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 جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة الغيرعادية االجتماع األول

فق والمهـ ا 11/1443/ 27 حدوم األ یا دهعقرر لمقواالعادية االجتماع األول  الغير لعامة الجمعیة ع اجتماـور الحضھمي الشركة اـمسوة عس إدارة شركة الدواء للخدمات الطبية دمجلـر یس

 ل األتي:ألعمادول افي جظر للنك لوذم عبر وسائل التقنية الحديثة.7:00م  في تمام الساعة 2022/  26/06

 م.31/12/2021التصويت على تقرير مجلس اإلدارة للعام املالي املنتهي في  .1

 م.31/12/2021املنتهي في التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة للعام املالي  .2

 م.31/12/2021التصويت على القوائم املالية  للشركة للعام املالي املنتهي في  .3

 م.31/12/2021التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة للعام املالي املنتهي في  .4

 م.31/12/2021نتهي في ( ريال مكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة عن العام املالي امل900,000التصويت على صرف مبلغ ) .5

 م31/12/2021( ريال مكافآت ألعضاء لجنة املكافآت والترشيحات للعام املالي املنتهي في 150000التصويت على صرف مبلغ )  .6

 التصويت على تعديل املادة ) األولى( من نظام الشركة األساس املتعلقة بــ  التحول  . مرفق  .7

 نظام الشركة األساس املتعلفة بــ  اسم الشركة   .مرفق  التصويت على تعديل  املادة الثانية من .8

 التصويت على تعديل املادة الثالثة من نظام الشركة األساس املتعلفة بــ   أغراض الشركة   . مرفق .9

 التصويت على تعديل املادة الثامنة واألربعون من نظام الشركة األساس املتعلقة توزيع األرباح . مرفق  .10

افقة الجمعية ) م 2022التصويت على تفويض مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي/ ربع سنوي عن العام املالي  .11 بالتصويت على  شر واملتعلقاععلى البند الفي حال مو

 من النظام االساس الخاصة بتوزيع األرباح(. 48تعديل املادة 

افقة 1الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة )التصويت على تفويض مجلس اإلدارة بصالحية  .12 ( من املادة الحادية والسبعين من نظام الشركات. وذلك ملدة عام من تاريخ مو

 للشروط الواردة في الضوابط واالجراءات التنظيمية الصادرة
ً
 لنظام الشركات الخاصة بشركات املساهمة تنف الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس اإلدارة املفوض أيهما أسبق، وفقا

ً
يذا

 املدرجة.

ة غير مباشرة  فيها وهي عبارة عن  توفير الدواء التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة  وشركة سايكو للتأمين والتي لعضو مجلس اإلدارة / حسن بن عبد هللا الصومالي، مصلح .13

 بأن قيمة التعامالت  املطلوب لعمالء شركة سايكو ) مبيعات
ً
 م بالشروط التجارية السائدة وبدون مزايا تفضيلية. 2021ريال سعودي عن عام  9,828,812صيدليات (علما

باشرة  فيها  وهي عبارة عن توريد ادي مصلحة غير مالتصويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة  وشركة املوارد التجارية والتي لرئيس مجلس اإلدارة األستاذ / سمير محمود عبد اله .14

 م بالشروط التجارية السائدة وبدون مزايا تفضيلية. 2021ريال سعودي  عن عام  3,928,682منتجات  وشراء مخزون  للصيدليات وكانت قيمة التعامالت 

مجلس اإلدارة األستاذ / محمد سعد بطي الفراج السبيعي مصلحة غير مباشرة فيها   التصويت على األعمال العقود التي تمت بين الشركة والسيدة نوف سعد الفراج السبيعي ـ والتي لعضو  .15

م بالشروط التجارية  2021ريال سعودي عن عام  200,000ه وكانت قيمة التعامالت 15/01/1431وهي عبارة عن عقد إيجارمبني مكتب شركة الدواء الرئيس ي بحي الخبر الشمالية من تاريخ 

 ا تفضيلية.السائدة وبدون مزاي

عفري واألستاذ / محمد سعد بطي الفراج التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مشراف للمقاوالت العامة والتي ألعضاءمجلس اإلدارة األستاذ / وليد محمد الج .16

م بالشروط التجارية السائدة وبدون مزايا  2021ريال سعودي عن عام  158,636,116التعامالت السبيعي مصلحة غير مباشرة  فيها  وهي عبارة عن انشاءات فروع الصيدليات وكانت قيمة 

 تفضيلية



 

دارة / سمير محمود عبد الهادي و أعضاء مجلس اإل التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة  وشركة نظم األعمال الرقمية لتقنية املعلومات والتي لرئيس مجلس اإلدارة األستاذ  .17

ت والربط الشبكي ومراكز البيانات  وكانت األستاذ / وليد محمد الجعفري واألستاذ / محمد سعد بطي الفراج السبيعي مصلحة غير مباشرة فيها  وهي عبارة عن دعم تكنولوجيا املعلوما

 يا تفضيلية.م  بالشروط التجارية السائدة وبدون مزا2021ريال سعودي عن عام   66,804,441قيمة التعامالت 

حة غير مباشرة فيها  وهي عبارة عن جمع التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين شركة الدواء وجمعية كنف الخيرية والتي  لعضو مجلس اإلدارة محمد سعد الفراج  السبيعي مصل .18

 م  بالشروط التجارية السائدة وبدون مزايا تفضيلية. 2021ريال سعودي عن عام  129,049 التبرعات ) بواقي الهلالت(  من املبيعات من خالل صيدليات الشركة وكانت قيمة التعامالت

للسيارات والتي لعضو مجلس اإلدارة األستاذ / محمد سعد الفراج السبيعي  له مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن  966التصويت على األعمال والعقود  التي تمت بين الشركة ومؤسسة  .19

 م بالشروط التجارية السائدة وبدون مزايا تفضيلية. 2021ريال سعودي عن عام  6,690,989لى الشركة وكانت قيمة التعامالت خدمات مقدمه إ

عبد هللا الفراج السبيعي  بيعي واألستاذ / فهدالتصويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة زهوة التجارية والتي لعضو مجلس اإلدارة األستاذ / محمد سعد بطي الفراج الس .20

م  2021ريال سعودي عن عام  7,257,131امالت واالستاذ / تركي عبد هللا الفراج السبيعي )من كبار التنفيذيين( مصلحة غير مباشرة  وهي عبارة عن عقود توريد منتجات وكانت قيمة التع

 م  بالشروط التجارية السائدة وبدون مزايا تفضيلية.

شرة فيها وهي عبارة عن مال والعقود التي تمت بين الشركة ووكالة كالسيك للسفر والسياحة والتي لعضو مجلس اإلدارة االستاذ /وليد محمد الجعفري مصلحة غير مباالتصويت على األع .21

 م م بالشروط التجارية السائدة وبدون مزايا تفضيلية. 2021ريال سعودي عن عام  27,503,428حجوزات طيران داخلية وخارجية وحجوزات فنادق ملوظفي الشركة وكانت قيمة التعامالت 

عفري واألستاذ / محمد سعد بطي الفراج التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أسمنت املنطقة الشرقية والتي ألعضاء مجلس اإلدارة األستاذ / وليد محمد الج .22

م بالشروط  2021ريال  سعودي عن عام  3,519,624غير مباشرة  فيها وهي عبارة عن عقد ايجار مكاتب وفواتير خدمات وكانت العقود بقيمة السبيعي واألستاذ إبراهيم سالم الرويس مصلحة 

 التجارية السائدة وبدون مزايا تفضيلية

األستاذ /محمد سعد بطي الفراج السبيعي مصلحة غير مباشرة فيها وهي التصويت على األعمال والعقود بين الشركة ومؤسسة نجم سهيل للدعاية واالعالن والتي لعضو مجلس اإلدارة  .23

ريال سعودي  2,326,986نت قيمة التعامالت عبارة عن تزويد الشركة بمختلف املعدات الضرورية لتشغيل صيدليات الشركة بما في ذلك األلواح الخشبية والزجاجية وطاوالت الكاونتر وكا

 ة السائدة وبدون مزايا تفضيلية.م بالشروط التجاري 2021عن عام 

ري مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن بوالص التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة والء للتأمين التعاوني والتي لعضو مجلس اإلدارة األستاذ / وليد محمد الجعف .24

 م م بالشروط التجارية السائدة وبدون مزايا تفضيلية. 2021ريال سعودي عن عام   6,935,513وكانت قيمة التعامالت التأمين املركبات وتأمين الحريق والتأمين البحري املختلفة 

 التصويت على تعديل الئحة لجنة املراجعة . )مرفق( .25

 التصويت على تعديل الئحة لجنة املكافآت والترشيحات . )مرفق(. .26

 دارة واللجان واإلدارة التنفيذية  )مرفق(.التصويت على تعديل سياسة  مكافآت اعضاء مجلس اإل  .27
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10/04/2022  

 م 12/2021//31تقرير  لجنة املراجعة التفصيلي عن السنة املنتهية في 

 

 املحترمين                                                                  الدواء للخدمات الطبية                                           السادة / مساهمي شركة 

    

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته ،،

املالية  تقريرها السنوي عن تفاصيل أدائها الختصاصها ومهامها ومالحظات اللجنة عن السنة لدواء للخدمات الطبيةشركة ايسر لجنة املراجعة أن تقدم للسادة مساهمي 

 م وفيما يلي تفاصيل التقرير: 31/12/2021املنتهية في 

 أهداف و أختصاص لجنة املراجعة:

نظام وتطويره بما يحقق أغراض تهدف لجنة املراجعة إلى التحقق من كفاية نظام الرقابة الداخلية وتنفيذه بفعالية وتقديم أي توصيييات ملجلا اادارة من شيي تها تفعيل ال

السييييييييا يييييييات مصيييييييالم املسييييييياهمين واملسيييييييبتمرين بكفاءة عالية وبتجلفة معقولة، ملسييييييياعدة مهلا اادارة في تنفيذ مسييييييي ولياته املتعلقة بالرقابة الداخلية و الشيييييييركة ويحمي 

 املحا بية والتقارير املالية ودعم ا تقاللية وموضوعية املراجعة الداخلية والخارجية.

 -تكوين لجنة املراجعة وعدد اجتماعاتها :

 -وبيانهم كاألتي: أعضاء ثالثة  وعددهم م  05/07/2021في تاريخ   لجنة املراجعة بناء على  قرار الجمعية العمومية العادية شكلتت

 .                                                                                             (        رئيا اللجنة -مستقل –عضو مهلا اادارة   (                   اال تاذ / ابراهييم بن  الم اليرويا          -1

           (مختص في الش ون املالية واملحا بية   -عضو اللجنة -   من خارج املجلا  ) مستقل        اال تاذ / عبد الرحمن عبد هللا الدحيم            -2

    (    عضو اللجنة -من خارج املجلا  )مستقل        وليد عصام صبري                                  /اال تاذ -3

 واحد خالل عام  2021أعمالها الى في الربع التالث من عام  وحيث ان اللجنة لم تباشر  
ً
                                                                             م . 2021م فقد عقد اللجنة اجتماعا

 

  -مهام ومسؤوليات لجنة املراجعة:

 لال 
 
شرة  وملمة الشررررررركاد النررررررادرال عا محل  هي ة ال رررررروق تؤدي لجنة املراجعة مهامها وفق نطاق العمل الوارد في نظام الشررررررركاد النررررررادر عا و ارال ال حارال و لشرة  وملمة الشرررررررملة املعدال وف ا

زاهة ال  ارير وال واشم املالية وأنظمة الرقابة الداخلية فيها،  وللجنة في سررليل أداء مهامها  ق العال  وال ر ق ما سررالمة ون املالية.  وبوجه عام تخ ص لجنة املراجعة باملراقبة على أعمال الشرررملة 

 على سجالد الشرملة ووثاش ها.

