اتريخ حترير التوكيل:

نموذج التوكيل

املوافق:

أان املاسهم [ اس املاسهم الرابعي] [ ]....اجلسناسي ،موجب موي ،شخصي /،إقهم /،جواز سفر رق [ ]........صهدر من
[ ]..........بصفيت [الشخصي ]،أو مفوض ابلتوقيع عن /مدير /رئيس جمسلس إدار شرك،
[ ]...................................ومهلك /ألسم عددمه ] [..............سممهً من أسم شرك [ ،احلاسن غهزي إبرامي
شهكر "شرك ،شهكر" ] (ماسهمه ،سعودي ( ،املاسلسل ،ي الاسلل التلـهري ابلريــهض برق ـ  1010149252واستسنهداً لسنص املهد
( )27من السنظهم األسهس لسلشرك ،فإنين هبــذا أوكل [ ].......................................ليسنوب عين ي حضور اجتمهع
اجلمعي ،العهم ،غري العهدي ،الاسهبع ،الذي سيعقد ي مقر الشرك ،ابلرايض حي الصحهف ،طريق املسلك فمد ي متهم الاسهع ،الاسهدس،
و السنصف من يوم األربعه بتهريخ 1439/04/02مـ املوافق 2017/12/20م.
وقد وكسلته ابلتصويت نيهب ،عين عسلى املواييع املدرج ،عسلى جدو األعمه وغريمه من املواييع اليت قد تطرحمه اجلمعي ،العهم،
لسلتصويت عسليمه والتوقيع نيهب ،عين عسلى كهف ،القرارات واملاستسندات املتعسلق ،هبذ اإجتمهعهت ويعترب مذا التوكيل سهري املفعو
هلذا اإجتمهع أو أي اجتمهع الحق يؤجل إليه.
صف ،موقع التوكيل:
اس موقع التوكيل :
رق الاسلل املدين ملوقع التوكيل أو رق اإقهم ،أو جواز الاسفر لغري الاسعوديني:
توقيع املوكل ابإيهف ،لسلخت الرمسي إذا كهن مهلك األسم شخصهً معسنوايً:
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شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر "شركة مساهمة سعودية"

الئحة لجنة المكافآت و الترشيحات

أوص ىىجلس اإللارةالللما ة اللام سللت ادة ةلولامدت ىىى الااجلامب ىىا ىىللتةى

لقراللس اإلل

ارةالللامتى ى ى ى ى ى ى ةلل د ل ل2017/10/15مل لوتمللإادة ةلهذهلامب ى ى ى ى ى ىىا ى ى ى ى ى ىىللتقراللام ة اللام سلل
مةب هةيلامشركللل/للل1439/هى،لامةىافقل2017/../..مل ل
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لجنة المكافآت و الترشيحات:
ل

تلش ى ى ىكللم نللامةك فآتلولامدرشى ى ىىا تل(اما نل)لل ن ءلااجلقراللسنلس اإللارةالللت دلةسجلم نديلامةك فآتلول
امدرشى ىىا تلفيلم نللوا دللولذمكلسنلأ للاالمدزاملتةدطاب تلامفتى ىىللام مالولامرات لسنلامب رلامرات لمالحئ لل
ىكةللامشرك تلولامت ةلللانلهائللامبىقلامة مال.ل
تةنحلاما نللامد ت للمة اإللإةالللامشى ىىركللك فللامةبى ىىئىما تلوامتى ىىال ا تلوامةد ملامة دةللفيلهذهلامالحئ ل،لول
امديلوض اللسنلقبللس اإللارةالل،للمادملتقديةد لإمجلام ة اللام ةىساللسنلأ للامدتديقلامند حئيلتة لفاد ل
سنلضىاتطلولا راءاتلاةللولسد ملولقىاادلاالخدا للولامةك فآت.ل ل
المدة ،التشكيل ،التعيين ،المكافآت و اإلجراءات
 )1لتشكل لاما نللمةدلل 3ل نىات.لولا د ن ءلااجلذمكلتكىن لسدللاما نللامةشكاللتةى

لقراللس اإلل

ارةاللل د ل ل2017/4/20ملامةدضةنلإا ةللتشكاللاما نللوفق ًلمالحئ لل ىكةللامشرك تلوذمكلمةدلل
ندانلتندديلت ندد ءلةولللس اإللارةالللام مال.ل

 )2لتدكىنلاما نللسنلثالثللأاض ءلااجلاألقللولخةبللأاض ءلت ألك ر.لت االيرااجلاندلتشكاللاما نلل
أن ليكىن لأاض حئد لسنلأاض ء لامة اإل لامةبدقاان ،لإثنان لسندم لااجلاألقل لسنلامةبدقاانل لو ىزل
ار د نللتأاض ءلغارلتنفاذيانلأولتأشخ صلسنلغارلأاض ءلامة اإلل ىاءلأك نىالسنلامةب هةانل
أملغارهم.ل لو لىزلسش لكلللحئاإللس اإللارةالللفيلاضى للاما نل.لل
 )3ليدرأسلهذهلاما نللاضىلس اإللإةالللسبدقل.ل
 )4ليدملت اانلأاض ءلاما نللسنلخالللس اإللارةالللولي
يخافه.لاندلتقر رلسنليدملت ااندم،لي

لأنليبدةروالفيلام ةلل دجليدملت اانلسنل

لااجلس اإللارةالللأنليأخذلفيلاالادب للخبرللكللاضىل

س دةل لو لت لبه ،لسدضةنل لأي لس رفل لسدختتل لفي لامة الت لامةد اقل لت ةل لاما نل لال ل اة ل

تةدفىا تلولت ى ض تلأاض ءلس اإللارةالللولارةالللامدنفاذيل،لولسن ف لامةىظفاان،لولنظ ملام ةلل
و لامةبؤوما تلولامدختت ص تلامىا

لتىافره لفيلأاض ءلس اإللارةلل.لوليخض لاألاض ءل
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مافتللفيلأيلوقالسنلخالللس اإللارةالللوليدملت اانللحئاإللاما نللسنلخالللس اإللارةاللل

تةى

لتىصاللسنلاما نل.ل

 )5تدكىنلسك فأللأاض ءلاما نللتة لفادمللحئاإللاما نللسق للامخدس تلامديليقىسىنل د لسنلسباغلسقطىعل
قدلهل()50,000لل للمكللاضىلفاد لسنلأاض ءلس اإللارةالللول()100,000لل للألاض ءل
اما نللامة انانلسنلغارلأاض ءلس اإللارةالل،لت رض فللإمجل دلل ضىللقدلهل()1,500لل للانل

كلل ابللسنلا دة ا تلاما نللمكللاضىلسنلأاض ءلاما نل.لل

 )6لاسانل رلامشركللهىلاسانل رلاما نل،لس لمملتقرللاما نللغارلذمك.ل

 )7لتباغلهائللامبىقلامة ماللتأ ة ءلأاض ءلاما نللولصف تلاضى ددملخالللخةبللأي ملاةللسنلت ل ل
ت اندملأولأيلتغاراتلتطرألااجلذمكلخالللخةبللأي ملاةللسنلت ل ل دوثلامدغاار.ل

 )8لت دة لاما نلل داىللسنللحئابد لأولسدجلطا لاثن نلسنلاألاض ء.ل
 )9ليشدرطلمت للا دة ا تلاما نل ل ضىللأغاباللأاض حئد لأص مللأولوك مل،لتشرطلأنلالليقللادةل
ام ضر نلأص مللانلاضى انلاثنان.لواللي ىزلما ضىلأنلينىرلانلأك رلسنلاضىلفيلذاتل
اال دة ع.لوتتدللق ارلاتد لتأغاباللأصىاتلام ضر ن،لواندلتب ويلاألصىاتليرَّ حلام ن لامذيل
صىتلس ه للحئاإل لار دة ع .لي ىزلما ضىل ضىللأيلسنلا دة ا تلاما نللانلطر قلامد تفل
وامفاديى لأو لأي لو اال لأخرى لوت دبر لسش لكل لام ضى لتة تلل ضىل لمال دة ع لشختا ً لو ق لمهل

امدتى الو ددل د لاندلتىقا لس ضرلاال دة ع.ل
 )10لتىثقلا دة ا تلاما نللتةى

لس ضرلتدضةنلس لةاللسنلنق ش تلوسداوالت،لوتىثاقلتىصا تل

اما نل لوند حئج لامدتى ا ،لو فظد لفي ل

ل لخ ص لوسنظم ،لوبا ن لأ ة ء لاألاض ء لام ضر نل

وامد فظ تلامديلأ دوه ل–لإنلو دتل–،لوتىقا لهذهلامة ضرلسنل ةا لاألاض ءلام ضر ن.ل
 )11ل اللي قلأليلاضىلفيلس اإللارةالللأولارةالللامدنفاذيلل ضىللا دة ا تلاما نللإاللإذالطابال
اما نلل ضىله.ل
 )12ي ىزلما نللتفى ضلأيلسنلسد سد لما نللفرااللتضملوا دلأولأك رلسنلأاض ءلاما نل.ل
 )13ت دة لاما نللتتفللةول للسرللكلل دللأشدرلااجلاألقل،لوكاة لةاالامضرولل.ل
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اختصاصات اللجنة
 )1إاداةل ا للواض للمةك فآتلأاض ءلس اإللارةالللواما نلامةنب قللانلامة اإلللوارةالللامدنفاذيل،ل
ولف د لإمجلس اإللارةالللمانظرلفاد لتةدادلاًلرادة ةه لسنلام ة اللام سل،لااجلأنليرااجلفيلتاكل

امبا للاتب علس يارلترتبطلت ألةاء،لوارفت حلاند ،لوامد ققلسنلتنفاذه ،لوامقا ملااجلأ سل نىيل
أول ن ءلااجلطا لامة اإللمة ار للهذهلامةك فآتلولف لامدىصا تلامةن بللماة اإل.ل
 )2تىضاحلام القلل انلامةك فآتلامةةنى للو ا للامةك فآتلامة ةىلل د ،لوبا نلأيلان رافل ىهريل
انلهذهلامبا ل.
 )3امنظرلفيلامةك فآتلام ة االلامةخدافلل ن ًءلااجلأةاءلامشركللوأةاءلارةالاتلواألقب ملامةخدافلل
وامدىصالل دذهلامةك فآتلإمجلس اإللارةالللماة ار للوامةىافقللاااد .ل

 )4سد ت للاالفت حلانلامةك فآتلوامديلتدلجلفيلامدقر رلامبنىيلامت ةللانلس اإللارةالل.
 )5امة ار للامدول للمبا للامة ك فآت،لوتقااملسدىلف مادد لفيلت قاقلاألهدافلامةدىخ للفاد .
 )6امدىصاللمة اإللارةالللتةك فآتلأاض ءلس اإللارةالللواما نلامةنب قللانهلوكب للامدنفاذيانل
ت مشركللوفق ًلمابا للامة دةدل.

 )7إاداةلامدىصا تلمة اإللارةالللامةد اقلل د ديدلس يارلاألشخ صلمشغرلوظافللامرحئاإللامدنفاذيل
ت رض فللإمجلتىصا تلشرلوطلامد قدلولإاداةلامىصفلامىظافي،لوامدىصاللإمجلامة اإلل دبةالل
امةرش انلمةنت لامرحئاإللامدنفاذيلوامةديرلامة ميلوكب للامدنفاذين.ل
 )8اقدراحل ا تلوس يارواض للما ضى للفيلس اإللارةالللوارةالللامدنفاذيل.ل
 )9امدىصاللمة اإللارةاللل درشاحلأاض ءلفاهلوإا ةللترشا دملوفق ًلمابا تلوامة يارلامة دةدل،لول
تضةنلادملترشاحلأيلشخصل بقالإةاندهلت لر ةللسخاللت ألس نل.ل

 )10إاداةلوصفلماقدلاتلوامةؤهالتلامةطاىبللم ضى للس اإللارةالللوشغللوظ حئفلارةالللامدنفاذيل.ل
 )11ت ديدلامىقالامذيليد انلااجلام ضىلتختاتهلألاة للس اإللارةالل.ل
ةاللل
 )12امة ار للامبنى للمال دا تلامالزسللسنلامةد لاتلأولامخبراتلامةن بللم ضى للس اإللار ل
ووظ حئفلارةالللامدنفاذيل.
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 )13س ار للهاكللس اإللارةالللوارةالللامدنفاذيللوتقديملامدىصا تلفيلشأنلامدغااراتلامديلسةكنل
إ راؤه .
 )14امد ققلتشكلل نىيلسنلا دقالللاألاض ءلامةبدقاان،لوادملو ىةلأيلت لضلست محلإذالك نل
ى.
ام ضىليشغللاضى للس اإللإةالللشركللأخر ل
 )15وض لوصفلوظافيلمألاض ءلامدنفاذيانلواألاض ءلغارلامدنفاذيانلواألاض ءلامةبدقاانلوكب لل
امدنفاذيان.ل
 )16وض لار راءاتلامخ صللفيل للشغىللسركزلأ دلأاض ءلس اإللارةالللأولكب للامدنفاذيان.
 )17ت ديدل ىان لامض فلوامقىللفيلس اإللارةالل،لواقدراحلام اىللمة م دد لتة ليدفقلس لستا لل
امشركل.ل
يجب أن تراعى اللجنة عند اعداد و وضع سياسة المكافآت ما يلي:
)1
)2
)3
)4
)5
)6
)7

