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 (  7مرفق البند ) 

 الئحة عمل لجنة المراجعة تعديل

 



 

 قبل التعديل بعد التعديل

 المادة الثالثة: تشكيل اللجنة

كة لمدة ثالث سنوات، -1 تشكل لجنة المراجعة بقرار من الجمعية العامة العادية للشر

هم، عىل أن يكون من بينهم عضو مستقل  ن أو من غير وتتكون من ثالثة أعضاء من المساهمير

 من أعضاء مجلس 
َ
. عىل األقل وأن ال تضم أيا ن  اإلدارة التنفيذيير

ي الشؤون المالية  -2
ن أعضاء اللجنة عضو واحد عىل األقل مختص فن يجب أن يكون من بير

ي حال استيفاء أي من 
ي الشؤون المالية والمحاسبية فن

والمحاسبية، ويعتير العضو مختص فن

وط التالية:   الشر

ي مجال -أ
ة عملية فن ي المحاسبة أو ما يعادلها وخير

المحاسبة درجة الدكتوراه فن

 عىل زمالة الهيئة 
ً
، تخفض إىل سنة إذا كان حاصال ن والمراجعة ال تقل عن سنتير

ي مماثل تعتمده الهيئة. 
ن أو أي تأهيل مهنن ن القانونيير  السعودية للمحاسبير

ي مجال المحاسبة  -ب
ة عملية فن ي المحاسبة أو ما يعادلها وخير

درجة الماجستير فن

 عىل  والمراجعة ال تقل عن خمس سنوات تخفض
ً
إىل ثالث سنوات إذا كان حاصال

ي مماثل تعتمده 
ن أو أي تأهيل مهنن ن القانونيير زمالة الهيئة السعودية المحاسبير

 الهيئة. 

ي مجال المحاسبة -ج
ة عملية فن ي المحاسبة أو ما يعادلها وخير

درجة البكالوريوس فن

 
ً
والمراجعة ال تقل عن سبع سنوات، تخفض إىل خمس سنوات إذا كان حاصال

ي مماثل تعتمده ع
ن أو اي تأهيل مهنن ن القانونيير ىل زمالة الهيئة السعودية للمحاسبير

 الهيئة. 

ي اإلدارة التنفيذية أو المالية -3
ن
ن ف ن الماضيتير ال يجوز لمن يعمل أو كان يعمل خالل السنتير

ي لجنة المراجعة. 
 فن
ً
كة، أن يكون عضوا كة، أو لدى مراجع حسابات الشر  للشر

ي لجنة المراجعة.  ال يجوز أن يكون -4
 فن
ً
 رئيس مجلس اإلدارة عضوا

 أسماء  -5
ً
شيحات والمكافآت متضمنا اح من لجنة الير يتم ترشيح أعضائها بناًء عىل اقير

ن لعضوية اللجنة ويتم رفعه لمجلس اإلدارة، بحيث يقوم مجلس اإلدارة بالتوصية  المرشحير

ن لعضوية اللجنة ليتم تشك  يلها من قبل الجمعية. للجمعية العامة بأسماء المرشحير

 

 
وط الواجب توافرھا فن عضو اللجنة. 2.1.8 .  تشكیل لجنة المراجعة والشر

 تكون لجنة المراجعة إحدى اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة ، وتشكل من- 1 
ن ،  3  ثالثة أعضاء ، ویجوز أن یكون من بینھم أعضاء من مجلس اإلدارة غير التنفیذیير

ط فیمن  ن ، ویشير یطة أال یزید عددھم عن عضویير ن عضوا" باللجنة أن یتوافر فیشر ما  هیعير
  یىلي 

ن  كة المالكیير ، وأال  (سھم 100لعدد من األسھم ال یقل عن ) أـ أن یكون من مساھىم الشر
كة 5من  یملك أكي    %من أسھم الشر

ن ب.   أال یكون من أعضاء مجلس اإلدارة التنفیذیير
فن لجنة المراجعة عضویة أى لجنة أخري منبثقة عن  هأن ال یجمع إىل جانب عضویتت. 

 مجلس اإلدارة
ن أن یكون أحد - 2 .  تأھیل علىم مالئم وإلمام  هلدی -عىل األقل  -أعضاء اللجنة  یتعير

 :والمحاسبیة وبطبیعة أعمال المنشأة ، وذلك كما یىلي  بالجوانب المالیة
ة عملیة فن مجال المحاسبة والمراجعة ال    المحاسبة أو ما یعادلھا، وخير

أـ درجة الدكتوراة فن
ن  ن ، تخفض إىل سنة إذا كان حاصال عىل زمالة الھیئة السعودیة للمحاسبیير تقل عن سنتير

ن أو أى تأھیل مھنن مماثل تعتمد  ه الھیئة القانونیير
ة عملیة فن مجال المحاسبة  .ب  المحاسبة أو ما یعادلھا ، وخير

درجة الماجستير فن
والمراجعة ال تقل عن خمس سنوات ، تخفض إىل ثالث سنوات إذا كان حاصال عىل زمالة 

ن أو أى تأ ن القانونیير  ھیل مھنن مماثل تعتمده الھیئة الھیئة السعودیة للمحاسبیير
 مجال المحاسبة  درجةت.  

ن
ة عملیة ف  المحاسبة أو ما یعادلھا وخير

ن
البكالوریوس ف

والمراجعة ال تقل عن سبع سنوات ، تخفض إىل خمس إذا كان حاصال عىل زمالة الھیئة 
ن أو أالسع ن القانونیير  تأھیل مھنن مماثل تعتمده الھیئة يودیة للمحاسبیير

 
 



 

 المادة الرابعة: المركز الشاغر

ي حال شغور 
أحد مقاعد اللجنة أثناء مدة عمل اللجنة بسبب الوفاة أو االستقالة أو العجز  فن

ن مجلس اإلدارة بناًء عىل توصية لجنة  أو طلب العضو إعفاءه من عضوية اللجنة، يعير

ي اللجنة وذلك 
 آخر بشكل مؤقت يشغل المنصب الشاغر فن

ً
شيحات والمكافآت عضوا الير

وط الواجب ت ي االعتبار الشر
 فن
ً
ن عىل أخذا ي عضو اللجنة، عىل أن يعرض هذا التعيير

وفرها فن

ي اللجنة لدورة أخرى. 
ن العضو فن  أول جمعية عامة قادمة إلقراره. كما أنه يجوز إعادة تعيير

 

 فقرة جديدة

 المادة الخامسة: اإلعفاء من عضوية اللجنة

ية مجلس يجوز إعفاء أي عضو من أعضاء اللجنة بقرار من الجمعية العامة بناًء عىل توص

ي الحاالت التالية: 
 اإلدارة فن

1- 
ً
ا ه المجلس مرصن ي اللجنة أو سوء الترصف الذي يعتير

إساءة استخدام العضو لمنصبه فن

كة بصفة عامة واللجنة بصفة خاصة.   بأهداف وسمعة الشر

 تغيب العضو عن حضور ثالثة اجتماعات متتالية دون عذر يقبله مجلس اإلدارة. -2

وط ا-3 ي العضو. انتفاء أي من شر
 لعضوية الواجب توفرها فن

 

ن أو إعفاء أعضاء لجنة المراجعة ومدة عضویتھم   تعیير
ن مجلس اإلدارة - 1  أعضاء لجنة المراجعة ، یعير

وط الواجب توافرھا فن مع مراعاة الشر
أعضاء اللجنة وذلك لمدة ثالث سنوات . وعىل مجلس اإلدارة اتخاذ اإلجراءات الالزمة 

ن اللجنة من ال قیام بالمھام المناطة بھا بما فن ذلك إطالع اللجنة ، وبدون أى قیود عىل  لتمكير
ى ت أو غير ذلك من األمور النر تر كافة البیانات والمعلومات والتقاریر والسجالت والمراسال 

 .اللجنة أھمیة االطالع علیھا
ن العضو فن اللجنة لدورة أخرى- 2   یجوز إعادة تعیير

 أعضاء اللجنة بقرار من المجلس فن الحاالت التالیةعضو من  يیجوز إعفاء أ-32 .
  .طلب العضو إعفاءه من عضویة اللجنةأ. 
ا .ب ه المجلس مرصن إساءة استخدام العضو لمنصبة فن اللجنة أو سوء الترصف الذى یعتير

كة بصفة عامة واللجنة بصفة خاصة   .بأھداف وسمعة الشر
عند  مجلس اإلدارة هلیة دون عذر یقبلیب العضو عن حضور ثالث إجتماعات متتاتغ.ت

انتھاء مدة العضو ، أثناء مدة عمل اللجنة ، بسبب الوفاة أو اإلستقالة أو العجز أو اإلعفاء، 
وط   األعتبار الشر

ن
 اللجنة وذلك أخذا ف

ن
ن المجلس عضو أخر لشغل المنصب الشاغر ف یعير

 عضو اللجنة. ویعتير كل من العضو الذى شغر 
ن
 اللجنة والعضو  همنصب الواجب توفرھا ف

ن
ف

ة خدمة العضو ال ن لمواصلة فير ة دورة   ذى شغر منصبة فن اللجنة ، قد خدمالذى یعير لفير
 .كاملة

 
 

 المادة السادسة: اختصاصات اللجنة وصالحياتها ومسؤولياتها

كة والتحقق من سالمة ونزاهة التقارير والقوائم  تختص لجنة المراجعة بمراقبة أعمال الشر

 :  المالية وأنظمة الرقابة الداخلية فيها، وتشمل مهام اللجنة بصفة خاصة ما يىلي

 مھام لجنة المراجعة ومسؤولیاتھا. 1.1.8
إن وجود نظام رقابة داخلیة فاعل ، ھو أحد المسؤولیات المناطة بمجلس اإلدارة ، وتتمثل 

المھمة األساسیة للجنة المراجعة فن التحقق من كفایة نظام الرقابة الداخلیة وتنفیذه 
أى توصیات لمجلس اإلدارة من شأنھا تفعیل النظام وتطویره بما یحقق بفاعلیة، وتقدیم 

ن والمستثمرین بكفاءة عالیة وتكلفة معقولة .  كة ویحىم مصالح المساھمير أغراض الشر
 :ویشمل نطاق عمل اللجنة القیام بكل األعمال النر تمكنھا من تحقیق مھامھا ، ومنھا



 

 التقارير المالية:  -أ

كة قبل عرضها عىل مجلس اإلدارة  -1 دراسة القوائم المالية األولية والسنوية للشر

ي شأنها لضمان نزاهتها وعدالتها وشفافيتها. 
 وإبداء رأيها والتوصية فن

ي ـ  -2
بناًء عىل طلب مجلس اإلدارة ـ فيما إذا كان تقرير مجلس اإلدارة إبداء الرأي الفنن

ي تتيح 
كة عادلة ومتوازنة ومفهومة وتتضمن المعلومات النر والقوائم المالية للشر

كة وأدائها ونموذج عملها   والمستثمرين تقييم المركز الماىلي للشر
ن للمساهمير

اتيجيتها.   واسير

 ضمنها التقارير المالية. دراسة أي مسائل مهمة أو غير مألوفة تت -3

كة أو من يتوىل مهامه أو  -4 ها المدير الماىلي للشر ي أي مسائل يثير
البحث بدقة فن

كة أو مراجع الحسابات.  ي الشر
ام فن ن  مسؤول االلير

ي التقارير المالية.  -5
ي المسائل الجوهرية الواردة فن

 التحقق من التقديرات المحاسبية فن

ي ا -6
كة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس دراسة السياسات المحاسبية المتبعة فن لشر

 اإلدارة ي شأنها. 

 المراجعة الداخلية:  -ب
كة.  -1 ي الشر

 دراسة ومراجعة نضم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر فن
دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ اإلجراءات التصحيحية  -2

 للملحوظات الواردة فيها. 
اف عىل أدا  -3 ي الرقابة واإلشر

ء وأنشطة المراجع الداخىلي وإدارة المراجعة الداخلية فن

كة  ي أداء األعمال -إن وجدت–الشر
، للتحقق من توافر الموارد الالزمة وفعاليتها فن

، فعىل اللجنة تقديم  كة مراجع داخىلي
والمهام المنوطة بها. وإذا لم يكن للشر

 توصيتها إىل المجلس بشأن مدى الحاجة إىل تعيينه. 

ن مدير وحدة أو إدارة المراجعة الداخلية أو المراجع التوصية ل -4 مجلس اإلدارة بتعيير

اح مكافآته.   الداخىلي واقير

 مراجع الحسابات:  -ج

شيح مراجعي الحسابات وعزلهم وتحديد أتعابهم  -1 التوصية لمجلس اإلدارة بير

وط  وتقييم أدائهم، بعد التحقق من استقاللهم ومراجعة نطاق عملهم وشر

 التعاقد معهم. 

التحقق من استقالل مراجع الحسابات وموضوعيته وعدالته، ومدى فعالية  -2

اف عىل إدارة المراجعة الداخلیة-1 ي تنفیذ  اإلشر
ن
كة ، والتحقق من مدى فاعلیتھا ف ي الشر

ن
ف

ي حددھا لھا مجلس اإلدارة
 األعمال والمھمات النر

ي شأندراسة نظام الرقابة الداخلیة ووضع تقریر - 2
 .همكتوب عن رأیھا وتوصیاتھا فن

دراسة تقاریر المراجعة الداخلیة ومتابعة تنفیذ اإلجراءات التصحیحیة للملحوظات - 3
 .فیھاالواردة 

اف عىل عملیات التقىص ذات العالقة بالغش أو األ - 4 كة ، أو أاإلشر  يخطاء النر تقع فن الشر
 .أمور ترى اللجنة أھمیة تقصیھا

ن وفصلھم وتحدید أتعابھم، والتأكد -5 ن القانونیير ن المحاسبير التوصیة لمجلس اإلدارة بتعیير
 .من استقاللیتھم

ن القانو - 6 ي متابعة أعمال المحاسبير
ن ، واعتماد أي عمل خارج نطاق أعمال المراجعة النر نیير

 .یكلفون بھا أثناء قیامھم بأعمال المراجعة
ي وأبداء ملحوظاتھا علیھا- 7

  .دراسة خطة المراجعة مع المحاسب القانونن
ي شأنھا- 8

ي عىل القوائم المالیة ومتابعة ما تم فن
 .دراسة ملحوظات المحاسب القانونن

المالیة األولیة والسنویة قبل عرضھا عىل مجلس اإلدارة وإبداء الرأي  دراسة القوائم- 9
ي شأنھا

 .والتوصیة فن
ي شأنھا- 10

 .دراسة السیاسات المحاسبیة المتبعة وإبداء الرأي والتوصیة لمجلس اإلدارة فن
 .ما یستجد من أعمال یقوم مجلس اإلدارة بإسنادھا للجنة وفق ما یرتبط وطبیعة عملھا- 11



 

ي االعتبار القواعد والمعايير ذات الصلة. 
ن
 أعمال المراجعة، مع األخذ ف

3-  
ً
كة وأعماله، والتحقق من عدم تقديمه أعماال مراجعة خطة مراجع حسابات الشر

 اتها حيال ذلك. فنية أو إدارية تخرج عن نطاق أعمال المراجعة، وإبداء مرئي

كة.  -4  اإلجابة عن استفسارات مراجع حسابات الشر

دراسة تقرير مراجع الحسابات ومالحظاته عىل القوائم المالية ومتابعة ما أتخذ  -5

 بشأنها. 

ام:  -د ز  ضمان االلت 

كة اإلجراءات الالزمة  -1 مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من اتخاذ الشر

 بشأنها. 

ن  -2 كة باألنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العالقة. التحقق من الير  ام الشر

كة مع األطراف ذوي العالقة،  -3 ح أن تجربــها الشر مراجعة العقود والتعامالت المقير

 وتقديم مرئياتها حيال ذلك إىل مجلس اإلدارة. 

ورة اتخاذ إجراء بشأنها إىل مجلس اإلدارة، وإبداء  -4 رفع ما تراه من مسائل ترى ضن

ن اتخاذها. تو  ي يتعير
 صياتها باإلجراءات النر

 

 دة السابعة: أسلوب عمل اللجنةالما

ي ستقوم بها خالل السنة القادمة 
 لألعمال النر

ً
تعد اللجنة خطة عمل سنوية تشمل وصفا

عىل شكل برامج عمل تقدر فيها التكلفة التقديرية والمدة الالزمة إلنجاز كل برنامج وترفع 

 هذه الخطة إىل المجلس العتمادها. 

 

 
 أسلوب عمل لجنة المراجعة. 4.1.8 

بھا ، وتقدم لمجلس اإلدارة إلعتمادھا، وتستمد الئحة ة تعد اللجنة الئحة العمل الخاص- 1 
یعات المقننة بالمملكة كة والنظم والتشر  .لجنة المراجعة موادھا من النظام األساىس للشر

تعد اللجنة خطة عمل سنویة تشمل وصفا لألعمال النر ستقوم بھا خالل السنة القادمة - 2 
برامج عمل تقدر فیھا التكلفة التقدیریة والمدة الالزمة إلنجاز كل برنامج وترفع عىل شكل 

 .ھذه الخطة إىل المجلس إلعتمادھا
تقدم اللجنة تقاریر دوریة إىل مجلس اإلدارة تتضمن ما قامت بھ من أعمال ونتائجھا ، - 3 

 
ن
ن للجنة من انحرافات أو أخطاء أو نقاط ضعف مھمة ف  ذلك ما تبير

ن
تصمیم أو تنفیذ  بما ف

كة ، وأن یتضمن التقریر ما تر  اه اللجنة من توصیات لمعالجة نظام الرقابة الداخلیة فن الشر
كة وتفعیلالقصور بما یمكن من تطویر نظام ال هأوج  هرقابة الداخلیة فن الشر
ن أن تكون اللجنة عىل حذر عند إعداد تقاریرھا من احتمال حدوث أعمال غير - 4 یتعير

تعمدة ، أو وجود غش أو أخطاء فن التقاریر المالیة النر تعدھا المنشأة ، وأن تكون نظامیة م
ن عىل  اللجنة متیقظة للفرص أو الحاالت النر قد تسمح بحدوث ھذه العملیات، ویتعير

ن لھا أي من ھذه الحاالت النظر فن مدى الحاجة لإلستئناس برأي إستشارى  اللجنة إذا ما تبير
حات حیالھالدراسة الحالة وتقدی  .م ما یراه من مقير



 

 

ز اللجنة ومجلس اإلدارةا  لمادة الثامنة: حدوث تعارض بي 

ن توصيات لجنة المراجعة وقرارات مجلس اإلدارة، أو إذا رفض المجلس  إذا حصل تعارض بير

كة وعزله وتحديد أتعابه وتقييم أدائه  ن مراجع حسابات الشر األخذ بتوصية اللجنة بشأن تعيير

ن  راتها، أو تعيير ن تقرير مجلس اإلدارة توصية اللجنة ومير ، فيجب تضمير المراجع الداخىلي

 وأسباب عدم أخذه بها. 

