
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الئحة الحوكمة 
 لشركة رتال للتطویر العمراني 

ــ   مساهمة عامة     ــــــــ

 .2022سبتمبر  29 يوم) المنعقد ةالجمعية العمومية (غير العادي  اجتماعتمت الموافقة عليها في 



 الئحة ا�حوكمة 

 

 

Page 2 of 59 

 

 

 

 

 

 

 الباب األول 

 تمهيدية أحكام 
 

 

 

 

 

 

 



 الئحة ا�حوكمة 

 

 

Page 3 of 59 

 

 

 المقدمة

  مستوياتها كل  نشطتها وفي  أعىل حد سواء بمختلف  الخاص  العام والقطاع    منشآتتطلبات تنظيم العمل في  م  من أهم  الحوكمةتعتبر  

  المنشآت إدارة  ب   عنىتُ   لغرض وضع قواعد ومبادئصبح تطبيقها أساسياً  أمن الضروريات التي    والدولية، كما وتعتبر   ةواإلقليمي   منها  ةالمحلي

الخاص  العام ومنظمات القطاع    والمبادئ المتينة تشمل هذه القواعد    ال . تطبيق أسلوب ممارسة اإلدارة الرشيدة فيهال يضاً أ، ووالرقابة عليها

  .ًيضاأوالمؤسسات غير الربحية  مؤسسات المجتمع المدنيىل إامتد ذلك بل  فحسب، 

تطبيق الفعال بصورة تضمن استمرار العمل، والقدرة عىل المنافسة، وعدم االنهيار  الكفاءة التي تضمن الذات    المبادئتستخدم الحوكمة  

الدائنون، المستهلكون، الموردون، والقوى العاملة    المساهمون، (  بشكل يضمن الحفاظ عىل حقوق أصحاب المصالح  تغيرات العالمية، الأمام  

 .والدولةوالمجتمع   الفردذلك كالً من   بصفة عامة يشملو  بكافة المناصب الُعليا والدنيا، 

عىل الصعيد    الدولية وموافقاً لمتطلبات الحوكمةالحوكمة  موافقاً لتطبيقات مبادئ  ،  لشركة رتال للتطوير العمرانيجاء إعداد الئحة الحوكمة 

،  ى خرنظمة السعودية األواأل  السعودي  ونظام الشركاتهيئة سوق المال  نظام  ما جاء في  وخصوصاً    المحلي كذلك عىل الصعيد  اإلقليمي و 

من أجل ضمان  دارة الشركة  إتنظم  معايير  وقواعد  وضع  و ذلك بغرض    ،شركة رتالساسي ل النظام األ  في  وافقاً لما هو واردم  يضاً أوكذلك  

كما وتضمن االستمرارية للشركة و    عىل السواء  صحاب المصالح أوالحوكمة التي تكفل حماية حقوق المساهمين    االلتزام بأفضل ممارسات 

 . توسعها وفعاليتها

 :تهدف هذه الالئحة إىل وضع إطار قانوني فعال لحوكمة الشركة، وتهدف بصفة خاصة إىل ما يلي

 .تفعيل دور المساهمين في الشركة وتيسير ممارسة حقوقهم .1

 .ومسؤولياتهما  التنفيذيةاإلدارة واإلدارة  ساختصاصات مجل بيان .2

 .اإلدارة واللجان وتطوير كفاءتها لتعزيز آليات اتخاذ القرار في الشركة  ستفعيل دور مجل .3

 .فيها  والعدالة في السوق المالية وتعامالتها وبيئة األعمال وتعزيز اإلفصاح  والنزاهة تحقيق الشفافية   .4

 .وازنة للتعامل مع حاالت تعارض المصالح توفير أدوات فعالة ومت .5

 .تعزيز آليات الرقابة والمساءلة للعاملين في الشركة  .6

 .وضع اإلطار العام للتعامل مع أصحاب المصالح ومراعاة حقوقهم  .7

 .زيادة كفاءة اإلشراف عل الشركات وتوفير األدوات الالزمة لذلك  .8

 .وتطويره بما يالئم طبيعتها تبنيه توعية الشركات بمفهوم السلوك المهني وحثها عىل  .9

 

 التعريفات 

  السياق خالف ذلك، يقصد بالكلمات والعبارات الواردة في هذه الالئحة المعاني الموضحة أمام كل منها:  يما لم يقتض

 . شركة رتال للتطوير العمراني (رتال)   الشركة 

 . الئحة حوكمة شركة رتال للتطوير العمراني  الالئحة 

 . النظام األساسي لشركة رتال للتطوير العمراني  األساسي النظام 

 نظام الشركات 
والقرارات الصادرة    هـ28/1/1437) وتاريخ 3نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/

 ومالحق تعديله. 

 الحوكمة 

قواعد لقيادة الشركة وتوجيهها تشتمل عىل آليات لتنظيم العالقات المختلفة بين مجلس اإلدارة  

والمديرين التنفيذيين والمساهمين وأصحاب المصالح، وذلك بوضع قواعد وإجراءات خاصة لتسهيل  

المساهمين بغرض حماية حقوق  عليها  والمصداقية  الشفافية  القرارات وإضفاء طابع  اتخاذ    عملية 

   وأصحاب المصالح وتحقيق العدالة والتنافسية والشفافية.

 جمعية المساهمين 
ونظام   الشركات  نظام  ألحكام  وفقاً  القائمة  العمراني  للتطوير  رتال  لشركة  المساهمين  جمعية 

 . الشركة األساس 

 . مجلس إدارة شركة رتال للتطوير العمراني  المجلس / مجلس اإلدارة 

 العضو المستقل 

ن ال يكون  أ  مجلس إدارة غير تنفيذي يتمتع باالستقالل التام في مركزه وقراراته، والذي يجب عضو  

 عىل سبيل المثال ال الحصر:  -

خمسة بالمائة أو أكثر من أسهم الشركة أو أي شركة من مجموعة    %5أن ال يكون مالكاً لنسبته   . 1 

 ن ال يكون له صلة قرابة مع من يملك هذه النسبة.  أشركاتها، و 
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خمسة بالمائة أو أكثر من أسهم  %  5يملك ما نسبته    اعتباريةأن ال يكون ممثالً لشخص ذي صفة    . 2

 الشركة أو أي شركة من مجموعتها.  

ال  . 3 أي شركة من    أن  أو في  الشركة  اإلدارة في  أعضاء مجلس  من  أي  مع  قرابة  له صلة  تكون 

 مجموعتها. 

 أن ال تكون له صلة قرابة مع أي من كبار التنفيذيين في الشركة أو في أي شركة من مجموعتها.   . 4

لعضوية    . 5 المرشح  الشركة  مجموعة  ضمن  أخرى  شركة  أي  في  إدارة  مجلس  عضو  يكون  ال  أن 

 إدارتها.   مجلس

يعمل أو كان يعمل موظفاً خالل العامين الماضيين لدى الشركة أو أي طرف متعامل معها    أن ال   . 6

أو شركة أخرى من مجموعتها، كمراجعي الحسابات وكبار المورّدين، أو أن يكون مالكاً لحصص  

 سيطرة لدى أي من تلك األطراف خالل العامين الماضيين.  

 رة في األعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة.  أن ال تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباش . 7

   . مكافأة عضوية مجلس اإلدارة أو أي من لجانه عالوة عىلأن ال يتقاضى مبالغ مالية من الشركة  . 8

أن ال يشترك في عمل من شأنه منافسة الشركة، أو أن يتجر في أحد فروع النشاط الذي تزاوله    . 9

 الشركة.  

 

  عضو مجلس اإلدارة الذي يكون متفرغاً لإلدارة التنفيذية للشركة ويشارك في األعمال اليومية لها.   التنفيذي العضو 

  عضو مجلس اإلدارة الذي ال يكون متفرغاً إلدارة الشركة، وال يشارك في األعمال اليومية لها.  العضو غير التنفيذي 

اإلدارة التنفيذية أو كبار  

 التنفيذيين 

وتنفيذها،   االستراتيجية  القرارات  واقتراح  اليومية،  الشركة  عمليات  إدارة  بهم  المنوط  األشخاص 

  كالرئيس التنفيذي ونوابه والمدير المالي. 

 األقارب أو صلة القرابة 
،  ، األوالد وأوالدهم وإن نزلوا، اإلخوة واألخوات األشقاءاباء واألمهات واألجداد والجدات وإن علواآل

   األزواج والزوجات. والدهم،أو  ألب أو ألم، وأ

 األطراف 

 ذوو العالقة 

 كبار المساهمين في الشركة.   .1

 أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أي من شركاتها التابعة وأقا ربهم.   .2

 كبار التنفيذيين في الشركة أو أي من شركاتها التابعة وأقاربهم.   .3

 التنفيذيين لدى كبار المساهمين في الشركة.   وكبار أعضاء مجلس اإلدارة  .4

الشركات    –المنشآت   .5 غير  كبار    –من  أحد  أو  اإلدارة  لعضو مجلس  أو  المملوكة  التنفيذيين 

 أقاربهم.  

 الشركات التي يكون أي من أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيين أو أقاربهم شريكاً فيها.   .6

أقاربهم عضواً في   .7 أو  التنفيذيين  أو كبار  التي يكون أي من أعضاء مجلس اإلدارة  الشركات 

 مجلس إدارتها أو من كبار التنفيذيين فيها.  

ملك فيها أي من أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيين أو أقاربهم  شركات المساهمة التي ي .8

 % أو أكثر.  5ما نسبته  

تأثير في   .9 أقاربهم  أو  التنفيذيين  أو كبار  التي يكون ألي من أعضاء مجلس اإلدارة  الشركات 

 قراراتها ولو بإسداء النصح أو التوجيه. 

شركة وأعضاء مجلس إدارتها وكبار  أي شخص يكون لنصائحه وتوجيهاته تأثير في قرارات ال  .10

 تنفيذييها.  

 الشركات القابضة أو التابعة للشركة.   .11

م بشكل مهني    10،    9من الفقرتين رقم    (يستثنى من هذا التعريف النصائح والتوجيهات التي تقد�

 ). من شخص مرخص له في ذلك 
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  المصلحة

 غير المباشرة 

 

المصلحة غير مباشرة   أن تحقق  إ تعد  الشركة يمكن  لحساب  تتم  التي  والعقود  األعمال  ذا كانت 

 فوائد مالية أو غير مالية للفئات التالية عىل سبيل المثال ال الحصر:  

 . أقارب عضو مجلس اإلدارة .1

   . التي يمثلها عضو مجلس اإلدارة االعتباريةالشخصية  .2

التضامن   .3 البسيطة  أشركة  التوصية  من  أو  أي  يكون  المحدودة  المسئولية  مجلس أو  عضاء 

 إدارتها أو أقاربه شريكاً فيها أو من مديريها.  

ً أ المنشأة   .4 و من كبار  أفي مجلس إدارتها    و الشركة التي يكون العضو أو أي من أقاربه عضوا

 تنفيذييها فيما عدا تابعي الشركة.  

 المنشأة (من غير الشركات) التي يمتلك فيها عضو مجلس اإلدارة أو أي من أقاربه أو يديرونها.   .5

أو   .6 أقاربه (سواء متفرقين  أو أي من  التي يملك فيها عضو مجلس اإلدارة  المساهمة  شركة 

  جمالي أسهما العادية. إ % أو أكثر من 5مجتمعين) ما نسبته  

 

 بهذه الصفة.     العربية السعودية اعتباري تقر له أنظمة المملكةأي شخص طبيعي، أو  شخص

 تابع

أو يسيطر عليه ذلك الشخص اآل  آخر،  الذي يسيطر عىل شخص  أو يشترك معه في  الشخص  خر، 

وفي أي مما سبق تكون السيطرة بشكل مباشر أو غير    ،كونه مسيطراً عليه من قبل شخص ثالث 

 مباشر. 

 أصحاب المصالح 
والموردين،   والعمالء،  والدائنين،  والعاملين،  المساهمين،  مثل  الشركة  مع  مصلحة  له  شخص  كل 

 والمجتمع.   

 % أو أكثر من أسهم الشركة أو حقوق التصويت فيها.   5كل من يملك ما نسبته   كبار المساهمين

 حصة السيطرة 

القدرة عىل التأثير في أفعال أو قرارات شخص آخر، بشكل مباشر أو غير مباشر، منفرداً أو مجتمعاً  

 مع قريب أو تابع، من خالل:  

 % أو أكثر من حقوق التصويت في الشركة.   30امتالك نسبة  . 1

 % أو أكثر من أعضاء الجهاز اإلداري.    30حق تعيين  . 2

 أعمال المنافسة  مفهوم

فروع   أحد  في  منافستها  أو  الشركة  منافسة  شأنه  من  عمل  أي  في  االشتراك  مفهوم  في  يدخل 

 النشاط الذي تزاوله ما يلي:  

تأسيس عضو مجلس اإلدارة لشركة أو مؤسسة فردية أو تملكه نسبة مؤثرة ألسهم أو حصص   . 1

 في شركة أو منشأة أخرى، تزاول نشاطاً من نوع نشاط الشركة أو مجموعتها.  

إدارة   . 2 تولي  أو  مجموعتها،  أو  للشركة  منافسة  منشأة  أو  شركة  إدارة  مجلس  عضوية  قبول 

 فسة أياً كان شكلها (فيما عدا تابعي الشركة).  مؤسسة فردية منافسة أو شركة منا 

حصول العضو عىل وكالة تجارية أو ما في حكمها، ظاهرة كانت أو مستترة، لشركة أو منشأة   . 3

 أخرى منافسة للشركة أو مجموعتها.   

 . ويعد مجلس إدارة الشركة الجهاز اإلداري لها  مجموعة األفراد الذين يتخذون القرارات االستراتيجية  الجهاز اإلداري 

 التصويت التراكمي 

أعضاء مجلس اإلدارة يمنح كل مساهم قدرة تصويتية بعدد األسهم    الختيار هو أسلوب تصويت  

التي يملكها، بحيث يحق له التصويت بها لمرشح واحد أو تقسيمها بين من يختارهم من المرشحين  

 دون تكرار لهذه األصوات.   

 المكافآت 

طة باألداء، والخطط  المبالغ والبدالت واألرباح وما في حكمها، والمكافآت الدورية أو السنوية المرتب

الفعلية   والمصاريف  النفقات  باستثناء  أخرى،  عينية  مزايا  وأي  األجل،  طويلة  أو  قصيرة  التحفيزية 

 المعقولة التي تتحملها الشركة عن عضو مجلس اإلدارة لغرض تأدية عمله. 

 يوم تقويمي، سواء أكان يوم عمل أم ال.  يوم 

 . وعطلة نهاية األسبوع   من الدولة المعتمدة رسمياً يام العطل أي يوم غير أ يوم عمل
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 المقدمة 

هداف الالئحة العناية بحقوق المساهمين وتفعيل دورهم وتيسير ممارسة حقوقهم في الشركة بصورة عادلة وشفافة وتنظيم  أهم  أمن  

 اتخاذ قراراتهم.   وآليةاجتماعاتهم 

 الحقوق العامة للمساهمين  .1

 المعاملة العادلة للمساهمين 1.1

 بينهم.  فيما  يلتزم مجلس اإلدارة بالعمل عىل حماية حقوق المساهمين بما يضمن العدالة والمساواة  1.1.1

يلتزم مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية للشركة بعدم التمييز بين المساهمين المالكين لذات فئة األسهم، وبعدم حجب أي   2.1.1

 حق عليهم.  

 خلية اإلجراءات واالحتياطات الالزمة لضمان ممارسة جميع المساهمين لحقوقهم.  أقر النظام األساسي للشركة ولوائحها الدا 3.1.1

 

 الحقوق المرتبطة باألسهم  2.1

 تثبت للمساهم جميع الحقوق المرتبطة بالسهم، وبخاصة ما يلي:  

 الحصول عىل نصيبه من صافي األرباح التي يتقرر توزيعها نقداً أو بإصدار أسهم.   1.2.1

 الحصول عىل نصيبه من موجودات الشركة عند التصفية.     2.2.1

 حضور جمعيات المساهمين العامة أو الخاصة، واالشتراك في مداوالتها، والتصويت عىل قراراتها.   3.2.1

 ام السوق المالية ولوائحهما التنفيذية.  التصرف في أسهمه وفق أحكام نظام الشركات ونظ 4.2.1

الشركة   5.2.1 بنشاط  الخاصة  والمعلومات  البيانات  ذلك  ويشمل  ووثائقها،  الشركة  دفاتر  عىل  االطالع  وطلب  االستفسار 

واستراتيجيتها التشغيلية واالستثمارية بما ال يضر بمصالح الشركة وال يتعارض مع نظام الشركات ونظام السوق المالية  

   . ا التنفيذيةولوائحهم

 مراقبة أداء الشركة وأعمال مجلس اإلدارة.   6.2.1

مساءلة أعضاء مجلس اإلدارة ورفع دعوى المسؤولية في مواجهتهم، والطعن ببطالن قرارات جمعيات المساهمين العامة   7.2.1

 والخاصة وفق الشروط والقيود الواردة في نظام الشركات ونظام الشركة األساس.  

بحق    لعامة غير العادية العملأولوية االكتتاب باألسهم الجديدة التي تصدر مقابل حصص نقدية، ما لم توقف الجمعية ا  8.2.1

 وفقاً للمادة األربعين بعد المائة من نظام الشركات.    -إذا نص عىل ذلك في نظام الشركة األساس  -األولوية 

 تقييد أسهمه في سجل المساهمين في الشركة.   9.2.1

 اإللكتروني.   طلب االطالع عىل نسخة من عقد تأسيس الشركة ونظامها األساس ما لم تنشرهما الشركة في موقعها 10.2.1

 ترشيح أعضاء مجلس اإلدارة وانتخابهم.  11.2.1

 حصول المساهم عىل المعلومات حق  3.1

يلتزم مجلس اإلدارة بتوفير المعلومات الكاملة والواضحة والصحيحة وغير المضللة لتمكين المساهم من ممارسة حقوقه   1.3.1

م هذه المعلومات في الوقت المناسب ويجري تحديثها بانتظام.    عىل أكمل وجه، وتقد�

بمعلومات الشركة التي يمكن  يجب أن تتسم وسيلة توفير المعلومات للمساهم بالوضوح والتفصيل، وتتضمن بياناً  2.3.1

 للمساهم الحصول عليها، ويتم توفيرها لعموم المساهمين من ذات الفئة. 

 يجب اتباع أكثر الوسائل فعالية في التواصل مع المساهمين وعدم التمييز بينهم في توفير المعلومات.   3.3.1

لشركة وال يتعارض مع نظام الشركات  يحق للمساهمين طلب المعلومات المتعلقة بالشركة، وذلك بما ال يضر بمصلحة ا 4.3.1

سئلة  عمال الجمعيات العامة وتوجيه األأولوائحه التنفيذية. لكل مساهم الحق في مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول  

سئلة المساهمين  أعضاء مجلس اإلدارة ومراقب الحسابات، ويجيب مجلس اإلدارة أو مراقب الحسابات عىل  أىل  إبشأنها  

ىل الجمعية وكان  إال يعرّض مصلحة الشركة للضرر، وإذا رأى المساهم أن الرد عىل سؤاله غير مقنع احتكم  بالقدر الذي  

 قرارها في هذا الشأن نافذاً. 

في   5.3.1 المساهمين  تمكن  كافية  بمعلومات  مصحوبة  العامة  الجمعية  عىل  المعروضة  الموضوعات  تكون  أن    اتخاذ يجب 

 . ةعىل محاضر اجتماع الجمعية العام  االطالعقراراتهم كما ويجب تمكين المساهم من 
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 التواصل مع المساهمين حق  4.1

يضمن مجلس اإلدارة تحقيق تواصل بين الشركة والمساهمين يكون مبيناً عىل الفهم المشترك لألهداف االستراتيجية   1.4.1

 للشركة ومصالحها.  

 يعمل رئيس مجلس اإلدارة عىل إطالع بقية أعضاء مجلس اإلدارة عىل آراء المساهمين ومناقشتها معهم.  2.4.1

لس اإلدارة أو أعمال اإلدارة التنفيذية للشركة ما لم يكن عضواً في  ال يجوز ألي من المساهمين التدخل في أعمال مج 3.4.1

مجلس إدارتها أو من إدارتها التنفيذية أو كان تدخله عن طريق الجمعية العامة العادية ووفقاً الختصاصاتها أو في الحدود  

 . نظام الشركات واألوضاع التي يجيزها 

 

 مساهمين العامة للجمعيات ال .2

تكويناً صحيحاً  تمثل   المكونة  العامة  المساهمينالجمعية  العامة،  بالشركة،    جميع  الجمعية  لكل مساهم حق حضور  يكون  حيث 

 من غير أعضاء مجلس اإلدارة أو موظفي الشركة في حضور الجمعية العامة.   شخصاً آخر وللمساهم أن يوكل عنه كتابة 

 

 

 يات دعوة الجمع 1.2

عىل مجلس اإلدارة أن يدعو الجمعية العامة    تنعقد الجمعيات العامة أو الخاصة للمساهمين بدعوة من مجلس اإلدارة، و  1.1.2

%) من رأس المال عىل  5يمثل ( العادية لالنعقاد إذا طلب ذلك مراجع الحسابات أو لجنة المراجعة أو عدد من المساهمين  

   األقل. 

العامة    ترسل 2.1.2 الجمعية  األقل. ويجوز   للمساهمينالدعوة النعقاد  يوماً عىل  بواحد وعشرون  المحدد لالنعقاد  الميعاد  قبل 

أو عن طريق وسائل التقنية الحديثة، وترسل    توجيه الدعوة في الميعاد المذكور إىل جميع المساهمين بخطابات مسجلة

 صورة من الدعوة وجدول األعمال إىل الوزارة. 

 

     جدول أعمال الجمعية العامة  2.2

يلتزم مجلس اإلدارة عند إعداد جدول أعمال الجمعية العامة أن يأخذ في االعتبار الموضوعات التي يرغب المساهمون في   1.2.2

عىل األقل من أسهم الشركة إضافة موضوع أو أكثر إىل جدول أعمال    )%5( إدراجها. ويجوز للمساهمين الذين يملكون نسبة  

 امة عند إعداده.  الجمعية الع

يلتزم مجلس اإلدارة بإفراد كل موضوع من الموضوعات المدرجة عىل جدول أعمال الجمعية العامة في بند مستقل، وعدم   2.2.2

الجمع بين الموضوعات المختلفة جوهرياً تحت بند واحد، وعدم وضع األعمال والعقود التي يكون ألعضاء المجلس مصلحة  

 الحصول عىل تصويت المساهمين عىل البند ككل.  مباشرة أو غير مباشرة فيها ضمن بند واحد؛ لغرض 

يجوز للشركة تعديل جدول أعمال الجمعية العامة خالل الفترة ما بين نشر اإلعالن وموعد انعقاد الجمعية العامة، عىل أن   3.2.2

   اً.تعلن الشركة عن ذلك وفقاً لما هو مقرر نظام 

 

 الجمعية العامة العادية للمساهمين .3

 الجمعية العامة العادية للمساهمين  ودعوةمواعيد  1.3

شهور التالية إلنهاء السنة المالية للشركة، كما يجوز دعوة جمعيات عادية أخرى    ) 6(   تنعقد مرة عىل األقل في السنة خالل الستة 

  كلما دعت الحاجة إىل ذلك. 

ارة أن يدعو الجمعية العامة العادية إذا  تنعقد الجمعيات العامة العادية للمساهمين بدعوة من مجلس اإلدارة، وعىل مجلس اإلد

ويجوز .  من رأسمال الشركة عىل األقل )  %5(   طلب ذلك مراجع الحسابات أو لجنة المراجعة أو عـدد من المساهمين يمثل خمسة 

   تاريخ طلب مراجع الحسابات. يوماً منخالل ثالثين  لمراجع الحسابات دعوة الجمعية إىل االنعقاد إذا لم يدُعها مجلس اإلدارة

 

 اختصاصات الجمعية العامة العادية    2.3

 عدا ما تختص به الجمعية العامة غير العادية، تختص الجمعية العامة العادية بجميع شؤون الشركة، وبخاصة ما يلي:  

 تعيين أعضاء مجلس اإلدارة وعزلهم.   1.2.3

الترخيص في أن يكون لعضو مجلس اإلدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في األعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة،   2.2.3

 أحكام نظام الشركات ولوائحه التنفيذية.   وذلك وفق
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الترخيص باشتراك عضو مجلس اإلدارة في أي عمل من شأنه منافسة الشركة، أو أن ينافس الشركة في أحد فروع النشاط   3.2.3

 وذلك وفق أحكام نظام الشركات ولوائحه التنفيذية.   الذي تزاوله، 

نظام الشركات ولوائحه التنفيذية واألنظمة األخرى ذات العالقة ونظام الشركة  مراقبة التزام أعضاء مجلس اإلدارة بأحكام   4.2.3

لمسؤولية المترتبة  ا األساسي، وفحص أي ضرر ينشأ عن مخالفتهم لتلك األحكام أو إساءتهم تدبير أمور الشركة، وتحديد

 فيذية.  عىل ذلك، واتخاذ ما تراه مناسباً في هذا الشأن وفقاً لنظام الشركات ولوائحه التن

 تشكيل لجنة المراجعة وفقاً ألحكام نظام الشركات ولوائحه التنفيذية.   5.2.3

 الموافقة عىل القوائم المالية للشركة.  6.2.3

 الموافقة عىل تقرير مجلس اإلدارة.   7.2.3

 البت في اقتراحات مجلس اإلدارة بشأن طريقة توزيع األرباح الصافية.   8.2.3

 تعيين مراجعي حسابات الشركة، وتحديد مكافآتهم، وإعادة تعيينهم، وتغييرهم، والموافقة عىل تقاريرهم.   9.2.3

يُخطرها    -النظر في المخالفات واألخطاء التي تقع من مراجعي حسابات الشركة في أدائهم لمهامهم، وفي أي صعوبات   10.2.3

الشركة   أ  -بها مراجعو حسابات  اإلدارة  والسجالت تتعلق بتمكين مجلس  الدفاتر  لهم من االطالع عل  الشركة  إدارة  و 

 وغيرها من الوثائق والبيانات واإليضاحات الالزمة ألداء مهامهم، واتخاذ ما تراه مناسباً في هذا الشأن.  

