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  العالميـــةشركة البحر األحمر 
  الخاصة بحوكمة الشركة  الالئحة

  

كان يُؤمن مجلس إدارة  ركة البحر األحمر لخدمات اإلس ًخا بأن الحوكمة ش ركة") إيمانًا راس ("البحر األحمر" أو "الش
ركة  ركة على المدى ا تواكبالجيدة للش ي لالنجاح التجاري للش اس إن  .تحقيق هذا النجاحلطويل، كما أنها متطلب أس

ه نجاحال ركة  الحالي الذي تعيش رة هوالش تراتيجيات لتطبيق ثمرة مباش ية وأعلى المعايير التجارية ال االس تي الرئيس
، قامت الشركة بشكل ثابت على مدى سنوات عديدة بتطوير ومن االستراتيجيةتبنتها الشركة. فمن أجل تحقيق أهدافها 

ركة. برنامج  إتباعثم  الحيات لمراجعة وتقييم تكفل هذه و حوكمة الش األنظمة أن يخول مجلس اإلدارة بجميع الص
  المستقلة عن إدارة الشركة.  المناسبة و عند الحاجة واتخاذ القرارات العمليات التشغيلية للشركة

  مجلس اإلدارة تكوينر واختيا) 1(

  مجلس اإلدارة عضوية

ب المادة ( ركة19بحس ي للش اس ركة مجلس إدارة مؤلف من  ) من النظام األس اء8(فإنه يتولى إدارة الش كحد  ) أعض
ى نوات، 3تعيينهم الجمعية العامة العادية لمدة ال تزيد عن ثالث ( أقص وية أول مجلس إدارة من  وتبدأ مدة) س عض

  تاريخ صدور القرار الوزاري الصادر بإعالن تحويل الشركة.

اء  تهأغلبي فييتألف مجلس اإلدارة يجب أن  نيفهم كمن األعض اء الذين يمكن تص  ب معاييربموج غير تنفيذيينأعض
ة اإلدراج الخاص التسجيل و السعودية" (قواعد السوق الماليةاإلدراج وفق "قواعد اإلدراج الخاصة بهيئة  التسجيل و

وق المالية)بهيئة  واء الس ركة (س اء المجلس بالش و من أعض تعراض عالقة كل عض نويا باس . يقوم مجلس اإلدارة س
ل في مؤسسة تربطها عالقة بالشركة). بعد ؤوأو مساهم في الشركة أو بصفته مسكانت عالقة مباشرة بصفته شريك 

تع كل مؤكد عدم وجود عالقة إجراء هذا االس اء الذين يُقرر المجلس بش نوي، فإن األعض رة راض الس تربطهم مباش
"أعضاء المجلس المستقلين"، مع مراعاة المؤهالت اإلضافية األخرى  الذين يمكن تصنيفهم على أنهم بالشركة هم فقط

وص عليها في "قواعد جيل و المحددة بموجب المعايير المنص وق الماليةة بهيئة اإلدراج الخاص التس وز يج و ".الس
  لكي تساعده في تحديد مدى استقاللية عضو مجلس اإلدارة.   التصنيفية الالزمةمعايير الللمجلس أن يُقر 

تقلين عن  اء مجلس اإلدارة المس اءيجب أن ال يقل عدد أعض اء المجلس أيهما أكثر. كما 3( ثالثة أعض ) أو ثلث أعض
   ) شركات مساهمة في آن واحد.5عضوية مجلس إدارة أكثر من خمس (يتوجب على العضو أال يشغل 

ية التي يتم على إثرها تحديد  اس دار المعايير والمقاييس األس و مجلس اإلدارة  وجود عالقةعدم يتم إص بين عض
ركة ب ركة في حال لم تقم الش نوي للش ركة أو في التقرير الس ة بالش نوية الخاص ركة في وثيقة التوكيل الس عداد إوالش

  وثيقة توكيل سنوية.

) من النظام األساسي للشركة فإنه تنتهي عضوية عضو مجلس اإلدارة بانتهاء مدة تعيينه أو وفاته 19وبحسب المادة (
أو إذا ما ثبت لدى مجلس اإلدارة بأن العضو قد خرق التزاماته بشكل يضر بمصالح الشركة وفقاً ألي نظام أو تعليمات 

ا شغر مركز احد أعضاء المجلس جاز للمجلس أن يعين مؤقتاً عضواً في المركز الشاغر على أن سارية بالمملكة و إذ
يعرض هذا التعيين على الجمعية العامة العادية في اقرب اجتماعها لها ويكمل العضو الجديد مدة سلفه. و إذا هبط عدد 

جمعية العامة العادية في أقرب وقت ممكن أعضاء مجلس اإلدارة عن النصاب الالزم لصحة اجتماعاته و جبت دعوة ال
  لتعيين العدد الالزم من األعضاء.
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  معايير العضوية في مجلس اإلدارة

أعضاء في ك ليتم انتخابهم األعضاء المرشحين من لية تحديد وفرز وتزكيةؤو" مسترشيحات و المكافآتولى "لجنة التت
ياق الحالة الراهنة لمجلس اإلدارةيزات مإجراء تقييم للمهارات والم يتم"مجلس اإلدارة".   التي يتطلبها المجلس في س

كل دوري منتظم ) المؤهالت 2) الخبرة في العمل؛ (1يزات التي يجب أخذها في االعتبار هي: (م. والمهارات والمبش
لوك واألخالقيا4) تنوع الخبرات؛ (3العلمية؛ ( اإللمام  )7لية والنزاهة؛ (ؤو) تحمل المس6) المهارات؛ (5ت؛ () الس

تويات األداء المرتفعة؛ (8باألمور المالية؛ ( ناعة؛ 10) التعيينات األخرى من مجلس اإلدارة؛ (9) مس ) معرفة الص
  ) االستقالل عن اإلدارة.11و(

  اختيار األعضاء الجدد في مجلس اإلدارة

يحات و المكافآتتتولى " حين للمجلس النتخاؤول" مسلجنة الترش اء في "مجية اختيار وتزكية المرش لس بهم كأعض
يحات و المكافآتالاإلدارة". تقوم "لجنة  ريطة أن يُقدم  ترش اهمون، ش حين الذين يزكيهم المس " بالنظر في المرش

تو اهم التزكية كتابيا ويس مالمس روط التالية. يجب أن تتض يح علىفي الش ح وبيان ك ن نماذج الترش م المرش امل اس
اهم وإثبات على ملكية بمؤهالت وخبرة وخلفية المرشح وبيان  يح واسم المس ح يُوافق فيه على هذا الترش بتوقيع المرش

هم التي يملكها، وطول مدة الملكية. كما   ن أيضا فرصةيلمساهميحق لالشخص ألسهم في الشركة، متضمنا عدد األس
ركة. تقوم  اهمين بما يتفق مع لوائح الش اء مجلس اإلدارة لتقديمهم في اجتماع المس يح أعض يحات ترشال"لجنة ترش

اء مجلس اإلدارة  رز" بف والمكافآت و المنتدب وأعض وية مجلس اإلدارة وتطلب اإلفادة من العض حين لعض المرش
حين لمجلس اإلدارة  اء المرش بة من األعض ح مجلس اإلدارة قائمة مناس اآلخرين. بعد االنتهاء من عملية الفحص، يُرش

  ". ترشيحات والمكافآتاللجنة " توصياتالنتخابهم مع األخذ في االعتبار 

مع عدم اإلخالل باألحكام السابقة بشأن اختيار األعضاء الجدد في مجلس اإلدارة، في حال كانت الضرورة تقتضي من 
الشركة بموجب عقد أو خالفه أن تمنح الغير القدرة على تحديد أعضاء للترشيح، فإن اختيار وترشيح هؤالء األعضاء 

  الختيار المرشحين.  في مجلس اإلدارة ال يجب أن يخضع لإلجراءات المقررة

  حدود مدة العضوية

دد توجد حدود على ع إنه الن يتمتعون بالخبرة مع الشركة، فألهمية استمرارية عمل أعضاء مجلس اإلدارة الذي اتقدير
  العضوية التي يجوز فيها لعضو مجلس اإلدارة أن يحتفظ بوظيفته.  فترات

  التغيير في مركز العمل التجاري

تقلين تقارير عن التغييرات من المتوقع أن يُق اء مجلس اإلدارة المس اء المجلس لرئيس مجلس اإلدارة وأعض دم أعض
ئولياتهم المهنية، بما في ذلك التقاعد.  و متويو التي تحدث في عملهم التجاري أو انتماءاتهم أو مس جلس جب على عض

عضو المجلس لم يعد مستوفيا لشروط الشركة  اإلدارة أن يتقدم باستقالته إذا قرر أعضاء مجلس اإلدارة المستقلون أن
  بشأن العمل في مجلس اإلدارة. 
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  العضويات األخرى في مجلس اإلدارة

من المتوقع أن يُخطر أعضاء المجلس رئيس مجلس اإلدارة فور قبولهم لقيادة أي شركة عامة أخرى أو أي مهمة تسند 
والمكافآت التابعة لمجلس اإلدارة الخاص بالشركة العامة التي يكون  الترشيحاتإليه في لجنة تدقيق الحسابات أو لجنة 

و في مجلس اإلدارة أن يخدم في مجلس إدارة أكثر من  وا فيها. وال يجوز ألي عض و مجلس اإلدارة هذا عض عض
  أخرى. مساهمة (ُمدرجة)شركات  خمس

 الوظائف األساسية لمجلس اإلدارة) 2(

  
  االستراتيجية و األهداف الرئيسة للشركة و اإلشراف على تنفيذها، ومن ذلك:أ) اعتماد التوجهات 

ة إدارة المخاطر و مراجعتها  .1 ياس ة و س ركة و خطط العمل الرئيس املة للش تراتيجية الش ع االس وض
 وتوجيهها.

 نوية.ستحديد الهيكل الرأسمالي األمثل للشركة واستراتيجياتها و أهدافها المالية و إقرار الميزانيات ال .2

 اإلشراف على النفقات الرأسمالية الرئيسة للشركة، و تملك األصول و التصرف بها. .3

 وضع أهداف األداء و مراقبة التنفيذ و األداء الشامل في الشركة. .4

 المراجعة الدورية للهياكل التنظيمية و الوظيفية في الشركة و اعتمادها. .5

  ف العام عليها، ومن ذلك:ضع أنظمة وضوابط للرقابة الداخلية و اإلشراوب) 

اء  .1 الح و معالجة حاالت التعارض المحتملة لكل من أعض ات مكتوبة تنظم تعارض المص ياس ع س وض
مجلس اإلدارة و اإلدارة التنفيذية و المساهمين و يشمل ذلك إساءة استخدام أصول الشركة و مرافقها، و 

 .إساءة التصرف الناتج عن التعامالت مع االشخاص ذوي العالقة

 التأكد من سالمة األنظمة المالية و المحاسبية، بما في ذلك األنظمة ذات الصلة بإعداد التقارير المالية. .2

التأكد من تطبيق أنظمة رقابية مناسبة إلدارة المخاطر، و ذلك من تحديد التصور العام عن المخاطر التي  .3
 قد تواجه الشركة و طرحها بشفافية.

 إجراءات الرقابة الداخلية في الشركة.المراجعة السنوية لفاعلية  .4

  وضع نظام حوكمة خاص بالشركة واإلشراف العام عليه و مراقبة مدى فاعليته وتعديله عند الحاجة. ج)

ع التنفيذ بعد  عها موض وية في مجلس اإلدارة ووض حة و محددة للعض ات و معايير إجراءات واض ياس ع س د) وض
  إقرار الجمعية العامة لها.

  اسة مكتوبة تنظم العالقة مع أصحاب المصالح من أجل حمايتهم و حفظ حقوقهم.هـ) وضع سي

اح عن  ركة لألنظمة واللوائح و التزامها باإلفص من احترام الش ات و اإلجراءات التي تض ياس ع الس و) وض
  المعلومات الجوهرية للمساهمين و الدائنين و أصحاب المصالح اآلخرين.
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  ليات مجلس اإلدارةسؤوم) 3(

اء مجلس اإلدارة كافة اجتماعات المجلس وكافة اجتماعات لجان المجلس التي يخدمون  ر أعض من المتوقع أن يحض
اهمين.  نوية للمس ة و فيها وكذلك كافة االجتماعات الس ع رئيس مجلس اإلدارة جداول أعمال االجتماعات الخاص يض

اء مجلس اإلدارة أن يقترح إد ا بمجلس اإلدارة. ويجوز ألي من أعض راج بنود على جدول االجتماع كما يجوز له أيض
بة لمجلس  ة. أما المعلومات والبيانات الهامة بالنس وعات أخرى يرى أنها جديرة بالمناقش أن يطرح في االجتماع موض

هم اإلدارة  تها في االجتماعات فيجب توزيعها قبل االجتماعات والتي تس ألة المقرر مناقش منية بفترة زفي فهم المس
يجب أن يستعرض أعضاء مجلس اإلدارة المواد التي أُرسلت  فأنه الجتماعات،االستعداد لمثل هذه ا. ومن أجل مةمالئ

 إليهم قبل االجتماعات.

يحاتواللجنة التنفيذية ، المراجعةلجنة يجب أن يحتفظ مجلس اإلدارة في جميع األوقات ب و . كافآتو الم ولجنة الترش
ي مهاانظلوائحها وو تعارف عليهمالوفق القانون أن تعمل هذه اللجان  علىيجب  اس كما تم إقرارها ويتم تعديلها  األس

طة مجلس اإلدارة، ووفق قواعد جيل و من حين آلخر بواس وق الماليةاإلدراج في هيئة  التس . كما يجوز لمجلس الس
ئاإلدارة أن  الحيا ينش ب ما يراه مالئما ويُفوض تلك اللجان بالص ت التي يخولها القانون المعمول مثل هذه اللجان حس

ع جدول األعمال الخاص  با. وعلى رئيس كل لجنة أن يض ب ما يراه مجلس اإلدارة مناس ركة بحس به ولوائح الش
  باجتماعات اللجنة المعنية بعد أن يتلقى التوصيات الالزمة من اإلدارة.

اء مجلس اإلدارة في جميع األوقات بما يتفق مع  رف أعض لوك ةالئحيجب أن يتص ة  و التعامل قواعد الس الخاص
طتها  طته أو أنش اء مجلس اإلدارة فيما يتعلق بأنش و من أعض ري تطبيقها على كل عض ركة، والتي يس التي لها وبالش

ركة اء مجلس اإلدارة عالقة بالش من ذلك أن يُمارس أعض ب في  تقديرهم العملي. ويتض للعمل بما يعتقدوا أنه يص
ركة لحة الش كل معقول مص  وأن يتجنبوا القيام بأي فعل من المؤتمنين عليهامع واجباتهم  يتوافقوذلك على نحو  بش

أنه أن يتعارض مع مصلحة الشركة، أو يوحي بتعارضه مع مصلحة الشركة.  يجب أن يكشف أعضاء مجلس كما ش
قيد البحث اإلدارة لغيرهم من األعضاء عن وجود أي احتمال لتعارض المصالح قد يواجهونه بخصوص أي موضوع 

  والمناقشة، وأن يمتنعوا، عندما يكون األمر مالئما، عن التصويت على موضوع قد يكون فيه تعارض أو اختالف. 