 وتشمل مهام اللجنة بصفة خاصة ما يلي: 
: فيما يخص التقارير املالية: 

ً
 اوال

ها الية للشييييييييركة و عالناتها املتعلقة ب دائها املالي وأبداء رأعها قبل عرضييييييييها على مهلا اادارة، لضييييييييمان نااهتها وعدالتها وشييييييييفافيتها وأتدرا يييييييية القوائم  املالية الولية والسيييييييينوية وكذل  البيانات امل .1

بدرا يية القوائم املالية الولية والسيينوية والبيانات  امتتتضييمن املعلومات ال ي تبيل للمسيياهمين واملسييبتمرين تقييم الوضييع املالي للشييركة وأدائها ونموذج عملها وا ييتراتيهيتها.  وفي  ييبيل ذل  ق

 م وأبدت رأعها والتوصية في ش تها ملجلا اادارة .2021املالية وااعالنات املتعلقة بالداء املالي للشركة عن عام 

  .يتيرها املدير املالي للشركة أو من يتولى مهامه أو مراجع الحسابات درا ة أية مسائل مهّمة أو غير م لوفة تتضمنها التقارير املالية والحسابات، والبحث بدقة في أية مسائل .2

 املالية. التحقق من التقديرات املحا بية في املسائل الجوهرية الورادة في التقارير .3

 درا ة السيا ات املحا بية املتبعة في الشركة و بداء الرأي والتوصية ملجلا اادارة بش تها. .4

: فيما يخص نظام ا
ً
 لرقابة الداخلية:ثانيا



 

اجعة الداخلية والتحقق من ا يييييييييييييتقالليتها عن تقوم لجنة املراجعة بالتحقق من كفاءة وفعالية نظام الرقابة الداخلية بالشيييييييييييييركة من خالل الرقابة واالشيييييييييييييراف على أداء وأ شيييييييييييييطة إدارة املر 

 واحد خالل عام  2021وحيث ان اللجنة لم تباشييييييييييييير أعمالها الى في الربع التالث من عام  االدارة التنفيذية. 
ً
ناقشيييييييييييييت خاللها فعالية إجراءات الرقابة و    م . 2021م فقد عقد اللجنة اجتماعا

بااضييييييافة إلى مناقشيييييية ما يقوم به  .عة الداخلية السيييييينوية املعتمييييييييييييييييييييدةجالداخلية في حماية ممتلجات الشييييييركة وتقييم مخامر العمل وقياك مدة كفاية الداء من خالل خطة عمل إدارة املرا

شيييركة ، حيث أوصيييت اللجنة بفخص وتحليل مراجع حسيييابات الشيييركة الخارقي من قيم فاعلية وكفاءة نظام الرقابة الدخلية من خالل نظام الرقاية الداخلية من خال مراجعتة لحسيييابات ال

 مراجع حسابات الشركة وتفعيل التوجيهات ال ي تساعد على تحسين  نظام الرقابة الداخلية بالشركة. املالحظات واالقتراحات الواردة من 

: فيما يخص املراجعة الداخلية:
ً
  ثالتا

 ال شاء يار املراجع الداخلي للشركة تمهيشرعت اللجنة في اجراء العديد من املقابالت الشخصية بناء على السير الذاتية املقدمة الخت
ً
وحدة مستقلة الدارة املراجعة الدخلية بالشركة  ومن دا

ة وكفائة نظام الرقابة الداخلية  من خالل مراجعتها ثم اعداد خطة عمل  ادارة املراجعة الدخلية السييييييييييييينوية  العتمادها وكذل  ملبت اللجنة من مراجع الحسيييييييييييييابات الخارقي تقييم فاعلي

  نظام الرقابة الداخلية في الشركة .   ي تساعد على تحسينت والتوصيات الحسابات الشركة وتقديم املقترحا

: فيما يخص مراجع الحسابات:
ً
 رابعا

وحسييا العقد املبرم  ( منذ أن كانت الشييركة )شييركة مسيياهمة مقفلة  2022و  2021مين  املراجعة حسييابات الشييركة للع   EYنظرا الن الشييركة قامت بالتعاقد مع مراجع الحسييابات الخارقي   

 م  2022(  في مراجعة حسابات الشركة للعام  EY وف يستمر مراجع الحسابت الخارقي ) 

: فيما يخص ضمان االلتزام:
ً
 خامسا

افية والرقابية والتحقق من اتخاذ الشيييييييييركة ااجراءات الال مة بشييييييييي تها.  هاتنتائج تقارير الج تعمل اللجنة على درا ييييييييية  إلتزام الشيييييييييركة بالنظمة واللوائل والسييييييييييا يييييييييات التحقق من و  االشييييييييير

ى مشروع التحديث على الرفع إلى مهلا اادارة بما تراها من مسائل ضرورية  التخاذ املنا ا بش تها، و بداء توصياتها حيالها. وفي  بيل ذل  املعت اللجنة علو  والتعليمات ذات العالقة.

افق مع التعديالت الوا  ردة في الئحة حوكمة الشركات الصادرة من هي ة السوق املالية وأبدت رأعها في هذا الش ن ملجلا اادارة.الئحة حوكمة الشركة لتتو

 
ً
 : الفاتورة االلكترونية: اد ا

عن مدة جاهاية الشيركة في عملية تحويل و  رك و ا يتفسيرت اللجنة من ادارة الشيركة عن ماتم بشي ن متطلبات ومعايير الئحة الفوترة االلكترونية الصيادرة من هي ة الاكاة والضيريبة و الجما

افادت الشييييييييييركة ان عملية  الفوترة االلكترونية جاهاة  للتطبيق في تاريخ إصييييييييييدار الفواتير  وااشييييييييييعارات املدينة والدائنة ومعالجتها بصيييييييييييتة الكترونية منظمة وبتاسيييييييييييق إلكترو   متجامل،  و

  الااميتها من قبل هي ة الاكاة والضريبة والجمارك .

: بع ا
ً
 :على أعمال الشركةيروك كورونا افت ثير جائحة ا

اتضييييم فيها ان ادارة الشييييركة اتخذت العديد من م ، 2021خالل عام   سييييبا فيروك كوروناباالثار املترتبة على  شيييياش الشييييركة التطورات املحتملة و ا ييييتفسييييرت اللجنة من إدارة الشييييركة عن 

 .م 2021على نتائج أعمال الشركة ح ى تهاية عام ذل  وجود ا تقرار في عمليات الشركة ولم تالحظ اادارة أي ت ثير جوهري  االثار نتج عنااجراءات ااحترا ية والوقائية بتخفيف 

 :ي لجنة املراجعة في مدة كفاية نظم الرقابة الداخلية واملالية وتقييم املخامر في الشركةرأ

 في 
ً
 جوهريا

ً
 ن أي نظام و جراءات الرقابة الداخلية. إضافة إلى أنه لم يصل للجنة أي تعليقات او مالحظات  واء من العاملين او اصحاب املصالم بالشركة بشلم تظهر نتائج املراجعة ضعفا

من  على املعطييات ال ي وردت إلى لجنية املراجعية من كيل( املعتميد واملعمول بيه في الشيييييييييييييركية. وبنياًء Whistle blowingتهياو  في التقيارير املياليية أو غيرهيا من خالل نظيام االبالمل عن املخيالفيات )

 أن أي نظام رقابة داخلية بتوهذا اادارة املالية ومراجع الحسيييييييييييييابات الخارقي 
ً
ض االمر دعم قناعة لجنة املراجعة بكفاية وفعالية نظم و جراءات الرقابة الداخلية واملالية للشيييييييييييييركة.  علما

.النظر عن مدة  المة تصميمه وفعالية 
ً
 مطلقا

ً
 تطبيقه  ال يمكن أن يوفر ت كيدا



 

 في  عادة رئيا املجلا اال تاذ / 
ً
الرئيا و عادة  والسادة أعضاء املجلا   مير بن محمد عبد الهادي وفي الختام تتقدم لجنة املراجعة بهايل الشكر والتقدير ملجلا إدارة الشركة ممتال

 ما  مهامها ومتابعتهم لتحقيق أهداف وتطلعات مساهمي الشركة كما  شكر ماسوب  الشركة على ادائهم الجيد خالل عام التنفيذي للشركة على مساندتهم ودعمهم للجنة انه

 وهللا تعالى املوفق،،

 رئيا لجنة املراجعة

 

 ابراهيم بن  الم الرويا
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املحترمين                                                                    الدواء للخدمات الطبية                                               السادة / مساهمي شركة  

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته ،،

 خدص ت رير ررا السررررررررررررررتء  عال هعمررال وه ا  و الحةررال الخ تررة عال السررررررررررررررتررة الرراليررة الت  يررة     الر وا  لخدر  رال الة يرةشررررررررررررر رةيسررررررررررررررر ن تررة الرادةررة هم ت رر م للسررررررررررررررررا    سررررررررررررررررا    

 م وفيما يل   خدص الت رير: 31/12/2021

 هدف لجنة املراجعة:

   مة ة حء مة الشررررركال    تؤ   ن تة الرادةة  ها ها وفق نةاق الةمل الءار     نةام الشررررركال ال ررررا ر عال وجار  التئار  و مة ة حء مة الشررررر ة الةا ق لا دا  

 الملكة الةربية السةء ية ال ا ر  عال  ئلس  يئة السءق الالية. 

نةام الرقا ة ال اخلية وتتفيذه  فةالية وت  يم ه  تءصرررررررررريال ة لس اأ ار   ال شررررررررررطو ا تفةيل التةام وتةءيره  ما ي  ق و ت  ف ن تة الرادةة إلى الت  ق  ال  فاية 

 الرقا ة ال اخلية هغراض الشررررررررررر ة وي      ررررررررررانن السررررررررررا مكم والسرررررررررردةمريال  كفا   عالية وبت لفة  ة ءلة، لسرررررررررراع    ئلس اأ ار     تتفيذ  سررررررررررئءلياته التةل ة 

 اسال اةحاسبية والت ارير الالية و عم است اللية و ءضءعية الرادةة ال اخلية وانداردية.والسي

 -تكوين لجنة املراجعة وعدد اجتماعاتها :

 و م  .هعضا  ثالثة  ال وتت ءم  ال  ان مةية الةا ة الةا ية  تا  على قرار  ال رادةة الن تة  ش لتت

 .                                                                                     (       رةيس الخ تة   - ست ل  –عضء  ئلس اأ ار  )                         امستاذ / ا را يرم  ال سالم الررويس  -1

     تخ ص  الشئءم الالية واةحاسبية                  (عضء الخ تة - ال خارج اة لس ) ست ل          امستاذ / ع   الرحمال ع   هللا ال حيم          -2

           (  عضء الخ تة -  ست ل  ال خارج اة لس)          امستاذ ولي  ع ام صبر                                  -3

 واحد خالل عام  2021في الربع الثالث من عام  أعمالها األ  وحيث ان اللجنة لم تباشر 
ً
                                                              م .                                                             2021م فقد عقد اللجنة اجتماعا

 :الية وتقييم املخاطر في الشركةرأي لجنة املراجعة في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية وامل

قا ت  امطالع على   الحةال  رادث  و م  27/10/2021عمالها  وع   ادتماعها امول  تاريخ وق   اشررررررل ه 2021تم  تشررررركيل ن تة الرادةة     الرلث  الةال    ال عام  

ل  رادةته نحسررا ال الشررر ة،  حي  هوصررت الخ تة ا ار  الشررر ة  ف ص وت ليل انحسررا ال اندار   للشررر ة    ت ييم فاعلية و فا   نةام الرقا ة ال اخلية  ال خال

 الالحةال وامقتراحال ال   ة  ال  رادث حسا ال الشر ة وتفةيل التءصيال الت  تساع  على ت سكم نةام الرقا ة ال اخلية  الشر ة.

حاب ال رررانن    الشرررر ة يشرررطم ه  تئاوج    الت ارير الالية هو غكر ا  ال خالل نةام ام ال  إضرررافة إلى انه لم ي رررل لخ تة ه  تةلي ال هو  الحةال  ال الةا لكم او ه ررر

    نةام وإدرا ال الرقا ة ال ا
ً
 دء ريا

ً
 على الةةيال الت  ور ل عال اةدالفال الةتم  والةمءل  ه    الشر ة.  ولم تةهر نتاةج الرادةة الشار إلي ا ضةفا

ً
خلية، وبتا ا

 ر   عم  ال قتاعة ن تة الرادةة  كفا   وفةالية نةام وإدرا ال الرقا ة ال اخلية  رادث انحسررررررررررررا ال اندار    و ذا ا  الرادةة  ال كل  ال اأ ار  الالية و  إلى ن تة

 
ً
.للشر ة. علمط  طم ه  نةام رقا ة  اخلية يغض التةر عال   ى سال ة ت ميمه وفةالية تة ي ه م يمكال هم يءفر تط ي ا

ً
  ةل ا

 

    سةا   رةيس اة لس  امستاذ / 
ً
والسا     سمكر  ال   مء  فياض ع   الها    و   اندتام تت  م ن تة الرادةة  ئزيل الشكر والت  ير ة لس إ ار  الشر ة  مةال

ت  يق ه  اف وتةلةال  سرررررا    الشرررررر ة  ما  شررررركر للشرررررر ة على  سررررران ت م و عمهم لخ تة أنئاج  ها ها و تاية  م ل  الرةيس التتفيذ وسرررررةا    هعضرررررا  اة لس 

 م.2021 نسءلي الشر ة على ا ائ م ان ي  خالل عام 

 وهللا تةالى الءفق،،

 لجنة املراجعةرئيس                                    

 

 ا را يم  ال سالم الرويس                          

 

 م31/12/2021ملخص تقرير لجنة املراجعة عن السنة املنتهية في 

 الذي يتلى أثناء الجمعية العامة 
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 تقرير تأكيد محدود + خطاب التبليغ  
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 سياسات واللوائح المراد تعديلها ال
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 بيان السياسات المراد التعديل عليها