)8

انسجامها مع استراتيجية الشركة وأهدافها.
أن تقدَّم المكافآت بغرض حث أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية على إنجاح الشركة وتنميتها
على المدى الطويل. .
أن تحدَّد المكافآت بنا ًء عل مستوى الوظيفة ،والمهام والمسؤوليات المنوطة بشاغلها ،والمؤهالت
العلمية ،والخبرات العملية ،والمهارات ،ومستوى األداء.
انسجامها مع حجم وطبيعة ودرجة المخاطر لدى الشركة.
األخذ في اإلعتبار ممارسات الشركات األخرى في تحديد المكافآت ،مع تفادي ما قد ينشأ عن ذلك
من ارتفاع غيرمبرر للمكافآت والتعويضات.
أن تستهدف استقطاب الكفاءات المهنية والمحافظة عليها وتحفيزها ،مع عدم المبالغة فيها.
حاالت إيقاف صرف المكافأة أو استردادها إذا تبين أنها تقررت بنا ًء على معلومات غير دقيقة قدمها
عضو في مجلس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية وذلك لمنع استغالل الوضع الوظيفي للحصول على
مكافآت غير مستحقة.
تنظيم منح أسهم في الشركة ألعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية سواء أكانت إصدارا ً جديدا ً أم
أسهما ً اشترتها الشركة .وأن أي منح مكافآت على شكل أسهم البد من أن يكون وفق ضوابط
الجهات المختصة و موافقة الجمعية العامة.
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إجراءات الترشيح
على اللجنة عند ترشيح أعضاء مجلس اإلدارة مراعاة ما ورد في الئحة سياسات و معايير العضوية
في مجلس اإلدارة ،وما تقرره الهيئة من متطلبات .كما على اللجنة التأكد من أن يفوق عدد
المرشحين لمجلس اإلدارة الذين تُطرح أسماؤهم أمام الجمعية العامة عدد المقاعد المتوفرة بحيث
يكون لدى الجمعية العامة فرصة االختيار من بين المرشحين.
نشر إعالن الترشيح
ينشر إعالن الترشح في الموقع اإللكتروني للشركة والموقع اإللكتروني للسوق المالية السعودية
(تداول) وذلك لدعوة األشخاص الراغبين في الترشح لعضوية مجلس اإلدارة ،على أن يظل باب
الترشح مفتوحا ً مدة شهر على األقل من تاريخ اإلعالن .و في حال اقتضت الضرورة لتمديد فترة
الترشيح تتخذ اللجنة القرار المناسب في ذلك.
صالحيات ومهام إضافية
أ -تقىملاما نلل-لت مطر قللامديلتراه لسن ىىبلل-لتإتق ءلأولفت ىىللأيلا ىىدشى ى ل انلق نىناانلأولا ىىدشى ى ل انل
آخر نل،لسةنليكىنىالت ت انللسب ش ى ى ى ىرللمد ل ن ءلااجللامبنىةلوامشى ى ى ىىروطلامديلتملاالتف قلاااد لتة لفاد ل

االت ر،لوما نللو ده لأ قاللامةىافقللااجلهذا.ل

ر -لما نللام قلفيلطا ل ضى ى ىىىللأيلسنلسبى ى ىىئىميلأولسىظفيلامشى ى ىىركلل،لوسبى ى ىىدش ى ى ى للامخ ل يلأولأيل
سبدش ل نلآخر نلامجلا دة علاما نللأولاال دة علس لأيلسنلأاض حئد لأولسبدش ل د ل.ل

ت -امة ار للامبى ىىنى للمالحئ للاما نللوأةاحئد ،لوامديلي

لأنلتدضى ىىةنلتقااملسؤهالتلاألاض ى ى ء،لو ضىىىىلل

وتفدملكللاض ى ى ىىىلمةب ى ى ىىئىما تلوسبى ى ى ى هة تلاما نللفاة ليد اقل دنفاذلوظ حئفلاما نل،لوامدىص ى ى ىىاللتأيل

تغااراتلسقدر للمادتديقلاااد لسنلس اإللارةالل.

ث -تادزملاما نلل رف لتق ل ره لإمىجلس اإللارةالللوتداحلماة اإللاالطالعلااجلس ض ىىرلا دة ادد لوااجل
لحئاإللاما نللأنلي رضلااجلامة اإللأيلأسىللسدةل.ل

المراجعة و النفاذ
تخض لهذهلامبا للماة ار للامبنى للسنلقبللاما نللو دةدلأيلت ديللاااد لتةى
قبللام ة اللام سللولت دلتىصاللس اإللارةاللل ذمك.ل
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شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر "شركة مساهمة سعودية"

الئحة لجنة المراجعة
أوصىىمجلس ىىدجرة رلججع س الىىمجرعاعلىىمجوعال ىىع جوجرعللىىاسةجا ىىمجرع لع ىىمجو ا ى جق ىررلج
لس ىىدجرة رلججرعلىىع لجيلىىعلس ج2017/11/15مج جوتى ججإال ىىع ج ى هجرع لع ىىمجوقىررلجرعس الىىمج
رعاعلمجع ع يجرعشركمجج/ججج 1439/ى،جرع ارفقج2017/../..مج ج

اسة
1
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لجنة المراجعة
ت ى ىىنةجعسنى ىىمجل رر اى ىىمج رع سنى ىىم جرعلعواى ىىمجع س ى ىىدجإ رلجج ى ىىركمجرعا ى ى جاى ىىع ج ى ىىع رج رعشى ىىركم جكعفى ىىمج
رع ىىلاعلعوجورعلىىت لعوجورع اىىعمجرع اىىذ ججفىىيج ى هجرعت اىىم،جوجرعلىىيجوتىىاةججينىىععجا ىىمجإقل ى رر جل ى ج

لس دجرة رلج،ججعلل جتقذي اعجإعمجرعس المجرعا اللمجل جأ لجرعللذيقجرعناع ي.ج ج

وقذج ُ ك ةج ى هجرع سنىمجلى جأ ىلجراعلىمرمجو ل بىعوجأ كىعمججرع ىع ججج ج 101جلى جنظىعمجرعشىركعوجوجلىعج
يقعي اعجل جلار جذروجاتقمجفيجا امج اك مجرعشركعوجرعلع لججا ج للمجرع اقجرع ععلم.ج ج
ج

اختصاصات اللجنة وهدف هذه اللجنة
ج

تخلصجعسنمجرع رر امجوعع ررقبمجا مجأا علجرعشركمجوجرعلاقىقجلى ج ىتلمجوجن رم ىمجرعلقىعلسرجوج
أ

رعقار جرع ععلمجوجأنظ مجرعرقعومجرعذرخ لمجفلاعجوجتش لجلاعمجرع سنمجولفمجخعصمجلعجي ي:ج ج
رع رر امجرعذرخ لم:جج ج

.1جرعرقعومجوجرا ررفجا مجأ رعجوجأنش مجرع رر عجرعىذرخ يجوجإ رلججرعلىذقلقجرعىذرخ يجع شىركمجلى جأ ىلج
ت عنجفعا للاعجفيجتنفل جرألنش مجورع اعمجرع اذ ججل جقبلجلس دجرة رلج.ج ج

.2ج رل ىىمجنظىىعمجرعرقعوىىمجرعذرخ لىىمجوجرع ععلىىمجوجإ رلججرع خىىع رجوجإاىىذر جرعلقرسىىرجرعحلىىعييج ىىالج ى رج
رعنظعمجورعلاصلعوجرع لا قمجياعجوجلأياعجفيجلذىجكفعيمج هجرعنظ جوجلعجأ تهجل جأا ىعلجتىذخلجفىيج

ن عقجرخللعصاع،جا مجأنجيرفعجع س المجرعاعلمجإذرجرقلضمجنظعلعً.ج

.3جج رل ىىمججتقىىعلسرجرعلىىذقلقجرعذرخ لىىم،جول رراىىعججتنفل ى جرة ىررعروجرعلىىالامجفل ىىعجيلا ىىقجوععلا لقىىعوج

رع نلاصجا لاعجوععلقعلسر.ج ج

ب جت عنجرةعلمرم:ج

.1جل رر امجتقعلسرجرعساعوجرعرقعيلمجوجرعلاققجل جرتخعذجرعشركمجرة ررعروجرعت لمجوشأناع.ج ج

.2جرعلاقىىقجل ى جرعل ىمرمجرعشىىركمجوعألنظ ىىمجوجرع ىار ةجوجرع لع ىىعوجوجرعلا ل ىىعوجذروجرعاتقىىم،جوجأيضى ىعًج
ل رر امجفاععلمجرألنظ مجرع ال ذججفيجرعشركمجفل عجيلا قجوعع اكجرألختقي.ج ج

.3جل رر امجرعاقا جوجرعلاىعلتوجرع قلىر جأنجتسرساىعجرعشىركمجلىعجرأل ىررفجذو جرعاتقىم،جوتقىذي جلىعجتىررهج
وشأناعجإعمجلس دجرة رلج.ج ج
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.4جرعرفىىعجإعىىمجلس ىىدجرة رلججو ىىعجتىررهجلى جل ىىع لجتىىرىجتىىرولججرتخىىعذجإ ىررعجوشىىأناع،جو يىىذرعجتاصىىلعتاعج
وععخ اروجرعليجي لممجرتخعذ ع.جج ج

.5جلررقبمجرعا لعوجرع لا قمجو خع رجرة رلجج.ج ج

.6جل رر امجلت مجنظعمجرعرقعومجرعذرخ لمجع شركم،جول جيلناعجأ امججرعرقعومجرعخعصمجينظعمجرع ا العوجج ج
ابلمجورألل .
ج
جججرعاع

ج جل رر عجرعا عوعو:ج

.1جتقذي جرعلاصلعوجع س دجرا رلججفل عجيلا قجوإخللعلجل رر عجرعا عوعوججروجرناععجرعلاعقذجلاىهجوج

أتاعوىىهج.جرعلع ىىذجلى جر ىىلقتعلمجل رر ىىعجرعا ىىعوعوجججقبىىلجإ ىررعجأيىىمجتاصىىلمجلىىعجرألخى جفىىيجراالبىىعلج

ع قاراذجوجرع اعيلرجذروجرعل م.ج ج

.2جرة ررفجا مجرنش مجرع ا عبجرعقعنانيجورع ارفقمجا مجأ جنشعطجخعلججن عقجا هجيك فجوهج
أثنععجتنفل جرع اعمجرعخعصمجوه.ج

.3جل رر امجخ مجل رر امجرعا عوعوجلعجل رر عجرعا عوعوججوجرعلاققجل جاذمجتقذي ىهجأا ىعاًجفنلىمج
أوجإ رلسمجتخرججا جن عقجأا علجرع رر امجوجإيذرعجأ جلت ظعوج لعلجذعك.جج

.4ج رل ىىمجتقىىعلسرججل رر ىىعجرعا ىىعوعوججوجلت ظعتىىهجا ىىمجرعق ىار جرع ععلىىمجوللعواىىمجرة ىررعروجرعلىىيج
رتخ وجوشأناعج.

