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يرس مجلس إدارة بنك الجزيرة دعوة مساهميه الكرام للمشاركة والتصويت يف اجتامع الجمعية العامة غري العادية الـ 61 )االجتامع األول( حضوريا 
وعن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداواليت وذلك ضمن الجهود واإلجراءات الوقائية واالحرتازية من قبل الجهات الصحية 
19( واملقرر عقده مبشيئة الله تعاىل يف  املختصة وذات العالقة باململكة العربية السعودية للتصدي لفايروس كورونا املستجد )كوفيد - 
متام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم األربعاء 15 جامدى األوىل 1442هـ املوافق 30 ديسمرب 2020م )حسب تقويم أم القرى( يف 

مقر اإلدارة العامــة للبنك الواقع عىل تقاطع طريق امللك عبد العزيز مع شارع حراء يف حي النهضة مبدينة جدة.  حسب الرابط:  

https://goo.gl/maps/1NKwSGHkw282
وذلك للتصويت يف جدول األعامل التايل:

التصويت عىل تعديل الئحة عمل لجنة املراجعة. ) مرفق(  .1

التصويت عىل تعديل الئحة عمل لجنة الرتشيحات واملكافآت. )مرفق(  .2

اإلدارة يف املنصب  )عضو مستقل( يف مجلس  عبداللطيف امللحم،  بن  خليفة  األستاذ/  بتعيني  اإلدارة  التصويت عىل قرار مجلس   .3
الشاغر إعتباراً من تاريخ 29 يونيو 2020م وحتى إنتهاء دورة املجلس الحالية بتاريخ 31 ديسمرب 2021م  خلفاً للعضو السابق )عبدالكريم 

بن ابراهيم املعيوف,)عضو مستقل( )مرفق السرية الذاتية(.

التصويت عىل تفويض مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف/ ربع سنوي عن العام املايل 2021م.  .4

التصويت عىل تفويض مجلس اإلدارة بصالحية الجمعية العامة العادية بالرتخيص الوارد يف الفقرة )1( من املادة الحادية والسبعون من   .5
نظام الرشكات، وذلك ملدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية أو حتى نهاية دورة مجلس االدارة املفوض أيهام أسبق، وذلك 

وفقاً للرشوط الواردة يف الضوابط واالجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الرشكات الخاصة برشكات املساهمة املدرجة.

التصويت عىل تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان املنبثقة عن املجلس واإلدارة التنفيذية.) مرفق(  .6

التصويت عىل تحويل مبلغ 68 مليون ريال واملوجودة عىل شكل احتياطي عام إىل األرباح املبقاة.  .7

التصويت عىل تعديل املادة )3( من النظام األسايس للبنك املتعلقة )بأغراض الرشكة(  )مرفق(  .8

التصويت عىل  إضافة املادة )4( من النظام األسايس للبنك املتعلقة )باملشاركة والتملك يف الرشكات( )مرفق(  .9

التصويت عىل تعديل املادة )5( من النظام األسايس للبنك املتعلقة )باملركز الرئيس– مكاتب أخرى( )مرفق(  .10

التصويت عىل تعديل املادة )6( من النظام األسايس للبنك املتعلقة )مبدة الرشكة( )مرفق(  .11

التصويت عىل تعديل املادة )7( من النظام األسايس للبنك املتعلقة )برأس املال( )مرفق(  .12

التصويت عىل تعديل املادة )8( من النظام األسايس للبنك املتعلقة )بإصدار أسهم بأعىل من قيمتها واألسهم اململوكة باالشرتاك(   .13
)مرفق(

التصويت عىل تعديل املادة )9( من النظام األسايس للبنك املتعلقة )بتحويل األسهم( )مرفق(  .14

التصويت عىل تعديل املادة )10( من النظام األسايس للبنك املتعلقة )بسجل التحويالت( )مرفق(  .15

التصويت عىل تعديل املادة )11( من النظام األسايس للبنك املتعلقة )بتداول األسهم( )مرفق(  .16

التصويت عىل تعديل املادة )12( من النظام األسايس للبنك املتعلقة )بحجز األسهم وبيع األسهم املحجوزة( )مرفق(  .17

التصويت عىل تعديل املادة )13( من النظام األسايس للبنك املتعلقة )بزيادة رأس املال(  )مرفق(  .18

التصويت عىل تعديل املادة )14( من النظام األسايس للبنك املتعلقة )بتخفيض رأس املال( )مرفق(  .19

التصويت عىل تعديل املادة )17( من النظام األسايس للبنك املتعلقة )مبجلس اإلدارة( )مرفق(  .20

التصويت عىل تعديل املادة )18( من النظام األسايس للبنك املتعلقة )بإنتهاء العضوية( )مرفق(  .21

التصويت عىل تعديل املادة )19( من النظام األسايس للبنك املتعلقة )بصالحيات مجلس اإلدارة( )مرفق(  .22

التصويت عىل تعديل املادة )20( من النظام األسايس للبنك املتعلقة )باللجنة التنفيذية( )مرفق(  .23

التصويت عىل تعديل املادة )21( من النظام األسايس للبنك املتعلقة )بلجنة املراجعة( )مرفق(  .24

التصويت عىل تعديل املادة )22( من النظام األسايس للبنك املتعلقة )مبكافآت أعضاء مجلس اإلدارة مقابل حضورهم االجتامعات(   .25
)مرفق(

التصويت عىل تعديل املادة )24( من النظام األسايس للبنك املتعلقة )بإجتامعات املجلس(  )مرفق(  .26

يعلن بنك الجزيرة عن دعوة مساهميه لحضور اجتامع الجمعية العامة غري العادية
الـ 61 )االجتامع األول( حضورياً وعن طريق وسائل التقنية الحديثة
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التصويت عىل إضافة املادة )26( من النظام األسايس للبنك املتعلقة )باإلفصاح عن املصالح الشخصية ومنافسة الرشكة( )مرفق(  .27

التصويت عىل تعديل املادة )28( من النظام األسايس للبنك املتعلقة )بجمعيات املساهمني( )مرفق(  .28

التصويت عىل تعديل املادة )29( من النظام األسايس للبنك املتعلقة )بحضور جمعيات املساهمني( )مرفق(  .29

التصويت عىل تعديل املادة )31( من النظام األسايس للبنك املتعلقة )بالجمعيات العامة العادية( )مرفق(  .30

التصويت عىل تعديل املادة )32( من النظام األسايس للبنك املتعلقة )بالجمعيات غري العادية( )مرفق(  .31

التصويت عىل تعديل املادة )33( من النظام األسايس للبنك املتعلقة )بالجمعيات العامة( )مرفق(  .32

التصويت عىل تعديل املادة )37( من النظام األسايس للبنك املتعلقة )بحقوق التصويت(  )مرفق(  .33

التصويت عىل تعديل املادة )38( من النظام األسايس للبنك املتعلقة )برشوط اتخاذ القرارات يف جمعيات املساهمني( )مرفق(  .34

التصويت عىل تعديل املادة )39( من النظام األسايس للبنك املتعلقة )بحق املساهمني يف توجيه األسئلة يف الجمعيات العامة(    .35
)مرفق(

التصويت عىل تعديل املادة )46( من النظام األسايس للبنك املتعلقة )بتوزيع األرباح( )مرفق(  .36

التصويت عىل تعديل املادة )48( من النظام األسايس للبنك املتعلقة )باملنازعات( )مرفق(  .37

التصويت عىل تعديل املادة )49( من النظام األسايس للبنك املتعلقة )بحل الرشكة و تصفيتها( )مرفق(  .38

التصويت عىل تعديل املادة )51( من النظام األسايس للبنك املتعلقة )بتعهد أعضاء املجلس واملوظفني باملحافظة عىل الرسية(   .39
)مرفق(

ووفقاً للامدة )34( من النظام األسايس للبنك، فإن النصاب القانوين لعقد اجتامع الجمعية العامة غري العادية للبنك هو حضور مساهمني 
ميثلون ما نسبته 50 % من رأس املال عىل األقل، ويف حال عدم اكتامل النصاب سيتم عقد اجتامع ثاٍن بعد ساعة من انتهاء املدة املحددة 

لالجتامع األول، ويكون االجتامع الثاين صحيحاً إذا حرضه عدد من املساهمني ميثل 25 % عىل األقل من أسهم رأس املال.