   إضافة إلى ما تم ذكره، فإنه من أهم مسؤوليات مجلس اإلدارة ما يلي:

النهائية عن الشركة على أ) يتولى مجلس إدارة الشركة جميع الصالحيات و السلطات إلدارتها. و تظل المسؤولية 
ناً أو فوض جهات أو أفراد آخرين للقيام ببعض أعماله، وعلى المجلس تجنب  كل لجا المجلس حتى و إن ش

  إصدار تفويضات عامة أو غير محددة المدة.

  ب) يتم مراعاة مسؤوليات مجلس اإلدارة المحددة في نظام الشركة األساسي.

ن نية و جدية و اهتمام، و أن تكون قراراته مبنية على ج) يجب أن يؤدي مجلس اإلدارة مهماته  ؤولية و حس بمس
  معلومات وافية من اإلدارة التنفيذية، أو أي مصدر موثوق آخر.

د) يمثل عضو مجلس اإلدارة جميع المساهمين، وعليه أن يلتزم بالقيام بما يحقق مصلحة الشركة عموماً و ليس ما 
  أو التي صوتت على تعيينه في المجلس.يحقق مصالح المجموعة التي يمثلها 

 ( الصالحيات التي يفوضها لإلدارة التنفيذية، و إجراءات اتخاذ القرار و مدة التفويض. كما يقوم المجلس بتحديد هـ
اتها  الحية البت فيها. و ترفع اإلدارة التنفيذية تقارير دورية عن ممارس وعات التي يحتفظ بص يحدد الموض

  للصالحيات المفوضة.
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ع إجراءات لتعريف  ركة و و) يجب على مجلس اإلدارة التأكد من وض اء مجلس اإلدارة الجدد بعمل الش أعض
  بخاصة الجوانب المالية و القانونية فضالً عن تدريبهم إذا لزم األمر.

اء مجلس اإلدارة  ؤونها لجميع أعض ركة معلومات وافية عنن ش ز) يجب على مجلس اإلدارة التأكد من توفير الش
اء مجلس اإلدارة غير التنفيذيين بوجه خاص و ذلك من أجل تمكينهم من القيام بواجباتهم و ب وجه عام وألعض

  مهماتهم بكافية.

ب  ركة، فإنه يجوز لمجلس اإلدارة عقد القروض التي ) من 20المادة (ح) بحس ي للش اس تتجاوز مدتها النظام األس
  مذكورة.) سنوات و ذلك بحسب الشروط و الضوابط ال3ثالث (

  لجان مجلس اإلدارة ) 4(

مجلس اإلدارة من تأدية مهماته أ) ينبغي تشكيل عدد مناسب من اللجان حسب حاجة الشركة وظروفها لكي يتمكن 
  بشكل فعال.

ب) يجب أن يكون تشكيل اللجان التابعة لمجلس اإلدارة وفقاً إلجراءات عامة يضعها مجلس اإلدارة تتضمن تحديد 
الحيات الممنوحة لها خالل هذه المدة و كيفية رقابة مجلس اإلدارة عليها. و  مهمة اللجنة و مدة عملها و الص

فافية على اللجنة أن تبلغ مجلس اإلدارة علماً بما تقوم به أو تت ل إليه من نتائج أو تتخذه من قرارات بش وص
كل دوري للتحقق من قيامها باألعمال الموكلة إليها.   ومطلقة. و على مجلس اإلدارة أن يتابع عمل اللجان بش

يجب أن يقر المجلس لوائح عمل جميع اللجان الدائمة المنبثقة عنه، ومنها اللجنة التنفيذية و لجنة المراجعة و 
  شيحات و المكافآت.لجنة التر

اء مجلس اإلدارة غير التنفيذيين في اللجان المعنية بالمهمات التي قد ينتج عنها  ج) يجب تعيين عدد كاٍف من أعض
خاص  فقات األش المة التقارير المالية و غير المالية، و مراجعة ص الح، مثل التأكد من س حاالت تعارض مص

  رة، وتعيين المديرين التنفيذيين، و تحديد المكافآت.ذوي العالقة، و الترشيح لعضوية مجلس اإلدا

 اجتماعات مجلس اإلدارة و جدول األعمال) 5(

  
ير الجتماعات  ؤولياته، بما في ذلك التحض طالع بمس يص وقت كاٍف لالض اء مجلس اإلدارة تخص أ) على أعض

  المجلس واللجان الدائمة و المؤقتة، والحرص على حضورها.
  

اإلدارة اجتماعات عادية منتظمة، بدعوة من الرئيس. و على الرئيس أن يدعو مجلس اإلدارة لعقد ب) يعقد مجلس 
  اجتماع طارئ متى طلب ذلك كتابة اثنان من األعضاء.

  
دد  دول مح داد ج د إع ذي عن اء اآلخرين و الرئيس التنفي اور مع األعض ج) على رئيس مجلس اإلدارة التش

تعرض على المج وعات التي س اء بوقت كاٍف بالموض تندات لألعض حوباً بالمس ل جدول األعمال مص لس. ويرس
تعداد لالجتماع. ويقر مجلس اإلدارة جدول األعمال حال انعقاده. وفي  وعات واالس ة الموض نى لهم دراس حتى يتس

  حال اعتراض أي عضو على هذا الجدول تُثبت تفاصيل هذا االعتراض في محضر االجتماع.
  

دارة توثيق اجتماعاته و إعداد محاضر بالمناقشات و المداوالت بما فيها عمليات التصويت د) يجب على مجلس اإل
  التي تمت و تبويبها و حفظها بحيث يسهل الرجوع إليها.
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 مكافآت اعضاء مجلس اإلدارة) 6(

  
و مجلس اإلدارة في الش 200,000يتم دفع مبلغ مائتين ألف لایر ( نوية لعض ى كمكافأة س و ركة، لایر) بحد اقص

  تُدفع بعد أخذ الموافقة من الجمعية العامة العادية.
  

ركة و يجوز للمجلس مراجعة هذه  ي للش اس تدعت الحاجة و بما ال يتعارض مع النظام األس المكافآت متى ما اس
يحات و المكافآت على أن يتم ذكر جميع يات لجنة الترش باب األنظمة األخرى الُمتبعة و بناءاً على توص  و االس
  المبالغ المدفوعة كمكافآت و مرتبات و بدالت و حوافز و تعويضات في تقرير مجلس اإلدارة السنوي.

  
م  تقيل أو الُمنض و المس نوي، على أن يتم دفع المكافأة للعض اس ربع س اء مجلس اإلدارة على أس يتم مكافأة اعض

 ل الفترة.حديثاً بناًء على عدد األيام التي َعِمل فيها كعضو لمجلس اإلدارة خال
 
 

  المستقلون" المراجعون"اإلدارة" و" عضو مجلس اإلدارة مقابلة) 7(

ركة يتوجب على  اء مجلس اإلدارةأن تتيح لالش و من أعض الحية لل  كل عض ركة"الص ول إلى "إدارة الش او  ص
  االجتماع بمراجعي الشركة المستقلين متى دعت الحاجة.

  

  المستمرتوجيه عضو مجلس اإلدارة وتعليمه ) 8(

ع أو تحديد  يلةأو يقوم مجلس اإلدارة بوض ول  توفير وس ركة المنتخب حديثا لحص و مجلس إدارة الش ج البرامعض
اديةالتوجيهية المالئمة  يحه أو والدورات والمواد اإلرش واء كان ذلك قبل أو في خالل فترة زمنية معقولة بعد ترش ، س

حث أعضاء المجلس، من دون أن يشترط عليهم، أن يسعوا على انتخابه عضوا في مجلس اإلدارة. يقوم مجلس اإلدارة 
فة دورية على البرامج لوا بص ادية المالئمة أو يحص ئولي التعليمية والدورات والمواد اإلرش ة بمس اء ات أعضالخاص

ركات العامة. م ركة لالطالع عليها و كذلك تزويدهم ويتم جلس اإلدارة في الش اء بجميع لوائح الش بتزويد األعض
  بالنتائج المالية و تقرير مجلس اإلدارة و بحث أي مواضيع متعلقة من خالل اجتماعات المجلس و اللجان.

  

  ة الشركةالتقييم السنوي ألداء مجلس اإلدارة وإرشادات حوكم) 9(

  ولجانه اإلدارةتقييم مجلس 

اعدة من "لجنة  يحات والمكافآتاليقوم مجلس اإلدارة بمس نويترش لتحديد ما إذا كان المجلس  " بإجراء تقييم ذاتي س
اعدة من "لجنة  اء مجلس اإلدارة بمس كل فعال. يقوم أعض يحات والمكافآتالولجانه يؤدون وظائفهم بش اء " بإجر ترش

ة التي قرر المجلس أنها هامة في نجاحه. تقييم لمجمل  امل للمجلس مع تطبيق بعض معايير التقييم الخاص األداء الش
ركة،  ركة، المكافآت واألجور، حوكمة الش مل هذه المعايير المراقبة المالية، تخطيط التعاقب على إدارة الش وتش

اقش مجلس اإلد ة ودور مجلس اإلدارة. ين تراتيجي، وتركيب دد أي التخطيط االس التقييم ليح اص ب ارة التقرير الخ
 اإلجراءات، إن وجدت، التي يجب اتخاذها لتحسين أداء مجلس اإلدارة وأداء لجان المجلس.
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  مراجعة اإلرشادات الخاصة بحوكمة الشركة

بمراجعة هذه اإلرشادات الخاصة بحوكمة الشركة على أساس سنوي  لجنة المراجعةيقوم مجلس اإلدارة بمساعدة من 
  لتحديد ما إذا كان من المالئم إجراء أية تعديالت عليها.

  

  و تعارض المصالح أخالقيات العمل مبادئ) 10(

ئولين والموظفين وأيضا، بحسب ما  مبادئيُقر مجلس اإلدارة  أخالقيات العمل الخاصة بأعضاء مجلس اإلدارة والمس
ن الكشف عن أي تنازل عو المال الخاصة بسوق التداولق رأس تقتضيه القوانين والنظم المعمول بها وقواعد هيئة سو

افة إلى أمور أخرى،  المبادئتلك  اء مجلس اإلدارة. وباإلض ئولي اإلدارة المالية وأعض ئولين التنفيذيين وكبار مس للمس
امل، عهذه األخالقيات مدى التقيد بالقوانين، وتعارض المصالح، والفرص التجارية، والسرية، وحسن الت مبادئتتناول 

وحماية أصول الشركة واالستخدام الصحيح لها وكذلك الحث على اإلبالغ عن أي سلوك غير قانوني أو غير أخالقي 
  هذه األخالقيات. لمبادئوعن أية انتهاكات 

رة أو  لحة (مباش نة، أن تكون له مص و مجلس اإلدارة، بغير ترخيص من الجمعية العامة يجدد كل س وال يجوز لعض
في األعمال و العقود التي تتم لحساب الشركة. وتستثنى من ذلك األعمال التي تتم بطريقة المنافسة العامة غير مباشرة) 

و مجلس اإلدارة أن يبلغ المجلس بما له من  ل. و على عض احب العرض األفض و مجلس اإلدارة ص إذا كان عض
ركة، و يثبت هذا  اب الش ية في األعمال و العقود التي تتم لحس خص لحة ش التبليغ في محض االجتماع، وال يجوز مص

ويت  تراك في التص لحة االش و ذي المص أن في الجمعية العامة أو اجتماع للعض در في هذا الش على القرار الذي يص
مجلس اإلدارة. و يبلغ رئيس مجلس اإلدارة الجمعية العامة عند انعقادها عن األعمال و العقود التي يكون ألحد أعضاء 

  ق بهذا التبليغ تقرير خاص من المحاسب القانوني.فلحة شخصية فيها، و يرمجلس اإلدارة مص

ترك في أي عمل من  نة، أن يش و مجلس اإلدارة، بغير ترخيص من الجمعية العامة يجدد كل س كما أنه ال يجوز لعض
  شأنه منافسة الشركة، أو أن يتجر في أحد فروع النشاط الذي تزاوله.

ركة البحر  اء مجلس إدارتها أو أن ويُحظر على ش كان منح قروض نقدية من أي نوع ألعض األحمر لخدمات اإلس
   تضمن أي قرض يعقده واحد منهم مع الغير، ويستثنى من ذلك البنوك و غيرها من شركات االئتمان.

  

  والتعديل والتنازل لتغييرا) 11(

ا  تغييريجوز لمجلس اإلدارة  ا يجوز أيض ادات كم ذه اإلرش ازل عن ه ل أو التن دي ازالً أن يمنح أو تع ذه  تن عن ه
ادات، مع عدم اإلخالل بأحكام  احاإلرش ادات وعدم اإلخالل بقواعد القوانينوغيرها من  اإلفص  التي تحكم هذه اإلرش

  المالية. سوقالاإلدراج في هيئة  التسجيل و
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 العالميةشركة البحر األحمر 

 واإللتزام لجنة المراجعة الئحة

 

 لجنةال هدف أوالً:

أعمال الشركة والشركات عمليات وكافة  واستقاللية التأكد من سالمة ونزاهة وشفافيةهو جنة للا من الهدف

أنظمة ولوائح وزارة التجارة واالستثمار وأنظمة ولوائح هيئة السوق  بما يتماشى مع متطلباتالتابعة لها، 

ذات العالقة، بما يحقق  ، وكذلك متطلبات المعايير المهنية العالميةذات العالقةاألنظمة واللوائح والمالية 

 المساهمين.ويُمكن مجلس اإلدارة من القيام بمسؤولياته المناطة به للمحافظة على حقوق 

 اللجنةتشكيل ثانياً: 

وذلك بناًء على  ،مجلس اإلدارة منبثقة منجنة بقرار من الجمعية العامة العادية كلجنة فرعية للاتشكل 

 -ذات العالقة بأعمالها –، المواد وتعتمد لجنة المراجعة .بترشيح عدد خمسة أعضاء توصية مجلس اإلدارة

هيئة السوق  وأنظمة ولوائح، ة عن وزارة التجارة واالستثمارالصادرنظام الشركات من في كل الواردة 

 األنظمة واللوائح و وكافةالسوق المالية السعودية )تداول(،  ، واللوائح واألنظمة الصادرة عن شركةالمالية

 التعاميم والتوجيهات الصادرة من الجهات الرقابية واإلشراقية ذات العالقة.

 اللجنةعضوية شروط ثالثاً: 

 والكفاءة والسلوك المهني يةواالستقاللتمتع أعضاء بالنزاهة واألمانة والحرص  لعضوية اللجنة يشترط (1

 .لعضوية اللجنةالالزم 

من غيرهم إما من الُمستقلين أو غير التنفيذيين أو  مجلس اإلدارةيشترط أن يكون العضو، عضو في  (2

، وعضو واحد على األقل يتمتع بخبرة األقلعلى واحد على أن يكون من بينهم عضو ُمستقل 

وأال تضم أي من أعضاء مجلس اإلدارة التنفيذيين أو أي من  الشؤون المالية والمحاسبية.في ة صصتخمُ 

 كبار التنفيذيين بالشركة.