% من رأسمال الشركة المدفوع، وتقرير توزيع ما جاوز منه هذه  30وقف تجنيب احتياطي الشركة النظامي متى ما بلغ   11.2.3

 نسبة عىل مساهمي الشركة في السنوات المالية التي ال تحقق الشركة فيها أرباحاً صافية.  ال

استخدام االحتياطي االتفاقي للشركة في حال عدم تخصيصه لغرض معين، عىل أن يكون استخدام هذا االحتياطي بناًء   12.2.3

 المساهمين.    عىل اقتراح من مجلس اإلدارة وفي األوجه التي تعود بالنفع عىل الشركة أو

 تكوين احتياطيات أخرى للشركة، بخالف االحتياطي النظامي واالحتياطي االتفاقي، والتصرف فيها.   13.2.3

مؤسسات اجتماعية لعاملي الشركة أو لمعاونة ما يكون قائماً من هذه  إلنشاء  اقتطاع مبالغ من األرباح الصافية للشركة   14.2.3

 المؤسسات، وفقاً لما ورد في نظام الشركات.  

% من أصول الشركة، سواء في صفقة واحدة أم عدة صفقات خالل اثني عشر شهراً من   50الموافقة عىل بيع أكثر من   15.2.3

ن بيع تلك األصول ما يدخل ضمن اختصاصات الجمعية العامة غير العادية، فيجب  تاريخ أول صفقة بيع، وفي حال تضمّ 

 ذلك.  الحصول عىل موافقة الجمعية العامة غير العادية عىل  

 

 العامة العادية  للجمعية  النصاب القانوني 3.3

ال يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إال إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس مال الشركة عىل األقل، فإذا لم يتوفر هذا  

الجتماع السابق، ومع ذلك، يجوز  ليوماً التالية    )30(    النصاب في االجتماع األول وجبت الدعوة إىل اجتماع ثان يعقد خالل الثالثين

الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة النعقاد االجتماع األول، وأن تتضمن الدعوة لعقد االجتماع األول ما    ماعيعقد االجتأن  

   الممثلة فيه.  يفيد اإلعالن عن إمكانية عقد هذا االجتماع، ويعتبر االجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد األسهم

 

 للمساهمينإدارة الجمعية العامة العادية  4.3

يرأس الجمعية العامة العادية للمساهمين رئيس مجلس اإلدارة أو نائبه عند غيابه أو من ينتدبه مجلس اإلدارة من بين  1.4.3

 لألصوات. أعضائه لذلك في حال غياب رئيس مجلس اإلدارة ونائبه، ويعين الرئيس سكرتيرًا لالجتماع وجامعاً 

العامة للمساهمين وا 2.4.3 الجمعيات  المساهم في مداوالتها والتصويت عىل قراراتها بواسطة  يجوز عقد اجتماعات  شتراك 

 وسائل التقنية الحديثة، بحسب الضوابط التي تضعها الجهة المختصة.  

 تحسب األصوات في الجمعية العامة العادية عىل أساس صوت لكل سهم.  3.4.3

التي تتعلق بإبراء ذممهم من المسؤولية عن ألعضاء مجلس اإلدارة االشتراك في التصويت عىل قرارات الجمعية  ال يجوز  4.4.3

 إدارة الشركة أو التي تتعلق بمصلحة مباشرة أو غير مباشرة لهم.  

يعد التصويت حقاً أساسياً للمساهم ال يمكن إلغاءه بأي طريقة، وعىل الشركة تجنب وضع أي إجراء قد يؤدي إىل إعاقة   5.4.3

 ويجب تسهيل ممارسة المساهم لحقه في التصويت وتيسيره.   حق التصويت،  استخدام

 

 قرارات ومحاضر الجمعية العامة العادية للمساهمين   5.3

باجتماع الجمعية محضر يتضمن أسماء   االجتماع، ويحرر تصدر قرارات الجمعية العامة العادية باألغلبية المطلقة لألسهم الممثلة في  

في حيازتهم باألصالة أو الوكالة وعدد األصوات المقررة لها والقرارات التي    التيالمساهمين الحاضرين أو الممثلين وعدد األسهم  

اتخذت وعدد األصوات التي وافقت عليها أو خالفتها وخالصة وافية للمناقشات التي دارت في االجتماع، وتدون المحاضر بصفة  

 ات.  منتظمة عقب كل اجتماع في سجل خاص يوقعه رئيس الجمعية وسكرتيرها وجامع األصو
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 الجمعية العامة غير العادية للمساهمين .4

 مواعيد ودعوة الجمعية العامة غير العادية للمساهمين   1.4

العادية  غير  تنعقد الجمعيات العامة غير العادية للمساهمين بدعوة من مجلس اإلدارة، وعىل مجلس اإلدارة أن يدعو الجمعية العامة  

من رأسمال الشركة عىل    في المائة  )%5(   إذا طلب ذلك مراجع الحسابات أو لجنة المراجعة أو عـدد من المساهمين يمثل خمسة

تاريخ طلب مراجع    يوماً مناألقل. ويجوز لمراجع الحسابات دعوة الجمعية إىل االنعقاد إذا لم يدُعها مجلس اإلدارة خالل ثالثين  

 الحسابات.  

من بين أعضائه    يرأس الجمعية العامة غير العادية للمساهمين رئيس مجلس اإلدارة أو نائبه عند غيابه أو من ينتدبه مجلس اإلدارة

 . لألصواتلذلك في حال غياب رئيس مجلس اإلدارة ونائبه، ويعين الرئيس سكرتيراً لالجتماع وجامعاً  

 

 

 اختصاصات الجمعية العامة غير العادية    2.4

 بموجب أحكام نظام الشركات.  باطلة تعديل نظام الشركة األساسي باستثناء التعديالت التي تُعّد   1.2.4

 زيادة رأسمال الشركة وفق األوضاع المقررة في نظام الشركات ولوائحه التنفيذية.   2.2.4

المقررة في نظام    تخفيض رأس مال الشركة في حال زيادته عىل حاجة الشركة أو إذا ُمنيت بخسائر مالية، وفق األوضاع  3.2.4

 الشركات ولوائحه التنفيذية.  

ص لغرض معين، والتصرف فيه.   4.2.4  تقرير تكوين احتياطي اتفاقي للشركة ينص عليه نظامها األساسي ويخص�

 تقرير استمرار الشركة أو حلها قبل األجل المعين في نظامها األساسي.    5.2.4

 الموافقة عىل عملية شراء أسهم الشركة.   6.2.4

إصدار أسهم ممتازة أو إقرار شرائها أو تحويل أسهم عادية إىل أسهم ممتازة أو تحويل األسهم الممتازة إىل عادية، وذلك   7.2.4

ساسي ووفقاً للضوابط واإلجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة  بناًء عىل نص في نظام الشركة األ

 بالشركات المساهمة.  

مقابل    لعدد األسهم التي يجوز إصدارها األقصىإصدار أدوات دين أو صكوك تمويلية قابلة للتحويل إىل أسهم، وبيان الحد   8.2.4

 تلك األدوات أو الصكوك.  

تخصيص األسهم المصدرة عند زيادة رأس المال أو جزء منها للعاملين في الشركة والشركات التابعة أو بعضها، أو أي من   9.2.4

 ذلك.  

يجوز للجمعية العامة غير العادية أن تصدر قرارات داخلة في اختصاصات الجمعية العامة العادية، عىل أن تصدر تلك القرارات   10.2.4

  ت الجمعية العامة العادية المحددة باألغلبية المطلقة لألسهم الممثلة في االجتماع.  وفقاً لشروط إصدار قرارا

 

 النصاب القانوني   3.4

عىل األقل، فإذا لم    )% 50(ال يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إال إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال  

يتوفر هذا النصاب في االجتماع األول وجهت الدعوة إىل اجتماع ثان ومع ذلك يجوز أن يعقد االجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء  

االجتماع األول، بشرط أن تتضمن الدعوة لعقد االجتماع األول ما يفيد اإلعالن عن إمكانية عقد هذا االجتماع  المدة المحددة النعقاد  

النصاب الالزم في   إذا حضره عدد من المساهمين يمثل ربع رأس المال عىل األقل، إذا لم يتوافر  ويكون االجتماع الثاني صحيحاً 

الثاني، وُ  اجتماالجهت  االجتماع  إىل  فيه، بعد موافقة  دعوة  الممثلة  أي�ا كان عدد األسهم  الثالث صحيحاً  االجتماع  ثالث، ويكون  ع 

 المختصة.  اتالجه

 

 إدارة الجمعية العامة غير العادية للمساهمين:   4.4

ن  يرأس الجمعية العامة غير العادية للمساهمين رئيس مجلس اإلدارة أو نائبه عند غيابه أو من ينتدبه مجلس اإلدارة من بي 1.4.4

   . لألصواتأعضائه لذلك في حال غياب رئيس مجلس اإلدارة ونائبه، ويعين الرئيس سكرتيراً لالجتماع وجامعاً 

قراراتها بواسطة   2.4.4 والتصويت عىل  المساهم في مداوالتها  للمساهمين واشتراك  العامة  الجمعيات  اجتماعات  يجوز عقد 

 وسائل التقنية الحديثة، بحسب الضوابط التي تضعها الجهة المختصة.  

تحسب األصوات في الجمعية العامة غير العادية عىل أساس صوت لكل سهم، ويعد التصويت حقاً أساسياً للمساهم ال   3.4.4

حق التصويت، ويجب تسهيل    استخدام يمكن إلغاءه بأي طريقة، وعىل الشركة تجنب وضع أي إجراء قد يؤدي إىل إعاقة  

 ممارسة المساهم لحقه في التصويت وتيسيره.  
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 محاضر الجمعية العامة غير العادية للمساهمين  قرارات و 5.4

أو زيادة    ذا كان القرار متعلق بتخفيضإال  إتصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية بأغلبية ثلثي األسهم الممثلة في االجتماع،  

المدة المحددة في نظامها أو بإدماج الشركة في شركة أو في    انقضاء رأسمال الشركة أو بإطالة مدة الشركة أو بحل الشركة قبل  

 خرى فال يكون القرار صحيحاً إال إذا صدر بأغلبية ثالثة أرباع األسهم الممثلة في االجتماع.  أمؤسسة 

ء المساهمين الحاضرين أو الممثلين وعدد األسهم في حيازتهم باألصالة أو الوكالة وعدد  يحرر باجتماع الجمعية محضر يتضمن أسما

وعدد األصوات التي وافقت عليها أو خالفتها وخالصة وافية للمناقشات التي دارت في    اتخذتاألصوات المقررة لها والقرارات التي  

 خاص يوقعه رئيس الجمعية وسكرتيرها وجامع األصوات. االجتماع، وتدون المحاضر بصفة منتظمة عقب كل اجتماع في سجل 
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 المقدمة  

الخطط واالستراتيجيات الشاملة واألهداف الرئيسية لها،  السياسات ومجلس إدارة الشركة هو الجهة العليا المسئولة في الشركة عن وضع  

والرقابة بالتوجيه  أداء    شراف واإل  والقيام  اإل عىل  واقتراحدارات  جميع  التي    بالشركة  واألعمال  المواضيع  المناسبة في  ضمن    تقع القرارات 

 الجمعيات العامة للمساهمين.  اتصالحي

 

 تكوين مجلس اإلدارة  .1

أعضاء   3عضاء عن  ن ال يقل عدد األأدارة عىل  عضاء مجلس اإلأتعين الجمعية العامة للشركة  لما نص عليه نظام الشركات،    وفقاً 

لذلك فقد عينت    وفقاً عضاء. و بعض األأمكانية التجديد لكل  إمع    ثالث سنوات  مدة تعيينهم   تتجاوز   ن الأعضو، و    11وال يزيد عن  

 أعضاء.  9 مكون مندارة للشركة  إالجمعية العامة مجلس 

 ما يلي:  االعتبار يتوجب عىل الجمعية العامة عند تعيين االعضاء األخذ بعين 

 غالبية أعضاء مجلس اإلدارة من األعضاء غير التنفيذيين.   يكون نأ 1.1

 عن عضوين، أو ثلث أعضاء المجلس، أيهما أكثر.  ء مجلس اإلدارة المستقلين ال يقل عدد أعضا نأ 2.1

يتكون أعضاء مجلس اإلدارة من أشخاص يتمتعون بالمؤهالت والخبرة الكافية والتي تمكنهم من القيام بواجباتهم عىل أكمل   3.1

 وجه.  

 ال يجوز تعيين الرئيس التنفيذي رئيساً لمجلس إدارة الشركة خالل السنة األوىل من انتهاء خدماته.  4.1

خر وذلك  آىل  إوالتعديالت التي تطرأ عليه من حين  بأسماء أعضاء مجلس اإلدارة وصفات عضويتهم    الجهات المعنيةيتم إشعار  

   المنصوص عليها فى النظام.  حسب اآللية 

 

 انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة   .2

عضاء  والمكافآت لترشيح األ  لها االستعانة بلجنة الترشيحات   ويجوز دارة الشركة  إتقوم الجمعية العامة للمساهمين بتعيين مجلس  

 للشروط التالية:   الشواغر وفقاً  ء لمل

الذاتية ومؤهالته وخبرته في مجال    قبل  من  كتابتقديم   1.2 بالمرشح من حيث سيرته  المرشح إلدارة الشركة يشمل تعريفاً 

من واضحة  صورة  الترشيح  طلب  مع  يرفق  أن  مالحظة  مع  الشركة  الخاصة    أعمال  االتصال  وأرقام  لألفراد  األحوال  بطاقة 

 . بالمرشح

إدارات 2.2 بيان عدد وتاريخ مجالس  المساهمة  الشركات  إحدى  إدارة  أن شغل عضوية مجلس  الذي سبق  المرشح    يتعين عىل 

ملكيتها وتمارس  الشركات التي توىل أو ال يزال يتوىل عضويتها مع بيان بالشركات أو المؤسسات التي يشترك في إدارتها أو 

 شبيهه بأعمال الشركة.   أعماالً 

إذا كان المرشح قد سبق له العضوية في مجلس إدارة الشركة فيجب عليه أن يرفق مع إخطار الترشيح بياناً من إدارة الشركة   3.2

 عن آخر دورة توىل فيها عضوية المجلس متضمناً المعلومات التالية: 

تمت خالل كل سنة من سنوات الدورة، وعدد االجتماعات التي حضرها العضو أصالة  عدد اجتماعات مجلس اإلدارة التي   1.3.2

 . ونسبة حضوره لمجموع االجتماعات

اللجان الدائمة التي شارك فيها العضو وعدد االجتماعات التي عقدتها كل لجنة من تلك اللجان كل سنة من سنوات  2.3.2

 لمجموع االجتماعات. الدورة وعدد االجتماعات التي حضرها ونسبة حضوره  

   ملخص النتائج المالية التي حققتها الشركة خالل كل سنة من سنوات الدورة.  3.3.2

 يفصح المرشح للمجلس وللجمعية العامة عن أي من حاالت تعارض المصالح وفق اإلجراءات المقررة، وتشمل:   4.3.2

وجود مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في األعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة التي يرغب في الترشح   1.4.3.2

 لمجلس إدارتها.   

 ي أحد فروع النشاط الذي تزاوله.  اشتراكه في عمل من شأنه منافسة الشركة، أو منافستها ف  2.4.3.2

 أي شكل من أشكال تعارض المصالح األخرى.  3.4.3.2
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 أعضاء مجلس اإلدارة   اختيار معايير  .3

القدرات والمؤهالت المطلوبة لعضوية مجلس اإلدارة بما في ذلك  عىل الجمعية العامة أن تراعي عند انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة  

، كما عليها أن تراعي عند انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة توصيات لجنة  يخصصه العضو ألعمال المجلستحديد الوقت الذي يلزم أن  

الترشيحات   لجنة  تعتبر  حيث  فعال،  بشكل  مهامهم  ألداء  الالزمة  والمهنية  الشخصية  المقومات  وتوافر  والمكافآت  الترشيحات 

المطلوبة   المعايير  بين  الموازنة  يتم    ملالنضماوالمكافآت مسئولة عن  اإلدارة حيث  المرشحين لعضوية    اختيار إىل عضوية مجلس 

 عىل المعايير التالية:   المجلس بناءً 

 المهارات والخبرات   1.3

العمل في مجالس إدارة شركات من قبل ويفضل أن تكون شركات مساهمة ويفضل أن تكون مدرجة بالسوق المالية   1.1.3

 السعودية.  

ستثمارية واإلدارية ويفضل من لديه خبرة في مجاالت تتعلق بطبيعة  قتصادية واالخبرة في إحدى المجاالت المالية واال 2.1.3

 نشاط الشركة.  

 

 صفات عامة  2.3

 القدرة عىل القيادة.   1.2.3

 الكفاءة.   2.2.3

 القدرة عىل التوجيه.   3.2.3

 المعرفة المالية.   4.2.3

 اللياقة الصحية.   5.2.3

 طبيعة أعمال الشركات الكبرى.   استيعابالقدرة عىل  6.2.3

 القدرة والرغبة في بذل الوقت والجهد لكي يكون عضواً فعاالً ونشطاً في مجلس اإلدارة.   7.2.3

 

 الوقت الذي يلزم أن يخصصه العضو ألعمال المجلس  3.3

 جتماعات أخرى.  اجتماعات مجلس اإلدارة وكذلك حضور أي االعناية الكاملة لحضور  عضو المجلس يجب أن يبذل 

في حالة عدم اكتمال قائمة المرشحين المقدمة إىل الشركة، فإنه من حق مجلس اإلدارة إضافة مرشحين من خالل تقديم 

مستندات الترشيح لعضوية مجلس اإلدارة من خالل البريد اإللكتروني لسكرتير مجلس اإلدارة أو البريد المسجل لعنوان المقر  

ستالم،  اارة أو تسليمها مباشرًة لسكرتير مجلس اإلدارة والحصول عىل مستند  الرئيسي للشركة وموجه لسكرتير مجلس اإلد

بعد ذلك يقوم مجلس اإلدارة من خالل لجنة الترشيحات والمكافآت بمراجعة الترشيحات المقدمة ويحدد المرشحين الذين  

 سوف تتضمنهم القائمة.  

 

 نتهاء عضوية مجلس اإلدارة  ا .4

بانتهاء مدته أو باستقالة العضو أو وفاته أو إذا أدين بجريمة مخلة بالشرف واألمانة، أو إذا حكم بإفالسه، أو  تنتهي عضوية المجلس 

أجرى ترتيبات أو صلح مع دائنيه، أو أصبح غير صالح لعضوية المجلس وفقاً ألي نظام أو تعليمات سارية في المملكة، وإذا شغر  

فيه الخبرة   لمجلس اإلدارة أن يعين ممن يراه عضواً جديداً في المركز الشاغر ممن تتوافر   مركز أحد أعضاء المجلس أثناء السنة جاز 

عدد    قلوالكفاية، وذلك بشكل مؤقت لحين إقراره في أول اجتماع للجمعية العامة العادية ويكمل العضو الجديد مدة سلفه، وإذا  

عوة الجمعية العامة العادية في أقرب وقت ممكن لتعيين العدد  أعضاء مجلس اإلدارة عن النصاب الالزم لصحة اجتماعاته وجبت د

 الالزم من األعضاء.  

دارة، ولو نص النظام األساسي للشركة عىل خالف  ويجوز للجمعية العامة العادية في كل وقت عزل جميع أو بعض أعضاء مجلس اإل

 ب غير مقبول أو في وقت غير مناسب.    ذا وقع العزل لسبإلة الشركة ئ ذلك دون إخالل بحق العضو المعزول في مسا

كذلك يجوز للجمعية العامة بناًء عىل توصية من مجلس اإلدارة إنهاء عضوية من يتغيب من أعضائه عن حضور ثالثة اجتماعات 

 متتالية للمجلس دون عذر مشروع.  

يان مكتوب بها إىل رئيس مجلس اإلدارة،  إذا استقال عضو مجلس اإلدارة، وكانت لديه ملحوظات عىل أداء الشركة، فعليه تقديم ب

 ويجب عرض هذا البيان عىل أعضاء مجلس اإلدارة.    
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 مسؤولية مجلس اإلدارة   .5

مصالحها    حفظيمثل مجلس اإلدارة جميع المساهمين، وعليه بذل واجبي العناية والوالء في إدارة الشركة وكل ما من شأنه   1.5

 وتنميتها وتعظيم قيمتها.  

بعض   2.5 ممارسة  في  أفراد  أو  جهات  أو  لجاناً  فوض  وإن  أعمالها  عن  المسؤولية  الشركة  إدارة  مجلس  عاتق  عىل  من  تقع 

 ميع األحوال، ال يجوز لمجلس اإلدارة إصدار تفويض عام أو غير محدد المدة.  وفي ج  ،اختصاصاته

أو أكثر من أعضائه أو لجانه أو من غيرهم في مباشرة عمل    اً أن يفوض واحد  -في حدود اختصاصاته    -يجوز لمجلس اإلدارة   3.5

 أو أعمال معينة.  

ذلك   4.5 في  بما  به  المنوطة  والمسؤوليات  بالمهام  لالضطالع  الكافي  الوقت  وتخصيص  أعماله  تنظيم  اإلدارة  مجلس  يتوىل 

 التحضير الجتماعات المجلس واللجان، والتأكيد عىل تنسيق وتسجيل وحفظ محاضر اجتماعاته.  

س اإلدارة المستقل والتأكد من عدم وجود عالقات  عىل مجلس اإلدارة أن يجري تقييماً سنوياً لمدى تحقق استقالل عضو مجل 5.5

 أو ظروف تؤثر أو يمكن أن تؤثر في استقالليته.  

 

 الوظائف األساسية لمجلس اإلدارة   .6

مع مراعاة االختصاصات المقررة للجمعية العامة في نظام الشركات ولوائحه التنفيذية ونظام الشركة األساسي، يكون لمجلس  

يدخل ضمن مهام مجلس اإلدارة واختصاصاته ما  و  ،الصالحيات في إدارة الشركة وتوجيه أعمالها بما يحقق أغراضهااإلدارة أوسع  

 يلي:  

دوري،   1.6 بشكل  ومراجعتها  تنفيذها  عىل  واإلشراف  للشركة  الرئيسة  واألهداف  واالستراتيجيات  والسياسات  الخطط  وضع 

 من ذلك:  والتأكد من توافر الموارد البشرية والمالية الالزمة لتحقيقها، و

 اجعتها وتوجيهها.  وضع االستراتيجية الشاملة للشركة وخطط العمل الرئيسة وسياسات وإجراءات إدارة المخاطر ومر 1.1.6

 تحديد الهيكل الرأسمالي األمثل للشركة واستراتيجياتها وأهدافها المالية وإقرار الموازنات التقديرية بأنواعها.   2.1.6

 اإلشراف عىل النفقات الرأسمالية الرئيسة للشركة، وتملك األصول والتصرف بها.   3.1.6

 الشركة.  وضع أهداف األداء ومراقبة التنفيذ واألداء الشامل في  4.1.6

 المراجعة الدورية للهياكل التنظيمية والوظيفية في الشركة واعتمادها.   5.1.6

 التحقق من توافر الموارد البشرية والمالية الالزمة لتحقيق أهداف الشركة وخططها الرئيسة.   6.1.6

 وضع أنظمة وضوابط للرقابة الداخلية واإلشراف العام عليها، ومن ذلك:   2.6

واإلدارة   1.2.6 اإلدارة  مجلس  أعضاء  من  لكل  والمحتملة  الفعلية  المصالح  تعارض  حاالت  لمعالجة  مكتوبة  سياسة  وضع 

التعامالت   التنفيذية والمساهمين، ويشمل ذلك إساءة استخدام أصول الشركة ومرافقها، وإساءة التصرف الناتج عن

 مع األطراف ذوي العالقة.  