ويحق لكل مساهم من املساهمني املقيدين يف سجل مساهمي البنك لدى مركز اإليداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتامع الجمعية 
بأن أحقية تسجيل الحضور الجتامع الجمعية تنتهي  تسجيل الحضور االلكرتوين والتصويت يف اجتامع الجمعية  حسب األنظمة واللوائح. علامً 

وقت انعقاد الجمعية وأحقية التصويت عىل بنود الجمعية للحارضين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز األصوات.

بالقيام بصفة دامئة بعمل فني  البنك أو املكلفني  آخر من غري أعضاء مجلس اإلدارة أو موظفي  وللمساهم الحق يف أن ينيب عنه شخصاً 
إذا كان  أو  التجارية الصناعية متى كان املساهم منتسباً ألحدها  أو إداري لحسابه يف الحضور مبوجب توكيل خطي مصدق من إحدى الغرف 
املساهم رشكة أو مؤسسة اعتبارية، أو أحد البنوك املرخصة أو األشخاص املرخص لهم يف اململكة رشيطة أن يكون للموكل حساب لدى 
البنك أو الشخص املرخص له الذي يقوم بالتصديق، أو كتابة العدل أو األشخاص املرخص لهم بأعامل التوثيق وتزويد البنك بنسخة من التوكيل 
عىل الفاكس رقم  012/2346846 أو ترسل إىل عنوان اإلدارة العامة للبنك الكائن بطريق امللك عبد العزيز مبدينة جدة صندوق بريد 6277 جدة 
21442 أو مناولة مكتب األمني العام –أمني رس مجلس اإلدارة يف مبنى اإلدارة العامة، علام أن أخر موعد لتلقي نسخة التوكيالت هو يومني 

عىل األقل قبل موعد انعقاد الجمعية. )مرفق منوذج التوكيل(.

كام سيكون بإمكان املساهمني املسجلني يف خدمات تداواليت التصويت عن بعد عىل بنود الجمعية ابتداًء من الساعة العارشة من صباح يوم السبت 
11 جامدى األوىل 1442هـ املوافق 26 ديسمرب 2020م، وحتى  نهاية وقت انعقاد الجمعية،  وذلك من خالل املوقع اإللكرتوين الخاص بتداواليت
لجميع املساهمني.  كام يرجى من  تداواليت متاح مجاناً  التسجيل والتصويت يف خدمات  بأن  https://login.tadawulaty.com.sa، علامً 
املساهمني التفضل بالتواجد يف مكان االجتامع يف غضون وقت كاٍف قبل موعد بدء االجتامع من أجل استكامل عملية التسجيل، مصحوبة 

ببطاقات الهوية الشخصية الخاصة بهم والنسخة األصلية من التوكيل.

رقم  الفاكس  وعرب   011/2157325 رقـــم  أو   012/6098394 التالية:  األرقام  عىل  املساهمني  شؤون  بوحدة  االتصال  يرجى  ولالستفسار 
012/2346846 أو الفاكس رقم 011/2157358 أو عىل الربيد اإللكرتوين  SSU@baj.com.sa خالل ساعات الدوام الرسمي للبنك .         

والله ويل التوفيق
مجلس إدارة بنك الجزيرة
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منوذج التوكيل

تاريخ تحرير التوكيل:                                                                املوافق:

الجنسية،   ]-----------------------[  ]-----------------------------------------[ الرباعي(  املوكل  )اسم  املساهم  أنا 

مبوجب هوية شخصية رقم/ أو رقم اإلقامة أو جواز السفر لغري السعوديني ]---------------------------[ صادرة 

من ] --------------- [ ، بصفتي ]الشخصية[ أو]مفوض بالتوقيع عن/مدير/رئيس مجلس إدارة رشكة ]اسم الرشكة 

املوكلة[[  ]---------------------------[ ومالك]ة[ ألسهم عددها ]                      [ سهامً من أسهم بنك الجزيرة )رشكة 

مساهمة سعودية( املسجلة يف السجل التجاري يف جدة برقم 4030010523، واستناداً لنص املادة 26 من 

النظام األسايس للبنك فإنني بهذا أوكل )اسم الوكيل الرباعي(  ]-----------------------------------------[ لينوب 

عني يف حضور إجتامع الجمعيـــة العامـــة غري العادية »الحاديه والستون« )االجتامع األول والثاين بعد ساعة من 

العزيز مع شارع حراء  الواقع عىل تقاطع طريق امللك عبد  للبنك  العامة  الذي سيعقد يف مقر اإلدارة  األول( 

يف حي النهضة يف مدينة جدة, اململكة العربية السعودية يف متام الساعة السادسة والنصف من مساء 

القرى(. وقد وكلته  أم  2020م )حسب تقويم  30 ديسمرب  1442هـ املوافق  15 جامدى األوىل  يوم األربعاء 

بالتصويت نيابة عني عىل املواضيع املدرجة عىل جدول األعامل وغريها من املواضيع التي قد تطرحها الجمعية 

العامة للتصويت عليها، والتوقيع نيابًة عني عىل كافة القرارات واملستندات املتعلقة بهذه االجتامعات، ويعترب 

هذا التوكيل ساري املفعول لهذا االجتامع أو أي اجتامع الحق يؤجل إليه.

اسم موقع التوكيل:

رقم السجل املدين ملوقع التوكيل )أو رقم صفة موقع التوكيل:

اإلقامة أو جواز السفر لغري السعوديني(

 ]------------------------------------[ 

توقيع املوكل:
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السببالنص املقرتحالنص الحايلالفقرةالتسلسل

متهيد1

من  الرشكات  نظام  عليه  إشتمل  ملا  وفقاً 
ممثلة  اإلرشافية  الجهات  وملتطلبات  أحكام، 
وهيئة  السعودي  العريب  النقد  مؤسسة  يف 
املراجعة  لجنة  بإنشاء  والخاصة  املالية  السوق 
اإلرشاف  اللجنة  لتتوىل  التنظيمية  وقواعدها 
وإدارة  بالبنك  الداخلية  املراجعة  إدارة  عىل 
االلتزام ودراسة نظم الرقابة والتقارير والتوصية 
وتحديد  الخارجيني  القانونيني  املراجعني  بتعيني 
أتعابهم،  عالوة عىل أية مهام أخرى يرى مجلس 
اإلدارة إسنادها إىل تلك اللجنة، وذلك يف إطار 
يف  املراجعة  لجان  تنظيم  قواعد  تضمنته  ما 
لعمليات  اإلرشادي  والدليل  السعودية  البنوك 
املراجعة، ونظام الرشكات وما تضمنته املبادئ 
السعودية  البنوك  يف  للحوكمة  الرئيسية 
السعودي،  العريب  النقد  مؤسسة  عن  الصادرة 
هيئة  عن  الصادرة  الشــــركات  حـوكـمة  والئحة 