 

 فقرة جديدة

 المادة التاسعة: تزويد اللجنة بالمعلومات

ن اللجنة من القيام بالمهام المناطة بها -1 عىل مجلس اإلدارة اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتمكير

ي ذلك إطالع اللجنة،
وبدون أي قيود عىل كافة البيانات والمعلومات والتقارير  بما فن

ي ترى اللجنة أهمية االطالع عليها. 
 والسجالت والمراسالت أو غير ذلك من األمور النر

ن  -2 كة تزويد أعضاء مجلس اإلدارة واألعضاء غير التنفيذيير ن عىل اإلدارة التنفيذية بالشر يتعير

كة بجميع المعلوما والوثائق والسجالت الالزمة، عىل  والبياناتت بوجه خاص ولجان الشر

ي الوقت المناسب؛ لتمكينهم من أداء أن 
تكون كاملة وواضحة وصحيحة وغير مضللة وفن

 واجباتهم ومهامهم. 

 

 فقرة جديدة

ة: تقرير اللجنة  المادة العاشر

عىل لجنة المراجعة إعداد تقدير يحتوي عىل تفاصيل أدائها الختصاصاتها ومهامها -1

ي مدى  
ن
كات ولوائحه التنفيذية، ويتضمن توصياتها ورأيها ف ي نظام الشر

ن
المنصوص عليها ف

كة.  ي الشر
ن
 كفاية نظام الرقابة الداخلية ف

كة الرئيس وأن ينشر -2 ي مركز الشر
 كافية من هذا التقرير فن

ً
عىل مجلس اإلدارة أن يودع نسخا

ي للسوق 
ونن كة والموقع اإللكير ي للشر

ونن ي الموقع اإللكير
ن
عند نشر الدعوة النعقاد الجمعية ف

ويد كل  ن  عىل األقل، لير
ً
ين يوما العامة وذلك قبل موعد انعقاد الجمعية العامة بواحد وعشر

ن بنسخة منه وُيتىل ملخص التقرير أثناء انعقاد الجمعية العامة.   من يرغب من المساهمير

 فقرة جديدة

ة: اجتماعات اللجنة  فقرة جديدة المادة الحادية عشر



 

ة بناًء عىل طلب عضوين عىل األقل أو طلب المراجع الداخىلي أو مراجع جتمع اللجن -1

المالية السنة  عىل األقل خاللوتجتمع اللجنة بشكل دوري أربــع مرات  ،الحسابات

كة   وكلما دعت الحاجة. للشر

كة،  دورية مع بصفةاللجنة  تجتمع -2 كة، ومع المراجع الداخىلي للشر
مراجع حسابات الشر

 .إن وجد

الداخىلي ومراجع الحسابات طلب االجتماع مع لجنة المراجعة كلما دعت للمراجع  -3

 الحاجة إىل ذلك. 

ن ش اللجنة ال يحق لغير أعضاء اللجنة  -4 إال إذا طلبت اللجنة حضور اجتماعاتها عدا أمير

 .االستماع إىل رأيه أو الحصول عىل مشورته

ط لصحة اجتماع لجنة المراجعة حضور أغلبية أعضائها، وتصد -5 ر قراراتها بأغلبية يشير

ين، وعند تساوي األصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس  أصوات الحاضن

 االجتماع. 

ي لحضور اجتماعات اللجنة بشكل دوري.  -6
 يتم دعوة المحاسب القانونن

ي سبيل أداء عملها:  -7
 للجنة المراجعة فن

كة ووثائقها. -أ  حق االطالع عىل سجالت الشر

 ن أعضاء مجلس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية. أن تطلب أي إيضاح أو بيان م-ب

كة لالنعقاد إذا أعاق -ج أن تطلب من مجلس اإلدارة دعوة الجمعية العامة للشر

ار أو خسائر جسيمة.  كة ألضن  مجلس اإلدارة عملها أو تعرضت الشر

ي  -8
كة أو من خارجها فن ن من داخل الشر اء والمختصير للجنة االستعانة بمن تراه من الخير

ي محرصن اجتماع اللجنة، مع ذكر اسم الخبير حدود صال 
ن
حياتها، عىل أن يضمن ذلك ف

كة أو اإلدارة التنفيذية.   وعالقته بالشر

 

ز الش ة: اختصاصات رئيس اللجنة ونائبه وأمي   المادة الثانية عشر

 لمدة عضوية اللجنة، ويقوم النائب بمعاونة -1
ً
الرئيس يختار أعضاء اللجنة من بينهم رئيسا

ي أداء مهامه ويحل مقامه عند غيابه. 
 فن

2- : اف عىل إنجاز اللجنة لمهامها، وله عىل وجه الخصوص ما يىلي  يتوىل رئيس اللجنة اإلشر

دعوة اللجنة لالنعقاد وتحديد وقت وتاريــــخ ومكان كل اجتماع من اجتماعات اللجنة -أ

 وجدول األعمال وذلك بالتنسيق مع أعضاء اللجنة. 

ن اللجنةا 5.1.8  ختصاصات رئیس اللجنة ونائبه وأمير
اللجنة یختار أعضاء اللجنة من بینھم رئیسا لمدة عضویة اللجنة ، ویتوىل رئیس - 1 

 :عىل األخص ما یىلي  هاف عىل إنجاز اللجنة لمھامھا ولاإلشر 
أـ دعوة اللجنة لإلنعقاد وتحدید وقت وتاریــــخ ومكان كل اجتماع من اجتماعات اللجنة  

 وجدول األعمال وذلك بالتنسیق مع اعضاء اللجنة
 .رئاسة اجتماعات اللجنةب. 
 دارةـ رفع نتائج أعمال اللجنة وتوصیاتھا لمجلس اإل ت 
وعاتھا عىل المدى القصير والطویل بالتنسیق مع  ث.  إعداد موازنة اللجنة وخطة عملھا ومشر

ن اللجنة ، وعرضھا عىل اللجنة تمھیدا لرفعھا لمجلس اإلدارة ، بعد اعتمادھا من اللجنة  .أمير



 

 ماعات اللجنة. رئاسة اجت-ب

ن اللجنة وعرضها عىل اللجنة  -ج إعداد تقارير دورية عن أنشطة اللجنة بالتنسيق مع أمير

 لرفعها لمجلس اإلدارة بعد اعتمادها من اللجنة. 
ً
 تمهيدا

وعاتها عىل المدى القصير والطويل بالتنسيق مع -ه إعداد موازنة اللجنة وخطة عملها ومشر

ن اللجنة وعرضها عىل   اللجنة تمهيد لرفعها لمجلس اإلدارة، بعد اعتمادها من اللجنة. أمير

 تمثيل اللجنة أمام المجلس وأي جهة أخرى تستدعي ذلك. -و

2-  :  لها وتحدد مكافأته، ويختص بما يىلي
ً
ن اللجنة أمينا  تعير

ي التصويت. -أ
 حضور اجتماعات اللجنة، وال يحق فن

 لجلسات وجدول األعمال لألعضاء. إعداد محاضن االجتماعات، والتبليغ بمواعيد ا -ب

 القيام بكافة األعمال اإلدارية الخاصة باللجنة.  -ج

كة.  -د ام بالمحافظة عىل أشار الشر ن  االلير

كة.  -هـ  مع مصلحة الشر
ً
 االمتناع عن ممارسة أي نشاط قد يكون متعارضا

ة العم -و ن اللجنة أن يكون لديه التأهيل العلىمي والخير ي تمكنه يراع عند اختيار أمير
لية النر

 من القيام بالمهام المناطة به. 

يجب حضور رئيس اللجنة أو من ينيبه من أعضائها للجمعيات العامة لإلجابة عن أسئلة -3
 . ن  المساهمير

 

ن اللجنة وعرضھا عىل اللجنة ج.  ـ إعداد تقاریر دوریة عن أنشطة اللجنة بالتنسیق مع أمير
 تمھیدا لرفعھا لمجلس اإلدارة ، بعد اعتمادھا من اللجنة

 .تمثیل اللجنة أمام المجلس وأى جھة أخرى تستدعي ذلك ح. 
ي یختار أعضاء اللجنة من بینھم نائبا للرئیس لمدة عضویة اللجنة ی- 2 

 قوم بمعاونة الرئیس فن
 هعند غیاب هویحل مقام هأداء مھام

ن اللجنة الذى - 3 . اجتماعات اللجنة ، دون أن یكون  هاللجنة وتحدد أتعاب هتعینیحرصن أمير
له حق فن التصویت ، ویعد محاضن االجتماعات ویبلغ مواعید الجلسات وجدول االعمال 

ن اللجنة ان اختیار ا لألعضاء ویقوم بكافة االعمال االداریة الخاصة باللجنة ، ویراع عند  مير
ة العم هیكون لدی م  هلیة النر تمكنالتأھیل العلىم والخير ن من القیام بالمھام المناطة به ، ویلير

كة واالمتناع عن ممارسة اى نشاط قد یكون متعارضا  ن اللجنة بالمحافظة عىل اشار الشر امير
كة  .مع مصلحة الشر

ة: توثيق اجتماعات اللجنة  المادة الثالثة عشر

نقاشات ومداوالت، يجب توثيق اجتماعات اللجنة وإعداد محاضن لها تتضمن ما دار من 
ي سجل خاص ومنظم، وبيان أسماء 

ن
وتوثيق توصيات اللجنة ونتائج التصويت، وحفظها ف

ي أبدوها 
ين والتحفظات النر ، وتوقيع هذه المحاضن من جميع -إن وجدت–األعضاء الحاضن

ين.   األعضاء الحاضن
 

 فقرة جديدة

ة: ترتيبات تقديم الملحوظات  المادة الرابعة عشر

كة تقديم ملحوظاتهم بشأن أي تجاوز عىل لجنة  ي الشر
ن
ن ف المراجعة وضع آلية تتيح للعاملير

ها بشية. وعىل اللجنة التحقق من تطبيق هذه اآللية بإجراء تحقيق  ي التقارير المالية أو غير
فن

ي إجراءات متابعة مناسبة
 مستقل يتناسب مع حجم الخطأ أو التجاوز وتبنن

 فقرة جديدة



 

 

 

ة: مكافآت أعضاء اللجنةالمادة الخامسة   عشر

ريال عن كل اجتماع،  3000يستحق عضو اللجنة بدل حضور جلسات اللجنة بمبلغ  -1
 ريال.  150,000ومكافأة سنوية بمبلغ 

ي تقرير مجلس اإلدارة السنوي للجمعية  -2
يتم اإلفصاح عن مكافآت أعضاء اللجنة فن

 العامة. 
 

 

 تحدید أتعاب لجنة المراجعة   6.1.8
ریال  5000اللجنة من أعضاء مجلس اإلدارة عىل بدل حضور بقیمة  یحصل عضو . 1

ریال  15000سعودى وعضو اللجنة من غير أعضاء مجلس اإلدارة عىل بدل حضور بقیمة 
  سعودى عن كل اجتماع

یفصح تقریر مجلس اإلدارة السنوى للجمعیة العامة عن بدالت الحضور النر تم ضفھا . 2 .
 .امألعضاء اللجنة خالل الع

ة: االعتماد والنفاذ  المادة السادسة عشر

 من تاريــــخ اعتمادها من الجمعية العامة 
ً
اح من مجلس -يعمل بهذه الالئحة اعتبارا بناًء اقير

 لما تقتضيه الحاجة -اإلدارة
ً
 وتبلغ لألطراف المعنية، ويتم مراجعة هذه الالئحة وفقا

 فقرة جديدة



 

 

 

 

 

 

 

 

 (  8مرفق البند ) 

 ترشيحات والمكافآتالئحة عمل لجنة ال تعديل

 



 

 قبل التعديل بعد التعديل

 وقواعد اختيار أعضاءهاالمادة الثالثة: تكوين اللجنة 

 : ي
شيحات والمكافآت( عىل النحو اآلتر  تشكل بقرار من مجلس اإلدارة لجنة تسىم  )لجنة التر

 ( ن 3تتكون اللجنة من ن عىل أن يكون أغلبهم مستقلير  ، وججو  ( أعضاء عىل األقل من غتر أعضاء مجلس اإلدارة التنفيذيير

هم.  ن أم غتر  االستعانة بأشخاص من غتر أعضاء المجلس سواء أكانوا من المساهمير

  .ي أول اجتماع للجنة بعد تشكيلها
ن ، وجتم تعيينه فن شيحات والمكافآت من األعضاء المستقلير  أن يكون رئيس لجنة التر

 كة. أن يكون لدى أعضاء اللجنة التأهيل العلىمي والتدرجب العمىلي المناسب واإللم  ام بالنواحي اإلدارجة وطبيعة نشاط الشر

شيحات والمكافآت ي لجنة التر
 
 ال يجوز أن يشغل رئيس مجلس اإلدارة منصب الرئيس ف

 
شیحات لجنة تشكیل 8.2.2 وط والمكافأت التر  والشر
 اللجنة.  عضو فن  توافرھا الواجب

 
شیحات لجنة تكون  اللجان إحدى والمكافأت التر

 (3 ) من اللجنة وتشكل  ، رةاإلدا مجلس عن المنبثقة
  ، أعضاء

ط ن  فیمن ویشتر  ما هفی یتوافر أن باللجنة "عضوا یعير
 یىلي 
كة مساھىم من یكون .أن1 ن  الشر  من لعدد المالكیير

 .سھم ( 100 ) عن یقل ال األسھم
 
 بالجوانب وإلمام مالئم علىم تأھیل لدیه یكون . أن2

 .المنشأة أعمال وبطبیعة  ، اإلداریة
 
 
 

 الرابعة: إجراءات تعيي   وإعفاء أعضاء اللجنةالمادة 

  .شيحات والمكافآت مدة خدمة مجلس اإلدارة  ال يجو  أن تتجاو  مدة عضوجة لجنة التر

  .ي المجلس
ن
ي اللجنة منتهية بانتهاء عضوجته ف

ن
 تعد عضوجة عضو المجلس ف

  ي حال شغور أحد مقاعد اللجنة أثناء مدة عملها بسبب الوفاة أو االستقالة أو
العجز أو اإلعفاء من عضوجة اللجنة بناًء عىل فن

ي االعتبار 
ن
ي اللجنة وإكمال مدة العضوجة ، مع األخذ ف

ن
 آخر يشغل المنصب الشاغر ف

ً
ن مجلس اإلدارة عضوا طلب العضو ، يعير

ي العضو. 
ن
وط الواجب توفرها ف  الشر

  .ي اللجنة لدورة ثانية
ن العضو فن  يجو  إعادة تعيير

  ي أي وقت يراه مناسبا. يجو  عزل أو استبدال أي عضو
 من أعضاء اللجنة بقرار من مجلس اإلدارة فن

  يجو  عزل أو استبدال أي عضو من أعضاء اللجنة بقرار من مجلس اإلدارة عند تغيب العضو لثالث اجتماعات متتالية دون

ي عضوجة اللجنة. 
وط الواجب توفرها فن ط من الشر ي حال فقدان العضو ألي شر

 عذر مقبول أو فن

 ي وقت مناسب. يجو  لع
ط أن يكون ذلك فن  ضو اللجنة أن يستقيل من عضوجة اللجنة بشر

  . ن ن لعضو جديد من أعضاء اللجنة؛ فيجب أن يتم تبليغ الهيئة خالل خمسة أيام عمل من تارج    خ حدوث التعيير ي حال التعيير
 فن

ن    8.2.3 شیحات لجنة أعضاء إعفاء أو تعیير  التر
 عضویتھم.  ومدة والمكافأت

 
وط مراعاة مع 1-   توافرھا الواجب الشر

ن
 أعضاء ف

شیحات لجنة ن   ، والمكافأت التر اإلدارة  مجلس یعير
 وعىل . سنوات ثالث لمدة وذلك جنةالل أعضاء
ن  الال مة اإلجراءات اتخاذ اإلدارة مجلس اللجنة  لتمكير

 إطالع ذلك فن  بما بھا المناطة بالمھام القیام من
 البیانات كافة عىل قیود أى وبدون  ، اللجنة

 غتر  أو والمراسالت والسجالت والمعلومات والتقاریر
 .علیھا الطالعا أھمیة اللجنة تري التر  األمور من ذلك
ن  إعادة یجو  -2  أخرى لدورة اللجنة فن  العضو تعیير



 

  كة أن تشعر الهيئة بأسماء أعضاء اللجنة وصفات عضوجتهم عند تعيينهم وأي تغيتر ات تطرأ عىل ذلك خالل خمسة عىل الشر

كات الصادرة من الهيئة.  ي حددتها الئحة حوكمة الشر
 أيام عمل والتر

 

 المادة الخامسة: مهام ومسؤوليات اللجنة

  .ي قيام مجلس اإلدارة بمهامه عند ترشيح أعضاء جدد بالمجلس واللجان التابعة له
 تلعب اللجنة دورا محورجا فن