 املطلوب شكل التعديل البيان السياسات املراد تعديلها م

تعديل ميثاق لجنة املراجعة املعتمد من  الئحة لجنة املراجعة 1

والتي تم تعديلها  05/07/2021الجمعية بتاريخ 

بتاريخ   3/2021-5بقرار من مجلس االدارة رقم 

 م 29/12/2021

تعديل كامل على الصياغة حسب الصيغة املرفقة بما 

افق مع الئحة حوكمة الشركات .  يتو

تعديل ميثاق لجنة الترشيحات واملكافآت املعتمد  الئحة لجنة الترشيحات واملكافآت 2

والتي تم تعديلها  05/07/2021من الجمعية في 

بتاريخ   3/2021-8بقرار من مجلس االدارة رقم 

 م 29/12/2021

تعديل كامل على الصياغة حسب الصيغة املرفقة بما 

افق مع الئحة حوكمة الشركات .ي  تو

واللجان  سياسة مكافآت اعضاء مجلس اإلدارة 3

 واإلدارة التنفيذية

تعديل على  الالئحة املعتمدة من الجمعية 

والتي تم   05/07/2021العمومية في تاريخ 

  3/2021-9تعديلها بقرار من مجلس االدارة رقم 

 م 29/12/2021بتاريخ 

تعديل كامل على الصياغة حسب الصيغة املرفقة 

وادراج بنود خاصة بجدول مكافآت أعضاء املجلس 

افق مع الئحة حوكمة واللجان وب دل الحضور بما يتو

 الشركات .
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لجنة الترشيحات واملكافآت سياسةتعديالت على   
 

 التعديل  قبل

 05/07/2021تعديل ميثاق لجنة الترشيحات واملكافآت املعتمد من الجمعية في 

 التعديل  بعد

 م29/12/2021واملعتمدة من املجلس بتاريخ  التي ضمن الئحة الحوكمة  لجنة الترشيحات واملكافآت  الئحة

 : ميثاق لجنة الترشيحات واملكافآت11الجدول 
 العضوية:  1مادة 

وإجراءات عمل لجنة الترشيحات واملكافآت، ومهامها، يشتمل غبى ضوابط امليثاق الذي  هذا –اقتراح مجلس اإلدارة بناء على  – تصدر الجمعية العامة .1

 للمادة الستين من الئحة حوكمة الشركات
ً
  .وقواعد اختيار أعضائها، ومدة عضويتهم، ومكافآتهم وذلك وفقا

 . عضو مستقل على األقلتشكل بقرار من مجلس اإلدارة لجنة الترشيحات واملكافآت من غير أعضاء مجلس اإلدارة التنفيذيين، على أن يكون من بينهم  .2

 .كحد أدنى، يكون الرئيس عضوا غير تنفيذي مستقل. تتألف لجنة الترشيحات واملكافآت من ثالثة أعضاء على األقل وال يزيد عددهم عن خمسة أعضاء .3

 

راد آخرين مثل الرئيس التنفيذي ومع ذلك، يجوز دعوة أف. لجنة الترشيحات واملكافآت حضور اجتماعات لجنة الترشيحات واملكافآت  يحق فقط ألعضاء .4

واألعضاء اآلخرين واملستشارين الخارجيين لحضور كل ( إن وجد) للشركةللمجموعة ورئيس املجموعة للموارد البشرية ورئيس املوارد البشرية 

 .أو جزء من أي اجتماع، متى اعتبر ذلك مالئما وضروريا من قبل اللجنة

كون ملدة تصل إلى ثالث سنوات يمكن تمديدها لفترة إضافية تصل إلى ثالث سنوات، شريطة أن يظل املدير يقوم املجلس بتعيين أعضاء اللجنة، وت .5

 .مستوفيا ملعايير عضوية اللجنة

 نفيذيينتراعي الشركة عند تشكيل لجنة املكافآت والترشيحات أن يكون أعضاؤها من أعضاء مجلس اإلدارة املستقلين، ويجوز االستعانة بأعضاء غير ت .6

أو بأشخاص من غير أعضاء املجلس سواًء أكانوا من املساهمين أم غيرهم، على أن يكون رئيس لجنة املكافآت والترشيحات من األعضاء 

 . املستقلين

 . ال يجوز أن يشغل رئيس مجلس اإلدارة منصب الرئيس في لجنة الترشيحات واملكافآت .7

مؤهل  أو نائبها املعين، ينتخب األعضاء املتبقون الحاضرين أحدهم ليرأس االجتماع من هو /نة و وفي حالة غياب رئيس اللج. يعين املجلس رئيس اللجنة .8

وال يترأس رئيس املجلس لجنة الترشيحات واملكافآت عندما يعالج مسألة الخالفة . بموجب هذا امليثاق لكي يعينه املجلس في ذلك املنصب

 .للرئاسة

مقابل العمل في لجنة الترشيحات ( بما في ذلك الرؤساء)افأة التي يحصل عليها كل عضو من أعضاء اللجنة يحدد مجلس اإلدارة طبيعة ومبالغ املك .9

 .واملكافآت

 .ال تتمتع لجنة الترشيحات واملكافآت بسلطة تنفيذية فيما يتعلق بتوصياتها وال تعفي األعضاء من مسؤولياتهم عن هذه املسائل .10

 أمين السر:  2مادة 

 .أو من ينوب عنه بمثابة أمين سر لجنة الترشيحات واملكافآت مجلس اإلدارةأمين سر يكون  2-1

 .الترشيحات واملكافآت واملجلس إجراءات وقرار جميع اجتماعات لجنة الترشيحات واملكافآت، بما في ذلك تسجيل أسماء الحاضرين يتولى أمين سر لجنة 2-2

 النصاب:  3مادة 

ويكون االجتماع الذي يعقد على النحو . اجتماعات لجنة الترشيحات واملكافآت عضوين، يجب أن يكون أحدهما رئيس اللجنةيكون النصاب القانوني الالزم لعقد 

بلة للممارسة من قبل الواجب للجنة الترشيحات واملكافآت الذي يوجد فيه النصاب القانوني مختصا بممارسة كل أو أي من الصالحيات والتقديرات املخولة أو القا

 .ة الترشيحات واملكافآتلجن

 : اجتماعات لجنة الترشيحات واملكافآت 4مادة 

 بصفة دورية كل سنة على األقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك. تجتمع اللجنة  .1

بعد إعداد البيانات املالية السنوية وتقييم االحتياطيات لغرض  مواعيد االجتماعات أن يكون على األقل أحد االجتماعاتتحديد يراعى عند  .2

 .ويجوز ألي عضوين من أعضاء اللجنة أيضا أن يطلبا عقد اجتماع للجنة. تحديد العالوات فيما يتعلق بالسنة املالية السابقة مباشرة

 إشعار االجتماعات:  5مادة 

 .جنة الترشيحات واملكافآت بناء على طلب رئيس اللجنةل االستدعاء الجتماعات اللجنة من قبل أمين سر سيجرى  .1

عن كل اجتماع بحيث يؤكد املكان والزمان والتاريخ، جنبا إلى جنب مع جدول البنود التي سيتم  ما لم يتم االتفاق على خالف ذلك، سيتم اإلخطار .2

غير تنفيذيين، في موعد ال يتجاوز سبعة أيام عمل مناقشتها، إلى كل عضو من أعضاء اللجنة، وأي شخص آخر مطلوب للحضور واملديرين ال

لجنة الترشيحات واملكافآت وإلى الحضور اآلخرين حسب االقتضاء، في نفس  وسيتم إرسال أوراق الدعم إلى أعضاء. قبل تاريخ االجتماع

 .الوقت

 حضور االجتماعات:  6مادة 

لكل اجتماع، أو املشاركة عن طريق الهاتف أو االتصال عبر الهاتف أو مؤتمر الفيديو يمكن ألعضاء اللجنة حضور االجتماعات فعليا في املوقع املقرر  .1

 .الترشيحات واملكافآت حسب االقتضاء واملوافقة عليها من قبل رئيس لجنة

 .ا لزم األمرلحضور لجنة املراجعة إذ ,يجوز ألعضاء اللجنة دعوة أي من املديرين التنفيذيين أو األطراف األخرى بموافقة رئيس اللجنة .2

 محضر االجتماع:  7مادة 

 .يحضر أمين سر لجنة الترشيحات واملكافآت وقائع وقرارات جميع اجتماعات اللجنة، بما في ذلك تسجيل أسماء الحاضرين .1

ألعضاء وبمجرد املوافقة عليها، يعمم املحضر على جميع ا. تعمم مسودة محاضر جلسات اللجنة على وجه السرعة على جميع أعضاء اللجنة .2

 .اآلخرين ما لم يكن من غير املالئم القيام بذلك

 .تظل جميع محاضر االجتماعات سرية وال يمكن اإلفصاح عنها إال للمجلس والرئيس التنفيذي .3

 قرارات لجنة الترشيحات واملكافآت:  8مادة 

وفي حالة التعادل يقوم رئيس . صل إلى توافق في اآلراء، تتخذ القرارات باألغلبيةوفيما يتعلق باملسائل التي يتعذر فيها التو . تتخذ جميع قرارات اللجنة بتوافق اآلراء

 .اللجنة بتسجيل القرار النهائي والتحفظات التي يبديها أي عضو

 الجمعية العامة للمساهمين:  9مادة 

 .طرحها املساهمون حول أنشطة اللجنةيحضر رئيس لجنة الترشيحات واملكافآت الجمعية العامة للمساهمين لإلجابة على األسئلة التي 

 املهام والواجبات: 10 (:1) املادة 

  فيها للنظر اإلدارة مجلس إلى ورفعها التنفيذية، واإلدارة املجلس عن املنبثقة األعضاء واللجان ملكافآت واضحة سياسة إعداد .1
ً
 من العتمادها تمهيدا

 تنفيذها.  من والتحقق عيها، واإلفصاح باألداء، ترتبط معايير اتباع السياسة تلك في يراعى أن على العامة، الجمعية

 . توضيح العالقة بين املكافآت املمنوحة وسياسة املكافآت املعمول بها، وبيان أي انحراف جوهري عن هذه السياسة .2

  .منها املتوخاة األهداف تحقيق في فعاليتها مدى وتقييم املكافآت، لسياسة الدورية املراجعة .3

  بالشركة التنفيذيين وكبار عنه املنبثقة األعضاء واللجان بمكافآت ةاإلدار  ملجلس التوصية .4
ً
  .املعتمدة للسياسة وفقا

 التنفيذية.  واإلدارة اإلدارة مجلس في للعضوية واضحة ومعايير سياسات اقتراح .5

  ترشيحهم وإعادة فيه أعضاء بترشيح اإلدارة ملجلس التوصية .6
ً
 بجريمة إدانته سبقت شخص أي ترشيح عدم مراعاة مع املعتمدة، واملعايير للسياسات وفقا

  .باألمانة مخلة

 التنفيذية.  اإلدارة وظائف وشغل اإلدارة مجلس لعضوية املطلوبة واملؤهالت للقدرات وصف إعداد .7

  .اإلدارة مجلس ألعمال تخصيصه العضو على يتعين الذي الوقت تحديد .8

 ية.التنفيذ اإلدارة اإلدارة ووظائف مجلس لعضوية املناسبة الخبرات أو املهارات من الالزمة لالحتياجات السنوية املراجعة .9

  .إجراؤها يمكن التي التغييرات شأن في التوصيات وتقديم التنفيذية واإلدارة اإلدارة مجلس هيكل مراجعة  .10

 والترشيحاتالئحة لجنة املكافآت 
 همقدم

-8ن مجلس هيئة السوق املالية بموجب القرار رقم )عالتوافق مع الئحة حوكمة الشركات الصادرة  والترشيحات بهدفاملكافآت  تم إعداد الئحة عمل لجنة

 –بناء على اقتراح مجلس اإلدارة  –م، والتي تقتض ي بأن تقوم الجمعية العامة ملساهمي الشركة 13/02/2017هـ املوافق 16/05/1438( وتاريخ 16-2017

أن تشمل هذه الالئحة ضوابط وإجراءات عمل اللجنة، ومهامها وقواعد اختيار أعضائها، ومدة  ترشيحات علىوالاملكافآت  الئحة عمل لجنة باعتماد

 عضويتهم، ومكافآتهم.