السوق املالية، أو أي توجيهات إرشافية أخرى.
وحيث سبق للجمعية العامة العادية ملساهمي 
العامـة  اإلدارة  مبقر  عقدت  التي  الجزيرة  بنك 
 28 املوافق  1418هـ  صفر   23 تاريخ  يف  للبنك 
يونيو 1997م املوافقة عىل تكوين وإنشاء لجنة 
املراجعة وفقاً لتوصية مجلس إدارة البنك، والتي 
جرى تعديل قواعدها ولوائح عملها خالل األعوام 
التي تلت ذلك. وحيث أن املتطلبات التنظيمية 
أدخلت  التي  التعديالت  عرض  وجوب  عىل  تنص 
الجمعية  من  سابقاً  املعتمدة  النسخة  عىل 
الجزير  بنك  إدارة  مجلــس  وافق  فقد  العامة، 
التزاماً   ........ املوافق   .......... بتاريخ  بالتمرير 
عن  الصادرة  باملتطلبات  التميش  عىل  بالعمل 
التنظيمية  القواعد  وتعديــــل  اإلرشافية  الجهات 
ومن  ذلك،  مع  يتواءم  مبا  املراجعة  لجنة  لعمــــل 
للبنك  العامة  الجمعية  إىل  بالتوصية  التقدم  ثم 
1441هـ   ............   ..... بتاريخ  عقدها  املزمع 
عىل  للموافقة  م   2020................. املوافق 

ذلك التعديل وفقاً للقواعد التالية: -

من  الرشكات  نظام  عليه  إشتمل  ملا  وفقاً 
ممثلة  اإلرشافية  الجهات  وملتطلبات  أحكام، 
وهيئة  السعودي  العريب  النقد  مؤسسة  يف 
املراجعة  لجنة  بإنشاء  والخاصة  املالية  السوق 
اإلرشاف  اللجنة  لتتوىل  التنظيمية  وقواعدها 
عىل أعامل وأنشطة مجموعة املراجعة الداخلية 
بالبنك ومجموعة االلتزام ومكافحة غسل األموال 
الرقابة والتقارير والتوصية بتعيني  ودراسة نظم 
املراجعني القانونيني الخارجيني وتحديد أتعابهم، 
اإلدارة  مجلس  يرى  أخرى  مهام  أية  عىل  عالوة 
ما  إطار  يف  وذلك  اللجنة،  تلك  إىل  إسنادها 
تضمنته قواعد تنظيم لجان املراجعة يف البنوك 
السعودية والدليل اإلرشادي لعمليات املراجعة، 
الرئيسية  املبادئ  تضمنته  وما  الرشكات  ونظام 
عن  الصادرة  السعودية  البنوك  يف  للحوكمة 
والئحة  السعودي،  العريب  النقد  مؤسسة 
السوق  هيئة  عن  الصادرة  الشــــركات  حـوكـمة 

املالية، أو أي توجيهات إرشافية أخرى
وحيث سبق للجمعية العامة العادية ملساهمي 
العامـة  اإلدارة  مبقر  عقدت  التي  الجزيرة  بنك 
 28 املوافق  1418هـ  صفر   23 تاريخ  يف  للبنك 
يونيو 1997م املوافقة عىل تكوين وإنشاء لجنة 
املراجعة وفقاً لتوصية مجلس إدارة البنك، والتي 
جرى تعديل قواعدها ولوائح عملها خالل األعوام 
التي تلت ذلك. وحيث أن املتطلبات التنظيمية 
أدخلت  التي  التعديالت  عرض  وجوب  عىل  تنص 
الجمعية  من  سابقاً  املعتمدة  النسخة  عىل 
الجزيرة  بنك  إدارة  مجلــس  وافق  فقد  العامة، 
األوىل  جامدى  بتاريخ01  املنعقد  إجتامعه  يف 
التزاماً  2020م  ديسمرب   16 املوافق  1442هـ 
عن  الصادرة  باملتطلبات  التميش  عىل  بالعمل 
التنظيمية  القواعد  وتعديــــل  اإلرشافية  الجهات 
ومن  ذلك،  مع  يتواءم  مبا  املراجعة  لجنة  لعمــــل 
للبنك  العامة  الجمعية  إىل  بالتوصية  التقدم  ثم 
املزمع عقدها بتاريخ 15 جامدى األوىل 1442هـ 
عىل  للموافقة  2020م   ديسمرب   30 املوافق 

ذلك التعديل وفقاً للقواعد التالية: -

 مراجعة
النص

2
 املادة

 األوىل:
الغرض

لجنة  عمل  تنظيم  إىل  الالئحة  هذه  تهدف 
وصالحياتها،  مهامها،  تحديد  خالل  من  املراجعة 
ضوء  يف  وذلك  عملها  وإجراءات  وضوابط 
الرشكات  يف  اللجان  ألعامل  املنظمة  القواعد 
املساهمة املدرجة واملنصوص عليها يف الئحة 
حوكمة الرشكات الصادرة عن هيئة السوق املالية 
واملبادئ الرئيسة للحوكمة الصادرة عن مؤسسة 

النقد العريب السعودي.

لجنة  عمل  تنظيم  إىل  الالئحة  هذه  تهدف 
وصالحياتها،  مهامها،  تحديد  خالل  من  املراجعة 
وضوابط وإجراءات عملها وذلك يف ضوء القواعد 
املنظمة ألعامل اللجان يف الرشكات املساهمة 
نظام  أحكام  يف  عليها  واملنصوص  املدرجة 
عن  الصادرة  الرشكات  حوكمة  والئحة  الرشكات، 
هيئة السوق املالية واملبادئ الرئيسة للحوكمة 

الصادرة عن مؤسسة النقد العريب السعودي.

 مراجعة
النص

 املادة الثانية:3
تشكيل اللجنة

اإلدارة، مجلس  قبل  من  اللجنة  رئيس   يعني  
مستقالً، إدارة  مجلس  عضو  يكون  أن   وينبغي 
عن اللجنة  رئيس  إستقاللية  متطلبات   وتراعى 
خالل من  املساهمني  وكبار  التنفيذية   اإلدارة 

توافر التايل

اإلدارة، اللجنة من قبل مجلس  رئيس  إختيار   يتم 
مستقالً، إدارة  مجلس  عضو  يكون  أن   وينبغي 
عن اللجنة  رئيس  إستقاللية  متطلبات   وتراعى 
خالل من  املساهمني  وكبار  التنفيذية   اإلدارة 

توافر التايل

 مراجعة
النص

البند األول - جدول التعديالت عىل جدول الئحة عمل لجنة املراجعة
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السببالنص املقرتحالنص الحايلالفقرةالتسلسل

4

املادة الثالثة:
مهام 

ومسؤوليات 
اللجنة

املراجعة  لجنة  توصيات  بني  تعارض  حصل  إذا 
املجلس  رفض  إذا  أو  اإلدارة،  مجلس  وقرارات 
األخذ بتوصية اللجنة بشأن تعيني مراجع حسابات 
البنك وعزله وتحديد أتعابه وتقييم أدائه أو تعيني 
مجلس  تقرير  تضمني  فيجب  الداخيل،  املراجع 
عدم  وأسباب  ومربراتها،  اللجنة  توصية  اإلدارة 

أخذه بها.

املراجعة  لجنة  توصيات  بني  تعارض  حصل  إذا 
رفض  حال  يف  أو  اإلدارة،  مجلس  وقرارات 
املجلس األخذ بتوصية اللجنة بشأن تعيني مراجع 
حسابات البنك وعزله وتحديد أتعابه وتقييم أدائه 
أو تعيني املراجع الداخيل، فيجب   تضمني تقرير 
وأسباب  ومربراتها،  اللجنة  توصية  اإلدارة  مجلس 

عدم أخذه بها.

 مراجعة
النص

5

املادة الثالثة:
مهام 

ومسؤوليات 
اللجنة

تكون لجنة املراجعة مسئولة أمام مجلس اإلدارة 
له  املساعدة  بتقديم  وتقوم  العامة  والجمعية 
فاعل  نظام  ضامن  يف  مسئولياته  الستيفاء 
التزاماته  والستيفاء  وااللتزام  الداخلية  للرقابة 
ذلك  يف  مبا  الخارجية  املالية  التقارير  برفع 
الجهات  عن  الصادرة  اللوائح  مبوجب  التزاماته 
مبارشة  مسئولة  اللجنة  تكون  كام  اإلرشافية، 
باختيار  التوصية  يف  اإلدارة  مجلس  عن  نيابة 
مراجعي  أعامل  عىل  واإلرشاف  ومراقبة 

الحسابات الخارجيني  وتحديد أتعابهم.