   اهة واألمانة والخت ن
شيح أفراد يتسمون بالتن ن عىل المدى الطوجل. تسىع اللجنة لتر ن القيمة للمساهمير ن عىل تحسير كتر

 ة والتر

  ن ، بما فيها تتوىل اللجنة المسؤولية الكلية عن تقييم خطط وسياسات وبرامج مكافآت أعضاء المجلس والمدراء التنفيذيير

ها من برامج  ي األرباح ، األجر األساسي السنوي والحوافز السنوجة والحوافز طوجلة األجل وخيارات األسهم أو غتر
المشاركة فن

وط أخرى مسبقة أو امتيا ات أو  وط عقود العمل واتفاقات إنهاء عالقة العمل وأي مزايا خاصة أو إضافية وأي شر وكذلك شر

ن ذات العالقة.   مدفوعات تعتت  ضمن األجور والمكافآت بموجب األنظمة والقوانير

  ن ومكافأة واستبقاء أعضاء مجلس اإل اهة واألمانة تسىع اللجنة لجذب وتحفتر ن ن الذين يتسمون بالتن دارة والمدراء التنفيذيير

ن عىل المدى الطوجل.  ن القيمة للمساهمير ن عىل تحسير كتر
ة والتر  والخت 

  شادي عىل أن ي تمثل األنشطة المعتادة للجنة للقيام بمسؤولياتها. هذه المهام بمثابة دليل استر
فيما يىلي توضيح للمهام التر

ي الجوانب التجارجة ، يكون مفهوما أن اللجنة ق
ات فن د تضطلع بمهام إضافية وتعتمد سياسات وإجراءات إضافية تناسب التغتر

ها. وقد تتوىل اللجنة أيضا أي مسؤوليات أو مهام أخرى توكل بها من مجلس  جعية ، أو التنظيمية ، أو القانونية ، أو غتر أو التشر

ن آلخر وذات صلة بأغراض اللجنة:   اإلدارة من حير

كة بما فيها أعضاء مجلس اإلدارة. تتوىل الل .1  جنة مسؤولية تحديد سياسات وممارسات األجور والمكافآت للشر

ن  .2 ن لعضوجة المجلس وترفع توصياتها إىل المجلس بشأن المرشحير تتوىل اللجنة مسؤولية تحديد األفراد المؤهلير

ي حال وجود مكان 
ن
 لسياسات ومعايتر واضحة. ف

ً
ي ذلك لالنتخاب كأعضاء بالمجلس ، وفقا

ن
عضو شاغر بالمجلس )بما ف

ي حال  جادة عدد أعضاء مجلس اإلدارة( ، تقدم اللجنة توصياتها بمرشح يشغل المنصب لتعيينه بواسطة المجلس. 
 فن

ي مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية.  .3
ح سياسات ومعايتر واضحة للعضوجة فن  تقتر

 وشغل وظائف اإلدارة التنفيذية.  إعداد وصف للقدرات والمؤهالت المطلوبة لعضوجة مجلس اإلدارة .4

ن عىل العضو تخصيصه ألعمال مجلس اإلدارة.  .5  تحديد الوقت الذي يتعير

ي االعتبار أي عوامل تراها مناسبة ، قد يكون منها سداد الرأي ، والمهارة ،  .6
شيح ، يجب عىل اللجنة أن تأخذ فن عند التر

ة ، وأال يكون قد سبقت إدانته بجرجمة مخلة باأل  ، ، وإىل أي مدى سيكون المرشح إضافة والتنوع ، والخت  مانة والشر

ي ترشيح أفراد  –وفقا لتقديرها المطلق  –مرغوبة لمجلس اإلدارة أو أي من لجان المجلس. وججو  للجنة أن تنظر 
فن

كة.  ن أو إدارة الشر ن من طر، المساهمير حير
 مقتر

ن أعضاء اللجان. تراجع اللجنة تشكيل كل لجنة تابعة للمجلس وتقدم توصياتها للمجلس لتعي .7  ير

 
شیحات لجنة مھام . 8.2.1  والمكافأت التر

 ومسؤولیتھا
شیحات للجنة األساسیة المھمة تتمثل  والمكافأت التر

ن  األفراد تحدید فن  ن  المؤھلير  أعضاء لیكونوا والمرشحير
وطال علیھم وتنطبق اإلدارة بمجلس  الال مة شر
 وضع فن  اإلدارة مجلس مساعدة وكذلك  ، للعضویة

 الال مة واالجراءات السیاسات وبناء سلیم حاكم نظام
 األعمال بكل القیام اللجنة عمل نطاق ویشمل . لذلك
 التر 

 :ومنھا  ، مھامھا تحقیق من تمكنھا
 

شیح اإلدارة لمجلس التوصیة 1-  لعضویة بالتر
 والتأكد  ، المعتمدة معایتر وال للسیاسات وفقا المجلس

 مخلة إدانته بجریمة سبق شخص أي ترشیح عدم من
،  .واألمانة بالشر

 
من  المطلوبة  لالحتیاجات السنویة المراجعة 2-

 وإعداد اإلدارة مجلس لعضویة المناسبة المھارات
 مجلس لعضویة المطلوبة والمؤھالت للقدرات وصف
ي  بما اإلدارة ،

ن
 أن یلزم الذي الوقت تحدید ذلك ف

 .اإلدارة مجلس ألعمال العضو یخصصه
 

ي  التوصیات ورفع اإلدارة مجلس ھیكل مراجعة 3-
ن
 ف

ات شأن ي  التغیتر
 .إجراؤھا یمكن التر

 
 

ي  والقوة الضعف جوانب تحدید 4-
 اإلدارة ، مجلس فن

اح كة مصلحة مع یتفق بما معالجتھا واقتر  .الشر
 

 األعضاء استقاللیة من سنوي بشكل التأكد 5-



 

ن للجان عند الحاجة لشغل مناصب شاغرة.  .8  توصي اللجنة بأعضاء إضافيير

ات المناسبة لعضوجة مجل  س اإلدارة ووظائف  .9 تراجع اللجنة بشكل سنوي االحتياجات الال مة من المهارات أو الخت 

 اإلدارة التنفيذية. 

ي يمكن تراجع اللجنة بشكل دوري هيكل مجلس اإلدارة واإلدارة التنف .11
ات التر ي شأن التغيتر

يذية وتقدم التوصيات فن

 إجراؤها. 

ن ، وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو  .11 تقوم اللجنة بالتحقق بشكل سنوي من استقاللية األعضاء المستقلير

كة أخرى.   يشغل عضوجة مجلس إدارة شر

ن واألعضاء ا .12 ي لألعضاء التنفيذين واألعضاء غتر التنفيذيير
. وضع وصف وظيفن ن ن وكبار التنفيذيير  لمستقلير

ن لمناصب اإلدارة التنفيذية ، بما فيهم الرئيس  .13 ن المحتملير ي اختيار وتقييم أداء المرشحير
تساعد اللجنة مجلس اإلدارة فن

 . ن ي للمدراء التنفيذيير
ا، عىل إعداد خطط التعاقب الوظيفن ي اإلشر

كة ، وفن  التنفيذي للشر

تيبات الال مة كي يجري المجلس تقوم اللجنة بتقييم أداء مجلس اإلدارة ككل  .14
ي نفس الوقت تتخذ التر

بشكل سنوي وفن

 تقييما ذاتيا ألدائه. 

تقوم اللجنة بإعداد سياسة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عن المجلس واإلدارة التنفيذية ،  .15

 العتمادها من الجمعية العا
ً
ي تلك السياسة اتباع معايتر ورفعها إىل مجلس اإلدارة للنظر فيها تمهيدا

مة ، عىل أن يراىع فن

 ترتبط باألداء ، واإلفصاح عنها ، والتحقق من تنفيذها. 

كة المرتبطة بمكافآت رئيسها التنفيذي ، من أجل  .16 ة عن مراجعة واعتماد أهدا، الشر تتوىل اللجنة المسؤولية المباشر

ي حال تحديد 
ي ضوء تلك األهدا، بصفة سنوجة. وفن

أي حوافز طوجلة األجل ، يجب عىل اللجنة مراعاة تقييم أدائه فن

كات مماثلة.  ن وقيمة حوافز مماثلة لرؤساء شر ي للمساهمير كة والعائد النست 
 عوامل مثل نتائج أعمال الشر

ن ، وخطط  .17 ترفع اللجنة توصياتها لمجلس اإلدارة بشأن مكافآت أعضاء المجلس ولجانه التابعة والمدراء التنفيذيير

ي األسهم. الحوافز وخطط المش
ن
 اركة ف

كة بما فيها الحوافز ومستحقات إنهاء عالقة العمل ، وسياسات وخطط  .18 تراجع اللجنة نظام المكافآت واألجور بالشر

اتيجية  . هذا النظام يجب أن يتوافق مع االستر ن ن غتر المديرجن وكبار المسؤولير المعاشات والمزايا الخاصة بالموظفير

كة.  جة بالشر  الخاصة بالموارد البشر

ن ، وججب أن تتوافق هذه  .19 كة المتعلقة بتوظيف وتطوجر وترقية واستبقاء الموظفير تراجع اللجنة بشكل دوري خطط الشر

كة.  جة بالشر اتيجية الخاصة بالموارد البشر  الخطط مع االستر

ه من التقارجر المطلوب .21 ن وغتر ة بموجب تجهز وتصدر اللجنة تقرجرا سنوجا عن مكافآت أعضاء المجلس والمدراء التنفيذيير

ن المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها ، مع بيان أي  األنظمة واللوائح ذات العالقة ، وتوضح العالقة بير

 انحرا، جوهري عن هذه السياسة. 

ي تحقيق األهدا، المتوخاة منها.  .21
ن
 تقوم اللجنة بشكل دوري بمراجعة سياسة المكافآت ، وتقيم مدى فعاليتها ف

ام  تتوىل اللجنة تقي .22 ن يم أدائها سنوجا وترفع نتائج التقييم إىل مجلس اإلدارة. هذا التقييم يشمل مستوجات األداء ومدى التر

ن ،المس  كان إذا مصالح تعارض أي وجود عدم و تقلير
كة إدارة مجلس عضویة العضو یشغل  .أخرى شر

 
 ومكافآت لتعویضات واضحة سیاسات وضع 6-

ن ، وكبار اإلدارة مجلس أعضاء  یراىع التنفیذیير
 .باألداء ترتبط معایتر  استخدام عنوضعھا

 
 بإسنادھا اإلدارة مجلس یقوم أعمال من یستجد ما 7-

 .عملھا وطبیعة یرتبط ما قوف للجنة
 

شیحات لجنة تشكیل 8.2.2 وط والمكافأت التر  والشر
 اللجنة.  عضو فن  توافرھا الواجب

 
شیحات لجنة تكون  اللجان إحدى والمكافأت التر

 (3 ) من اللجنة وتشكل  ، اإلدارة مجلس عن المنبثقة
  ، أعضاء

ط ن  فیمن ویشتر  ما يهف یتوافر أن باللجنة "عضوا یعير
 یىلي 
كة مساھىم من یكون .أن1 ن  الشر  من لعدد المالكیير

 .سھم ( 100 ) عن یقل ال األسھم
 
 بالجوانب وإلمام مالئم علىم تأھیل لدیه یكون . أن2

 .المنشأة أعمال وبطبیعة  ، اإلداریة
 



 

 كل عضو بأنشطة ومسؤوليات اللجنة. 

ي  –بشكل دوري  –تراجع اللجنة وتعيد تقييم  .23
مدى كفاية هذه الالئحة وترفع إىل مجلس اإلدارة توصياتها بالتعديالت التر

ورجة أو ذ ي تراها مناسبة. تراها ضن
 ات قيمة. وتجري اللجنة تلك المراجعات والتقييمات بالطرجقة التر

 

 

 

 

 المادة السادسة: صالحيات اللجنة

 ن ا ي ذلك إطالع عىل مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية اتخاذ اإلجراءات الال مة لتمكير
للجنة من القيام بالمهام المناطة بها بما فن

ي ترى 
اللجنة ، وبدون أي قيود عىل كافة البيانات والمعلومات والتقارجر والسجالت والمراسالت أو غتر ذلك من األمور التر

 اللجنة أهمية االطالع عليها. 

  ي  –اللجنة مخولة ي أداء دورها الرقات 
ي أي أمر تحاط ع –فن

لما به مع إمكانية الوصول التام الكامل إىل كافة البيانات بالتحقيق فن

اء  كة وصالحية االستعانة بجهات خارجية من خت  ي الشر
ن فن والمعلومات والتقارجر والسجالت والمراسالت والمرافق والموظفير

كة لهم.   أو مراجىعي حسابات أو مستشارجن ، أو تحمل نفقات أخرى لهذا الغرض تسددها الشر

 كة. يحق للجنة أ ي للشر كة ، أو المراجع الخارح   ن تطلب لالجتماع بها أو بأي من أعضائها أي مدير أو موظف بالشر

  ورجا من أجل القيام بمهامها ، ولها كة بحوث أو أي استشاري آخر حسبما تراه ضن تملك اللجنة حرصجا الصالحية لتوكيل أي شر

كة سداد تلك أيضا الصالحية الحرصجة للموافقة عىل أتعاب التوكيل وأي شر  وط أخرى متعلقة به وأن تطلب من الشر

 األتعاب. 

 

 فقرة جديدة

 المادة السابعة: أسلوب عمل اللجنة

 

  ي ستقوم بها خالل السنة القادمة عىل شكل برامج عمل تقدر فيها
 لألعمال التر

ً
تعد اللجنة خطة عمل سنوجة تشمل وصفا

 ج وترفع هذه الخطة إىل مجلس اإلدارة العتمادها. التكلفة التقديرجة والمدة الال مة إلنجا  كل برنام

  ترفع اللجنة تقارجرها إىل مجلس اإلدارة بعد كل اجتماع للجنة ، وفيما يخص أي مسائل أخرى متعلقة بقيام اللجنة

ي صورة شفو 
جة بمسؤولياتها ، باإلضافة إىل أي توصيات تراها اللجنة مالئمة. وجمكن أن يقدم التقرجر إىل مجلس اإلدارة فن

 فقرة جديدة



 

 بواسطة رئيس اللجنة أو أي من أعضائها الذين وكلتهم اللجنة بتقديم التقرجر. 

  :  تقدم اللجنة تقارجر دورجة إىل مجلس اإلدارة تتضمن ما يىلي

 ما قامت به من أعمال وإنجا ات. -أ

ي تشكيل مجلس اإلدارة أو لجانه ا -ب
ي تبينت للجنة فن

 لفرعية ،االنحرافات أو األخطاء أو نقاط ضعف الهامة التر

 اآلراء والتوصيات لمعالجة أوجه القصور بما يمكن من تطوجر هيكل مجلس اإلدارة ولجانه وتفعيل عملهم.  -ج

 

 المادة الثامنة: اجتماعات اللجنة

  .ي يحددها رئيس اللجنة أو بناًء عىل طلب أي عضوجن من أعضائها
ي المواعيد التر

 تجتمع اللجنة فن

 ورجة كل ستة أشهر عىل األقل ، وكلما دعت الحاجة. تجتمع اللجنة بصفة د 

  ن ش اللجنة ، وبقدر اإلمكان يتم تو جعها عىل كل أعضاء يتوىل رئيس اللجنة إعداد جدول أعمال كل اجتماع بمساعدة أمير

 اللجنة قبل موعد االجتماع بأسبوع واحد عىل األقل. 

  ط لصحة اجتماع اللجنة حضور أغلبية أعضائها. كل عضو عند حضوره ، يتوىل رئيس اللجنة رئاسة كل االجتماعات ، ويشتر

ي أي اجتماع حيث النصاب مكتمل يحق لها الترص، بالنيابة عن اللجنة. 
ة فن  باللجنة له صوت واحد. واألغلبية الحاضن

 جن ، وعند تساوي األصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس االجتماع  .تصدر اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الحاضن

 ال يحق لعضو اللجنة أن يوكل عنه شخصا آخر لحضور اجتماعات اللجنة بدال منه 

  ن ش اللجنة حضور اجتماعاتها إال إذا طلبت اللجنة االستماع إىل رأيه أو الحصول عىل ال يحق لغتر أعضاء اللجنة عدا أمير

 مشورته. 

  كة أو ن من داخل الشر اء والمختصير ي حدود صالحياتها ، عىل أن يضمن ذلك  للجنة االستعانة بمن تراه من الخت 
من خارجها فن

كة أو اإلدارة التنفيذية.  ي محرصن اجتماع اللجنة ، مع ذكر اسم الخبتر وعالقته بالشر
ن
 ف

  ن ش ي محرصن االجتماع ، ثم مراجعتها والتوقيع عليها بواسطة كل من رئيس وأمير
ن
يتم تسجيل كل مداوالت وقرارات اللجنة ف

 .اللجنة

  ي أعضاء مجلس  تو ع مسودة محرصن
ر
االجتماع بأشع وقت عىل أعضاء اللجنة جميعا ، وبمجرد الموافقة عليها تو ع عىل باف

 اإلدارة إال إذا كان ذلك غتر مالئم. 

 

 فقرة جديدة

 المادة التاسعة: اختصاصات رئيس اللجنة ونائبه وأمي   اللجنة

 للرئيس لمدة عضوجة 
ً
 ونائبا

ً
ي أداء مهامه وجحل  يختار أعضاء اللجنة من بينهم رئيسا

ن
اللجنة ، وجقوم النائب بمعاونة الرئيس ف

 مقامه عند غيابه. 

ن  اللجنة رئیس إختصاصات   8.2.5  ونائبه وأمير
 اللجنة. 