 أو 
ً
 :واحدة لجنة والترشيحات فياملكافآت  لجنتي دمج :ال

 إلى الفقرة )
ً
 وق املالية التي تنص على أنه يجوز دمج لجنتي املكافآت( من املادة الخمسون من الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة الس7استنادا

املقررة لهما، وأن تجتمع اللجنة بصفة دورية كل ستة  االختصاصاتي منهما، وأن تمارس جميع أن تستوفي اللجنة املتطلبات الخاصة بأعلى  والترشيحات،

 لجنة واحدة بموجب هذه الالئحة. يوالترشيحات فاملكافآت  أشهر على األقل، وعلى ذلك قررت الشركة دمج لجنتي

 ثاني
ً
 الهدف: :ا

 مساعدة مجلس اإلدارة للقيام باملهام واملسؤوليات التالية: والترشيحات إلىتهدف لجنة املكافآت 

 اإلشراف على عملية ترشيح أعضاء مجلس اإلدارة وتحديد املؤهلين لعضوية مجلس اإلدارة حسب السياسات املعتمدة. -1

 اإلدارة باملرشحين لعضوية مجلس اإلدارة.جلس التوصية مل -2

 واإلدارة التنفيذية. هاإلشراف على جميع الشؤون املتعلقة بمكافأة أعضاء املجلس ولجان -3

 مجلس اإلدارة واللجان املنبثقة عنه. تقييم أعضاءجلس اإلدارة في كيفية التوصية مل -4

 .اإلدارة التوصية ملجلس اإلدارة بتحديث السياسات املتعلقة بعضوية مجلس -5

 

: قواعد
ً
 : عضويتهم ترشيحهم ومدة والترشيحات وكيفيةاملكافآت  لجنة اختيار أعضاء ثالثا

الشركة م -1 إدارة  اللجنة بقرار من مجلس  املجلس  نتشكل  أعضاء  تنفيذيين،غير  هم  ال ين ب أن يكون من  عضو على 

األقل. مستقل  على 

وال يزيد  -2 ثالثة أعضاء  لجنة عن  ال ءأال يقل عدد أعضاء   .عن خمسة أعضا

ء  -3 األعضا اللجنة من  يكون رئيس  أن  تعيينه  املستقلين،يجب  اإلدارة.ويتم   من قبل مجلس 

لجنة ملدة ال  -4 ال أعضاء  هايتم تعيين  لذي شكل ا رة  اإلدا  .تزيد عن مدة مجلس 

املجلس عضو  -5 أن يكون رئيس   يجوز 
ً
املكافآفي  ا لجنة.والترشيحات تلجنة  ال أال يشغل منصب رئيس   ، على 

اتها وطبيعة  يجب -6 لجنة ومسؤولي ال العالقة بمهام  املناسبة واملؤهالت ذات  رة  بالخب اللجنة  أعضاء  يتمتع  أن 

. ها  عمل

يراه ليحق ملج -7 أي وقت  في  اللجنة  أعضاء  أو كل   / أي من  أو استبدال   / رة عزل  اإلدا كما يجوز لعضو  مناسبا،س 

في وقت يكون ذلك  أن  لجنة بشرط  ال يستقيل من عضوية  أن   مناسب. اللجنة 

املركز  مركز أحدإذا شغر  -8 في   
ً
أن يعيين عضوا رة  اإلدا كان ملجلس  اللجنة  يكون ممن  الشاغر،أعضاء  أن  على 

الخبرة  هم  في ن. والكفاية،تتوافر  التعيي اريخ حدوث  ت أيام عمل من  هيئة خالل خمسة  ال بلغ  ت ان   ويجب 

هيئة بأسماء  -9 ال أن تشعر  الشركة  اللجنةعلى  هم  أعضاء  تغييرات تطرأ على وصفات عضويت هم وأي  ن تعيي عند 

يام عمل  أ هيئة. والتيذلك خالل خمسة  ال درة من  الصا الشركة   حددتها الئحة حوكمة 

ا ه : م
ً
: واختصاصات مرابعا للجنة  ا

املهام  اللجنة  نبين  واالختصاصاتتتولى  بجا ملكافآتاملتعلقة  ا لترشيحات هما:  لي مهام وا ي  اللجنة:  واختصاصات، وفيما 

:لجنة  اختصاصات (أ آت  املكاف

تعزز من  -1 لتنفيذية  ا رة  املجلس واإلدا املنبثقة عن  رة واللجان  اإلدا ملكافآت أعضاء مجلس  إعداد سياسة واضحة 

الجهاز  الكوادر  اإلداري تحفيز  تمهيد املتميزة،واملحافظة على  يها  للنظر ف رة  اإلدا الى مجلس   ورفعها 
ً
دها ا  العتما

الجمعية  لعامة،من  السياسة أعلى  ا تلك  ترتبط إن يراعي في  يير  ها،فصاح إل وا باآلداء،تباع معا لتحقق من  عن وا

.  تنفيذها

املعمول  -2 املكافآت  املمنوحة وسياسة  املكافآت  بين  العالقة  أي  بها،توضيح  نحراف جوهري عن هذه اوبيان 

 السياسة.

لدورية لسياسة  -3 ا تحقيق  املكافآت،املراجعة  في  ها  ليت فعا قييم مدى  املتوخاة منهاوت  .األهداف 

وفقا  -4 الشركة  ب تنفيذيين  ال وكبار  املنبثقة منه  لجان  اإلدارة وال أعضاء مجلس  بمكافآت  اإلدارة  التوصية ملجلس 

املعتمدة  .للسياسة 

 

:لجنة  اختصاصاتب(  حات ترشي  ال

ة. اقتراح -1 لتنفيذي ا رة واإلدارة  اإلدا للعضوية في مجلس  ير واضحة  ومعاي  سياسات 

ير  -2 للسياسات واملعاي  
ً
ترشيحهم وفقا دة  فيه وإعا أعضاء  بترشيح  للمجلس  مع مراعاة عدم ترشيح  املعتمدة،التوصية 

نة. األما ب إدانته بجريمة مخلة   أي شخص سبقت 

اإلدارة و  إعداد -3 املطلوبة لعضوية مجلس  للقدرات واملؤهالت  رة شغل وصف  اإلدا  التنفيذية.وظائف 

يتعين على -4 لذي  ا الوقت  اإلدارة. تحديد  لعضو تخصيصه ألعمال مجلس   ا

السنوية  -5 الخبرات  لالحتياجاتاملراجعة  أو  املهارات  لالزمة من  رة املناسبة ا اإلدا رة ووظائف  اإلدا لعضوية مجلس 

 التنفيذية.

6- . التي يمكن إجراؤها لتغييرات  ا في شأن  التوصيات  لتنفيذية وتقديم  ا رة واللجان واإلدارة  اإلدا  مراجعة هيكل مجلس 

ية الت -7 بشكل سنوي من استقالل املستقلين،حقق  لعضو يشغل  وعدم وجود األعضاء  ا كان  إذا  تعارض مصالح  اي 

رة شركة اخرى. ادا  عضوية مجلس 

التنفيذيين. -8 ار  املستقلين وكب تنفيذيين واألعضاء  ال لتنفيذيين واألعضاء غير  ا  وضع وصف وظيفي لألعضاء 

في حال شغور مركز ضمن  -9 الخاصة  لتنفيذيين.وضع اإلجراءات  ا كبار  أو  اإلدارة   أعضاء مجلس 

رة  -10 اإلدا في مجلس  الضعف والقوة  نب  الشركة. واقتراحتحديد جوا يتفق مع مصلحة  بما   الحلول ملعالجتها 

الن  ج(  :نشر إع يح ترش  ال

السوق  ملالية من شروط واحكام وما تقره هيئة  ا السوق  درة عن مجلس هيئة  الصا الشركات  في الئحة حوكمة  مع مراعاة ما يرد 

للترشح،  اإللكتروني املالية من متطلبات  املوقع  الترشح في  بنشر إعالن  الشركة  تزم  هاتل ب للسوق  الخاص  اإللكتروني  واملوقع 

لة تحداملالية  أي وسي وفي  املالية،دها )تداول(  السوق  لعضوية  هيئة  لترشح  ا الراغبين في  على  املجلس،وذلك لدعوة األشخاص 

اريخ اإلعالن. ت األقل من   مدة شهر على 
ً
الترشيح مفتوحا باب  يبقى   أن 

:
ً
ا امس يات  خ :أبرز صالح للجنة  ا



 

  .أخرى  شركة إدارة مجلس عضوية يشغل العضو كان إذا مصالح تعارض أي وجود وعدم املستقلين، األعضاء استقالل من سنوي  بشكل التحقق .11

 أحد مركز شغور  حال في الخاصة اإلجراءات وضع .التنفيذيين وكبار املستقلين واألعضاء التنفيذيين غير واألعضاء التنفيذيين لألعضاء وظيفي وصف وضع .12

  .التنفيذيين كبار األعضاء أو

ال يخل ما ورد في هذا امليثاق من أحكام بحق كل  .الشركة مصلحة مع يتفق بما ملعالجتها الحلول  واقتراح اإلدارة، مجلس في والقوة الضعف جوانب تحديد .13

 ألحكام نظام الشركات ولوائحه التنفيذية. 
ً
 مساهم في الشركة في ترشيح نفسه أو غيره لعضوية مجلس اإلدارة وفقا

 مسؤوليات إعداد التقارير:  11مادة  (:2) املادة 

 .بإبالغ مجلس اإلدارة عن إجراءاته بعد كل اجتماع في جميع األمور التي تقع ضمن واجباته ومسؤولياتهيقوم رئيس لجنة الترشيحات واملكافآت  .1

 .لجنة الترشيحات واملكافآت توصيات مناسبة إلى املجلس بشأن أي مجال يقع ضمن اختصاصها حيث يلزم اتخاذ إجراء أو تحسين ستقدم .2

التقرير السنوي للشركة عن أنشطتها، والعملية املستخدمة في إجراء التعيينات مع شرح حول ستصدر لجنة الترشيحات واملكافآت تقريرا يتضمن  .3

 .استخدام املشورة الخارجية أو اإلعالن العام، إن كان ذلك ممكنا

 الصالحية واملسائل االخرى :  12مادة  (:3) املادة 

 .في أي مسائل تدخل في ميثاقهايجوز للجنة أن تحصل على نفقة الشركة على مشورة قانونية أو مشورة محترفة أخرى  -1

 .لبسوف تحصل اللجنة على املوارد الكافية من أجل القيام بواجباتها، بما في ذلك الوصول إلى أمين سر املجلس للحصول على املساعدة عند الط -2

 .د أو على أساس مستمر لجميع األعضاءسواء في شكل برنامج تعريفي لألعضاء الجد, سيتم تزويد اللجنة بالتدريب املناسب وفي الوقت املناسب -3

سوق  سوف نولي اللجنة االعتبار الواجب للقوانين واألنظمة وأحكام ولوائح حوكمة الشركات ومتطلبات قواعد اإلدراج الصادرة عن الهيئة وقانون  -4

 .رأس املال وأي قواعد وأنظمة أخرى مناسبة حسب مقتض ى الحال

دورية ألدائها وتقوم على األقل سنويا بمراجعة دستورها وميثاقها للتأكد من أنها تعمل بفعالية والتوصية بأي تغييرات تقوم اللجنة بترتيب مراجعات  -5

 .تعتبرها ضرورية ملجلس اإلدارة للموافقة عليها

 

ها  االستعالمحق  -1 يدخل ضمن اختصاصات أمر  أي  املجلس على و  ومهامها،عن  أي موضوع يطلبه  التحديد.أو   جه 

لتنفيذية  -2 ا رة  اإلدا أو  املجلس  يان من أعضاء  ب أو  إيضاح  بغرض أطلب  الشركة  أي معلومات. االستفسارو موظفي   عن 

يحق للجنة طلب حضور أي مديرين أو مسئولين أو موظفين من الشركة أو أشخاص تحتاج اللجنة للتشاور والتداول معهم وذلك في أي من  -3

 ليقوموا بتقديم املعلومات التي تطلبها اللجنة. اجتماعاتها

نةحق  -4 أية جهة  االستعا أو  أية جهة خارجية  فنية من  ية وال قانون ال كان ذلك  استشاريةباملشورة  متى ما  مستقلة أخرى 

. أداء مهامها اللجنة في   ملساعدة 
ً
 ضروريا

 
ً
سا :ساد عات ًً تما مل  اج راءات ع بط وإج ا :وضو للجنة  ا

ستة  -1 للجنة بصفة دورية كل  ا تعقد  األقل،شهر على أتجتمع  أن  لها  ائية اجتماعاتكما يجوز  ة  استثن أو طارئ

اللجنة. تفتضيهحسب ما  دعوة من رئيس  ًء على  بنا العمل وذلك   مصلحة 

املشاركة في  -2 اللجنة  لعضو  ئل  اجتماعاتيجوز  لجنة بوسا الجماعية( و  االتصالال فية  الهات ثة )املحادثة  تعد الحدي

تعذر حضوره أصالة  في حال  الحالة كمن حضر أصالة وذلك  بهذه   .طارئ ي سبب أل مشاركته 

القانوني  -3 النصاب  . الجتماعيكتمل  أعضائها بية  أغل بحضور   اللجنة 

ن ينوب  -4 أ لة(  اللجنة )الحاضر أصا في حضور ذات  عنال يجوز لعضو  تعذر حضور رئيس  االجتماع،عضو  حال  وفي 

ال أعضاء  يترأس الحاضرين لجنة اللجنة يختار  هم من  بين  .االجتماعمن 

بية  -5 أغل ب اللجنة  تساوي األصوات يرجأل ا أراءتصدر قرارات  الحاضرين وعند  له رئيس ح عضاء  لذي صوت  ا الرأي 

 .الجلسة

أعمال  -6 إعداد جدول  اللجنة قبل  االجتماعيتم  بالتنسيق مع رئيس  لدعوة  با يتم تضمينه  لذي   .االجتماعوا

لحضور  -7 لدعوة  ا أو  االجتماعتوجه  لجنة  ال يرمن قبل رئيس  قبل مدة كافية من موعد  سكرت كما  الجلسة،اللجنة 

الالزمة قبل مدة كافية من موعد  ئق  لعروض والوثا ا إرسال    االجتماع.يتم 

لجنة  -8 ال أعضاء  لغير  اللجنة ال يحق  ير  ف اجتماعاتها،حضور وسكرت اللجنة من  لغير أعضاء  يمكن  نه  أ ريق إال 

أو جزء من ااإلد املراقبين حضور كل  و  أ املوظفين  أو  ن  تنفيذية واملديري ال دعوة  االجتماعاترة  او  ناء على طلب  ب

لالزمة. ا باملعلومات  لتزويدها  اللجنة وذلك   من 

دار من نقاشات  اجتماعاتيجب توثيق  -9 تتضمن ما  لها  تها  ومداوالت،اللجنة وإعداد محاضر  وتوثيق توصيا

لتصويونتائج  في سجل خاص  ت،ا ا ومنظم،وحفظها  بدوها أل وبيان أسماء  أ لتي  ا الحاضرين والتحفظات   –عضاء 

الحاضرين –ن وجدت إ األعضاء  املحاضر من جميع  اللجنة وتوقيع هذه  ير   .وسكرت

ل -10 لعامة للشركة  ا لجمعيات  ئها ل أعضا ينوب عنه من  أو من  اللجنة  جابة على أسئلة إل يجب حضور رئيس 

 املساهمين.