.5جرة عومجا مجر لف علروجرع اع
جرعلقعلسرجرع ععلم:ج

جرعقعناني.ج

.1جل رر امجرعلقىعلسرجرع ععلىمجرعفلى لمجوجرعقىار جرع ععلىمجرع ىناسمجوجإاتنعتاىعجرع لا قىمجوأ ر اىعجرع ىععيج

قبلجتقذي اعجع س دجرة رلججعض عنجن رم لاعجوجاذرعلاع،جو يذرعجرع أر جورعلاصلعوجوشأناع.ج

.2ج رل ىىمجرع لع ىىعوجرع اع ىىبلمجرع ا ىىالجياىىعجوتقىىذي جرا لشىىعلججع س ىىدجرة رلججإ رعجأ جتاصىىلمج
تلا قجياع .ج

.3جإيىىذرعجرع ىجأر جرعفنىىيج–جينىىععجا ىىمج ى جلس ىىدجرة رلج-جفل ىىعجإذرجكىىعنجتقرسىىرجلس ىىدجرة رلججوج
رعقار جرع ععلمجع شىركمجاع عىمجوجللار نىمجوجلفاالىمجوجتلضى جرع ا الىعوجرعلىيجتلىلةجع

رع لث رس جتقلل جرع ركمجرع ععيجع شركمجوجأ ر اع.ج ج

ىع ل جوج

.4ج رل مجأيمجل ع لجلا مجأوجالرجلأعافمجتلض ناعجرعلقعلسرجرع ععلىمجوجرعا ىعوعو،جوجرعباى جيذقىمج

فيجأيمجل ع لجيثلر عجرع ذيرجرع ععيجع شركمجأوجل ؤولجراعلمرمجأوجل رر عجرعا عوعو.ج ج
3
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.5جرعلاققجل جرعلقذيرروجرع اع بلمجفيجرع ع لجرعسا رسمجرعارل ججفيجرعلقرسرجرع ععي.ججج ج

المدة ،التشكيل ،التعيين ،اإلجراءات
أ -تشكلج هجرع سنمجع ذجججثتثمج ناروج.ج ج

ب -تشكلجرع سنمجوقررلجل جرعس المجرعاعلمجرعاع يمجوجتُلحانججل جثتثمجل جأاضععجا مجراقلجوج

خ ىمجأاضىىععجا ىىمجرأل ثىىرجلى جراضىىععجلس ىدجرة رلججرعنلىىرجتنفلى يل جأوجلى جالىىرجأاضىىععج

رع س ىىدجل ى جرع ىىع ل جروجالىىر ج.جيكىىانجل ى جيىىل جراضىىع اعجاضىىاجور ىىذجا ىىمجرألقىىلجذوج
خبرججوعأللالجرع اع بلمجورع ععلمجوا مج لريمج لذججوعع اعيلرجرع اع بلم.ج

و -اجياقجأل جاضاجفيجرع سنىمجأنجيا ىلجفىيجعسنىمجل رر اىمجأل ثىرجلى جثىت ج ىركعوجفىيجننج
ور ىىذج،جلىىعجع ى جتاىىذ جرعشىىركمجأنجذعىىكجرعا ىىلجرع لىمرل جاجياىىاقجل ى جفاععلىىمجا ىىلجرعاضىىاجفىىيج

رع سنم.ج

 ياصىىيجلس ىىدجرا رلججيلاىىل جأاضىىععجرع سنىىمججوجترفىىعجرعلاصىىلمجع س الىىمجرعا اللىىمجع ارفقىىمجا ىىمجتشىىكللجرع سنىىمج،جوس ىىل رورجرااضىىععجفىىيجرعا ىىلج لىىمجيىىل جتالىىل جل ى جيخ فا ى ،جيالىىل ج

أاضععجرع سنىمجل ل ىعًجع سنىمجلى جيىل جرااضىععجوجإ ىلثنععجلى جذعىكجتاىل ج الىمجرع ىع ل ج
رولجل لدجع سنمجواذجإ ل ععجرعس المجرعاعلمجع شركمجيلعلس ج2016/4/26م.

ج -إذرج ىىنرجلركىىمجأ ىىذجأاضىىععجرع سنىىمج ىىع جع س ىدجإ رلججرعشىىركمجأنجياىىل جلؤقلىىعجاض ىارًجفىىيج
رع ركىمجرعشىعارجا ىمجأنجياىىر ج ى رجرعلالىل جا ىمجرعس الىىمجرعاعلىمجرعاع يىمجفىيجأولجر ل ىىععج

عاعجوجيك لجرعاضاجرعسذيذجلذجج فه.ج

 اجياىىقجع ى جكىىعنجيا ىىلجعىىذىجل رر ىىعجرعا ىىعوعوجخىىتلجرع ىىنلل جرع عتىىللل جأنجيكىىانجاضىارًجفيجرع سنم.جج

خ -ألل ج رجرعشركمج اجرلل ج رجرع سنم،جلعجع جتقرلجرع سنمجالرجذعك.ج

 تب غج للمجرع اقجرع ععلمجوأ ععجأاضىععجرع سنىمجوصىفعوجاضىاسلا جخىتلجخ ىمجأيىعمجا ىلجلى جتىىعلس جتالىىنا جأوجأ جتنلىرروجت ىرأجا ىىمجذعىىكجخىىتلجخ ىىمجأيىىعمجا ىىلجلى جتىىعلس ج ىىذو ج

رعلنللرج.

ذ -تسل عجرع سنمجيذااججل جل ل اعجأوجللمج
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ل -يشىىلرطجعلىىامجإ ل عاىىعوجرع سنىىمج ضىىالجأا بلىىمجأاضىىع اعجأصىىععمجأوجوكععىىمج،جوش ىىرطجأنجاج
يقلجاذ جرعاعترس جأصععمجا جاضاس جإثنىل ج.جواجيسىا جع اضىاجأنجينىابجاى جأ ثىرجلى ج

رلتا ىىعجوأا بل ىىمجأصى ىاروجرعاعتى ىرس ج،جوان ىىذجت ىىعو ج
اض ىىاجف ىىيجذروجرة ل ىىععج.جوتل ىىذلجقرجر

رألصاروجيىرح ةجرعسعنى جرعى جصىاوجلىعجل ىلدجرة ل ىععج.جيسىا جع اضىاج ضىالجأ ً جلى ج
إ ل عاىىعوجرع سنىىمجاى ج رسىىقجرعاىىعتفجورعفلىىذياجأوجأ جو ىىل مجأخىىرىجوتالبىىرجلشىىعلكمجرعاضىىاج
و ثعو ىىمج ضى ىىالجرة ل ىىععج خلى ىىلعًجوسا ىىقجعى ىىهجرعلل ىىاسةجوسالى ىىذجيا ىىعجانى ىىذجتاقل ىىعجلاضى ىىرج

وساذجر ل علجرعنلعبجرعقعنانيجتأ لتًجع عل مجكعفمجرعلت لعوجأوجرع
رة ل ععج.ج ُ
رعق ررلروجرع نا مجأوجأ جلناع،جورعليجيل جل عل لاعجل جختلجرع سنم.ج

عوجأوج

 تاثىىقجإ ل عاىىعوجرع سنىىمجو ا ى جلاضىىرجتلض ى جلىىعج رلجل ى جنقع ىىعوجولىىذرواوج،جوتاثلىىقجتاصلعوجرع سنمجونلع ججرعللاسةج،جو فظاعجفيج سلجخعصجولنظ جوبلعنجأ ععجرألاضععج

رعاعترس جورعلافظعوجرعليجأيذو عج–جإنجو ذوج–جوجتُىا عجوقىع عجرا ل عاىعوجورع اقاىمجلى ج
رعر لدجا مجرألاضععجل جأ لجرع ارفقمجا لاعجوأ ىرعجوقىةجل كى جع ل بلىقجواىذجكىلجر ل ىععج

،جوسل ج ذوعلاعجع نعقشمجفيجرا ل ععجرعلععيج جوسل جتاقلعج هجرع اعترجل ج لىعجرألاضىععج

رعاعترس ج.

س -تسل ىىعجرع سنىىمجألباىىمجلىجىرروجا ىىمجرألقىىلجفىىيجرعاىىعمجا ىىمجأنجيكىىانجر ل ىىععجكىىلجثىىت جأ ىىار،ج
يخل ىىصجور ىىذجلى ى ج ى ى هجرا ل عا ىىعوجا ىىمجرألق ىىلجلى ى جخ ىىتلج

ىىمجتنفل ي ىىمجي ىىل جراض ىىععج

رع سن ىىم.جتق ىىامجرع سن ىىمجف ىىيج ى ى هجرا ل عا ىىعوجو نعقش ىىمجرألل ىىالجرع لا ق ىىمجو رر ا ىىمجرعا ىىعوعوج
وعع رسقمجرعليجت رر عجلنع بمجلعجكبعلجل لاعيجق جرع اع بمججفيجرعشركمجولذيرجر رلججرعلذقلقج

رعذرخ يجفيجرعشركمجوجل رر عجرعا عوعوج.

جوسىىل جلنعقشىىمجألىىالجرع رر اىىمجرعذرخ لىىمجوعع رسقىىمجرعلىىيجت رر ىىعجرع سنىىمجلىىعجلىىذيرجر رلججرعلىىذقلقجج
ع ش ىىركم،جوأيضى ىعًجي ىىل جلنعقش ىىمجأل ىىالجراعلى ىمرمجينظ ىىعمجرعش ىىركمجوعع رسق ىىمجرعل ىىيجت رر ىىعجرع سن ىىمجل ىىعج

رع لشعلجرعقعنانيجع شركم.ج ج

ش -تسل ى ىىعجرع سن ى ىىمجل ى ىىعجك ى ىىلجإ رلججلى ى ى جإ رلروجرعش ى ىىركمجا ى ىىمج ى ىىذهجا ى ىىمجأ ى ىىعسج ول ج بق ى ىىعج
عت ل عاعوجرع سذوعمجأوجأ جر ل ععجخىعص ج،جولىعجرع اع ى جرعقىعناني،جوأيضىعجلىعجل رر ىعج

ولذيرجر رلججرعلذقلقجع شركم.ج
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ص -ع اع ى جرعقىىعنانيجوجلىىذيرجرعلىىذقلقجل رر ىىعجرعا ىىعوعوج ى جر ل ىىععجلىىعجرع سنىىمجك ىىعج اىىةج
رعاع مجإعمجذعك.

 -يسا جع سنمجتفاسضجأ جل جلاعلاعجع سنمجفرالمجتض جور ذجأوجأ ثرجل جأاضععجرع سنم

ط -تلحىىانجلكعفىىأججأاضىىععجرع سنىىمجو ىىعجفىىلا جل ىىلدجرع سنىىمجلقعيىىلجرعخىىذلعوجرعلىىيجيقالىىانجياىىعجلى ج
لب ى ىىغجلق ى ىىاعجق ى ىىذلهج  50,000جلس ى ىىعلجعح ى ىىلجاض ى ىىاجفلا ى ىىعجلى ى ى جأاض ى ىىععجلس ى ىىدجرة رلججوج
 100,000جلسعلجألاضععجرع سنمجرع النل جل جالرجأاضععجلس دجرة رلج،جوعةتىعفمجإعىمج

يىىذلج ضىىالجقىىذلهج  1,500جلسىىعلجا ى جكىىلج

ىىمجل ى جر ل عاىىعوجرع سنىىمجعحىىلجاضىىاجل ى ج

أاضععجرع سنم.جج

الواجبات والمسؤوليات المتعلقة بالتدقيق والحسابات
يجب على اللجنة:

أ -قبلجرعلقىذمجعاللىمجرع ىاقجرع ععلىم:جل رر اىمجولنعقشىمجرأللىالجرعلععلىمجلىعجإ رلججرعشىركمجورع اع ى ج
رعقىعناني:ج 1جرعقىار جرع ععلىمجرع ىىناسمجع شىركمجرعلىيجتى جل رر الاىىع،جورعقىار جرع ععلىمجرعربىعج ىىناسم،ج
لى جيىىل جذعىىكجرةفلىىع عوجرعخعصىىمجوععشىىركمجو ا ى ج لنعقشىىمجرة رلججوتا لىىلجرعاتىىعجرع ىىععيج

ونلع ججرعا لعو ،جوج 2جن عقجونلع ججرعلذقلق.ج ج

ب -ل رر اىىمجولنعقشىىمجرأللىىالجرعلععلىىمجلىىعجإ رلججرعشىىركمجوججل رر ىىعجرعا ىىعوعو:ج 1جرعقضىىعيعجرعر ل ىىلمج
رع لا قمجوعأل دجرع اع بلم،جوتقذي جرعقار جرع ععلم،جللض نمجأ جتنللرروج علمجفىيجرخللىعلجأوج

ت بلقجرعشركمجعأل ىدجرع اع ىبلم،جورعقضىعيعجرعر ل ىلمجرع لا قىمجو ت ىمجنظىعمجرع ررقبىمجع شىركمج

وأ جإ ى ىررعروجت ىىذقلقجخعص ىىمجي ىىل جتبلنا ىىعجف ىىيجت ىىاعجر جقل ىىالجل ىىاسجف ىىيجرع ررقب ىىمج:ج 2ج
رعلا لتوجرعليجتقامجياعجرة رلججأوجل رر ىعجرعا ىعوعوججورعلىيجتظاىرجلارتىلعجلععلىمج ا رسىمجوج

رالرعجرعل ىىيجتل ىىذلججفل ىىعجيلا ىىقجوإا ىىذر جرعقى ىار جرع ععل ىىم،ج 3جت ىىأثلرجرعلا لاى ىعوجرعلشى ىرسالمجوج
رع اع ىىبلمججوعاتىىعفمجرعىىمج

ىىعوعوجخىىعلججرع لمرنلىىمجا ىىمجرعق ىار جرع ععلىىمججع شىىركم،ج 4جنىىاعجوج

رسقمجار جرع ا العوجرع لا قمجوعأللبع جرع رر جنشر عج،ج 5جأ جلا العوجلععلمجأوجلؤ رروج