 التأكد من سالمة األنظمة المالية والمحاسبية، بما في ذلك األنظمة ذات الصلة بإعداد التقارير المالية.   2.2.6

تواجه  3.2.6 التي قد  المخاطر  المخاطر وذلك بوضع تصور عام عن  التأكد من تطبيق أنظمة رقابية مناسبة لقيادة وإدارة 

الشركة وإنشاء بيئة ملمة بثقافة إدارة المخاطر عىل مستوى الشركة، وطرحها بشفافية مع أصحاب المصالح واألطراف  

 ذات الصلة بالشركة. 

 المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية في الشركة.   4.2.6

اإل إعداد سياسات ومعايير وإجراءات واضحة  5.2.6 للعضوية في مجلس  إقرار  ومحددة  بعد  التنفيذ  دارة ووضعها موضع 

 الجمعية العامة لها.  

 مكتوبة تنظم العالقة مع أصحاب المصالح وفق أحكام هذه الالئحة.   اتوضع سياس 6.2.6

وضع السياسات واإلجراءات التي تضمن تقيد الشركة باألنظمة واللوائح والتزامها باإلفصاح عن المعلومات الجوهرية   7.2.6

 للمساهمين وأصحاب المصالح، والتحقق من تقيد اإلدارة التنفيذية بها.  

 انية مع الغير.  الشركة، وتدفقاتها النقدية، وعالقاتها المالية واالئتمبمالية  الدارة اإل اإلشراف عىل  8.2.6

 االقتراح للجمعية العامة غير العادية بما يراه حيال ما يلي:   3.6

 زيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه.   1.3.6

 حل الشركة قبل األجل المعين في نظام الشركة األساسي أو تقرير استمرارها.   2.3.6

 االقتراح للجمعية العامة العادية بما يراه حيال ما يلي:   4.6

استخدام االحتياطي االتفاقي للشركة في حال تكوينه من قبل الجمعية العامة غي ر العادية وعدم تخصيصه لغرض   1.4.6

 معين. 
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 تكوين احتياطيات أو مخصصات مالية إضافية للشركة.   2.4.6

 طريقة توزيع أرباح الشركة الصافية.   3.4.6

 إعداد القوائم المالية األولية والسنوية للشركة واعتمادها قبل نشرها.   4.4.6

 إعداد تقرير مجلس اإلدارة واعتماده قبل نشره.   5.4.6

نها وذلك وفق سياسات ونظم عمل اإلفصاح والشفافية  ضمان دقة وسالمة البيانات والمعلومات الواجب اإلفصاح ع 6.4.6

 المعمول بها.  

إرساء قنوات اتصال فعالة تتيح للمساهمين االطالع بشكل مستمر ودوري عىل أوجه األنشطة المختلفة للشركة   7.4.6

 وأي تطورات جوهرية.  

لياتها، وكيفية رقابة المجلس تشكيل لجان متخصصة منبثقة عنه بقرارات يحدد فيها مدة اللجنة وصالحياتها ومسؤو 8.4.6

عليها، عىل أن يتضمن قرار التشكيل تسمية األعضاء وتحديد مهامهم وحقوقهم وواجباتهم، مع تقييم أداء وأعمال  

 هذه اللجان وأعضائها.  

باألداء،   9.4.6 المرتبطة  والمكافآت  الثابتة،  المكافآت  مثل  الشركة،  في  للعاملين  تُمنح  التي  المكافآت  أنواع  تحديد 

الشركات  لنظام  تنفيذاً  الصادرة  التنظيمية  الضوابط واإلجراءات  يتعارض مع  بما ال  والمكافآت في شكل أسهم، 

 .  السعودية المدرجةالخاصة بشركات المساهمة 

 وضع القيم والمعايير التي تحكم العمل في الشركة.   10.4.6

 

 توزيع االختصاصات والمهام  .7

يجب أن يتضمن الهيكل التنظيمي للشركة تحديد االختصاصات وتوزيع المهام بين مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية بما يتفق مع  

لتوازن في الصالحيات والسلطات بينهما. ويتعين  أفضل ممارسات حوكمة الشركات وحّسن كفاءة اتخاذ قرارات الشركة ويحقق ا

 عىل مجلس اإلدارة في سبيل ذلك:  

اعتماد السياسات الداخلية المتعلقة بعمل الشركة وتطويرها، بما في ذلك تحديد المهام واالختصاصات والمسؤوليات الموكولة   -

 إىل المستويات التنظيمية المختلفة.  

الصالحيات، - تلك  التنفيذية وجدول يوضح  اإلدارة  إىل  المفوضة  الصالحيات  بتحديد  ة  وطريق  اعتماد سياسة مكتوبة وتفصيلية 

 التنفيذ ومدة التفويض، ولمجلس اإلدارة أن يطلب من اإلدارة التنفيذية رفع تقارير دورية بشأن ممارساتها للصالحيات المفوضة.  

 تحديد الموضوعات التي يحتفظ المجلس بصالحية البت فيها.   -

 

 الفصل بين المناصب   1.7

مع مراعاة أحكام نظام الشركة األساسي، يُعيّن مجلس اإلدارة من بين أعضائه رئيساً ونائباً  للرئيس، ويجوز أن يُعيّن  1.1.7

 عضواً منتدباً.  

ال يجوز الجمع بين منصب رئيس مجلس اإلدارة وأي منصب تنفيذي في الشركة بما في ذلك منصب العضو المنتدب   2.1.7

 أو الرئيس التنفيذي أو المدير العام وإن نص نظام الشركة األساسي عىل خالف ذلك.  

ومسؤولياتهم    وجد  عىل مجلس اإلدارة تحديد اختصاصات كل من رئيس مجلس اإلدارة ونائبه والعضو المنتدب إن 3.1.7

 بشكل واضح ومكتوب إذا خال نظام الشركة األساسي من ذلك.   

 في جميع األحوال، ال يجوز أن ينفرد شخص بالُسلطة المطلقة التخاذ القرارات في الشركة.   4.1.7

  

 اإلشراف عىل اإلدارة التنفيذية  التشكيل و 2.7

كيفية عملها، والرقابة واإلشراف عليها، والتحقق من   للشركة، وتنظيميتوىل مجلس اإلدارة تشكيل اإلدارة التنفيذية   1.2.7

 أدائها المهام الموكولة إليها ،وعليه في سبيل ذلك:  

 وضع السياسات اإلدارية والمالية الالزمة.   2.2.7

 مدة منه.  التحقق من أن اإلدارة التنفيذية تعمل وفق السياسات المعت 3.2.7

 اختيار الرئيس التنفيذي للشركة وتعيينه، واإلشراف عىل أعماله.   4.2.7

 تعيين مدير وحدة أو إدارة المراجعة الداخلية أو المراجع الداخلي وعزله وتحديد مكافآته.   5.2.7

واستعراض   6.2.7 يعتريه من معوقات ومشاكل،  وما  العمل  لبحث مجريات  التنفيذية  اإلدارة  مع  اجتماعات دورية  عقد 

 ومناقشة المعلومات المهمة بشأن نشاط الشركة.  
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 وضع معايير أداء لإلدارة التنفيذية تنسجم مع أهداف الشركة واستراتيجيتها.   7.2.7

 مراجعة أداء اإلدارة التنفيذية وتقويمه.  8.2.7

 وضع خطط التعاقب عىل إدارة الشركة.   9.2.7

 

 اختصاصات اإلدارة التنفيذية ومهامها   3.7

  اإلدارة التنفيذية مع مراعاة االختصاصات المقررة لمجلس اإلدارة بموجب أحكام نظام الشركات ولوائحه التنفيذية، تختص  

والسياسات واالسترا الخطط  أغراضهابتنفيذ  بما يحقق  للشركة  الرئيسة  اختصاصات  من  ويدخل  ،  تيجيات واألهداف  ضمن 

 اإلدارة التنفيذية ومهامها ما يلي:  

 تنفيذ السياسات واألنظمة الداخلية للشركة المقررة من مجلس اإلدارة.   1.3.7

الرئيسة والمرحلية وسياسات وآليات   2.3.7 العمل  وإدارة   االستثمار، والتمويل،اقتراح استراتيجية شاملة للشركة وخطط 

 المخاطر، وخطط إدارة الظروف اإلدارية الطارئة وتنفيذها.  

 اقتراح الهيكل الرأسمالي األمثل للشركة واستراتيجياتها وأهدافها المالية.   3.3.7

 اقتراح النفقات الرأسمالية الرئيسة للشركة وتملك األصول والتصرف فيها.  4.3.7

 الوظيفية للشركة ورفعها إىل مجلس اإلدارة للنظر في اعتمادها.  اقتراح الهياكل التنظيمية و 5.3.7

 تنفيذ أنظمة وضوابط الرقابة الداخلية واإلشراف العام عليها، وتشمل:   6.3.7

 تنفيذ سياسة تعارض المصالح.   1.6.3.7

 تطبيق األنظمة المالية والمحاسبية بشكل سليم، بما في ذلك األنظمة ذات الصلة بإعداد التقارير المالية.   2.6.3.7

أنظمة رقابية مناسبة   3.6.3.7 تواجه  لقياس  تطبيق  التي قد  المخاطر  عام عن  بوضع تصور  المخاطر وذلك  وإدارة 

الشركة وإنشاء بيئة ملمة بثقافة الحد من المخاطر عىل مستوى الشركة، وطرحها بشفافية مع مجلس اإلدارة  

 وغيرهم من أصحاب المصالح.  

 تنفيذ قواعد الحوكمة الخاصة بالشركة بفعالية واقتراح تعديلها عند الحاجة.  4.6.3.7

تنفيذ السياسات واإلجراءات التي تضمن تقيد الشركة باألنظمة واللوائح والتزامها باإلفصاح عن المعلومات   5.6.3.7

 الجوهرية للمساهمين وأصحاب المصالح.  

يتوجب علي الرئيس التنفيذي تأدية واجباته بإخالص عىل أكمل وجه من أجل تحقيق مصـالح الشـركة وجميع المسـاهمين فيها  

وليس لمصـلحة مجموعة معينة منهم، بحيث يمتنع الرئيس التنفيذي وكبار التنفيذيين المعاونيين له عن المشـاركة في أية  

ة من حاالت تعارض المصـالح مع الشـركة، وفي حال حدوث ذلك فعىل الرئيس  أعمال من الممكن أن تؤدي إىل تحقق حال

التنفيذي وكبار التنفيذيين المعاونيين له اإلفصـاح لمجلس اإلدارة عن هذا التعارض، وفقاً للسـياسـات التي وضـعتها الشركة  

 بهذا الخصوص. 

 

 تزويد مجلس اإلدارة بالمعلومات الالزمة لممارسة اختصاصاته وتقديم توصياته حيال ما يلي:   4.7

 زيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه.   1.4.7

 حل الشركة قبل األجل المحدد في نظامها األساس ي أو تقرير استمرارها.   2.4.7

 استخدام االحتياطي االتفاقي للشركة.  3.4.7

 تكوين احتياطيات إضافية للشركة.   4.4.7

 طريقة توزيع أرباح الشركة الصافية.   5.4.7

اقتراح سياسة وأنواع المكافآت التي تُمنح للعاملين، مثل المكافآت الثابتة، والمكافآت المرتبطة باألداء، والمكافآت  6.4.7

 في شكل أسهم.  

ة المالية وغير المالية بشأن التقدم المحرز في نشاط الشركة في ضوء خطط وأهداف الشركة  إعداد التقارير الدوري  7.4.7

 االستراتيجية، وعرض تلك التقارير عىل مجلس اإلدارة.  

إدارة العمل اليومي للشركة وتسيير أنشطتها، فضالً عن إدارة مواردها بالشكل األمثل وبما يتفق مع أهداف الشركة   8.4.7

 واستراتيجيتها.  

 المشاركة الفعالة في بناء ثقافة القيم األخالقية وتنميتها داخل الشركة.   9.4.7

تنفيذ نظم ال رقابة الداخلية وإدارة المخاطر، والتحقق من فعالية تلك النظم وكفايتها، والحرص عىل االلتزام بمستوى   10.4.7

 المخاطر المعتمد من مجلس اإلدارة.  
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اقتراح السياسات الداخلية المتعلقة بعمل الشركة وتطويرها، بما في ذلك تحديد المهام واالختصاصات والمسؤوليات   11.4.7

 ة إىل المستويات التنظيمية المختلفة.  الموكول

 اقتراح سياسة واضحة لتفويض األعمال إليها وطريقة تنفيذها.   12.4.7

اقتراح الصالحيات التي تفوض إليها، وإجراءات اتخاذ القرار ومدة التفويض، عىل أن ترفع إىل مجلس اإلدارة تقارير  13.4.7

 دورية عن ممارساتها لتلك الصالحيات. 

 

 صالحيات ومهام رئيس مجلس اإلدارة   .8

إخالل باختصاصات مجلس اإلدارة،    للشركة، ودون إضافة إىل الصالحيات والسلطات الالزمة والمهام المحددة في النظام األساسي  

يتوىل رئيس مجلس اإلدارة قيادة المجلس واإلشراف عىل سير عمله وأداء اختصاصاته بفعالية، ويدخل في مهام واختصاصات رئيس  

 مجلس اإلدارة بصفة خاصة ما يلي:  

 وغير المضللة.    صحيحةوالواضحة والضمان حصول أعضاء مجلس اإلدارة في الوقت المناسب عىل المعلومات الكاملة  1.8

 التحقق من قيام مجلس اإلدارة بمناقشة جميع المسائل األساسية بشكل فعال وفي الوقت المناسب.   2.8

 تمثيل الشركة أمام الغير وفق ما ينص عليه نظام الشركات ولوائحه التنفيذية ونظام الشركة األساسي.   3.8

 وبما يحقق مصلحة الشركة.    تشجيع أعضاء مجلس اإلدارة عىل ممارسة مهامهم بفعالية 4.8

 ضمان وجود قنوات للتواصل الفعلي مع المساهمين وإيصال آرائهم إىل مجلس اإلدارة.   5.8

التنفيذيين وغير   6.8 األعضاء  وبين  التنفيذية  واإلدارة  اإلدارة  بين كل من مجلس  الفعالة  والمشاركة  البناءة  العالقات  تشجيع 

 عىل النقد البناء.   التنفيذين والمستقلين، وإيجاد ثقافة تشجع

جدول أعمال اجتماعات مجلس اإلدارة مع األخذ بعين االعتبار أي مسألة يطرحها أحد أعضاء مجلس اإلدارة أو يثيرها    اعتماد 7.8

 مراجع الحسابات، والتشاور مع أعضاء المجلس والرئيس التنفيذي عند إعداد جدول أعمال المجلس.   

 تنفيذي في الشركة.   ن حضور أيعقد لقاءات بصفة دورية مع أعضاء مجلس اإلدارة غير التنفيذيين دو 8.8

إبالغ الجمعية العامة العادية عند انعقادها باألعمال والعقود التي يكون ألحد أعضاء مجلس اإلدارة مصلحة مباشرة أو غير   9.8

مباشرة فيها، عىل أن يتضمن هذا اإلبالغ طبيعة تلك المصلحة وحدودها وأسماء أي أشخاص معنيين بها، والفائدة المتوقع  

ول عليها بشكل مباشر أو غير مباشر من تلك المصلحة سواء أكانت تلك الفائدة مالية أم غير مالية، وعىل ذلك العضو  الحص

عدم المشاركة في التصويت عىل أي قرار يصدر بشأن ذلك، وذلك وفقاً ألحكام نظام الشركات ولوائحه التنفيذية، وأن يرافق  

 لشركة الخارجي.  هذا التبليغ تقرير خاص من مراجع حسابات ا

 

 مهام أعضاء مجلس اإلدارة وواجباتهم  .9

 ية:  الالمهام والواجبات الت  -مجلس المن خالل عضويته في  -يؤدي كل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة 

 تقديم المقترحات لتطوير استراتيجية الشركة.   1.9

 مراقبة أداء اإلدارة التنفيذية ومدى تحقيقها ألهداف الشركة وأغراضها.   2.9

 مراجعة التقارير الخاصة بأداء الشركة.  3.9

 التحقق من سالمة ونزاهة القوائم والمعلومات المالية للشركة.   4.9

 التحقق من أن الرقابة المالية ونظم إدارة المخاطر في الشركة قوية.   5.9

 مة لمكافآت أعضاء اإلدارة التنفيذية.  تحديد المستويات المالئ 6.9

 إبداء الرأي في تعيين أعضاء اإلدارة التنفيذية وعزلهم.   7.9

 المشاركة في وضع خطة التعاقب واإلحالل في وظائف الشركة التنفيذية.  8.9

االلتزام التام بأحكام نظام الشركات ونظام السوق المالية ولوائحهما التنفيذية واألنظمة ذات الصلة والنظام األساسي عند   9.9

 ممارسته لمهام عضويته في المجلس، واالمتناع عن القيام أو المشاركة في أي عمل يشكل إساءة لتدبير شؤون الشركة.  

العامة وعدم التغيب عنها إال لعذر مشروع يخطر به رئيس المجلس مسبقاً، أو    حضور اجتماعات مجلس اإلدارة والجمعية  10.9

 ألسباب طارئة.  

تخصيص وقت كاٍف لالضطالع بمسؤولياته، والتحضير الجتماعات مجلس اإلدارة ولجانه والمشاركة فيها بفعالية، بما في   11.9

 فيذيين بالشركة.  نذلك توجيه األسئلة ذات العالقة ومناقشة كبار الت

 دراسة وتحليل المعلومات ذات الصلة بالموضوعات التي ينظر فيها مجلس اإلدارة قبل إبداء الرأي بشأنها.   12.9

اآل 13.9 اإلدارة  مجلس  أعضاء  آراء  تمكين  واستقصاء  الموضوعات  مداولة  عىل  المجلس  وحث  بحرية،  آرائهم  إبداء  من  خرين 

 ذا ظهرت حاجة إىل ذلك.  المختصين من أعضاء اإلدارة التنفيذية للشركة ومن غيرهم إ 



 الئحة ا�حوكمة 

 

 

Page 19 of 59 

 

في األعمال والعقود التي تتم    - مباشرة كانت أم غير مباشرة    -إبالغ مجلس اإلدارة بشكل كامل وفوري بأي مصلحة له   14.9

لحساب الشركة، وأن يتضمن ذلك اإلبالغ طبيعة تلك المصلحة وحدودها وأسماء أي أشخاص معنيين بها، والفائدة المتوقع  

باشر أو غير مباشر من تلك المصلحة سواء أكانت تلك الفائدة مالية أم غير مالية، وعىل ذلك العضو  الحصول عليها بشكل م

ذلك، وذلك   بشأن  يصدر  قرار  أي  التصويت عىل  المشاركة في  ألحكام عدم  المالية    وفقاً  السوق  الشركات ونظام  نظام 

 ولوائحهما التنفيذية.  

في أي أعمال من شأنها منافسة الشركة،    -   المباشرة أو غير المباشرة  - كته  إبالغ مجلس اإلدارة بشكل كامل وفوري بمشار 15.9

في أحد فروع النشاط الذي تزاوله، وذلك وفقاً ألحكام نظام الشركات     -   بشكل مباشر أو غير مباشر   -أو بمنافسته الشركة  

 ونظام السوق المالية ولوائحهما التنفيذية.  

ما لم يكن ذلك   - ليها عن طريق عضويته في المجلس إىل أي من مساهمي الشركة عدم إذاعة أو إفشاء أي أسرار وقف ع 16.9

العامة   الجمعية  انعقاد اجتماعات  أثناء  الغير، وذلك بحسب ما تقتضيه أحكام نظام الشركات ونظام السوق    -في  أو إىل 

 المالية ولوائحهما التنفيذية.  

 العناية واالهتمام الالزمين، لمصلحة الشركة والمساهمين كافة.  وحسن نية، مع بذل   العمل بناًء عىل معلومات كاملة، 17.9

 إدراك واجباته وأدواره ومسؤولياته المترتبة عىل العضوية.   18.9

 تنمية معارفه في مجال أنشطة الشركة وأعمالها وفي المجاالت المالية والتجارية والصناعية ذات الصلة.   19.9

 

 مهام العضو المستقل .10

المشاركة   المسـتقل  اإلدارة  الالئحة، عىل عضو مجلس  المذكورة ضـمن هذه  اإلدارة وواجباتهم  أعضـاء مجلس  مهام  مراعاة  مع 

 ية:  ال بفعالية في أداء المهام الت

 إبداء الرأي المستقل في المسائل االستراتيجية، وسياسات الشركة، وأدائها، وتعيين أعضاء اإلدارة التنفيذية.   1.10

 التحقق من مراعاة مصالح الشركة ومساهميها وتقديمها عند حصول أي تعارض في المصالح.   2.10

 اإلشراف عىل تطوير قواعد الحوكمة الخاصة بالشركة، ومراقبة تطبيق اإلدارة التنفيذية لها.   3.10

  الحرص عىل حضور جميع اجتماعات المجلس التي تُتخذ فيها قرارات مهمة وجوهرية تؤثر في وضع الشركة.  4.10

 

   مجلس االدارة اعضاءمبادئ  .11

وتقديمها    الصدق واألمانة والوالء والعناية واالهتمام بمصالح الشركة والمساهمينيلتزم كل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة بمبادئ  

  عىل مصلحته الشخصية، ويدخل في ذلك عىل وجه الخصوص ما يلي: 

   :الصدق

وذلك بأن تكون عالقة عضو مجلس اإلدارة بالشركة عالقة مهنية صادقة، وأن يفصح لها عن أي معلومات مؤثرة قبل تنفيذ أي  

  أو عقد مع الشركة أو إحدى شركاتها التابعة.   صفقة

 الوالء:  

وذلك بأن يتجنب عضو مجلس اإلدارة التعامالت التي تنطوي عىل تعارض في المصالح، مع التحقق من عدالة التعامل، ومراعاة  

  األحكام الخاصة بتعارض المصالح في هذه الالئحة. 

 العناية واالهتمام: 

الشركات ونظام   نظام  الواردة في  الواجبات والمسؤوليات  بأداء  الشركة  هيئة  وذلك  التنفيذية ونظام  ولوائحهما  المالية  السوق 

  األساسي واألنظمة األخرى ذات العالقة. 

 

 سكرتير مجلس اإلدارة    .12

يعين مجلس اإلدارة سكرتيراً للمجلس سواء من بين أعضائه أو من الغير، ويحدد مكافأته، كما أنه ال يجوز عزل سكرتير مجلس  

 اإلدارة إال بقرار من مجلس اإلدارة.  

 شروط اختيار سكرتير مجلس اإلدارة:  1.12

أو اإلدارة أو مـا يعادلهـا مـع خبـرة عمليـة   أن يكـون حاصـالً علـى شـهادة جامعيـة فـي القانـون أو الماليـة أو المحاسـبة 1.1.12

 أو  . ذات صلـة ال تقـل عـن ثالث سـنوات

 تقل عن خمس سنوات. ال أن تكون لديه خبرة عملية ذات صلة  2.1.12
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 مهام سكرتير مجلس اإلدارة:  2.12

 يلي:      تتضمن مامهامه األخرى التي يوكلها مجلس اإلدارة للسكرتير فإن المهام باإلضافة إىل 

 عقد االجتماعات.  عىل إجراءاتشراف اإل 1.2.12

 التأكد من نصاب االجتماع باألنظمة المعمول بها خالل سير أعمال المجلس.  2.2.12

التأكد من تطبيق اإلجراءات النظامية فيما يخص عقد وسير االجتماعات، وخصوصاً ما يتعلق بالتصويت وإصدار  3.2.12

 القرارات. 

 التأكد من سيادة مبادئ المساواة، والشفافية بين أعضاء المجلس في الحصول عىل المعلومات.  4.2.12

 متابعة تنفيذ قرارات المجلس.  5.2.12

توثيق اجتماعات مجلس اإلدارة وإعداد محاضر لها تتضمن ما دار من نقاشات ومداوالت، وبيان مكان االجتماع   6.2.12

ومنظم،   خاص  سجل  في  وحفظها  التصويت،  ونتائج  المجلس  قرارات  وتوثيق  وانتهائه،  بدايته  ووقت  وتاريخه 

توقيع هذه المحاضر من جميع األعضاء ، و-إن وجدت    -وتدوين أسماء األعضاء الحاضرين والتحفظات التي أبدوها  

 الحاضرين. 