 للجنة بعد كل اجتماع لها برفع تقرير ملجلس إدارة الشركة يتضمن وصفقوم ات -11
ً
أو  االجتماع،اللجنة في  اتخذتهالكافة اإلجراءات التي  ا

 .اللجنة اجتماعتزويد مجلس اإلدارة بصورة من محضر 

:
ً
 سابعا

عضاء (  فآت أ للجنةمكا  :ا

تي  -1 ل ا السياسة  ًء على  بنا اللجنة  السنوية ألعضاء  ملكافآت  ا األساس  يضعها مجلستحدد  النظام  يتوافق مع  رة وبما  اإلدا

العالقة. نين ذات  لمساهمين واألنظمة والقوا ل العامة  الجمعية   للشركة وقرارات 

 لبدل الحضور املقرر ألعضاء مجلس اإلدارة بهذه  والترشيحات بدلاملكافآت  يستحق عضو لجنة -2
ً
حضور عن كل جلسة من جلساتها مساويا

 .الصفة

 مع املدة الزمنية للعضوية خالل السنة التي تصرف فيها  استحقاقهاسنوية يكون  والترشيحات مكافأةاملكافآت  لجنةيستحق عضو  -3
ً
متناسبا

 في مجلس اإلدارة وفي اللجان املشكلة من قبل مجلس اإلدارة.
ً
 املكافأة، باإلضافة إلى املكافأة التي يمكن أن يحصل عليها بصفته عضوا

رتير  :سك للجنة  ا

ويكون  تختار اللجنة سكرتير لها من بين أعضائها أو من موظفي الشركة على أال يكون له حق التصويت على قراراتها )في حال كان من غير أعضائها( -4

 مسؤو 
ً
واصل بين والت وتوجيهاتها وقراراتها،ة تنفيذ توصياتها بعوأنشطة اللجنة وإعداد محاضرها وتوثيقها ومتا الجتماعاتعداد إل عن القيام با ال

 األخرى.جراءات اإلدارية واللوجستية إل وائها أعضا

اللجنة بدل حضور عن كل جلسة من جلساتها أو مكافأة سنوية، وفق قرار يصدر من مجلس اإلدارة يحدد قيمة البدل أو  سكرتيريستحق  -5

 .املكافأة

امية  راجعةأحكام خت ذه  )م يل ه ةوتعد :الالئح ) 

في هذه  خ  اعتبارابه  االلتزامويتم  الالئحةيعمل بما جاء  اري ت الجمع اعتمادهامن  لعامة يمن قبل  ا لمساهمين،ة  ويتم مراجعة هذه  ل

الحاجة  –بصفة دورية  الالئحة قبل لجنة –عند  اللجنة على والترشيحاتاملكافآت  من  أي تعديالت مقترحة من قبل  ، ويتم عرض 

امل اإلدارة،مجلس  لتعديالت  ا ومراجعة  بدراسة  لذي يقوم  لعا ا بها للجمعية  دهاللمساهمين  امةقترحة ويوص ى   .العتما
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 تعديالت على الئحة لجنة املراجعة
 قبل التعديل

 
 م05/07/2021بتاريخ  العمومية  ميثاق لجنة المراجعة المعتمد من الجمعية

 بعد التعديل
 

 لجنة المراجعة التي ضمن الئحة الحوكمة الئحة
 م29/12/2021 هـ الموافق 25/05/1443 بتاريخ  3/2021-5مجلس االدارة بقرار رقم والمعتمدة من 

 العضوية وامليثاق 1مادة 

 على ضوابط  –بناًء على اقتراح من مجلس اإلدارة  –تعتمد الجمعية العامة للشركة 
ً
هذا امليثاق مشتمال

ومهامها، وقواعد اختيار أعضائها، وكيفية ترشيحهم، ومدة عضويتهم، مكافآتهم،  وإجراءات عمل لجنة املراجعة،

 للمادة الرابعة والخمسين من وآلية تعيين أعضائها بشكل مؤقت في حال شغور أحد مقاعد اللجنة
ً
، وذلك وفقا

 الئحة حوكمة الشركات. 

اهمين أو من غيرهم على أن يكون من تشكل بقرار من الجمعية العامة العادية للشركة لجنة مراجعة من املس

 من األعضاء التنفيذيين، ويجب أن ال يقل عدد أعضاء لجنة 
ً
بينهم عضو مستقل على األقل وأن ال تضم أيا

 املراجعة عن ثالثة وال يزيد على خمسة، وأن يكون من بينهم تختص بالشؤون املالية واملحاسبية. 

ين املاضيتين في اإلدارة التنفيذية أو املالية للشركة، أو لدى مراجع ال يجوز ملن يعمل أو كان يعمل خالل السنت

 في لجنة املراجعة. 
ً
 حسابات الشركة، أن يكون عضوا

 في لجنة املراجعة. 
ً
 ال يجوز أن يكون رئيس مجلس اإلدارة عضوا

لى ثالث سنوات، تكون التعيينات في اللجنة لفترة تصل إلى ثالث سنوات، ويمكن تمديدها لفترة إضافية تصل إ

 .بشرط أن يظل العضو مستوفيا ملعايير عضوية اللجنة

( بما في ذلك الرؤساء للعمل)يحدد املجلس طبيعة ومبالغ املكافأة التي يحصل عليها كل عضو من أعضاء اللجنة 

 .في لجنة املراجعة

 أمين السر: 2مادة 

 ة.راجعامليعمل أمين سر املجلس أو من ينوب عنه أمين سر لجنة 

 .يحضر أمين سر لجنة املراجعة وقائع وقرارات جميع اجتماعات اللجنة، بما في ذلك تسجيل أسماء الحضور 

 النصاب: 3مادة 

ويكون االجتماع الذي تعقده اللجنة على النحو الواجب . يكون النصاب القانوني الالزم لعقد االجتماع عضوين

السلطات أو السلطات أو االختصاصات التي تخولها حين يتواجد النصاب القانوني مختصا بممارسة جميع 

 .اللجنة أو تمارسها

 اجتماعات لجنة املراجعة4مادة 

  .تجتمع لجنة املراجعة بصفة دورية على أال تقل اجتماعاتها عن أربعة اجتماعات خالل السنة املالية للشركة

 اجع الداخلي للشركة، إن وجد. تجتمع لجنة املراجعة بصفة دورية مع مراجع حسابات الشركة، ومع املر 

 للمراجع الداخلي ومراجع الحسابات طلب االجتماع مع لجنة املراجعة كلما دعت الحاجة إلى ذلك. 

 إشعار االجتماعات 5مادة 

يتولى أمين سر لجنة مراجعة الحسابات استدعاء اجتماعات اللجنة بناء على طلب أي من أعضائها أو بناء على 

 .الخارجي أو الداخلي إذا رأت ضرورة لذلكطلب املراجع 

ما لم يتم االتفاق على خالف ذلك، سيتم إحالة اإلخطار الذي يؤكد املكان والزمان والتاريخ لكل اجتماع جنبا إلى 

جنب مع جدول أعمال البنود التي سيتم مناقشتها، إلى كل عضو من أعضاء اللجنة وإلى أي شخص آخر مطلوب 

. ت التعريف الوطنية األخرى، في موعد ال يتجاوز سبعة أيام عمل قبل تاريخ االجتماعللحضور وجميع بطاقا

 .وسترسل أوراق الدعم إلى أعضاء اللجنة وإلى الحضور اآلخرين حسب االقتضاء، في الوقت نفسه

 حضور االجتماعات:  6مادة 

، أو املشاركة عن طريق الهاتف أو يمكن ألعضاء اللجنة حضور االجتماعات فعليا في املوقع املقرر لكل اجتماع

 .االتصال عبر الهاتف أو مؤتمر الفيديو حسب االقتضاء واملوافقة عليها من قبل رئيس لجنة املراجعة

لحضور لجنة , يجوز ألعضاء اللجنة دعوة أي من املديرين التنفيذيين أو األطراف األخرى بموافقة رئيس اللجنة

 .املراجعة إذا لزم األمر

 محضر االجتماع : 7مادة 

 .أمين سر لجنة املراجعة وقائع وقرارات جميع اجتماعات اللجنة، بما في ذلك تسجيل أسماء الحاضرين يدون 

وبمجرد املوافقة عليها، يعمم . تعمم مسودة محاضر جلسات اللجنة على وجه السرعة على جميع أعضاء اللجنة

 .املالئم القيام بذلكاملحضر على جميع األعضاء اآلخرين ما لم يكن من غير 

 .تظل جميع محاضر االجتماعات سرية وال يمكن اإلفصاح عنها إال للمجلس

 قرارات اللجنة:  8مادة 

وفيما يتعلق باملسائل التي يتعذر فيها التوصل إلى توافق في اآلراء، تتخذ . تتخذ جميع قرارات اللجنة بتوافق اآلراء

 .قوم رئيس اللجنة بتسجيل القرار النهائي والتحفظات التي يبديها أي عضووفي حالة التعادل ي. القرارات باألغلبية

 الجمعية العامة للمساهمين:  9مادة 

يحضر رئيس لجنة املراجعة الجمعية العامة للمساهمين لإلجابة على األسئلة التي طرحها املساهمون حول 

 .أنشطة اللجنة

 املهام والواجبات 10مادة 

  لجنة املراجعةسياسة                                                           

: الهدف:
ً
 أوال

تهدف لجنة املراجعة إلى التحقق من كفاية نظام الرقابة الداخلية وتنفيذه بفعالية وتقديم أي توصيات ملجلس اإلدارة 

من شأنها تفعيل النظام وتطويره بما يحقق أغراض الشركة ويحمي مصالح املساهمين واملستثمرين بكفاءة عالية وبتكلفة 

مسئولياته املتعلقة بالرقابة الداخلية والسياسات املحاسبية والتقارير  معقولة؛ بهدف مساعدة مجلس اإلدارة في تنفيذ

 املالية، ودعم استقاللية وموضوعية املراجعة الداخلية والخارجية. 

: تشكيل لجنة املراجعة ومكافآت أعضائها:
ً
  ثانيا

يقل عدد  أالالشركة، على  مجلس إدارة اقتراحتشكل بقرار من الجمعية العامة العادية لجنة مراجعة بناء على  1-2

 أعضاء اللجنة عن ثالثة أعضاء وال يزيد عن خمسة أعضاء. 

