مع اتجاه الرشكة اإلس 
 . إمداد الرشكة بخطة متكاملة لزيادة املبيعات 
 . تخطيط نشاطات الرشكة لزيادة املبيعات 
 . تصميم برامج تدريبية لرفع كفاءة العاملني بالرشكة بالتعاون مع االدارات املختصة* 
  األهداف .تصميم خريطة طريق واضحة لتحقيق أهداف الرشكة مع تحديد اإلجراءات الالزمة لتحقيق تلك 
 . تطوير طرق دراسة املشاريع وتسعريها وتقييمها قبل الدخول ىف املناقصات 
 . إنشاء لجنة تنفيذية ملتابعة وتنفيذ خطط الرشكة 
 . تصميم لوائح وإجراءات للعمل بالتعاون مع االدارات املختصة والرشكات املتخصصة 
 مل .مراجعة وتدقيق العمل اليومى بشكل دورى يضمن إنسيابية الع 
 . رفع الجودة االدارية والتشغيلية بالرشكة بالتعاون مع الرشكات املتخصصة 
 . دراسة املخزون واملديونيات وحقوق الرشكة لدى الغري ومتابعتها 
 . تقييم نتائج التشغيل ومراجعة اإلسرتاتيجيات الخاصة بالرشكة بشكل دورى منتظم 

 ل واالقرتاحات وحلها أوال باول .زيارة مواقع الرشكة املختلفة للوقوف عىل املشاك 
  ى من األصول الثابتة ىف الرشكة إقرتاح التطور التشغيىل لعمل الرشكة وإقرتاح يقرتح أى إضافة أو حذف أو بيع آل 
 . تقييم أداة املدراء وتحسني مهارتهم 
  داء املوظفنيتقييم أ. 
  والعمالء واملوردين والبنوك ومتابعتها أوال باول .املتابعة واملحافظة عىل عالقات الرشكة بالدوائر الحكومية 
 . مراجعة وإعتامد البيانات والتحاليل املالية للرشكة بعد مراجعتها من األدارات املختصة 
 . تخفيض مصاريف الرشكة 

 



 

 أوال: مقدمة:

الرشكات  بهدف التوافق مع الئحة حوكمة "برشكة ريدان الغذائية " التنفيذيةتم إعداد "سياسة مكافآت مجلس اإلدارة ولجانه واإلدارة 

م، والتي نصت عىل أن 13/2/2017هـ املوافق 16/5/1439( وتاريخ 8/16/2017الصادرة عن مجلس هيئة السوق املالية مبوجب القرار رقم )

ها فعتقوم لجنة الرتشيحات واملكافآت بإعداد سياسة واضحة ملكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان املنبثقة عن املجلس واإلدارة التنفيذية، ور 

 العامة.إىل مجلس اإلدارة للنظر فيها متهيداً العتامدها من الجمعية 

 

 ثانياً: الهدف:

تهدف هذه السياسة إىل تحديد معايري واضحة ملكافآت أعضاء مجلس اإلدارة ولجانه وكبار التنفيذين يف ضوء متطلبات نظام الرشكات وأنظمة 

جذب أفراد يتمتعون بقدر من الكفاءة والقدرة واملوهبة من أجل العمل يف مجلس  ولوائح هيئة السوق املالية، كام تهدف السياسة إىل

حقيق اإلدارة واللجان واإلدارة التنفيذية من خالل تبني خطط وبرامج محفزة للمكافآت ومرتبطة باألداء، مام يساهم  يف تحسني أداء الرشكة وت

 مصالح مساهميها.