ألبع جيل جتقذي اعجع ا ل جو للعوجرعللنلفجرا ل عني.ج

و -ت رر عجرع سنمجلعجل رر عجرعا عوعوجأ جلشع لجأوجصاابعوجتلا قجوعع رر امجوتسعوبجرةق عمج
رع خل فىىمجج،جل ى جيلناىىع:ج 1جأ جقلىىا جا ىىمجن ىىعقجنشىىع عوجرع اع ى جرعقىىعناني،ج 2جأ جقلىىا ج
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تااقجل رر ىعجرعا ىعوعوججفل ىعجيلا ىقجوععاصىالجرعىمجرع ىار جرع

ابىم،ج 3جأ جختفىعوجل ل ىلمج

لىىعجإ رلروجرعشىىركم،جوج 4جأ جرخلتفىىعوجلع يىىمجتلا ىىقجوعع رر اىىمجت ى جلصىىذ عجأوجرقل رر اىىعجل ى ج
-

رع اع

جرعقعناني،جوع جيل جتاذيلجرعقار جرع ععلمجع شركمجو ا باع.جج

لجأ جختفعوجيل جل رر عجرعا عوعوججو رلججرعشركمجفل عجيلا قجوإاذر جرعلقعلسرجرع ععلم.ج

ج -لنعقشىىمجلىىعجإ رلججرعشىىركمجورع اع ى جرعقىىعنانيجولىىذيرجر رلججرعلىىذقلقج،جع ىىذىجلت ىىمجرع اع ىىبمج
رعذرخ لمجع شركمجورعضاروطجرع ععلمجورعلشنل لم.ج

 ل رر امجكعفمجرعلقعلسرجرع قذلمجل جقبلجر رلججرعلذقلقجع شىركمجول و جراق ىعمجرع خل فىمجا ىمج ى هجرعلقعلسر.ج

خ -تقلل جأ رعجولؤ توجرا خعصجوجل رر عجرعا عوعوجرع ي جيقالانججو اعمجرع رر امجرعذرخ لم.ج
 ل رر امجتالل جور لبذرلجلذيرجإ رلججرعلذقلقجرعذرخ يجوخ ىمجرعا ىلجرع ىناسمجرعخعصىمجوعع رر اىمجرعذرخ لم.ج

ذ -تقذي جرعلقعلسرجع س دجرة رلججفل عجيلا قجوعع اعمجرع كالججراته.ج

المسؤوليات المحددة الخاصة بالمحاسب القانوني للشركة
جرعقعناني،جوجإ ر هجورا لقتعلم.ج ج

أ -تقامجرع سنمج ناسعًجيلقلل جلؤ توجرع اع

ب -تاصيجرع سنمجع س دجرة رلججوعع ارفقمجا مججرال ع جل رر عجرعا عوعوجرعى جل ىةجلى جختعاىعج
ل جأ لجل رر امجرعذفعترجورع ستوجورعا عوعوجرعخعصمجوععشركمجو ركعتاعجرعلعوام.ج

و -ت رر عجرع سنمجوجتارفقجا مجينا جاقىذجل رر ىعجرعا ىعوعوججلىعجرعشىركمجوجرتاعوىهجقبىلجرعقلىعمجوىأ ج
ل رر اىىمجأوجرأللىىالجرع لا قىىمجياىىع،جأوجرعض ى رر جروجرعخىىذلعوجرعلىىيجاجتلا ىىقجوعع رر اىىم،جلىىعجع ى ج
يىىل جرعلل ىرسةجونلىىرجذعىىكجفىىيجرع لع ىىعوجورة ىررعروجرعخعصىىمجوعع سنىىمجورع لارفقىىمجلىىعجرعقاراىىذج

ورع ار ة.ج

 جتال ىىلجرع سن ىىمج ىىناسعًج ا ىىمجراق ىىل جلى ى جل رر ىىعجرعا ىىعوعوججا ىىمجتقرس ىىرجيال ىىا جا ىىمج 1جإ ىررعروجوجلاىىعيلرج ىىا ججرعرقعوىىمجرعذرخ لىىمجرع انلىىمججو رر ىىعجرعا ىىعوعو،ج 2جأ جألىىالج ا رسىىمج
رثلروجل جل رر عجرعا عوعوججفيجر ذىجر ذ جل رر اعتىهجا ىمجلاىعيلرج ىا ججرعرقعوىمجرعذرخ لىم،ج

روجت ةجل جخىتلجر لف ىعلروجروجتاقلقىعوج كاللىمجروج اىعوجلخللىمجفىيجاضىانجرعخ ىمج
ناروجرع عوقمج،جرع لا قمجيار ذججروجأ ثرجل جا لعوجرع رر امجرع لق مجرعليجتى جتنفلى عجلى ج
ج
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قبىىلجرع اع ى جرعقىىعناني،جأوجأ جخ ىاروجت ى جرتخعذ ىىعجتلا ىىقجوععلاعلىىلجلىىعج ى هجرع ىىع ل،ج 3ج
عفمجرعاتقعوجرعقع مجيل جل رر عجرعا عوعوجورعشركم.ج

ج -تقىىامجرع سنىىمجكىىلجثتثىىمجأا ىارمجوىىععنظرجفىىيجر لا ىعنجتاعق ى جرع اع ىىبل جرعقىىعنانلل جل ى جأ ىىلج
رعافعظجا مجرا لقتعلمجتسعهجرعشركم.ج

 تق ىىامجرع سن ىىمجيات ىىعج لع ىىعوجورت ىىامجع لالل ىىفجخعص ىىمجو ىىعع الفل جرعا ىىععلل جأوجرع ىىعوقل جع اع

جرعقعناني،جوج

خ -تقامجرع سنمجوإاذر جرعلقعلسرجع س دجرة رلججفل عجيلا قجوعع اعمجرع كالججراته.ج

صالحيات ومهام اضافية
ل جور بعوجرع سنمجأيضعًج:ج ج

أ -رة ررفجا مجكعفمجرأللىالجرع لا قىمججو ىعج ىاجلال ىذجفىيجرعشىركمجعنع لىمجرع ى اكجرع انىي،جلى ج
يل جذعكجرع ررقبمجورع رر امجة ررعروجرعشركمجرعخعصمجيىج:ج 1جر لقبعلجورعلاعللجلىعجرعشىكعوىج

رع لا قى ىىمججوعع اع ى ىىبم،جت ى ىاروطجرع اع ى ىىبمجرعذرخ لى ىىمجورالى ىىالجرع لا قى ىىمجوععلى ىىذقلق،ج 2جإاى ىىذر ج

ىكعوىججوال ى جتض ى جرع ىرسمجرعلعلىىم،جعأللىىالج
رة ىررعروجرعل ىيجت ك ى جرع ىىالفل جل ى جتقىىذي جرعشى ج

رع لا قمجوععا عوعوجورع رر ام.ج ج

ب -رعالالجا مجتأ لىذجلى جل رر ىعجرعا ىعوعوججوأنىهجا ىمجالىرج رليىمجوىأ جا ىلجالىرجقىعنانيجقىذج
ذ جأوجل جرع ال لجأنجياذ ،جوختفجرألا علجرعنلرجقعنانلمجرعارتام.ج

و -رع نعقشمجلعجكعفمجر رلروجرعشركمجإ ىررعروجوج لع ىعوججرعشىركمجفل ىعجيلا ىقججيلقلىل جرع خىع ر،ج
و رلججرع خىىع رجوتقنلىىمجرع ا الىىعو،جو ىىعجفىىيجذعىىكجا لىىعوجتاىىر جرعشىىركمجع خىىع رجرع ععلىىمج

رعحبلرججوجرة ررعروجرع لخ ججل جرا رلججل جأ لجلررقبمجوجتبطجرلكعنلمج رجتار ج.ج

 وتىىعجر ىلررتلسلمجو لع ىىعوج ىىعل مجة رلججرع خىىع رجو ىىعجيلنع ى جلىىعجرعشىىركم،جورعلاقىىقجل ى جتنفل عجول رر الاعج جوتاذيثاع.

ج -تاذيذجل لاىجلقبالجع خىع رجرعلىيجقىذجتلاىر جعاىعجرعشىركمجورعافىعظجا لىهجورعلاقىقجلى جاىذمج
تسعوجه.

رلسمجرعشركمجولارص مجنشع اعجينسع ،جلعجتاذيذجرع خع رجرعلىيجتاىذ ج
 رعلاققجل ج ذوىجر ل رجرلسلاعجختلجرع نمجرعقع لم.
ر ل رج
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خ -رة ررفجا مجنظعمجإ رلججرع خع رجوتقلل جفاععلمجنظ جونعلعوجتاذيذجوقلىعسجوللعواىمجرع خىع رج
رعليجقذجتلار جعاعجرعشركمجوذعكجعلاذيذجأو هجرعقلال.

رجوتارتاعجعاعجوشكلج ول ج.ج
 إاع ججتقلل جقذلججرعشركمجا مجتا لجرع خعح

ذ -إا ىىذر جتق ىىعلسرجلفلى ى مج ىىالجرعلا ىىر جع خ ىىع رجورعخ ى ىاروجرع قرتا ىىمجة رلجج ى ى هجرع خ ىىع ر،ج
ولفااعجإعمجرع س د.

ل -تقذي جرعلاصلعوجع س دج الجرع ع لجرع لا قمجوإ رلججرع خع ر.
 -ت عنجتارفرجرع ارل جورعنظ جرعحعفلمجة رلججرع خع ر.ج

س -ل رر امجرعالكلجرعلنظل يجة رلججرع خع رجووتعجتاصلعوجوشأنهجقبلجرال ع هجل جرع س د.

ش -رعلاققجل جر لقتلجلالفيجإ رلججرع خع رجاى جرألنشى مجرعلىيجقىذجينشىأجاناىعجتاىر جرعشىركمج
ع خع ر.ج

ص -رعلاققجل جر للاعبجلىالفيجإ رلججرع خىع رجع خىع رجرع ال ىمجوععشىركم،جورعا ىلجا ىمج سىع جج
رعاايجيثقعفمجرع خع ر.

 -إاىىذر جرعلقرسىىرجرع

رعخعصجوععشركم.ج

ىابجرع ىىل ذجل ى جرعقاراىىذجورع ىار ةجل ى جأ ىىلجإ رل ىىهجفىىيجرعلقرسىىرججرع ىىنا ج

ط -ت رر عجرع سنىمجلىعجرع لشىعلجرعقىعنانيجع شىركمجرأللىالجرعقعنانلىمجرعلىيجقىذجيكىانجعاىعجتىأثلرجلىع ج
ا مجرعقار جرع ععلمجوا مجلعج اجلال ىذجفىيجرعشىركمجعنع لىمجرع ى اكجرع انىيجوأ جتقىعلسرجلع يىمج

أوجر لف علروجيل جر لتلاعجل جرا رلروجأوجرعاللعوجرعاكاللم.ج

ظ -تق ىىامجرع سن ىىمج-جوعع رسق ىىمجرعل ىىيجت رر ىىعجلنع ىىبمج-جوإوق ىىععجأوجفل ىىلجأ جر لش ىىعلسل جق ىىعنانلل جأوج
ر لشىىعلسل ج

ىىعوعوج،جل ى جيكان ىارجتىىعوال ججلبع ىرججعاىىعجينىىععجا ىىمججرعبنىىا جورعشىىروطجرعلىىيجت ى ج

راتفعقجا لاعجو عجفلاعجراتاعب،جوع سنمجو ذ عجأ قلمجرع ارفقمجا مج ر.ج

ع -جع سنمجرعاقجفيج

ج ضىالجأ جلى جل ىلاعيجأوجلىالفيجرعشىركمج،جول لشىعلجرعخىعل يجأوج

ل رر عجرعا عوعوججرعمجر ل ععجرع سنمجأوجرا ل ععجلعجأ جل جأاضع اعجأوجل لشعلساعج.ج

غ -ع سن ىىمجرعا ىىقجف ىىيجإ ى ىررعجا ل ىىعوجرعلاقل ىىقجرعخعص ىىمجو ىىأ ججرا ىىعلجر للععلل ىىمجروجقل ىىا جوجرلق ىىعمجج
تض ل لمجقذجتظارجفيجرعقار جرع ععلم.ج
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ف -رع رر اىىمجرع ىىناسمجعت اىىمجرع سنىىمجوأ ر اىىع،جورعلىىيجيس ى جأنجتلض ى جتقلىىل جلىىؤ توجرألاضىىعع،ج
و ضىىالجوتفاى جكىىلجاضىىاجع ىىلاعلعوجول ىىع عوجرع سنىىمجفل ىىعجيلا ىىقجيلنفلى جولىىع فجرع سنىىم،ج

ورعلاصلمجوأ جتنللرروجلقلر مجع للذيقجا لاعجل جلس دجرة رلج،ج

ق -إاذر جرعلقعلسرجع س دجرة رلججفل عجيلا قجوعع اعمجرع كالججراته.