 حفظ التقارير التي تُرفع إىل مجلس اإلدارة والتقارير التي يعّدها المجلس.   7.2.12

تزويد أعضاء مجلس اإلدارة بجدول أعمال المجلس وأوراق العمل والوثائق والمعلومات المتعلقة به، وأي وثائق  8.2.12

 لس اإلدارة ذات عالقة بالموضوعات المشمولة في جدول االجتماع. أو معلومات إضافية يطلبها أي من أعضاء مج

 تبليغ أعضاء مجلس اإلدارة بمواعيد اجتماعات المجلس قبل التاريخ المحدد بمدة كافية.   9.2.12

 عرض مسودات المحاضر عىل أعضاء مجلس اإلدارة إلبداء مرئياتهم حيالها قبل توقيعها.   10.2.12

بش  11.2.12 اإلدارة  مجلس  أعضاء  حصول  من  المجلس التحقق  اجتماعات  محاضر  من  نسخة  عىل  وسريع  كامل  كل 

 والوثائق المتعلقة بالشركة.   والمعلومات

 التنسيق بين أعضاء مجلس اإلدارة.   12.2.12

بإفصاحات 13.2.12 خاص  لإلفصاحات   تنظيم سجل  وفقاً  وذلك  دورياً،  التنفيذية وتحديثه  واإلدارة  اإلدارة  أعضاء مجلس 

 المطلوبة بموجب نظام الشركات.  

 تقديم العون والمشورة إىل أعضاء مجلس اإلدارة.   14.2.12

 

 

 جتماعات وقرارات مجلس اإلدارة  ا. 13

جتماعات المجلس واللجان  عىل أعضاء مجلس إدارة الشركة تخصيص وقت كاف لإلضطالع بمسئولياتهم، بما في ذلك التحضير ال

 الدائمة والمؤقتة والحرص عىل حضورها.    

 

 مواعيد جلسات مجلس اإلدارة   1.13

أن يدعو إىل اإلجتماع متى  يجتمع مجلس اإلدارة بدعوة من رئيسه مرتين في السنة عىل األقل، ويجب عىل رئيس المجلس  

 إثنين عىل األقل من األعضاء. ويعقد اجتماعاته أيضاً متى ما دعت الحاجة إىل ذلك.  ) 2(  طلب إليه ذلك

 

 رئاسة جلسات مجلس اإلدارة   2.13

يرأس اجتماعات مجلس اإلدارة رئيس مجلس اإلدارة أو نائبه عند غيابه أو من يعينه مجلس اإلدارة من بين أعضائه في حال  

 غياب رئيس مجلس اإلدارة ونائبه.  

 

 الدعوه لحضور اجتماعات مجلس اإلدارة   3.13

 إللكتروني.  تكون الدعوة خطية، ويجوز أن تسلم باليد أو ترسل بالبريد أو بالفاكس أو البريد ا

 

 النصاب القانوني   4.13

ال يكون اجتماع المجلس صحيحاً إال إذا حضره نصف عدد أعضاء مجلس اإلدارة عىل األقل شرط أال يقل عدد الحاضرين عن 

األعضاء   لجميع  تسمح  أخرى  إلكترونية  وسيلة  أي  أو  الهاتف  طريق  عن  األعضاء  حضور  ويجوز  أعضاء،  يكونوا  أخمسة  ن 

خر في حضور اجتماعات المجلس، ويجب أن  آس اإلدارة إنابة عضو  مسموعين من جميع األعضاء األخرين، ويجوز لعضو مجل

 تكون اإلنابة طبقاً للضوابط التالية:  
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 جتماع.  اال نفسال يجوز لعضو مجلس اإلدارة أن ينوب عن أكثر من عضو واحد في حضور  1.4.13

 أن تكون اإلنابة خطية وبشأن اجتماع محدد.   2.4.13

 ال يجوز للنائب، بصفته نائباً، التصويت عىل القرارات التي يحظر النظام عىل المنيب التصويت بشأنها.   3.4.13

 

 جدول أعمال اجتماعات مجلس اإلدارة  5.13

  عىل رئيس مجلس اإلدارة التشاور مع أعضاء المجلس والرئيس التنفيذي عند إعداد جدول محدد بالموضوعات واألعمال 

يجب إرسال الدعوة لالجتماع إىل كل عضو من أعضاء المجلس قبل خمسة أيام عىل األقل  كما ، المجلسالتي ستعرض عىل 

الالزمة، ما لم تستدع األوضاع عقد االجتماع    معهامن تاريخ االجتماع مرفقاً   جدول أعمال االجتماع والوثائق والمعلومات 

  جدول أعمال االجتماع والوثائق والمعلومات الالزمة خالل مدةها معبشكل طارئ، فيجوز إرسال الدعوة إىل االجتماع مرفقاً 

  . تقل عن خمسة أيام قبل تاريخ االجتماع

عتراض  يقر مجلس اإلدارة جدول األعمال في حال انعقاده، وفي حال اعتراض أي عضو عىل هذا الجدول تثبت تفاصيل هذا اال

 جتماع ولكل عضو في مجلس اإلدارة حق اقتراح إضافة أي بند إىل جدول األعمال.  في محضر اال

 

 قرارات مجلس اإلدارة    6.13

آراء األعضاء الحاضرين أو الممثلين في اال جتماع، وعند تساوي األصوات يرجح الرأي  تصدر قرارات مجلس اإلدارة بأغلبية 

  الذي منه رئيس المجلس أو من يرأس المجلس في حال غيابه.  

يحق لمجلس اإلدارة أن يصدر قرارات بالتمرير عن طريق عرضها عىل كافة األعضاء متفرقين ما لم يطلب أحد األعضاء   

 مجلس اإلدارة في أول اجتماع تال له.  كتابة اجتماع المجلس للمداولة فيها، وتعرض هذه القرارات عىل 

إذا كان لدى أي من أعضاء مجلس اإلدارة ملحوظات حيال أداء الشركة أو أي من الموضوعات المعروضة ولم يُبّت فيها في  

،  اجتماع المجلس، فيجب تدوينها وبيان ما يتخذه المجلس أو يرى اتخاذه من إجراءات حيالها في محضر اجتماع مجلس اإلدارة 

 ي حال أبدى عضو مجلس اإلدارة رأياً مغايراً لقرار المجلس، فيجب إثباته بالتفصيل في محضر اجتماع المجلس.  ف

 

 محاضر اجتماعات مجلس اإلدارة   7.13

 يقوم سكرتير مجلس اإلدارة بإعداد محاضر اجتماعات المجلس، عىل أن تتضمن المحاضر المعلومات التالية:   

 االسم القانوني للشركة وعنوان مركزها الرئيسي.   1.7.13

 مكان وتاريخ وميعاد انعقاد االجتماع.  2.7.13

 األعضاء الذين حضروا االجتماع والنصاب الخاص به.   3.7.13

 التصويت.   عليها ونتيجةالمواضيع التي تم التصويت  4.7.13

عن صحتها، وكذلك توقيع جميع األعضاء الذين    وعليه، يقوم رئيس المجلس بتوقيع محاضر االجتماعات والذي يكون مسئوالً 

  .) إن وجدت(حضروا االجتماع وسكرتير مجلس اإلدارة أيضاً وترفق جميع الوكاالت أو التفاويض  

 

 التدريب   14

والمكافآت،  الترشيحات  لجنة  مع  ب  بالتنسيق  إلحاطتهم  وذلك  اإلدارة  مجلس  ألعضاء  تدريبية  برامج  بتوفير  الشركة   خر آتقوم 

  نه. عبأول لتطوير مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة  المستجدات ذات العالقة أوالً 

التي تساعدهم في القيام    تقوم الشركة بتوفير برامج توجيهية لألعضاء الجدد عن طبيعة نشاط الشركة وبعض األمور الهامة األخرى

 بواجباتهم.

مل هذا البرنامج عىل ما  تلتعريف أعضاء مجلس اإلدارة الجدد بأنشطة الشركة ويشيقوم الرئيس التنفيذي للشركة بإعداد برنامج  

 يلي:  

اإلجتماع مع الرئيس التنفيذي لشرح أنشطة الشركة وأهدافها وخططها اإلستراتيجية و عرض الموازنة التقديرية للسنة   1.14

 الحالية.  

 ة السعودية تداو ل  إطالع العضو عىل القوائم المالية للشركة عىل موقع السوق المالي  2.14

 تسليم األعضاء الجدد نسخة من الئحة حوكمة الشركة المعتمدة.   3.14

 ترتيب لقاء مع إدارة اإللتزام واإلفصاح بالشركة لتعريف األعضاء الجدد بمتطلبات اإللتزام واإلفصاح .   4.14

 توفير أي مستندات أخرى يطلبها األعضاء الجدد.  5.14
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يتعين عىل اإلدارة التنفيذية بالشركة تزويد أعضاء مجلس اإلدارة واألعضاء غير التنفيذيين بوجه خاص ولجان الشركة بجميع  كما  

المناسب   الوقت  وفي  مضللة  وغير  وصحيحة  وواضحة  كاملة  تكون  أن  عىل  الالزمة،  والسجالت  والوثائق  والبيانات  المعلومات 

 لتمكينهم من أداء واجباتهم ومهامهم. 

 

 تقييم ومراجعة أداء مجلس اإلدارة  . 15

الترشيحات  -سنوياً  يضع مجلس اإلدارة   1.15 اقتراح لجنة  المجلس وأعضائه  اآل  -  والمكافآت  بناًء عىل  أداء  الالزمة لتقييم  ليات 

ولجانه واإلدارة التنفيذية وذلك من خالل مؤشرات قياس أداء مناسبة ترتبط بمدى تحقيق األهداف االستراتيجية للشركة  

د جوانب القوة والضعف واقتراح معالجتها   بما يتفق  وجودة إدارة المخاطر وكفاية أنظمة الرقابة الداخلية وغيرها، عىل أن تحد�

 مع مصلحة الشركة.  

 ح عنها ألعضاء مجلس اإلدارة واألشخاص المعنيين بالتقييم.  يجب أن تكون إجراءات تقييم األداء مكتوبة وواضحة وأن يفصَ  2.15

يجب أن يشتمل تقييم األداء عىل المهارات والخبرات التي يمتلكها المجلس، وتحديد نقاط الضعف والقوة فيه، مع العمل   3.15

عىل معالجة نقاط الضعف بالطرق الممكنة كترشيح كفايات مهنية تستطيع تطوير أداء المجلس، ويجب أيضاً أن يشتمل  

 بشكل عام.  تقييم األداء عىل تقييم آليات العمل في المجلس 

 

 اإلدارةعضاء مجلس أمكافآت  .16

مكافآت   اإلأتتكون  مجلس  االعضاء  جلسات  عن  حضور  بدل  إىل  باإلضافة  سنوية  مكافآت  من  وفقاً  دارة  وذلك  جتماعات 

   الشركة. لدى  المكافآت المعتمدة لسياسة
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 المقدمة

مبادئ الحوكمة وتطبيقاتها الدولية و التي تقوم عىل فصل السلطات اإلشرافية عن الرقابية عن التنفيذية لتعزيز مهام  مع مراعاة ما جاء في  

والمسا  المسؤولية  إداري وضمان  أو مستوى  مع  ئكل سلطة  أو شخص بعينه، وتماشياً  إداري  يد مستوى  السلطات في  تركز  لة وتقليل 

ف األ الحديثة  العالمية  اإلدار اإل   يساليب  المسئوليات مع عدم  الصالحيات وتحديد  توزيع وتفويض  خالل بصالحيات ومهام  ة والتي تقتضي 

لما جاء في نظام الشركات السعودي من ضرورة    دارات الشركات باعتبارها المسؤول عن اإلشراف والرقابة والتوجيه بالتنفيذ، ووفقاً إمجالس  

حقوق    عمال وفي نفس الوقت المحافظة عىلدارات الشركات في تسيير األإنة  تكوين بعض اللجان المتخصصة لمعاو  وجوب الحث عىل 

مجلس اإلدارة لجاناً متخصصة وفقاً  جمعية المساهمين و  شكلت  ، وغيرهم، صحاب المصلحة من مساهمين، شركاء، منتسبين، عمالء، دائنيينأ

 لما يلي:  

 حاجة الشركة وظروفها وأوضاعها بما يمكّنها من تأدية مهامها بفعالية.   .1

يكون تشكيل اللجان وفقاً إلجراءات عامة يضعها المجلس تتضمن تحديد مهمة كل لجنة ومدة عملها والصالحيات المخولة لها خالل هذه   .2

قرارات  توصيات أو  ة بما تتوصل إليه من نتائج أو تتخذه من  المدة وكيفية رقابة مجلس اإلدارة عليها. وعىل اللجنة أن تبلغ مجلس اإلدار 

 وعىل مجلس اإلدارة أن يتابع عمل هذه اللجان بانتظام للتحقق من ممارستها األعمال الموكلة إليها.    ،بشفافية

لصالحيات أو السلطات  تكون كل لجنة مسؤولة عن أعمالها أمام مجلس اإلدارة، وال يخّل ذلك بمسؤولية المجلس عن تلك األعمال وعن ا .3

 .  إىل اللجنة االتي فوضه

وفقاً لصالحيات ومهام محددة    دارة شركة رتال للتطوير العمراني بعض اللجان المتخصصةإوفقاً لذلك فقد شكلت الجمعية العامة ومجلس 

   و المجلس حسب االختصاص. أجاء النص عليها فى لوائح تم اعتمادها من الجمعية 

 

 

 ) سعودية مدرجة الئحة تنظيم عمل لجنة المراجعة لشركة رتال للتطوير العمراني (مساهمة  

أُقرت 

 بموجب 
 م. 22/11/2020هـ الموافق:07/04/1442وتاريخ:  02/2020القرار الصادر عن الجمعية العامة العادية للشركة رقم  

 

عىل فصل السلطات اإلشرافية عن الرقابية عن التنفيذية لتعزيز مهام    تركز مع مراعاة ما جاء في مبادئ الحوكمة وتطبيقاتها الدولية والتي  

والمسا  المسؤولية  إداري وضمان  أو مستوى  مع  ئكل سلطة  بعينه، وتماشياً  شخص  أو  إداري  يد مستوى  السلطات في  تركز  وتقليل  لة 

ف األ الحديثة  العالمية  الصالحيات وتحديد  اإل  يساليب  توزيع وتفويض  تقتضي  والتي  اإلدارة  عدم  خالل بصالحيات ومهام  المسئوليات مع 

بوجوب لما جاء في نظام الشركات السعودي    دارات الشركات باعتبارها المسؤول عن اإلشراف والرقابة والتوجيه بالتنفيذ، ووفقاً إمجالس  

صحاب المصلحة من  أحقوق   المحافظة عىل عمال وفي نفس الوقت  دارات الشركات في تسيير األإبعض اللجان المتخصصة لمعاونة    شكيل ت

وىل بعد المائة التي توجب تشكيل لجنة المراجعة في  المادة األ  يما جاء ف  ، و خصوصاً وغيرهم  مساهمين، شركاء، منتسبين ، عمالء ، دائنيين

ل للتطوير العمراني (تشكيل اللجنة)،  ساسي لشركة رتا الشركات المساهمة، واستناداً عىل ما ورد في المادة السابعة والثالثون من النظام األ

دارة التنفيذيين  عضاء مجلس اإلأعضاء من غير  أو التي جاء فيها: (تشكل بقرار من الجمعية العامة العادية لجنة مراجعة مكونة من ثالثة  

قرار الجمعية العامة العادية  عضائها)، فقد تم ب أو غيرهم  ويحدد في القرار مهام اللجنة وضوابط عملها و مكافآت  أسواء من المساهمين  

لألم  22/11/2020الموافق:    هـ07/04/1442بتاريخ:    2020/ 02رقم:   وذلك  العمراني  للتطوير  رتال  لشركة  المراجعة  لجنة  غراض  تشكيل 

 دناه وفقاً للصالحيات والمسئوليات والمهام والضوابط المنصوص عليها فى هذه الالئحة. أالمذكورة 
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 التعريفات   .1

 مام كل منها:  أينما وردت فى هذه الالئحة المعاني المبينة  أمالم يقتضي السياق خالف ذلك، يقصد بالكلمات والعبارات اآلتية 

 جمعية المساهمين.  الجمعية 

 شركة رتال للتطوير العمراني.  الشركة 

 مجلس إدارة الشركة.  المجلس 

 جمعية المساهمين. لجنة المراجعة المعينة من قبل  اللجنة 

 رئيس اللجنة.  الرئيس 

 عضو / أعضاء اللجنة.  العضو/ االعضاء 

 الئحة لجنة المراجعة لشركة رتال للتطوير العمراني.  الالئحة 

 إدارة شركة رتال للتطوير العمراني.  اإلدارة 

 اإلدارة المالية لشركة رتال للتطوير العمراني.  اإلدارة المالية 

 المساهمين، الشركاء، المنتسبين ، العمالء ، الدائنيين وغيرهم.  المصحلة أصحاب 

 التمهيد  .2

اللجنة وتوضيح نطاق عملها وهيكلها، وتحديد اختصاصاتها، وطريقة تشكيلها وتعيين أعضائها،   1.2 الالئحة إىل تنظيم عمل  تهدف هذه 

 .وترتيب اجتماعاتها، وبيان آلية إصدار قراراتها

 .اللجنة االختصاصات والمهام الواردة في هذه الالئحة تتوىل  2.2

 .لرفع مستوى أدائها  توصياتهيقيم المجلس أداء اللجنة دورياً ويقدم  3.2

 

 الغرض من تشكيل اللجنة  .3

كما  فيما يتعلق بالنواحي المالية والتدقيق والمراجعة،    عمال الشركة وخصوصاً أ  اللجنة هو المراقبة عىل   تشكيلجله تم  أالغرض الذي من  

 ترفع اللجنة تقاريرها وتوصياتها بصورة دورية للمجلس.  

 

 تشكيل اللجنة  .4

وأسلوب وضوابط عملها ومكافآت    هاوتحدد مهام   اتحدد الجمعية العامة للشركة في قرار تشكيل لجنة المراجعة ومدة عضويته 1.4

 ، وفقاً لما يلي: ئها أعضائها وآلية تعيين أعضا

ثالثة   1.1.4 من  اللجنة  غير  إتتكون  من  أعضاء  خمسة  اإلأىل  مجلس  المساهمين  عضاء  من  سواء  التنفيذيين  غير  أدارة  و 

بالشئون المالية والمحاسبية،  المساهمين عىل أن يكون من بينهم عضو مستقل عىل األقل وأن يكون من بينهم مختص 

 .عضاء وتصدر الجمعية قراراً بتعيينهم، ويحدد في القرار رئيس اللجنة ومهامها ومكافآت األ

 يجب أن يكون رئيس لجنة المراجعة عضواً مستقالً.  2.1.4

أو زيادة   3.1.4 أو زيادتها،  أو تقييد صالحياتها  إلغائها  أو  اللجنة  لتقديرها، إعادة تشكيل  أو  للجمعية، وفقاً  أو إعفائهم  أعضائها 

 إنقاصهم أو استبدالهم. 

 .تكون مدة العضوية في اللجنة مماثلة لمدة عضوية مجلس اإلدارة  4.1.4

أن   5.1.4 الشاغر، عىل  المركز  آخر في  أثناء السنة جاز لمجلس اإلدارة أن يعين مؤقتاً عضواً  اللجنة  إذا شغر مركز أحد أعضاء 

 يعرض هذا التعيين عىل الجمعية العامة العادية في أول اجتماع لها ويكمل العضو الجديد مدة سلفه.  

 .يتوافق مع القرارات والتعليمات الصادرة بهذا الشأن تخصص الجمعية مكافأة لألعضاء لقاء أعمال اللجنة بما  6.1.4

 تؤكد اللجنة سنوياً عىل عدم وجود تعارض للمصالح في أداء مهامها.  7.1.4

ال يجوز لمن كان يعمل لدى مراجع حسابات الشركة خالل السنتين الماضيتين أن يكون عضواً في اللجنة، كما ال يجوز أن   8.1.4

 نة. اللج في يكون رئيس مجلس اإلدارة عضواً 
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 سكرتير لجنة المراجعة    2.4

   يتم اختيار أحد أعضاء اللجنة للقيام بمهام سكرتير لجنة المراجعة ويجوز للجنة تعيين السكرتير من غير األعضاء.

 :ويكون سكرتير لجنة المراجعة مسئوالً عن

 . عقد االجتماعات إجراءاتشراف عىل اإل 1.2.4

 التأكد من سيادة مبادئ المساواة، والشفافية بين أعضاء اللجنة.   2.2.4

 متابعة تنفيذ قرارات/توصيات اللجنة.  3.2.4

 القيام بجميع إجراءات عقد االجتماعات وسيرها وجدول أعمالها وحفظ السجالت.  4.2.4

 أي أعمال أخرى تكلفه بها اللجنة.  5.2.4

 

 انتهاء عضوية اللجنة 5

 الحاالت التالية:  يعضاء اللجنة ف أمع مراعاة ما ورد من حق المجلس تنتهي عضوية 

 في حالة استقالة عضو اللجنة.  1.5

 نتهاء مدة اللجنة. إفي حالة  2.5

 القيام بمهامه ألي سبب.  ذا فقد العضو القدرة عىلإ 3.5

 ذا فقد العضو ألي شرط من الشروط الواجب توافرها في عضو اللجنة. إ 4.5

 وجود تعارض للمصالح. ذا ثبت إ 5.5

 . ث اجتماعات متتالية دون عذر مشروعثالذا تغيب العضو عن حضور إ 6.5

 

 مهام الرئيس 6

 :تشمل المسؤوليات األساسية لرئيس اللجنة ما يلي

 .اإلشراف عىل أعمال اللجنة وضمان االلتزام بالالئحة 1.6

 .إدارة أعمال اللجنة ومتابعتها 2.6

 .تقديم العناية الالزمة في أداء مهامه وممارسة اختصاصاته التصرف بأمانة لمصلحة الشركة مع  3.6

األهداف   4.6 تحقيق  مصلحة  في  وتصب  معرفية  أسس  عىل  مبنية  وأنها  اللجنة،  تتخذها  التي  والتوصيات  القرارات  سالمة  ضمان 

 والخطط االستراتيجية للشركة. 

 .رفع ومتابعة توصيات اللجنة 5.6

 االجتماعات. التوقيع عىل محاضر  6.6

 

 مهام األعضاء ومسؤولياتهم  7

 :عىل األعضاء عند ممارسة مهامهم في اللجنة االلتزام بما يلي

 .التعاون عىل تحقيق مهام اللجنة 1.7

الحرص عىل الحضور والمشاركة الفاعلة في اجتماعات اللجنة، ويجب عىل كل عضو حضور ماال يقل عن ثلثي االجتماعات المنعقدة   2.7

 .في السنة 

 .التصرف بأمانة لمصلحة الشركة مع تقديم العناية الالزمة في أداء مهامهم وممارسة اختصاصاتهم  3.7

 .المساهمة باآلراء والتعبير عن وجهة النظر بمسؤولية وحيادية، مع أخذ المصلحة العامة للشركة في عين االعتبار  4.7

 اللجنة.  ي من المواضيع المعروضة عىلأي تعارض للمصالح فى أفصاح عن اإل 5.7

 محاضر االجتماعات.  التوقيع مع الرئيس عىل 6.7

 .متابعة تنفيذ توصيات اللجنة بالتنسيق مع الرئيس 7.7

 

 االجتماعات والحضور 8

 .تجتمع اللجنة في مقر الشركة أو في أي مكان آخر يوافق عليه أغلبية أعضاء اللجنة 1.8
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تعتمد اللجنة جدوالً زمنياً الجتماعاتها عند بداية كل سنة عىل أال تقل اجتماعاتها عن أربعة اجتماعات خالل السنة المالية للشركة،   2.8

 .عىل أن يتم االتفاق بشكل نهائي خالل كل اجتماع عىل موعد االجتماع الالحق

تعقد اللجنة اجتماعاتها بدعوة من رئيس اللجنة، وتُرسل الدعوة لألعضاء مع جدول األعمال ووثائقة قبل الموعد المحدد لالجتماع   3.8

 .بمدة كافية يقدرها رئيس اللجنة

 .تأجيل االجتماع المتفق عليه بشكل نهائي أو يلغى إال بموافقة رئيس اللجنة أو بناًء عىل طلب أغلبية األعضاء حال يص 4.8

الرئيس  يجوز أن تعقد اللجنة اجتماعات استثنائية بدعوة من رئيسها، أو بطلب عضوين من أعضائها، أو بطلب من المجلس، أو   5.8

 .الموجبة لالجتماع  سباب، عىل أن يُبين في الدعوة األ التنفيذي 

 .يكون الرئيس مسؤوالً عن إدارة االجتماع والموافقة عىل جدول األعمال 6.8

 .ال يجوز لعضو اللجنة أن يفوض عضواً آخر عن الحضور 7.8

يجوز للجنة دعوة من تراه لحضور اجتماعاتها عىل أن يُثبت ذلك بمحضر االجتماع دون أن يكون له حق التصويت عىل قرارات   8.8

 .اللجنة

صوات الحاضرين، يكون لكل عضو صوت أغلبية  أعضائها، وتصدر قراراتها بأغلبية  أال بحضور  إال تكون اجتماعات اللجنة صحيحة   9.8

 صوات يتم الترجيح بصوت الرئيس. وفي حال تساوي األ،  واحد

 لكترونية.  ن تتم االجتماعات بالوسائل اإلأيمكن  10.8

لكترونية أخرى  إأو عن طريق الهاتف أو أي وسيلة    حضورياً   بحضور أغلبية أعضائها أصالة ال تنعقد اجتماعات لجنة المراجعة إال   11.8

 تسمح لجميع األعضاء الحاضرين أن يكونوا مسموعين من جميع األعضاء الخرين غير الحاضرين. 