تكون لجنة املراجعة مسئولة أمام مجلس اإلدارة 
له  املساعدة  بتقديم  وتقوم  العامة  والجمعية 
فاعل  نظام  ضامن  يف  مسئولياته  الستيفاء 
التزاماته  والستيفاء  وااللتزام  الداخلية  للرقابة 
برفع التقارير املالية الخارجية مبا يف ذلك التزاماته 
اإلرشافية،  الجهات  عن  الصادرة  اللوائح  مبوجب 
كام تكون اللجنة مسئولة مبارشة نيابة عن مجلس 
واإلرشاف  ومراقبة  باختيار  التوصية  يف  اإلدارة 
أي  أو  الخارجيني  الحسابات  مراجعي  أعامل  عىل 

مهام أخرى وتحديد أتعابهم.

 مراجعة
النص

6

املادة الثالثة:
مهام 

ومسؤوليات 
اللجنة

ال يوجد

عىل  اإلدارة  قبل  من  االطالع  طلب  للجنة   •
إذا  وما  املالية  التقارير  نظام  امتتة  مدى 
إستخراج  لضامن  وضعت  قد  الضوابط  كانت 

املعلومات املالية املوثوقة.
املحتملة  للخسارة  نسبي  تقييم  إجراء  للجنة   •
بتكلفة  وربطها   ، النظام  تعطل  حالة  يف 

الحفاظ عىل نظام الضوابط

 مراجعة
النص

7

املادة الثالثة:
مهام 

ومسؤوليات 
اللجنة

. املراجعة الداخلية
املراجعة  إدارة  عىل  املراجعة  لجنة  ترشف   •
مدى  من  التحقق  وعىل  بالبنك  الداخلية 
التي  واملهام  األعامل  تنفيذ  يف  فاعليتها 

حددها مجلس اإلدارة.
ال يوجد )اضافة(.  •

دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية واملالية   •
وإدارة املخاطر يف البنك.

ال يوجد )اضافة(  •
ومتابعة  الداخلية  املراجعة  تقارير  دراسة   •
للملحوظات  التصحيحية  اإلجراءات  تنفيذ 

الواردة فيها.
الرقابة واإلرشاف عىل أداء وأنشطة املراجع   •
الداخيل وإدارة املراجعة الداخلية يف البنك؛ 
وفعاليتها  الالزمة  املوارد  توافر  من  للتحقق 

يف أداء األعامل واملهام املنوطة بها.
إدارة  مدير  بتعيني  اإلدارة  ملجلس  التوصية   •
املراجعة الداخلية أو املراجع الداخيل واقرتاح 

مكافآته.
اإلجتامع مرة واحدة عىل األقل يف السنة مع   •

رئيس إدارة املراجعة الداخلية.
الداخلية  املراجعة  خطة  ومراجعة  مراقبة   •
وفعالية أعامل املراقبة الداخلية والتنسيق ما 
والنظر  والخارجيني  الداخليني  املراجعني  بني 
ورد  الداخلية  للتحقيقات  الرئيسة  النتائج  يف 
موارد  بتوفر  تأكيدات  عىل  والحصول  اإلدارة 
ومالمئة  الداخلية  املراجعة  ألعامل  كافية 
قبل  من  معوقات  تواجه  ال  وأنها  موقفها 

اإلدارة أو قيود أخرى.

. املراجعة الداخلية
ترشف لجنة املراجعة عىل مجموعة املراجعة   •
مدى  من  التحقق  وعىل  بالبنك  الداخلية 
التي  واملهام  األعامل  تنفيذ  يف  فاعليتها 
مناحي  يشمل  ومبا  اإلدارة،  مجلس  حددها 
من  والتحقق  الرشعي،  االلتزام  عىل  الرقابة 
مدى توافق أنشطة البنك وعملياته املرصفية 

اإلسالمية مع أحكام ومبادىء الرشيعة.
للجنة  الداخلية  املراجعة  مجموعة  رئيس  يرجع   •

املراجعة ويتم تقييم أدائه من قبلها.
دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية واملالية   •

وإدارة املخاطر يف البنك.
الرشعية  املراجعة  مهمة  مستهدفات  تحديد   •
بعد التشاور مع اللجنة الرشعية وذلك بوجوب 
توافق تلك املستهدفات مع معايري املراجعة 

الداخلية املقبولة و املتعارف عليها.
دراسة تقارير املراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ   •
اإلجراءات التصحيحية للملحوظات الواردة فيها.
املراجع  وأنشطة  أداء  عىل  واإلرشاف  الرقابة   •
يف  الداخلية  املراجعة  ومجموعة  الداخيل 
الالزمة  املوارد  توافر  من  للتحقق  البنك؛ 
وفعاليتها يف أداء األعامل واملهام املنوطة 

بها.
رئيس  بتعيني  اإلدارة  ملجلس  التوصية   •
مجموعة املراجعة الداخلية أو املراجع الداخيل 

واقرتاح مكافآته.
اإلجتامع مرة واحدة عىل األقل يف السنة مع   •

رئيس مجموعة املراجعة الداخلية.

 موامئة
 متطلبات
 مؤسسة

 النقد
 للحوكمة
 الرشعية
 مع الئحة

 عمل
 املراجعة
الداخلية

البند األول - جدول التعديالت عىل جدول الئحة عمل لجنة املراجعة
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السببالنص املقرتحالنص الحايلالفقرةالتسلسل

7

املادة الثالثة:
مهام 

ومسؤوليات 
اللجنة

الداخلية  املراجعة  خطة  ومراجعة  مراقبة   •
وفعالية أعامل املراقبة الداخلية والتنسيق ما 
والنظر  والخارجيني  الداخليني  املراجعني  بني 
ورد  الداخلية  للتحقيقات  الرئيسة  النتائج  يف 
موارد  بتوفر  تأكيدات  عىل  والحصول  اإلدارة 
ومالمئة  الداخلية  املراجعة  ألعامل  كافية 
قبل  من  معوقات  تواجه  ال  وأنها  موقفها 

اإلدارة أو قيود أخرى.

8

املادة الثالثة:
مهام 

ومسؤوليات 
اللجنة

3. مراجعي الحسابات
عمله  طريقة  حول  الخارجي  املراجع  مناقشة 
رفع  والتزامات  مراجعته  ونطاق  وطبيعة  عامة 
ويشمل  بالتدقيق  البدء  قبل  وذلك  التقرير 
مشاكل  أي  طبيعة  الخصوص  وجه  عىل  ذلك 
محاسبية أو باملراجعة تشكل خطورة ومل تحل 
املرحلية  مراجعاتهم  عن  الناشئة  والتحفظات 
يف  )مبا  الرئيسة  القرارات  ومواقع  والنهائية 
املحاسبية  واملامرسات  السياسات  ذلك 
الحاصلة  والتغيريات  البنك  يتبعها  التي  الحرجة 
البديلة  املحاسبية  املعالجات  وكافة  لها( 
إضافة  اإلدارة  مع  مناقشتها  متت  التي 
هذه  الستخدام  نتيجة  املحتملة  للتفرعات 
وفرضية  رئيسة  تعديالت  أي  وطبيعة  البدائل 
املحاسبية  باملعايري  وااللتزام  البنك  استمرار 
ومتطلبات سوق املال واملتطلبات القانونية 
وإعادة التصنيفات أو اإلفصاح اإلضايف الهام 
املقرتح من املراجع الخارجي أو الذي قد يصبح 
أي  وأثر  وطبيعة  املستقبل  يف  جوهرياً 
تغريات جوهرية يف السياسات واملامرسات 
يقدمها  خطية  اتصاالت  وأي  املحاسبية 
املراجع الخارجي وأي أمور أخرى يرغب املراجع 
الخارجي يف مناقشتها )يف غياب اإلدارة عند 

الرضورة(.