 
 عضویة لمدة رئیسا بینھم من اللجنة أعضاء ختاری 1-

ا، اللجنة رئیس ویتوىل  ، اللجنة إنجا   عىل اإلشر



 

  : ا، عىل إنجا  اللجنة لمهامها وعىل وجه الخصوص ما يىلي  يتوىل رئيس اللجنة اإلشر

دعوة اللجنة لالنعقاد وتحديد وقت وتارج    خ ومكان كل اجتماع من اجتماعات اللجنة وجدول األعمال وذلك بالتنسيق  .1

 اء اللجنة. مع أعض

 رئاسة اجتماعات اللجنة.  .2

 رفع نتائج أعمال اللجنة وتوصياتها لمجلس اإلدارة.  .3

ن اللجنة وعرضها عىل  .4 وعاتها عىل المدى القصتر والطوجل بالتنسيق مع أمير إعداد موا نة اللجنة وخطة عملها ومشر

 اللجنة تمهيد لرفعها لمجلس اإلدارة بعد اعتمادها من اللجنة. 

 لرفعها لمجلس اإلدارة ، بعد إعداد تقارجر د .5
ً
ن اللجنة وعرضها عىل اللجنة تمهيدا ورجة عن أنشطة اللجنة بالتنسيق مع أمير

 اعتمادها من اللجنة. 

 تمثيل اللجنة أمام المجلس وأي جهة أخرى تستدىعي ذلك.  .6

  :  لها وتحدد مكافأته ، وجختص بما يىلي
ً
ن اللجنة أمينا  تعير

ي الت .1
 صوجت. حضور اجتماعات اللجنة ، وال يحق فن

 إعداد محاضن االجتماعات ، والتبليغ بمواعيد الجلسات وجدول األعمال لألعضاء.  .2

 القيام بكافة األعمال اإلدارجة الخاصة باللجنة.  .3

كة.  .4 ام بالمحافظة عىل أشار الشر ن  االلتر

كة.  .5  مع مصلحة الشر
ً
 االمتناع عن ممارسة أي نشاط قد يكون متعارضا

ي تمكنه من القيام بالمهام المناطة به.  .6
ة العملية التر ن اللجنة أن يكون لديه التأهيل العلىمي والخت   يراىع عند اختيار أمير

 يجب حضور رئيس اللجنة أو من ينيبه من أعضائها للجمعيات العامة لإلجابة عن أسئلة المساهمي   

 :یىلي  ما األخص عىل وله لمھامھا اللجنة
 
 ومكان وتاری    خ وقت وتحدید لإلنعقاد اللجنة .دعوة أ

األعمال  وجدول اللجنة اجتماعات من اجتماع كل
 .اللجنة اعضاء مع بالتنسیق وذلك

 
 .اللجنة اجتماعات ئاسة. ر  ب
 
 لمجلس وتوصیاتھا اللجنة أعمال نتائج . رفع ت

 .اإلدارة
 
وعاتھا عملھا وخطة اللجنة موا نة إعداد  ث.   ومشر
ن اللجنة مع بالتنسیق والطویل القصتر  المدى عىل  أمير
  ، اإلدارة لمجلس لرفعھا تمھیدا اللجنة عىل وعرضھا  ،

 .اللجنة من اعتمادھا بعد
 
 
 بالتنسیق اللجنة أنشطة عن دوریة تقاریر إعداد . ج
ن  مع لرفعھا  تمھیدا اللجنة عىل وعرضھا اللجنة أمير

 .اللجنة من اعتمادھا بعد  ، اإلدارة لمجلس
 
 أخرى جھة وأى المجلس أمام اللجنة تمثیل . ح

 .ذلك تستدىعي 
 

 لمدة للرئیس نائبا بینھم من اللجنة أعضاء یختار 2-
مھامه  أداء فن  الرئیس بمعاونة یقوم اللجنة عضویة
 غیابه.  مقامه عند ویحل

 
ن  یحرصن  3-  وتحدد تعینه اللجنة الذى اللجنة أمير

فن  له حق یكون أن دون  ، اللجنة اجتماعات أتعابه
 مواعید ویبلغ االجتماعات محاضن  ویعد  ، التصویت
بكافة  ویقوم لألعضاء االعمال وجدول الجلسات
 اختیار عند ویراىع  ، باللجنة الخاصة االداریة االعمال
ن  ة التأھیل لديه یكون ان اللجنة امير  العلىم والخت 



 

 به ، المناطة بالمھام القیام من تمكنه التر  العملیة
م ن ن  ویلتر كة عىل بالمحافظة اللجنة امير  اشار الشر

 مع متعارضا یكون قد نشاط اى ممارسة عن واالمتناع
كة مصلحة  .الشر

 

ة: توثيق اجتماعات ا  للجنةالمادة العاشر

يجب توثيق اجتماعات اللجنة وإعداد محاضن لها تتضمن ما دار من نقاشات ومداوالت ، وتوثيق توصيات اللجنة ونتائج 

ي أبدوها 
جن والتحفظات التر ي سجل خاص ومنظم ، وبيان أسماء األعضاء الحاضن

 ، وتوقيع هذه -إن وجدت–التصوجت ، وحفظها فن

جن.   المحاضن من جميع األعضاء الحاضن

 

 جديدة فقرة

 املادة الحادية عشرة: مكافآت أعضاء اللجنة

 لسياسة المكافآت  -1
ً
يستحق عضو اللجنة بدل حضور جلسات عن كل اجتماع ، كما يستحق عضو اللجنة مكافأة سنوجة وفقا

 المعتمدة واألنظمة واللوائح ذات العالقة. 
ي تقرير مجلس اإلدارة السنوي ل

 
 لجمعية العامةيتم اإلفصاح عن مكافآت أعضاء اللجنة ف

 
شیحات لجنة أتعاب تحدید 8.2.6  والمكافأت.  التر

 
 عىل اإلدارة مجلس أعضاء من اللجنة عضو یحصل 1-

 وعضواللجنة سعودى لایر 5000 بقیمة حضور بدل
 بقیمة حضور بدل عىل اإلدارة مجلس أعضاء غتر  من

 . اجتماع كل عن سعودى لایر 15000
 

 معیةللج السنوى اإلدارة مجلس تقریر یفصح 2-
 ألعضاء ضفھا تم التر  الحضور بدالت  عن العامة

 .العام اللجنة خالل

 املادة الثانية عشرة: االعتماد والتعديل والنفاذ

 من تارج    خ اعتمادها من الجمعية العامة
ً
اح من مجلس اإلدارة -يعمل بهذه السياسة اعتبارا وتبلغ لألطرا، المعنية ،  -بناًء عىل اقتر

 لما تقتضيه الحاجةوجتم مراجعة هذه الال 
ً
 ئحة وفقا

 فقرة جديدة



 

 

 الملحقات

 تقييم فعالية مجلس اإلدارةأداة : الملحق أ

 

 أداة تقييم فعالية مجلس اإلدارة

ن آلخر / أقل من المتوسط 2 = نادًرا / ضعيف 1  = بعض الوقت / متوسط 3 = من حير

 = طوال الوقت / مرٍض تماًما 5 = معظم الوقت / فوق المتوسط  4

 التقييم
 # السلوكيات

اتيجية   وضع اإلستر

كة  ، مما يمكنهم من القيادة  اتيجية وقيم الشر يدعم جميع أعضاء مجلس اإلدارة وجناقشون إستر

 بالقدوة

1 

اتيجية   إستر

ي  اتيج  كة وتوجهها االستر يتمتع جميع أعضاء مجلس اإلدارة بفهم واضح لألعمال األساسية للشر

جة  الال مة لتحقيق أهدافها.  والموارد المالية والبشر

2 

 إدارة اجتماعات مجلس اإلدارة ومناقشاته 

 تشجع اجتماعات مجلس اإلدارة عىل النقاش بجودة عالية من خالل مناقشات قوجة وثرجة. 

3 

 إدارة عالقات مجلس اإلدارة الداخلية 

كة يتخذ أعضاء مجلس اإلدارة القرارات بموضوعية وتعاونية بما يحقق أفضل مصالح ا لشر

 ويشعرون بالمسؤولية الجماعية لتحقيق النجاح للمنظومة بشكل عام. 

4 

 فقرة جديدة



 

 إدارة عالقات مجلس اإلدارة مع اآلخرين 

كة ويسىع للحصول  ي الشر
ن
يتواصل مجلس اإلدارة بشكل فعال مع جميع أصحاب المصلحة ف

 عىل تعليقاتهم ومرئياتهم. 

5 

 مهارات أعضاء مجلس اإلدارة الخاصة 

مجلس اإلدارة الدور الذي من المتوقع أن يلعبوه هم و مالئهم ولديهم المهارات يدرك أعضاء 

ات المناسبة لهذا الدور.   والخت 

6 

 رد الفعل عىل األحداث 

ن القرارات والتنفيذ الفعال  ي وبناء لألحداث من أجل تمكير يستجيب مجلس اإلدارة بشكل إيجات 

 ولتشجيع الشفافية. 

7 

 رئيس 

ة قيادة رئيس مجلس اإلدارة يعز ان اتخاذ القرار الفعال والنقاش البناء وجضمن  أسلوب ونت 

 عمل مجلس اإلدارة كفرجق واحد. 

8 

 عالقة رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي 

اتهم المختلفة  يعمل رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي بشكل جيد مًعا ومهاراتهم وخت 

 تكمل بعضها البعض. 

9 

ي االجتماعاتالحضور والم 
 
 ساهمة ف

ي االجتماعات. 
 يحرصن جميع أعضاء مجلس اإلدارة ويساهمون بنشاط  وفعالية فن

10 



 

 فتح قنوات اتصال 

يمتلك مجلس اإلدارة قنوات اتصال مفتوحة مع اإلدارة التنفيذية واآلخرجن وجتم إطالعهم 

 بشكل صحيح. 

11 

 أطر المخاطر والرقابة 

ي المنظمة منفتح  ، وجتطلع إىل التعلم من األحداث  ، نهج مجلس اإلدارة لمراجعة المخ
اطر فن

 من إلقاء اللوم. 
ً
 بدال

12 

 تكوين 

 .حجم وتكوجن مجلس اإلدارة مناسب ولديه أفضل مزج    ج من المهارات لضمان فعاليته المثىل

13 

 الميثاق 

يضمن  تعتت  صالحيات مجلس اإلدارة مناسبة  ، مع تحديد األدوار والمسؤوليات بوضوح  ، مما 

 .معالجة القضايا الصحيحة

14 

 لجان مجلس اإلدارة 

يتم تشكيل لجان مجلس اإلدارة بشكل صحيح  ، وتؤدي األدوار الموكلة إليها وترفع تقرجًرا 

 إىل مجلس اإلدارة. 
ً
 واضًحا وكامًل

15 

 أمي   عام المجلس )سكرتت  مجلس اإلدارة( 

ن عام المجلس كقناة مناسبة لتوفتر المع لومات لمجلس اإلدارة ودعم رئيس مجلس يعمل أمير

 . ن  اإلدارة واألعضاء غتر التنفيذيير

16 

 األعضاء التنفيذيي    

ي مجلس اإلدارة فعالة. 
ن
ن كأعضاء ف  تعتت  مساهمة األعضاء التنفيذيير

17 



 

 األعضاء غت  التنفيذيي    

اتيجية ومراقبة أداء  ي تطوجر اإلستر
ن
ن بشكل فعال ف اإلدارة  ، مما يساهم األعضاء غتر التنفيذيير

 يوفر الدعم والنقد الفعال. 

18 

 االجتماعات واإلدارة 

ي كثتر من األحيان  ، وجتم تزوجده بمعلومات ذات جودة 
يجتمع مجلس اإلدارة بشكل كاٍ، فن

ي الوقت 
وتفاصيل مناسبة  ، بحيث يمكن تغطية بنود جدول األعمال بشكل صحيح فن

 المخصص. 

19 

 دقة توقيت المعلومات 

ي 
ي وقت كاٍ، إلتاحة النظر فيها بشكل مناسب  ، مع وجود مجال لمزجد من  يتم تلفر

المعلومات فن

 اإلحاطة إذا لزم األمر. 

20 

 بنود جدول األعمال 

كة ، وجتم  يغطي جدول أعمال دورة مجلس اإلدارة وجميع األمور ذات األهمية بالنسبة للشر

كة وتطوجرها وال  مخاطر المحيطة بها. تحديد أولوجاتها وجتضمن مراعاة سمعة الشر

21 

 الجمعية العامة 

كة من اجتماع الجمعية العامة السنوي بشكل فعال وصحيح.   تستفيد الشر

22 

 أصحاب المصلحة الخارجيي    

كة بالمستوى  ن وجضمن أن يتمتع الشر يحدد مجلس اإلدارة أصحاب المصلحة الخارجيير

 الصحيح من العالقة بهم و التواصل معهم. 

23 

 خاطرإدارة الم 

يستخدم مجلس اإلدارة عملية نشطة ومنظمة بشكل جيد إلدارة المخاطر  ، مع مراعاة أنشطة 

كة  واتساع نطاق الوظائف وتنوع األعمال.   الشر

24 



 

 التعريف والتدريب 

ن وجتوفر التدرجب  يتلفر أعضاء مجلس اإلدارة حزمة تعرجفية وبرامج مناسبة عند التعيير

 طوجر. المستمر لتلبية احتياجات الت

25 

 التعاقب 

 . ن ن التنفيذيير  هناك تخطيط مناسب لتعاقب أعضاء مجلس اإلدارة وكبار المسؤولير

26 

 تقييم األداء 

يخضع أعضاء مجلس اإلدارة بشكل فردي لتقييم األداء السنوي الذي يقيس مساهمتهم 

امهم.  ن  والتر

27 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 عضو مجلس اإلدارةأداة تقييم فعالية : الملحق ب

 

 داة تقييم فعالية عضو مجلس اإلدارة ) اسم العضو(أ

ن آلخر / أقل من المتوسط 2 = نادًرا / ضعيف 1  = بعض الوقت / متوسط 3 = من حير

 = طوال الوقت / مرٍض تماًما 5 = معظم الوقت / فوق المتوسط  4

 التقييم
 السلوكيات

# 



 

اتيجية   وضع اإلستر

اتيجية. يمتلك العضو فهًما واضًحا لألعمال األسا ي تحديد أهدافها اإلستر
ن
كة ويشارك ف  سية للشر

1 

 تمكي   األداء 

كة لتحقيق أهدافها.  جة الال مة  للشر ي ضمان توفر الموارد المالية والبشر
 يساعد العضو فن

2 

 تحديد وتطبيق القيم 

ي 
ي القيادة بالقدوة لبافر

نه من المساهمة فن
ّ
كة  ، مما يمك يدعم العضو توجهات وقيم  الشر

. المو  ن  ظفير

3 

اهة   إظهار الشجاعة والت  

ي األمور األخالقية. 
 العضو عىل استعداد للوقو، بحزم والتحدي البناء والقيادة بالقدوة فن

4 

 حضور اجتماعات مجلس اإلدارة 

 يقوم العضو بحضور االجتماعات بانتظام. 

5 

 التحضت  المناسب 

 يستعد العضو بشكل مناسب قبل االجتماعات. 

6 



 

 النشطةالمشاركة  

ن اجتماعات مجلس اإلدارة.  ي المناقشات القوجة واالستقصائية أثناء وبير
ن
 يشارك العضو بنشاط ف

7 

 مشاركة األعضاء التنفيذيي    

كة أوال مع ترك مسؤولياته الوظيفية التنفيذية جانبا  يقوم العضو التنفيذي بتقديم مصلحة الشر

 خالل النقاشات داخل المجلس. 

8 

 المسائلة الشخصية 

ي نجاح األعمال. 
 يعز  العضو مبدأ المسؤولية الشخصية للمساعدة فن

9 

 أطر المخاطر والرقابة 

تب عليها.  ي المنظمة منفتح وج  هد، لفهم المخاطر ومايتر
 نهج العضو لمراجعة المخاطر فن

10 

 رد الفعل عىل األخبار السيئة 

ي وبناء عىل األخبار السيئة وبالتاىلي  يشجع االتصاالت المفتوحة يستجيب العضو بشكل إيجات 

 والشفافة. 

11 

 فهم المساهمة الفردية 

 يدرك العضو الدور الذي ُيتوقع أن يلعبه هو و مالؤه واألدوار المرجوة منهم. 

12 



 

 مهارات األعضاء 

ة المناسبة لهذا الدور.   يمتلك العضو المهارات والخت 

13 

 فهم األعمال 

ا كافيا للتعر، عىل األ 
ً
كة. يبذل العضو جهد  عمال التجارجة وفهم نشاط الشر

14 

ي للدور 
 
 الوقت الكاف

ي للقيام بمهامه. 
 يكرس العضو الوقت الكافن

15 

 المرونة 

 .العضو منفتح وتقبل للتغيتر وجتبناه وجعز  الجوانب اإليجابية للتغيتر لآلخرجن

16 

 التأثت  الشخصي  

 والتفاوض / التأثتر حسب الحاجة.  يقوم العضو بالتأثتر  ، ويسىع إىل فهم وجهات نظر اآلخرجن

17 

 إظهار الفطنة التجارية 

ي مناقشة بنود جدول أعمال المجلس. 
ن
 يتخذ العض قرارات سليمة وجمارس الحكم الجيد ف

18 

ي  
 التطوير المهن 

ي المستمر. 
 يتحمل العضو مسؤولية تطوجره المهتن

19 



 

 إدارة العالقات مع اإلدارة التنفيذية 

ها  ، حسب الحاجة. العضو لديه قنوات   اتصال مفتوحة مع اإلدارة التنفيذية وغتر

20 

 إدارة العالقات مع اآلخرين خارجًيا 

ن وأصحاب المصلحة اآلخرجن بما يتناسب مع دوره  العضو منفتح لالتصال من كبار المساهمير

ي مجلس اإلدارة. 
 فن

21 

 االتصال مع أمي   عام المجلس 

ن   عام المجلس. يستخدم العضو بشكل مناسب دعم أمير

22 

 االتصال مع األعضاء المستقلي    

ن  ، حيثما كان ذلك مناسًبا ومطلوبا.   يتشاور العضو وجتواصل مع األعضاء المستقلير

23 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

شيحات والمكافآت: الملحق ج  أداة تقييم فعالية لجنة التر

شيحات والمكافآت  أداة تقييم فعالية لجنة التر

ن آلخر / أقل من المتوسط = من 2 = نادًرا / ضعيف 1  = بعض الوقت / متوسط 3 حير

 = طوال الوقت / مرٍض تماًما 5 = معظم الوقت / فوق المتوسط  4



 

 التقييم
 السلوكيات

# 

 فهم أهداف العمل األساسية 

كة وبرامج  شيحات والمكافآت بفهم جيد ألهدا، عمل الشر يتمتع جميع أعضاء لجنة التر

جة عىل نطاق  واسع ويستخدمون هذا الفهم خالل مناقشات اللجنة حول الموارد الموارد البشر

شيحات والمكافآت.  ن والتر جة وسياسات التعيير  البشر

1 

 تقييم النتائج المحتملة من القرارات 

كة الخاصة  شيحات والمكافآت بالتفصيل جميع جوانب سياسات الشر تتفهم لجنة التر

شيحات والمكافآت وتقوم بتقييم النتائج   المستقبلية المحتملة للقرارات. بالتر

2 

 تقدير المخاطر المحتملة 

ن  ن والموظفير ي التأثتر السلوكي عىل المديرجن التنفيذيير
شيحات والمكافآت فن تنظر لجنة التر

 اآلخرجن الناتج عن السياسات وتنفيذها. 