حدوث تعارض بين لجنة المراجعة ومجلس اإلدارة
إذرج ذ جتاعل جيل جتاصلعوجرع سنمجوجق ررلروجلس ىدجرة رلج،جأوجإذرجلفىضجرع س ىدجرألخى ج

يلاصىلمجرع سنىمجوشىأنجتالىىل جل رر ىعج

ىعوعوجرعشىىركمجوجامعىهجوجتاذيىذجرتاعوىىهجوجتقلىل جأ ر ىهجأوجتالىىل ج

رع رر عجرعذرخ ي،جفلسى جتضى ل جتقرسىرجلس ىدجرة رلججتاصىلمجرع سنىمجوجلبرلرتاىع،جوج ىب جاىذمجأخى هج

ياع.ج ج
ج

المراجعة والنفاذ
ج

يل جرال ع جتاذيلجرعت امجو ا

جقررلجرعس المجرعاعلمجوعع ارفقمجا مجرعلاذيلجوذعكجينىععجا ىمجتاصىلمج

ل جلس دجرة رلججوتحانجرعت امجنعف ججو سر جرال ع عجل جقبلجرعس المجرعاعلم.جج ج
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شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر "شركة مساهمة سعودية"

سياسة المكافآت ألعضاء مجلس اإلدارة
و اللجان المنبثقه عنه

أوصى ىىلس اإلدسرة رلجسعإلا العسرعاب عسمبد ب سوسرع

ى ىىالسسدإللسرعوى ىىلب ى ىىعسم ا

سقررلس

اإلدسرة رلجسرع ى ىىب لسي بلل س2017/11/15مس سوتمسسإد ب سهذهسرعوى ىىلب ى ىىعسمقررلسرعا العس
رعاب عسع وبه يسرعشركعسس/سسس1439/هى،سرع ارفقس2017/../..مس س
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غرض السياسة

ق رع بعلع فل ب ي اإلقس
تإل زم رعشركع مبألنظ ع رع ب لدن س و رزلج رع ابلج ورال ث بل و سعارئح سهلئع رعوا س
ي االضبت و كبفآت أدضبء اإلد رة سرلج .سوستهىدفسرعولب ىعسإعلسوضعسرع بىب يءسرع ا لهلعسرع اإلقعس
م كبفآتسأدضبءس اإلدسرال رلجسوسرعإلابنسرع نبثقعسدنس اإلدسرال رلج.سوتقامسرعشركعسينشر تفبصلل
رع االضبت ورع كبفآت رع ق رحع ألدضبء اإلد رة رلجسوسرعإلابن وتض لنهب في رع قرلررعونايسعإلشركعس
رعذيس لارضسدإللس وبه يسرعشركعسفي ر

بع رعا الع رعا ا لع .س

مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة و أعضاء اللجان
1

ت كانس كبفأجسأدضبءس اإلدسرال رلجسوفقبًسعإل ب جس()21س نسرعنظبمسرأل ب يسعإلشركعسوسرع يس
أشبلت س" سرعل سرن س كبفأج سأدضبء س اإلد سرال رلج سم ب سفلهم سرعرئلد س قبيل سرعخد بت سرع يس
يقا ان سيهب ست كان س ن س بإلغ س قطاع سقدله س 200سرعف سللبل سعكل سدضا سوب ب سي ارفق س عس
عسورعق ررلرتسوسرع اإلل بتسرع ردلعسسوسرعإلارئحسرع ب لجسدنسرعاهبتسسرع خ
رألنظ س

عسرعرقبيلعس

ورع نظل لعسيهذرسرعخ اص .س
2

يكانسعكلسدضاس اإلدسإ رلجس قبيلسدضال هسفيسرعإلابنسرع نبثقعس نسرع اإلدس كبفأجسيارقعس
ببلرس نستبلل س ارفقعسرع اإلدسدإللس
()50,000سللبلس،سول مسرح وببسرع كبفأجسرعونالعسرد ً
رنض بمسرعاضاسعإلانع.س

3

ك ب سيكانس سعكل سدضا س ن سأدضبء س اإلد سرة رلج سيدل سحضال س إلوبت سرع اإلد سقدلهس
()3.000سللبلسدنسكلس إلوعس،سوس بإلغس()1,500سللبلسيدلسحضالسدنسكلسر
ر

بدبتسرعإلابنسرع نبثقعسدنسرع اإلد.

2
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آلية التنفيذ

 .1تكان سرع كبفآت س بنلع سدإلل ستاصلع سعانع سرع كبفآت سو سرع رشلحبت سفي سرعشركع س ،سرع ي ستقامس
م رر اعس دولسحضالسإ

بدبتسرع اإلدسوسعابنهسوسرع هبمسوسرع ارضلعسرع يسرضطإلااسيهبس

وسرعرفعسعإل اإلدسمبع اصلعسرع نب بعسع حديدسرع كبفآتسالدضبءس اإلدسرال رلج.سدإللسرنست سررديس
عانعسرع كبفآتسوسرع رشلحبتسدندسوضعسرع اصلعسك بسيررديسرع اإلدسدندستحديدسوسصرفس
رع كبفآتسرع يس لح لسدإللهبسكلس نسأدضبءس اإلدسرال رلجسرع ابيلرسرع بعلع :س
أس)سأنستكان سرع كبفأجسدب ععسو نب بعس عسإخ

بصبتسرعاضاسورألد بلسورع وؤوعلبتسرع يس

يقامسيهبسول ح إلهبسدضاس اإلدسرال رلجسمبةضبفعسإعلسرألهدرفسرع حد جس نسقبلس اإلدسرة رلجس
رع رر ستحقلقهبسخاللسرعونعسرع بعلع .س
ب)سسأنستكانسرع كبفآتس نب بعس عسنشبطسرعشركعسورع هبلجسرعالز عسة رلتهبس .س
ج)سرألخذسمالنسرةد ببلسرعقطبعسرعذيستا لسفلهسرعشركعسوحا هبسوخبرجسرعاضاس .س
س) سأن ستكان سرع كبفآت سكبفلع سمشكل س اقال سة قطبب سرألدضبء سذو سكفبءج سوخبرج س نب بعس
وتحفلزهمسورةمقبءسدإللهم .س
 .2السياازسألدضبءسرع اإلدسرع

السسدإللسيندس كبفأجسأدضبءسرع اإلدسسفيسرعا العسرعاب ع.س س

 .3ياازسعاضاس اإلدسرة رلجسرعح السدإللس كبفأجس قبيلسأيسأد بلسأوس نبص ستنفلذيعسأوس
فنلعسأوسإ شبللعس–سم ا

سترخلصس هنيسإضبفلعسيكإلفسيهبسفيسرعشركعس،سوذعكسمبةضبفعس

إعلسرع كبفأجسرع يسي كنسأنسيح لسدإللهبسم ف هسدضاسفيس اإلدسرة رلجسوفيسرعإلابنسرع شكإلعس
نسقبلس اإلدسرة رلجسوفقبًسعنظبمسرعشركبتسونظبمسرعشركعسرأل ب ي.س س

 .4ياازسأنستكانس كبفأجسرألدضبءس فبوتعسرع قدرلسمحلثستاكدس دىسخبرجسرعاضاسوإخ

بصبتهس

ورع هبمسرع ناطعسمهسوإ قالقهسودد سرعاإلوبتسرع يسيحضرهبسوغلرهبس نسرةد ببلرت.س س
 .5يا سأن سال ستكان س كبفأج سأدضبء س اإلد سرة رلج سرع و قإللن سنوبع س ن سرأللببح سرع ي ستحققهبس
رعشركعسأوسأنستكانس بنلعسمشكلس ببشرسأوسغلرس ببشرسدإللسلبحلعسرعشركع.س س
 .6إذر ستبلن سأن سرع كبفآت سرع ي سصرفس سألي س ن سسردضبء سرع اإلد س بنلع سدإلل س اإلا بت سغلرس
صحلحعسأوس ضإلإلعستمسدرضهبسدإللسرعا العسرعاب عسأوستض لنهبستقرلرس اإلدسرة رلجسرعونايس
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فلا سدإلل سدضا سرع اإلد سإدب تهب سعإلشركع سولحق سعإلشركع س طبعب ه سير هب س.ك ب سإذر سقرلتس
رعا العسرعاب عسإنهبءسدضالعسريس نسأدضبءس اإلدسرال رلجسفالسيو حقسرعاضاسريس كبفآجس
وسيا سدإللهسإدب جس لعسرع كبفآتسرع يسصرفسسعهسدنسرعف رجسرع يسأمطإلسسفلهبسدضال ه .س
 .7ي مسصرفسرع كبفآتسورعبدالتسألدضبءسرع اإلدسوأدضبءسرعإلابنسرع نبثقعس نسرع اإلدسمشكلسس
نايس.س س
 .8تقومسرع كبفأجسرعونالعسيلنسدضايس اإلدسرال رلجسفيسحبععسرال قبععسوستاللنسدضاس اإلدس
إ رلجس ديدسوذعكسمحو تبلل سرع اللن.سأضفسرعلسرنستقومسرع كبفأجسيلنسأدضبءسرع اإلدسفيس
حبععسإن هبءس ولجسعإل اإلدسوسرعبدأسيدولجس ديدجسوذعكسمحو ستبلل سيدأسرعدولجس.
 .9السيدس نسرنسيش لستقرلرس اإلدسرة رلجسإعلسرعا العسرعاب عسرعاب يعسدإللسيلبنسشب لسعكلس بس
ح لسدإللهسأدضبءس اإلدسرة رلجسخاللسرعونعسرع بعلعس نس كبفآتسسوبدلسحضالسو

روفبتس

وغلر سذعك س ن سرع زريب سك ب سيش ل سرع ق ى ىرلىر سرع ذكال سدإلل سيلبن س ب سقبضه سأدضبء سرع اإلدس
ياصفهمس اظفلنسأوسإ رلللنسأوس بسقبضاهسنظلرسأد بلسفنلعسأوسإ رللعسأوسإ شبللعس بقسأنس
ورفقسسدإللهبسرعا العسرعاب عسعإلشركع .س

تخضع هذه السياسة للوثائق التنظيمية التالية
 نظبمسرعشركبتسرع ب لسدنسو رزلجسرع ابلجسوسرال ث بلسمابمس1437هىسرع ارفقس2015م. رعنظبمسرأل ب يسعشركعسرعحونسغبزيسإيررهلمسشبكر.س الئحعسحاك عسرعشركبتسرع ب لجسدنسهلئعسرعواقسرع بعلع. رعضارمطسوسرال ررءرتسرع نظل لعسرع ب لجستنفلذرًسعنظبمسرعشركبتسرعخبصعسمبعشركبتسرع وبه عسرعدل ع.

المراجعة و النفاذ
تخضعسهذهسرعولب عسعإل رر اعسرعونالعس نسقبلسعانعسرع كبفآتسوسرع رشلحبتسولا دسأيستاديلس
دإللهبسم ا

سرع

ب قعس نسقبلسرعا العسرعاب عسوسمادستاصلعس اإلدسرة رلجسيذعك.س
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شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر "شركة مساهمة سعودية"

سياسة المكافآت لإلدارة التنفيذية

أوصى ىىلس اإلدسرة رلجسعإلا العسرعاب عسمبد ب سوسرع

ى ىىالسسدإللسرعوى ىىلب ى ىىعسم ا

سقررلس

اإلدسرة رلجسرع ى ىىب لسي بلل س2017/11/15مس سوتمسسإد ب سهذهسرعوى ىىلب ى ىىعسمقررلسرعا العس
رعاب عسع وبه يسرعشركعسس/سسس1439/هى،سرع ارفقس2017/../..مس س
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غرض السياسة
ت بشلبًس عسإع زرمسرعشركعس ي طبلقسقارددسرعحاك عسمشكلسصحلحسوتحقلقسقل عس و در عسدإللسرأل دس

رعبالدسعإل وبه لن،سوسرعاصالسإعلسأق لس ل بتسرعشفبفلعسفيستاب التهس عسرع وبه لنسوأصحببس
رع

بعحسرآلخرلنسفيس بسي اإلقسمقارددسرع كبفآت.ستهىدفسرعولب ىعسإعلسوضعسرع بىب يءسرع ا لهلعس

رع اإلقعسمبع كبفآتسدإللسأ بسسرأل رءسرع يستو خد هبسرعشركعسع كبفأجسكببلسرع نفلذيلنسوسرع اظفلنس

رعذينسيوبه انسمشكلسكبلرسفيسرعن بئجسوستحقلقسأهدرفسرعشركعسرع ا دجس نس اإلدسرال رلجسولكانس
أ رؤهمسحو سوصفهمسرعاظلفيسوسرع اقابتسمبع طبيقسع ابيلرسرأل رءسرع حد ج.س س

نطاق السياسة
تش لسرعولب ىعس اظفلنس نسكبفعسرع و البتسرع نفلذيعسوسرال رللعسرعاإللبسفيسرعشركع.سمحلثستحد س

عانعسرع كبفآتسوسرع رشلحبتس نالبًسرع رركزسرعاظلفلعسرع نفلذيعسوسرال رللعسرع و هدفعس(سرع نفلذين).س س
وسرع كبفآجسهيس بإلغس قطاعسيىىدفعسعإلاظبئفسرع نفلذيعسوسرة رللعسرعاإللبسإضبفعسإعلسرعررت سرأل ب يس

علكبفلءسرأل رءسورةنابزرتسفيس قبيلستحقلقسرالهدرفسرعونالعسرع حد ج.سوب الجسدب عسرعغبيعس نهبس

تحقيق ما يلي:س س

 رال قطببسورع حبفظعسدإللسأفضلسرعكفبءرت.س
 رع حفلزسولفعس و اىسأ رءسرع اظفلنسع حقلقسأهدرفسرعشركعسرعونالعس سوع اكدس سوت نب
رع هبمسورع وؤوعلبت.س

س عس

 رعربطسيلنسأ رءسرع اظفلنسوأهدرفسرعشركعسرعونالع.س

 رعادرععسورةن بفسمبنستكانس سرع كبفآجسوس اشرسرال رءسرع رتبطسيهبسورضحعسوقبيإلعسعإلقلبسس
رتبطعسمبأل رءسرع ؤ ويسككلسورأل رءسرعشخ يسعكلس نسرع اظفلن،سحلثستدفعسرع كبفآتس

فقطسدإللسأ بسسن بئجسد إللعسصبل عسع قللمسرأل رء.