  

 قرارات اللجنة   9

االجتماع، وللجنة أن    معه رئيستصدر قرارات لجنة المراجعة بأغلبية أصوات الحاضرين وعند تساوي األصوات يرجح الجانب الذي صوت  

تصدر قرارات بالتمرير عن طريق عرضها عىل كافة األعضاء متفرقين ما لم يطلب أحد األعضاء كتابة اجتماع اللجنة للمداولة فيها، وتعرض  

 ىل لجنة المراجعة في أول اجتماع تال لها.  هذه القرارات ع

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

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

 اللجنة ومبرراتها، وأسباب عدم أخذه بها.  

 

   االجتماعاتمحاضر  10

 جتماعات، ويتم التوقيع عىل محاضر االجتماعات من جميع األعضاء الحاضرين. م سكرتير لجنة المراجعة بإعداد محاضر االيقو

 

 اختصاصات ومسئوليات اللجنة 11

اختصاصات  تمارس اللجنة جميع االختصاصات الموكلة إليها، وترفع تقاريرها إىل المجلس وتحافظ عىل قنوات اتصال مباشرة معه، وتكون  

 :اللجنة بموجب األنظمة واللوائح ذات العالقة عىل النحو التالي

نظمة الرقابة  أجراءات التي تضمن سالمة ونزاهة التقارير والقوائم المالية وعمال الشركة والتحقق من السياسات واإلأمراقبة   1.11

 فيها.  الداخلية 

 وضع معايير ألداء اإلدارة المالية بما يتفق مع أهداف واستراتيجية الشركة االستثمارية.   2.11

 استعراض وتقييم مؤشرات األداء لإلدارة المالية.  3.11

 التأكد من أن جميع اإلدارات تعمل وفقاً للسياسات المعتمدة من قبل المجلس.  4.11

 اإلدارة. مراجعة السياسات واإلجراءات التي وضعتها  5.11

 .مراجعة سياسة المسؤولية االجتماعية والخطة اإلعالمية ورفع ما تراه اللجنة من توصيات إىل المجلس  6.11

 .مراجعة برامج مبادرات العمل االجتماعي ورفع ما تراه اللجنة من توصيات إىل المجلس  7.11

 .للمجلس مراجعة ما يرفع لها من الرئيس التنفيذي في مجال اختصاصها والرفع بالتوصيات   8.11

 .دراسة الموضوعات التي يحيلها الجمعية أو المجلس للجنة أو التي فو�ضت بها اللجنة 9.11

 .ما يفوضه لها المجلس من اختصاصات أخرى 10.11

 تقدم اللجنة تقاريرها وتوصياتها الشفوية أو الكتابية إىل المجلس بصورة دورية.    11.11

 فيما يخص التقارير المالية:  12.11
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دراسة القوائم الماليّة األوليّة والسنويّة للشركة قبل عرضها عىل مجلس اإلدارة وإبداء رأيها والتوصية في شأنها، لضمان نزاهتها  

فيما إذا كان تقرير المجلس والقوائم الماليّة للشركة عادلة    -  بناًء عىل طلب المجلس  -وإبداء الراي الفنّي     وعدالتها وشفافيتها

وأدائها ونموذج  ومتوازنة ومف المالي للشركة  المركز  تقييم  والُمستثمرين  للمساهمين  تتيح  التي  المعلومات  هومة، وتتضّمن 

أّي مسائل يثيرها   الماليّة، والبحث بدقة في  التقارير  أو غير مألوفة تتضّمنها  أّي مسائل ُمهمة  عملها واستراتيجيتها، ودراسة 

أو مسؤول االلتزام في الشركة أو مراجع الحسابات والتحقق من التقديرات المحاسبيّة  المدير المالي للشركة أو من يتوىل مهامه  

الرأي والتوصية   المتبعة في الشركة وإبداء  المحاسبيّة  الماليّة، ودراسة السياسات  التقارير  الواردة في  الجوهريّة  المسائل  في 

 .لمجلس اإلدارة في شأنها 

 فيما يخص الُمراجعة الداخليّة:   13.11

تنفيذ   وُمتابعة  الداخليّة  المراجعة  تقارير  ودراسة  الشركة،  المخاطر في  وإدارة  والماليّة  الداخليّة  الرقابة  نُظم  وُمراجعة  دراسة 

ي الشركة للتحقق  اإلجراءات التصحيحية للملحوظات الواردة فيها، والرقابة واإلشراف عىل أداء وأنشطة إدارة المراجعة الداخلية ف 

من توافر الموارد الالزمة وفعاليتها في أداء األعمال والمهام المنوطة بها، والتوصية لمجلس اإلدارة بتعيين مدير إدارة المراجعة  

 داء عملها بفعالية. أالتأكد من استقاللية المراجعة الداخلية وتمكينها من و،  هالداخليّة واقتراح مكافآت

 فيما يخص ُمراجع الحسابات:   14.11

التوصية للمجلس بترشيح ُمراجعي الحسابات وعزلهم وتحديد أتعابهم وتقييم أدائهم بعد التحقق من استقاللهم ومراجعة نطاق  

راجع الحسابات وموضوعيته وعدالته، ومدى فاعلية أعمال المراجعة مع  عملهم وشروط التعاقد معهم، والتحقق من استقالل م

األخذ في االعتبار القواعد والمعاييّر ذات الصلة، وُمراجعة خطة مراجع حسابات الشركة وأعماله، والتحقق من عدم تقديمه أعماالً  

المراجعة، وإبداء مرئياتها حيال ذلك، واإل إدارية تخرج عن نطاق أعمال  أو  جابة عن استفسارات مراجع حسابات الشركة،  فنية 

 .ودراسة تقرير مراجع الحسابات ومالحظاته عىل القوائم الماليّة ومتابعة ما أُتخذ بشأنها

 فيما يخص ضمان االلتزام:  15.11

ُمراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابيّة والتحقق من اتخاذ الشركة اإلجراءات الالزمة بشأنها، والتحقق من التزام الشركة باألنظمة  

واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العالقة، وُمراجعة العقود والتعامالت الُمقترح أن تجريها الشركة مع األطراف ذوي العالقة  

حيال ذلك إىل المجلس ورفع ما تراه من مسائل ترى ضرورة اتخاذ إجراء بشأنها إىل المجلس، وإبداء توصياتها    وتقديم مرئياتها 

التأكد من فعالية وكفاية  ونظمة الرقابية لنظام معلومات الشركة،  التأكد من فعالية الضوابط واألوباإلجراءات التي يتعين اتخاذها،  

اإل  المعلومات  للشركة وغيرنظم  المعلومات،  دارية  تقنية  اإل وها من نظم  بتوفير  الشركة  التزام  المناسب  التأكد من  العام  طار 

مراجعة  وهداف والسياسات العامة للشركة، دارة المخاطر مع األإ نشطة أدارة المخاطر بالشركة ومؤائمة والسياسات المناسبة إل

 مكانيات تحصيلها. إالشركة و و عىلأت قانونية لصالح ي مطالبا أمراجعة وساس دوري،  أ نشطة الرئيسية عىلوتقييم مخاطر األ

 

 صالحيات اللجنة  12

كافة دفاتر الشركة وسجالتها ومرافقها وموظفيها    ىلإالوصول    يي مسألة تعرض عليها ولها الحرية الكاملة ف أ  فيالتحقيق   1.12

المتعلقة بسير األ  ويحق للجنة االطالع عىل البيانات والمعلومات والسجالت  العامة وكافة  عمال  أعمال والخطة االستراتيجية 

 دارة المالية. داء اإل أالشركة وتقارير 

تعاب هذا الغرض  أن تتحمل الشركة مصاريف وأ  والمستشارين المستقلين عىلاالستعانة بالمستشارين القانونيين والمحاسبين   2.12

 وفق الصالحيات المعتمدة. 

اللجنة   3.12 اجتماع  من  أو  أطلب  مع  أي  الشركة  أعضائها  موظفي  من  للشركة  أي  القانوني  المستشار  الحسابات  أو  مراجعي  و 

 الخارجيين. 

 سئلة المطروحة من قبل المساهمين. ألا حضور رئيس اللجنة اجتماع الجمعية العامة للرد عىل 4.12

 دارات الشركة. إيضاحات من طلب اإلو عمال الشركة، أمراقبة  5.12

 و خسائر جسيمة. أضرار  أ  ىلإو في حال تعرضت الشركة  أعاقة عملها  إذا تم  إن تطلب من المجلس دعوة الجمعية العامة لالنعقاد  أ 6.12

 عمالها. أنطاق  ي بداء المالحظات فإلالستفسار ومقابلة المراجعين الخارجيين والداخليين  7.12

 

 كافآت اللجنة  م 13

جتماعات وذلك وفقاً لسياسة المكافآت  تتكون مكافآت أعضاء لجنة المراجعة من مكافآت سنوية باإلضافة إىل بدل حضور عن جلسات اال

 المعتمدة.  
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 سرية أعمال اللجنة 14

المعلومات التي يحصلون عليها من خالل عضويتهم في اللجنة، واستخدامها لغرض تأدية مهام  يجب عىل اللجنة المحافظة عىل سرية  

عضويتهم فقط، وعدم اإلعالن أو التصريح بأي من تلك المعلومات ألي طرف آخر، أو اإلفصاح عنها أو استغاللها بأي شكل من األشكال  

عالم، أو الحديث باسم المؤسسة، ويشمل االلتزام المحافظة عىل سرية  أو استعمالها ألي غرض كان، أو التعامل بشأنها مع وسائل اإل

المعلومات بعد انتهاء العضوية في اللجنة، ويجب عىل األعضاء المستقلين المحافظة عىل سرية المعلومات الخاصة أثناء عضويتهم في  

 .اللجنة أو بعد انتهائها وعدم اإلفصاح عنها بشكل مطلق 

نة، حتى بعد انتهاء عضويته في اللجنة، مسؤولية المحافظة عىل كافة مستندات اللجنة ومحاضرها، وأي مواد أو  تقع عىل عاتق عضو اللج

 .اللجنة سكرتير أو الشركة بيانات تُسلم له يدوياً أو الكترونياً من 

 

 النفاذ والتعديل  15

 .، وال يجوز تعديلها إال بقرار منهالجمعيةتكون الالئحة نافذة من تاريخ إقرارها من 

 

 

 ) سعودية مدرجة الئحة تنظيم عمل اللجنة التنفيذية لشركة رتال للتطوير العمراني (مساهمة 

أُقرت 

 بموجب 
 م. 03/12/2020الموافق:  هـ18/04/1442وتاريخ:   03/2020اجتماع مجلس اإلدارة رقم القرار الصادر عن 

 

) وفقاً لما جاء في مبادئ الحوكمة وتطبيقاتها الدولية  سعودية مدرجة تم تشكيل اللجنة التنفيذية لشركة رتال للتطوير العمراني (مساهمة 

والتي تشدد عىل ضرورة تقليل تركز السلطات في يد مستوى إداري معين أو شخص بعينه، وعىل ضرورة فصل السلطات اإلشرافية عن  

المس اإلدارة لضمان  أو مستوى من مستويات  مهام كل سلطة  تعزيز  التنفيذية، وعىل ضرورة  عن  مع  الرقابية  وتماشياً  والمسائلة،  ئولية 

األساليب اإلدارية الحديثة والتي تقتضي توزيع وتفويض الصالحيات وتحديد المسئوليات مع عدم اإلخالل بصالحيات ومهام مجالس إدارات  

ن الحث عىل تكوين  الشركات باعتبارها المسؤول عن اإلشراف والرقابة والتوجيه والتنفيذ، ووفقاً لما جاء في نظام الشركات السعودي م

شركاء،   مساهمين،  من  المصلحة  أصحاب  حقوق  عىل  والمحافظة  األعمال  تسيير  في  الشركات  إدارات  لمعاونة  المتخصصة  اللجان  بعض 

م في نسختها األوىل،  2020/ 03/12هـ الموافق  18/04/1442منتسبين، عمالء، دائنيين وغيرهم، ووفقا لالئحة حوكمة الشركة الصادرة بتاريخ  

ا له  و  يكون  كما   .....) فيها:  جاء  والتي  المجلس)،  (صالحيات  للشركة  األساسي  النظام  من  عشر  الثامنة  المادة  في  ورد  ما  عىل  ستناداً 

(المجلس) في حدود اختصاصاته أن يفوض واحد أو أكثر من أعضائه أو من الغير في مباشرة عمل معين أو أعمال معينة ........)، فقد تم  

البموجب   الموافق:  18/04/1442وتاريخ:    03/2020صادر عن اجتماع مجلس اإلدارة رقم  القرار  التنفيذية    م2020/ 03/12هـ  اللجنة  تشكيل 

لشركة رتال للتطوير العمراني وذلك لألغراض المذكورة أدناه وفقاً للصالحيات والمسئوليات والمهام والضوابط المنصوص عليها في هذه  

 الالئحة. 

 

 التعريفات   .1

 مالم يقتضي السياق خالف ذلك، يقصد بالكلمات والعبارات اآلتية أينما وردت فى هذه الالئحة المعاني المبينة أمام كل منها:  

 جمعية المساهمين.  الجمعية 

 شركة رتال للتطوير العمراني.  الشركة 

 مجلس إدارة الشركة.  المجلس 

 . المجلس المعينة من قبل تنفيذية لجنة الال اللجنة 

 رئيس اللجنة.  الرئيس 

 عضو / أعضاء اللجنة.  العضو/ االعضاء 
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 لشركة رتال للتطوير العمراني. التنفيذية لجنة ال الئحة  الالئحة 

 إدارة شركة رتال للتطوير العمراني.  اإلدارة 

 لشركة رتال للتطوير العمراني. التنفيذية  اإلدارة  التنفيذية اإلدارة 

 المساهمين، الشركاء، المنتسبين ، العمالء ، الدائنيين وغيرهم.  المصحلة أصحاب 

 التمهيد  .2

تهدف هذه الالئحة إىل تنظيم عمل اللجنة وتوضيح نطاق عملها وهيكلها، وتحديد اختصاصاتها، وطريقة تشكيلها وتعيين   1.2

 أعضائها، وترتيب اجتماعاتها، وبيان آلية إصدار قراراتها ومكافآتها.  

 .تتوىل اللجنة االختصاصات والمهام الواردة في هذه الالئحة  2.2

 .رياً ويقدم توجيهاته لرفع مستوى أدائهايقيم المجلس أداء اللجنة دو 3.2

 

 الغرض من تشكيل اللجنة  .3

دارة  شراف والتنسيق مع اإلدارة الشركة وذلك فيما يتعلق باإلإ  يجله تم تشيكل اللجنة هو معاونة المجلس ف أالغرض الذي من 

وخصوصاً  للشركة،  المساهمين    التنفيذية  جمعية  من  الصادرة  والقرارات  والسياسات  االستراتيجية  الخطط  تنفيذ  متابعة  في 

اإلأ الشركةإ و  أدارة  ومجلس  و  ،دارة  اإل كما  اللجنة مجلس  ف تمثل  اللجنة    يدارة  وترفع  المستعجلة  منها  المسائل وخاصة  بعض 

 تقاريرها وتوصياتها بصورة دورية للمجلس. 

 

 تشكيل اللجنة  .4

عملها   1.4 وضوابط  وأسلوب  مهامها  وتحدد  عضويتها  ومدة  التنفيذية  اللجنة  تشكيل  قرار  في  الشركة  إدارة  مجلس  يحدد 

 ومكافآت أعضائها وآلية تعيين أعضائها، وفقاً لما يلي: 

أقص خمسة   1.1.4 اللجنة من ثالثة أعضاء وبحد  القرار رئيس أتتكون  بتعيينهم، ويحدد في  المجلس قراراً  عضاء يصدر 

 اللجنة والسكرتير. 

أو إلغائها أو تقييد صالحياتها أو زيادتها، أو زيادة أعضائها أو إعفائهم أو    للمجلس، وفقاً لتقديره، إعادة تشكيل اللجنة 2.1.4

 .إنقاصهم أو استبدالهم

 .تكون مدة العضوية في اللجنة مماثلة لمدة عضوية مجلس اإلدارة  3.1.4

عنه؛ إلكمال المدة المتبقية لسلفه 4.1.4 في    إذا شغرت عضوية أحد أعضاء اللجنة ألي سبب كان، يُعين المجلس بديالً 

 .عضوية اللجنة

 .للمجلس تخصيص مكافأة لألعضاء لقاء أعمال اللجنة بما يتوافق مع القرارات والتعليمات الصادرة بهذا الشأن  5.1.4

 داء مهامها. أعدم وجود تعارض للمصالح في  عىل تؤكد اللجنة سنوياً  6.1.4

 : سكرتير الجنة 2.4

  ويجوز للجنة تعيين السكرتير من غير األعضاء. اللجنة التنفيذية يتم اختيار أحد أعضاء اللجنة للقيام بمهام سكرتير 

 ويكون سكرتير لجنة المراجعة مسئوالً عن:

 اإلشراف عىل إجراءات عقد االجتماعات.  1.2.4

 التأكد من سيادة مبادئ المساواة، والشفافية بين أعضاء اللجنة.   2.2.4

 متابعة تنفيذ قرارات/توصيات اللجنة.  3.2.4

 القيام بجميع إجراءات عقد االجتماعات وسيرها وجدول أعمالها وحفظ السجالت.  4.2.4

 أي أعمال أخرى تكلفه بها اللجنة.  5.2.4

 

 انتهاء عضوية اللجنة .5

 عضاء اللجنة فى الحاالت التالية: أمع مراعاة ما ورد من حق المجلس تنتهي عضوية 

 في حالة استقالة عضو اللجنة.  1.5

 في حالة انتهاء مدة اللجنة.  2.5

 القيام بمهامه ألي سبب.  ذا فقد العضو القدرة عىلإ 3.5

 ذا ثبت وجود تعارض للمصالح. إ 4.5
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 عذر يقبله المجلس. تغيب العضو عن حضور اجتماعين متتاليين دون  5.5

 

 مهام الرئيس .6

 :تشمل المسؤوليات األساسية لرئيس اللجنة ما يلي

 .اإلشراف عىل أعمال اللجنة وضمان االلتزام بالالئحة 1.6

 .إدارة أعمال اللجنة ومتابعتها 2.6

 .التصرف بأمانة لمصلحة الشركة مع تقديم العناية الالزمة في أداء مهامه وممارسة اختصاصاته  3.6

سالمة القرارات والتوصيات التي تتخذها اللجنة، وأنها مبنية عىل أسس معرفية وتصب في مصلحة تحقيق األهداف  ضمان   4.6

 والخطط االستراتيجية للشركة. 

 .رفع ومتابعة توصيات اللجنة 5.6

 . ات ضر االجتماعامح التوقيع عىل  6.6

 

 مهام األعضاء ومسؤولياتهم  .7

 :اللجنة االلتزام بما يليعىل األعضاء عند ممارسة مهامهم في 

 .التعاون عىل تحقيق مهام اللجنة 1.7

الحرص عىل الحضور والمشاركة الفاعلة في اجتماعات اللجنة، ويجب عىل كل عضو حضور ماال يقل عن ثلثي االجتماعات   2.7

 .المنعقدة في السنة 

 .وممارسة اختصاصاتهم التصرف بأمانة لمصلحة الشركة مع تقديم العناية الالزمة في أداء مهامهم  3.7

 .المساهمة باآلراء والتعبير عن وجهة النظر بمسؤولية وحيادية، مع أخذ المصلحة العامة للشركة في عين االعتبار  4.7

 اللجنة.  ي من المواضيع المعروضة عىلأي تعارض للمصالح فى أفصاح عن اإل 5.7

 محاضر االجتماعات.  عىل التوقيع  6.7

 .اللجنة بالتنسيق مع الرئيسمتابعة تنفيذ توصيات  7.7

 

 االجتماعات والحضور .8

 .تجتمع اللجنة في مقر الشركة أو في أي مكان آخر يوافق عليه أغلبية أعضاء اللجنة 1.8

، عىل أن يتم  اجتماعات سنوياً  3تقل اجتماعاتها عن  ن الأ تعتمد اللجنة جدوالً زمنياً الجتماعاتها عند بداية كل سنة عىل 2.8

 .االتفاق بشكل نهائي خالل كل اجتماع عىل موعد االجتماع الالحق

قبل الموعد المحدد    ه تعقد اللجنة اجتماعاتها بدعوة من رئيس اللجنة، وتُرسل الدعوة لألعضاء مع جدول األعمال ووثائق 3.8

 .ةلالجتماع بمدة كافية يقدرها رئيس اللجن

 .تأجيل االجتماع المتفق عليه بشكل نهائي أو يلغى إال بموافقة رئيس اللجنة أو بناًء عىل طلب أغلبية األعضاء حال يص 4.8

يجوز أن تعقد اللجنة اجتماعات استثنائية بدعوة من رئيسها، أو بطلب عضوين من أعضائها، أو بطلب من المجلس، أو   5.8

 .سباب الموجبة لالجتماع الشركة، عىل أن يُبين في الدعوة األ

 .يكون الرئيس مسؤوالً عن إدارة االجتماع والموافقة عىل جدول األعمال 6.8

 .ال يجوز لعضو اللجنة أن يفوض عضواً آخر عن الحضور 7.8

يجوز للجنة دعوة من تراه لحضور اجتماعاتها عىل أن يُثبت ذلك بمحضر االجتماع دون أن يكون له حق التصويت عىل  8.8

 .اللجنة قرارات 

 كثر حسب الحاجة. أو أ أربعة أشهر عضاء اللجنة مرة كل أيجتمع  9.8

يكون لكل عضو   ،صوات الحاضرينأغلبية  أعضائها، وتصدر قراراتها بأغلبية  أال بحضور  إال تكون اجتماعات اللجنة صحيحة   10.8

 صوات يتم الترجيح بصوت الرئيس. صوت واحد وفي حال تساوي األ

 لكترونية. االجتماعات بالوسائل اإلن تتم أيمكن  11.8

عن طريق الهاتف أو أي وسيلة الكترونية    حضورياً أو ال تنعقد اجتماعات لجنة المراجعة إال بحضور أغلبية أعضائها أصالة   12.8

 خرين غير الحاضرين. أخرى تسمح لجميع األعضاء الحاضرين أن يكونوا مسموعين من جميع األعضاء اآل
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 قرارات اللجنة  .9

،  االجتماع   معه رئيسبأغلبية أصوات الحاضرين وعند تساوي األصوات يرجح الجانب الذي صوت    التنفيذية لجنة  ال تصدر قرارات  

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

 في أول اجتماع تال لها.   التنفيذيةلجنة الللمداولة فيها، وتعرض هذه القرارات عىل 

 

   االجتماعاتمحاضر  .10

 ، ويتم التوقيع عىل محاضر االجتماعات من جميع األعضاء الحاضرين.  االجتماعاتبإعداد محاضر اللجنة التنفيذية يقوم سكرتير 

 

 اختصاصات ومسئوليات اللجنة .11

تمارس اللجنة جميع االختصاصات الموكلة إليها، وترفع تقاريرها إىل المجلس وتحافظ عىل قنوات اتصال مباشرة معه، وال يحق  

 :وتكون اختصاصات اللجنة بموجب األنظمة واللوائح ذات العالقة عىل النحو التالي ، تعديل أي قرار صادر من المجلس لها 

برؤية   1.11 المعنية  اإلدارات  من  المقدمة  المقترحات  وتقديم  للشركة  االستراتيجية  الخطة  وضع  عىل  واإلشراف  المشاركة 

 .واألهداف والمبادرات والرفع بها للمجلس لالعتمادورسالة الشركة والمحاور االستراتيجية 

 .مراجعة تطبيق االستراتيجية العامة للشركة ومدى فاعليتها في تحقيق األهداف المرجوة 2.11

 .دراسة المواضيع والمشاريع االستراتيجية والمهمة ذات األثر المالي الكبير والرفع للمجلس لالعتماد  3.11

اإل 4.11 مع  اجتماعات دورية  التنفيذية لالطالع عىلعقد  و  دارة  العمل  ومراجعة  أسير  بذلك  يتعلق  فيما  عوائق ومشاكل  ي 

 عمال الشركة. أومناقشة المعلومات الهامة المتعلقة ب

 هداف واستراتيجية الشركة االستثمارية.  أدارة التنفيذية بما يتفق مع داء اإل معايير أل  وضع 5.11

 التنفيذية. دارة داء لإل مؤشرات األ  وتقييماستعراض  6.11

 للسياسات المعتمدة من قبل المجلس.   دارة التنفيذية تعمل وفقاً ن اإلأالتأكد من  7.11

 دارة التنفيذية. جراءات التي وضعتها اإلمراجعة السياسات واإل 8.11

 هداف المحددة. نجازات الحالية مقارنة مع األاستعراض اإل 9.11

 التنفيذية. دارة التوصية بتشكيل الهيكل التنظيمي للشركة واإل 10.11

 .مراجعة سياسة المسؤولية االجتماعية والخطة اإلعالمية ورفع ما تراه اللجنة من توصيات إىل المجلس  11.11

 .مراجعة برامج مبادرات العمل االجتماعي ورفع ما تراه اللجنة من توصيات إىل المجلس  12.11

 .مراجعة ما يرفع لها من الرئيس التنفيذي والرفع بالتوصيات للمجلس  13.11

 .دراسة الموضوعات التي يحيلها المجلس للجنة أو التي فو�ضت بها اللجنة 14.11

 .ما يفوضه لها المجلس من اختصاصات أخرى 15.11

 المجلس بصورة دورية.    ىلإو الكتابية أتقدم اللجنة تقاريرها وتوصياتها الشفوية  16.11

  

 

 صالحيات اللجنة .12

الكاملة  أ  في التحقيق   1.12 الحرية  ولها  عليها  تعرض  مسألة  ومرافقها    ىلإالوصول    في ي  وسجالتها  الشركة  دفاتر  كافة 

عمال والخطة االستراتيجية  كافة البيانات والمعلومات والسجالت المتعلقة بسير األ  وموظفيها ويحق للجنة االطالع عىل 

 دارة التنفيذية. داء اإلأعمال الشركة وتقارير أالعامة و

تعاب هذا  أن تتحمل الشركة مصاريف وأ  االستعانة بالمستشارين القانونيين والمحاسبين والمستشارين المستقلين عىل 2.12

 الغرض وفق الصالحيات المعتمدة. 