 

 ثالثاً: المعايير العامة للمكافآت:

ة ص لجنة الرتشيحات واملكافآت بالتوصية للمجلس مبكافآت أعضاء املجلس وأعضاء اللجان وكبار التنفيذين بالرشكة، وفقاً للمعايري املعتمدتخت

 وذلك عىل النحو التايل:

 . أن تكون املكافآت متناسبة مع نشاط الرشكة واملهارات الالزمة إلدارتها. 1

 كافآت باألداء عىل املدى الطويل.. مراعة ربط الجزء املتغري من امل 2

 . تراعي الرشكة انسجام املكافآت مع اسرتاتيجية الرشكة وأهدافها ومع حجم وطبيعة ودرجة املخاطر لديها. 3

تأخذ الرشكة يف االعتبار مامرسات الرشكات األخرى وما هو سائد يف سوق العمل يف تحديد املكافآت، مع تفادي ماقد ينشأ عن ذلك من  – 4

 رتفاع غري مربر للمكافآت والتعويضات.ا

 يتم إعدادها بالتنسيق مع لجنة املكافآت والرتشيحات فيام يتعلق بالتعيينات الجديدة. – 5

تحدد املكافآت بناء عىل مستوى الوظيفة، واملهام واملسئوليات املنوطة بشاغلها، واملؤهالت العلمية، والخربات العملية، واملهارات،  – 6

 األداء.ومستوى 

أن تكون املكافآت عادلة ومتناسبة مع اختصصات العضو واألعامل واملسئوليات التي يقوم بها ويتحملها أعضاء مجلس اإلدارة أو اللجان،  – 7

 باإلضافة إىل األهداف املحددة من قبل مجلس اإلدارة املراد تحقيقها خالل السنة املالية.

 تعمل فيه الرشكة وحجمها وخربة أعضاء مجلس اإلدارة.األخذ بعني االعتبار القطاع الذي  – 8

1 



 

 أن تكون املكافآت كافية بشكل معقول الستقطاب أعضاء مجلس إدارة ذوي كفاءة وخربة مناسبة وتحفيزهم واإلبقاء عليهم. – 9

صاته واملهام املنوطة به واستقالله يجوز أن تكون مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة متفاوتة املقدار بحيث تعكس مدى خربة العضو واختصا – 10

 وعدد الجلسات التي يحرضها وغريها من االعتبارات.

يتم إيقاف رصف املكافأة أو اسرتدادها إذا تبني أنها تقررت بناًء عىل معلومات غري دقيقة قدمها عضو يف مجلس اإلدارة أو اإلدارة  – 11

 عىل مكافآت غري مستحقة. التنفيذية، وذلك ملنع استغالل الوضع الوظيفي للحصول

أم أسهامً اشرتتها  إصدارايف حال تطوير برنامج ملنح أسهم يف الرشكة ألعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وموظفيها سواء أكانت  – 12

ئة السوق املالية ذات للرشكة وأنظمة ولوائح هي األسايسالرشكة يتم ذلك تحت إرشاف لجنة املكافآت والرتشيحات ومبا يتوافق مع النظام 

 العالقة.

 رابعاً: مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة:

تتكون مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة يف الرشكة من مبلغ معني أو بدل حضور عن الجلسات أو بدل مرصوفات أو مزايا عينية أو نسبة من  – 1

السياسة األرباح ويجوز الجمع بني اثنتني أو أكرث من هذه املزايا ومبا ال يتجاوز مانص عليه نظام الرشكات ولوائحه وفقاً للجدول املضمن بهذه 

 وأي تعديالت تطرأ عىل هذه الجدول الحقاً ويتم اعتامدها وفقاً للنظام.

يجوز أن تكون هذه املكافأة متفاوتة املقدار ويف ضوء سياسة تصدرها لجنة املكافآت والرتشيحات وتقرها الجمعية، ويجب أن يشتمل  – 2

ل لكل ما حصل عليه أعضاء مجلس اإلدارة خالل السنة املالية تقرير مجلس اإلدارة السنوي إىل الجمعية العامة للمساهمني عىل بيان شام

 أو نظري نيمن مكافآت وبدل مرصوفات وغري ذلك من املزايا، وأن يشتمل كذلك عىل بيان ما قبضه أعضاء املجلس بوصفهم عاملني أو إداري

عضاء املجلس بوصفهم عاملني أو إداريني أو نظري أعامل فنية أو إدارية أو استشارات ) إن وجدت ( وأن يشتمل كذلك عىل بيان ما قبضه أ 

أعامل فنية أو إدارية أو استشارات ) إن وجدت( وأن يشتمل كذلك عىل بيان بعدد جلسات املجلس وعدد الجلسات التي حرضها كل عضو 

 من تاريخ آخر اجتامع للجمعية العامة.