 الشروط الواجب توفرها في عضو لجنة املراجعة:  2-2

 أال يكون من أعضاء مجلس اإلدارة التنفيذيين، وعلى أن يكون من بينهم عضو واحد مستقل على األقل.  2-2-1 

 األقل مختص بالشؤون املالية واملحاسبية. أن يكون أحد األعضاء على  2-2-2 

 يكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في األعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة.  أال 2-2-3 

 ألعمالها أو قد يضر بقدرته  2-2-4 
ً
 مع مصلحة الشركة أو منافسا

ً
أن يمتنع عن الدخول في أي نشاط قد يكون متعارضا

 مسئولياته بموضوعية. في القيام بواجباته و 

ال يجوز ملن يعمل أو كان يعمل خالل السنتين املاضيتين في اإلدارة التنفيذية أو املالية للشركة، أو لدى مراجع  2-2-5 

 في اللجنة. 
ً
 حسابات الشركة، أن يكون عضوا

 لها.  2-2-6 
ً
 في اللجنة أو رئيسا

ً
 ال يجوز أن يكون رئيس مجلس اإلدارة عضوا

 يكون أحد موظفي أو منسوبي أو مستشاري أو ممثلي أحد األطراف ذوي العالقة بالشركة ومنهم على سبيل أال 2-2-7 

 املثال ال الحصر: 

 كبار املساهمين أو املؤسسين، ويستثنى من ذلك أعضاء مجلس اإلدارة غير التنفيذيين.  -أ

 مراجع حسابات الشركة.  -ب

 املوردون.  -ج

 في مجلس إدارة أو لجنة مراجعة أي شركة أخرى تعمل في قطاع يجب أال يكون  2-2-8 
ً
األدوية عضو اللجنة عضوا

 في اململكة العربية السعودية أو أن يشغل أحد املناصب القيادية في تلك الشركات.  واملستحضرات الصيدالنية

 

 مكافآت أعضاء لجنة املراجعة وأمينها:  2-3 

 لبدل الحضور املقرر ألعضاء يستحق عضو لجنة املراجعة بد 2-3-1 
ً
ل حضور عن كل جلسة من جلساتها مساويا

 مجلس اإلدارة بهذه الصفة. 

 مع املدة الزمنية للعضوية خالل السنة  2-3-2 
ً
يستحق عضو لجنة املراجعة مكافأة سنوية يكون استحقاقها متناسبا

 في مجلس اإلدارة وفي اللجان 
ً
التي تصرف فيها املكافأة، باإلضافة إلى املكافأة التي يمكن أن يحصل عليها بصفته عضوا

 املشكلة من قبل مجلس اإلدارة. 

أمين اللجنة بدل حضور عن كل جلسة من جلساتها أو مكافأة سنوية، وفق قرار يصدر من مجلس  يستحق 2-3-3 

 اإلدارة يحدد قيمة البدل أو املكافأة. 

: ضوابط عمل لجنة املراجعة:
ً
  ثالثا

 لها يعد محاضر اجتماعاتها ويتولى األعما 3-1 
ً
، وتختار من تراه أمينا

ً
ل اإلدارية تختار اللجنة من بين أعضائها رئيسا

للجنة. ويجب على أمين اللجنة توثيق اجتماعات اللجنة وإعداد محاضر لها تتضمن ما دار من نقاشات ومداوالت، 

وتوثيق توصيات اللجنة ونتائج التصويت، وحفظها في سجل خاص ومنظم، وبيان أسماء األعضاء الحاضرين والتحفظات 

 جميع األعضاء الحاضرين.  إن وجدت، وتوقيع هذه املحاضر من –التي أبدوها 

 يجب حضور رئيس اللجنة أو من ينوب عنه من أعضائها للجمعيات العامة لإلجابة عن أسئلة املساهمين.  3-2 

تجتمع اللجنة بناء على دعوة من رئيسها أربع مرات في السنة على األقل، وكلما دعت الحاجة لذلك، وال يكون اجتماع  3-3 

 إال بحضور 
ً
 أغلبية أعضائها.  اللجنة صحيحا

تصدر قرارات اللجنة بأغلبية أراء األعضاء الحاضرين، وعند تساوي األصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس  3-4 

 االجتماع، وتثبت مداوالت اللجنة وقراراتها في محاضر يوقعها رئيس اللجنة وأمينها. 

 إذا تخلف عن حضور اجتماعا 3-5 
ً
( جلسات في السنة دون عذر 3ت اللجنة ألكثر من )يعتبر عضو اللجنة مستقيال

 يقبله رئيس اللجنة ويعرض على مجلس اإلدارة. 

يحق لعضو اللجنة االستقالة شريطة أن ُيقَدم طلب استقالته لرئيس اللجنة ويعرض على مجلس اإلدارة قبل شهر  3-6 

 من تاريخ نفاذ استقالته. 

العضوية خالل الدورة، يمكن ملجلس اإلدارة تعيين  انتهاءفي حال شغور منصب عضو في لجنة املراجعة بأي من طرق  3-7 

 عضو بديل في املنصب الشاغر على أن تتم املوافقة على هذا التعيين في أقرب جمعية عامة عادية. 



 

بمراقبة أعمال الشركة والتحقق من سالمة ونزاهة التقارير والقوائم املالية وأنظمة تختص لجنة املراجعة 

 الرقابة الداخلية فيها، وتشمل مهام لجنة املراجعة بصفة خاصة ما يلي:

 التقارير املالية •

دراسة القوائم املالية األولية والسنوية للشركة قبل عرضها على مجلس اإلدارة وإبداء رأيها والتوصية في  .1

 شأنها؛ لضمان نزاهتها وعدالتها وشفافيتها. 

فيما إذا كان تقرير مجلس اإلدارة والقوائم املالية  –بناًء على طلب مجلس اإلدارة  –إبداء الرأي الفني  .2

زنة ومفهومة وتتضمن املعلومات التي تتيح للمساهمين واملستثمرين تقييم املركز للشركة عادلة ومتوا

 املالي للشركة وأدائها ونموذج عملها واستراتيجيتها. 

 دراسة أي مسائل مهمة أو غير مألوفة تتضمنها التقارير املالية.  .3

و مسؤولي االلتزام في الشركة أو البحث بدقة في أي مسائل يتيرها املدير املالي للشركة أو من يتولى مهامه أ .4

 مراجع الحسابات. 

 التحقق من التقديرات املحاسبية في املسائل الجوهرية الواردة في التقارير املالية.  .5

 دراسة السياسات املحاسبية املتبعة في الشركة وإبداء الرأي والتوصية ملجلس اإلدارة في شأنها.  .6

 املراجعة الداخلية •

 رقابة الداخلية واملالية وإدارة املخاطر في الشركة. دراسة ومراجعة نظم ال .1

 دراسة تقارير املراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ اإلجراءات التصحيحية للملحوظات الواردة فيها.  .2

؛ -إن وجدت–الرقابة واإلشراف على أداء وأنشطة املراجع الداخلي وإدارة املراجعة الداخلية في الشركة  .3

ارد الالزمة وفعاليتها في أداء األعمال واملهام املنوطة بها. وإذا لم يكن للشركة مراجع للتحقق من توافر املو 

 داخلي، فعلى اللجنة تقديم توصيتها إلى املجلس بشأن مدى الحاجة إلى تعيينه. 

التوصية ملجلس اإلدارة بتعيين مدير وحدة أو إدارة املراجعة الداخلية أو املراجع الداخلي واقتراح  .4

 ه. مكافآت

 مراجع الحسابات •

التوصية ملجلس اإلدارة بترشيح مراجعي الحسابات وعزلهم وتحديد أتعابهم وتقييم أدائهم بعد التحقق  .1

 من استقاللهم ومراجعة نطاق عملهم وشروط التعاقد معهم. 

التحقق من استقالل مراجع الحسابات وموضوعيته وعدالته، ومدى فعالية أعمال املراجعة، مع األخذ  .2

 في االعتبار القواعد واملعايير ذات الصلة. 

 فنية أو إدارية تخرج  .3
ً
مراجعة خطة مراجع حسابات الشركة وأعماله، والتحقق من عدم تقديمه أعماال

 اتها حيال ذلك. عن نطاق أعمال املراجعة، وإبداء مرئي

 اإلجابة عن استفسارات مراجع حسابات الشركة.  .4

 دراسة تقرير مراجع الحسابات ومالحظاته على القوائم املالية ومتابعة ما اتِخذ بشأنها. .5

 ضمان االلتزام •

 مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من اتخاذ الشركة اإلجراءات الالزمة بشأنها.  .1

مراجعة العقود  ام الشركة باألنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العالقة.التحقق من التز  .2

والتعامالت املقترح أن تجريها الشركة مع األطراف ذوي العالقة، وتقديم مرئياتها حيال ذلك إلى مجلس 

 اإلدارة. 

وصياتها باإلجراءات التي لس اإلدارة، وإبداء تجرفع ما تراه من مسائل ترى ضرورة اتخاذ إجراء بشأنها إلى م .3

 يتعين اتخاذها. 

على لجنة املراجعة وضع آلية تتيح للعاملين في الشركة تقديم ملحوظاتهم بشأن أي تجاوز في التقارير  .4

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

 ءات متابعة مناسبة. حجم الخطأ أو التجاوز وتبني إجرا

 مسؤوليات إعداد التقارير •

يرفع رئيس اللجنة تقريرا رسميا إلى املجلس عن إجراءاته بعد كل اجتماع بشأن جميع املسائل التي تقع ضمن 

 .واجباته ومسؤولياته

أو  وتقدم اللجنة توصيات إلى املجلس تراها مناسبة في أي مجال من مجاالت اختصاصها حيث يلزم اتخاذ إجراء

 .تحسين

يتعين على الشركة حفظ تقارير املراجعة ومستندات العمل متضمنة بوضوح ما أنجز ما خلصت إليه من نتائج 

  .وتوصيات وما قد اتخذ بشأنها

 خرى واملسائل ال  اتالصالحي:  11مادة 

 للجنة املراجعة في سبيل أداء مهامها:

  .حق االطالع على سجالت الشركة ووثائقها

 أو اإلدارة التنفيذية.  أو بيان من األعضاءطلب إيضاح 

طلب من مجلس اإلدارة دعوة الجمعية العامة للشركة لالنعقاد إذا أعاق مجلس اإلدارة عملها أو تعرضت 

 . الشركة ألضرار أو خسائر جسيمة

شركة لجنة املراجعة مخولة من قبل مجلس اإلدارة للحصول على مشورة قانونية أو مهنية أخرى على نفقة ال

 .بشأن أي مسائل ضمن ميثاقها

 للجنة. ال يجوز لعضو اللجنة أن ينيب عنه غيره في حضور اجتماعات ا 3-8 

تعرض محاضر جلسات اللجنة على مجلس االدارة، باإلضافة إلى أي تقارير أخرى ترى اللجنة أن هناك حاجة  3-9 

 لعرضها على املجلس. 

 لألعمال التي  3-10 
ً
 الجتماعات اللجنة ووصفا

ً
 زمنيا

ً
تعد اللجنة قبل بداية كل سنة مالية خطة عمل سنوية تشمل جدوال

 ة القادمة. ستقوم بها خالل السن

 ملجلس اإلدارة الطلب من لجنة املراجعة االجتماع ملناقشة أي مواضيع يرى املجلس أهمية مناقشتها.  3-11 

تجتمع لجنة املراجعة بصفة دورية مع مراجع حسابات الشركة ومع مدير إدارة املراجعة الداخلية للشركة، وملراجع  3-12 

 ة طلب االجتماع مع اللجنة كلما دعت الحاجة إلى ذلك. الحسابات ومدير إدارة املراجعة الداخلي

ال يحق ألي عضو في مجلس اإلدارة أو اللجان املنبثقة من املجلس أو اإلدارة التنفيذية عدا أعضاء لجنة املراجعة  3-13 

 وأمين سر اللجنة حضور اجتماعاتها إال إذا طلبت اللجنة االستماع إلى رأيه أو الحصول على مشورته. 

: صالحيات لجنة املراجعة:ر 
ً
  ابعا

 :للجنة املراجعة في سبيل أداء مهامها

 حق االطالع على سجالت الشركة ووثائقها.  4-1 

 طلب أي إيضاح أو بيان من أعضاء مجلس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية.  4-2 

أن تطلب من مجلس اإلدارة دعوة الجمعية العامة للشركة لالنعقاد إذا أعاق عملها أو كانت الشركة تتعرض ألضرار  4-3 

 أو خسائر جسيمة. 

 االستعانة بمن تراه من الخبراء واملختصين من خارج الشركة.  4-4 

 عتمادها. إعداد موازنة تقديرية لتنفيذ مهام عملها والتوصية ملجلس اإلدارة با 4-5 

: مهام لجنة املراجعة:
ً
  خامسا

تختص لجنة املراجعة باملراقبة على أعمال الشركة والتحقق من سالمة ونزاهة التقارير والقوائم املالية وأنظمة الرقابة 

ة الداخلية فيها، وللجنة في سبيل أداء مهامها حق االطالع على سجالت الشركة ووثائقها، وتشمل مهام اللجنة بصفة خاص

 ما يلي: 

 فيما يخص التقارير املالية:  5-1 

دراسة القوائم املالية األولية والسنوية للشركة قبل عرضها على مجلس اإلدارة وإبداء رأيها والتوصية في شأنها،  5-1-1 

 لضمان نزاهتها وعدالتها وشفافيتها. 

فيما إذا كان تقرير مجلس اإلدارة والقوائم املالية للشركة  -بناًء على طلب مجلس اإلدارة  –إبداء الرأي الفني  5-1-2 

عادلة ومتوازنة ومفهومة وتتضمن املعلومات التي تتيح للمساهمين واملستثمرين تقييم املركز املالي للشركة وأدائها ونموذج 

 عملها واستراتيجيتها. 