و مراجعي الحسابات  أو المستشار القانوني للشركة  أي من موظفي الشركة  أعضائها مع  أي من  أو  أطلب اجتماع اللجنة   3.12

 الخارجيين. 

 سئلة المطروحة من قبل المساهمين. األ حضور رئيس اللجنة اجتماع الجمعية العامة للرد عىل 4.12

 و تفويض المجلس. أ عمال بموجب الصالحيات الموكلة لها االلتزام بالقيام باأل 5.12

 

 مكافآت اللجنة   .13

جتماعات وذلك وفقاً لسياسة  حضور عن جلسات االمن مكافآت سنوية باإلضافة إىل بدل اللجنة التنفيذية تتكون مكافآت أعضاء 

 المكافآت المعتمدة.  
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 سرية أعمال اللجنة .14

يجب عىل اللجنة المحافظة عىل سرية المعلومات التي يحصلون عليها من خالل عضويتهم في اللجنة، واستخدامها لغرض تأدية  

المعلومات ألي طرف آخر، أو اإلفصاح عنها أو استغاللها بأي شكل  مهام عضويتهم فقط، وعدم اإلعالن أو التصريح بأي من تلك 

من األشكال أو استعمالها ألي غرض كان، أو التعامل بشأنها مع وسائل اإلعالم، أو الحديث باسم المؤسسة، ويشمل االلتزام  

المحافظة عىل سرية المعلومات   المحافظة عىل سرية المعلومات بعد انتهاء العضوية في اللجنة، ويجب عىل األعضاء المستقلين

 .الخاصة أثناء عضويتهم في اللجنة أو بعد انتهائها وعدم اإلفصاح عنها بشكل مطلق

تقع عىل عاتق عضو اللجنة، حتى بعد انتهاء عضويته في اللجنة، مسؤولية المحافظة عىل كافة مستندات اللجنة ومحاضرها، وأي  

 .رونياً من المؤسسة أو أمين اللجنة مواد أو بيانات تُسلم له يدوياً أو الكت

 

 النفاذ والتعديل  .15

 . تكون الالئحة نافذة من تاريخ إقرارها من المجلس، وال يجوز تعديلها إال بقرار منه

 

 

 ) سعودية مدرجة لشركة رتال للتطوير العمراني (مساهمة  والمكافآت   الئحة تنظيم عمل لجنة الترشيحات

أُقرت 

 بموجب 
 م. 03/12/2020هـ الموافق: 18/04/1442وتاريخ:   03/2020القرار الصادر عن اجتماع مجلس اإلدارة رقم 

 

لجنة   تشكيل  وتم  (مساهمة  الترشيحات  العمراني  للتطوير  رتال  لشركة  مدرجة المكافآت  الحوكمة  سعودية  مبادئ  في  جاء  لما  وفقاً   (

فصل   عىل ضرورة  و  بعينه،  شخص  أو  معين  إداري  مستوى  يد  في  السلطات  تركز  تقليل  علي ضرورة  تشدد  والتي  الدولية  وتطبيقاتها 

الم  أو مستوى من مستويات اإلدارة لضمان  التنفيذية، وعىل ضرورة تعزيز مهام كل سلطة  الرقابية عن  سئولية  السلطات اإلشرافية عن 

  والمسائلة، وتماشياً مع األساليب اإلدارية الحديثة والتي تقتضي توزيع وتفويض الصالحيات وتحديد المسئوليات مع عدم اإلخالل بصالحيات 

ومهام مجالس إدارات الشركات باعتبارها المسؤول عن اإلشراف والرقابة والتوجيه والتنفيذ، ووفقاً لما جاء في نظام الشركات السعودي  

من الحث علي تكوين بعض اللجان المتخصصة لمعاونة إدارات الشركات في تسيير األعمال والمحافظة عىل حقوق أصحاب المصلحة من  

م  03/12/2020هـ الموافق 18/04/1442مساهمين، شركاء، منتسبين، عمالء، دائنيين وغيرهم، ووفقا لالئحة حوكمة الشركة الصادرة بتاريخ  

عشر من النظام األساسي للشركة (صالحيات المجلس)، والتي جاء فيها: (.....    الثامنةستناداً عىل ما ورد في المادة  في نسختها األوىل، وا

أو أعمال معينة   الغير في مباشرة عمل معين  أو من  أو أكثر من أعضائه  كما يكون له (المجلس) في حدود اختصاصاته أن يفوض واحد 

تشكيل    م03/12/2020هـ الموافق:  18/04/1442وتاريخ:    2020/ 03صادر عن اجتماع مجلس اإلدارة رقم  القرار ال........)، فقد تم بموجب  

  لجنة المكافآت والترشيحات لشركة رتال للتطوير العمراني وذلك لألغراض المذكورة أدناه وفقاً للصالحيات والمسئوليات والمهام والضوابط 

   المنصوص عليها فى هذه الالئحة. 

 

 التعريفات   .1

 هذه الالئحة المعاني المبينة أمام كل منها:    فيمالم يقتضي السياق خالف ذلك، يقصد بالكلمات والعبارات اآلتية أينما وردت 

 جمعية المساهمين.  الجمعية 

 شركة رتال للتطوير العمراني.  الشركة 

 مجلس إدارة الشركة.  المجلس 

 المجلس. لجنة المكافآت والترشيحات المعينة من قبل  اللجنة 

 رئيس اللجنة.  الرئيس 

 عضو / أعضاء اللجنة.  العضو/ االعضاء 
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 لشركة رتال للتطوير العمراني. لجنة المكافآت والترشيحات الئحة   الالئحة 

 إدارة شركة رتال للتطوير العمراني.  اإلدارة 

 للتطوير العمراني.   اإلدارة التنفيذية لشركة رتال اإلدارة التنفيذية 

 المساهمين، الشركاء، المنتسبين ، العمالء ، الدائنيين وغيرهم.  أصحاب المصحلة 

 التمهيد  .2

تهدف هذه الالئحة إىل تنظيم عمل اللجنة وتوضيح نطاق عملها وهيكلها، وتحديد اختصاصاتها، وطريقة تشكيلها وتعيين   1.2

 أعضائها، وترتيب اجتماعاتها، وبيان آلية إصدار قراراتها و مكافآتها.  

 .تتوىل اللجنة االختصاصات والمهام الواردة في هذه الالئحة  2.2

الجمعية العامة للشركة بناء عىل اقتراح مجلس اإلدارة الئحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت عىل أن تشمل هذه    ادقتص 3.2

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

 

 الغرض من تشكيل اللجنة  .3

مساعدة مجلس اإلدارة في أداء مهامه اإلرشادية واإلشرافية بكفاءة وفعالية، وخاصة  ل اللجنة هو  كيجله تم تشأالغرض الذي من  

عنها   ينتج  بالشركة  الترشيحات  سياسة  أن  عىل  والتأكيد  األكفاء  التنفيذيين  وكبار  اإلدارة  مجلس  أعضاء  بتحديد  يتعلق  فيما 

ومن خالل ذلك    إلدارة وكبار التنفيذيين المميزين،التعيينات الصحيحة وتؤدي إىل األهداف المرجوة واالحتفاظ بأعضاء مجلس ا

 .  يفهي تساعد الشركة في تحقيق أهدافها ونموها االقتصاد

 

 تشكيل اللجنة  .4

يحدد مجلس إدارة الشركة في قرار تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت ومدة عضويتها وتحدد مهامها وأسلوب وضوابط   1.4

 ا، وفقاً لما يلي: عملها ومكافآت أعضائها وآلية تعيين أعضائه

يصدر المجلس    من غير أعضاء مجلس اإلدارة التنفيذين،  عضاءأخمسة    ىتتكون اللجنة من ثالثة أعضاء وبحد أقص 1.1.4

 في القرار رئيس اللجنة والسكرتير.  بتعيينهم ويحددقراراً 

تشكيل اللجنة أن يكون أعضاؤها من أعضاء مجلس اإلدارة المستقلين، ويجوز االستعانة بأعضاء غير   يراعي عند 2.1.4

تنفيذيين أو بأشخاص من غير أعضاء المجلس سواء أكانوا من المساهمين أم غيرهم، عىل أن يكون رئيس اللجنة  

 من األعضاء المستقلين.  

 داء اللجنة. أي مالحظات عىل  أحال وجود    يلجمعية المساهمين ف داء اللجنة ورفع توصيته  أيقوم المجلس بمراقبة   3.1.4

 .تكون مدة العضوية في اللجنة مماثلة لمدة عضوية مجلس اإلدارة  4.1.4

إذا شغرت عضوية أحد أعضاء اللجنة ألي سبب كان، يُعين المجلس بديالً عنه؛ إلكمال المدة المتبقية لسلفه في   5.1.4

 المقعد الشاغر.  ءوعرض ذلك عىل جمعية المساهمين لمل عضوية اللجنة

 داء مهامها. أعدم وجود تعارض للمصالح في  عىل تؤكد اللجنة سنوياً  6.1.4

   :سكرتير الجنة 2.4

الترشيحات ايتم   لجنة  سكرتير  بمهام  للقيام  اللجنة  أعضاء  أحد  غير    والمكافآت  ختيار  من  السكرتير  تعيين  للجنة  ويجوز 

   األعضاء.

 مسئوالً عن:  اللجنة ويكون سكرتير 

 اإلشراف عىل إجراءات عقد االجتماعات.  1.2.4

 التأكد من سيادة مبادئ المساواة، والشفافية بين أعضاء اللجنة.   2.2.4

 متابعة تنفيذ قرارات/توصيات اللجنة.  3.2.4

 االجتماعات وسيرها وجدول أعمالها وحفظ السجالت. القيام بجميع إجراءات عقد  4.2.4

 أي أعمال أخرى تكلفه بها اللجنة.  5.2.4

 

 انتهاء عضوية اللجنة .5

 الحاالت التالية:  يعضاء اللجنة ف أتنتهي عضوية  ،مع مراعاة ما ورد من حق المجلس

 في حالة استقالة عضو اللجنة.  1.5
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 في حالة انتهاء مدة اللجنة.  2.5

 القيام بمهامه ألي سبب.  القدرة عىلذا فقد العضو إ 3.5

 ذا ثبت وجود تعارض للمصالح. إ 4.5

 تغيب العضو عن حضور اجتماعين متتاليين دون عذر يقبله المجلس.  5.5

 

 مهام الرئيس .6

 :تشمل المسؤوليات األساسية لرئيس اللجنة ما يلي

 .اإلشراف عىل أعمال اللجنة وضمان االلتزام بالالئحة 1.6

 .اللجنة ومتابعتهاإدارة أعمال  2.6

 .التصرف بأمانة لمصلحة الشركة مع تقديم العناية الالزمة في أداء مهامه وممارسة اختصاصاته  3.6

ضمان سالمة القرارات والتوصيات التي تتخذها اللجنة، وأنها مبنية عىل أسس معرفية وتصب في مصلحة تحقيق األهداف   4.6

 والخطط االستراتيجية للشركة. 

 .ات اللجنةتوصي ومتابعة رفع   5.6

 . ات ضر االجتماعامحعىل التوقيع  6.6

 

 مهام األعضاء ومسؤولياتهم  .7

 :عىل األعضاء عند ممارسة مهامهم في اللجنة االلتزام بما يلي

 .التعاون عىل تحقيق مهام اللجنة 1.7

االجتماعات  الحرص عىل الحضور والمشاركة الفاعلة في اجتماعات اللجنة، ويجب عىل كل عضو حضور ماال يقل عن ثلثي   2.7

 .المنعقدة في السنة 

 .التصرف بأمانة لمصلحة الشركة مع تقديم العناية الالزمة في أداء مهامهم وممارسة اختصاصاتهم  3.7

 .المساهمة باآلراء والتعبير عن وجهة النظر بمسؤولية وحيادية، مع أخذ المصلحة العامة للشركة في عين االعتبار  4.7

 اللجنة.  ي من المواضيع المعروضة عىلأ في ي تعارض للمصالح أفصاح عن اإل 5.7

 محاضر االجتماعات. عىل التوقيع  6.7

 .متابعة تنفيذ توصيات اللجنة بالتنسيق مع الرئيس 7.7

 

 االجتماعات والحضور .8

 .تجتمع اللجنة في مقر الشركة أو في أي مكان آخر يوافق عليه أغلبية أعضاء اللجنة 1.8

، عىل أن يتم االتفاق  سنوياً   يناجتماععن  ن ال تقل اجتماعاتها  أ  عىلتعتمد اللجنة جدوالً زمنياً الجتماعاتها عند بداية كل سنة   2.8

 .بشكل نهائي خالل كل اجتماع عىل موعد االجتماع الالحق

قبل الموعد المحدد    ووثائقه تعقد اللجنة اجتماعاتها بدعوة من رئيس اللجنة، وتُرسل الدعوة لألعضاء مع جدول األعمال   3.8

 .لالجتماع بمدة كافية يقدرها رئيس اللجنة

 .اءتأجيل االجتماع المتفق عليه بشكل نهائي أو يلغى إال بموافقة رئيس اللجنة أو بناًء عىل طلب أغلبية األعض ال يصح 4.8

أو   5.8 المجلس،  أو بطلب من  أو بطلب عضوين من أعضائها،  اللجنة اجتماعات استثنائية بدعوة من رئيسها،  يجوز أن تعقد 

 .الشركة، عىل أن يُبين في الدعوة االسباب الموجبة لالجتماع 

 .يكون الرئيس مسؤوالً عن إدارة االجتماع والموافقة عىل جدول األعمال 6.8

 .يفوض عضواً آخر عن الحضور ال يجوز لعضو اللجنة أن 7.8

يجوز للجنة دعوة من تراه لحضور اجتماعاتها عىل أن يُثبت ذلك بمحضر االجتماع دون أن يكون له حق التصويت عىل قرارات   8.8

 .اللجنة

يكون لكل عضو    ،صوات الحاضرينأغلبية  أعضائها، وتصدر قراراتها بأغلبية  أال بحضور  إال تكون اجتماعات اللجنة صحيحة   9.8

 صوات يتم الترجيح بصوت الرئيس. صوت واحد وفي حال تساوي األ

 لكترونية. ن تتم االجتماعات بالوسائل اإلأيمكن  10.8

أو عن طريق الهاتف أو أي وسيلة    حضورياً   إال بحضور أغلبية أعضائها أصالة  لجنة الترشيحات والمكافآت ال تنعقد اجتماعات   11.8

 ألعضاء الحاضرين أن يكونوا مسموعين من جميع األعضاء الخرين غير الحاضرين.  الكترونية أخرى تسمح لجميع ا
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 قرارات اللجنة   .9

  معه رئيسبأغلبية أصوات الحاضرين وعند تساوي األصوات يرجح الجانب الذي صوت  لجنة الترشيحات والمكافآت  تصدر قرارات  

، وللجنة أن تصدر قرارات بالتمرير عن طريق عرضها عىل كافة األعضاء متفرقين ما لم يطلب أحد األعضاء كتابة اجتماع  االجتماع

 في أول اجتماع تال لها.   اللجنةاللجنة للمداولة فيها، وتعرض هذه القرارات عىل 

 

 

   االجتماعاتمحاضر  .10

، ويتم التوقيع عىل محاضر االجتماعات من جميع األعضاء االجتماعاتبإعداد محاضر  لجنة الترشيحات والمكافآت  يقوم سكرتير  

  الحاضرين. 

 

 اللجنة ومسئولياتاختصاصات  .11

إعداد سياسة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عن المجلس واإلدارة التنفيذية، ورفعها إىل مجلس   1.11

باألداء،   ترتبط  معايير  اتباع  السياسة  تلك  يراعى في  أن  العامة، عىل  الجمعية  من  العتمادها  تمهيداً  فيها  للنظر  اإلدارة 

 واإلفصاح عنها، والتحقق من تنفيذها.  

 توضيح العالقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها، وبيان أي انحراف جوهري عن هذه السياسة.   2.11

 المراجعة الدورية لسياسة المكافآت، وتقييم مدى فعاليتها في تحقيق األهداف المتوخاة منها.   3.11

للسياسة   4.11 بالشركة وفقاً  التنفيذيين  عنه وكبار  المنبثقة  واللجان  اإلدارة  أعضاء مجلس  اإلدارة بمكافآت  لمجلس  التوصية 

 المعتمدة.  

 اقتراح سياسات ومعايير واضحة للعضوية في مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عنه واإلدارة التنفيذية.   5.11

التوصية لمجلس اإلدارة بترشيح أعضاء فيه وإعادة ترشيحهم وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة، مع مراعاة عدم ترشيح   6.11

 أي شخص سبقت إدانته بجريمة مخلة باألمانة.  

 للقدرات والمؤهالت المطلوبة لعضوية مجلس اإلدارة وشغل وظائف اإلدارة التنفيذية.    إعداد وصف 7.11

 تحديد الوقت الذي يتعين عىل العضو تخصيصه ألعمال مجلس اإلدارة.   8.11

   المراجعة السنوية لالحتياجات الالزمة من المهارات أو الخبرات المناسبة لعضوية مجلس اإلدارة ووظائف اإلدارة التنفيذية.  9.11

 مراجعة هيكل مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وتقديم التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.   10.11

العضو يشغل عضوية   11.11 إذا كان  تعارض مصالح  أي  المستقلين، وعدم وجود  األعضاء  التحقق بشكل سنوي من استقالل 

 مجلس إدارة شركة أخرى.  

 األعضاء غير التنفيذيين واألعضاء المستقلين وكبار التنفيذيين.  وضع وصف وظيفي لألعضاء التنفيذيين و 12.11

 وضع اإلجراءات الخاصة في حال شغور مركز أحد أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيين.   13.11

 تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس اإلدارة، واقتراح الحلول لمعالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.   14.11

العام عىل نظام حوكمة الشركة   15.11 المجلس  اإلشراف  الحاجة، وعىل  فيما يخص أعضاء  ومراقبة مدى فاعليته وتعديله عند 

 اللجنة في سبيل ذلك القيام بما يلي:  

 كة بهذه القواعد.  التحقق من التزام الشر 1.15.11

 مراجعة القواعد وتحديثها وفقاً للمتطلبات النظامية وأفضل الممارسات.   2.15.11

مراجعة وتطوير قواعد السلوك المهني التي تمثل قيم الشركة، وغيرها من السياسات واإلجراءات الداخلية بما   3.15.11

 يلبي حاجات الشركة ويتفق مع أفضل الممارسات.  

الشركات   4.15.11 حوكمة  مجال  في  التطورات  عىل  دوماً  اللجنة  أعضاء  المجلس  إطالع  أعضاء  يخص  وأفضل  فيما 

 الممارسات.  

 

 صالحيات اللجنة .12

عىل أن    للجنة الحق في االستعانة بمن تراه من الخبراء والمختصين من داخل الشركة أو من خارجها في حدود صالحياتها، 1.12

   . اللجنة، مع ذكر اسم الخبير وعالقته بالشركة أو اإلدارة التنفيذيةن ذلك في محضر اجتماع ضمّ يُ 

 طلب المستندات والتقارير والتوضيحات والمعلومات المناسبة من المسئولين والتنفيذيين وموظفي الشركة.   2.12

 دعوة المسئولين والتنفيذيين والموظفين بالشركة الجتماعاتها لسؤالهم ولسماع تفسيراتهم.   3.12
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الالزمة  التوصية   4.12 التنظيمية  واللوائح  الشركة  في  المعتمدة  والمعايير  للسياسات  وفقاً  اإلدارة  مجلس  لعضوية  بالتعيين 

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

 لتي تقع داخل صالحيات اللجنة.    أداء الخدمات األخرى التي يطلبها مجلس اإلدارة وا 5.12

مراجعة وتقييم سنوي لالئحتها بهدف التأكد من قيامها لواجباتها ورفع التوصيات لمجلس اإلدارة بشأن إجراء التعديالت   6.12

 بها.  

 تقديم تقرير دوري عن أعمالها لمجلس اإلدارة.    7.12

 اإللمام والدراية الكاملة بجميع المستجدات في مجال األعمال التي تمارسها الشركة.    8.12

التي 9.12 المعلومات  جميع  ف  اعتبار  عملهم  بسبب  والمكافآت  الترشيحات  لجنه  أعضاء  عليها  أنها    اللجنة هذه    ياطلع  عىل 

 معلومات سرية.  

كأعضاء أو أي تعارض مصالح قد ينشأ نتيجة قرارات تقوم لجنة  إعالم مجلس اإلدارة في حالة وجود تغيرات في وضعهم   10.12

 . الترشيحات والمكافآت باتخاذها

 

 تقارير لجنة الترشيحات والمكافآت   .13

راء التي تم عرضها والقرارات التي اتخذتها اللجنة وإرسالها إىل أعضاء  يتم إرسال محاضر االجتماعات التي تتضمن المناقشات واآل 

 مجلس اإلدارة.  

 

 مكافآت اللجنة   .14

لسياسة  جتماعات وذلك وفقاً  تتكون مكافآت أعضاء لجنة المراجعة من مكافآت سنوية باإلضافة إىل بدل حضور عن جلسات اال

 المعتمدة.   المكافآت

 سرية أعمال اللجنة  .15

اللجنة المحافظة عىل سرية المعلومات التي يحصلون عليها من خالل عضويتهم في اللجنة، واستخدامها لغرض تأدية  يجب عىل  

مهام عضويتهم فقط، وعدم اإلعالن أو التصريح بأي من تلك المعلومات ألي طرف آخر، أو اإلفصاح عنها أو استغاللها بأي شكل  

لتعامل بشأنها مع وسائل اإلعالم، أو الحديث باسم المؤسسة، ويشمل االلتزام  من األشكال أو استعمالها ألي غرض كان، أو ا

المحافظة عىل سرية المعلومات بعد انتهاء العضوية في اللجنة، ويجب عىل األعضاء المستقلين المحافظة عىل سرية المعلومات  

 .لقالخاصة أثناء عضويتهم في اللجنة أو بعد انتهائها وعدم اإلفصاح عنها بشكل مط 

تقع عىل عاتق عضو اللجنة، حتى بعد انتهاء عضويته في اللجنة، مسؤولية المحافظة عىل كافة مستندات اللجنة ومحاضرها، وأي  

 .اللجنة سكرتير أو  الشركةمواد أو بيانات تُسلم له يدوياً أو الكترونياً من 

 

 النفاذ والتعديل  .16

 . ، وال يجوز تعديلها إال بقرار منه العامة للشركةالجمعية تكون الالئحة نافذة من تاريخ إقرارها من 
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 الباب الخامس 

 مراقب الحسابات 
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 المقدمة 

 توضح الئحة مراقبي الحسابات مهام وصالحيات مراقب حسابات الشركة.  