( من نظام الرشكات واملادة 76( من املادة )2فيجب مراعاة أحكام الفقرة )يف حال كانت مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة نسبة من األرباح  – 3

للرشكة، برشط أال يتجاوز مجموع ما يحصل عليه عضو مجلس اإلدارة الواحد من مكافآت ومزايا مالية وعينية يف  األسايس( من النظام 20)

  مكافأة بدل حضور الجلسات.إىل باإلضافة( خمسون ألف ريال سعودي سنويا 50.000جميع األحوال مبلغ )

مراعاة أال تكون مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة املستقلني نسبة من األرباح التي تحققها الرشكة أو أن تكون مبنية بشكل مبارش أو غري  – 4

 مبارش عىل ربحية الرشكة.

 

 خامساً: مكافأة أعضاء اللجان:

وبدالت الحضور وغريها من استحقاقات  –باستثناء لجنة املراجعة  –لجانه املنبثقة منه يحدد ويعتمد مجلس اإلدارة مكافآت عضوية  – 1

 بناء عىل توصية من لجنة املكافآت والرتشيحات.

مبلغ مقطوع( وبدالت حضور االجتامعات وغريها من مجلس اإلدارة من مكافأة سنوية ) تتكون مكافآت عضوية اللجان املنبثقة من – 2

 هو موضح يف هذه السياسة وفقاً للجدول املضمن بها. االستحقاقات كام

2 



 

أما مكافأة عضوية لجنة املراجعة يتم اعتامدها من قبل الجمعية العامة للمساهمني بناء عىل توصية من مجلس اإلدارة وذلك حسب  – 3

 النظام.

لعضو املجلس أن يشغلها، بحيث ال يتجاوز إجاميل  عند تشكيل عضوية اللجان املنبثقة من مجلس اإلدارة، يراعي عدد اللجان التي ميكن – 4

 ما يتقاضاه العضو من مكافآت عن عضويته يف املجلس وللجان الحد األعىل املنصوص عليه يف نظام الرشكات.

 

 سادسا: مكافأة اإلدارة التنفيذية:

نفيذين وبرنامج وخطط الحوافز بشكل مستمر تقوم لجنة املكافآت والرتشيحات مبراجعة سلم الرواتب املحدد لجميع املوظفني وكبار الت

 وتشتمل مكافآت اإلدارة التنفيذية عىل ما ييل:واعتامدها وذلك بناء عىل توصية من اإلدارة التنفيذية 

 ) يتم دفعه يف نهاية كل شهر ميالدي وبصفة شهرية(. أسايسراتب  -

 الت، وبدل تعليم لألبناء، وبدل هاتف وتأمني طبي له ولعائلته.وبدالت تشتمل، عىل سبيل املثال ال الحرص، بدل سكن ، وبدل مواص -

 الجزيئ والكيل والوفاة اثناء العمل(. والعجز إصابات العمل  )تشملسياسة تأمني عىل الحياة   -

 مكافأة سنوية مرتبطة مبؤرشات األداء وفقاً للتقييم السنوي الذي يتم بهذا الخصوص. -

 وجدت (. )متىالخطط التحفيزية قصرية األجل املرتبطة باألداء االستثنايئ، والخطط التحفيزية طويلة األجل مثل برامج خيارات األسهم  -

مزايا أخرى تشمل عىل سبيل املثال ال الحرص، إجازة سنوية، وتذاكر سفر سنوية، خدمات املطارات التنفيذية. ومكافأة نهاية خدمة حسب  -

 عمل وسياسة املوارد البرشية املعتمدة من قبل الرشكة.نظام ال

 يتم اعتامد الخطط والربنامج والتوجهات العامة ملكافآت كبار التنفيذيني من قبل لجنة ملكافآت والرتشيحات. -

 العامة التي تقرها اللجنة.يقوم الرئيس التنفيذي بتنفيذ سياسة املكافآت للموظفني وكبار التنفيذيني يف ضوء الخطط والربامج والتوجهات  -

 

 سابعاً: محددات إضافية للمكافآت وطريقة الصرف:

 ال يجوز ألعضاء مجلس اإلدارة التصويت عىل بند مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة يف اجتامع الجمعية العامة للمساهمني. – 1

عن مكافآت أعضاء املجلس واللجان وكبار التنفيذيني يف التقرير السنوي ملجلس اإلدارة وفقاً للضوابط والتوجيهات  تقوم الرشكة  باالفصاح – 2

 الصادرة مبوجب نظام الرشكات وأنظمة هيئة السوق املالية ولوائحهام التنفيذية.