3. مراجعي الحسابات
عمله  طريقة  حول  الخارجي  املراجع  مناقشة 
رفع  والتزامات  مراجعته  ونطاق  وطبيعة  عامة 
ويشمل  باملراجعة  البدء  قبل  وذلك  التقرير 
مشاكل  أي  طبيعة  الخصوص  وجه  عىل  ذلك 
محاسبية أو باملراجعة تشكل خطورة ومل تحل 
املرحلية  مراجعاتهم  عن  الناشئة  والتحفظات 
يف  )مبا  الرئيسة  القرارات  ومواقع  والنهائية 
املحاسبية  واملامرسات  السياسات  ذلك 
الحاصلة  والتغيريات  البنك  يتبعها  التي  الحرجة 
البديلة  املحاسبية  املعالجات  وكافة  لها( 
إضافة  اإلدارة  مع  مناقشتها  متت  التي 
هذه  الستخدام  نتيجة  املحتملة  للتفرعات 
وفرضية  رئيسة  تعديالت  أي  وطبيعة  البدائل 
املحاسبية  باملعايري  وااللتزام  البنك  استمرار 
ومتطلبات سوق املال واملتطلبات القانونية 
وإعادة التصنيفات أو اإلفصاح اإلضايف الهام 
املقرتح من املراجع الخارجي أو الذي قد يصبح 
أي  وأثر  وطبيعة  املستقبل  يف  جوهرياً 
تغريات جوهرية يف السياسات واملامرسات 
يقدمها  خطية  اتصاالت  وأي  املحاسبية 
املراجع الخارجي وأي أمور أخرى يرغب املراجع 
الخارجي يف مناقشتها )يف غياب اإلدارة عند 

الرضورة(.

مراجعة 
النص

9

املادة الثالثة:
مهام 

ومسؤوليات 
اللجنة

4.ضامن االلتزام
مراجعة التقارير التي ترد من إدارة اإللتزام ومن 
لجنة اإللتزام، واإلرشاف عىل فعاليتها وتقييم 

أداء مسئول اإللتزام بصفة سنوية.

4. ضامن االلتزام
التي ترد من مجموعة اإللتزام  التقارير  مراجعة 
ان  اإللتزام  لجنة  ومن  األموال  غسل  ومكافحة 
أداء  وتقييم  فعاليتها  عىل  واإلرشاف  وجدت، 

مسئول اإللتزام بصفة سنوية.

مراجعة 
النص

10

املادة الثالثة:
مهام 

ومسؤوليات 
اللجنة

 ال يوجد )اضافة(

5. املراجعة الرشعية:
تقوم املجموعة الرشعية بتحديد مستهدفات   •
مهمة املراجعة الرشعية  بعد التشاور مع اللجنة 
من  للتأكد  املراجعة  للجنة  بها  والرفع  الرشعية 
توافق تلك املستهدفات مع معايري املراجعة 

الداخلية املقبولة واملتعارف عليها.
مهمة  مستهدفات  املراجعة  لجنة  تحدد   •
اللجنة   مع  التشاور  بعد  الرشعية  املراجعة 
مع  املستهدفات  تتوافق  أن  ويجب  الرشعية 
الداخلية املقبولة واملتعارف  معايري املراجعة 

عليها.
املراجعة  ومالحظات  ونتائج  تقارير  رفع  يتم   •

الرشعية اىل اللجنة الرشعية ولجنة املراجعة.

 موامئة
 متطلبات
 مؤسسة

 النقد
 للحوكمة
 الرشعية
 مع الئحة

 عمل
 املراجعة
الداخلية

البند األول - جدول التعديالت عىل جدول الئحة عمل لجنة املراجعة
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املادة الثالثة:
مهام 

ومسؤوليات 
اللجنة

6. الجوانب األخرى ملهام اللجنة
تقرير لجنة املراجعة السنوي

يجب أن تقدم اللجنة تقريراً سنويا للجمعية   •
أدائها  تفاصيل  عىل  يشتمل  العامة 
عليها  املنصوص  ومهامها  الختصاصاتها 
التنفيذية،  ولوائح  الرشكات  نظام  يف 
عىل أن يتضمن توصياتها ورأيها يف مدى 
كفاية نظم الرقابة الداخلية واملالية وإدارة 

املخاطر يف البنك.
املراجعة  لجنة  تقرير  يشتمل  أن  أن  يراعى   •
ومهامها  الختصاصاتها  أدائها  تفاصيل  عىل 
الرشكات  نظام  يف  عليها  املنصوص 
ولوائحه التنفيذية، عىل أن يتضمن توصياتها 
ورأيها يف مدى كفاية نظم الرقابة الداخلية 

واملالية وإدارة املخاطر يف البنك.
بحسب املتطلبات، فيتم إيداع نسخاً كافية   •
الرئيس  البنك  مركز  يف  اللجنة  تقرير  من 
للبنك  اإللكرتوين  املوقع  يف  ويُنرش 
نرش  عند  للسوق  اإللكرتوين  واملوقع 
لتمكني  العامة؛  الجمعية  النعقاد  الدعوة 
الحصول  يف  املساهمني  من  يرغب  من 
عىل نسخة منه، كام يتىل ملخص من هذا 

التقرير أثناء انعقاد الجمعية.

6. الجوانب األخرى ملهام اللجنة
تقرير لجنة املراجعة السنوي

يجب أن تقدم اللجنة تقريراً سنويا للجمعية   •
أدائها  تفاصيل  عىل  يشتمل  العامة 
عليها  املنصوص  ومهامها  الختصاصاتها 
التنفيذية،  ولوائحه  الرشكات  نظام  يف 
عىل أن يتضمن توصياتها ورأيها يف مدى 
كفاية نظم الرقابة الداخلية واملالية وإدارة 

املخاطر يف البنك.
بحسب املتطلبات، فيتم إيداع نسخاً كافية   •
الرئيس  البنك  مركز  يف  اللجنة  تقرير  من 
للبنك  اإللكرتوين  املوقع  يف  ويُنرش 
نرش  عند  للسوق  اإللكرتوين  واملوقع 
لتمكني  العامة؛  الجمعية  النعقاد  الدعوة 
الحصول  يف  املساهمني  من  يرغب  من 
عىل نسخة منه، كام يتىل ملخص من هذا 

التقرير أثناء انعقاد الجمعية. 

مراجعة 
النص

12

املادة الثالثة:
مهام 

ومسؤوليات 
اللجنة

6. الجوانب األخرى ملهام اللجنة
ال يوجد  •

6. الجوانب األخرى ملهام اللجنة
ج ( فيام يتعلق بالسياسات: 

عىل  تكون  أن  املراجعة  لجنة  عىل  ويجب   
املهني  السلوك  قواعد  بسياسة  دراية 
اإلجراءات  مراجعة  يجب  كام  االخالقي  و 
االمتثال،  ومراقبة  بتوزيعها،  املتعلقة 

واملوافقة عىل التنازالت.
وتصنيف  لتحديد  السياسات  مراجعة   
عىل  القروض  ووضع  املتعرثة،  القروض 

أساس غري االستحقاق. 
العقارات  وتقييم  حمل  سياسات  مراجعة   
تسويات  يف  املشرتاة  األخرى  واألصول 
القروض. كام يجب مراعاة املعالجة املحاسبية 

لإليرادات واملرصوفات لهذه البنود. 