  

 تعيين مراقب الحسابات    .1

يكون للشركة مراقب حسابات أو أكثر من بين المراقبين المصرح لهم بالعمل في المملكة العربية السعودية، تعينه الجمعية العامة  

إعادة   لها  ويجوز  وتحدد مكافأته  المراجعة  لجنة  توصية من  بناًء عىل  وأنللشركة سنوياً  يستوفي    تعيين  وأن  له  يكون مرخصاً 

 لمختصة.  الشروط المقررة من الجهة ا 

إلتزام القانوني مع ضرورة  المحاسب  الشركة ومصالح  بين مصالح  تعارض  يوجد  ال  أنه  التأكد من  الشركة  المحاسب    يجب عىل 

العالقة   القانونيين ذات  للمحاسبين  الهيئة السعودية  المالية وأي شريك في مكتبه، بقواعد ولوائح  القوائم  الذي يراجع  القانوني 

بملكية أسهم أو أوراق مالية للشركة أو أي من شركاتها التابعة بما يضمن إستقاللية المحاسب القانوني وأي شريك أو موظف  

 يقل عدد المرشحين كمراجعي حسابات للشركة عن مراجعين اثنين عىل األقل.   ، يجب أالفي مكتبه

 

 صالحيات مراقب الحسابات    .2

الحسابات في كل وقت حق   1.2 البيانات    االطالع لمراقب  أن يطلب  الوثائق وله  الشركة وسجالتها وغير ذلك من  عىل دفاتر 

 يحقق موجودات الشركة والتزاماتها.    واإليضاحات التي يرى ضرورة الحصول عليها، وله الحق أيضاً أن

ال يجوز لمراقب الحسابات أن يذيع إىل المساهمين في غير الجمعية العامة أو إىل الغير ما وقف عليه من أسرار الشركة بسبب   2.2

يصيب  سأل مراقب الحسابات عن تعويض الضرر الذي  عن مسائلته عن التعويض. ويُ   قيامه بعمله، وإال وجب تغييره فضالً 

ذا تعدد المراقبون المشتركون في الخطأ كانوا  إ الشركة أو المساهمين أو الغير بسبب األخطاء التي تقع منه في أداء عمله، و

 مسؤولين بالتضامن.   

و  أ أو القيام بعمل فني    ة أو عضوية مجلس اإلدار  الشركة،تأسيس    في شتراك  الال يجوز الجمع بين عمل مراقب الحسابات وا 3.2

 الشركة ولو عىل سبيل االستشارة.   ي إداري ف

 

 مهام مراقب الحسابات   .3

 القيام بالرقابة عىل حسابات الشركة كما هو منصوص عليه في النظام األساسي للشركة، ومع مراعاة أحكام نظام الشركات.   1.3

 بذل واجبي العناية واألمانة للشركة.   2.3

 أن يطلب من مجلس اإلدارة دعوة الجمعية العامة العادية إذا لم ييسر المجلس عمله.   3.3

يكون مسؤوالً عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركة أو المساهمين أو الغير بسبب األخطاء التي تقع منه في أداء عمله،   4.3

 وإذا تعدد المراجعون واشتركوا في الخطأ، كانوا مسؤولين بالتضامن.  

 

 

 ر مراقب الحسابات  تقري 4

يقوم مراقب الحسابات بتقديم تقرير إىل الجمعية العامة السنوية يتضمن موقف الشركة من تمكينه من الحصول عىل البيانات  

النظام األساسي ورأيه في مدى   أحكام  أو  الشركات  قد كشفه من مخالفات ألحكام نظام  التي طلبها، وما يكون  واإليضاحات 

 ة للواقع.  مطابقة حسابات الشرك
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 الباب السادس 

 سياسة توزيع األرباح
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 المقدمة 

 تهدف الئحة سياسة توزيع األرباح إىل تحديد سياسة وإجراءات الشركة المتعلقة بتوزيع األرباح واإلعالن عنها وتحديد وقت سدادها.  

 

 حتياطي النظامي  اال .1

من األرباح الصافية للشركة لتكوين احتياطي نظامي، ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى    %) 10(يتم تجنيب  

و في زيادة رأس  أ، ويستخدم هذا االحتياطي في تغطية خسائر الشركة  رأس المال المدفوعمن    %)30المذكور (ما بلغ االحتياطي  

 مالها.  

 

 ات األخرى  يحتياطاال .2

من األرباح الصافية لتكوين احتياطي اتفاقي    )% 10(للجمعية العامة العادية بناء عىل اقتراح مجلس اإلدارة أن تجنب نسبة ال تتجاوز  

لغرض معين    ذا لم يكن هذا االحتياطي مخصصاً إال بقرار من الجمعية العامة غير العادية، وإن يستخدم هذا االحتياطي  أوال يجوز  

 مجلس اإلدارة أن تقرر صرفه فيما يعود بالنفع عىل الشركة أو المساهمين.    عىل اقتراح  جاز للجمعية العامة العادية، بناءً 

  يجوز للجمعية العامة العادية استخدام األرباح المبقاة واالحتياطيات االتفاقية القابلة للتوزيع لسداد المبلغ المتبقي من قيمة السهم  

  . جزء منه، عىل أال يخل ذلك بالمساواة بين المساهمين أو

 

 توزيع وسداد األرباح   .3

بصفة عامة تقوم الشركة بتوزيع أرباح عىل المساهمين بما يتناسب مع دخل الشركة ووضعها المالي وتدفقاتها النقدية ومع حالة  

مارية واحتياجاتها النقدية بناءاً عىل اقتراح من مجلس  قتصادي العام وبما يتناسب مع خططها التوسعية واالستثالسوق والمناخ اال

 اإلدارة ويتم اعتماده من قبل الجمعية العامة للمساهمين. 

  

 ع أرباح الشركة الصافية السنوية  يتوز  .4

من األرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي، ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى ما بلغ    )% 10(تجنيب   1.4

 .  المدفوع من رأس المال )% 30(االحتياطي المذكور  

من األرباح الصافية لتكوين   )% 10(العادية بناء عىل اقتراح مجلس اإلدارة أن تجنب نسبة ال تتجاوز غير يجوز للجمعية العامة  2.4

 احتياطي اتفاقي وتخصيصه لغرض أو أغراض معينة.  

  .  رأس المال المدفوعمن  ) %5( عن  ال تقليوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أوىل للمساهمين  3.4

 سنوي أو نصف سنوي أو ربع سنوي، ويجوز تفويض مجلس اإلدارة في ذلك. للجمعية أن تقرر توزيع أرباح بشكل   4.4

 سنوية وذلك بما ال يخالف نظام الشركات.   كمكافأةللشركة دفع مبلغ مقطوع ألعضاء مجلس اإلدارة   يجوز   5.4
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 الباب السابع 

 أخالقيات وطريقة إدارة أعمال الشركة 
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 المقدمة 

الشركة عىل كيفية    اإلدارة ومنسوبيإن المبدأ األساسي الذي تقوم عليه الئحة أخالقيات وطريقة إدارة أعمال الشركة هو توجيه مجلس  

خرين وخاصة العمالء والموردين والمقاولين وجميع أفراد  مع موظفيها ومع أعضاء مجلس اإلدارة وكذلك مع األطراف اآل  ةتعامل الشرك

 قضائية.   ةالمجتمع وااللتزام بتلك التوجيهات لتفادي توقيع أي جزاءات تأديبية ومسائل

 :  يليسبيل تحقيق أهدافها بما  في الشركةوتلتزم 

 تقديم المنتجات والخدمات ذات الجودة العالية.   .1

 خرين. حماية حقوق ومصالح اآل .2

 العمالء.   ى رض .3

 إدارة الشركة بإخالص وأمانة واإلفصاح عن جميع المعلومات المتعلقة بأصحاب المصالح.   .4

 المحافظة عىل البيئة وحمايتها.   .5

 سياسة السلوك المهني   .1

 ما يلي:  وموظفي الشركة يجب عىل كل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة 

بذل واجبي العناية والوالء تجاه الشركة، وكل ما من شأنه صون مصالح الشركة وتنميتها وتعظيم قيمتها، وتقديم مصالحها   -

 عىل مصلحته الشخصية في جميع األحوال. 

تمثيل جميع المساهمين في الشركة، وااللتزام بما يحقق مصلحة الشركة ومصلحة المساهمين ومراعاة حقوق أصحاب المصالح   -

 الخرين، وليس مصلحة المجموعة التي انتخبته فحسب.  

 ترسيخ مبدأ التزام أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين فيها بجميع األنظمة واللوائح والتعليمات ذات الصلة.   -

 الحيلولة دون استغالل عضو مجلس اإلدارة أو عضو اإلدارة التنفيذية لمنصبه الوظيفي بهدف تحقيق مصلحة خاصة به أو بغيره.   -

أو   - األصول  تلك  استغالل  وأهدافها، وعدم  الشركة  أغراض  تحقيق  ومواردها عىل  الشركة  أصول  استعمال  التأكيد عىل قصر 

 الموارد لتحقيق مصالح خاصة.  

دقيقة ومحكمة وواضحة تنظم صالحية وتوقيت االطالع عىل المعلومات الداخلية الخاصة بالشركة بما يحول دون    وضع قواعد -

استفادة أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وغيرهم منها أو اإلفصاح عنها ألي شخص، إال في الحدود المقررة أو الجائزة  

 نظاماً.  

 ث أو التصريح باسم الشركة إال من خالل القنوات الرسمية المفوضة من قبل الشركة. يتوجب عىل موظفي الشركة عدم التحد -

 

 

 

 العالقة مع الموظفين  .2

وثقة وببناء عالقة    باحترام تعتبر الشركة موظفيها ومنسوبيها هم أساس نجاحها، وعليه تلتزم الشركة بمعاملة جميع الموظفين   -

 طويلة األجل معهم وتطبيق نظام العمل فيما يخص العالقة بينها وبين موظفيها ومنسوبيها.  

تعارض المصالح بين موظفي الشركة وفي حالة عدم تمكنها    تلتزم الشركة باتخاذ جميع اإلجراءات الالزمة والضرورية لتفادي  -

 ؤالء الموظفين من أخذ مثل تلك القرارات واإلفصاح عن جميع المعلومات المتعلقة بأصحاب المصالح.  همن ذلك فيستوجب منع  

الموظفين   يتم معاملة موظفي ومنسوبي الشركة بمساواة في جميع حقوقهم ومستحقاتهم دون أي تفرقة، حيث يتم تقييم -

 ومكافآتهم بناء عىل مقاييس موضوعية ألدائهم وانجازاتهم في العمل.  

 تقوم الشركة بتنظيم برامج ودورات تدريبية لموظفيها من أجل تنمية المهارات الخاصة بهم.   -
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الفعالة بخصوص  اإلجراءات الالزمة و  وتضع الشركةتمنع الشركة استخدام واإلفصاح عن المعلومات الداخلية بواسطة موظفيها،   -

تداول المعلومات الداخلية، وفيما يخص الشفافية في التعامل مع الموظفين، فإن الشركة لديها أنظمه لالتصال بالموظفين  

 واستشارتهم باألمور الخاصة المتعلقة بعملهم والموضوعات األخرى التي تهمهم.  

 

 العالقة مع العمالء   .3

وأهداف الشركة، حيث تسعى الشركة إىل تقديم المنتجات والخدمات عالية الجودة وبأسعار مناسبه  إن إرضاء العمالء من أولويات  

 العمالء حيث يعد ذلك أساس عالقة الشركة بالعمالء.   ىوتوفير خدمات ما بعد البيع لتحقيق رض

 

 العالقة مع الشركاء بالعمل    .4

ردون، والمقاولين، واالستشاريين، وغيرهم من الشركاء والمبنية عىل  تؤكد الشركة عىل أن عالقتها مع شركائها بالعمل مثل: المو

 التعاون واالحترام والثقة والعدالة، من أساسيات تحقيق النجاح لها.   

والتقيد وااللتزام بمعايير وإجراءات اختيار الموردين والمقاولين واالستشاريين    االهتمامويجب عىل موظفي ومنسوبي الشركة  

 رى ذات العالقة تفادياً ألي مسائلة قانونية تؤثر سلبياً عىل الشركة وأعمالها.  واألطراف األخ

 

 العالقة مع القطاع العام   .5

باال الشركة  الجوهرية  تقوم  المعلومات  عن  باإلفصاح  والتزامها  بعملها  المتعلقة  والقوانين  واللوائح  األنظمة  جميع  بتطبيق  لتزام 

ا المصالح  وأصحاب  والدائنين  باالآلللمساهمين  تقوم  للقيام  خرين، كما  الالزمة  والموافقات  التراخيص  جميع  بالحصول عىل  لتزام 

 بأعمالها وتجديد هذه التراخيص والموافقات وسداد الزكاة المستحقة عليها بالكامل وفي األوقات المحددة لسدادها.  

العربية   المملكة  في  السارية  والتعليمات  والقوانين  باألنظمة  بااللتزام  وممثليها  ومنسوبيها  موظفيها  جميع  الشركة  وتحث 

أي ضغوط للدخول في ممارسات غير قانونية أو غير نظامية وذلك  ورفض  تتواجد فيها أعمال الشركة  أخرى  السعودية وأي دولة  

 غرض معين. لو مبالغ غير نظامية  أايا د بتقديم هدوعروض أو وع بعدم قبول أي 

  

 للشركة  االجتماعيةالمسئولية  .6

واألمانة   والثقة  االحترام  عىل  مبينة  بالمجتمع  عالقتها  تكون  بأن  وتلتزم  به  تعمل  الذي  المجتمع  من  جزء  نفسها  الشركة  تعتبر 

 بقدر اإلمكان بالمساهمة بالبرامج االجتماعية التي تثري المجتمع. والعدالة، ولهذا تسعى الشركة 

 التطبيق   .7

وضع ما يلزم من سياسات أو إجراءات يتبعها أصحاب المصالح في تقديم    )مراجعة بناًء عىل اقتراح لجنة ال( عىل مجلس اإلدارة  -

 شكاواهم أو اإلبالغ عن الممارسات المخالفة، مع مراعاة ما يلي:  

 تخصيص هاتف أو بريد إلكتروني لتلقي الشكاوى.   1.7

 تكليف شخص مختص بتلقي شكاوى أو بالغات أصحاب المصالح والتعامل معها.   2.7

مجلس اإلدارة بما قد يصدر عن اإلدارة التنفيذية من ل  )بمن فيهم العاملون في الشركة( تيسير إبالغ أصحاب المصالح   3.7

م المالية أو أنظمة الرقابة الداخلية  تصرفات أو ممارسات تخالف األنظمة واللوائح والقواعد المرعية أو تثير الريبة في القوائ

 أو غيرها، سواء أكانت تلك التصرفات أو الممارسات في مواجهتهم أم لم تكن، وإجراء التحقيق الالزم بشأنها.  

 الحفاظ عىل سرية إجراءات اإلبالغ بتيسير االتصال المباشر بعضو مستقل في لجنة المراجعة أو غيرها من اللجان المختصة.   4.7

 الحماية الالزمة ألصحاب المصالح.  توفير  5.7

أو أسئلة إىل المستشار القانوني للشركة حول تطبيق الئحة    استفسارات أي    توجيه يحق لجميع موظفي ومنسوبي الشركة   -

 أخالقيات وطريقة إدارة أعمال الشركة والذي بدوره يقوم بإعطاء النصح الالزم. 

ات فإنها توجه إىل المستشار القانوني للشركة ليقدم االستشارات القانونية  وعليه، فإنه في حالة وجود أي أسئلة أو استفسار -

 أو الخالفات أو اإليضاحات الالزمة.    ىالالزمة لتسوية الشكاو 
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إن جميع موظفي ومنسوبي الشركة مسئولون عن إتباع الئحة أخالقيات وطريقة إدارة أعمال الشركة، ويلتزم جميع رؤساء   -

بالشركة أمام الرئيس التنفيذي فيما يخص تطبيق هذه الالئحة في إداراتهم والتأكد من أن الموظفين والمنسوبين  اإلدارات  

، ويؤكدون تطبيقها في جميع أعمالهم وعملياتهم، ويقوم الرئيس التنفيذي بدوره بتقديم تلك التأكيدات إىل  يفهمونها جيداً 

 مجلس إدارة الشركة.   

  ، ي الئحة أخالقيات وطريقة إدارة أعمال الشركة جزء ال يتجزأ من مهام وأعمال الرقابة الداخلية بالشركةجميع البنود الواردة ف  -

 وضمان فعاليتها.   أجل تحسينهالذا تقوم الشركة بصفة دورية بمراجعة وتقييم البنود التي تحتويها هذه الالئحة من 
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 الباب الثامن 

 سياسة اإلفصاح والشفافية 
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 المقدمة 

 تقوم الئحة اإلفصاح والشفافية بدور تنظيم عملية اإلفصاح والشفافية عن المعلومات الخاصة بالشركة وبأعمالها المختلفة.  

 أن الهدف من اإلفصاح هو توفير المعلومات لمساهمي الشركة حتى يتمكنوا من اتخاذ القرارات المناسبة والسليمة.  

  

 سياسة اإلفصاح  .1

نظام   الواردة في  اإلفصاح  يتفق مع متطلبات  بما  اإلشرافية  وأنظمته  وإجراءاته  لإلفصاح  اإلدارة سياسات مكتوبة  يضع مجلس 

 ولوائحهما التنفيذية، مع مراعاة ما يلي:    -حسب األحوال  -الشركات ونظام السوق المالية 

صحاب المصالح من االطالع عىل المعلومات المالية  أن تتضمن تلك السياسات أساليب إفصاح مالئمة تمكّن المساهمين وأ 1.1

 وغير المالية المتعلقة بالشركة وأدائها وملكية األسهم والوقوف عىل وضع الشركة بشكل متكامل.  

أن يكون اإلفصاح للمساهمين والمستثمرين من دون تمييز، وبشكل واضح وصحيح وغير مضلل، وفي الوقت المناسب وعىل   2.1

 نحو منتظم ودقيق وذلك لتمكين المساهمين وأصحاب المصالح من ممارسة حقوقهم عىل أكمل وجه.  

لوب تصنيفها من حيث طبيعتها أو دورية اإلفصاح  إعداد نظم للتقارير تتضمن تحديد المعلومات التي يجب اإلفصاح عنها، وأس  3.1

 عنها. 

ونظام هيئة   الشركات مراجعة سياسات اإلفصاح بشكل دوري، والتحقق من توافقها مع أفضل الممارسات، ومع أحكام نظام 4.1

 السوق المالية ولوائحه التنفيذية.  

 

 إفصاح أعضاء مجلس اإلدارة   .2

 فصاح الخاصة بكل عضو من أعضائه ومن أعضاء اإلدارة التنفيذية، مع مراعاة ما يلي:  يتعين عىل مجلس اإلدارة تنظيم عمليات اإل

وضع سجل خاص بإفصاحات أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وتحديثه دورياً، وذلك وفقاً  لإلفصاحات المطلوبة بموجب   1.2

 السوق المالية ولوائحهما التنفيذية.   هيئة  نظام الشركات ونظام

 إتاحة االطالع عىل السجل لمساهمي الشركة دون مقابل مالي.   2.2

 

 اإلفصاح في تقرير مجلس اإلدارة  .3

يجب أن يتضمن تقرير مجلس اإلدارة عرضاً لعملياته خالل السنة المالية األخيرة، وجميع العوامل المؤثرة في أعمال الشركة، ويجب  

رير مجلس اإلدارة عىل المتطلبات الواردة ضمن الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية وأيه لوائح  أن يشتمل تق

 أخرى ذات عالقة.  

 تقرير لجنة المراجعة اإلفصاح في  .4

المنصوص عليها في نظام الشركات ولوائحه   1.4 أدائها الختصاصاتها ومهامها  المراجعة عىل تفاصيل  يجب أن يشتمل تقرير لجنة 

 التنفيذية، عىل أن يتضمن توصياتها ورأيها في مدى كفاية نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر في الشركة.  

ة من تقرير لجنة المراجعة في مركز الشركة الرئيس عند نشر الدعوة النعقاد الجمعية  يجب أن يودع مجلس اإلدارة نسخاً كافي 2.4

الحصول عىل نسخة منه المساهمين في  يرغب من  لتمكين من  الجمعية    ويتم استعراض  ،العامة  انعقاد  أثناء  التقرير  ملخص 

 العامة.  
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 الباب التاسع 

 المصالح سياسة تعارض 
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 المقدمة  

جراءات والقواعد للتعامل مع حاالت تعارض المصالح الواقعة أو المحتمل وقوعها التي يمكن أن تؤثر في  من اإل ةمجموع ة تمثل هذه الالئح

  . خرينالشركة أو مع أصحاب المصالح اآلأداء أعضاء مجلس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية أو غيرهم من العاملين في الشركة عند تعاملهم مع 

 

 سياسة تعارض مصالح أعضاء مجلس اإلدارة    .1

ال يجوز أن يكون لعضو مجلس اإلدارة أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في األعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة إال بترخيص   1.1

اإلدارة أن يبلغ المجلس بما له من مصلحة مباشرة أو غير مباشرة  من الجمعية العامة العادية يجدد كل سنة، وعىل عضو مجلس  

ت هذا التبليغ في محضر االجتماع. وال يجوز لهذا العضو االشتراك في التصويت  ثبّ في األعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة، ويُ 

رئيس مجلس اإلدارة الجمعية العامة العادية  غ ويبلّ  ،عىل القرار الذي يصدر في هذا الشأن في مجلس اإلدارة وجمعيات المساهمين

عند انعقادها عن األعمال والعقود التي يكون ألحد أعضاء المجلس مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها، ويرافق التبليغ تقرير خاص  

 من مراجع حسابات الشركة الخارجي.  

السابقة، جاز للشركة أو لكل ذي مصلحة المطالبة أمام    إذا تخلف عضو المجلس عن اإلفصاح عن مصلحته المشار إليها في الفقرة  2.1

 الجهة القضائية المختصة بإبطال العقد أو إلزام العضو بأداء أي ربح أو منفعة تحققت له من ذلك.   

 للجمعية العامة العادية الحق في تفويض صالحية الترخيص إىل مجلس إدارة الشركة عىل أن يكون التفويض وفقاً للشروط التالية:   3.1

من إيرادات الشركة    )% 1(و العقد أو مجموع األعمال والعقود خالل السنة المالية أقل من  أجمالي مبلغ العمل  إأن يكون   1.3.1

 ماليين ريال سعودي.   10عىل أن يكون أقل من خر قوائم مالية مراجعة وفقاً آل

 أن يقع العمل أو العقد ضمن نشاط الشركة المعتاد.   2.3.1

و العقد شروطاً تفضيلية لعضو مجلس اإلدارة وأن تكون بنفس األوضاع والشروط التي تتبعها  أأن ال يتضمن العمل   3.3.1

 الشركة مع عموم المتعاقدين والمتعاملين.  

و العقد من ضمن األعمال والعقود اإلستشارية التي يقوم بها عضو المجلس بموجب ترخيص مهني  أ أن ال يكون العمل  4.3.1

 لصالح الشركة.  

التي يكون له مصلحة مباشرة أو غير    )1.1(يتحمل عضو مجلس اإلدارة مسئولية حساب التعامالت الواردة في الفقرة   5.3.1

 مباشرة فيها خالل السنة المالية الواحدة.  

تكون مدة التفويض بحد أقصى سنة واحدة من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس اإلدارة المفوض   6.3.1

 أيهما أسبق. 

 و إلغاء التفويض في الجمعية العامة.  أ  عضاء مجلس اإلدارة التصويت عىل بندي التفويضأحظر عىل أي من يُ  7.3.1

الالئحة عىل   8.3.1 الواردة في هذه  الحق في إضافة شروط أخرى إىل الشروط  العامة  تُ أللجمعية  ضمن تلك الشروط في  ن 

    . الالئحة الحقاً 

عاله، أفي حال عدم قيام الجمعية العامة بتفويض صالحية الترخيص أو في حال عدم انطباق شروط منح الترخيص الوردة   9.3.1

 يجب الحصول عىل الترخيص من الجمعية العامة للمساهمين.  

ع النشاط الذي  ال يجوز لعضو مجلس اإلدارة أن يشترك في أي عمل من شأنه منافسة الشركة، أو أن ينافس الشركة في أحد فرو 4.1

تزاوله؛ وإال كان للشركة أن تطالبه أمام الجهة القضائية المختصة بالتعويض المناسب، ما لم يكن حاصالً عىل ترخيص من الجمعية  

 العامة العادية يجدد كل سنة يسمح له القيام بذلك.  