ال يجوز لمن كان يعمل لدى مراجع حسابات الشركة خالل السنتين الماضيتين أن يكون عضواً في لجنة  (3

 كما ال يجوز أن يكون رئيس مجلس إدارة الشركة عضواً في لجنة المراجعة.المراجعة، 

تبدأ مع بداية دورة مجلس إدارة الشركة وتنتهي  ميالدية تكون مدة عضوية لجنة المراجعة ثالث سنوات (4

مع انتهاء دورة مجلس إدارة الشركة. كما يجوز للمجلس إعادة ترشيحهم للجمعية العامة للمساهمين 

 ماثلة أخرى.لفترات م

 يختار أعضاء لجنة المراجعة من بينهم رئيساً للجنة على أن يكون من األعضاء المستقلين. (5

لها سواء من بين أعضائها أو ممن تراه مناسباً من موظفي الشركة للقيام  سكرتيرتقوم اللجنة بتعيين  (6

توجيهاتها وقراراتها دون بالتحضير لالجتماعات وإعداد محاضرها وتوثيقها وُمتابعة تنفيذ توصياتها و

 أن يكون له حق التصويت في االجتماعات.
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 اللجنةاجتماعات : رابعاً 

استثنائية بحسب ما  إضافية بصورة ويجوز للجنة أن تعقد اجتماعات ،بصورة ربع سنويةلجنة التجتمع  (1

الجتماعاتها . ويجب إعداد محاضر تفتضيه الحاجة، أو بطلب من رئيس اللجنة أو أغلبية أعضائها

  لتوثيق كافة المواضيع التي يتم ُمناقشتها ومداوالتها والقرارات والتوصيات التي تصدر حيالها.

وكذلك  شركات التابعة لهاوالمراجع الداخلي لل لجنة بشكل دوري مع الُمراجع الداخلي للشركةالتجتمع  (2

 أو كلما دعت الحاجة. والشركات التابعة لها لشركةل الخارجي مع مراجع حسابات

طلب االجتماع مع  في الشركة أو الشركات التابعة لها الخارجي للمراجع الداخلي ومراجع الحسابات (3

 لجنة ُكلما دعت الحاجة إلى ذلك. ال

من قبل رئيس اللجنة أو من  ،اإللكترونيةأو بالمراسلة  تَُوَجه الدعوة لحضور اجتماعات اللجنة كتابة (4

ها أو من قبل سكرتير اللجنة قبل ُمدة كافية من موعد االجتماع. ويتم تزويد يفوضه من بين أعضائ

 أعضاء اللجنة بجدول أعمال االجتماع والمواد التي سيتم مناقشتها قبل فترة كافية من موعد االجتماع.

في حال تعذر حضور رئيس لجنة المراجعة أحد االجتماعات، فإنه يجوز له تفويض أحد أعضائها  (5

 جتماع بالنيابة.لترأس اال

في حال تعذر أي من أعضاء اللجنة عن حضور االجتماع أصالة، فإنه باإلمكان االستعانة بوسائل  (6

التواصل الحديثة لتمكين العضو من المشاركة في االجتماع. وفي هذه الحالة تكون مشاركة العضو 

 بمثابة الحضور أصالة.

ة عضو آخر من أعضاء اللجنة نيابة عنه وال حضور العضو أصالة يجوز للعضو إنابفي حالة تعذر  (7

 يجوز لعضو اللجنة أن ينوب عن أكثر من عضو واحد في ذات االجتماع.

في حال تعذر حضور رئيس لجنة المراجعة أحد االجتماعات، فإنه يجوز له تفويض أحد أعضائها  (8

 .لترأس االجتماع بالنيابة

الكتمال النصاب. حيث ال يتم احتساب  المراجعةلجنة من اعضاء  ثالثةيجب أن يحضر االجتماع  (9

 نصاب الحضور.الكتمال  من غير األعضاءاالشخاص الحاضرين 

يكون لكل عضو في اللجنة صوت متساٍو، وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية األصوات الحاضرة أو  (11

كذلك الحال في و .ئيس االجتماعجح الرأي الذي فيه رالُممثلة في االجتماع، وعند تساوي األصوات يُر

 القرارات التي يتم التصويت عليها من خالل التمرير.

 15يقوم سكرتير اللجنة بإعداد مسودة محضر االجتماع وإرسالها ألعضاء اللجنة خالل مدة ال تتجاوز  (11

يوما من تاريخ انعقاد االجتماع وذلك لالطالع عليها وإبداء رأيهم حيالها. وفي حال عدم استالم أي 

يها فإن ذلك يُعتبر إقراراً بالموافقة على ماورد فيها من مداوالت وقرارات. ويتم حفظ مالحظات عل

 المحاضر بعد التوقيع عليها من قبل األعضاء ضمن الوثائق الهامة للشركة.

يتابع مجلس اإلدارة أعمال وأداء اللجنة من خالل اإليجاز الذي يقدمه رئيسها خالل اجتماعات المجلس   (12

 االطالع على محاضر االجتماعات.من خالل  الدورية وكذلك

لجنة حضور اجتماعاتها إال الال يحق ألي عضو في مجلس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية من غير أعضاء  (13

يتم دعوتهم بالمشاركة في التصويت على قرارات  كما أنه ال يحق لمن بدعوة من قبل رئيس اللجنة.

 اللجنة.

 اللجنة صالحياتخامساً: 

 وسياسات مهاموسياسات المراجعة الداخلية  على العمليات اللجنة بوضع السياسات الرقابيةتختص  (1

 في الشركة والشركات التابعة لها، وااللتزام الحوكمة 
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ومتابعة تنفيذها في وخطة الحوكمة وااللتزام وخطة المراجعة الداخلية الموافقة على الخطة الرقابية  (2

 الشركة والشركات التابعة لها.

تختص اللجنة بوضع السياسات والترتيبات الخاصة التي تتيح للموظفين في الشركة والشركات التابعة  (3

 لها بتقديم مالحظات بشأن أي تجاوز أو مخالفات مالية.

ومهام المراجعة الداخلية  الرقابةمهام المدراء التنفيذيين ل وإنهاء عقد، بتعيينباختيار و تختص اللجنة (4

 والشركات التابعة لها. ومهام حوكمة الشركة

 يرفع المدراء التنفيذيين المشار إليهم أعاله، تقاريرهم مباشرة لرئيس اللجنة. (5

للقيام بأي غرض لتحقيق أهدافها، كما يحق يحق للجنة المراجعة تشكيل فريق عمل ُمنبثق منها  يجوز (6

يقل عدد  أاللها منح فريق العمل الُمنبثق منها الصالحيات والسلطات الالزمة متى رأت ذلك مناسباً على 

 أعضاء الفريق الُمنبثق من اللجنة عن عضوين.

ارة أو يجوز للجنة التحري عن أي نشاط يدخل تحت صالحياتها أو أي موضوع يطلبه مجلس اإلد (7

 الجمعية العمومية أو المراجعين الخارجيين.

 ولها في سبيل أداء مهامها: والشركات التابعة لها أعمال الشركة كافة لجنة بمراقبةالتختص  (8

 ووثائق الشركة والشركات التابعة لها سجالتدفاتر و طلب ومراجعةحق  . أ

ذية للشركة والشركات التابعة لس اإلدارة أو اإلدارة التنفيطلب أي إيضاح أو بيان من أعضاء مج . ب

 لها.

أن تطلب من مجلس اإلدارة دعوة الجمعية العامة للشركة لالنعقاد إذا أعاق عملها أو كانت الشركة  . ت

 تتعرض ألضرار أو خسائر جسيمة.

مقابلة المراجعين الخارجيين ومنسوبي الشركة بما فيهم المراجع الداخلي لالستفسار منهم عن  . ث

 وابداء أي مالحظات في نطاق أعمالها.أعمال المراجعة 

 : مهام اللجنةسادساً 

الالزمة لتحقيق ما هو منصوص عليه في كافة األنظمة واللوائح ذات العالقة  الصالحياتتمنح اللجنة كافة 

 ، والتي تتلخص فيما يلي )دون حصر(: بأعمال الشركة والشركات التابعة لها

 التقارير المالية: (1

المالية الربع سنوية والسنوية قبل عرضها على مجلس اإلدارة وإبداء الرأي مراجعة القوائم  . أ

والتوصية في شأنها وذلك للتحقق من نزاهتها وسالمتها وشفافيتها بحسب األنظمة والقوانين 

 واألعراف المهنية.

مراجعة التقرير السنوي لمجلس اإلدارة وإبداء الرأي الفني حياله من حيث أن كافة المعلومات  . ب

الواردة والبيانات المالية هي عادلة وصحيحة وغير ُمضللة، وأنها تتيح للمساهمين والمستثمرين 

 تقييم المركز المالي للشركة وأدائها واستراتيجيتها الُمستقبلية.

دراسة أي مسائل ُمهمة أو غير مألوفة تتضمنها التقارير المالية والحسابات والبحث بدقة في أي  . ت

 ير المالي للشركة أو مسؤول االلتزام في الشركة أو مراجع الحسابات.مسائل يُثيرها المد

 مراجعة الميزانية التقديرية السنوية للشركة وإبداء أي مالحظات عليها لمجلس اإلدارة إن وجدت. . ث

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

 ة الُمتبعة في الشركة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس اإلدارة في شأنها.دراسة السياسات الُمحاسبي . ح
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 والمراجعة الداخلية: على العمليات الرقابة (2

 بتنفيذهـا. اإلشراف على خطة المراجعة الداخلية للتأكد من التزام اإلدارة التنفيذية . أ

 التنفيذية بتنفيذهـا.اإلشراف على خطة الرقابة على العمليات للتأكد من التزام اإلدارة  . ب

المخاطر في  ونظم مراقبةالمالية  ونظم الرقابة على العملياتنظم الرقابة ل سنوية مراجعةإجراء  . ت

مدى  عنيتضمن توصياتها   -يُقدم لمجلس اإلدارة  – وإعداد تقريرالشركة والشركات التابعة لها، 

 وسبل تطويرها. كفاية هذه النظم

والشركات  وأنشطة المراجع الداخلي وإدارة المراجعة الداخلية للشركةالرقابة واألشراف على أداء  . ث

 للتحقق من توفر الموارد الالزمة وفعاليتها في أداء األعمال والمهام المنوطة بها. التابعة لها

 

 المراجعون الخارجيون للحسابات: (3

تعابهم وتقييم وعزلهم وتحديد أ الخارجيين الحسابات نالتوصية لمجلس اإلدارة بتعيين مراجعي . أ

 أدائهم، بعد التأكد من استقاللهم ومراجعة نطاق عملهم وشروط التعاقد معهم.

التحقق من استقاللية مراجع الحسابات الخارجي ومدى فاعلية أعمال المراجعة مع األخذ في  . ب

 االعتبار القواعد والمعايير ذات الصلة.

 اإلجابة على استفسارات مراجع حسابات الشركة. . ت

تقارير مراجع الحسابات ومالحظاته على القوائم المالية وإبداء مرئياته حيالها إن وجدت  النظر في . ث

 وُمتابعة ما اتخذ بشأنها.

 

 :وحوكمة الشركة التحقق من االلتزام (4

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

األنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العالقة بنطاق  بنص وروح التحقق من التزام الشركة . ب

 عملها. 

، وتقديم رح أن تُجريها الشركة والشركات التابعة لهاالُمقت الجوهرية مراجعة العقود والتعامالت . ت

 حيال ذلك إلى مجلس اإلدارة. توصياتها

اتخاذ إجراء بشأنها الرفع لمجلس اإلدارة في نطاق عملها بما تراه من مسائل ترى ضرورة  . ث

 والتوصية بما يجب اتخذه حيالها.

استالم ومراجعة والتحقق من مالحظات الموظفين في الشركة أو الشركات التابعة لها بشأن أي  . ج

 مخالفات لألنظمة واللوائح.

 : مسؤوليات اللجنةسابعاً 

   ة العتماد القوائم المالية السنوية.لمجلس اإلدار التوصية (1

حيال الخطط  اوإبداء توصياتهالمراجعة الداخلية الجوهرية لتقارير نتائج الالرفع لمجلس اإلدارة عن  (2

 التصحيحية واإلجراءات الالزم اعتمادها لرفع كفاءة إدارة المراجعة الداخلية.

 الرفع لمجلس اإلدارة عن النتائج الجوهرية لتقارير الرقابة الداخلية على العمليات والرقابة على (3

المخاطر وإبداء توصياته حيال الخطط التصحيحية واإلجراءات الالزم اعتمادها لرفع كفاءة الرقابة 

 على العمليات والمخاطر.

 الشركة وشركاتها التابعة.وااللتزام في  مدى فاعلية آليات الحوكمةالرفع لمجلس اإلدارة بتوصيات عن  (4

ها وأدائها وأبرز إنجازاتها وكيفية أدائها في يتضمن خالصة وافية ألعمال سنوي صدار تقريروإإعداد  (5

األنظمة والقوانين من متطلبات ومعايير لمحتويات هذا التقرير وُمتطلباته للعرض  تقتضيهضوء ما 
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على الجمعية العمومية وفقاً للكيفية التي يحددها نظام الشركات أو أنظمة أخرى تصدرها الجهات 

 النظيمية والتشريعية الُمختصة.

ة المواد التي تضمنتها هذه الالئحة من حين آلخر والتوصية بأي تغييرات ُمقترحة حولها لمجلس مراجع (6

 اإلدارة لدراستها والتوصية بشأنها للجمعيات العمومية.

 : االستعانة بمستشارين خارجيينثامناً 

لمساعدتها على تنفيذ جزء من يجوز للجنة االستعانة من تراه مناسباً من المستشارين الخارجيين ذو الكفاءة، 

مهامها، وذلك ضمن نطاق مسؤولياتها. وللجنة سلطة تعيين المستشارين وتحديد أتعابه على أن تتحمل الشركة 

 .هذه النفقات. ويتم التعيين وفقاً لقرار يصدر من اللجنة

 أعضاء لجنة المراجعةمكافآت تاســعاً: 

لاير عن كل  (111,111مائة ألف ) وية قدرهامكافأة سنيحصل كل عضو من أعضاء اللجنة على  -1

 جلسة يحضرها.

األعمال )ذهاباً وإياباً( ألعضاء اللجنة  رجال يتم توفير إقامة في أحد الفنادق وتذاكر محلية على درجة -2

 المقيمين خارج مدينة جدة. 

االجتماع خارج مدينة لكافة األعضاء في حال تم عقد على درجة رجال األعمال يتم توفير إقامة وتذاكر  -3

 جدة.

ال يستحق سكرتير اللجنة بدل حضور أو أي مكافآت خاصة إذا كان ممكن يتقاضون مرتباً شهرياً من  -4

 موظفي الشركة.