 إغالق
 مالحظات

 تدقيق
 مؤسسة

 النقد
 بحسب
 التقرير

 املرسل
 من

قبلهم

13

املادة 
الخامسة: 

ضوابط عمل 
اللجنة

ثالثاً: اجتامعات اللجنة
العام  يف  إجتامعات  أربعة  اللجنة  تجتمع   •
ثالثة  كل  واحدة  مرة  مبعدل  األقل،  عىل 
لإلجتامع،   الحاجة  دعت  ما  متى  أو  أشهر، 
كام  رئيسها،  من  دعوة  عىل  بناًء  وذلك 
لالجتامع  دعوتها  اللجنة  رئيس  عىل  يجب 
يف الحاالت االستثنائية ومنها عىل سبيل 
أو  اإلدارة  مجلس  ذلك  طلب  إذا  املثال 
تطلبت  إذا  أو  اللجنة  أعضاء  من  عضوين 
الظروف ذلك مع توضيح األسباب املوجبة 

لدعوة االجتامع االستثنايئ.

ثالثاً: اجتامعات اللجنة
تجتمع اللجنة أربعة إجتامعات يف العام عىل   •
أشهر،  ثالثة  كل  واحدة  مرة  مبعدل  األقل، 
بناًء  الحاجة لإلجتامع،  وذلك  أو متى ما دعت 
يشمل  ان  عىل  رئيسها،  من  دعوة  عىل 
مجلس  مع  االقل  عىل  سنويا  اجتامعا  ذلك 
دعوتها  اللجنة  رئيس  عىل  يجب  كام  االدارة. 
لالجتامع يف الحاالت االستثنائية ومنها عىل 
اإلدارة  مجلس  ذلك  طلب  إذا  املثال  سبيل 
تطلبت  إذا  أو  اللجنة  أعضاء  من  عضوين  أو 
املوجبة  األسباب  توضيح  مع  ذلك  الظروف 

لدعوة االجتامع االستثنايئ.

 تحديث
النص

البند األول - جدول التعديالت عىل جدول الئحة عمل لجنة املراجعة
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املادة 
الخامسة: 

ضوابط عمل 
اللجنة

تعتمد اللجنة تواريخ وجدول أعامل اجتامعات   •
الدعوة  وتوجه  بدايته،  قبل  املايل  العام 
 )10( بـ  موعده  قبل  اللجنة  اجتامع  لحضور 
االجتامع  بدعوة  ويرفق  األقل،  عىل  أيام 
واملعلومات  والوثائق  األعامل  جدول 
املعروضة  املوضوعات  ملناقشة  الالزمة 

عىل اجتامع اللجنة واتخاذ القرارات بشأنها.
يجوز يف الحاالت االستثنائية توجيه الدعوة   •
لحضور االجتامع قبل موعده بـ )5( أيام عىل 
املحددة  الدعوة  إلجراءات  ووفقاً  األقل، 

يف هذه الالئحة.

اللجنة تواريخ وجدول أعامل اجتامعات  تعتمد   •
الدعوة  وتوجه  بدايته،  قبل  املايل  العام 
أيام   )5( بـ  موعده  قبل  اللجنة  اجتامع  لحضور 
عىل األقل، ويرفق بالدعوة ِو/أو حني انعقاد 
االجتامع جدول األعامل والوثائق واملعلومات 
املعروضة  املوضوعات  ملناقشة  الالزمة 

عىل اجتامع اللجنة واتخاذ القرارات بشأنها.
الدعوة  توجيه  االستثنائية  الحاالت  يف  يجوز   •
عىل  بيوم  موعده  قبل  االجتامع  لحضور 
الدعوة املحددة يف  األقل، ووفقاً إلجراءات 

هذه الالئحة

 تحديث
النص

14

املادة 
الخامسة: 

ضوابط عمل 
اللجنة

رابعاً: توثيق اجتامعات اللجنة
يرسل أمني اللجنة مسودة محرض االجتامع   •
إبداء  اللجنة  أعضاء  وعىل  اللجنة،  ألعضاء 
إن   – املحرض  مسودة  عىل  مالحظاتهم 
عمل  أيام   )5( أقصاها  مدة  –خالل  وجدت 

من تاريخ اإلرسال املشار إليه.

رابعاً: توثيق اجتامعات اللجنة
التي  أيام عمل   5 اللجنة – خالل  يرسل أمني   •
االجتامع  محرض  مسودة   - االجتامع  تيل 
إبداء  اللجنة  أعضاء  وعىل  اللجنة،  ألعضاء 
مسودة  عىل  واقرتاحاتهم  مالحظاتهم 
 )5( أقصاها  مدة  –خالل  وجدت  إن   – املحرض 

أيام عمل من تاريخ اإلرسال املشار إليه.

 تحديث
النص

15

مكافآت أعضاء اللجنة
اللجنة  أعضاء  حضور  وبدالت  مكافآت  تحدد 
الجزيرة  بنك  يف  التعويضات  لسياسة  وفقاٌ 
ولقرارات مجلس اإلدارة، التي تقر مبا يتسق 
الجمعية  وتقرها  اإلرشافية  التوجيهات  مع 
العامة عند انتخاب اللجنة لكل دورة من دورات 

املجلس.

مكافآت أعضاء اللجنة وأمينها
اللجنة  أعضاء  حضور  وبدالت  مكافآت  تحدد 
بنك  يف  التعويضات  لسياسة  وفقاٌ  وأمينها 
مبا  تقر  التي  اإلدارة،  مجلس  ولقرارات  الجزيرة 
يتسق مع التوجيهات اإلرشافية وتقرها الجمعية 
دورات  من  دورة  لكل  اللجنة  انتخاب  عند  العامة 

املجلس.

تعويضات أمني اللجنة:  .3
 )50,000( وقدرة  مبلغ  اللجنة  أمني  يتقاىض 
اللجنة  أمانة  بأعامل  للقيام  كبدل  سعودي  ريال 
وبصفة  مقطوع  مبلغ  التعويض  هذا  ويكون 

سنوية عن ما يناط به كأمني للجنة.

البند األول - جدول التعديالت عىل جدول الئحة عمل لجنة املراجعة
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عىل الئحة عمل لجنة الرتشيحات 

واملكافآت
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متهيد1

يف  ممثلة  املختصة  الجهات  ملتطلبات  وفقاً 
وهيئة  السعودي  العريب  النقد  مؤسسة 
املكافآت  لجنة  بإنشاء  والخاصة  املالية  السوق 
والرتشيحات وقواعدها التنظيمية لتتوىل اللجنة 
املطلوبة  لالحتياجات  السنوية  املراجعة  مهام 
لعضوية  املناسبة  والقدرات  املهارات  من 
املجلس وتقديم املقرتحات الالزمة،  عالوة عىل 
اإلدارة إسنادها إىل  أخرى يرى مجلس  أية مهام 
إطار ما تضمنته ضوابط  اللجنة،  وذلك يف  تلك 
واملبادئ  والتعويضات  املكافآت  ومامرسات 
الرئيسية للحوكمة يف البنوك السعودية الصادرة 
ومبادئ  السعودي،  العريب  النقد  مؤسسة  عن 
حـوكـمة  والئحة  املايل،   االستقرار  مجلس 

الشـركات يف اململكة العربية السـعودية.
عىل  تنص  التنظيمية  املتطلبات  أن  وحيث 
عىل  أدخلت  التي  التعديالت  عرض  وجوب 
العامة.  الجمعية  من  سابقاً  املعتمدة  النسخة 
بالتمرير  الجزيرة  بنك  إدارة  مجلــس  وافق  فقد 
التعديالت املطلوبة وصادق  ......... عىل  بتاريخ 
 )215( رقم  اجتامعه  يف  عليها  املوافقة  عىل 
 17 املوافق  1441هـ  محرم   18 يف  املنعقد 
التقيد  عىل  بالعمل  التزاماً   ، 2019م  سبتمرب 
بالقواعد واألنظمة الصادرة عن الجهات اإلرشافية 
وتعديــــل الئحة والقواعد التنظيمية لعمــــل لجنة 
املكافآت والرتشيحات مبا يتالءم مع ذلك، ومن 
ثم التقدم بالتوصية إىل الجمعية العامة املزمع 
ذلك  عىل  للموافقة    ............ بتاريخ  عقدها 