لية، والبحث بدقة في أية مسائل يثيرها املدير املالي دراسة أية مسائل مهمة أو غير مألوفة تتضمنها التقارير املا 5-1-3 

 للشركة أو من يتولى مهامه أو مراجع الحسابات. 

 التحقق من التقديرات املحاسبية في املسائل الجوهرية الواردة في التقارير املالية.  5-1-4 

 جلس اإلدارة في شأنها. دراسة السياسات املحاسبية املتبعة في الشركة وإبداء الرأي والتوصية مل 5-1-5 

  فيما يخص نظم الرقابة الداخلية:  5-2 

دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية، وإعداد تقرير مكتوب يتضمن توصياتها ورأيها في مدى كفاية وفاعلية هذه  5-2-1 

 . النظم وما أدته من أعمال تدخل في نطاق اختصاصها، ويتلى هذا التقرير أثناء انعقاد الجمعية

وضع آلية تتيح ألصحاب املصالح والعاملين في الشركة اإلبالغ بسرية عن التصرفات واملمارسات املخالفة لألنظمة  5-2-2 

واللوائح أو التجاوزات في القوائم املالية أو أنظمة الرقابة الداخلية أو غيرها. وعلى اللجنة التحقق من تطبيق هذه اآللية 

 ع حجم الخطأ أو التجاوز وتبني إجراءات متابعة مناسبة. بإجراء تحقيق مستقل يتناسب م

 :: فيما يخص املراجعة الداخلية5-3 

الرقابة واإلشراف على أداء وأنشطة إدارة املراجعة الداخلية، للتحقق من توافر املوارد الالزمة وفعاليتها في أداء  5-3-1 

 األعمال واملهام املنوطة بها واستقالليتها عن اإلدارة التنفيذية. 

 للمالحظات الواردة فيها.  دراسة تقارير إدارة املراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ اإلجراءات التصحيحية 5-3-2 

 اعتماد دليل عمل إدارة املراجعة الداخلية.  5-3-3 

 اعتماد خطة عمل إدارة املراجعة الداخلية السنوية.  5-3-4 

 التوصية ملجلس اإلدارة باعتماد املوازنة التقديرية إلدارة املراجعة الداخلية ضمن املوازنة التقديرية للشركة.  5-3-5 

 ية ملجلس اإلدارة بتعيين مدير إدارة املراجعة الداخلية واقتراح مكافآته. التوص 5-3-6 

 :فيما يخص مراجع الحسابات 5-4

يقل عدد  أالالتوصية ملجلس اإلدارة بترشيح مراجعي الحسابات وعزلهم وتحديد أتعابهم وتقييم أدائهم، على  5-4-1 

املرشحين عن مراجعين أثنين وأال يتجاوز مجموع مدة تعيينه خمس سنوات متصلة، ويجوز ملن استنفذ هذه املدة أن 

 يعاد تعيينه بعد مض ي سنتين من تاريخ انتهائها. 

دم التحقق من استقالل مراجع الحسابات وموضوعيته وعدالته، ومدى فعالية أعمال املراجعة، والتحقق من ع 5-4-2 

 فنية أو إدارية تخرج عن نطاق أعمال املراجعة مع األخذ في االعتبار القواعد واملعايير ذات الصلة. 
ً
 تقديمه أعماال

 مراجعة خطة مراجع حسابات الشركة وأعماله، وإبداء مرئياتها حيال ذلك.  5-4-3  

 اإلجابة عن استفسارات مراجع حسابات الشركة املوجهة للجنة.  5-4-4 



 

سيتاح للجنة املراجعة الحصول على املوارد الكافية للقيام بواجباتها، بما في ذلك الوصول إلى أمين سر املجلس 

 .للحصول على املساعدة عند الطلب

لألعضاء الجدد سيتم تزويد لجنة املراجعة بالتدريب املناسب وفي الوقت املناسب، سواء في شكل برنامج تعريفي 

 .أو على أساس مستمر لجميع األعضاء

سوف تولي لجنة املراجعة االهتمام الواجب للقوانين واألنظمة وأحكام ولوائح حوكمة الشركات ومتطلبات قواعد 

  .وأية قواعد ولوائح أخرى مالئمة املاليةسوق ال ونظامالصادرة عن الهيئة  اإلدراج

عات دورية لألداء الخاص بها وتقوم سنويا على األقل بمراجعة دستورها ستقوم لجنة املراجعة بترتيب مراج

 .وميثاقها للتأكد من أنها تعمل بفعالية والتوصية بأي تغييرات تعتبرها ضرورية ملجلس اإلدارة للموافقة عليها

 تقرير لجنة املراجعة:  12مادة 

اتها ومهامها املنصوص عليها في نظام يجب أن يشتمل تقرير لجنة املراجعة على تفاصيل أدائها الختصاص .1

الشركات ولوائحه التنفيذية، على أن يتضمن توصياتها ورأيها في مدى كفاية نظم الرقابة الداخلية واملالية 

 وإدارة املخاطر في الشركة. 

 كافية من تقرير لجنة املراجعة في مركز الشركة الرئيس وأن ُينشر في  .2
ً
يجب أن يودع مجلس اإلدارة نسخا

املوقع اإللكتروني للشركة واملوقع اإللكتروني للسوق عند نشر الدعوة النعقاد الجمعية العامة؛ لتمكين من 

 يرغب من املساهمين في الحصول على نسخة منه. ويتلى ملخص التقرير أثناء انعقاد الجمعية العامة. 

 تعارض املصالح بين لجنة املراجعة ومجلس اإلدارة:  13مادة 

إذا حصل تعارض بين توصيات لجنة املراجعة وقرارات مجلس اإلدارة، أو إذا رفض املجلس األخذ بتوصية اللجنة 

بشأن تعيين مراجع حسابات الشركة وعزله وتحديد أتعابه وتقييم أدائه أو تعيين املراجع الداخلي، فيجب 

 ذه بها. تضمين تقرير مجلس اإلدارة توصية اللجنة ومبرراتها، وأسباب عدم أخ

 

دراسة تقارير مراجع الحسابات ومالحظاته على القوائم املالية ومتابعة ما اتخذ بشأنها، والرفع بالتوصيات إلى  5-4-5 

 مجلس اإلدارة. 

 :فيما يخص ضمان االلتزام 5-5 

 مراجعة نتائج تقارير الجهات االشرافية الرقابية والتحقق من اتخاذ الشركة اإلجراءات الالزمة بشأنها.  5-5-1 

 التحقق من التزام الشركة باألنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العالقة.  5-5-2 

 إلى ذلك حيال وتقديم مرئياتها العالقة، ذوي  األطراف مع الشركة تجريها أن املقترح والتعامالت العقود مراجعة 5-5-3

 .اإلدارة مجلس

رفع ما تراه من مسائل ترى ضرورة اتخاذ إجراء بشأنها الى مجلس اإلدارة، وإبداء توصياتها باإلجراءات التي يتعين  5-5-4

 اتخاذها. 
 

: أحكام عامة: 
ً
 سادسا

 يسري نفاذ هذه الالئحة ابتداًء من اعتمادها من الجمعية العامة العادية. 6-1

 يلتزم عضو اللجنة وأمينها باملحافظة على سرية املواضيع املتعلقة بأعمال اللجنة، حتى بعد تركهم للعمل في اللجنة.  6-2

والوثائق األخرى املطلوب االحتفاظ بها  والتقارير واملستندات املحاضر بجميع يحتفظ يجب على أمين اللجنة أن 6-3

 األخرى املتبعة في مقر الشركة الرئيس مدة ال تقل عن عشر سنوات. بموجب هذه الالئحة أو األنظمة واللوائح 

إذا حصل تعارض بين توصيات لجنة املراجعة وقرارات مجلس اإلدارة، أو إذا رفض املجلس األخذ   6-4 

رة بتوصية اللجنة بشأن تعيين مراجع الحسابات وعزله وتحديد أتعابه وتقييم أدائه أو تعيين وإنهاء خدمات مدير إدا

 املراجعة الداخلية، فيجب تضمين تقرير مجلس اإلدارة توصية اللجنة ومبرراتها، وأسباب عدم أخذه بها. 
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 قبل التعديل
والمعتمدة بقرار من الجمعية العمومية يخ المعتمد من الجمعية بتارسياسة مكافآت اعضاء مجلس اإلدارة

 م05/07/2021بتاريخ 

 السياسة بعد التعديل
 م من ضمن اعتماد الئحة وسياسات الشركة الحوكمة 29/12/2021والمعتمدة  بقرار من مجلس االدارة في  

 سياسة مكافآت اعضاء مجلس اإلدارة                                                                            

 واللجان واإلدارة التنفيذية

 نظرة عامة    1مادة 

 .من الئحة حوكمة الشركات 62تم إعداد سياسة املكافآت الخاصة بالشركة وفقا ملتطلبات املادة  1-1

 :دون اإلخالل بأحكام نظام الشركات ونظام سوق املالية ولوائحهما التنفيذية، تهدف هذه السياسة إلى 1-2

 وأهدافها.  الشركة استراتيجية مع االنسجام (أ

 كأن الطويل، املدى على وتنميتها الشركة إنجاح على التنفيذية أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة حث )إن وجدت( بغرض تقديم املكافآت (ب

 الطويل.  املدى على باألداء املكافآت من املتغير الجزء تربط

 واملهارات، العملية، والخبرات العلمية، واملؤهالت بشاغلها، املنوطة واملسؤوليات واملهام الوظيفة، مستوى  على بناء املكافآت تحديد  (ج

 األداء.  ومستوى 
عن ذلك من ارتفاع  شأاالنسجام مع حجم وطبيعة ودرجة املخاطر لدى الشركة. األخذ في االعتبار ممارسات الشركات األخرى في تحدد املكافآت، مع تفادي ما قد ين (د

 غير مبرر للمكافآت والتعويضات. 

 استهداف استقطاب الكفاءات املهنية واملحافظة عليها وتحفيزها، مع عدم املبالغة فيها.  (ه

ات غير دقيقة قدمها التنسيق مع لجنة الترشيحات واملكافآت عند التعيينات الجديدة. إيقاف صرف املكافأة أو استردادها إذا تبين أنها تقررت بناء على معلوم (و

 التنفيذية وذلك ملنع استغالل الوضع الوظيفي للحصول على مكافآت غير مستحقة.  عضو في مجلس اإلدارة أو اإلدارة

 اشترتها الشركة.  (ز
ً
 أم أسهما

ً
 جديدا

ً
 تنظيم منح أسهم في الشركة )إن وجدت( ألعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية سواء كانت إصدارا

 مكافآت مجلس اإلدارة  2مادة 

ألخرى ذات العالقة الصادرة عن الجهات الرقابية األخرى، يجب أن يراعي مجلس اإلدارة في تحديد وصرف مع مراعاة األنظمة واللوائح ا 2-1

املكافآت التي يحصل عليها كل من أعضائه األحكام ذات العالقة الواردة في نظام الشركات والئحة حوكمة الشركات باإلضافة إلى املعايير 

 :التالية

، أعضاء مجلس اإلدارةأن تكون املكافآت عادلة ومتناسبة مع اختصاصات العضو واألعمال واملسؤوليات التي يقوم بها ويتحملها  1-3

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

 املكافآت. و  الترشيحات أن تكون املكافآت مبنية على توصية لجنة 1-4

 الالزمة إلدارتها.  واملهارة الشركة نشاط مع متناسبة املكافآت أن تكون  1-5

 . أعضاء مجلس اإلدارةاألخذ بعين االعتبار القطاع الذي تعمل فيه الشركة وحجمها وخبرة  1-6

  .عليهم واإلبقاء وتحفيزهم مناسبة وخبرة ذوي كفاءة أعضاء مجلس الستقطاب معقول  بشكل كافية املكافأة أن تكون  1-7

  .العامة الجمعية في اجتماع اإلدارة مجلس أعضاء مكافأة بند على التصويت ألعضاء مجلس اإلدارة ال يجوز  1-8

 أي مقابل أو العامة، الجمعية قبل املشكلة من املراجعة لجنة في عضويته مقابل مكافأة على الحصول  اإلدارة مجلس لعضو يجوز  1-9

 الى باإلضافة وذلك الشركة، في بها يكلفإضافية  – منهي ترخيص بموجب –استشارية  أو إدارية أو فنية أو تنفيذية مناصب أو أعمال

 الشركات لنظام وفقا اإلدارة، قبل مجلس من املشكلة اللجان وفي اإلدارة مجلس في عضوا بصفته عليها يحصل أن يمكن املكافأة التي

  .األساس الشركة ونظام

 وعدد واستقالله به املنوطة واملهام واختصاصاته خبرة العضو مدى تعكس بحيث املقدار متفاوتةاألعضاء  مكافآت تكون  أن يجوز  1-10

  .االعتبارات وغيرها من يحضرها التي الجلسات

 مباشر غير أو مباشر بشكل مبنية تكون  أن أو تحققها الشركة التي األرباح من نسبة املستقلين اإلدارة أعضاء مكافأة تكون  يجب أن ال 1-11