 وبحسب السياسة التي تتبعها الشركة.تُصرف البدالت المذكورة أعاله بصفة ربع سنوية  -5

فآت ضمن محتويات التقرير السنوي لمجلس يتم اإلفصاح عن تفاصيل ما تقاضاه أعضاء اللجنة من مكا -6

 اإلدارة.
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 العالمیة شركة البحر األحمر 

 لجنة الترشیحات والمكافاَت الئحة

 
 
 
 دور لجنة الترشیحات و المكافآت ) 1(
 

المكافآت تعمل   و  الترشیحات  اإلسكان    لجنة  لخدمات  األحمر  البحر  شركة  إدارة  مجلس  لمساعدة  مستقل  بشكل  ("اللجنة") 
التوصیة لمجلس اإلدارة  تحدید األفراد المؤھلین لعضویة مجلس اإلدارة و  مجلس اإلدارة في  مساعدة)  1(  :("المجلس") فیما یتعلق

 للمجلس و مراجعة أداؤه. ) اإلشراف على التقییم السنوي 2( ؛من ضمن األعضاء المرشحین لالختیار
 
 
 صالحیات اللجنة) 2(
 

 بسلطة مباشرة من مجلس اإلدارة و تحت إشرافھ و توجیھاتھ.   لجنة الترشیحات و المكافآتتعمل 
 

یكون لمجلس اإلدارة الصالحیة في أي وقت لتغییر عدد و عضویة اللجنة وملء العضویة الشاغرة عند الحاجة، شریطة أن یستوفي  
الجدید الشروط التي وضعتھا ھیئة السوق المالیة في المملكة العربیة السعودیة بما في ذلك متطلبات الجھات التنظیمیة و  العضو  

الرسمیة األخرى. و یتوجب على اللجنة صیاغة اللوائح و القوانین الخاصة بھا، باستثناء ما تم ذكره صراحة في ھذه الالئحة و  
 . ئح اخرى تعني بأنظمة حوكمة الشركةالنظام األساسي للشركة و أي لوا

 
 
 مسؤولیات اللجنة ) 3(
 

 : تتمتع اللجنة بالسلطات والمسؤولیات اآلتیة
 

 الترشیحات  -1
 

 ییر التأھیل لعضویة مجلس اإلدارة وضع سیاسات بشأن حجم وتشكیل المجلس ومعا -
 المجلس؛ النتخاباتالمرشحین المحتملین إجراء المقابالت و اختیار  -
سلطة الموافقة على    لدیھا  أن   المرشحین كما  األعضاء  شركة بحث لتحدید  أي سلطة االحتفاظ أو االستغناء عن استخدام   -

 رسوم شركات البحث وشروط االحتفاظ األخرى؛ 
 وضع إجراءات لمراجعة الترشیحات من قبل المساھمین؛ -
النتخابات  تلقي - المحتملین  المرشحین  بشأن  ف  االقتراحات  بما  حملة    يالمجلس،  وترشیحات  الذاتیة،  الترشیحات  ذلك 

 وترشیحات اإلدارة، وترشیحات األطراف األخرى؛ األسھم، 
ذلك    فيالمجلس، بما    في   ألخرمن وقت    أقد تنش  والتيالمجلس    فيالمؤھلین لملء المناصب الشاغرة    األشخاصترشیح   -

 زیادة حجم المجلس؛  الناتجة عنالمناصب الشاغرة 
لمجلس   - أي  التوصیة  ترشیح  المعتمدة مع مراعاة عدم  المعاییر  و  للسیاسات  وفقا  المجلس  لعضویة  بالترشیح  اإلدارة 

 تھ بجریمة مخلة بالشرف و األمانة؛ شخص سبق إدان 
المراجعة السنویة لالحتیاجات المطلوبة من المھارات المناسبة لعضویة مجلس اإلدارة بما في ذلك تحدید الوقت الذي   -

 ضو ألعمال مجلس اإلدارة؛ یخصصھ الع یلزم أن 
 شأن التغییرات التي یمكن إجراؤھا؛مراجعة ھیكل مجلس اإلدارة و رفع التوصیات في   -
 الجتھا بما یتفق مع مصلحة الشركة؛ تحدید جوانب الضعف و القوة في مجلس اإلدارة، و اقتراح مع -
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یشغل عضویة  صالح إذا كان العضو  التأكد یشكل سنوي من استقاللیة األعضاء المستقلین و عدم وجود أي تعارض م -
 مجلس إدارة شركة أخرى. 

 تعیین المدیرین التنفیذین في الشركة و تحدید مرتباتھم و مكافآتھم و حوافزھم. -
 

 
 المكافآت  -2

حیث   ،قیمتھاتحدید تقوم اللجنة بعمل المراجعات الدوریة وتقدیم التوصیات إلى مجلس إدارة الشركة بكیفیة تقدیم المكافآت و
  یمكن أن تكون نقدیة أو حصص من األسھم أو أي طریقة أخرى یراھا المجلس مناسبة   و المكافآت    ھذهیقوم المجلس بإقرار  

جمیع    إتباع, فإنھ یتعین على المجلس  وفیما یتعلق بھذه المكافآت  .و یراعى عند إقرار المكافآت استخدام معاییر ترتبط باألداء
وسیقوم مجلس اإلدارة بمراعاة   األنظمة والقوانین المذكورة في قواعد اإلدراج والتسجیل المعتمدة من ھیئة السوق المالیة.

 جمیع ھذه القواعد عند تحدید شكل و مبلغ المكافآت لكل من االعضاء. 
 
 

 عضویة اللجنة ) 4(
من بین أعضاء مجلس إدارة شركة البحر األحمر، ویتم تعیینھم من    لجنة الترشیحات و المكافآتیتوجب اختیار اعضاء   -1

 .رة شركة البحر األحمرقبل مجلس إدا
مجلس إدارة الشركة القائمین   أعضاءبین    من  األعضاء على  أعضاء    )3(  ثالثةمن    لجنة الترشیحات والمكافآتتتكون   -2

 على العمل، بغض النظر عن األعضاء الغیر رسمیین اللذین من الممكن أن یحضروا االجتماع.
لیقوموا بأعمال استشاریة لتسھیل   الترشیحات و المكافآتیجوز للجنة أن تضم أي عدد من األعضاء الغیر رسمیین للجنة   -3

 في أعضاء مجلس اإلدارة الذین تم تعیینھم في اللجنة.  مھام اللجنة. إال أن عملیة التصویت تنحصر
المكافآتیحق   -4 الترشیحات و  أو خارج    للجنة  المختصة من داخل  الخبرات  او دوریة استضافة ذوي  استثنائیة  بصفة 

م  المملكة لحضور اجتماعاتھا. ولكن ال یحق لھم التصویت إال إذا كانوا أحد أعضاء مجلس إدارة شركة البحر األحمر وت 
 تعیینھم من قبل المجلس لالنضمام للجنة. 

 
 اللجنة دورة مدة ) 5(

 تكون دورة اللجنة ثالث سنوات، و یتم تجدیدھا ألكثر من دورة.
 
 
 رئیس اللجنة ) 6(

 . الترشیحات و المكافآتیقوم مجلس إدارة شركة البحر األحمر بتعیین رئیس للجنة  -1
بتعیین نائبا لرئیس اللجنة، وفي حالة غیاب رئیس اللجنة فإن لنائب الرئیس   لجنة الترشیحات و المكافآتیقوم أعضاء   -2

 الحق في ترأس االجتماع. 
 
 

 حضور اجتماعات اللجنة ) 7(
حضور كل من االجتماعات المنعقدة. ویتم عرض سجل حضور    لجنة الترشیحات و المكافآتیتوجب على جمیع أعضاء   -1

 قیام احد األعضاء بترشیح نفسھ لدورة اخرى. اجتماعات اللجنة على المساھمین في حالة  
 یحق للجنة دعوة من تراه مالئماً لحضور جزء من االجتماع أو حضور االجتماع بأكملھ، بصفتھ عضو غیر رسمي.  -2
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 عدد االجتماعات ) 8(

خالل العام بحیث تكون في نفس یوم انعقاد اجتماع   اجتماعین على االقلعقد  لجنة الترشیحات و المكافآتیتوجب على  -1
 مجلس اإلدارة او قبلھ.   

 من الممكن أن یتم عقد اجتماعات اضافیة خالل العام بطلب من رئیس اللجنة او بطلب من مجلس إدارة الشركة.  -2
 

 التصویت ) 9(
 على قدر مساٍو من عدد االصوات.  لجنة الترشیحات و المكافآتیحصل كل عضو من أعضاء  -1
 یمتلك رئیس اللجنة الصوت الُمرِجح في حالة تساوت االصوات.  -2
 االشخاص الذین تم دعوتھم لحضور اجتماع اللجنة، من غیر اعضاء مجلس اإلدارة، لیس لھم حق التصویت.  -3

 
 في االجتماعات  النصاب) 10(

اعضاء   من  اثنان  االجتماع  یحضر  أن  الترشیحایجب  المكافآتلجنة  و  االشخاص    ت  احتساب  یتم  ال  حیث  النصاب.  الكتمال 
 الحاضرین الغیر رسمیین الكتمال النصاب. 

 
 اإلدارة المباشرة ) 11(

و یتوجب    بأداء وظائفھا و مھامھا تحت اشراف مباشر من مجلس إدارة شركة البحر األحمر.  لجنة الترشیحات و المكافآتتقوم  
سیر أعمالھا إلى رئیس مجلس اإلدارة كما تقدم ملخص تنفیذي لقراراتھا في   المستجدات في  تقریرا مفصالً عن   على اللجنة تقدیم

 أول اجتماع لمجلس اإلدارة یلي اجتماع اللجنة. 
 
 ع اللجنة محضر اجتما) 12(

المكافآت -1 الترشیحات و  المداوالت والقرارات    لجنة  ھي لجنة منبثقة من مجلس إدارة الشركة و یتوجب تدوین جمیع 
 الصادرة في محاضر االجتماع. 

 یتوجب على اللجنة تعیین عضو أو سكرتیر لتدوین المداوالت و القرارات الصادرة.  -2

 
 المكافآت) 13(

اللجنة تقوم بتحدیدھا ومن ثم عرضھا على مجلس اإلدارة   ، فإنلجنة الترشیحات و المكافآتفي حالة تم إقرار مكافآت ألعضاء  
 . للموافقة علیھا
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 المادة األولى: الغرض

وق  ق كما تحدد الالئحة ح  .الشركة  إدارةتحديد القواعد التي يتم من خاللها  الالئحة إلى    هتهدف هذ 

الُمنبثقة عن مجلس عضاء اللجان  أدارة وعضاء مجلس اإلأ وواجبات المشاركين في الشركة من  

عمال الشركة  أاتخاذ القرارات لتنفيذ    وإجراءات تحدد قواعد  كذلك فإن الالئحة    .دارة والمساهميناإل

 للشركة.  ةاإلستراتيجي ومراقبتها بما يحقق األهداف 

 

 مجلس اإلدارةالمادة الثانية: 

 تشكيل مجلس اإلدارة 

الشركات أمع مراعاة   نظام  المالية  حكام  السوق  الصادرة عن هيئة  العالقة  ذات  ونظام   واللوائح 

ما نه يجب مراعاة  إ الشركة األساس وسياسة عضوية مجلس اإلدارة والئحة عمل مجلس اإلدارة ف

 : ييل

 تنفيذيين.ال غيرمجلس اإلدارة من األعضاء  أعضاءغلبية أ ن يكون أيجب  •

عدد   • يقل  أال  اإلدارة  أيجب  مجلس  ثال عضاء  عن  ) المستقلين  ثلث    أعضاء  (3ثة  عضاء  أأو 

 كثر.أيهما أالمجلس 

 شركات مساهمة في آن واحد. خمسل إدارةعضوية مجلس  عضو المجلسيجب أال يشغل   •

والتصويت   آرائهبداء  إمهامه والمستقل قادراً على ممارسة    دارةن يكون عضو مجلس اإلأيجب   •

القرارات السليمة والتي   اتخاذ لس اإلدارة على  ين مجع  على القرارات بموضوعية وحياد بما يُ 

 . والمساهمين تحقق مصالح الشركة

ً ن يجري تقييمأيجب على مجلس اإلدارة   • عضاء المستقلين في األ  استقالليةدورياً للتحقق من    ا

 اإلدارة. سمجل

 

 اختصاصات رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة

يتولى رئيس مجلس اإلدارة قيادة المجلس واإلشراف   ،دون اإلخالل باختصاصات مجلس اإلدارة

تن ما  أعضاء    ص على سير عمله وبحسب  تتضمن مهام  والتي  اإلدارة  عليه الئحة عمل مجلس 

 مجلس اإلدارة ووجباتهم. 

 

 إجراءات عمل مجلس اإلدارة

  يعقد مجلس اإلدارة اجتماعات   ،مع مراعاة ماورد في نظام الشركات والئحة عمل مجلس اإلدارة

ُمنتظمة لممارسة مهامه كما يعقد المجلس اجتماعاته كلما دعت الحاجة لذلك بحسب الئحة عمل  

 مجلس اإلدارة.
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 واختصاصاته واإلدارة التنفيذية  ليات مجلس اإلدارة ؤومس

 واللوائح ذات العالقة.  والنظام األساس  عليه األنظمة  ت ما نصؤوليات مجلس اإلدارة وفق  تكون مس

 :  يما يلومسؤوليات اإلدارة التنفيذية ومهامها  اختصاصات كما تكون من ضمن 

 مجلس اإلدارة. قبل  قرة منتنفيذ السياسات واألنظمة الداخلية للشركة والمُ  •

المخاطر وخطط   وإدارةللشركة وخطط العمل وسياسات التمويل    الشاملة  ةاإلستراتيجي   اقتراح •

 بعد أخذ الموافقات الالزمة من مجلس اإلدارة. الظروف الطارئة وتنفيذها إدارة

 هدافها المالية.أالهيكل الرأسمالي للشركة واستراتيجيتها و اقتراح •

 النفقات الرأسمالية للشركة وتملك األصول والتصرف بها.  اقتراح •

 مجلس اإلدارة إلقرارها. و للجان ذات العالقة الهيكل التنظيمي والوظيفي ورفعها اقتراح •

وإدارة المخاطر والتحقق من فاعلية تلك األنظمة تنفيذ أنظمة الرقابة وضوابط الرقابة الداخلية   •

 واإلشراف العام عليها. 

 تعديلها عند الحاجة.  واقتراحتنفيذ الئحة الحوكمة الخاصة بالشركة بفاعلية  •

باإلفصاح عن    والتزامهاالتي تضن تقيد الشركة باألنظمة واللوائح  جراءات  تنفيذ السياسات واإل •

 المعلومات الجوهرية للمساهمين. 