تحديد المكافأة على أساس األداء
 ي مسفيسيدريعسرعابمسإقررلسأهدرفسرعشركعسمشكلسدبمسوأهدرفسرع نفلذيلنسوس ؤشرسر رئهمسكلس
دإللسحدىسوسنوبعس وبه عسكلسقطبعسروسإ رلجسم بسي نب
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 فيسنهىبيعسكلسدبمسيقرلس اإلدسرال رلجس بسإذرسكبنسيرلدس نحس كبفآتسينبءسدإللستاصلعس

عانعسرع كبفآتسوسرع رشلحبتسمحو سناىبحسرعشركعسفيستحقلقسأهدرفهبسرع اإلقعسمبعا إللبتس

وسراللببحسرع بفلع.س

 ت نب

سقل عسرع كبفأجسرع ناحعسعإل نفلذيلنسم الجس نب بعس عسصبفيسرعربحسرعذي سحقق هس

رعشركعسوس وبه عسرعقطبعسوسرع وبه عسرعفر يعسعإل نفلذيسفيستحقلقسأهدرفسرعشركعسمبالضبفعس

رعلس دجسرعخد عسرعفاإللعسسعإل نفلذيس نسدبمسرع قللم.

 علوسسرعغبيعس نسرع كبفآتسرع االضسدنسأ رسرع نفلذيسأوسرةضبفع.سياا سع قديرس اإلدس
رة رلجسرعاحلدسورع طإلقس بسإذرسكبنسسهنبكس كبفآتس سوقل هبسوتاقل هب،سوفيسحبلسكبنسس

مس

كبفأجسرع اظفلن.سينبغيسددمسإف ررضسأنسريس فابتس بمقعسقدسأل سسن طبًسع وديدس كبفآتس

و قبإللع.س

 رع كبفأجسرعونالعسأوسرعح السدإللهبسعلدستإلقبئلبًسحلثسالسياازسعإل نفلذينسرعح السدإللسأيس
كبفآتسدنسأيس نعسالستحققسرعشركعسفلهبسألببحبًسصبفلع.

 السيحقسعإل نفلذيلنسرعح السدإللسأيس كبفأجس نالعس بسعمسي حققس80س%س نسرعهدفسرع بعيس
رعذيستمسرق ررلهسيدريعسرعابم.س

 ال ست رفسرع كبفأجسأليستنفلذيسدإللسلأسسقطبعسعمسيحققس 75س %س نسأهدرفهسرع قرجسفيس
يدريعسرعابم.س

 ي مسريقبفسرع كبفأجسأوسر ر ر هبسإذرستبلنسأنهبستقرلتسينبءسدإللس اإلا بتسغلرس قلقع .س
 ياب سرعنظرسفيسرع كبفآجسوسنوب هبسوفقس ؤشررتسرال رءسفل بسعاسقرلس اإلدسرال رلجسدنس نعس
بعلعس حد جس نحسأ همسفيسرعشركعسألدضبءسرة رلجسرع نفلذيع.سس

العوامل المؤثرة في احتساب مكافأة الموظف التنفيذي
 أ رءسرع اظف.س
 أ رءسرعقطبع.س
 رعدل عسرعاظلفلع.س


و اىس وبه عسرعقطبعسفيستحقلقسأهدرفسرعشركع.
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 نظبمستقللمسأ رءس رجس نالبًسإ نب رًسإعلسرع هىبمسرع حد جسفيسرعاصفسرعاظلفيس ؤشررتسرال رءس
رعرئلولعسدنسرعونعسذرتسرعاالقعس.سول مسإ اررضسرعا لسرعذيسأنازهس قبيلسرالهدرفس

رع حققع.

آلية التنفيذ
 تقامسرة رلجسرع نفلذيعسمبعرفعسعإل اإلدسمبعن بئجسرع بعلعسرع حققعسعابمسرع قللمسرع ن رمسع حديدس
ودبءسرع كبفآتسحو سرعولب عسرع ا دج.س
 يطإلعسرع اإلدسدإللسرعن بئجسرع بعلعسعإلابمسرع ن سرم.س


فيسحبععستحقلقسرعربحسرع بفيسرع و هدفسيطإل سرع اإلدس نسعانعسرع رشلحسورع كبفآتس

ينبءسدإللسرعولب عسرع ا دج.س
تحديدسحامسودبءسرع كبفآتس ًس
 تقامسرعإلانعسي حديدسحامسودبءسرع كبفآت.س
 تقامسرعإلانعسمبةطالعسدإللستقللمسأ رءسرعشركعسوقطبدبتهبسرع خ إلفع.س
 ترفعسرعإلانعسإعلسرع اإلدسي فبصللسحامسودبءسرع كبفأجسورعقطبدبتسرع و حقع.س
 يقامسرع اإلدسمادسإقررلس بسيررهسحلبلسهذرسرأل رسي ا لهسرة رلجسرع نفلذيعسم رفسرع كبفآتس
ورعرفعسم بستمسعإل اإلد.

تخضع هذه السياسة للوثاق التنظيمية التالية
 الئحعسحاك عسرعشركبتسرع ب لجسدنسهلئعسرعواقسرع بعلع.

المراجعة و النفاذ
تخضعسهذهسرعولب عسعإل رر اعسرعوىىنالعس نسقبلسعانعسرع كبفآتسوسرع رشلحبتسولنبغيستاديإلهبس
كإل بسإق ضلسرأل رسكيست بشلس عسرع ركزسرع بعيسوس لزرنلعسرعشركع سوسحامسأد بعهبسورةقببلسدإللس
رع خبطرج،سوذعكسدنسكلسف رجس ش اععسي قديرسرأل رءسولا دسأيستاديلسدإللهبسم ا
رعا العسرعاب عسوسمادستاصلعس اإلدسرة رلجسيذعك.س س
س
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سياسة و معايير العضوية لمجلس اإلدارة

أوص ىىجلس اإللارةالللما ة اللام سللت ادة ةلولامدت ىىى الااجلامب ىىا ق ىىللتةى

ل اللس اإلل

ارةالللامتى ى ى ى ى ى ى ةلل د ل ل2017/11/15مل لوتمللإادة ةلهذهلامب ى ى ى ى ى ىىا ق ى ى ى ى ى ىىللتق اللام ة اللام سلل
مةب هةيلامش كللل/للل1439/هى،لامةىافقل2017/../..مل ل
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سياسات ومعايير العضوية في مجلس اإلدارة
 )1يتولى إدارة الشررر

مجلس إدارة مؤلف من (  ) 8أعضرررتن خبتم ال الجة ا ال تم ال تدي للةمرررت ةان

لةدة ال خزيد عن ثالث ( )3سبوات و يجوز إعتدة خ اابال ل دة دورات.
 )2يجب أن يكون أغل ا أعضتن الةجلس من األعضتن الغا التبفاذيان.
 )3أال يقل عدد األعضتن الةمتقلان عن عضوين ،أو عن ثلث أعضتن الةجلس أيال أ ث .
 )4ي اان عدد تف بتلةجلس من األ عضرررررتن لوب الم ة بةجتش البشرررررتل ال ةامررررر للشررررر

 ،عالوة على

خ اخال ال تم األخ ى من واقع سا خال الذاخا .
 )5أن يلتزم ال ضو بتمصاص وقت ت ف للقاتم بةمؤولاتخه ف الش

.

حق المساهم في الترشح
يحق لكل ممت ل خ شاح نفمه أو شمص آخ أو أ ث ل ضوي مجلس اإلدارة ،وللك ف حدود نم ملكاتهل
ف رأس الةتش.

شروط الترشح لعضوية مجلس اإلدارة
على لجب الت شاحتت والةكتفآت عبد التو صا بت شاح أع ضتن مجلس اإلدارة م اعتة مت ورد ف
من ش ول وأحكتم و الة تيا الواردة ف الةتدة ال اب

ذه ال مات س

من ذه الماتس  ،ومت خق ره الاائ من متطل تت.

 )1يشت ل أال يشغل عضو مجلس اإلدارة عضوي مجلس إدارة أ ث من خةس ش تت ممت ة مدرج ف آن
واحد.
 )2أن يكون الة شح ل ضوي مجلس اإلدارة حمن الما ة والمة .
 )3أال يكون الة شح قد س ق أن صدر ضده أحكتم قضتةا ف احدى الج اةل الةمل بتلش ف او األمتن .
 )4أال يكون الة شح قد س ق الحكل علاه بتإلفالس.
 )5أال يكون موظفًت حكوماًت عدا مت يتل خ اابال من ق ل قطتعتت الدول .
مبتفم سوا ًن ف نشتل الش

 )6أال يكون الة شح عضو ف مجلس إدارة لش

أو نشتل ش تخات التتب .

 )7يفضل من يكون قد شغل أو ال يزاش يشغل مبص ًت قاتديًت مترس فاه وضع االست اخاجاتت واخمتل الق ارات.
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 )8أن يتقدم الة شررح خالش الةدة الةبصرروع علاات ف الفق ة ( )1من الةتدة المتمم ر بطلب تتب موقع إلدارة
الش

على أن يشةل للب الت شح وصفًت لم ات الة شح ومؤ تلته وماتراخه ووظتةفه وعضويتخه المتبق

والحتلا .

معايير العضوية في مجلس إدارة شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر
عبد قاتم الشمص بت شاح نفمه ل ضوي مجلس إدارة الش

يجب أن خبط ق علاه الش ول والة تيا التتلا :

 .1ان ال يقل عة عضو مجلس االدارة عن  30عتمتً.
 .2ان ال يقل مؤ له ال لة عن الدرج الجتم ا وان يكون له خ ة عةلا ف مجتش نشتل الش

لةدة ال خقل

عن ثالث سبوات او مجتالت مةتث .
 .3يفضرررررررل من يتةتع بقدر تف من الة ف بتألمور اإلداري و الةتلا وأن يكون ملةت ً بتلقواعد و اللواةح
والتش ي تت لات ال الق وبحقوق وواج تت مجلس اإلدارة.
 -4يجب أال خقل نمرررررر حضرررررروره الجتةتعتت الةجلس ف الدورة المررررررتبق للت شرررررراح عن  %75من مجةوع
إجتةتعتت محددة بثالث سبوات.
 -5أن يلتزم بتألحكتم و األنظة و اللواةح و الت لاةتت المتري ف الةةلك .
 -6يفضل من س ق له ان شغل عضوي مجلس إدارة إحدى الش تت الةمت ة .
 -7ان ال يكون الة شح قد صدر ضده ق ارا من ائ الموق الةتلا .
 -8ال يجوز أن ي شرررح ل ضررروي مجلس اإلدارة ل من شرررغل نفس الة ز ف شررر
ش

صرررفات أو خل عزله ف

أخ ى.

 -9يجب ان يمة عضو مجلس اإلدارة من االشمتع اإلعت تريان شمصت ً ل ا ات ً لتةثال لال مدة الةجلس.
 -10ان يوافق الة شح ،الةوصى علاه من ق ل لجب الةكتفآت و الت شاحتت ،على إج ان الةقتبلـررر الشمصاـررر
مع لجبـ الت شاحتت والةكتفآت بتلش

.
تفا ف رفع ممررررررتوى أدان الشرررررر تت و خطوي

 -11أن يكون على خ ة بتإلدارة و على دراي
بةبظور خطوي ب.
 -12أن يكون لديه الوقت الكتف لل ةل.