ستها في أحد فروع النشاط الذي تزاوله،  إذا رغب عضو مجلس اإلدارة في االشتراك في عمل من شأنه منافسة الشركة، أو مناف 5.1

 فيجب مراعاة ما يلي:  

 إبالغ مجلس اإلدارة باألعمال المنافسة التي يرغب في ممارستها، وإثبات هذا اإلبالغ في محضر اجتماع مجلس اإلدارة.   1.5.1

عدم اشتراك العضو صاحب المصلحة في التصويت عىل القرار الذي يصدر في هذا الشأن في مجلس اإلدارة وجمعيات   2.5.1

 المساهمين.  

ال 3.5.1 بإبالغ  المجلسقيام رئيس مجلس اإلدارة  التي يزاولها عضو  المنافسة  انعقادها باألعمال  العادية عند  العامة    ، جمعية 

الذي   النشاط  أو منافستها في أحد فروع  المجلس ألعمال الشركة  وذلك بعد تحقق مجلس اإلدارة من منافسة عضو 

، عىل أن يتم التحقق من )دارةبناءاً عىل اقتراح مجلس اإل(تزاوله وفق معايير تصدرها الجمعية العامة العادية للشركة  

   . هذه األعمال بشكل سنوي

د هذا     الحصول عىل ترخيص من الجمعية العامة العادية للشركة يسمح للعضو بممارسة األعمال        4.5.1  المنافسة، عىل أن يجد�

 الترخيص سنوياً.  
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التنفيذيين وموظفي الشركة قبول الهدايا من أي جهة لها تعامالت  ال يجوز ألي عضو من أعضاء مجلس اإلدارة وكبار              5.5.1

 تجارية مع الشركة. 

  

 فض منح الترخيص   .2

مجلس اإلدارة منح الترخيص لعضو المجلس،    في حال فوضت الجمعية العامة صالحية الترخيص إىل مجلس إدارة الشركة،  ورفض  1.2

فعىل عضو مجلس اإلدارة تقديم استقالته خالل مهلة يحددها مجلس اإلدارة، وإال ُعدت عضويته في المجلس منتهية، وذلك ما  

 لم يقرر العدول عن العقد أو التعامل أو توفيق أوضاعه قبل انقضاء المهلة المحددة من قبل مجلس اإلدارة.  

تنطبق شروط التفويض عىل التعامل، وقد    لمفي حال لم تفوض الجمعية العامة صالحية الترخيص إىل مجلس إدارة الشركة أو    2.2

الجمعية   المجلس، فعىل عضو مجلس اإلدارة تقديم استقالته خالل مهلة تحددها  الترخيص لعضو  العامة منح  الجمعية  رفضت 

ية، وذلك ما لم يقرر العدول عن العقد أو التعامل أو المنافسة أو توفيق أوضاعه  العامة، وإال ُعدت عضويته في المجلس منته

 قبل انقضاء المهلة المحددة من قبل الجمعية العامة.  

ال يجوز ألي من أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين قبول الهدايا من أي شخص له تعامالت تجارية مع الشركة، إذا كان من   3.2

 أن تؤدي إىل تعارض في المصالح.  شأن تلك الهدايا 

من أي نوع إىل أي من أعضاء مجلس إدارتها أو المساهمين فيها أو أن تضمن أي قرض يعقده أي   ال يجوز للشركة أن تقدم قرضاً  4.3

يها وفق  منهم مع الغير، بإستثناء القروض والضمانات التي تمنحها الشركة وفق برامج تحفيز العاملين فيها التي تمت الموافقة عل

 أو بقرار من الجمعية العامة العادية.   يأحكام نظام الشركة األساس 

  

 عضو مجلس اإلدارة:   واجبات .3

   . ممارسة مهامه بأمانة ونزاهة، وأن يقّدم مصالح الشركة عىل مصلحته الشخصية، وأن ال يستغل منصبه لتحقيق مصالح خاصة 1.3

تجنب حاالت تعارض المصالح، وإبالغ المجلس بحاالت التعارض التي قد تؤثر في حياده عند النظر في الموضوعات المعروضة   2.3

هذه   عىل  التصويت  في  صوته  احتساب  وعدم  المداوالت،  في  العضو  هذا  إشراك  عدم  اإلدارة  مجلس  وعىل  المجلس،  عىل 

 اهمين. الموضوعات في اجتماعات مجلس اإلدارة وجمعيات المس

 الحفاظ عىل سرية المعلومات ذات الصلة بالشركة وأنشطتها وعدم إفشائها إىل أي شخص.   3.3

 

 عىل عضو مجلس اإلدارة:  وراتظمح .4

التصويت عىل قرار مجلس اإلدارة أو الجمعية العامة في األعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة إذا كانت له مصلحة مباشرة   1.4

 أو غير مباشرة فيها.  

االستغالل أو االستفادة بشكل مباشر أو غير مباشر من أي من أصول الشركة أو معلوماتها أو الفرص االستثمارية المعروضة   2.4

أنشطة  عليه بصف التي تدخل ضمن  االستثمارية  الفرص  الشركة، ويشمل ذلك  المعروضة عىل  أو  اإلدارة،  ته عضواً في مجلس 

الفرص   الذي يستقيل ألجل استغالل  المجلس  الحظر عىل عضو  االستفادة منها، ويسري  الشركة في  ترغب  التي  أو  الشركة، 

 ة في االستفادة منها والتي َعلِم بها أثناء عضويته بمجلس اإلدارة.  التي ترغب الشرك واالستثمارية بطريق مباشر أو غير مباشر 

عىل من يرغب في ترشيح نفسه لعضوية مجلس اإلدارة أن يفصح للمجلس وللجمعية العامة عن أي من حاالت تعارض المصالح   3.4

 حاالت تعارض المصالح ما يلي:  ، وتشمل )هيئة السوق المالية السعوديةنظام الشركات ونظام قررها يلإلجراءات التي  وفقاً (

وجود مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في األعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة التي يرغب في الترشح لمجلس  1.3.4

 إدارتها.  

 اشتراكه في عمل من شأنه منافسة الشركة، أو منافستها في أحد فروع النشاط الذي تزاوله.   2.3.4

 

 لجان مجلس اإلدارة:   .5

يستوجب عىل أي من أعضاء لجان مجلس اإلدارة في الشركة يكون صاحب مصلحة تعارض مصالح فعلية أو محتملة، أو يكون غير  

محتملة، اإلفصاح كتابة إىل مجلس اإلدارة، أو سكرتير المجلس أو المستشار القانوني  متأكد من وقوعه في حالة تعارض مصالح فعلية أو  

 عن طبيعة ودرجة حالة تعارض المصالح الفعلية أو المحتملة التي يواجهها.  

الالزمة بمجرد أن   بالمستندات والحقائق  إدارة الشركة اإلفصاح فوراً وبشكل تفصيلي مزود  كما يستوجب عىل أعضاء لجان مجلس 

  يدركوا أنهم في حالة تعارض مصالح فعلية أو محتملة. 
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 الشركة:   وموظف .6

لة، أو يكون غير متأكد من وقوعه في  يستوجب عىل أي من موظفي ومنسوبي الشركة الذين يكونون أصحاب مصلحة فعلية أو محتم

حالة تعارض مصالح فعلية أو محتملة، اإلفصاح كتابة إىل مجلس اإلدارة، أو سكرتير المجلس أو المستشار القانوني، عن طبيعة ودرجة  

 حالة تعارض المصالح الفعلية أو المحتملة التي يواجهها.  

الالزمة بمجرد أن يدركوا    بالمستندات والحقائق  وبشكل تفصيلي مزود  كما يستوجب عىل موظفي ومنسوبي الشركة اإلفصاح فوراً 

 أنهم في حالة تعارض مصالح فعلية أو محتملة.  

 

   :بسياسة اإلفصاح عن تعارض المصالح االلتزام .7

عند تعاقد الشركة أو تعاملها مع    من خالل تقديم تقرير   من دون أي تأخير   جمعية المساهمينالشركة إبالغ    مجلس إدارة  يجب عىل

قوائم مالية سنوية    وفقاً آلخر من إجمالي إيرادات الشركة    %) 1(يزيد عىل    مساوياً أوطرف ذي عالقة، إذا كان هذا التعاقد أو التعامل  

 ، يجب أن يشتمل تقرير مجلس اإلدارة للشركة عىل األتي:  مراجعة

 وصف ألي صفقة بين الشركة وطرف ذي عالقة.   -

، أو كانت فيها مصلحة ألحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو لكبار  ا معلومات تتعلق بأي أعمال أو عقود تكون الشركة طرفاً فيه -

أو العقود   ين باألعمال والعقود، وطبيعة تلك األعماليالتنفيذيين أو ألي شخص ذي عالقة بأي منهم، بحيث تشمل أسماء المعن

 وشروطها ومدتها ومبلغها، وإذا لم توجد أعمال أو عقود من هذا القبيل فعىل الشركة تقديم إقرار بذلك.  

سوف يقوم رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين ومديري األقسام بالشركة بالتوقيع عىل إقرار وتعهد يؤكد من خالله عىل  

 أن كال منهم:   

 الئحة سياسة تعارض المصالح.  قد استلم صورة من  -

 الئحة سياسة تعارض المصالح.    عليها فيقد قام بقراءة وفهم جميع المواد واألحكام المنصوص  -

قد وافق عىل االلتزام بالئحة سياسة تعارض المصالح وااللتزام بأية إضافات أو تعديالت عليها والتي قد تجريها إدارة الشركة من   -

 ها ومنسوبيها أو تعلن عنها.  خر وتبلغها لموظفيحين آل
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 المقدمة  

أنشطه   جميع  تغطى  إجراءات  عن  عبارة  الداخلية  وكبار    الشركةالرقابة  اإلدارة  مجلس  من  كال  بمشاركة  وضعها  تم  والتشغيلية  المالية 

 .  ةالشرك  ي التنفيذيين وموظف

يتعين عىل مجلس اإلدارة اعتماد نظام رقابة داخلية للشركة لتقييم السياسات واإلجراءات المتعلقة بإدارة المخاطر وتطبيق أحكام قواعد  

ة، والتقيد باألنظمة واللوائح ذات الصلة، ويجب أن يضمن هذا النظام اتباع معايير واضحة  الحوكمة الخاصة بالشركة التي تعتمدها الشرك

 للمسؤولية في جميع المستويات التنفيذية في الشركة وأن تعامالت األطراف ذات العالقة تتم وفقاً لألحكام والضوابط الخاصة بها.  

 

 مستقلة بالشركة  أو إداراتتأسيس وحدات  .1

 وحدات أو إدارات لتقييم وإدارة المخاطر، والمراجعة الداخلية.    -في سبيل تنفيذ نظام الرقابة الداخلية المعتمد   -تنشئ الشركة 

يجوز للشركة االستعانة بجهات خارجية لممارسة مهام واختصاصات وحدات أو إدارات تقييم وإدارة المخاطر، والمراجعة الداخلية،  

 وال يخل ذلك بمسؤولية الشركة عن تلك المهام واالختصاصات.  

 

 مهام وحدة أو إدارة المراجعة الداخلية  .2

ن تقييم  الداخلية  المراجعة  إدارة  أو  وحدة  الشركة  تتوىل  التزام  مدى  من  والتحقق  تطبيقه،  عىل  واإلشراف  الداخلية  الرقابة  ظام 

وإجراءاتها الشركة  وسياسات  السارية  والتعليمات  واللوائح  باألنظمة  وخطة    وتحديد ،  وعامليها  التصحيح  وخطة  المراجعة  آلية 

 المراجعة السنوية. 

 

 تكوين إدارة المراجعة الداخلية    .3

 راجعة ويكون مسؤوالً أمامها.  ممراجعة الداخلية من مراجع داخلي عىل األقل توصي بتعيينه لجنة التتكون وحدة أو إدارة ال

 ويراعى في تكوين وحدة أو إدارة المراجعة الداخلية وعملها ما يلي:  

يكلّ  1.3 وأال  المناسب،  والتدريب  واالستقالل  الكفاءة  بها  العاملين  تتوافر في  المراجعة  أن  أعمال  أخرى سوى  أعمال  بأي  فوا 

 الداخلية ونظام الرقابة الداخلية.  

 أن ترفع الوحدة أو اإلدارة تقاريرها إىل لجنة المراجعة، وأن ترتبط بها وتكون مسؤولة أمامها.   2.3

د مكافآت مدير وحدة أو إدارة المراجعة بناًء عىل اقتراح لجنة المراجعة وفقاً لسياسات الشركة.   3.3  أن تحد�

  أن تُمك�ن من االطالع عىل المعلومات والمستندات والوثائق والحصول عليها دون قيد.  4.3

 

 خطة إدارة المراجعة الداخلية  .4

ث هذه الخطة سنوياً.     تعمل وحدة أو إدارة المراجعة الداخلية وفق خطة شاملة للمراجعة معتمدة من لجنة المراجعة، وتحد�

 

 تقرير إدارة المراجعة الداخلية   .5

أن يتضمن عد وحدة أو إدارة المراجعة الداخلية تقريراً عن أعمالها وتقدمه إىل لجنة المراجعة بشكل ربع سنوي عىل األقل. ويجب تُ 

هذا التقرير تقييماً لنظام الرقابة الداخلية في الشركة وما انتهت إليه الوحدة أو اإلدارة من نتائج وتوصيات، وبيان اإلجراءات التي  

اتخذتها كل إدارة بشأن معالجة نتائج وتوصيات المراجعة السابقة وأي ملحوظات بشأنها السيما في حال عدم المعالجة في الوقت  

 ودواعي ذلك.    المناسب

  

 حفظ تقارير إدارة المراجعة الداخلية .6

يتعين عىل الشركة حفظ تقارير المراجعة ومستندات العمل متضمنة بوضوح ما أنجز وما خلصت إليه من نتائج وتوصيات وما قد  

 اتخذ بشأنها.  
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 المقدمة   

لنظام أحكام الشركات ونظام السوق المالية ولوائحهما التنفيذية، وذلك لمكافأة أعضاء المجلس وأعضاء    تمت صياغة هذه السياسة طبقاً 

 اللجان المنبثقة عن المجلس، واإلدارة التنفيذية بصورة عادلة ومنصفة، ولموائمة تطلعات الموارد البشرية بما يتفق مع أهداف الشركة.  

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

عىل أن يراعى في تلك السياسة اتباع معايير ترتبط باألداء، واإلفصاح عنها، والتحقق من تنفيذها، وكذلك توضيح العالقة بين المكافآت  

ي انحراف جوهري عن هذه السياسة، وكذلك المراجعة الدورية لسياسة المكافآت، وتقييم  الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها، وبيان أ

منها، وكذلك التوصية لمجلس اإلدارة بمكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عنه وكبار    المرجوةمدى فعاليتها في تحقيق األهداف  

  التنفيذيين بالشركة وفقاً للسياسة المعتمدة. 

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

 انسجامها مع استراتيجية الشركة وأهدافها.   -

م المكافآت بغرض حث أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية عىل إنجاح الشركة وتنميتها عىل المدى الطويل.    -  أن تقد�

د المكافآت بناًء عىل مستوى الوظيفة، والمهام والمسؤوليات المنوطة بشاغلها، والمؤهالت العلمية، والخبرات العملية،   - أن تحد�

 والمهارات، ومستوى األداء.   

 انسجامها مع حجم وطبيعة ودرجة المخاطر لدى الشركة.    -

األخذ في االعتبار ممارسات الشركات األخرى في تحديد المكافآت، مع تفادي ما قد ينشأ عن ذلك من ارتفاع غير مبرر للمكافآت   -

 والتعويضات. 

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

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

حاالت إيقاف صرف المكافأة أو استردادها إذا تبين أنها تقررت بناًء عىل معلومات غير دقيقة قدمها عضو في مجلس اإلدارة أو   -

  فآت غير مستحقة.  اإلدارة التنفيذية؛ وذلك لمنع استغالل الوضع الوظيفي للحصول عىل مكا

 

 :  عدا األعضاء التنفيذيين – أعضاء مجلس اإلدارة .1

 ما يلي:   -التنفيذيين  األعضاء عدا –تتضمن مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة 

ألف ريال سعودي حسب نظام الشركات وحسب النظام األساسي للشركة، بحيث ال يتجاوز    200مكافأة سنوية ثابتة بقيمة   -

أو عينية مبلغ خمسمائة ألف ريال سنوياً، وفق الضوابط   -مجموع ما يحصل عليه عضو مجلس اإلدارة من مكافآت ومزايا مالية  

 التي تضعها الجهة المختصة، وذلك حسب سياسة المكافآت أعاله. 

 ريـال سعودي لكـل عضو عن كل جلسة.    3,000لسات اجتماعات مجلس اإلدارة وقدرها  بدل حضور ج -

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

في حال لم يتم توفير المبيت    ن أيام االجتماعريال سعودي عن كل يوم م  2,000وىل باإلضافة إىل بدل مبيت بمعدل  الدرجة األ 

 . من قبل الشركة

داخل  يتم صرف مبلغ مقطوع كتعويض عن مصاريف السكن واألكل والتنقالت وخالفه عند حضـور اجتماع مجلس اإلدارة   -

ال سعودي لكل  ري  3,000يعادل مبلغ مقطوع وقدره  الحدود الجغرافية التي يقع فيها المقر الرئيسي للشركة خارج المملكة و

 ذهاب وعودة أو ما يعادل قيمتها.   عضو يحضر االجتماع باإلضافة إىل تذكرة سفر درجة أوىل

السكن واأل - والتنقالت وخالفه لكل عضو  يتم صرف مبلغ مقطوع كتعويض عن مصاريف  اجتماع مجلس  أكل  ثناء حضوره 

 و ما يعادل قيمتها.  أ  ة وىل ذهاب وعودأ  ة سفر درج  ةىل تذكر إ  باإلضافةدوالر    3,000قدره  وبمبلغ مقطوع    ةخارج المملك   ةداراإل

هذا وفي حالة عقد أكثر من اجتماع في نفس اليوم والمكان فإن التعويضات عن المصاريف المذكورة أعاله تصرف لمرة واحدة   -

 فقط لكل عضو. 

اإلدارة - اإلدارة صرف مكافآت ألعضاء مجلس  لمجلس  أو    -التنفيذيين  األعضاء  عدا    –  يجوز  إدارية  أو  فنية  أعمال  أي  نظير 

  ها، عىل أن يتم عرض توصية مجلس اإلدارة عىل الجمعية العامة للمساهمين للموافقة عليها. استشارات كلفهم المجلس ب
 



 الئحة ا�حوكمة 

 

 

Page 56 of 59 

 

 : عدا األعضاء التنفيذيين للجان المنبثقة عن مجلس اإلدارةاعضاء أ .2

 ما يلي:    -عدا األعضاء التنفيذيين  – للجان المنبثقة عن مجلس اإلدارةا تتضمن مكافآت أعضاء

داخل    منوبالنسبة ألعضاء اللجنة    ، ريال سعودي ألعضاء اللجنة من خارج مجلس اإلدارة  80,000ثابتة بقيمة  مكافأة سنوية   -

اإلدارة التنفيذيين    –  مجلس  األعضاء  بقيمة    -عدا  تكون  الثابتة  السنوية  المكافأة  وفق    60,000فإن  وذلك  ريال سعودي، 

 مكافآت أعاله. الضوابط التي تضعها الجهة المختصة، وذلك حسب سياسة ال

 عن كل جلسة.    -عدا األعضاء التنفيذيين  – ريـال سعودي لكـل عضو 3,000بدل حضور جلسات اجتماعات اللجنة وقدرها  -

إذا كان مقر إقامته الدائم خارج المدينة التي تنعقد بها اجتماعات اللجنة بدل إركاب    -األعضاء التنفيذيين    عدا   -لكل عضو   -

في حال  ريال سعودي عن كل يوم من أيام االجتماع    2,000وىل باإلضافة إىل بدل مبيت بمعدل  الدرجة األ  ةيعادل قيمة تذكر

 .  لم يتم توفير المبيت من قبل الشركة

داخل المملكة  ألكل والتنقالت وخالفه عند حضـور اجتماع اللجنة  ايتم صرف مبلغ مقطوع كتعويض عن مصاريف السكن و -

  –   ريال سعودي لكل عضو  3,000يعادل مبلغ مقطوع وقدره  التي يقع فيها المقر الرئيسي للشركة  وخارج الحدود الجغرافية  

 يحضر االجتماع باإلضافة إىل تذكرة سفر درجة أوىل ذهاب وعودة أو ما يعادل قيمتها.   -عدا األعضاء التنفيذيين 

ثناء  أ  -عدا األعضاء التنفيذيين    -عضو  كل  كل والتنقالت وخالفه ل يتم صرف مبلغ مقطوع كتعويض عن مصاريف السكن واأل -

و ما  أ  ةوىل ذهاب وعودأ  ةسفر درج  ةىل تذكرإ  ةضافدوالر باإل   3,000بمبلغ مقطوع قدره    ةحضوره اجتماع اللجنة خارج المملك 

 يعادل قيمتها.  

للشركة أو مشاركة أي من أعضاء   الرئيسيإذا طلب رئيس مجلس اإلدارة من أي من اللجان عقـد اجتماع للجنة خارج المركز   -

المصاريف أسوة   عن  -عدا األعضاء التنفيذيين    –  اللجان أو جميعهم في اجتماع مجلس اإلدارة فيتم تعويض األعضاء الحاضرين

 بأعضاء مجلس اإلدارة.  

أ - كثر من اجتماع في نفس اليوم والمكان فإن التعويضات عن المصاريف المذكورة أعاله تصرف لمرة واحدة  في حالة عقد 

  . عدا األعضاء التنفيذيين ،فقط لكل عضو
 

 سياسة مكافآت اإلدارة التنفيذية بالشركة:  .3

 الغرض  1.3
تهدف هذه السياسة إىل مكافأة الموظفين عىل أدائهم السنوي ولتقدير جهودهم ومساهمتهم في تحقيق أهداف الشركة  

والمعتمدة من مجلس اإلدارة وذلك من خالل مكافأة أداء سنوية مرتبطة بمستوى أداء الشركة والموظفين والمرجو منها  

رفع مستوى أداء الموظفين لتحقيق أهداف الشركة السنوية، وكذلك  اإلستقطاب والمحافظة عىل أفضل الكفاءات والتحفيز و

الربط بين أداء الموظفين وأهداف الشركة السنوية وتوفير التنوع في تركيبة األجور والمزايا مقارنة بأفضل الممارسات في  

 سوق العمل.  

  
 االستحقاق واإلرشادات   2.3

 نفيذيين بالشركة.  يتم في بداية العام إقرار أهداف الشركة وأهداف الت -

 يتم في نهاية العام تقييم األداء للشركة والموظف.   -

 تتناسب قيمة المكافأة الممنوحة للتنفيذيين طرديًا مع صافي الربح الذي حققته الشركة.   -

 تحسب مكافأة الموظف التنفيذي كعدد رواتب تزيد وتنقص بحسب أدائه أو حسب عقود عملهم.   -

 ا مع مدة خدمته الفعلية من عام التقييم.  تتناسب مكافأة الموظف طرديً  -

 كما يحق للجنة الترشيحات والمكافآت أن توصي بصرف مكافآت استثنائية لألداء المتميز.   -

  
 آلية التنفيذ:   3.3

تقوم اإلدارة التنفيذية بالرفع للمجلس بالنتائج المالية المحققة لعام التقييم المنصرم لتحديد المكافآت حسب السياسة   -

 دة.  المعتم 

 يطلع المجلس عىل النتائج المالية للعام المنصرم.   -
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 يطلب المجلس من لجنة الترشيحات والمكافآت بناء عىل السياسة المعتمدة تحديد المكافآت.   -

 عىل تقييم أداء الشركة.   باالطالع تقوم اللجنة  -

 .  باالعتمادتقوم اللجنة بتحديد المكافآت ثم توصى اللجنة للمجلس  -

 يقوم المجلس بعد إقرار ما يراه حيال هذا األمر بتوجيه اإلدارة التنفيذية بصرف المكافآت والرفع بما تم للمجلس.  -
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 الباب الثاني عشر 

 بالوثائقاالحتفاظ 
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يجب عىل الشركة أن تحتفظ بجميع المحاضر والمستندات والتقارير والوثائق األخرى المطلوب االحتفاظ بها بموجب هذه الالئحة في مقر  

 .المراجعة الشركة الرئيس مدة ال تقل عن عشر سنوات، وأن يشمل ذلك تقرير مجلس اإلدارة وتقرير لجنة 

بإقامتها) أو مطالبة أو   مع عدم اإلخالل بهذه المدة، يجب عىل الشركة في حال وجود دعوى قضائية (بما في ذلك أي دعوى قائمة أو مهدد 

القضائية   الدعوى  تلك  انتهاء  لحين  بها  االحتفاظ  الوثائق  أو  التقارير  أو  المستندات  أو  المحاضر  بتلك  تتعلق  قائمة  تحقيق  إجراءات  أو  أي 

 .المطالبة أو إجراءات التحقيق القائمة

 

 

 

 