 وتقديم توصياته فيما يلي:  اختصاصهتزويد مجلس اإلدارة بالمعلومات الالزمة لممارسة  •

 تخفيض أو زيادة رأس مال الشركة. (1

 استمراريتها.  إقرارحل الشركة قبل األجل الُمحدد في النظام األساس أو  (2

 النظامي للشركة. االحتياطي استخدام (3

 تكوين احتياطات أو مخصصات مالية أخرى.  (4

 طريقة توزيع صافي أرباح الشركة. (5

 منح للموظفين بالشركة. اقتراح سياسة المكافآت التي تُ  •

الشركة وتحقيق األهداف   تطوير أنشطةبصفة دورية بشأن إعداد التقارير المالية وغير المالية   •

 ستراتيجية. اإل

 ضافة إلدارة موارد الشركة بالشكل األمثل.إدارة العمل اليومي باإل •

 الُمتعلقة بعمل الشركة وتطويرها. اقتراح السياسات الداخلية  •

 

 تعارض المصالح 

  أطراف يضع مجلس اإلدارة سياسة مكتوبة للتعامل مع حاالت تعارض المصالح وتعامالت مع  

 ذوي عالقة وفقاً لسياسة الشركة في سياسة تعارض المصالح. 
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 واألمانة مبادئ الصدق 

بمصالح الشركة والمساهمين    واالهتماممجلس اإلدارة بمبادئ الصدق واألمانة والوالء    عضويلتزم  

 : ي ما يلوجه الخصوص  ىالشخصية ويشمل ذلك عل مصالحهوتقديمها على 

: وذلك بأن تكون عالقة عضو مجلس اإلدارة بالشركة عالقة مهنية صادقة وأن يفصح  الصدق •

 حدى شركاتها التابعة. إالعضو عن أي معلومات مؤثرة قبل تنفيذ أي صفقة أو عقد مع الشركة أو  

التعامالت التي تنطوي على تعارض في المصالح   تجنب   عضو مجلس اإلدارة  على:  الوالء •

 صة بتعارض المصالح.ومراعاة األحكام الخا

وليات الواردة في نظام الشركات ونظام السوق ؤ : وذلك بأداء الواجبات والمسواالهتمامالعناية   •

 التنفيذية والنظام األساس للشركة واألنظمة االخرى ذات العالقة. اوائحهملالمالية و

 

 توجيه عضو مجلس اإلدارة وتعليمة المستمر 

وسيلة لحصول عضو مجلس اإلدارة الُمنتخب حديثاً البرامج التوجيهية  يقوم مجلس اإلدارة بتوفير   •

المالئمة والدورات والمواد اإلرشادية وذلك خالل فترة زمنية معقولة بعد ترشيحه أو انتخابه في  

 عضوية مجلس اإلدارة.

بصفة دورية على البرامج التعليمية    ولحص للعضاء المجلس  أ  حث مجلس اإلدارة    يتعين على  •

 .عضاء مجلس اإلدارة في الشركات المساهمةأوليات  ؤ رات المهنية المالئمة والخاصة بمسوالدو

عليها وكذلك تزويدهم بالنتائج    لالطالععضاء مجلس اإلدارة بجميع لوائح الشركة  أيتم تزويد   •

المالية وتقرير مجلس اإلدارة وبحث أي مواضيع متعلقة من خالل اجتماعات مجلس اإلدارة أو  

 اللجان.

 

 اللجان اإللزامية حسب الئحة حوكمة الشركات: الثالثةالمادة 

 لجنة المرجعة 

بقرار من الجمعية العامة للشركةتُ  بحسب ما تنص عليه    لجنة المراجعة وذلك  لجنة تسمى  شكل 

 الئحة عمل لجنة المراجعة مع مراعاة آليات تشكيل اللجنة واختصاصاتها وصالحياتها ومسئولياتها. 

 

 لجنة الترشيحات والمكافآت 

شكل بقرار من مجلس اإلدارة لجنة تسمى لجنة الترشيحات والمكافآت مكونة من ثالثة أعضاء  تُ 

وبحد   األقل  مع   أقصىعلى  إدارة مستقل  بينهم عضو مجلس  يكون من  أن  خمسة أعضاء على 

 مراعاة آليات تشكيل اللجنة واختصاصاتها وصالحياتها ومسئولياتها. 
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 لجان الشركة : الرابعةالمادة 

 تشكيل اللجان 

 يقوم مجلس اإلدارة في الشركة بتشكيل لجان منبثقة من مجلس اإلدارة وفقاً لما يلي: 

 نها من تأدية مهامها بفاعلية. ك  م  وظروفها وأوضاعها بما يُ حاجة الشركة  •

جراءات يضعها مجلس اإلدارة تتضمن تحديد مهمة كل لجنة ومدة يكون تشكيل اللجان وفقاً إل  •

 عملها والصالحيات المخولة لها.

المجلس عن تلك   بمسؤوليةمام مجلس اإلدارة وال يخل ذلك  أعمالها  أولة عن  ؤ تكون كل لجنة مس  •

 األعمال والصالحيات. 

 عضاء. أوال يزيد عن خمسة  أعضاءعضاء اللجان عن ثالثة أأال يقل عدد  •

  استفسارات عضاء للجمعيات العامة لإلجابة على  أيجب حضور رؤساء اللجان أو من ينوبهم من   •

 المساهمين.

المدة  عضاء اللجان وصفات عضويتهم خالل  أسوق المالية بأسماء  على الشركة أن تُشعر هيئة ال •

 ير. ييرات تطرأ على ذلك من تاريخ حدوث التغيمن تاريخ تعيينهم أو أي تغ التي يحددها النظام 

 عضوية اللجان 

عضاء مجلس اإلدارة غير التنفيذيين في اللجان المعنية بالمهام التي  أمن    يجب تعيين عدد كاف   •

المالية،  وغير  المالية  التقارير  سالمة  من  كالتأكد  المصالح  في  تعارض  حاالت  عنها  ينشأ  قد 

العالقة،   ذوي  األطراف  صفقات  وتعيين  والتومراجعة  اإلدارة،  مجلس  لعضوية  ر  كبارشح 

والعناية  لوالء  عضاء ورؤساء هذه اللجان بمبادئ الصدق واأتزم  التنفيذيين، وتحديد المكافآت، ويل

 بمصالح الشركة والمساهمين وتقديمها على مصلحتهم الشخصية.  واالهتمام

في أي من لجانه على أن يكون من ذوي   أكثريجوز لمجلس اإلدارة تعيين عضو خارجي أو   •

ن قبل هذه اللجنة مع مراعاة  األعضاء الخارجيين المرشحين م  اعتماد الخبرات في المجال أو  

 .جنة المراجعة في الئحة حوكمة الشركات األحكام الخاصة بل

عضاء مجلس أمن    أعضاؤهان يكون  أتراعي الشركة عند تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت   •

على    االستعانةويجوز    المستقليناإلدارة   تنفيذيين  غير  من  أ بأعضاء  اللجنة  رئيس  يكون  ن 

 . المستقلينعضاء األ

ن يكون رئيس مجلس اإلدارة عضواً في لجنة المراجعة وتجوز مشاركته في عضوية  أ ال يجوز  •

 اللجان األخر على أال يشغل منصب الرئيس في لجنة الترشيحات والمكافآت. 
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 دراسة المواضيع 

اللجا • وترفع ن  تتولى  اإلدارة  مجلس  من  لها  تحال  التي  أو  بها  تختص  التي  المواضيع  دراسة 

اإلدارة    إلىتوصياتها   القرار    التخاذ مجلس  تتخذ  أو  بشأنها،  فُ إالقرار   قبل   منبذلك  وضت  ذا 

 المجلس.

اإلدارة   • مجلس  الشركة    االستعانةللجان  داخل  من  والمختصين  الخبراء  من  تراه  من بمن  أو 

تضمن ذلك في محضر اجتماع اللجنة مع ذكر اسم الشخص المدعو وعالقته ن يأخارجها على  

 بالشركة. 

عضائه أو لجانه أو من غيره في  أمن    أكثر ن يفوض عضواً أو  أ  اختصاصهللمجلس في حدود   •

 عمال معينه.أو أ مباشرة عمل 

 اجتماعات اللجان 

وتصدر قراراتها    أيهما أكثر  عضائهاأغلبية  أنصف أو    يشترط لصحة اجتماعات اللجان حضور •

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

 االجتماع. 

 ا اجتماعاته عدا أمين سر اللجنة حضور    ،ال يحق ألي عضو في مجلس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية •

 لرأيه أو الحصول على مشورته.   لالستماعدعته اللجنة  إذاال إ

اللجنة  ي • توثيق اجتماعات  تتضم   وإعداد جب  دا  نمحاضر  من مداوالت وتوثيق توصيات    رما 

بيان   مع  خاصة  سجالت  في  وحفظها  التصويت  ونتائج  الحاضرين    أسماءاللجان  األعضاء 

وتوقيع هذه المحاضر من جميع  ن وجد(  إ عضاء اللجان )أ بدوها  أوالمتغيبين وذكر أي تحفظات  

 الحاضرين. األعضاء 

 

 العامة  الجمعية باجتماع المرتبطة الحقوق: الخامسةالمادة 

  لمنعقدة ا  العامة  الجمعية   وتمثل  بالشركة،  المتعلقة  األمور   بجميع  للمساهمين  العامة   الجمعيات   تختص 

 ً  وتؤدي   بالشركة،  المتعلقة  اختصاصاتهم  ممارسة   في  المساهمين  جميع  النظامية  لإلجراءات   وفقا

ً  دورها  . األساس الشركة ونظام  التنفيذية هولوائح  الشركات  نظام ألحكام وفقا

 

 العادية غير العامة الجمعية اختصاصات

 .باطلة الشركات  نظام أحكام بموجب   تُعد   التي التعديالت  باستثناء  األساس الشركة نظام تعديل (1

 .التنفيذية ولوائح الشركات   نظام في المقررة األوضاع وفق الشركة مال رأس زيادة (2

  وفق   مالية،  بخسائر  ُمنيت   إذا  أو  الشركة  حاجة  على  هزيادت  حال  في  الشركة  مال  رأس  تخفيض  (3

 .التنفيذية هولوائح  الشركات  نظام في المقررة األوضاع

 لغرض  ويخصَّص   األساس  بحسب ما نص عليه النظام  للشركة  اتفاقي  احتياطي  تكوين  تقرير (4

 ه. في والتصرف معين،

 . األساس نظامها في المعين األجل قبل حلها أو الشركة استمرار تقرير (5

 .الشركة أسهم شراء عملية  على الموافقة (6
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 األسهم   تحويل  أو  ممتازة  أسهم  إلى  عادية  أسهم  تحويل  أو  شرائها  إقرار  أو  ممتازة  أسهم  إصدار (7

ً   األساس  الشركة  نظام  على  بناءً   وذلك  عادية،  إلى  الممتازة  واإلجراءات   للضوابط  ووفقا

 . المدرجة المساهمة بشركات  الخاصة الشركات  لنظام تنفيذاً  الصادرة التنظيمية

  األسهم  لعدد   األقصى  الحد   وبيان  أسهم،  إلى  للتحويل  قابلة  تمويلية  صكوك  أو  دين  أدوات   إصدار (8

 . الصكوك أو األدوات  تلك مقابل إصدارها يجوز التي

 والشركات   الشركة  في  للعاملين  منها  جزء  أو  المال  رأس  زيادة  عند   المصدرة  األسهم  تخصيص  (9

 . ذلك من  أي أو بعضها،  أو التابعة

  أو   نقدية  حصص   مقابل  المال  رأس  بزيادة  االكتتاب   في  للمساهمين  األولوية  بحق  العمل  وقف (10

 على   نُص   إذا  الشركة،  لمصلحة  مناسبة  تراها  التي  الحاالت   في  المساهمين  لغير  األولوية  إعطاء

 .األساس الشركة نظام في ذلك

  العامة   الجمعية  اختصاصات   في  داخلة  قرارات   تصدر  أن   العادية  غير   العامة   للجمعية  ويجوز

ً   القرارات   تلك  صدرت    أن  على  العادية،  المحددة  العادية  العامة  الجمعية  قرارات   إصدار  لشروط  وفقا

 . االجتماع في الممثلة لألسهم المطلقة باألغلبية

 العادية العامة الجمعية اختصاصات

 الشركة،   شؤون  بجميع  العادية  العامة  الجمعية  تختص   العادية،  غير  العامة  الجمعية  هب   تختص   ما  عدا

 : يلي ما وبخاصة

 . وعزلهم اإلدارة  مجلس أعضاء تعيين (1

  األعمال   في  مباشرة  غير  أو  مباشرة  مصلحة  اإلدارة  مجلس  لعضو  يكون  أن  في  الترخيص  (2

 . التنفيذية ولوائح الشركات  نظام  أحكام وفق وذلك الشركة، لحساب  تتم  التي والعقود 

 ينافس   أن  أو  الشركة،  منافسة  شأن  من  عمل  أي  في  اإلدارة  مجلس  عضو  باشتراك  الترخيص  (3

 . التنفيذيةه ولوائح  الشركات  نظام أحكام وفق وذلك ،هتزاول الذي النشاط فروع أحد  في الشركة

  األخرى   واألنظمة   التنفيذية  ولوائح  الشركات   نظام  بأحكام  اإلدارة  مجلس   أعضاء  التزام  مراقبة (4

 أو   األحكام  لتلك  مخالفتهم  عن  ينشأ  ضرر   أي  وفحص   األساس،  الشركة  ونظام  العالقة  ذات 

ً   تراه  ما  واتخاذ   ذلك،  على  المترتبة   المسؤولية  وتحديد   الشركة،  أمور  تدبير  إساءتهم  في   مناسبا

ً  الشأن هذا  . التنفيذية ولوائح الشركات  لنظام وفقا

ً  المراجعة لجنة تشكيل (5  . التنفيذية ولوائح الشركات  نظام ألحكام  وفقا

 .للشركة المالية القوائم على الموافقة (6

 .اإلدارة مجلس تقرير  على الموافقة (7

 . الصافية األرباح توزيع  طريقة بشأن اإلدارة مجلس اقتراحات  في البت  (8

 على   والموافقة  وتغييرهم،  تعيينهم،  وإعادة  مكافآتهم،  وتحديد   الشركة،  حسابات   مراجعي  تعيين (9

 .تقاريرهم

 في   لمهامهم،  أدائهم  في  الشركة  حسابات   مراجعي  من  تقع  التي  واألخطاء  المخالفات   في  النظر (10

  إدارة   أو  اإلدارة  مجلس  بتمكين  تتعلق  الشركة  حسابات   مراجعو  بها  يُخطرها  صعوبات   أي
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  واإليضاحات   والبيانات   الوثائق  من   وغيرها  والسجالت   الدفاتر  على  االطالع   من  لهم  الشركة

ً  تراه ما واتخاذ  مهامهم، ألداء الالزمة  . الشأن هذا  في مناسبا

 المدفوع،  الشركة   مال  رأس  من  %(30)  بلغ  ما  متى  النظامي  الشركة  احتياطي  تجنيب   وقف (11

  تحقق ال التي  المالية السنوات  في الشركة مساهمي على  النسبة  هذه  من جاوز ما توزيع  وتقرير

ً  فيها الشركة  . صافية أرباحا

 يكون  أن  على  معين،  لغرض   هتخصيص  عدم  حال   في  للشركة  االتفاقي   االحتياطي  استخدام (12

  على   بالنفع  تعود   التي   هاألوج   وفي  اإلدارة  مجلس  من  اقتراح   على  بناءً   االحتياطي   هذا  استخدام

 . المساهمين أو الشركة

  والتصرف   االتفاقي،  واالحتياطي  النظامي  االحتياطي  بخالف  للشركة،  أخرى  احتياطيات   تكوين (13

 . فيها

  لمعاونة   أو  الشركة  لعاملي  اجتماعية   مؤسسات   إلنشاء  للشركة  الصافية  األرباح  من  مبالغ  اقتطاع (14

ً   يكون  ما ً   المؤسسات،  هذه  من  قائما   نظام  من  المائة   بعد   والعشرين  التاسعة  المادة   في  ورد   لما  وفقا

 .الشركات 

  صفقات   عدة أم  واحدة صفقة  في  سواء الشركة،  أصول  من %(50)   من  أكثر  بيع  على  الموافقة (15