 -13أن يكون على خ ة و دراي ف األعةتش التجتري و عةلاتت االمداد و التوريد.
 -14أن يكون على خ ة و دراي ف األمور الةتلا  ،و الةحتس ا  ،وال بكا  ،و االقتصتدي بشكل عتم.
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 -15أن يكون على م ف و دراي بةفت ال التجترة االلكت ونا و خجترة التجزة .
 -16أن يكون على خ ة و دراي بتلةشررتريع الك ا ة من نتحا إدارة الةبتقصررتت و ملحقتخات و التفتصررال التقبا
المتص بات.
 -17أن يكون على خ ة و دراي بتطوي الااكل التبظاة و بائ ال ةل و بشكل عتم يكون على دراي بتلةوارد
ال ش ي .
 -18أن يكون على خ ة و دراي بأمور التصباع و عةلاتت الصاتن .
 -19أن يكون على خ ة و دراي بأمور حلوش الطتق و الطتق الةتجددة.
 -20أن يكون له خ ة و خ تمل مم قت ً مع اإلدارات الحكوما .

إجراءات الترشح لعضوية مجلس اإلدارة
 )1يت ان على الش

فتح بتب الت شاح ق ل انتاتن دوره الةجلس ب  60يومت على االقل.

 )2يتل نشرر إعالن الت شررح ف الةوقع اإللكت ون للشرر

والةوقع اإللكت ون للمرروق وف أب وسررال أخ ى

خحدد ت الاائ ؛ وللك لدعوة األ شرررررمتع ال اغ ان ف الت شرررررح ل ضررررروي مجلس اإلدارة ،على أن يظل بتب
الت شح مفتو ًحت مدة شا على األقل من ختريخ اإلعالن.
 )3يتل اإلعالن ف الةوقع اإللكت ون للمررروق م لومتت عن الة شرررحان ل ضررروي مجلس اإلدارة عبد نشررر أو
خوجاه الدعوة الن قتد الجة ا ال تم  ،على أن ختضةن خلك الة لومتت وصفًت لم ات الة شحان ومؤ تلتال
وماتراخال ووظتةفال وع ضويتخال ال متبق والحتلا  ،ويتل خوفا ن مم من ذه الة لومتت ف م ز الش
ال ةاس وموق ات اإللكت ون .
 )4يتل اسررتمدام التصررويت الت ا ة ف انتمتب مجلس اإلدارة ،بحاث ال يجوز اسررتمدام حق التصررويت للمررال
أ ث من م ة واحدة.
 )5يقتصرررررر التصررررررويت ف الجة ا ال تم على الة شررررررحان ل ضرررررروي مجلس اإلدارة الذين خل اإلعالن عن
م لومتخال وفق الفق ة ( )2من ذه الةتدة.
 )6يجب ان يفوق عدد الة شررررررحان لةجلس االدارة الذين خط ئ اسررررررةتةال امتم الجة ا ال تم عدد الةقتعد
الةتوف ة.
 )7يفصررح الة شررح للةجلس وللجة ا ال تم عن أب من حتالت خ ترض الةصررتلح – وفق اإلج انات الةق رة
من الاائ  ،وخشةل :
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أ -وجود مصررررلح م تشرررر ة أو غا م تشرررر ة ف األعةتش وال قود الت ختل لحمررررتب الشرررر

الت

ي غب ف الت شح لةجلس إدارخات.
ب -اشت ا ه ف عةل من شأنه مبتفم الش

 ،أو مبتفمتات ف أحد ف وع البشتل الذب خزاوله.

المركز الشاغر في المجلس:
إلا شغ م ز أحد أع ضتن مجلس اإلدارة تن للةجلس أن ي ان ع ضوا ً مؤقتت ً ف الة ز ال شتغ بح مب
الت خاب ف الحصررروش على األصررروات ف الجة ا الت انتم ت الةجلس  ،على أن يكون مةن ختواف فاال الم ة
والكفتي ويجب أن خ لغ بذلك وزارة التجترة و االسرررتثةتر و ذلك ائ المررروق الةتلا خالش خةمررر أيتم عةل من
ختريخ الت اان وأن ي ض الت اان على الجة ا ال تم ال تدي ف أوش اجتةتع لات ويكةل ال ضرو الجديد مدة سرلفه .
وإلا لل ختواف ال ش ول الالزم الن قتد مجلس اإلدارة ب م ب نقص عدد أع ضتةه عن الحد األدنى الةب صوع علاه
ف نظتم الش ر تت أو نظتم الش ر

االسررتس وجب على بقا األعضررتن دعوة الجة ا ال تم ال تدي لالن قتد خالش

ستان يومت ً النتمتب ال دد الالزم من األعضتن .

تخضع هذه السياسة للوثائق التنظيمية التالية
 نظتم الش تت الصتدر عن وزارة التجترة و االستثةتر ب تم  1437ـ الةوافق 2015م.الحمن غتزب إب ا ال شت .
 البظتم األستس لش -الةح حو ة الش تت الصتدرة عن ائ الموق الةتلا .

المراجعة و النفاذ
خمضع الماتس لة اج ســبوي ويب غ خ ديلات ب د خوصا لجب الةكتفآت و الت شاحتت من ق ل
مجلس اإلدارة لةت إقتضى األم أو عبد وجود خغاا ف أي أنظة قد خصدر عن الجاتت ال قتبا ف الةةلك
خمتدع م اج أو خ ديل لاذه الماتس وي تةد أب خ ديل علاات بةوجب الةصتدق من ق ل الجة ا ال تم و
ب د خوصا مجلس اإلدارة بذلك.ل
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النص قبل التعديل

النص بعد التعديل

تملك األراضي والعقارات والمنقوالت لتحقيق أغراضها ،سواء بيع و شراء و تملك و استئجار و تطوير و بناء العقارات
وإعادة استغاللها للبيع و التأجير لصالح الشركة.
داخل المملكة أو خارجها.

المادة الثانية و العشرون  :صالحيات الرئيس
والنائب والعضو المنتدب وأمين السر
يعين مجلس اإلدارة من بين أعضائه رئيسا ً ونائبا ً للرئيس
ويجوز له أن يعين عضوا منتدبا  ،وال يجوز الجمع بين
منصب رئيس مجلس اإلدارة وأي منصب تنفيذي
بالشركة .
كما يجوز لمجلس اإلدارة أن يعين رئيسا تنفيذيا من
بين أعضائه أو من غيرهم ،ويجوز أن يجمع عضو
واحد بين مركز العضو المنتدب والرئيس التنفيذي .

المادة الثانية و العشرون  :صالحيات الرئيس
والنائب وأمين السر
يعين مجلس اإلدارة من بين أعضائه رئيسا ً ونائبا ً
للرئيس ويجوز له أن يعين عضوا منتدبا  ،وال يجوز
الجمع بين منصب رئيس مجلس اإلدارة وأي منصب
تنفيذي بالشركة .
كما يجوز لمجلس اإلدارة أن يعين عضواً منتدبا ً من بين
أعضائه أو رئيسا تنفيذيا من بين أعضائه أو من غيرهم
ويحدد مجلس اآلدارة في قرار تعيينه سلطات وصالحيات
ومهام و الرئيس التنفيذي ومدة توليه هذا المنصب و مكافأته

ويجوز أن يجمع عضو واحد بين مركز العضو المنتدب
والرئيس التنفيذي .
يختص رئيس المجلس بتمثيل الشركة أمام المحاكم
الشرعية والهيئات القضائية وديوان المظالم والهيئات
العمالية العليا واالبتدائية ولجان األوراق التجارية
والمالية ولجان فض المنازعات بإختالف أنواعها وكافة
اللجان القضائية األخرى بإختالف أنواعها وهيئات
التحكيم وكتابات العدل حق المرافعة والمدافعة
والمخاصمة والمطالبة والمخالصة والصلح والتنازل
واإلقرار واإلنكار والشفعة والكفالة وإقامة الدعاوى
وسماع الدعاوي والرد عليها وطلب حلف اليمين ورده
وإحضار الشهود وإقامة البينة والدفع وإنكار الخطوط
والتواقيع واألختام والطعن فيها وطلب تعيين المحامين
والخبراء والمحكمين وردهم ومتابعة كل القضايا التي
تقام من قبل الشركة أو ضدها أمام المحاكم الشرعية
والهيئات القضائية وديوان المظالم ومكاتب العمل
والعمال والهيئات العمالية العليا واالبتدائية ولجنة
المنازعات العمالية والجان المصرفية ولجان األوراق
التجارية وكافة الهيئات واللجان القضائية األخرى
وهيئات التحكيم والصلح وقبول األحكام ونفيها عن

يختص رئيس المجلس بتمثيل الشركة أمام المحاكم
الشرعية والهيئات القضائية وديوان المظالم والهيئات
العمالية العليا واالبتدائية ولجان األوراق التجارية
والمالية ولجان فض المنازعات بإختالف أنواعها وكافة
اللجان القضائية األخرى بإختالف أنواعها وهيئات
التحكيم وكتابات العدل حق المرافعة والمدافعة
والمخاصمة والمطالبة والمخالصة والصلح والتنازل
واإلقرار واإلنكار والشفعة والكفالة وإقامة الدعاوى
وسماع الدعاوي والرد عليها وطلب حلف اليمين ورده
وإحضار الشهود وإقامة البينة والدفع وإنكار الخطوط
والتواقيع واألختام والطعن فيها وطلب تعيين المحامين
والخبراء والمحكمين وردهم ومتابعة كل القضايا التي
تقام من قبل الشركة أو ضدها أمام المحاكم الشرعية
والهيئات القضائية وديوان المظالم ومكاتب العمل
والعمال والهيئات العمالية العليا واالبتدائية ولجنة
المنازعات العمالية والجان المصرفية ولجان األوراق
التجارية وكافة الهيئات واللجان القضائية األخرى
وهيئات التحكيم والصلح وقبول األحكام ونفيها عن

الشركة وطلب تنفيذ األحكام ومعارضتها وقبض ما الشركة وطلب تنفيذ األحكام ومعارضتها وقبض ما
يحصل من التنفيذ .
يحصل من التنفيذ .
كما يختص رئيس المجلس ونائب الرئيس والعضو
المنتدب والرئيس التنفيذي مجتمعين أو منفردين بتمثيل

كما يختص رئيس المجلس ونائب الرئيس والعضو
المنتدب والرئيس التنفيذي مجتمعين أو منفردين بتمثيل
الشركة في عالقتها مع الغير ومكاتب العمل والعمال
والجوازات والحقوق المدنية وأقسام الشرطة والمرور
والبلديات واإلمارات والمحافظات ووزارة الداخلية
والخارجية والسفارات والقنصليات والجمارك وجميع
الجهات الحكومية األخرى والغرف التجارية والصناعية
والهيئات والجهات الخاصة والبنوك والشركات
والمؤسسات على اختالف أنواعها داخل وخارج المملكة
والتوقيع على كافة أنواع العقود والوثائق والمستندات بما
في ذلك دون حصر التوقيع على عقــود تأسيس الشركات
التي تشترك فيها الشركة مع كافة قرارات تعديلها
وسواءا كان التعديل بزيادة أو تخفيض رأس المال أو
تعديل األغراض أو خروج أو دخول شريك أو تعديل
أي بند من بنود عقد التأسيس أو تصفية الشركات أو
شطب السجالت التجارية أو تعديلها داخل المملكة
وخارجها والتوقيع على شراء أو بيع الحصص أو
األسهم في الشركات األخرى والتصرف في أصولها
وممتلكاتها وعقاراتها وينطبق جميع ما ذكر أعاله على
جميع الشركات التي تكون تلك الشركات مؤسسة لها أو
تكون مالكة لها أو مشاركة فيها أو مساهمة بها  ،وتوقيع
طلب االكتتاب بإسم الشركة بالشركات المساهمة واستالم
الفائض بعد التخصيص واستالم األرباح وحضور
جمعياتها العامة أو تفويض من يراه للحضور والتصويت
بإسم الشركة ،و شراء األراضي والعقارات وبيعها
واإلفراغ وقبوله واالستالم والتسليم واالستئجار والتأجير
والقبض ودفع الثمن والرهن وفك الرهن والفرز
وإستخراج حجج اإلستحكام وتوقيع الدخول في
المناقصات والقبض والتسديد واإلقرار والصلح والتنازل
والتعاقد واإللتزام واإلرتباط بإسم الشركة ونيابة عنها
والتوقيع على كافة أنواع اإلتفاقيات والصكوك
واإلفراغات أمام كتاب العدل والجهات الرسمية
والخاصة داخل المملكة وخارجها وتوقيع إتفاقيات
الضمانات والكفاالت والرهون وفكها وتسجيل العالمات
التجارية والوكاالت التجارية ،ولكل منهم حق تعيين المدراء