3 

 نهج ألهداف أداء المديرين التنفيذيي   وتقييم األداء 

ي التعوجضات وا
شيحات والمكافآت أساس أي عند النظر فن لحوافز المحددة  ، تدرك لجنة التر

ن )وأعضاء فرجق اإلدارة اآلخرجن ضمن اختصاصهم( وهي عىل  تقييم ألداء المديرجن التنفيذيير

 استعداد للتعامل مع جوانب المكافآت لألداء دون التوقعات. 

4 

 جودة التفاعل مع اإلدارة 

شيحات والمكافآت بالم شيح والمكافآت تحتفظ لجنة التر بادرات الخاصة بوضع سياسة التر

ي تطرحها اإلدارة. 
حات التر  والهياكل واالستماع إىل التحديات والمقتر

5 

ية والتعيي   والمكافآت والمستشارين الخارجيي      جودة الحوار مع مستشاري الموارد البشر

ي ضمان حصولها عىل المشورة وفهمها م
شيحات والمكافآت فن ن مدير الموارد تنشط لجنة التر

 . ن ن المستقلير جة أو المستشارجن الخارجيير  البشر

6 



 

كت   عىل وجهات نظر المستثمرين المختلفة 
 التر

ي 
ن
ات ف ن وتتوقع ردود الفعل عىل التغيتر شيحات والمكافآت مع المساهمير تتشاور لجنة التر

ن  شيح والمكافآت وهي عىل دراية بمشاعر المساهمير جة والتر وأصحاب سياسة الموارد البشر

 . ن ن والمكافآت للتنفيذيير  المصلحة اآلخرجن فيما يتعلق بكبار الموظفير

7 

 رصامة النقاش 

 . ي
شيحات والمكافآت بطرجقة تشجع عىل النقاش القوي واالستقصات  عقد اجتماعات لجنة التر

ُ
ت

 . ي
 يساهم جميع األعضاء  وجعملون بشكل استبافر

8 

 االستعداد التخاذ قرارات حازمة 

شيحات والمكافآت عىل استعداد التخاذ قرارات حا مة وتقديم "أخبار سيئة" إىل إن لجنة ال تر

ي سياق المعايتر 
كة  ، أو الفرد  ، أو كان مناسًبا فن ي ضوء أداء الشر

ورًجا فن اإلدارة  ، إذا كان ذلك ضن

 الحالية ألفضل الممارسات. 

9 

 جودة الرئاسة 

شيحات والمكافآت عىل تعزجز  االجتماعات الفعالة وتشجع مشاركة جميع تعمل رئاسة لجنة التر

 . ي االجتماعات الرسمية أو بشكل غتر رسىمي
 األعضاء  ، سواء فن

10 

 اختصاصات واضحة 

شيحات والمكافآت تحدد دور اللجنة فيما يتعلق بمجلس  هناك اختصاصات واضحة للجنة التر

ي 
ن واألطرا، المعنية األخرى  ، والتر م بها لجنة  اإلدارة ككل  ، وهي متاحة للمساهمير ن تلتر

شيحات والمكافآت.   التر

11 

ة المناسبة   أعضاء ذوي المهارات والختر

ات  شيحات والمكافآت من أفراد يتمتعون بمجموعة مناسبة من الخت  يتألف أعضاء لجنة التر

جة وهياكل المكافآت المطبقة بشكل شائع  ي ذلك المعرفة العملية بالموارد البشر
والمهارات بما فن

كات ي الشر
ن
كة.  ف جة والمكافآت الحاىلي المطبق عىل الشر  المماثلة وإطار الموارد البشر

12 



 

 اإلحاطة المستمرة وتحديث المعرفة 

شيحات والمكافآت بإجراء تنمية شخصية منتظمة لتحديث مهاراته  ي لجنة التر
ن
م كل عضو ف ن يلتر

 ومعرفته. 

13 

 جدول أعمال سنوي منظم ومناسب 

ي يجب هناك جدول أعمال سنوي منظم ي
حدد توقيت القرارات الحاسمة والعمليات التر

شيحات والمكافآت باتخاذ مثل هذه القرارات.   اتخاذها من أجل السماح ألعضاء لجنة التر

14 

ي توقيت مناسب وحضور جيد 
 
 اجتماعات منتظمة وف

شيحات والمكافآت  يوجد عدد كاٍ، من االجتماعات  ، بطول كاٍ،  ، للسماح للجنة التر

شيحات والمكافآت جميع  باالضطالع بواجباتها بشكل كامل. يحرصن جميع أعضاء لجنة التر

 االجتماعات. 

15 

ي الوقت المناسب 
 
 الوصول إىل المعلومات ذات الصلة والموجزة وف

شيحات والمكافآت بمعلومات كاملة ولكنها موجزة قبل وقت كاٍ،  يتم تزوجد أعضاء لجنة التر

 ب القضايا الرئيسية للمناقشة واتخاذ القرار. من كل اجتماع للسماح لهم باستيعا

16 

 الوصول إىل المستشارين الخارجيي    

ن  ، سواء  شيحات والمكافآت بإمكانية الوصول المباشر إىل المستشارجن الخارجيير تتمتع لجنة التر

ن رسمًيا أم ال  ، وإىل أي تقارجر ذات صلة قد تصدرها نتيجة  ن مستشارجن مستقلير قامت بتعيير

 قة أخرى قد تكون لديهم مع اإلدارة. ألي عال

17 

شيحات والمكافآت   القيود عىل المدعوين من غت  األعضاء إىل اجتماعات لجنة التر

شيحات  هم من غتر األعضاء مدعوون لحضور اجتماعات لجنة التر اإلدارة التنفيذية وغتر

ون بطبيعة والمكافآت لتقديم معلومات أو تقديم حول الموضوعات ذات الصلة ولكن ال  يحرصن

 الحال. 

18 



 

 

شيحات والمكافآت المنشور   تحمل المسؤولية عن محتوى تقرير التر

شيحات  شيحات والمكافآت المسؤولية الكاملة عن محتوى تقرجر التر تتحمل لجنة التر

والمكافآت المنشور وتتخذ قرارات استباقية بشأن اإلفصاحات الواردة فيه. يحرصن رئيس لجنة 

شيحات والمك شيحات التر افآت اجتماع الجمعية العمومية للرد عىل األسئلة المتعلقة بالتر

 والمكافآت. 

19 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 (  9مرفق البند ) 

 سياسة مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عن المجلس واإلدارة التنفيذية  تعديل

 



 
 
 
 

 
 قبل التعديل بعد التعديل

 المادة الثالثة: الهدف من السياسة

تنظيم عملية مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عنه واإلدارة التنفيذية والتعامل  -1
 لهذه السياسة وما يقتضيه النظام. 

ً
 معها وفقا

ن من خالل تنظيم عملية منح مكافآت أعضاء  -2 كة وحقوق المساهمي  حماية أصول ومصالح الشر
 مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عنه واإلدارة التنفيذية. 

واللجان تعزيز مفهوم اإلفصاح والشفافية والكشف عن آليه رصف مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة  -3
 لمعايي  محددة. 

ً
 المنبثقة عنه واإلدارة التنفيذية وفقا

 

 فقرة جديدة

 المادة الرابعة: أساس إعداد السياسة

 تم إعداد هذه السياسة بناًء عىل المعايي  التالية: 
كة وأهدافها.  -1 اتيجية الشر  انسجامها مع اسير
كة وتنمتتها أن تقدم المكافآت بغرض حث أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية عىل -2  إججاح الشر

 عىل المدى الطويل، كأن تربط الجزء المتغي  من المكافآت باألداء عىل المدى الطويل. 
أن تحدد المكافآت بناًء عىل مستوى الوظيفة، والمهام والمسؤوليات المنوطة بشاغلها،   -3

ات العملية، والمهارات، ومستوى األداء.   والمؤهالت العلمية، والخير
كة.  -4  انسجامها مع حجم وطبيعة ودرجة المخاطر لدى الشر
ي تحديد المكافآت، مع تفادي ما قد ينشأ عن ذلك  -5

كات األخرى فن ي االعتبار ممارسات الشر
األخذ فن

ر للمكافآت والتعويضات.   من ارتفاع غي  مير
ها، مع عدم المبال -6 ن  غة فتها. أن تستهدف استقطاب الكفاءات المهنية والمحافظة علتها وتحفي 
ن أجها تقررت بناًء عىل معلومات غي  دقيقة قدمها  -7 دادها إذا تبي 

حاالت إيقاف رصف المكافأة أو اسير
ي للحصول عىل 

ي مجلس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية، وذلك لمنع استغالل الوضع الوظيفن
عضو فن

 مكافآت غي  مستحقة. 
 

 فقرة جديدة



 
 
 
 

 

 المادة الخامسة: مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

 للمادة )    -1
ً
كة األساس 76وفقا كات، يحدد جظام الشر ن من جظام الشر ( السادسة والسبعي 

 أو بدل حضور 
ً
 معتنا

ً
طريقة مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة، ويجوز أن تكون هذه المكافأة مبلغا

ن أو أكير  ن اثنتي  ي األرباح، ويجوز الجمع بي 
عن الجلسات أو مزايا عتنية أو نسبة معتنة من صافن

 المزايا.  من هذه
كة، فال يجوز أن تزيد هذه النسبة عىل )    -2 %( 5إذا كاجت المكافأة نسبة معتنة من أرباح الشر

 ألحكام 
ً
ي قررتها الجمعية العامة تطبيقا

ي األرباح، وذلك بعد خصم االحتياطيات التر
من صافن

ن ال يقل عن  كة األساس، وبعد توزي    ع رب  ح عىل المساهمي  كات وجظام الشر %( من 5)جظام الشر
 مع عدد الجلسات 

ً
كة المدفوع، عىل أن يكون استحقاق هذه المكافأة متناسبا رأس مال الشر
 .
ً
ها عضو مجلس اإلدارة، وكل تقدير يخالف ذلك يكون باطال ي يحضن

 التر
كة، تتكون مكافأة عضو مجلس  -4 ين من النظام األساس للشر  للمادة الواحدة والعشر

ً
وفقا

 باإلضافة إىل مبلغ )( م200,000اإلدارة مبلغ )
ً
( خمسة عشر 15,000ائتان ألف ريال سنويا

كات  ي حدود ما جص عليه جظام الشر
ها بنفسه وذلك فن ألف ريال عن كل جلسة يحضن

ي حال تم عقد االجتماع عن بعد من خالل استخدام وسائل االتصال الحديثة 
ولوائحه، وفن

وجية أخرى يرا ( 15,000ها المجلس يتم دفع مبلغ )المرئية أو المسموعة أو أي طريقة إلكير
 ريال عن كل اجتماع. 

ي يعقد فتها االجتماع   -5
ن خارج المنطقة التر كة بحجز تذاكر السفر لألعضاء المقيمي  تقوم الشر

ي حال عدم التوفر يتم الحجز 
للرحالت الداخلية أو الخارجية عىل درجة رجال األعمال، وفن

ي حال قام العضو 
ن
اء التذكرة عن طريقه يتم تعويضه بمبلغ )عىل الدرجة األوىل، وف ( 2000بشر

 ( ريال عن الرحالت الخارجية. 5000ريال عن الرحالت الداخلية أو بمبلغ )
كة  -6 ي يعقد  تقوم الشر

ن خارج المنطقة التر ن كحد أقىص لألعضاء المقيمي  بتوفي  اإلقامة لمدة ليلتي 
ي غرفة تنفيذية بفنادق فئة فتها االجتماع )داخل المملكة أو خارجها(، وتكون 

ن
اإلقامة ف

ي حال الدفع من قبل العضو يتم تعويضه بمبلغ )
ن
( ريال بدل إقامة 2000الخمس ججوم، وف

ي حال تم اجعقاد االجتماع خارج المملكة وتم الحجز 
ن
. وف ن عن الليلة الواحدة وكحد أقىص ليلتي 

ة فتتم رصف بدل بمبلغ ) ليلة الواحدة وكحد أقىص ( ريال عن ال3000عن طريق العضو مباشر
 . ن  ليلتي 

ي يعقد بها   -7
ن خارج المنطقة التر كة بتوفي  اإلعاشة والتنقالت لألعضاء المقيمي  تقوم الشر

ي حال تعذر ذلك يتم تعويض العضو بمبلغ )
( 2000االجتماع )داخل المملكة أو خارجها( وفن

ي حال تم اجعقاد االجتماع خارج الم
. وفن ملكة وتم توفي  اإلعاشة ريال عن كل اجتماع داخىلي

 
مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة یجب أن یكون مستوى وھیكل مكافأة أعضاء 6.10

ن والحفاظ  مجلس اإلدارة بمخصصات كافیة ومعقولة لجذب األفراد الموھوبي 
كة  ن أداء الشر علیھم من أجل الوفاء بھذه األدوار. یجب إبراز العالقة الواضحة بي 

ي 
 تصمیم سیاسة المكافأة ما یمثل ومكافأة أعضاء المجلس ، وذلك یتطلب أن یكون فن

ي من أجل متابعة النمو الطویل األمد وججاح 
 و واضح الدفع االعضاء للتفانن

ً
حافزا كافيا

ن  كة أن یكون ھناك تمیي  كة، ضمن إطار عمل مناسب. ومن المھم أیضا للشر الشر
ن وھیكل مكافأة وراتب عضو  ن ھیكل مكافأة أعضاء المجلس غي  التنفیذیي  واضح بي 

. وقد حددت المكافأة السنویة ألعضاء مجلس اإلدارة بمبلغ يجلس التنفیذالم

من النظام األساىس  42ریال سعودي وذلك فن إطار ما جصت علیھ المادة 200,000
كة "یخصص نسبة ال تزید عن ) ي كمكافأة ألعض 5للشر

اء مجلس اإلدارة %( البافر
كات أو التعلیمات الصادر  هوبحدود ماجص علی ي ھذا الشأن، وذلك بعد جظام الشر

ة فن
، وتوزی    ع دفعة  10تجنیب ) %(من األرباح الصافیة لتكوین احتیاطي جظامي

ن تعادل )  .%(5للمساھمي 
 



 
 
 
 

 

 :  والتنقالت من قبل العضو يتم رصف البدل عىل النحو التاىلي

  

ي أحد دول مجلس 15,000يتم رصف بدل بمبلغ )    أ. 
ي حال اجعقاد االجتماع فن

( ريال عن كل اجتماع فن
ي أو الدول العربية المجاورة.   التعاون الخليجر

ي أي دولة أخرى ( ريال عن كل اج15,000يتم رصف بدل بمبلغ ) ب.  
ي حال اجعقاد االجتماع فن

تماع فن
 باستثناء الفقرة )أ(. 

  
ي جمتع األحوال، ال يتجاوز مجموع ما يحصل عليه عضو مجلس اإلدارة من مكاف آت ومزايا   -8

فن
ي تضعها ( خمسمائة ألف ريال سعودي500,000مالية أو عتنية مبلغ )

، وفق الضوابط التر
ً
 سنويا

 المختصة. الجهة 
يجب أن يشمل تقرير مجلس اإلدارة إىل الجمعية العامة العادية عىل بيان شامل لكل ما حصل عليه  -9

أعضاء مجلس اإلدارة خالل السنة المالية من مكافآت وبدل مضوفات وغي  ذلك من المزايا وأن 
ن أو ما  ن أو إداريي  قبضوه جظي   يشتمل كذلك عىل بيان ما قبضه أعضاء المجلس بوصفهم عاملي 

 عىل بيان بعدد جلسات المجلس وعدد 
ً
أعمال فنية أو إدارية أو استشارات وأن يشتمل أيضا

ها كل عضو من تاري    خ أخر اجتماع للجمعية العامة.  ي حضن
 الجلسات التر

 

 المادة السادسة: مكافآت أعضاء اللجان المنبثقة عن المجلس و امناء الرس

 ألعضاء لجنة 100,000المنبثقة عن المجلس من مبلغ )تتكون مكافأة أعضاء اللجان   -1
ً
( ريال سنويا

ها بنفسه وبحد أعىل 10000المراجعة باإلضافة إىل مبلغ ) ( ريال بدل حضور عن كل جلسة يحضن
ي السنة الواحدة وحد أدنن للمكافأة ال يقل مجموعه  10لعدد الجلسات بحيث ال تتجاوز 

جلسات فن
 ( ريال. 150,000عن )

( ريال بدل حضور عن 5000( ريال سنوًيا ألعضاء اللجان االخرى باإلضافة إىل مبلغ )75,000غ )مبل  -2
ها بنفسه وبحد أعىل لعدد الجلسات بحيث ال تتجاوز  ي السنة  10كل جلسة يحضن

ن
جلسات ف

 من تاري    خ 75,000الواحدة و حد أدنن للمكافأة ال يقل مجموعه عن )
ً
( ريال ويتم احتسابها اعتبارا

 فقرة جديدة



 
 
 
 

 

ي حال تم عقد االجتماع عن بعد من موا
فقة المجلس عىل اجضمام العضو، كما يشي بدل الحضور فن

وجية أخرى  خالل استخدام وسائل االتصال الحديثة المرئية أو المسموعة أو أي طريقة إلكير
ن ش مجلس االدارة من مبلغ وقدره ) -3 ( ريال سنوي و بدل 75,000تتكون مكافأة أمي 

 ( ريال . 5000من اجتماعات مجلس االدارة وقدره )حضور عن كل جلسة 
( ريال سنوي و بدل 50,000تتكون مكافأة أمناء ش اللجان المنبثقة من مبلغ وقدره ) -4

 ( ريال3000حضور عن كل جلسة من اجتماعات اللجان وقدره )
ما  يجب أن يشمل تقرير مجلس اإلدارة إىل الجمعية العامة العادية عىل بيان شامل لكل -5

 حصل عليه العضو خالل السنة المالية من مكافآت وبدل مضوفات وغي  ذلك من المزايا. 
 