التعديل وفقاً للتايل

يف  ممثلة  املختصة  الجهات  ملتطلبات  وفقاً 
وهيئة  السعودي  العريب  النقد  مؤسسة 
املكافآت  لجنة  بإنشاء  والخاصة  املالية  السوق 
والرتشيحات وقواعدها التنظيمية لتتوىل اللجنة 
املطلوبة  لالحتياجات  السنوية  املراجعة  مهام 
لعضوية  املناسبة  والقدرات  املهارات  من 
املجلس وتقديم املقرتحات الالزمة،  عالوة عىل 
اإلدارة إسنادها إىل  أخرى يرى مجلس  أية مهام 
إطار ما تضمنته ضوابط  اللجنة،  وذلك يف  تلك 
واملبادئ  والتعويضات  املكافآت  ومامرسات 
الرئيسية للحوكمة يف البنوك السعودية الصادرة 
ومبادئ  السعودي،  العريب  النقد  مؤسسة  عن 
حـوكـمة  والئحة  املايل،   االستقرار  مجلس 
التنظيمية  واإلجراءات  والضوابط  الشـركات 
برشكات  الخاصة  الرشكات  لنظام  تنفيذاً  الصادرة 
املساهمة املدرجة الصادرتني عن هيئة السوق 

املالية. 
عىل  تنص  التنظيمية  املتطلبات  أن  وحيث 
وجوب عرض التعديالت التي أدخلت عىل النسخة 
املعتمدة سابقاً من الجمعية العامة. فقد وافق 
إجتامعه املنعقد   الجزيرة يف  بنك  إدارة  مجلــس 
يوليو   23 املوافق  1441هـ  الحجة  ذو   02 بتاريخ 
التزاماً  املطلوبة  التعديالت  عىل  2020م 
الصادرة  واألنظمة  بالقواعد  التقيد  عىل  بالعمل 
والقواعد  الئحة  وتعديــــل  اإلرشافية  الجهات  عن 
والرتشيحات  املكافآت  لجنة  لعمــــل  التنظيمية 
بالتوصية  التقدم  ثم  ومن  ذلك،  مع  يتالءم  مبا 
  ..... بتاريخ  عقدها  املزمع  العامة  الجمعية  إىل 
 2020................. املوافق  1441هـ   ............

م  للموافقة عىل ذلك التعديل وفقاً للتايل

 مراجعة
النص

2
 املادة

 األوىل:
الغرض

الغرض
لجنة  عمل  تنظيم  إىل  الالئحة  هذه  تهدف 
خالل  من  الجزيرة  ببنك  والرتشيحات  املكافآت 
وإجراءات  وضوابط  وصالحياتها،  مهامها،  تحديد 
املنظمة  القواعد  ضوء  يف  وذلك  عملها 
ألعامل اللجان يف الرشكات املساهمة املدرجة 
الرشكات  حوكمة  الئحة  يف  عليها  واملنصوص 
واملبادئ  املالية  السوق  هيئة  عن  الصادرة 
النقد  مؤسسة  عن  الصادرة  للحوكمة  الرئيسة 

العريب السعودي.

الغرض
لجنة  عمل  تنظيم  إىل  الالئحة  هذه  تهدف 
خالل  من  الجزيرة  ببنك  والرتشيحات  املكافآت 
وإجراءات  وضوابط  وصالحياتها،  مهامها،  تحديد 
املنظمة  القواعد  ضوء  يف  وذلك  عملها 
ألعامل اللجان يف الرشكات املساهمة املدرجة 
الرشكات  حوكمة  الئحة  يف  عليها  واملنصوص 
واملبادئ  املالية  السوق  هيئة  عن  الصادرة 
النقد  مؤسسة  عن  الصادرة  للحوكمة  الرئيسة 

العريب السعودي واللوائح التنظيمية األخرى.

 مراجعة
النص

3
 املادة

 الثالثة: مهام
 ومسؤوليات

اللجنة

طبقا  والرتشيحات  املكافآت  لجنة  تعمل   •
بهذا  الصادرة  والتعليامت  الرسمية  للقرارات 
أو  اإلرشافية  الجهات  قبل  من  الخصوص 
إىل  اإلدارة  مجلس  يبلغها  التي  التوجيهات 

اللجنة.
إليها  املوكلة  املهام  بكافة  اللجنة  ببببتقوم    •
ومعايري  وسياسة  القواعد  هذه  مبوجب 
بنك  إدارة  مجلس  يف  والتعيني  العضوية 
اللجنة  تكليف  اإلدارة  ملجلس  ويجوز  الجزيرة. 
اإلدارة  مجلس  حاجة  حسب  أخرى  واجبات  بأية 

والواجبات املوكلة له.

طبقا  والرتشيحات  املكافآت  لجنة  تعمل   •
بهذا  الصادرة  والتعليامت  الرسمية  للقرارات 
أو  اإلرشافية  الجهات  قبل  من  الخصوص 
إىل  اإلدارة  مجلس  يبلغها  التي  التوجيهات 

اللجنة. 
إليها  املوكلة  املهام  بكافة  اللجنة  تقوم   •
ومعايري  وسياسة  القواعد  هذه  مبوجب 
بنك  إدارة  مجلس  يف  والتعيني  العضوية 
اللجنة  تكليف  اإلدارة  ملجلس  ويجوز  الجزيرة. 
اإلدارة  مجلس  حاجة  حسب  أخرى  واجبات  بأية 

والواجبات املوكلة له.

 مراجعة
النص
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السببالنص املقرتحالنص الحايلالفقرةالتسلسل

3
 املادة

 الثالثة: مهام
 ومسؤوليات

اللجنة

اقرتاح سياسات ومعايري واضحة للعضوية يف   •
مجلس اإلدارة التنفيذية. 

فيه  أعضاء  برتشيح  اإلدارة  ملجلس  التوصية   •
واملعايري  للسياسات  وفقاً  ترشيحهم  وإعادة 
شخص  أي  ترشيح  عدم  مراعاة  مع  املعتمدة، 
وتقوم  باألمانة.  مخلة  بجرمية  إدانته  سبقت 
اللجنة بوضع سجل يحوي معلومات عن مؤهالت 
أعضاء مجلس اإلدارة ومبا يهدف للتعرف عىل 
لتفعيل  املطلوبة  واإلضافية  الالزمة  املهارات 
مبهامه  قيامه  يضمن  ومبا  املجلس  دور 

ومسئولياته
املطلوبة  واملؤهالت  للقدرات  وصف  إعداد   •
اإلدارة  وظائف  وشغل  اإلدارة  مجلس  لعضوية 

التنفيذية.
تحديد الوقت الذي يتعني عىل العضو تخصيصه   •

ألعامل مجلس اإلدارة . 
من  الالزمة  لالحتياجات  السنوية  املراجعة   •
الخربات املناسبة لعضوية مجلس  أو  املهارات 

اإلدارة ووظائف اإلدارة التنفيذية. 
مراجعة هيكل مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية   •
التي  التغيريات  شأن  يف  التوصيات  وتقديم 

ميكن إجراؤها.
األعضاء  استقالل  من  سنوي  بشكل  التحقق   •
املستقلني ، وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا 
رشكة  إدارة  مجلس  عضوية  يشغل  العضو  كان 

أخرى.
التنفيذيني  لألعضاء  وظيفي  وصف  وضع   •
واألعضاء غري التنفيذيني واألعضاء املستقلني 

وكبار التنفيذيني.
وضع اإلجراءات الخاصة يف حال شغور مركز أحد   •

أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيني. 
تحديد جوانب الضعف والقوة يف مجلس اإلدارة   •
، واقرتاح الحلول ملعالجتها مبا يتفق مع مصلحة 

البنك. 
مراعاة أن يفوق عدد املرشحني ملجلس اإلدارة   •
الذين تُطرح أسامؤهم أمام الجمعية العامة عدد 
الجمعية  لدى  يكون  بحيث  املتوافرة  املقاعد 

العامة فرصة االختيار من بني املرشحني.
كبار  و  تعيينات  عىل  باملوافقة  التوصية   •
يتطلب  والذين  بالبنك  التنفيذيني  املسئولني 
من  مامنعة«  »عدم  عىل  الحصول  تعيينهم 
واقرتاح  السعودي،  العريب  النقد  مؤسسة 
ولجانه،  للمجلس  اإلحالل  سياسات  وتنفيذ 
خالل  من  البنك  يف  التنفيذية  وللقيادات 
بالبنك،  البرشية  املوارد  إدارة  مع  التنسيق 

والتأكد من التزام اإلدارة التنفيذية بها.
إدارات  مجالس  أعضاء  تعيينات  يف  التوصية   •
للمجلس  والتوصية  التابعة  الرشكات  ولجان 

بشأنها.