الشركة في عالقتها مع الغير ومكاتب العمل والعمال
والجوازات والحقوق المدنية وأقسام الشرطة والمرور
والبلديات واإلمارات والمحافظات ووزارة الداخلية
والخارجية والسفارات والقنصليات والجمارك وجميع
الجهات الحكومية األخرى والغرف التجارية والصناعية
والهيئات والجهات الخاصة والبنوك والشركات
والمؤسسات على اختالف أنواعها داخل وخارج المملكة
والتوقيع على كافة أنواع العقود والوثائق والمستندات بما
في ذلك دون حصر التوقيع على عقــود تأسيس الشركات
التي تشترك فيها الشركة مع كافة قرارات تعديلها
وسواءا كان التعديل بزيادة أو تخفيض رأس المال أو
تعديل األغراض أو خروج أو دخول شريك أو تعديل
أي بند من بنود عقد التأسيس أو تصفية الشركات أو
شطب السجالت التجارية أو تعديلها داخل المملكة
وخارجها والتوقيع على شراء أو بيع الحصص أو
األسهم في الشركات األخرى والتصرف في أصولها
وممتلكاتها وعقاراتها وينطبق جميع ما ذكر أعاله على
جميع الشركات التي تكون تلك الشركات مؤسسة لها أو
تكون مالكة لها أو مشاركة فيها أو مساهمة بها  ،وتوقيع
طلب االكتتاب بإسم الشركة بالشركات المساهمة واستالم
الفائض بعد التخصيص واستالم األرباح وحضور
جمعياتها العامة أو تفويض من يراه للحضور والتصويت
بإسم الشركة ،و شراء األراضي والعقارات وبيعها
واإلفراغ وقبوله واالستالم والتسليم واالستئجار والتأجير
والقبض ودفع الثمن والرهن وفك الرهن والفرز
وإستخراج حجج اإلستحكام وتوقيع الدخول في
المناقصات والقبض والتسديد واإلقرار والصلح والتنازل
والتعاقد واإللتزام واإلرتباط بإسم الشركة ونيابة عنها
والتوقيع على كافة أنواع اإلتفاقيات والصكوك
واإلفراغات أمام كتاب العدل والجهات الرسمية
والخاصة داخل المملكة وخارجها وتوقيع إتفاقيات
الضمانات والكفاالت والرهون وفكها وتسجيل العالمات
التجارية والوكاالت التجارية وإصدار الوكاالت
الشرعية نيابة عن الشركة ،كما يكون للعضو المنتدب والموظفين والفنيين والعمال وعزلهم  ،وفتح فروع للشركة
والرئيس التنفيذي مجتمعين ومنفردين حق التوقيع على وتعيين مدرائها وإصدار الوكاالت الشرعية نيابة عن
فتح الحسابات المصرفية بكافة أنواعها لدى كافة البنوك الشركة ،كما يكون لرئيس مجلس اإلدارة و نائب الرئيس

المحلية والخارجية وإقفالها وإصدار الشيكات
واالعتمادات والسحب واإليداع وعقد القروض
والتسهيالت المصرفية والتوقيع على كافة مستنداتها
والتوقيع على كافــة أنواع العقود والوثائق واالتفاقيات
والصكوك واألوراق والمستنــدات والشيــكات وكافة
المعامالت المصرفية وفتح الحسابات اإلستثمارية بإسم
الشركة لدى كافة البنوك وشركات التمويل اإلسالمية
والصناديق العقارية والصناعية والزراعية بإسم الشركة
وإستالم المبالغ المدفوعة للشركة وتسليمها ،والتوقيع
على عقود اتفاقيات القروض والضمانات والكفاالت
والرهن وفكها لدى البنوك والمصارف وصناديق
اإلقراض العامة والجهات التمويلية المحلية والدولية
والتوقيع على كل المراسالت والعقود وااللتزامات
بالنيابة عن الشركة وإبرام االتفاقيات الخاصة بالقروض
الالزمة للشركة ورهن موجودات الشركة وتقديم
ضمانات أخرى للوفاء بالتزامات الشركة المترتبة على
مثل هذه القروض داخل المملكة وخارجها وحق شراء
األسهم وبيعها لصالح الشركة وفتح وإدارة المحافظ
االستثمارية بإسم الشركة أو إلغائها أو تصفيتها وإقفالها
 ,وله حق التحويل من الحسابات االستثمارية إلى الجارية
والعكس واستالم قيمة بيع األسهم وأرباحها وله إنجاز
والتوقيع على كافة المستندات المطلوبة للحصول على
التسهيالت اإلئتمانية من البنوك التجارية بما في ذلك
إنجاز والتوقيع على إتفاقيات التسهيالت اإلئتمانية
واألوراق التجارية والتنازل عن مستحقات عقود
المشاريع المتعلقة بالتسهيالت التي تحصل عليها الشركة
من البنوك .
كما يكون للعضو المنتدب والرئيس التنفيذي مجتمعين
ومنفردين طلب التأشيرات من مكاتب العمل واالستقدام
بإسم الشركة ومنح مكفولي الشركة تأشيرات الخروج
والعودة والخروج النهائي ونقل الكفاالت والتنازل عنها
وعمل اإلقامات والشهادات الطبية والتوقيع على
الوكاالت التجارية  ،ولكل منهم حق تعيين المدراء
والموظفين والفنيين والعمال وعزلهم  ،وفتح فروع
للشركة وتعيين مدرائها.

للعضو المنتدب والرئيس التنفيذي مجتمعين ومنفردين
حق التوقيع على فتح الحسابات المصرفية بكافة أنواعها
لدى كافة البنوك المحلية والخارجية وإقفالها وإصدار
الشيكات واالعتمادات والسحب واإليداع وعقد القروض
والتسهيالت المصرفية والتوقيع على كافة مستنداتها
والتوقيع على كافــة أنواع العقود والوثائق واالتفاقيات
والصكوك واألوراق والمستنــدات والشيــكات وكافة
المعامالت المصرفية وفتح الحسابات اإلستثمارية بإسم
الشركة لدى كافة البنوك وشركات التمويل اإلسالمية
والصناديق العقارية والصناعية والزراعية بإسم الشركة
وإستالم المبالغ المدفوعة للشركة وتسليمها ،والتوقيع
على عقود اتفاقيات القروض والضمانات والكفاالت
والرهن وفكها لدى البنوك والمصارف وصناديق
اإلقراض العامة والجهات التمويلية المحلية والدولية
والتوقيع على كل المراسالت والعقود وااللتزامات
بالنيابة عن الشركة وإبرام االتفاقيات الخاصة بالقروض
الالزمة للشركة ورهن موجودات الشركة وتقديم
ضمانات أخرى للوفاء بالتزامات الشركة المترتبة على
مثل هذه القروض بعد موافقة أعضاء مجلس اإلدارة داخل
المملكة وخارجها وحق شراء األسهم وبيعها لصالح
الشركة وفتح وإدارة المحافظ االستثمارية بإسم الشركة
أو إلغائها أو تصفيتها وإقفالها  ,وله حق التحويل من
الحسابات االستثمارية إلى الجارية والعكس واستالم قيمة
بيع األسهم وأرباحها وله إنجاز والتوقيع على كافة
المستندات المطلوبة للحصول على التسهيالت اإلئتمانية
من البنوك التجارية بما في ذلك إنجاز والتوقيع على
إتفاقيات التسهيالت اإلئتمانية واألوراق التجارية
والتنازل عن مستحقات عقود المشاريع المتعلقة
بالتسهيالت التي تحصل عليها الشركة من البنوك .

ولكل منهم في حدود إختصاصاته حق إصدار الوكاالت
الشرعية نيابة عن الشركة  ،كما وأنه لكل منهم في حدود
إختصاصاته أن يوكل أو يفوض واحدا ً أو أكثر من
أعضاء مجلس اإلدارة أو من غيرهم في مباشرة عمل
أو أعمال معينة داخل المملكة وخارجها ولهم حق إلغاء
الوكاالت الشرعية وإلغاء التفويض أو التوكيل جزئيا أو
ويكون لرئيس المجلس خاصة صالحية دعوة المجلس
كليا ً .
لالجتماع وترأس اجتماعات المجلس والجمعية العامة
للمساهمين وينوب عنه في ذلك نائب رئيس المجلس في ويكون لرئيس المجلس خاصة صالحية دعوة المجلس
لالجتماع وترأس اجتماعات المجلس والجمعية العامة
حالة غيابة .
للمساهمين وينوب عنه في ذلك نائب رئيس المجلس في
حالة غيابة .

ويتمتع العضو المنتدب باإلضافة إلى ذلك بالصالحيات
األخرى التي يحددها مجلس اإلدارة من أعمال باإلضافة ويجوز ان يحدد مجلس اإلدارة مكافأة لرئيس المجلس
ونائب رئيس مجلس مقابل ما يقوم به كل منهم من أعمال
إلى الصالحيات المنصوص عليها في هذه المادة .
إدارية وفنية وأعمال مختلفة باإلضافة إلى المكافأة
ولكل منهم في حدود إختصاصاته حق إصدار الوكاالت المقررة لهم كأعضاء في مجلس اإلدارة بمقتضى المادة
الشرعية نيابة عن الشركة  ،كما وأنه لكل منهم في حدود التاسعة عشر من هذا النظام .
إختصاصاته أن يوكل أو يفوض واحدا ً أو أكثر من ويعين مجلس اإلدارة أمين سر يختاره من بين أعضائه
أعضاء مجلس اإلدارة أو من غيرهم في مباشرة عمل أو من غيرهم ويختص بأعمال السكرتارية الخاصة
أو أعمال معينة داخل المملكة وخارجها ولهم حق إلغاء بالمجلس ويحدد مجلس اإلدارة مكافأته ومدته .
الوكاالت الشرعية وإلغاء التفويض أو التوكيل جزئيا أووال تزيد مدة رئيس المجلس ونائبه وأمين السر عضو
كليا ً .
مجلس اإلدارة على مدة عضوية كل منهم في المجلس ،
ويجوز ان يحدد مجلس اإلدارة مكافأة لرئيس المجلسويجوز إعادة انتخابهم  ،وللمجلس في أي وقت أن يعزلهم
ونائب رئيس مجلس والعضو المنتدب مقابل ما يقوم بهأو أيا ً منهم دون إخالل بحق من عزل في التعويض إذا
كل منهم من أعمال إدارية وفنية وأعمال مختلفةوقع العزل لسبب غير مشروع أو في وقت غير مناسب.
باإلضافة إلى المكافأة المقررة لهم كأعضاء في مجلس
اإلدارة بمقتضى المادة التاسعة عشر من هذا النظام .
ويعين مجلس اإلدارة أمين سر يختاره من بين أعضائه
أو من غيرهم ويختص بأعمال السكرتارية الخاصة
بالمجلس ويحدد مجلس اإلدارة مكافأته ومدته.
وال تزيد مدة رئيس المجلس ونائبه والعضو المنتدب
وأمين السر عضو مجلس اإلدارة على مدة عضوية كل
منهم في المجلس  ،ويجوز إعادة انتخابهم  ،وللمجلس
في أي وقت أن يعزلهم أو أيا ً منهم دون إخالل بحق من
عزل في التعويض إذا وقع العزل لسبب غير مشروع
أو في وقت غير مناسب .
مالحظة:
العبارات باللون األحمر للحذف-العبارات باللون األخضر لإلضافة
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تاريخ الحصول على

المؤهـــل

التخصص

محاسب قانوني معتمد حاصل
على الزمالة المحاسبية ((CPA
محاسب قانوني معتمد حاصل
على زمالة الهيئة السعودية
للمحاسبين القانونين
()SOCPA
بكالوريوس

إسم الجهـة المانحة

المؤهــل
2009

محاســبة

2007

الهيئة السعودية للمحاسبين القانونين

2003

جامعة الملك سعود
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بنــك الريــاض  -في إدارة اإلعتمادات المستندية .

 .4العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركات أخرى أيا ً كان شكلها القانوني أو اللجان
المنبثقة منها:
اسم الشركة

النشاط الرئيسي

التعاونية للتأمين

التأمين

أسمنت تبوك

المواد األساسية

صفة العضوية (تنفيذي،
غير تنفيذي ،مستقل)
من خارج أعضاء
المجلس
من خارج أعضاء
المجلس

طبيعة العضوية
(بصفته الشخصية،
ممثل عن شخصيه
اعتباريه)

عضوية اللجان

الشكل القانوني للشركة

بصفته الشخصية

لجنة مراجعه

شركة مساهمة

بصفته الشخصية

لجنة مراجعه

شركة مساهمة