  .الشركة ربحية على

 على عرضها تم مضللة أو صحيحة غير معلومات األعضاء مبنية على من ألي صرفت التي املكافآت أن الهيئة أو املراجعة للجنة تبين إذا 1-12

  .بردها مطالبته للشركة ويحق للشركة، إعادتها عليه فيجب السنوي، مجلس اإلدارة تقرير تضمينها أو العامة الجمعية

 اإلدارة التنفيذية مكافآت 3مادة 

 يجب مراعاة املعايير التالية عند تحديد مكافآت اإلدارة التنفيذية: 1-13

أن تكون املكافآت عادلة ومتناسبة مع أنشطة ومسؤوليات عضو اإلدارة التنفيذية، باإلضافة إلى هدف اإلدارة التنفيذية املحدد  1-14

 .لتحقيقه خالل السنة املالية

لوصف املنصب والسوق العام ومعايير  واملكافآت وفقاإلدارة التنفيذية من قبل لجنة الترشيحات يجب تقييم جدول مرتبات مناصب ا 1-15

 .املقارنة بالشركات االخرى املماثلة

 تتكون تعويضات اإلدارة التنفيذية مما يلي: 1-16

واإلنترنت وغيرها من البدالت التي وتشمل البدالت السيارات، وهاتف السفر، . مبلغ ثابت يدفع بصورة راتب وبدالت: التعويض املبدئي 1-17

 .قد تعتبر مناسبة من قبل لجنة الترشيحات واملكافآت

 .الحوافز املترتبة على تحقيق أهداف األداء: التعويضات املتغيرة 1-18

تأمين الطبي وال اإلجازاتالعمل ذات الصلة، بما في ذلك على سبيل املثال ال الحصر  ألنظمةالفوائد: الفوائد األخرى غير النقدية وفقا  1-19

 وتذاكر األسرة السنوية واإلقامة العائلية وسيارات الشركة كما هو منصوص عليه في عقود العمل الفردية.

 سياسة مكافآت اعضاء مجلس اإلدارة

 واللجان واإلدارة التنفيذية

 تمهيد:

 للفقرة 
ً
وتهدف لتحديد  13/02/2017مجلس هيئة السوق املالية بتاريخ  من الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن 61من املادة  1تم إعداد هذه السياسة وفقا

 معايير واضحة ملكافآت اعضاء مجلس اإلدارة ولجانه وكبار التنفيذيين.

 معدلة من ناحية الصياغة ()    (: املعايير العامة للمكافآت:1مادة )

جلس واعضاء اللجان املنبثقة عنه ومكافآت اإلدارة التنفيذية، وعليها مراعاة ملجلس اإلدارة بمكافآت اعضاء امل والترشيحات بالتوصيةتختص لجنة املكافآت 

 املعايير التالية:

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

 الشركة وأهدافها وحجم وطبيعة ودرجة املخاطر املرتبطة بها. استراتيجية. أن تكون املكافآت متناسبة مع 2

مبرر للمكافآت . أن تراعي الشركة ممارسات الشركات األخرى وما هو سائد في سوق العمل في تحديد املكافآت مع تفادي ما قد ينشأ عن ذلك من ارتفاع غير 3

 والتعويضات.

صات العضو أو كبار التنفيذيين واألعمال واملسؤوليات التي يقوم بها ويتحملها باإلضافة إلى األهداف . يجب أن تكون املكافآت عادلة ومتناسبة مع اختصا4

 املحددة من قبل مجلس اإلدارة املراد تحقيقها خالل السنة املالية.

بة وأن تكون كفيلة بتحفيزهم واملحافظة . أن تكون املكافآت كافية بشكل معقول الستقطاب أعضاء مجلس إدارة ومدراء تنفيذيين ذوي كفاءة وخبرة مناس5

 عليهم.

ى جودة أداءه . يجوز أن تكون مكافآت اعضاء مجلس اإلدارة واللجان متفاوتة املقدار بحيث تعكس مدى خبرة العضو واختصاصاته واملهام املنوطة به ومستو 6

 وعدد الجلسات التي يحضرها وغير ذلك من االعتبارات.

 مجلس اإلدارة واللجان في حالة عقد االجتماع خارج مدينة إقامة العضو. ألعضاءذاكر السفر واإلقامة . تتحمل الشركة تكاليف ت7

 من تاريخ انضمامه للمجلس أو اللجنة ويجب أن يتناسب مقدارها مع مدة عضويته الفعلية. املكافأة. يستحق العضو 8
ً
 اعتبارا

 ناحية الصياغة (معدلة من )   ( مكافآت اعضاء مجلس اإلدارة:2مادة )

بين اثنتين أو  .تتكون مكافأة اعضاء مجلس اإلدارة من مبلغ معين أو بدل حضور عن الجلسات أو مزايا عينية أو نسبة معينة من صافي األرباح ويجوز الجمع1

 أكثر من هذه املزايا.

.. ال يجوز أن يتجاوز مجموع ما يحصل عليه عضو مجلس اإلدارة من مكافآت ومزايا مالي2
ً
 ة أو عينية مبلغ خمسمائة ألف ريال سنويا

 مع عدد الجلسات التي يحضرها. مكافأة استحقاق. يجب أن يكون 3
ً
 عضو مجلس اإلدارة متناسبا

 .والترشيحاتسنوية ُتحدد بناًء على توصية من لجنة املكافآت  مكافأة. يستحق عضو مجلس اإلدارة 4

 اجتماع يحضره.. يستحق عضو مجلس اإلدارة بدل حضور عن كل 5

 من تاريخ اعتمادها من قبل  15السنوية خالل  املكافأة. يتم صرف 6
ً
 مجلس اإلدارة .يوما

 من تاريخ االجتماع. 15. يتم صرف بدل حضور االجتماعات خالل 7
ً
 يوما

 معدلة من ناحية الصياغة ()   :( مكافآت اعضاء لجان مجلس اإلدارة3مادة )

وبدالت الحضور بناًء على توصية من لجنة املكافآت  –لجنة املراجعة  باستثناء –. يحدد ويعتمد مجلس اإلدارة مكافآت عضوية لجانه املنبثقة منه 1

 .والترشيحات

 . مكافأة عضوية لجنة املراجعة يتم اعتمادها من قبل الجمعية العامة للمساهمين بناًء على توصية من مجلس اإلدارة.2

 سنوية أو بدالت حضور االجتماعات أو كليهما. مكافأةتتكون مكافآت عضوية اللجان من  .3

 .يحدد ويعتمد مجلس اإلدارة مكافأة اعضاء اللجان املؤقتة التي يتم تشكيلها لغرض محدد وكذلك مكافأة أمين سرها والرئيس التنفيذي.4
 

 (ادراج )  :واإلدارة التنفيذية ( تفاصيل مكافآت اعضاء مجلس اإلدارة ولجانه4مادة )

تحدد وتعتمد املكافأة السنوية ملجلس اإلدارة ولجانه واإلدارة التنفيذية من قبل مجلس اإلدارة وذلك بناًء على توصية من لجنة  -1

 املكافآت والترشيحات

 النحو التالي:دون اإلخالل بما ورد في هذه السياسة، ُتحدد القيمة املعيارية للمكافآت وبدالت الحضور على  -2

 املبلغ البيان الرقم

 ريال 300,000 السنوية لعضوية مجلس اإلدارة املكافأة 1

 ريال 120,000 السنوية لعضوية لجنة املراجعة املكافأة 2

 ريال 100,000 الترشيحاتو السنوية لعضوية لجنة املكافآت  املكافأة 3

 ريال 3,000 اللجانبدل حضور أي اجتماع من اجتماعات املجلس أو  4
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 جدول للمقارنة بين التعديالت على النظام األساسي الحالي والجديد
 تفاصيل التعديل النظام الجديد النظام الحالي  رقم المادة م
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المادة 
 األولى

 )التحول(

تحول طبقا ألحكام هذا النظام وألحكام نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم 
هـ ولوائحه شركة الدواء للخدمات الطبية المقيدة بالسجل 28/01/1437( وتاريخ 3)م/

هـ من شركة 23/09/1422وتاريخ  ۲۰۵۱۰۲۵۷۰۱التجاري بمدينة الخبر برقم 
 وفقا لما يلي: مقفلةدية ، الى شركة مساهمة سعو ذات مسئولية محدودة

( 3تحول طبقا ألحكام هذا النظام وألحكام نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/
هـ ولوائحه شركة الدواء للخدمات الطبية المقيدة بالسجل التجاري بمدينة 28/01/1437وتاريخ 

مقفلة، الى شركة مساهمة سعودية من  هـ23/09/1422وتاريخ  ۲۰۵۱۰۲۵۷۰۱الخبر برقم 
 وفقا لما يلي: شركة مساهمة سعودية عامة

تعديل اسم الشركة الى 
 -شركة مساهمة عامة: 

أن النص الحالي حيث 
ذات شركة هو )

، الى مسئولية محدودة
شركة مساهمة سعودية 

 مقفلة(.
في حين ان النص 
المطلوب هو )شركة 
مساهمة سعودية مقفلة، 
الى شركة مساهمة 

 (سعودية عامة
 

المادة الثانية  2
)اسم 
 الشركة(

 (عامةشركة مساهمة سعودية ) شركة الدواء للخدمات الطبية (شركة مساهمة سعودية مقفلة) شركة الدواء للخدمات الطبية
 

تعديل اسم الشركة الى 
 شركة سعودية عامة.
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 المادة الثالثة
)أغراض 
 الشركة(

 :التاليةتقوم الشركة بمزاولة وتنفيذ األغراض 
 .األنشطة العقارية (1
 .األنشطة المهنية والعلمية والتقنية (2
 .التشييد (3
 .التعليم (4
 .الخدمات اإلدارية وخدمات الدعم (5
 .الصناعات التحويلية (6
 .النقل والتخزين (7
 تجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية. (8

 التالية:تقوم الشركة بمزاولة وتنفيذ األغراض 
 .األنشطة العقارية (1
 .األنشطة المهنية والعلمية والتقنية (2
 .التشييد (3
 التعليم. (4
 الخدمات اإلدارية وخدمات الدعم. (5
 الصناعات التحويلية. (6
 النقل والتخزين. (7
 تجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية. (8
 .أنشطة صحة االنسان والعمل االجتماعي (9

إضافة نشاط لألنشطة 
الرئيسية بالشركة وهو: 

-  
أنشطة صحة )نشاط 

االنسان والعمل 
 .(االجتماعي

44 
48  

توزيع 
 ألرباح 

 :توزع أرباح الشركة الصافية السنوية على الوجه اآلتي

النظامي للشركة ويجوز أن %( من صافي األرباح لتكوين االحتياطي 10يجنب ) -1
%( 30تقرر الجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ االحتياطي المذكور )

 من رأس المال المدفوع.
 )%5(يجوز للجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس اإلدارة أن تجنب  -2

ا الجمعية من صافي األرباح لتكوين احتياطي اتفاقي يخصص لألغراض التي تحدده
  العامة.

يجوز للجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين احتياطيات أخرى، وذلك بالقدر  -3
الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر اإلمكان على المساهمين. 
وللجمعية المذكورة كذلك أن تقتطع من صافي األرباح مبالغ إلنشاء مؤسسات 

 كة أو لمعاونة ما يكون قائمًا من هذه المؤسسات.اجتماعية لعاملي الشر 
من رأسمال  %3يوزع من الباقي بعد ذلك على المساهمين نسبة ال تقل عن  -4

 الشركة المدفوع.

 توزع أرباح الشركة الصافية السنوية على الوجه اآلتي:
 %( من صافي األرباح لتكوين االحتياطي النظامي للشركة ويجوز أن تقرر10يجنب ) -1

%( من رأس المال 30الجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ االحتياطي المذكور )
 المدفوع.

من صافي  )%5(يجوز للجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس اإلدارة أن تجنب  -2
  األرباح لتكوين احتياطي اتفاقي يخصص لألغراض التي تحددها الجمعية العامة.

لجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين احتياطيات أخرى، وذلك بالقدر الذي يحقق يجوز ل -3
مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر اإلمكان على المساهمين. وللجمعية المذكورة 
كذلك أن تقتطع من صافي األرباح مبالغ إلنشاء مؤسسات اجتماعية لعاملي الشركة أو لمعاونة 

 من هذه المؤسسات. ما يكون قائماً 
من رأسمال الشركة  %3يوزع من الباقي بعد ذلك على المساهمين نسبة ال تقل عن  -4

 المدفوع.
بعد  يجوز للشركة توزيع أرباح مرحلية على مساهميها بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي -5

   لبات النظاميةطاستيفائها المت

 

4 
 
 (5اضافة فقرة ) 
يجوز للشركة توزيع  -

أرباح مرحلية على 
مساهميها بشكل نصف 

بعد  سنوي أو ربع سنوي 
لبات طاستيفائها المت

   النظامية
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