 المادة السابعة: ضوابط رصف وتحديد المكافآت

مع مراعاة األجظمة واللوائح األخرى ذات العالقة الصادرة عن الجهات الرقابية األخرى، يجب أن 
ي تحديد ورصف المكافآت ال

ي يحصل علتها كل من أعضائه األحكام ذات يراعي مجلس االدارة فن
تر

كات ولوائحه التنفيذية باإلضافة إىل المعايي  التالية:  ي جظام الشر
 العالقة الواردة فن

ي يقوم  -1
أن تكون المكافآت عادلة ومتناسبة مع اختصاصات العضو واألعمال والمسؤوليات التر

ف المحددة من قبل مجلس اإلدارة بها ويتحملها أعضاء مجلس اإلدارة، باإلضافة إىل األهدا
 المراد تحقيقها خالل السنة المالية. 

شيحات والمكافآت.  -2  أن تكون المكافآت مبنية عىل توصية لجنة الير
كة والمهارة الالزمة إلدارتها.  -3  أن تكون المكافآت متناسبة مع نشاط الشر
كة وحجمها و  -4 ن االعتبار القطاع الذي تعمل فيه الشر ة أعضاء مجلس االدارة. األخذ بعي   خير
ة مناسبة  -5 أن تكون المكافأة كافية بشكل معقول الستقطاب أعضاء مجلس ذوي كفاءة وخير

هم واإلبقاء علتهم.  ن  وتحفي 
ي اجتماعات  -6

ن
ال يجوز ألعضاء مجلس االدارة التصويت عىل بند مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة ف

 الجمعية العامة. 
ي لجنة المراجعة المشكلة من  يجوز لعضو مجلس اإلدارة -7

ن
الحصول عىل مكافأة مقابل عضويته ف

-قبل الجمعية العامة، أو مقابل أي أعمال أو مناصب تنفيذية أو فنية أو إدارية أو استشارية 
ي 
ي يمكن أن -بموجب ترخيص مهتن

كة، وذلك باإلضافة إىل المكافأة التر ي الشر
إضافية يكلف بها فن

ي 
 فن
ً
ي اللجان المشكلة من قبل مجلس اإلدارة، يحصل علتها بصفته عضوا

مجلس اإلدارة وفن
كة األساس.  كات وجظام الشر  وفقا لنظام الشر

ة العضو   -8 يجوز أن تكون مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة متفاوتة المقدار بحيث تعكس مدى خير

 فقرة جديدة



 
 
 
 

 

ها من  ها وغي  ي يحضن
واختصاصاته والمهام المنوطة به واستقالله وعدد الجلسات التر

 تبارات. االع 
كة أو  -9 ي تحققها الشر

ن نسبة من األرباح التر يجب أال تكون مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة المستقلي 
كة.   أن تكون مبنية بشكل مباشر أو غي  مباشر عىل ربحية الشر

ي تقريره السنوي عن تفاصيل السياسات المتعلقة بالمكافآت   -10
يجب أن يفصح مجلس اإلدارة فن

والمبالغ والمزايا المالية والعتنية المدفوعة لكل عضو من أعضاء مجلس وآليات تحديدها 
 اإلدارة مقابل أي أعمال أو مناصب تنفيذية أو فنية أو إدارية أو استشارية. 

  

 المادة الثامنة: محددات إضافية للمكافآت وطريقة الرصف

، واستثناء يجب أن يقر مجلس اإلدارة مكافآت أعضاء المجلس وأعضاء لجاج -1 ن ه وكبار التنفيذيي 
 من ذلك تختص الجمعية العامة بإقرار مكافآت أعضاء لجنة المراجعة. 

ي اجتماع  -2
اليجوز ألعضاء مجلس اإلدارة التصويت عىل بند مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة فن

 . ن  الجمعية العامة للمساهمي 

كة باإلفصاح عن مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وكبا -3 ي التقرير السنوي تقوم الشر
ن فن ر التنفيذيي 

كات وأجظمة هتئة السوق المالية  لمجلس اإلدارة وفقا للضوابط والتوجتهات بموجب جظام الشر
 ولوائحهما التنفيذية. 

 فقرة جديدة

 المادة التاسعة: مكافآت اإلدارة التنفيذية

شيحات  -1 كة، يعمل مجلس اإلدارة بالتنستق مع لجنة الير والمكافآت مع بداية كل سنة مالية للشر
ي يجب عىل اإلدارة التنفيذية تحقيقها 

كة والتر اتيجية للشر عىل تحديد األهداف الرئيسية واالسير
ات لألداء لقياس مدى تحقتق هذه األهداف.   خالل السنة المالية متضمنة مؤشر

كة بناًء عىل مستوى الوظيفة  -2 ات عىل كل منصب تنفيذي بالشر تحدد هذه األهداف والمؤشر
اته ومهاراته. والمهام   والمسؤوليات المناطة به ومؤهالته العلمية وخير

كة  -3 اجية التقديرية للمكافآت بشكل عام بناًء عىل األداء والنتائج المتوقعة للشر ن يتم تحديد المي 
ي تحديد المكافآت. 

كات األخرى فن ي االعتبار ممارسات الشر
 ودرجة المخاطر، مع األخذ فن

 فقرة جديدة



 
 
 
 

 

السنة المالية وبشكل مستمر مدى تحقتق هذه األهداف وإعادة يراقب مجلس اإلدارة خالل  -4
 دراستها عند الحاجة. 

شيحات والمكافآت  -5 مع جهاية السنة المالية يتم تقتيم األداء وتحديد المكافآت من قبل لجنة الير
 والتوصية بها لمجلس اإلدارة العتمادها. 

 

كة ي الرسر
 
ة: تنظيم منح أسهم ف  المادة العاشر

، إذا كان  ن كة ضمن برجامج أسهم الموظفي  ي الشر
كة ألسهمها تخصيصها لموظفن اء الشر الغرض من شر

وط  ائها ألسهمها، استيفاء الشر كة، باإلضافة إىل الضوابط األخرى المتعلقة بشر فيجب عىل الشر
 التالية: 

كة األساس عىل جواز ذلك.  -1  أن ينص جظام الشر

. ويجوز الحصول عىل موافقة الجمعية العامة غي  ا -2 ن لعادية عىل برجامج األسهم المخصصة للموظفي 
جامج بما فتها سعر التخصيص لكل  وط هذا الير للجمعية تفويض مجلس اإلدارة من أجل تحديد شر

ن إذا كان بمقابل.   سهم معروض عىل الموظفي 

، وال  -3 ن ن ضمن برجامج األسهم المخصصة للموظفي  اك أعضاء مجلس اإلدارة غي  التنفيذيي   عدم إشر
جامج.  ن التصويت عىل قرارات مجلس اإلدارة المتعلقة بالير    يجوز لألعضاء التنفيذيي 

 

 فقرة جديدة

دادها ة: إيقاف رصف المكافآت أو استر  المادة الحادية عرسر

شيحات والمكافآت أن المكافآت     -1 ن للجنة المراجعة أو الهتئة أو مجلس اإلدارة أو لجنة الير إذا تبي 
ي رصفت ألي من أعضاء مجلس

اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية مبنية عىل معلومات غي  صحيحة أو  التر
مضللة تم عرضها عىل الجمعية العامة أو تضمتنها تقرير مجلس اإلدارة السنوي، فيجب عليه 

كة مطالبته بردها.  كة، ويحق للشر  إعادتها للشر
اإلدارة بسبب عدم إذا قررت الجمعية العامة إجهاء عضوية من تغيب من أعضاء مجلس     -2

وع، فال يستحق هذا العضو أي مكافآت  حضوره ثالثة اجتماعات متتالية للمجلس دون عذر مشر
ي رصفت له عن تلك 

ه، ويجب عليه إعادة جمتع المكافآت التر ي تىلي آخر اجتماع حضن
ة التر عن الفير

 فقرة جديدة



 
 
 
 

 

 

 

ة.   الفير
ي حالة استقالة    -3

مجلس من منصبه، فعند عضو مجلس اإلدارة أو اللجان المنبثقة عن ال  فن
ي منصبه. 

ي قضاها فن
ة التر  تحديد المكافآت يتم رصف مكافأته بشكل متناسب مع الفير

ي حالة اجضمام عضو مجلس اإلدارة أو اللجان المنبثقة عن المجلس خالل السنة المالية،     -4
فن

ة من تاري    خ تعتينه  وحتر جهاية فعند تحديد المكافآت يتم رصف مكافأته بشكل متناسب مع الفير
 السنة. 

ي حالة استقالة عضو اإلدارة التنفيذية من منصبه، فال يحق له المطالبة بالمكافأة السنوية     -5
فن

ي ستدفع بعد تاري    خ شيان استقالته. 
 والتر

ن عضو اإلدارة التنفيذية خالل السنة المالية، فعند تحديد المكافآت يتم رصف     -6 ي حالة تعتي 
فن

ة مكافأته بشكل متناس ط أال تقل هذه الفير ة من تاري    خ تعتينه وحتر جهاية السنة، بشر ب مع الفير
 عن ثالثة أشهر. 

 

ة: االعتماد والتنفيذ  المادة الثانية عرسر

 من تاري    خ اعتمادها من الجمعية العامة، وتبلغ لألطراف المعنية،  -1
ً
يعمل بهذه السياسة اعتبارا

 لما تقتضيه الحاجة وبناًء عىل توصية من ويقوم مجلس اإلدارة بمراجعة هذه السياسة وفق
ً
ا

شيحات والمكافآت، وال تعدل إال بموافقة الجمعية العامة.   لجنة الير
ن األطراف ذات العالقة من  -2 ي وذلك لتمكي 

ونن كة اإللكير يتم نشر هذه السياسة عىل موقع الشر
 االطالع عىل هذه السياسة أو أي وسائل أخرى للنشر يراها مجلس اإلدارة. 

 

 فقرة جديدة



 

 

 

 

 

 

 

 

 (  10مرفق البند ) 

 راءات العضوية في مجلس اإلدارة سياسات ومعايير واج تعديل

 



 

 

 بعد التعديل قبل التعديل

 
ى من  ى األخوة المرشحی  كة ىھ اإلختیار بی  السیاسة العامة للعضویة فى مجلس إدارة الشر

كة ى لعضویة المجلس عن طریق المفاضلة بینھم عىل أساس  مساھىم الشر المتقدمی 
ي تعمیم وزارة التجارة

وط الواردة فى ھ  18/6/1412وتاری    خ  222/9362/3245رقم  الشر
ھ  26/12/1420وتاری    خ  322/205/3800 وكذلك تعمیم وزارة التجارة والصناعة رقم

كات والنظام األساسي  هووفقا ً لما ینص علی كات للشر  نظام الشر كة   وئاححة ووكمة الشر
ى عن مجلس ھیئة السوق المالیة  .وقواعد التسجیل واإلدراج الصادرتی 

 العامة السياسةالمادة الرابعة: 
ي  للعضوية العامة السياسة

كة إدارة مجلس فى ي يتم بموجبها  هي  الشر
وط واألوكام الت  الشر

ى من  ائاختيار ى  بی  ى  المرشحی     بينهم المفاضلة طريق عن المجلس لعضوية المتقدمی 
 
 وفقا

كات  وما نص 3نصت عليه الفقرة ) لما  ون من ئاححة ووكمة الشر ( من المادة الثانية والعشر
كات نظامعليه كذلك  كة األساسي  والنظام  الشر  عن ةالصادر  اإلدراج قواعدوئاححة   للشر

 .المالية السوق هيئة مجلس
 
 

 
 مجلس اإلدارة

ى
وط( العضویة ف     معاییر )شر

 
 
ي تعمیم وزارة  

وط الواردة فى كة فى إطار الشر تتحدد معایی  العضویة فى مجلس إدارة الشر
ھ  وكذلك تعمیم وزارة التجارة 18/6/1412وتاری    خ  222/9362/3245التجارة رقم 

نظام  عليهھ  ووفقا ً لما ینص 26/12/1420وتاری    خ  322/205/3800والصناعة رقم 
كات وقواعد التسجیل واإلدراج  كة   وئاححة ووكمة الشر كات والنظام األساسي للشر الشر

ى عن مجلس ھیئة السوق المالیة   :وفقا لما یىلي  . الصادرتی 
 
كة ئا تقل قیمتھا ائاسمیة .1 یجب أن یكون عضو مجلس اإلدارة مالكا لعدد من أسھم الشر

ة آئاف ریال) ى ) 000,10عن عشر )یوما من تاری    خ  30)ریال وتودع ھذه األسھم خالل ثالثی 
ي یعینھا وزیر التجارة والصناعة لھذا الغرض  وتخصص ھذه 

ى العضو فى أود البنوك الت  تعیی 
یة أعضاء مجلس اإلدارة وتظل غی  قابلة للتداول إىل أن تنقض المدة ائاسھم لضمان مسؤول

 المادة )
ى
  76المحددة لسماع دعوى المسؤولیة ف

ى
كات أو إىل أن یفصل ف )من نظام الشر

 
ى
المیعاد المحدد  الدعوى المذكورة   وإذا لم یقدم عضو مجلس اإلدارة أسھم الضمان ف

كات   مادة )من نظام ا 68. مادة )هلذلك بطلت عضویت كة) 18)لشر  من النظام األساس للشر
ي المجلس همسؤولیاتبآداء  لهأن یكون واصال ً عىل مؤھل علىمي یسمح . 2

ى
 .ف

ة الكافیة فى  هأن یكون ممن ل. 3 كة أو الخیر  همجائات مشابھ مجال عمل الشر
كات والقواعد واللواحح والتعامیم ذات الصلة بنشاط  يأن یكون من ذو .4 المعرفة بنظام الشر

كة  .الشر
انیات العمومیة والمعرفة بالحسابات  هأن تكون لدی. 5 ى القدرة عىل قراءة وتحلیل المی 

وط ي  العضوية المادة الخامسة: شر
  اإلدارة مجلس فى

 
 عن مراجعة ال

ً
وط الواجب يكون المجلس مسؤوال ي عضو مجلس اإلدارة اتو شر

فرها فى
ات ومهارات األعضاء    باإلضافة إىل تركيبة المجلس ككل  ويشمل ذلك تقييم مؤهالت وخیر

 : ي عضو مجلس اإلدارة عىل وجه الخصوص ما يىلي
ط فى  يشی 

ة -1 ي المجائات التالية: : التمتع بقدر منالخیر
ة فى  اسب من الخیر

ي  - أ
 فيما يتعلق بالتوجهات فى

 
كات  خصوصا ي المحاسبة المالية ومالية الشر

فى

 .أسواق الدين واألسهم  بجانب إدراك مفاهيم الضوابط المالية الداخلية

ي تختص  -ب
ي المجائات والبيئة الت 

كة. بتقييم ومراقبة المخاطر فى  أعمال الشر

كات -ج ي تنشط   إدارة الشر
ي المجائات الت 

ى
وفهم توجهات اإلدارة بشكل عام وف

كة.   فيها أعمال الشر

كة.  -د ي المجائات ذات العالقة بأعمال الشر
ى
ة ف  الخیر

ي األسواق العالمية  وأعراف وممارسات األعمال األجنبية.  -ه
ة فى  الخیر

2-   :  يحمل عضو مجلس اإلدارة يستحسن أن المؤهل العلىمي
ً
عالقة  و ذ مؤهل

 ات التالية: بالتخصص

 القانون.  -أ

ي ذلك الخلفية المحاسبية.   المالية -ب
 بما فى

 .التسويق - ج
كات.  - د  عمليات التشغيل الخاصة بأنشطة الشر
كات   - ه ي تعمل فيها الشر

ة بالمجائات الرحيسية الت  ي ذلك الخیر
ما فى



 

 .والمالیة
  لديهأن یكون . 6

ى
ي للمساھمة ف

ى
كة توجيهالحافز والوقت الكاف   .أعمال وسیاسات الشر

ي یتمتع باإلستقاللیة فى الفكر والشجاعة  أن یكون ممن. 7
تقدیم آراءه الخاصة فى األمور  فى

كة اتیجیة والتجاریة فى مجال نشاط الشر  .اإلسی 
 .العلم والمعرفة والمداومة عىل التعلم ذويأن یكون من . 8
كة كعضو مجلس إدارة لدورة كاملة عىل األقل منذ بدایة  لديهأن یكون . 9 ام بخدمة الشر ى إلی 
 خابهمانت
  .أن یتمتع بائاخالق واإلستقامة واألمانة والمصداقیة.10
ف  إدانتهأن ئا یكون قد تم .11   .واألمانةبجریمة مخلة بالشر
 أن ئا یكون قد صدر ضده قرارا من ھیئة السوق المالیة.12
كة يأ لهأن ئا یكون .13  .تضارب فى المصالح مع الشر
ة أو غی   يأ لهأن ئا یكون .14 ة فى األعمال والعقود الت  تتم لحساب مصلحة مباشر  مباشر

كة   ویستثتى  ي تتم بطریق المناقصات العامة إذا كان عضو مجلس  الشر
من ذلك األعمال الت 
كات( 69ائادارة صاوب العرض األفضل . مادة )  من نظام الشر

كا ً بأ.15 كة أو أن یتاجر فى أود فروع النشاط  شأنهعمل من  يأن ئا یكون مشی  منافسة الشر
كة تزاولهاالذى  كات 70. مادة )الشر  .)من نظام الشر
ي أن ئا یكون عضو مجلس إدارة .16

كات  فى  مدرجة مساهمةأكیر من خمسة شر
كات المساھمة .17 ام بكافة المواد والبنود الخاصة بالعضویة فى مجلس إدارة الشر ى اإللی 

كات ولواحح ھیئة السوق المالیةالواردة بنظام ال  .شر
ئا یجوز) إئا بموافقة كتابیة مسبقة من الجھات ذات ائاختصاص( أن یرشح لعضویة .18

كة صفیت أو تم عزلمجلس اإلدارة كل من شغل نف ي شر
كة أخرى هس المركز فى ي شر

 .فى
شیحات والمكافآت بالشر .19  .كةالموافقة عىل إجراء المقابل ة الشخصی ة مع لجن ة الی 

 العقارية. 
كات.  - و  ووكمة الشر
ية - ز  الموارد البشر
 إدارة المخاطر.  - ذ
 األعمال المرصفية.   - ط

محتويات القواحم المالية والتقارير لفهم المعرفة والقدرة: التمتع بقدر مناسب من ال  -3

انيات  وقواحم الدخل   و المالية األخرى واألنظمة والمعايی  المحاسبية ى قراءة وفهم المی 

ات ائاخرى لتقييم أداء اواستقراء دئائات المع  والتدفقات النقدية دئات المالية والمؤشر

كة  .الشر

ي تنطوي عىل   موضوعيةأن يقدم وجهة نظرة بائاستقاللية:  -4
ويتجنب التعامالت الت 

ي المصالح  مع التحقق من عدالة التعامل  ومراعاة األوكام الخاصة بتعارض 
تعارض فى

 المصالح 
 
ي هذا الشأن.  وفقا

 لضوابط هيئة السوق المالية فى

ي زمن قي -5
ة إدارة األزمات: القدرة عىل ائاستجابة والعمل فى اسي أثناء سيادة األزمات القصی 

 والطويلة. 