 يدخل  ما  األصول  تلك  بيع  تضمن  حال  وفي  بيع،  صفقة  أول  تاريخ  من  شهراً   عشر  اثني  خالل

  العامة   الجمعية  موافقة  على  الحصول  فيجب   العادية،  غير  العامة  الجمعية   اختصاصات   ضمن

 .ذلك على  العادية غير

 

 المساهمين  جمعية

ً   للمساهمين  العادية  العامة  الجمعية  تنعقد  •  نظام   في  عليها  المنصوص   والظروف  لألوضاع  وفقا

 . األساس الشركة ونظام  التنفيذية هولوائح الشركات 

 السنة   النتهاء  التالية  الستة  األشهر  خالل  السنة  في  األقل  على  مرة  العادية  العامة  الجمعية  تنعقد  •

 .للشركة المالية

ً   اإلدارة،  مجلس  من  بدعوة  للمساهمين  الخاصة  أو   العامة  الجمعيات   تنعقد  •   لألوضاع   وفقا

 مجلس  وعلى.  األساس  الشركة  ونظام  التنفيذية  هولوائح   الشركات   نظام  في  عليها  المنصوص 

 لجنة  أو  الحسابات   مراجع  ذلك   طلب   إذا  االجتماع  إلى  العادية  العامة  الجمعية  يدعو  أن  اإلدارة

.  الشركة  مال  رأس  من  األقل  على  %(5)  نسبت   ما  ملكيتهم  تمثل  المساهمين  من  عدد   أو  المراجعة

 ثالثين   خالل  اإلدارة  مجلس  يدُعها  لم  إذا  االنعقاد   إلى  الجمعية  دعوة  الحسابات   لمراجع  ويجوز

 ً  .الحسابات  مراجع طلب  تاريخ من يوما

  وعشرين   بواحد   الموعد   قبل  أعمالها  وجدول  ومكان  العامة  الجمعية  انعقاد   موعد   عن   اإلعالن  يجب  •

 ً   وفي   للشركة  اإللكتروني  والموقع  للسوق  اإللكتروني  الموقع  في  الدعوة  وتُنشر  األقل،  على  يوما

ع   يومية  صحيفة  ذلك،  إلى  وباإلضافة  .الرئيس  الشركة  مركز   فيها  يكون  التي  المنطقة  في  توزَّ

  وسائل   طريق  عن  لمساهميها  والخاصة  العامة  الجمعيات   النعقاد   الدعوة   هتوجي  للشركة  يجوز

 . الحديثة التقنية
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إعالن الدعوة لحضور    نشر  بين  ما  الفترة  خالل  العامة  الجمعية  أعمال  جدول  تعديل  للشركة  يجوز •

المحددة من قبل الجهات الرسمية مع األخذ في االعتبار المدة النظامية  وتاريخ انعقادها    الجمعية

 وهيئة السوق المالية في هذا الخصوص.

  . العامة  الجمعية  اجتماعات   في  والتصويت   الفعالة  للمشاركة  الفرصة  للمساهمين  يتاح  أن  يجب  •

  والتصويت   مداوالتها  في  المساهم  واشتراك  للمساهمين  العامة  الجمعيات   اجتماعات   عقد   ويجوز

ً   وذلك  الحديثة،  التقنية   وسائل  بواسطة  قراراتها  على   التنظيمية   واإلجراءات   للضوابط  وفقا

 .المدرجة المساهمة بشركات  الخاصة الشركات  لنظام تنفيذاً  الصادرة

  العامة،   الجمعية  اجتماع   في  المساهمين  من  عدد   أكبر  مشاركة  تيسير  على  اإلدارة  مجلس  يعمل •

 . المالئمين والوقت  المكان اختيار ذلك ومن

 

 العامة  الجمعية أعمال جدول

الموضوعات    االعتبار  في  يأخذ   أن  العامة  الجمعية  أعمال  جدول   إعداد   عند   اإلدارة  مجلس  على •

  األقل   على  %( 5)  نسبة   يملكون  الذين  للمساهمين   ويجوز.  إدراجها  في  المساهمون  يرغب   التي

 .إعداده عند  العامة الجمعية أعمال جدول إلى أكثر أو موضوع إضافة الشركة أسهم من

 الجمعية   أعمال  جدول  على  المدرجة  الموضوعات   من  موضوع  كل  إفراد  اإلدارة  مجلس  على •

ً   المختلفة  الموضوعات   بين  الجمع  وعدم   مستقل،  بند   في  العامة  وعدم   واحد،  بند   تحت   جوهريا

  ضمن  فيها مباشرة غير  أو مباشرة مصلحة المجلس ألعضاء يكون  التي والعقود   األعمال وضع

 .ككل البند  على المساهمين تصويت  على الحصول لغرض  واحد؛ بند 

 عند   –  للسوق  اإللكتروني  والموقع  للشركة  اإللكتروني  الموقع  خالل  من  للمساهمين  يتاح  أن  يجب  •

  أعمال   جدول  ببنود   المتعلقة  المعلومات   على  الحصول  –  العامة  الجمعية   النعقاد   الدعوة  نشر

  لجنة   وتقرير  المالية  والقوائم  الحسابات   ومراجع   اإلدارة  مجلس  تقرير  وبخاصة  العامة،  الجمعية

 المعلومات  تلك  تحديث   الشركة وعلى. بشأنها مدروس قرار اتخاذ  من لتمكينهم وذلك المراجعة؛

 . العامة الجمعية  أعمال جدول تعديل حال في

 . العامة الجمعية أعمال جدول إلى موضوعات  من تراه  ما إضافةيجوز للهيئة  •

 إدارة الجمعية : السادسةالمادة 

  من   أو  هغياب  عند   هنائب  أو  اإلدارة  مجلس  رئيس  للمساهمين  العامة  الجمعيات   اجتماعات   يرأس •

 . هونائب اإلدارة مجلس رئيس غياب  حال في لذلك هأعضائ  بين   من اإلدارة مجلس هينتدب

 في   والتصويت   الفعالة   للمشاركة  للمساهمين  الفرصة  بإتاحة   المساهمين  جمعية  رئيس  يلتزم  •

 أو   الجمعيات   حضور  إعاقة  إلى  يؤدي  إجراء  أي  وضع  وتجنب   العامة،  الجمعية  اجتماعات 

ً   إحاطتهم  ويجب .  التصويت   حق  استخدام  االجتماعات   تلك  عمل  تحكم  التي  بالقواعد   علما

 . التصويت  وإجراءات 
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  األسئلة   هوتوجي  العامة  الجمعية  أعمال  جدول   في  المدرجة  الموضوعات   مناقشة  حق  للمساهمين •

 الذي  بالقدر  األسئلة  هذه  عن  اإلجابة  ويجب .  الحسابات   ومراجع  اإلدارة  مجلس  أعضاء  إلى  بشأنها

ض  ال  .للضرر الشركة مصلحة يعر 

 الشركة   على  ويتعين  العامة،  الجمعية  اجتماع  محضر  على  االطالع  من  المساهمين  تمكين  يجب  •

 . االجتماع عقد  تاريخ من أيام عشرة خالل من بنسخة الهيئة تزويد 

عرقلة أي حق  مالتنفيذية للشركة بعدم التمييز بين المساهمين وعد يلتزم مجلس اإلدارة واإلدارة  •

 نظامي لهم.

يلتزم مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية واألقسام ذات العالقة بممارسة جميع المساهمين لحقوقهم   •

أرباح   سواءً  أو في حصولهم على  المعلومات  المرتبطة بحصولهم على  أو  باألسهم  المرتبطة 

الجمعية العامة للشركة وذلك حسب األنظمة واللوائح الصادرة عن   جتماعابطة  وحقوقهم المرتب

 السوق المالية. وهيئةوزارة التجارة 

ً   والسوق  الهيئة  وإشعار   للجمهور  اإلعالن  الشركة  على •   بنتائج   الهيئة  تحددها  التي  للضوابط  وفقا

 .انتهائها فور العامة الجمعية

 

 والشفافية اإلفصاح : السابعةالمادة 

 يضع مجلس اإلدارة سياسة مكتوبة لإلفصاح والشفافية وفقاً لسياسة الشركة. 

 

 السلوك المهني والقيم األخالقية  : الثامنةالمادة 

بيئة عمل   يحقق  بما  األخالقية  والقيم  المهني  السلوك  سياسة  اإلدارة  مجلس  ووفقاً يضع    أخالقية 

 لسياسة الشركة. 

 

 تطبيق الالئحة ومراجعتها : التاسعةالمادة 

. كما والتحقق من فعاليتها، وتعديلها عند الحاجة  تطبيق الالئحةمراقبة  يتعين على مجلس اإلدارة  

الحوكمة  أن   الداخلية الئحة  المراجعة  وإدارة  الحوكمة  إدارة  قبل  من  الدورية  للمراجعة  تخضع 

يرا ما  ووفق  العالقة  ذات  واللوائح  األنظمة  مع  يتماشى  بما  وتحديثها  تطويرها  مجلس    هبغرض 

ة من مجلس اإلدارة على أن تُعرض على الجمعية العامة اإلدارة، وال يجوز التعديل عليها إال بتوصي 

 . إلقرارها
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 : النفاذ ةالعاشرالمادة 

 الجمعية العامة.قبل من  إقرارهاتكون الالئحة نافذة من تاريخ  •

تُعد هذه الالئحة مكملة للنظام األساس للشركة ولوائح عمل مجلس اإلدارة واللجان والسياسات   •

 وغيرها من األنظمة ذات العالقة. الخاصة بالشركة  

كل مالم يرد بشأنه في هذه الالئحة يطبق بشأنه األنظمة واللوائح ذات الصلة الصادرة من الجهات  •

 المختصة. 



 

 

 

 
 

 الئحة عمل لجنة المراجعة
 

 

 بحر األحمر العالمية الشركة 
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 المادة األولى: الغرض

هذ  وصالحياتها   هتهدف  مهامها  تحديد  خالل  من  المراجعة  لجنة  عمل  تنظيم  إلى    الالئحة 

عضائها، وكيفية ترشحهم،  أ  ختياراجراءات عملها، وقواعد  إلى ضوابط وإضافة  ، باإلياتهامسؤولو

الم  لوذ  القواعد  الم  ك في ضوء  درجة والمنصوص نظمة للجان المراجعة في الشركات المساهمة 

 ة السوق المالية.عليها في نظام الشركات، والئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئ 

 

 المادة الثانية: تشكيل اللجنة 

شركة، ويتضمن القرار مهامها وضوابط عملها شكل لجنة المراجعة بقرار من الجمعية العامة للت   •

 مجلس االدارة.من عضائها، ومدة عضويتهم وذلك بناًء على اقتراح أ ومكافأة

المراجعة من غير  ت   • لجنة  أو من   اإلدارةعضاء مجلس  أشكل  المساهمين  التنفيذيين سواء من 

اللجنة عن ثالثة  أغيرهم وال يقل عدد   ن  أعضاء، على  أ وال يزيد عن خمسة    أعضاءعضاء 

 مستقل. إدارةيكون من بينهم عضو مجلس 

 االختيارعضاء لجنة المراجعة وفقاً لقواعد  أ  دارةعلى ترشيح مجلس اإل  عين الجمعية العامة بناءً ت   •

 التالية: 

 .رشح لديه خبرة ذات عالقة بمهام لجنة المراجعةن الم  ن يكو أ -

 عمالها والمخاطر التي تواجهها. أ رشح إلمام بأنشطة الشركة ون يكون لدى الم  أ -

، على  لمام بالجوانب المالية والمحاسبيةإ، وأو محاسبي  رشح مؤهل جامعين يكون لدى الم  أ -

 والمحاسبية. ون المالية  ؤن يكون من بين المرشحين مختص بالش أ

و المالية  أ دارة التنفيذية  ال يجوز لمن يعمل أو كان يعمل خالل السنتين الماضيتين في اإل -

 و لدى مراجع حسابات الشركة أن يكون عضواً في لجنة المراجعة.أللشركة، 

و مخالف أو األمانة أعمل مخل بالشرف  بارتكاب رشح حكم يكون قد صدر في حق الم   أال -

 خر.آي بلد أو في أ في المملكة العربية السعودية  لألنظمة واللوائح

 يكون اختيار المرشح مخالفاً لألنظمة والتعليمات ذات العالقة. ال أ -

من    يسرئ  باختيارعضاء اللجنة  أيقوم  ن  أ و  أدارة  يتم اختيار رئيس اللجنة من قبل مجلس اإل •

 .االجتماعحدهم لرئاسة  أعضاء اللجنة  أيعين    االجتماعبينهم، وفي حال غياب رئيس اللجنة عن  

 دارة.مجلس اإل قبل لجنة المراجعة أو ين منع  يكون للجنة أمين سر ي   •

 يقوم عضو اللجنة بمهامه من تاريخ تعيينه، علماً بأن عضويته تنتهي بأحد الحاالت التالية:  •

 الدارة. انتهاء دورة مجلس ا -

 ذا كانت االستقالة في وقت غير مناسب.إ، دون االخالل بحق الشركة بالتعويض ستقالةاال -

 أو وفاته.  مراض التي تمنعه من تأدية مهامه في اللجنةصابته بأي من األإ -

 صدور حكم قضائي بحق العضو.  -

نظمة واللوائح في المملكة و مخالفة األ أو التزوير  أ  ةمانألو اأدانة بعمل مخل بالشرف  اإل -

 خر. أي بلد أو في أالعربية السعودية 
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سباب عفائه من عضوية اللجنة وذلك ألي من األ إ بللشركة    صدور قرار من الجمعية العامة -

 التالية: 

 ياته ومهامه ووجباته مما يترتب عليه ضرر للشركة.مسؤولخالله بإ (أ

 الواحدة دون عذر شرعي.تغيبه عن ثالث اجتماعات متتالية خالل السنة  (ب 

اإلأ (ت  دون  وذلك  العامة  الجمعية  تراها  اخرى  العضو  سباب  بحق  تجاه خالل  المعزول 

 و في وقت غير مناسب. أذا وقع العزل لسبب غير مقبول  إالشركة بالمطالبة بالتعويض  

العضوية للجنة المراجعة المقررة نظاماً او   اختياره في أي وقت ألي من قواعد  نفقدا (ث 

 . ةالالئحبموجب هذه 

السابقة  أذا شغر مركز  إ • الحاالت  بأحد  اللجنة  العضوية، كان    أثناءو غيرها  أحد اعضاء  مدة 

ن يكون ممن تتوافر فيهم قواعد أ  ىالشاغر علن يعيين مؤقتاً عضو في المركز  أدارة  لمجلس اإل

 قراره. ول اجتماع للجمعية العامة إلأالتعيين على  هذا  عرض  ن ي  أعلى    ،في هذه الالئحة  االختيار

 

 يات اللجنةمسؤولالمادة الثالثة: مهام و 

 التقارير المالية 

ومراجعة   • للشركة  المالية  القوائم  اإلإمراجعة  لمجلس  والتوصية  العالقة  ذات  دارة  عالناتها 

 بخصوصها. 