 من تاريخ انضاممه للمجلس أو اللجنة ووفقاً ملدة عضويته. يستحق العضو املكافأة اعتبارأ – 3

يتم إعداد إجراءات رصف املكافآت الخاصة بأعضاء مجلس اإلدارة واللجان من قبل أمني رس املجلس عىل أن يتم اعتامد أمر رصفها من  – 4

 قبل الرئيس التنفيذي.

حضور اجتامعات اللجان عىل دفعات بنهاية كل ربع سنة ميالدية،  يجوز رصف بدل حضور اجتامعات املجلس ومكافآت اللجان وبدل – 5

 أما املكافأة السنوية للمجلس فتدفع كاملة بعد اقرارها يف اجتامع الجمعية العامة السنوي.
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 ثامناً: بيان تفاصيل مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة ولجانه:

 ( أعضاء مجلس اإلدارة:1

 لجلسة الواحدة(ريال          أ( بدل حضور ا1000)

 (ريال        ب( مبلغ سنوي مقطوع للعضو الواحد50,000)

*مكافأة مرتبطة باألرباح: نسبة معينة من صايف األرباح تحدد مبوجب توصية من لجنة املكافآت والرتشيحات يف حال تحقيق الرشكة ألرباح 

 يمية الصادرة تنفيذاً لنظام الرشكات.مع مراعاة الفقرة )ب( من املادة الرابعة من الضوابط واإلجراءات التنظ

 :التعديل وآليات الرصف* 

( أعاله من فرتة إىل أخرى بناء 1يجوز مراجعة مبلغ املكافأة السنوية املقطوعة لعضو مجلس اإلدارة املشار إليها يف الفقرة )ب( من البند )

األداء ومن ثم أخذ موافقة الجمعية العامة للمساهمني عىل ذلك عىل دراسة لجنة الرتشيحات واملكافآت وذلك يف ضوء املتغريات املتعلقة ب

يتم رصف بدل حضور االجتامعات وبدل الحضور االضايف بصفة ربع سنوية، بينام يتم رصف املكافأة السنوية املقطوعة بعد اعتامدها من 

 الجمعية العامة.

 ( أعضاء اللجان عن مجلس اإلدارة:2

 أ(بدل حضور الجلسة الواحدة             (ريال1000)

 (ريال         ب( مكافأة سنوية مقطوعة للعضو الواحد5000)

 يتم رصف املكافأة السنوية املقطوعة وبدل حضور الجلسات بصفة ربع سنوية.

 

 ( مرصوفات ومزايا أخرى:3

 خارج مدينة جدةتتحمل الرشكة تكاليف تذاكر السفر ألعضاء املجلس واللجان املقيمني 

جميع تذاكر السفر ) ذهاب وإياب( ألعضاء املجلس واللجان تكون عىل الدرجة األوىل أو درجة األعامل مع إعطاء أفضلية للناقل الوطني ) 

 حسب الحجز املتوفر(.

 

 تاسعاً: أحكام ختامية ) مراجعة وتعديل ونشر هذه السياسة(:

م به من قبل الرشكة اعتباراً من تاريخ اعتامدها من قبل الجمعية العامة للمساهمني ويتم مراجعة يعمل مبا جاء يف هذه السياسة ويتم االلتزا

من قبل لجنة املكافآت والرتشيحات، ويتم عرض أي تعديالت مقرتحة من قبل اللجنة عىل مجلس  –عند الحاجة  –هذه السياسة بصفة دورية 

 ملقرتحة ويويص بها للجمعية العمومية للمساهمني العتامدها.اإلدارة، الذي يقوم بدراسة ومراجعة التعديالت ا
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