ف واألمانة: أن -6 ف مخلة بجريمة إدانته تم قد يكون ئا الشر  .واألمانة بالشر

  ضده صدر قد يكون ئا أن  -7
 
 .المالية السوق هيئة من قرارا

كة: أن -8   يكون ئا عدم منافسة الشر
 
كا كة منافسة شأنه من عمل بأي مشی   أن أو الشر

ي  يتجر
كة تزاوله الذي النشاط فروع أود فى الجمعية  موافقة عىل الحصول بعد إئا الشر

ي تضعها الجهة المختصة  ومع مراعاة ما نصت عليه
 للضوابط الت 

 
( 72) المادة العامة  وفقا

كات  والمادة السادسة واألربعون والسابعة واألربعون من ئاححة ووكمة  نظام من الشر

كات  .الشر

ي المصالحوجود  عدم -9
ى
كة  أن ئا يكون له  :تضارب ف ي المصالح مع الشر

ى
أي تضارب ف

كة وئا يكون له  ي تتم لحساب الشر
ي األعمال والعقود الت 

ة فى ة أو غی  مباشر أي مصلحة مباشر

خيص من الجمعية العامة العادية 71مادة )وفق ال كات إئا بی   ( من نظام الشر
 
ووفقا

ي تضعها الجهة المختصة
 .للضوابط الت 

ي  يكون ئا أن كة أخرى: عضوية مجلس إدارة شر  -11
 فى
 
 خمسة من أكیر  إدارة مجلس عضوا

كات ي آٍن واود مساهمة شر
 .ُمدرجة فى

كات ونظام السوق  -11 ام التام بأوكام نظام الشر ى وط ومواد العضوية: ائالی  ام بشر ى ائالی 

المالية ولواححهما التنفيذية واألنظمة ذات الصلة والنظام األساس عند ممارسته لمهام 

ي 
ي أي عمل يشكل إساءة لتدبی  شؤون عضويته فى

المجلس  وائامتناع من القيام أو المشاركة فى



 

كة  .الشر

ي  تنوعال مراعاةالتنوع:  -12
ى
ة المهنيةالعلمية المؤهالت  ف عند اختيار األعضاء   والخیر

ي  ويث يساهم هذا التنوع
ي يحتاجها المجلس   اتوالمهارات والخیر اهب المو توفی  كافة فى

الت 

. كفريق لدعم المو   ارد الحالية وتقديم الموهبة للحاجات المستقبىلي

شيحات لجنة مع الشخصية المقابلة إجراء عىل المقابلة الشخصية: الموافقة-13  الی 

كة والمكافآت  .بالشر

 

 فقرة جديدة

ي عضو  ة: سادسالمادة ال
ى
 اإلدارة مجلسالسمات الواجب توافرها ف

 
 
كة  فإنه يتطلب توافر عددا ي إدارة الشر

 للدور الهام الذي يلعبه عضو مجلس اإلدارة فى
 
نظرا

وط العضوية-من السمات الشخصية  ي تمكنه من  -إىل جانب شر
تأديته لواجباته اتجاه الت 

كة عىل أكمل وجه  و  ط توافر الشر ون من ئاححة الحوكمة  يشی  بمراعاة المادة التاسعة والعشر
ي عضو مجلس اإلدارة   عدة سمات
: فى  منها عىل وجه الخصوص ما يىلي

اهة والمسؤولية: -1 ى ي تعامالت العضو  المعايی   الیى
اهة وقوة الشخصية فى ى األخالقية العالية والیى

مناقشة المساحل بدقة وعمق  وتوجيه األسئلة الثاقبة القدرة عىل   و المهنية والشخصية
ض عليه والتعبی  عن التحفظات وعدم التصويت لصالح إظهار بصمات الذكاء   و ما يعی 

ي القرارات المتخذة
 وائاستعدادات لتحمل تبعات المساءلة عنها.   والحكمة والتفكی  فى

ي التعامل مع اآلخرين   الثقة: -2
 فى
 
 وداعما

ً
 ومسؤوال

 
ام اآلخر  والرصاوة و أن يكون ثابتا اوی 

ي اإلصغاء لها. و 
 ائانفتاح عىل آراء اآلخرين والرغبة فى

ي عال امتالك القيادة:  -3 ى فنون القيادة والمهارات الالزمة  ودعم ذلك بسجل أداء تحفی 

 يتمتع به الموهوبون عادة. 

ي المجلساال-4
ى
ا  وواجبات  ععضو ف ى ائاستعداد التام والرغبة بالوفاء بمتطلبات عضوية : لی 

ي كل اجتماعات مجلس وتشمل   لجان المجلس بكفاءة
ى
  اإلدارةالحضور والمشاركة ف

ي هو عضو فيها 
ي التحضی    و واجتماعات لجان المجلس الت 

ائاستعداد الداحم للمساعدة فى

ي الحضور لإلدارة عند الطلب لتقديم 
ى
لكل اجتماع والمشاركة فيه بفاعلية  وإبداء الرغبة ف

كة  النصح وائاستشارة عن أي   واإلفصاح وتحمل كافة المسؤوليات فيما يتعلق بأعمال الشر

كاتها التابعة. معلومات مؤثر  كة أو إودى شر  ة قبل تنفيذ أي صفقة أو عقد مع الشر

م والمعرفةال-5
ّ
ي التعل

ى
ي الرغبة : رغبة ف

المساحل وعىل وجه الخصوص تلك  تطويرالتعليم وال فى
ي ذلك التشغيل والتكنولوجيا ومعلومات السوق(  وأدوار 

كة )بما فى ي تؤثر عىل الشر
الهامة الت 

ي تو  أعضاء المجلس ومسؤولياتهم
ي ذلك المبادئ القانونية العامة الت 

جه أعضاء ا)بما فى
 المجلس(. 



 

 

 مجلس اإلدارةا  5.7 
ى
  جراءات العضویة ف

ة تقدیم . 1 شح لعضویة المجلس   وإعتماد فی  موافقة مجلس اإلدارة عىل فتح باب الی 
شح ى أعضاء وجدول أعمال الجمعیة العمومیة العادیة لل طلبات الی  تصویت عىل تعیی 

 القواعد أو ظروف الحال لذلك مجلس اإلدارة مت  إقتضت
العرض عىل وزارة التجارة والصناعة للموافقة عىل كل من: جدول أعمال الجمعیة . 2

كة لل العمومیة العادیة   شیح ألعضاء مجلس وصیغة األعالن عن دعوة مساھىم الشر ی 
 (المدة المتبقیة من الدورة الحالیة )تحدد إلستكمال )تحدد( أو هاإلدارة لدورت

كة ل. 3  شح لعضویة مجلس اإلدارة لدورتائاعالن عن دعوة مساھىم الشر )تحدد( أو  هلی 
 (المتبقیة من الدورة الحالیة )تحدد إلستكمال المدة

كة القیام بما . 4  شح لعضویة مجلس إدارة الشر ى فى الی  كة الراغبی  عىل األخوة مساھىم الشر
  :یىل

  ي ترشیح نفس كة برغالتقدم بطلب )إخطار( إلدارة الشر
 واستعداده للقیام هبة المساھم فى

 بالمسؤولیات المنوطة بعضوی ة المجلس

.   وط الواردة ة الذاتی ة الصادر من وزارة التجارة والصناع ة فى إطار الشر تعبئة نموذج السی 
ي 
 ھ  وكذلك تعمیم وزارة18/6/1412وتاری    خ  222/9362/3245رقم  تعمیم وزارة التجارة فى

 ھ    وكذلك تعبئة نموذج26/12/1420وتاری    خ  322/205/3800التجارة والصناعة رقم 
ة الذاتیة الصادر من ھیئة السوق المالی ة رقم )  4/2359)وسب تعمیم الھیئة رقم  3السی 

 . لیھما من موقع الوزارة والھیئةھ    والممكن الحصول ع12/04/1431بتاری    خ  الصادر

  كة باودى الطرق التالیة ى تقدیم طلباتھم للشر كة  :عىل المرشحی  أ. الحضور لمقر الشر
كة شیحات والمكافأت( بالعنوان التاىل : بنایة الشر أمام مدینة الملك سعود  - )عنایة لجنة الی 

ید الشی    ع ص.ب  . ( الطبیة )الشمیسي سابقا ً  عنایة لجنة  11411یاض الر  359ب. بالیر
شیحات والمكافأت ید. ت nrc@alhokair.com.sa .الی  ون ى بالیر

ث. عىل الفاكس  األلكی 
  .01 - 4357268رقم: 

 كة ي مجال أعمال الشر
اتھ فى  .إرفاق صور من مؤھالتھ وخیر

   ي
ى
ي وققھا المرشح ف

ة الت  تقدیم سجال ً منفصال ً باألعمال وائانجازات الھامة والكبی 
ي  هاتعضوی

ى
ي  ف

ي الوظاحف التنفیذیة وائاداری ة العلی ا الت 
ى
ي شغلھا أو ف

مجالس اإلدارات الت 
 .سنوات سابق ة  والعمل الحاىل تقلدھ ا خالل عشر 

   اتھا وخطاب موثق من كل ي توىل عضویتھا وفی 
كات الت  إرفاق بیان بمجالس إدارات الشر

كة ة العضوی ة وعدد جلسات كل دورة ون شر سبة وضور العضو لتلك یشتمل عىل فی 
ك فیھ ا العض و ونسبة وضوره بھ ا  وملخص  الجلسات واللجان المنبثقة من المجلس المشی 
ي 
كات الت  توىل عضویة مجالس إداراتھا خالل كل سنة من  النتاحج المالیة الت  وققتھا الشر
 سنوات الدورة

.  ي ئا یزال یتوىل عضویتھا
كات المساھمة الت   إرفاق بیان بالشر

ي  العضوية ة: إجراءاتبعالمادة السا
ى
 اإلدارة مجلس ف

شح باب فتح عىل اإلدارة مجلس موافقةبعد  ة هواعتماد المجلس  لعضوية الی   تقديم فی 
شح طلبات ى  عىل للتصويتوذلك   امةالع الجمعية أعمال وجدول الی   مجلس أعضاء تعيی 
   وذلك وفق اإلجراءات التالية: لذلك الحال ظروف أو القواعد اقتضت مت   اإلدارة

شحعن  اإلعالن -1 كة  اإلدارة مجلس لعضوية فتح باب الی  ي للشر
ونى ي الموقع اإللكی 

فى
ي أي وسيلة أخرى تحددها الهيئة  عىل أن يظل باب 

ي للسوق وفى
ونى والموقع اإللكی 

 مدة شهر عىل األقل من تاري    خ اإلعالن
 
شح مفتووا   .الی 

ى  عىل -2 ى المساهمی  ي  الراغبی 
شح  فى كة إدارة مجلس لعضويةالی  أو ترشيح شخص  الشر

 :يىلي  بما القيامآخر 

كة إلدارة( إخطار) بطلب التقدم -أ ي  بالرغبة الشر
شحال فى   .ی 

 عليه الحصول والممكن المالية السوق هيئة من الصادر( 3) رقم نموذج تعبئة -ب
ي تحددها هية السوق المالية لهذا الهيئة موقع من

ها من النماذج الت     وغی 
ي للهيئة. 

ونى ي يمكن الحصول عليها من خالل الموقع اإللكی 
 الغرض  والت 

ى  عىل - ج كة طلباتهم تقديم المرشحی  ي تعلن  للشر
بالطرق المتاوة للتواصل والت 

ها من قنوات  ونية وموقع السوق وغی 
كة اإللكی  كة من خالل موقع الشر عنها الشر

اط  كة  مع اشی  ي تحددها الشر
إرفاق صورة من مؤهالته التواصل الرسمية الت 

كة.  ي مجال أعمال الشر
اته فى  وخیر

ى  -3  بها  أن يقدموا عىل المرشحی 
 
 :ةالوثاحق التالي طلباتهم مرفقا

  -أ
ً
  سجل

ً
ة الهامة واإلنجازات باألعمال منفصل ي  والكبی 

ي  المرشح وققها الت 
 فى

ي  عضوياته
ى
ي  اإلدارات مجالس ف

ي  أو شغلها الت 
ى
 العليا واإلدارية التنفيذية الوظاحف ف

ي 
 .الحاىلي  والعمل سابقة  سنوات عشر  خالل تقلدها الت 

كات إدارات بمجالس نابي -ب ي  الشر
اتها  عضويتها توىل الت   كل من موثق وخطاب  وفی 

كة ة عىل يشتمل شر  العضو وضور ونسبة دوره كل جلسات وعدد العضوية فی 
ك المجلس من المنبثقة واللجان الجلسات لتلك  ونسبة العضوية فيها المشی 

ي  المالية النتاحج وملخص بها  وضوره
كات وققتها الت  ي  الشر

 عضوية توىل الت 
 .الدورة سنوات من سنة كل خالل إدارتها مجالس

كات بيان -ج ي  المساهمة بالشر
 .عضويتها يتوىل يزال ئا الت 

كات بيان -د ي  بالشر
ك الت  ي  يشی 

 بأعمال شبيهة أعمال وتمارس ملكيتها أو إداراتها فى
كة  .الشر

 التجاري والسجل )إن وجدت( العاحلةبطاقة  /الوطنية الهوية بطاقة صورة -ه 



 

.   ي إدارتھا أو ملكیتھا وتمارس أعمال شبیھة بأعمال
ى
ك ف ي یشی 

كات الت  إرفاق بیان بالشر
كة   .الشر

  كات إرف اق ص ورة بطاق ة الھویة الوطنیة / الع احل ة لألفراد والسجل التجاري للشر
 .لهبالمرشح وثالث صور شمسیة شخصیة وأرقام ائاتصال الخاصة  والمؤسسات

   ى عىل المرشح أن یقدم ترجمة عربیة معتمدة ألیة وثاحق أو مستندات مكتوبة بلغة یتعی 
 أجنبیة

كة. 5 شیحات والمكافآت الخاص ة بالشر   .دراسة الطلبات من قبل لجنة الی 
مجلس عرض تقریر ل..ترتیب المقابالت الشخصی ة لمن یقع علیھم ائاختیار المبدح ي. 6

ى  ى المؤھلی  شیحات والمكافات بالمرشحی  للعضویة    اإلدارة یتضمن توصیة لجنة الی 
ى للعضویة   ومن وقع علیھم اإلختیار المبدنى للمقابالت هوموضحا ً ب  عدد المتقدمی 

ى لشغل العضویة رات التوصیة بائاعضاء المؤھلی   الشخصیة   ومیر
ى الدعوة لجمعیة عمومیة عادیة للتصویت عىل . 8 . ى أعضاء مجلس اإلدارة الشاغریی  تعیی 

شیحات والمكافات   وذلك بعد  وفقا لتوصیات الحصول عىل مجلس اإلدارة ولجنة الی 
 .ذلك عىل هموافقة الجھات المختص

ك  شمسية صور وثالث  بالمرشح الخاص ائاتصال وأرقام  المؤسساتو  اتللشر
 .له شخصية

ى  -4  مكتوبة مستندات أو وثاحق ألية مدةتعم عربية ترجمة يقدم أن المرشح عىل يتعی 
 .أجنبية بلغة

شيحات لجنة قبل من الطلبات دراسة -5 ى  والمكافآت الی  ى المؤهلی    للعضوية بالمرشحی 
 
 
ى  عدد به وموضحا ي  ائاختيار عليهم وقع ومن للعضوية المتقدمی 

 للمقابالت المبدنى
رات  الشخصية ى  باألعضاء التوصية ومیر   والتوصية بذلك العضوية لشغل المؤهلی 

 .لمجلس اإلدارة

ى  عىل للتصويت عادية عمومية لجمعية الدعوة -6  الشاغرين اإلدارة مجلس أعضاء تعيی 
 
 
شيحات ولجنة اإلدارة مجلس لتوصيات وفقا  عىل الحصول بعد وذلك والمكافآت  الی 

 .ذلك عىل المختصة الجهات موافقة

كات إدارة مجالس بعضوية الخاص النموذج إرسال يتم -7  السوق لهيئة الُمدرجة الشر
 .أعاله إليها المشار اإلجراءات استكمال بعد المالية

 

 فقرة جديدة

  نتخاب أعضاء مجلس اإلدارة: االثامنةالمادة   
ى لعضوية مجلس  -1 ي للسوق معلومات عن المرشحی 

ونى ي الموقع ائالكی 
كة فى تعلن الشر

عند نشر أو توجيه الدعوة ئانعقاد الجمعية العامة  عىل أن تتضمن تلك اإلدارة 

ى ومؤهالتهم ومهاراتهم ووظاحفهم وعضوياتهم  ات المرشحی   لخیر
 
المعلومات وصفا

ي مركزها الرحيس 
ى
كة توفی  نسخة من هذه المعلومات ف السابقة والحالية  وعىل الشر

 . ي
ونى  وموقعها ائالكی 

ي انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة  بحيث ئا يجوز يجب استخدام التصويت  -2
اكىمي فى الی 

 استخدام وق التصويت للسهم أكیر من مرة واودة. 