تقرير مجلس اإلإابداء الرأي فيما   • المالية للشركة  ذا كان  للمتطلبات  أ  دارة والقوائم  عدت وفقاً 

 عدادها وعرضها. إالنظامية في كيفية 

 لزم األمر.   إذاخصوصها  بالتي تتضمنها القوائم المالية والتوصية    االعتياديةدراسة المسائل غير   •

 و مراجع الحسابات. أو مدير المراجعة الداخلية أالبحث في أي مسائل يثيرها المدير المالي  •

 دارة في شأنها. بداء الرأي والتوصية لمجلس اإلإدراسة السياسات المالية في الشركة و •

  أو   المالية  في التقارير   تجاوز  أي  بشأن  ملحوظاتهم  تقديم  الشركة  في   للعاملين  تتيح  آلية  وضع •

  حجم   مع  يتناسب   مستقل  تحقيق  بإجراء  اآللية  هذه  تطبيق  من  التحقق  اللجنة  وعلى.  بسرية  غيرها

 . مناسبة متابعة إجراءات  وتبني التجاوز أو الخطأ

 

 المراجعة الداخلية إدارة

داء  أالمراجعة الداخلية والتحقق من قدرتها وفعاليتها في    إدارة عمال  أشراف والرقابة على  اإل •

 ياتها.مسؤول مهامها و

 . واعتمادها إدارتهادراسة خطة المراجعة السنوية مع  •

 جراءات التصحيحية للمالحظات الواردة في تقرير المراجعة الداخلية.متابعة تنفيذ اإل •

 دائه بشكل سنويأة الداخلية وتقييم  عالمراج  إدارةئيس  رو عزل  أدارة بتعيين  التوصية لمجلس اإل •

 . واقتراح مكافآته

دارة المراجعة الداخلية والتأكد من استقالليتها في  دارة بالهيكل التنظيمي إلالتوصية لمجلس اإل •

 الهيكل التنظيمي للشركة.
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 دراسة نظام الرقابة الداخلية 

المخاطر والتأكد من مدى فعاليتها ومتابعة    وإدارةدراسة ومراجعة نظام الرقابة الداخلية والمالية   •

 جراءات التصحيحية للمالحظات التي تذكر في التقارير. تنفيذ التوصيات واإل

دارة يتضمن رأي اللجنة في مدى كفاية هذه األنظمة وتوصيتها لمعالجة عداد تقرير لمجلس اإلإ •

 ي توصيات اخرى. أو أ وهرية مور الجاأل

 

 مراجع الحسابات

 تعابهم. أو عزل مراجعي الحسابات وتحديد أدارة بتعيين التوصية لمجلس اإل •

 عماله.أمراجع الحسابات ومدى فعالية  استقالليةالتحقق من  •

 بالمعايير النظامية.  التزامهعمال مراجع الحسابات والتأكد من أمراجعة  •

 داء مهامه على الوجه الصحيح. لمراجع حسابات الشركة ألتوفير الدعم الالزم  •

 . القوائم الماليةب الخاصةدراسة تقرير مراجع حسابات الشركة  •

 

 االلتزامضمان 

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

 الشركة باألنظمة واللوائح ذات العالقة.  التزاممن  التأكد  •

وتقديم    العالقة،  ذوي   األطراف  مع  الشركة  جريهات    أن  المقترح  والتعامالت   العقود   مراجعة •
 اإلدارة.  مجلس إلى  ذلك حيال مرئياتها 

دارة مجلس اإل  اتخاذ جراءات الالزمة التي ترى اللجنة ضرورة  دارة باإل لمجلس اإل  ةالتوصي •

 جراء بشأنها. إ

 

 : صالحيات اللجنة رابعةالمادة ال

 في أي وقت على سجالت الشركة. االطالع •

 دارة التنفيذية. و اإلأدارة من مجلس اإل إيضاحطلب أي  •

و تعرضت أدارة عملها  عاق مجلس اإلأ ذا  إدارة عقد جمعية عامة للشركة  ن تطلب من مجلس اإلأ •

 و خسائر.أضرار أل

عضاء الغير  بأحد األ   االستعانة دارة  للجنة المراجعة وعلى نفقة الشركة وبعد موافقة مجلس اإل •

غير   ومن  المراجعة  أتنفيذيين  لجنة  في أعضاء  والمختصين  الخبراء  من  مناسباً  تراه  بمن  و 

 ياتها.مسؤولدراسة المواضيع التي تندرج ضمن مهامها و
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 المادة الخامسة: ضوابط عمل اللجنة

 اختصاصات رئيس اللجنة 

 اجتماعات اللجنة والعمل على فعاليتها. إدارة •

 تمثيل اللجنة في الجمعية العامة للشركة. •

ن تكون الموضوعات المعروضة على اللجنة مصحوبة بمعلومات وافية تمكن اللجنة  أ ضمان   •

 .القرار بخصوصها  اتخاذ من 

 توفير الوقت الكافي لمناقشة بنود جدول األعمال.  •

 هداف اللجنة.أبالشكل الذي يضمن تحقيق    آرائهمبداء  إتعزيز المشاركة الفعالة ألعضاء اللجنة و •

 دارة. عمال لمجلس اإلأمن  إليه اللجنةتوصلت  الدورية وماعداد التقارير إ •

 متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن اللجنة.  •

 اللجنة.  أداءتقييم  •

األ   االجتماععمال  أعداد جدول  إ • في  مع  األ   االعتبارخذ  يرغب  التي  و  أعضاء  الموضوعات 

 عمال. ألادراجها ضمن جدول إحدهم أ

 

 مهام أمين سر اللجنة  

 عمال بالتنسيق مع رئيس اللجنة. ضع مقترح لجدول األ و تنسيق اجتماع اللجنة و •

عمالها والوثائق الالزمة لدراسة  أوتزويدهم بجدول    االجتماعات عضاء اللجنة بمواعيد  أتبليغ   •

 عمال اجتماع اللجنة. أبنود جدول 

 عداد محضر وحفظه.إ حضور وتوثيق اجتماعات اللجنة و •

 ظ السجالت والتقارير التي تعرض على اللجنة.حف •

 . اختصاصهتقديم العون والمشورة للجنة في المسائل التي تندرج ضمن  •

 

 واجبات عضو اللجنة

التنفيذية واألنظمة ذات العالقة    ولوائحهمابأحكام نظام الشركات وهيئة السوق المالية    االلتزام •

  من شأنه أن  المشاركة في أي عمل  عن  واالمتناعة مهامه  سللشركة عند ممار  والنظام األساس

 يضر مصلحة الشركة. 

ياتها كما يجب على العضو تخصيص الوقت الكافي  مسؤوللم بمهام اللجنة ون يكون العضو م  أ •

 للقيام بدوره في اللجنة. 

 خارجها. منوأي تأثير سواء من داخل الشركة أ داً عن القيام بواجباته بعي •

 يجب على العضو تقديم مصلحة الشركة عن مصالحه الشخصية.  •

 عدم قبول الهدايا من أي شخص له تعامالت تجارية مع الشركة. •

 ال بإبالغ رئيس اللجنة.إوعدم التغيب عنها بحضورها  وااللتزاماللجنة  الجتماعات التحضير   •
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  االجتماع المشاركة الفعالة في اجتماعات اللجنة ودراسة الموضوعات المطروحة على جدول   •

 ومناقشتها. 

مجال   • في  التطورات  تعزيز  على  وأالعمل  الشركة  ذات أنشطة  األخرى  والمجاالت  عمالها 

   العالقة.

 

 اجتماعات اللجنة

تجتمع لجنة المراجعة مرة كل ثالثة أشهر على األقل، كما يجب على رئيس اللجنة دعوة اللجنة   •

الحاالت    لالجتماعات  اإل  االستثنائيةفي  مجلس  من  اجتماع  عقد  مراجع  أدارة  كطلب  من  و 

كثر عقد اجتماع مع توضيح  أو  أ و طلب عضوين  أو رئيس لجنة المراجعة الداخلية  أالحسابات  

 . االجتماع االستثنائية لدعو  اب سباأل

األ • بجدول  تزويد  لمناقشة  أ عضاء  الالزمة  والمعلومات  والوثائق  اللجنة  اجتماع  عمال 

 .بوقت كاف   االجتماعات قبل  الموضوعات المعروضة

ن تجتمع خارج المركز الرئيسي  أالرئيسي ويجوز لها    ةمركز الشركتعقد اللجنة اجتماعها في   •

 و تجتمع عن طريق وسائل التقنية الحديثة. أللشركة 

يكتمل النصاب القانوني الجتماع اللجنة بحضور نصف أو أغلبية أعضائها أيهما أكثر، ويجوز   •

لعضو اللجنة أن يوكل أحد أعضاء اللجنة للحضور نيابة عنه والتصويت على القرارات الصادرة  

 عن اللجنة. 

اللجنة الحاضر أصالة أن ينوب عن أكثر من عضو واحد في حضور ذات    ال • يجوز لعضو 

االجتماع، وفي حال تعذر حضور رئيس اللجنة يحق له تفويض أحد أعضاء اللجنة لترأس ذلك  

االجتماع، وفي حال لم يقم رئيس اللجنة بتفويض من يترأس االجتماع يختار االعضاء من بينهم  

 . من يترأس االجتماع

يحق ألي من  ال • اإلأ   اإلأدارة  عضاء مجلس  التنفيذية من غير  و  اللجنة حضور  أدارة  عضاء 

 و الحصول على مشورته. ألرأيه   االستماعو أخذ ال بدعوة من اللجنة أل إ االجتماعات 

بأغلبية   • اللجنة  الحاضرين، وعند تساوي األصوات يرجح  أتصدر قرارات  صوات األعضاء 

 رئيس اللجنة.الجانب الذي صوت معه 

ن يثبت اعتراضه في محضر أي قرار تتخذه اللجنة على  أعلى    االعتراض يحق لعضو اللجنة   •

 سباب اعتراضه. أاجتماع اللجنة مع بيان 

عين  الذي صدر فيه قرار  االجتماعسبب غياب العضو عن    عد ال ي   • ية  مسؤولسبباً لإلعفاء من ال  م 

 عليه مباشرة بعد علمه عن القرار. االعتراض ثبت عدم تمكنه من أ إذاال إ
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 متابعة أعمال اللجنة 

من نتائج لمجلس اإلدارة في أول اجتماع للمجلس   إليهيرفع رئيس اللجنة توصياتها وما توصلت  

 بعد اجتماع اللجنة.

 

 

 توثيق اجتماعات اللجنة

 : يما يل ن تتضمن أ د أمين سر اللجنة محاضر اجتماعات اللجنة على ي ع   •

 . االجتماعوتاريخه ووقت بداية ونهاية  االجتماعمكان  -

من غير    االجتماعسماء المدعوين لحضور  أاألعضاء الحاضرين والمتغيبين مع تدوين    أسماء -

 عضاء اللجنة. أ

 . (ن وجدت إ) االعتراض سباب أعليها ومداوالت وقرارات اللجنة مع بيان نتائج التصويت  -

 تخذ وتحديد الوقت الزمني لمباشرتها. عن تنفيذ القرار الم    المسؤولةتحديد الجهة  -

ألعضاء اللجنة إلبداء مالحظاتهم )إن    االجتماعيقوم أمين سر اللجنة بإرسال مسودة محضر   •

 (.ت وجد 

عضاء اللجنة على مسودة المحضر وبعد موافقة رئيس اللجنة ي رسل  أبعد معالجة مالحظات   •

 في اجتماع اللجنة التالي. العتمادهاأمين سر اللجنة المسودة بعد التعديل ألعضاء اللجنة 

وجميع الوثائق المصحوبة في سجل يوقع    االجتماع عمال  أمرفقاً بجدول    االجتماعضر  حي حفظ م •

 عليه رئيس اللجنة وأمينها. 

 

 تقييم عمل اللجنة

اللجنة في مباشرة مهامها    التقييم فاعليةن تتضمن عناصر  أ عمالها على  أنتائج  تقوم اللجنة بتقييم  

 الم حددة لها. 

 

 المادة السادسة: تقرير اللجنة للجمعية العمومية 

عن رأيها في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية للشركة وعما قامت به من   اً المراجعة تقريرت عد لجنة  

 خرى في نطاق تخصصها. أأعمال 

 

 عمال اللجنةأالمادة السابعة: سرية 

عليه من وثائق   عوما يطلبالمحافظة على سرية المعلومات    االلتزاماللجنة  كل عضو في  يجب على  

و أي جهة مالم  أن انتهت عضويته البوح بها ألي فرد  إ ي حال من األحوال حتى وبأ وال يجوز  

هذه المعلومات لتحقيق مصلحة شخصية، وللشركة   استخدامو  أدارة  ح له بذلك من مجلس اإلر  ص  ي  

يسري ذلك على أمين سر خالل بما جاء في هذه المادة كما  ته بالتعويض في حال اإلبالحق في مطال

 اللجنة.
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 المادة الثامنة: تعارض المصالح 

جدول    إذا • على  المدرج  الموضوع  في  مصالح  تعارض  أي  للعضو  فعليه  أكان  اللجنة  عمال 

وال يجوز    االجتماع ن يثبت ذلك في محضر  أفصاح عن ذلك قبل بدء مناقشة الموضوع على  اإل

 و التصويت عليه. أي مناقشته و المشاركة فأله مناقشة الموضوع ذي العالقة 

  المجلس   رفض  إذا   أو  اإلدارة،   مجلس  وقرارات  المراجعة  لجنة  توصيات   بين  تعارض   حصل   إذا •

  أو  ئهأدا وتقييم أتعاب  وتحديد   وعزل الشركة حسابات  مراجع تعيين بشأن  اللجنة األخذ بتوصية

 وأسباب   ومبرراتها،  اللجنة  توصية  اإلدارة  مجلس  تقرير  تضمين  فيجب   الداخلي،  تعيين المراجع

 .بها أخذه عدم

 اللجنة أعضاءالمادة التاسعة: مكافآت 

)مائة ألف( لاير سعودي،   100,000قدرها  ة سنوية  أيحصل عضو لجنة المراجعة على مكاف •

 .ويتم دفعها بشكل ربع سنوي 

سر اللجنة هو  ، وإن كان أمين  دارة ما يتلقاه أمين سر اللجنة من مكافآت وبدالت ي حدد مجلس اإل •

نبثقة منه، فإنه ال يحصل على أي مكافآت إضافية  . أميناً لسر المجلس أو أي من اللجان الم 

الجمعية العامة للشركة بإعفاء العضو من    مجلس إدارة الشركة أو  في حال صدور قرار من •

واحدة دون    ةعضويته في لجنة المراجعة بسبب التغيب عن ثالثة اجتماعات متتالية خالل سن 

دارة فال يستحق هذا العضو أي مكافآت أو تعويضات عن الفترة التي تلي  عذر يقبله مجلس اإل

 اجتماع حضره.  آخر

واألمانة أو التزوير أو بمخالفة األنظمة واللوائح  في حال ارتكاب العضو عمل م خل بالشرف   •

ياته فإنه يحق  مسؤولخالله للقيام بمهامه وإخر او  آفي المملكة العربية السعودية أو في أي بلد  

 للشركة المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي يلحق بسمعتها. 

دينة التي ي عقد بها  تلتزم الشركة بتغطية مصاريف التنقل والسكن إذا كان العضو من خارج الم •

 وأي مصاريف أخرى ليتمكن العضو من حضور اجتماعات اللجنة.  االجتماع

 تها مراجعتطبيق الالئحة والمادة العاشرة: 

. كما والتحقق من فعاليتها، وتعديلها عند الحاجة  تطبيق الالئحةمراقبة  يتعين على مجلس اإلدارة  

للمراجعة الدورية من قبل إدارة الحوكمة وإدارة المراجعة  تخضع    الئحة عمل لجنة المراجعةأن  

  ه الداخلية بغرض تطويرها وتحديثها بما يتماشى مع األنظمة واللوائح ذات العالقة ووفق ما يرا

مجلس اإلدارة، وال يجوز التعديل عليها إال بتوصية من مجلس اإلدارة على أن ت عرض على الجمعية 

 العامة إلقرارها. 
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 عشر: النفاذ  الحادي المادة

 الجمعية العامة للشركة. قبل من إقرارهاتكون الالئحة نافذة من تاريخ  •

من   • الصادرة  الصلة  ذات  واللوائح  األنظمة  بشأنه  يطبق  الالئحة  هذه  في  بشأنه  يرد  مالم  كل 

 الجهات المختصة.
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 غرضلالمادة األولى: ا

للقيام بالمهام والمسؤوليات   مجلس إدارة الشركةمساندة    هولجنة الترشيحات والمكافآت    الغرض من

 التالية: 

 شركة البحر األحمر العالمية ومتابعة تنفيذها.اإلشراف على المكافآت والحوافز لموظفي  •

 للمناصب التنفيذية في الشركة. الوظيفياإلشراف على خطط التعاقب  •

اإلشراف على عملية الترشح لعضوية مجلس اإلدارة واللجان واإلدارة التنفيذية بالشركة والتأكد   •

 بربطها باألداء.

 اإلشراف والتأكد من تطبيق سياسة تظلمات الموظفين.  •

 تقييم أداء اعضاء مجلس اإلدارة واللجان.  •

 

الثانية:   اختيار  المادة  ومدة    أعضاءقواعد  ترشيحهم  وكيفية  والمكافآت  الترشيحات  لجنة 

 عضويتهم 

الترشيحات والمكافآت بقرار من مجلس اإلدارة ولمدة ثالث سنوات تبدأ مع بداية شكل لجنة  ت   •

 . المجلسدورة  بانتهاءدورة مجلس اإلدارة وتنتهي  

عضاء  أ ن يكون  أأعضاء على    اقصى خمسةبحد  من ثالثة أعضاء على األقل و  اللجنة  يتم تشكيل •

  خارجيين في عضوية اللجنة سواء   مكانية تعيين خبراءإمع  ،تنفيذيينال غيراللجنة من األعضاء  

أن يكون من بين أعضائها عضو مستقل على األقل    ةمن المساهمين أو من غيرهم شريط  اكانو

 .من أعضاء مجلس اإلدارة

ذا لم يتم هذا التعيين من إالم ستقلين رئيسا  للجنة و  ء اللجنةيقوم مجلس اإلدارة بتعيين أحد أعضا •

يختار   اإلدارة  مجلس  األعضاء قبل  من  يكون  أن  على  للجنة  رئيسا   بينهم  من  اللجنة  أعضاء 

 وأال يكون رئيس مجلس اإلدارة. المستقلين

ن يتمتع أعضاء اللجنة بالخبرة المناسبة والمؤهالت ذات العالقة بمهام اللجنة ومسئولياتها  أيجب   •

 وطبيعة عملها.

الترشيحات والمكافآت في أي   أي من أو كل أعضاء لجنة  استبداليحق لمجلس اإلدارة عزل أو   •

ما يجوز لعضو اللجنة أن يستقيل من عضوية اللجنة بشرط أن يكون ذلك  كوقت يراه مناسب،  

 في وقت مناسب.

  ى عل  الشاغر،إذا شغر مركز أحد أعضاء اللجنة كان لمجلس اإلدارة أن يعين عضوا  في المركز   •

بلغ هيئة السوق المالية خالل المدة النظامية  والكفاية، ويجب أن ت  أن يكون ممن تتوافر فيهم الخبرة  

 من تاريخ حدوث التعيين. 

على الشركة أن ت شعر الهيئة بأسماء أعضاء اللجنة وصفات عضويتهم عند تعيينهم وأي تغيرت   •

طرأ على اللجنة خالل المدة النظامية التي حددتها الئحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة  ت

 السوق المالية. 
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 مهام واختصاصات اللجنة: لثةالمادة الثا 

المهام   والمكافآت  الترشيحات  لجنة  المكافآت   واالختصاصات تتولى  هما  بجانبين  تعلقة  الم 

عن تقديم تقارير عن أنشطتها لمجلس اإلدارة، حيث   مسؤولةوالترشيحات باإلضافة إلى ذلك فإنها 

 :  ي ما يلعد من مهام واختصاصات اللجنة ي  

 

 أوالً: فيما يتعلق بالترشيحات

ثلي الشركات م اقتراح سياسات ومعايير واضحة للعضوية في مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وم •

 التابعة. 

المراجعة السنوية للمتطلبات الالزمة من المهارات أو الخبرات لعضوية مجلس اإلدارة وشغل  •

اإلدارة التنفيذية، وإعداد وصف للقدرات والمؤهالت المطلوبة لعضوية مجلس اإلدارة وظائف  

 وشغل وظائف اإلدارة التنفيذية. 

لتوصيات في شأن التغيرات التي مراجعة هيكل مجلس اإلدارة واللجان واإلدارة التنفيذية وتقديم ا •

   .إجراؤها نيمك

واألعضاء غير التنفيذيين واألعضاء المستقلين وكبار    نالتنفيذيي وضع وصف وظيفي لألعضاء   •

 التنفيذيين. 

كبار    الخاصة في حال وجود مركز شاغر ضمن عضوية مجلس اإلدارة أو  اإلجراءات وضع   •

 التنفيذيين. 

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

 : ي ما يلالشركة من خالل 

عضائه ولجانه واإلدارة التنفيذية سنويا  وذلك أ الالزمة لتقييم أداء المجلس و  اآلليات   اقتراح (1

القوة والضعف   جوانب ن تحدد  أمن خالل مؤشرات قياس مرتبطة بتحقيق األهداف على  

 واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة. 

الترتيبات الالزمة للحصول على تقييم    اتخاذ المتعلقة ب   مسؤوليتهمساعدة مجلس اإلدارة في   (2

 ألدائه واإلشراف على عملية التقييم. مختصةجهة خارجية 

مكافآت    • مجلس  مراجعة  على  وعرضها  بخصوصها  تعديالت  بأي  والتوصية  المجلس  لجان 

، كما يجوز أن تقوم اللجنة بتقديم توصياتها للمجلس في حال َشغ ر أحد مقاعد العتمادهااإلدارة  

 عضوية أي من لجان المجلس بتعيين أعضاء جدد عند الحاجة. 

استقاللية   • من  سنوي  بشكل  م   األعضاءالتحقق  والتحقق  تعارض المستقلين  أي  وجود  عدم  ن 

 مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة بشركة أخرى.

 خدمة كبار التنفيذيين. وإنهاءدراسة ومراجعة توصيات الرئيس التنفيذي الخاصة بتعيين  •

التعاقب   • ومراجعة خطط  وللمجلس   الوظيفيدراسة  عامة  بصفة  للشركة  الوظيفي  اإلحالل  أو 

 والرئيس التنفيذي وكبار التنفيذيين بصفة خاصة. 

توفير التدريب والتعريف لألعضاء الجدد في المجلس واللجان عن مهام الشركة ومنجزاتها بما  •

 بالكفاءة المطلوبة.   أعمالهميمكنهم من أداء 
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ل التنظيمي للشركة ونموذج التشغيل الذي ينظم  مساعدة مجلس اإلدارة في وضع ومراجعة الهيك •

 وشركاتها الفرعية. العالقة بين الشركة األم 

 التأكد من تطبيق سياسة تظلمات الموظفين والتأكد من فعاليتها.  •

 

 ثانياً: فيما يتعلق بالمكافآت 

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

تعزز من تحفيز الجهاز اإلداري والمحافظة على الكوادر المتميزة، ورفعها لمجلس لالتنفيذية  

ة راعى في تلك السياسمن الجمعية العامة للشركة، على أن ي    العتمادهااإلدارة للنظر فيها تمهيدا   

 باألداء والتأكد من تنفيذها. اتباع معايير االرتباط  

الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها وبيان أي انحراف جوهري    المكافأةتوضيح العالقة بين   •

 عن هذه السياسة. 

 .أهدافهاالمراجعة الدورية لسياسة المكافآت وتقييم مدى فعاليتها في تحقيق  •

، بما في وكبار التنفيذيين بالشركة وشركاتها التابعة  للرئيس التنفيذيمراجعة المكافآت المالية   •

ذلك الحوافز طويلة وقصيرة األجل إلى جانب تحديد سقف النتائج المتوقع تحقيقها من الرئيس  

 التنفيذي، وتقديم التوصية بشأنها لمجلس اإلدارة.

الرئيس   • توصيات  والمزايا  يالتنفيذ مراجعة  المالية  المكافآت  التنفيذيين    حول  لكبار  األخرى 

 وإجازتها.

 

 اللجنة  صالحيات: رابعةالمادة ال

ومهامها، أو أي موضوع يطلبه المجلس   ااختصاصاته والتحري على أي أمر يدخل ضمن  العمل   •

 على وجه التحديد. 

بالمشورة القانونية والفنية من أي جهة خارجية متى كان ذلك ضروريا  لمساعدة   االستعانةحق   •

 مهامها. أداءاللجنة في 

لقة بالمكافآت والتعويضات  ععلى كافة البيانات والمعلومات والسجالت المت  االطالعيحق للجنة   •

 الخاصة بالتنفيذيين. الوظيفيعلى تقارير التعاقب   واالطالعبالشركة 

 كة أي تكاليف تلزم لقيام اللجنة بعملها. تتحمل الشر •

 

 اجتماعات وضوابط وإجراءات عمل اللجنة : خامسةالمادة ال

ربع مرات خالل العام وال يقل عدد اجتماعاتها عن مرتين خالل العام، كما يجوز أتجتمع اللجنة   •

على دعوة    استثنائية أو طارئة حسب ما تقتضيه مصلحة العمل وذلك بناء    ت اجتماعان تعقد  ألها  

 عضائها.أمن  اثنينأو  ةمن رئيس اللجن
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الرئيسي ويجوز لها أن تجتمع خارج المركز الرئيسي    ةتعقد اللجنة اجتماعها في مركز الشرك •

 . للشركة أو تجتمع عن طريق وسائل التقنية الحديثة

، ويجوز  أيهما أكثر  عضائهاأأغلبية  نصف أو    اللجنة بحضور  الجتماعيكتمل النصاب القانوني   •

صادرة  لعضو اللجنة أن يوكل أحد أعضاء اللجنة للحضور نيابة عنه والتصويت على القرارات ال

  .عن اللجنة

الحاضر   • اللجنة  لعضو  يجوز  ينوب عن  أصالة  أال  في    أكثرن  واحد  ذات ح من عضو  ضور 

عضاء اللجنة لترأس ذلك  أحد  أ، وفي حال تعذر حضور رئيس اللجنة يحق له تفويض  االجتماع

يختار االعضاء من بينهم   االجتماعوفي حال لم يقم رئيس اللجنة بتفويض من يترأس    االجتماع،

 . االجتماعمن يترأس 

يرجح  • األصوات  تساوي  وعند  الحاضرين،  األعضاء  أصوات  بأغلبية  اللجنة  قرارات  تصدر 

 .الجانب الذي صوت معه رئيس اللجنة

جدول  إتم  ي • بالدعو  االجتماععمال  أعداد  تضمينه  يتم  قبل والذي  اللجنة  رئيس  مع  بالتنسيق  ة 

 . االجتماع

من قبل رئيس اللجنة أو أمين سر اللجنة قبل مدة كافية من موعد   االجتماعتوجه الدعوة لحضور   •

 . االجتماع

عضاء اللجنة حضور  أنه يمكن لغير أال إعضاء اللجنة حضور اجتماعات اللجنة، أال يحق لغير  •

 و دعوة من اللجنة وذلك لتزويدها بالمعلومات الالزمة. بناء  على طلب أ   االجتماعكل أو جزء من  

اللجنة عبر رئيسها ومن خالل التقارير الدورية والتوصيات    وأداءعمال  أ يتابع مجلس اإلدارة   •

 الشركة. إدارةالمرفوعة لمجلس 

على أي قرار تتخذه اللجنة على أن يثبت اعتراضه في محضر   االعتراض يحق لعضو اللجنة   •

 اجتماع اللجنة مع بيان أسباب اعتراضه. 

عين  ال ي عد سبب غياب العضو عن االجتماع الذي صدر فيه قرار • سببا  لإلعفاء من المسئولية    م 

 .عليه مباشرة بعد علمه عن القرار االعتراض إال إذا أثبت عدم تمكنه من 

 

 عضاء اللجنةأالمادة السادسة: مكافآت 

عضاء اللجنة بناء  على السياسة التي يضعها مجلس اإلدارة وبما يتوافق  ت حدد المكافآت السنوية أل  •

 نظمة ذات العالقة. مع األ

تلتزم الشركة بتغطية مصاريف التنقل والسكن إذا كان العضو من خارج المدينة التي ي عقد بها  •

 وأي مصاريف أخرى ليتمكن العضو من حضور اجتماعات اللجنة.  االجتماع
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 : مهام أمين سر اللجنة المادة السابعة

 اللجنة. تنسيق اجتماع اللجنة ووضع مقترح لجدول األعمال بالتنسيق مع رئيس  •

لدراسة  • الالزمة  اللجنة بمواعيد االجتماعات وتزويدهم بجدول أعمالها والوثائق  تبليغ أعضاء 

 بنود جدول أعمال اجتماع اللجنة. 

 حضور وتوثيق اجتماعات اللجنة وإعداد محضر وحفظه. •

 حفظ السجالت والتقارير التي تعرض على اللجنة. •

 . ي تندرج ضمن اختصاصهتقديم العون والمشورة للجنة في المسائل الت •

 

 تطبيق الالئحة ومراجعتها : الثامنةالمادة 

. كما والتحقق من فعاليتها، وتعديلها عند الحاجة  تطبيق الالئحةمراقبة  يتعين على مجلس اإلدارة  

تخضع للمراجعة الدورية من قبل إدارة الحوكمة وإدارة   الترشيحات والمكافآت أن الئحة عمل لجنة  

المراجعة الداخلية بغرض تطويرها وتحديثها بما يتماشى مع األنظمة واللوائح ذات العالقة ووفق 

مجلس اإلدارة، وال يجوز التعديل عليها إال بتوصية من مجلس اإلدارة على أن ت عرض    هما يرا

 .على الجمعية العامة إلقرارها

 

 النفاذ : التاسعةمادة ال

 من الجمعية العامة للشركة. إقرارهاتكون الالئحة نافذة من تاريخ  •

الجهات    عنكل مالم يرد بشأنه في هذه الالئحة يطبق بشأنه األنظمة واللوائح ذات الصلة الصادرة   •

 المختصة. 

 

 