ى لعضوية مجلس اإلدارة الذين  -3 ي الجمعية العامة عىل المرشحی 
ى
يقترص التصويت ف

كة عن معلوماتهم وفق الفقرة )  ( من هذه المادة. 1أعلنت الشر

 : االعتماد والتنفيذةتاسعالالمادة  فقرة جديدة

 م -1
 
وتبلغ لألطراف   من الجمعية العامة ن تاري    خ اعتمادها يعمل بهذه السياسة اعتبارا



 

 لما 
 
ة إىل أخرى وفقا المعنية  ويقوم مجلس اإلدارة بمراجعة هذه السياسة من فی 

شيحات والمكافآتة تقتضيه الحاجة وبناًء عىل توصية من لجن   وئا تعدل إئا الی 

 .الجمعية العامةبموافقة 

ي وذلك لتمكن األطراف ذات  -2
ونى كة اإللكی  يتم نشر هذه السياسة عىل موقع الشر

عىل هذه السياسة أو أي وساحل أخرى للنشر يراها مجلس  ائاطالع   العالقة من 

 اإلدارة. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 (  11مرفق البند ) 

 ير منافسة أعضاء مجلس اإلدارة معاي
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 معايير منافسة أعضاء مجلس اإلدارة ألعمال الشركة أو أحد فروع نشاطها

فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه شركة  

 

 م2021 – ه1442

 النسخة األولى

 

 

 
 



 
 

2 
 

 :ألعمال الشركة أو أحد فروع نشاطهامعايير منافسة أعضاء مجلس اإلدارة مراقبة تعديل 

 

 

 

 التاريخ النسخة اعتماد الوثيقة

  1 مجلس اإلدارة

  1 الجمعية العامة
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 التعريفات: ولىالمادة األ 
 المعاني الكلمات والعبارات م

 هـ.28/1/1437( وتاريخ 3)م/ نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم نظام الشركات 1
الئحة حوكمة  2

 الشركات
الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار 

م بناء  13/2/2017هـ الموافق 16/5/1438( وتاريخ 2017-16-8رقم )
هـ 28/1/1437وتاريخ  3على نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/

  وتاريخ  2019-57-3المعدلة بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم 
 م14/1/2021ه الموافق 1/6/1442

 .شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه الشركة 2
 مجلس إدارة الشركة. مجلس اإلدارة 3
 مساهمي الشركة. المساهمين 4
ل من مساهمي الشركة بموجب أحكام نظام الشركات ونظام الشركة معية تشك  ج الجمعية العامة 5

 األساس.
 .اعتباري تقر له أنظمة المملكة بهذه الصفةأي شخص طبيعي، أو  شخص 6
كل من له مصلحة مع الشركة، كالعاملين، والدائنين، والعمالء، والموّردين،  أصحاب المصالح 7

 والمجتمع.
األطراف ذات  8

 العالقة
 أ( كبار المساهمين في الشركة.

 ب( أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أي من شركاتها التابعة وأقاربهم.
 كبار التنفيذيين في الشركة أو أي من شركاتها التابعة وأقاربهم.ج( 

 د( أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين لدى كبار المساهمين في الشركة.
المملوكة لعضو مجلس اإلدارة أو أحد كبار -من غير الشركات–هـ( المنشآت 

 التنفيذيين أو أقاربهم.
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س اإلدارة أو كبار التنفيذيين أو و( الشركات التي يكون أي من أعضاء مجل
 أقاربهم شريكًا فيها.

ز( الشركات التي يكون أي من أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيين أو 
 ٌأقاربهم عضوًا في مجلس إدارتها أو من كبار التنفيذيين فيها.

المساهمة التي يملك فيها أي من أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار  تح( شركا
%( أو أكثر، مع مراعاة ما ورد في الفقرة ) 5أو أقاربهم ما نسبته ) التنفيذيين

 د( من هذا التعريف.
ط( الشركات التي يكون ألي من أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيين أو 

 أقاربهم تأثير في قراراتها ولو بإسداء النصح أو التوجيه.
الشركة وأعضاء ي( أي شخص يكون لنصائحه وتوجيهاته تأثير في قرارات 

 مجلس إدارتها وكبار تنفيذييها.
 ك( الشركات القابضة أو التابعة للشركة.

من الفقرتين )ط( و )ي( من هذا التعريف النصائح والتوجيهات التي  ىويستثن
 تقدم بشكل مهني من شخص مرخص له في ذلك.

الشخص الذي يسيطر على شخص آخر، أو يسيطر عليه ذلك الشخص  تابع 9
اآلخر، أو يشترك معه في كونه مسيطرًا عليه من قبل شخص ثالث. وفي أي 

 مما سبق تكون السيطرة بشكل مباشر أو غير مباشر.
القدرة على التأثير في أفعال أو قرارات شخص آخر، بشكل مباشر أو غير  حصة السيطرة 10

سبة مباشر، منفردًا أو مجتمعًا مع قريب أو تابع، من خالل: )أ( امتالك ن
% أو 30% أو أكثر من حقوق التصويت في شركة. )ب( حق تعيين 30

 أكثر من أعضاء الجهاز اإلداري.
 معايير منافسة أعضاء مجلس اإلدارة السياسة 11
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 المادة الثانية: التمهيد
بمعايير منافسة أعضاء مجلس اإلدارة تحدد هذه السياسة القواعد والضوابط واإلجراءات الخاصة 

وتطبق بنود هذه السياسة بما يتوافق مع عقد التأسيس والنظام األساس للشركة  الشركةألنشطة 
واألنظمة ذات العالقة الحاكمة ألعمال الشركة دون اإلخالل بأحكام نظام الشركات ونظام 

 واألنظمة األخرى ذات العالقة. ولوائحهما التنفيذية والئحة حوكمة الشركات السوق المالية

 الهدف من السياسة: ةالثالثالمادة 
 في منافستها أو الشركة ألعمال اإلدارة مجلس عضو منافسة من للتحققوضوابط  معاييروضع 

  .تزاوله الذي النشاط فروع أحد

 المنافسةتعريف : رابعةالمادة ال
هي الحالة القانونية أو الواقعية التي يكون فيها الشخص في وضع تتأكد أو تترجح فيه شبهة 

حصوله على مصلحة أو فائدة أو منفعة والذي قد ينتج منه  ،ألحد أنشطة الشركةمنافسته 
قدرته على أداء مهام و  استقالليته أو تؤثر على لغيره،خاصة مباشرة أو غير مباشرة له أو 

  وحياد.بموضوعية ونزاهة  ومسؤولياتهاوظيفته 

 منافسة الشركة: خامسةالمادة ال
 ينافس نأيجوز لعضو مجلس اإلدارة أن يشترك في أي عمل من شأنه منافسة الشركة، أو  ال

 القضائية الجهة أمام تطالبه أن للشركة كان وإال تزاوله، الذي النشاط فروع أحد في الشركة
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 العادية العامة الجمعية من ترخيص على حاصالً  يكن لم ما المناسب، بالتعويض المختصة
 .المختصة الجهة تضعها التي للضوابط ووفقاً  بذلك، القيام له يسمح

 األعمال المنافسة: ةدسساالمادة ال
األعمال المنافسة هي األعمال التي لها نفس طبيعة أعمال الشركة وتمارس نشاط مشابهه لها، 
وعلى أيًا من أعضاء مجلس اإلدارة الحاليين أو المحتملين أن يقوم باإلفصاح عن أي نشاط 

 :لنشاط الشركة ومن هذه األنشطة اآلتي اً ابهيمارسه مش
 شراء األراضي وإقامة المباني عليها لممارسة نشاط وأعمال الشركة. -1
تجارة الجملة والتجزئة في المالبس الجاهزة واألحذية الرجالية والنسائية واألطفال، واألقمشة،  -2

وأدوات التجميل والزينة ثاث المنزلي والمكتبي، والعطور ومستحضرات التجميل الطبيعية، واأل
 ومستحضراتها، والمجوهرات التقليدية واإلكسسوارات، والشنط والحقائب الجلدية.

 الوكاالت التجارية.  -3
إدارة وتشغيل مراكز البصريات وتجارة الجملة والتجزئة في النظارات الطبية والشمسية  -4

 والعدسات واألجهزة البصرية وإكسسواراتها.
 في المالبس الرياضية واألحذية الرياضية وتجهيزاتها. تجارة الجملة والتجزئة -5
صناعة وتجارة الجملة والتجزئة في العبايات والجالبيات والطرح واأللبسة النسائية المطرزة  -6

 بجميع أشكالها.
تجارة الجملة والتجزئة في الذهب والفضة والمجوهرات واألحجار الكريمة واأللماس  -7

 عادن الثمينة.والمشغوالت الذهبية والحلي والم
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تجارة الجملة والتجزئة في أجهزة االتصاالت وملحقاتها وقطع غيارها وصيانتها وتشغيلها  -8
 عن طريق وكاالت تجارية.

 تجارة التجزئة في األطعمة الجاهزة المحفوظة. -9
وتشغيل وإدارة المطاعم والمقاهي واستيراد المنتجات والمواد الغذائية وشراء األجهزة  تالكام -10

 الالزمة لها. والمعدات
 امتالك وتشغيل وإدارة المراكز والمنشآت الترفيهية وشراء األجهزة والمعدات الالزمة لها. -11
الجملة والتجزئة في الساعات والكمبيوترات واألجهزة اإللكترونية واألدوات الكتابية  ةتجار  -12

 والديكورات وأجهزة اإلضاءة واألرضيات.
 تنظيم المعارض والمؤتمرات والبازارات. -13
 .(13)إلى  (1)البيع عبر األنترنت لكافة أنشطة ومنتجات الشركة المذكورة في البنود من  -14

 مفهوم األعمال المنافسة السابعة:المادة 
يدخل في مفهوم االشتراك في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو منافستها في أحد فروع 

 النشاط الذي تزاوله ما يلي: 
تأسيس عضو مجلس اإلدارة لشركة أو مؤسسة فردية أو تملكه نسبة مؤثرة ألسهم أو  -1

 حصص في شركة أو منشأة أخرى، تزاول نشاطًا من نوع نشاط الشركة أو مجموعتها.  
منافسة للشركة أو مجموعتها، أو تولي إدارة قبول عضوية مجلس إدارة شركة أو منشأة  -2

  ة.فيما عدا تابعي الشرك، ة أيًا كان شكلهامؤسسة فردية منافسة أو شركة منافس
حصول العضو على وكالة تجارية أو ما في حكمها، ظاهرة كانت أو مستترة، لشركة أو  -3

 منشأة أخرى منافسة للشركة أو مجموعتها.
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 المادة الثامنة: إجراءات إفصاح عضو مجلس اإلدارة عن رغبته في
 االشتراك في عمل منافس

مع مراعاة ما ورد في المادة الثانية والسبعين من نظام الشركات، والمادة السادسة واألربعون من 
إذا رغب عضو مجلس اإلدارة في االشتراك في عمل من شأنه منافسة الئحة حوكمة الشركات، 

 الشركة، أو منافستها في أحد فروع النشاط الذي تزاوله، فيجب مراعاة ما يلي: 
إبالغ مجلس اإلدارة باألعمال المنافسة التي يرغب في ممارستها، وإثبات هذا اإلبالغ في  -1

 محضر اجتماع مجلس اإلدارة. 
عدم اشتراك العضو صاحب المصلحة في التصويت على القرار الذي يصدر في هذا  -2

 والجمعية العامة. الشأن من مجلس اإلدارة
لعادية عند انعقادها باألعمال المنافسة التي يبلغ رئيس مجلس اإلدارة الجمعية العامة ا -3

، وذلك بعد تحقق مجلس اإلدارة من منافسة عضو المجلس ألعمال يزاولها عضو المجلس
معايير، على أن يتم هذه الل اً الشركة أو منافستها في أحد فروع النشاط الذي تزاوله وفق

   التحقق من هذه األعمال بشكل سنوي.
لجمعية العامة العادية للشركة يسمح للعضو بممارسة األعمال الحصول على ترخيص من ا -4

  .المنافسة
إذا رفضت الجمعية العامة تجديد الترخيص الممنوح بموجب المادة الثانية والسبعين من  -5

، فعلى عضو مجلس ن من الئحة حوكمة الشركاتو األربعالسادسة و والمادة  نظام الشركات
اإلدارة تقديم استقالته خالل مهلة تحددها الجمعية العامة، وإال ُعدت عضويته في المجلس 
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أو توفيق أوضاعه طبقًا لنظام  منافسة الشركةمنتهية، وذلك ما لم يقرر العدول عن 
 الشركات ولوائحه التنفيذية قبل انقضاء المهلة المحددة من قبل الجمعية العامة.

 

المترشح لعضوية مجلس اإلدارة عن حاالت  إفصاحة التاسعة: الماد
 تعارض المصالح

على من يرغب في ترشيح نفسه لعضوية مجلس اإلدارة أن يفصح للمجلس وللجمعية العامة 
 اشتراكه في عمل من شأنه منافسة الشركة، أو منافستها في أحد فروع النشاط الذي تزاوله.عن 

 عن تطبيق السياسةلية المادة العاشرة: المسؤو 
 يقوم مجلس اإلدارة باإلشراف على تطبيق هذه المعايير والضوابط. -1
 ورفع المعايير والضوابطالشركة صالحية إيقاع الجزاءات على مخالفي هذه لمجلس إدارة  -2

التزام جميع  األضرار التي قد تنجم عن عدم بالتعويض عن للمطالبة والمدنية الجنائية الدعوى 
  العالقة بها. ذوي األطراف 

 : االعتماد والتنفيذحادية عشرةالالمادة 
وتبلغ لألطراف المعنية،  الجمعية العامة تاريخ اعتمادها من من يعمل بهذه السياسة اعتباراً  -1

ويقوم مجلس اإلدارة بمراجعة هذه السياسة وفقًا لما تقتضيه الحاجة، وال تعدل إال بموافقة 
 .الجمعية العامة

موقع الشركة اإللكتروني وذلك لتمكن األطراف ذات العالقة من  فييتم نشر هذه السياسة  -2
 أي وسائل أخرى للنشر يراها مجلس اإلدارة.و  ،على هذه السياسة االطالع
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 المادة الثانية عشرة: المالحق
 كما هو موضح أدناه: بمعايير المنافسةمرفق مع هذه السياسة نموذج اإلقرار الخاص 

 

 
 

 بمعايير المنافسةنموذج إقرار خاص 
 تعهد وإقرار

 

أقر وأتعهد أنا /                                           وبصفتي                    بأنني قد اطلعت 
 -يلي: وبناء عليه أوافق والتزم واقر بما  وفهمتها،الخاصة بالشركة  معايير المنافسةعلى 

شخصية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة مستفيدًا من موقعي  األرباح عدم الحصول على أي مكاسب أو
الشخصية  ألغراضيكعضو مجلس إدارة وعدم استخدام أي معلومات تخص الشركة أو أصولها أو مواردها 

، وعدم االشتراك في عمل من شأنه منافسة الشركة أو منافستها في أحد فروع الخاصةأو استغاللها لمنفعتي 
 .تزاوله إال وفقًا لألنظمة والقوانين واإلجراءات التي تحكم ذلك النشاط الذي

 االسم:

 المنصب:

 التوقيع:

 التاريخ:

 



 

 

 

 

 

 

 

 ( 16الى البند ) (  12البند )  اتمرفق

ا للعضو من تقرير الفحص المحدود وتبليغ رئيس مجلس اإلدارة للجمعية العامة بم

مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في األعمال والعقود مع بيان ووصف لهذه 

 األعمال 

 











 

 

 

 

 

 

 

 

 (  17مرفق البند ) 

اشتراك عضو مجلس اإلدارة عبدالمجيد بن عبدالعزيز الحكير في عمل منافس 

 ألعمال الشركة 

 



 التي يمارس فيها عضو مجلس اإلدارة عبدالمجيد عبدالعزيز الحكير نشاط منافس الشركات

 

 

 
مجموعةوصف لل نسبة الملكية  اسم الشركة المنصب الذي يشغله 

50%  

مجد األعمال هي مجموعة 
ات متعددة تعمل في قطاع

ثمارات مالية و مطاعم و است)
 (عقار و مقاوالت

 شريك
 مجموعة مجد األعمال

محدودة( )ذات مسؤولية  