اقرتاح سياسات ومعايري واضحة للعضوية يف   •
مجلس اإلدارة واللجان املنبثقة واملستقلة عنه 

واإلدارة التنفيذية. 
التوصية ملجلس اإلدارة برتشيح أعضاء فيه ويف   •
ترشيحهم  وإعادة  واملستقلة  املنبثقة  اللجان 
مع  املعتمدة،  واملعايري  للسياسات  وفقاً 
إدانته  سبقت  شخص  أي  ترشيح  عدم  مراعاة 
بجرمية مخلة باألمانة. وتقوم اللجنة بوضع سجل 
مجلس  أعضاء  مؤهالت  عن  معلومات  يحوي 
اإلدارة ومبا يهدف للتعرف عىل املهارات الالزمة 
واإلضافية املطلوبة لتفعيل دور املجلس ومبا 

يضمن قيامه مبهامه ومسئولياته
املطلوبة  واملؤهالت  للقدرات  وصف  إعداد   •
سواء  اللجان  وعضوية  اإلدارة  مجلس  لعضوية 
وظائف  وشغل  املجلس  خارج  أو  داخل  من 

اإلدارة التنفيذية.
تحديد الوقت الذي يتعني عىل العضو تخصيصه   •

ألعامل مجلس اإلدارة واللجان . 
من  الالزمة  لالحتياجات  السنوية  املراجعة   •
الخربات املناسبة لعضوية مجلس  أو  املهارات 

اإلدارة واللجان ووظائف اإلدارة التنفيذية. 
املنبثقة  واللجان  اإلدارة  مجلس  هيكل  مراجعة   •
وتقديم  التنفيذية  واإلدارة  واملستقلة 
ميكن  التي  التغيريات  شأن  يف  التوصيات 

إجراؤها.
األعضاء  استقالل  من  سنوي  بشكل  التحقق   •
املستقلني يف مجلس اإلدارة و اللجان ، وعدم 
يشغل  العضو  كان  إذا  مصالح  تعارض  أي  وجود 

عضوية مجلس إدارة رشكة أخرى.
التنفيذيني  لألعضاء  وظيفي  وصف  وضع   •
واألعضاء غري التنفيذيني واألعضاء املستقلني 

وكبار التنفيذيني.
مركز  شغور  حال  يف  الخاصة  اإلجراءات  وضع   •
أحد أعضاء مجلس اإلدارة أو أعضاء اللجان أو كبار 

التنفيذيني. 
تحديد جوانب الضعف والقوة يف مجلس اإلدارة   •
أو اللجان ، واقرتاح الحلول ملعالجتها مبا يتفق مع 

مصلحة البنك. 
مراعاة أن يفوق عدد املرشحني ملجلس اإلدارة   •
الذين تُطرح أسامؤهم أمام الجمعية العامة عدد 
الجمعية  لدى  يكون  بحيث  املتوافرة  املقاعد 

العامة فرصة االختيار من بني املرشحني.
اللجان  التوصية باملوافقة عىل تعيينات أعضاء   •
والذين  بالبنك  التنفيذيني  املسئولني  كبار  و 
يتطلب تعيينهم الحصول عىل »عدم مامنعة« 
من مؤسسة النقد العريب السعودي، واقرتاح 
ولجانه،  للمجلس  اإلحالل  سياسات  وتنفيذ 
خالل  من  البنك  يف  التنفيذية  وللقيادات 
بالبنك،  البرشية  املوارد  إدارة  مع  التنسيق 

والتأكد من التزام اإلدارة التنفيذية بها.
إدارات  مجالس  أعضاء  تعيينات  يف  التوصية   •
للمجلس  والتوصية  التابعة  الرشكات  ولجان 

بشأنها.

 مراجعة
النص
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السببالنص املقرتحالنص الحايلالفقرةالتسلسل

4
 املادة

 الثالثة: مهام
 ومسؤوليات

اللجنة

أوال: الجوانب املتعلقة بالرتشيحات:
فبام يخص الرتشيحات فإن اللجنة تختص مبا ييل:
املطلوبة  واملؤهالت  للقدرات  وصف  إعداد   .1
لعضوية مجلس اإلدارة وشغل وظائف اإلدارة 

التنفيذية.
العضو  عىل  يتعني  الذي  الوقت  تحديد   .2

تخصيصه ألعامل مجلس اإلدارة.
من  الالزمة  لالحتياجات  السنوية  املراجعة   .3
املهارات أو الخربات املناسبة لعضوية مجلس 

اإلدارة ووظائف اإلدارة التنفيذية.
مراجعة هيكل مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية   .4
التي  التغيريات  شأن  يف  التوصيات  وتقديم 

ميكن إجراؤها.
األعضاء  استقالل  من  سنوي  بشكل  التحقق   .5
املستقلني ، وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا 
كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة رشكة 

أخرى.
التنفيذيني  لألعضاء  وظيفي  وصف  وضع   .6
واألعضاء غري التنفيذيني واألعضاء املستقلني 

وكبار التنفيذيني.
مركز  شغور  حال  يف  الخاصة  اإلجراءات  وضع   .7
أحد أعضاء مجلس  أو اإلدارة أو كبار التنفيذيني.
مجلس  يف  والقوة  الضعف  جوانب  تحديد   .8
اإلدارة واقرتاح الحلول ملعالجتها مبا يتفق مع 

مصلحة الرشكة .
املجلس   عضو  منافسة  عدم  من  التحقق   .9
ألعامل من شأنها منافسة البنك يف االنشطة 
له  التابعة  الرشكات  انشطة  أو  يزاولها  التي 
العامة  الجمعية  تصدرها  معايري  وفق  وذلك 
وتنرش  اإلدارة  مجلس  اقرتاح  عىل  بناًء  للبنك 
يف املوقع اإللكرتوين للرشكة ، عىل أن يتم 

التحقق من هذه األعامل بشكل سنوي.
اآلليات  اقرتاح  عن  مسؤولة  اللجنة  تكون   .10
ولجانه  وأعضائه  املجلس  أداء  لتقييم  الالزمة 
بشكل سنوي وذلك العتامدها من املجلس. 
قياس  مؤرشات  خالل  من  ذلك  ويكون 
األهداف  تحقيق  مبدى  ترتبط  مناسبة  أداء 
املخاطر  إدارة  وجودة  للبنك  االسرتاتيجية 
وكفاية أنظمة الرقابة الداخلية وغريها، عىل أن 
د جوانب القوة والضعف واقرتاح معالجتها  تحدَّ

مبا يتفق مع مصلحة البنك.
 كام يجب عىل اللجنة عند ترشيح أعضاء مجلس 
اإلدارة مراعاة ما ورد من أحكام اشتملت عليها 
الرئيسة  واملبادئ  الرشكات  حوكمة  الئحة 
الجهات  عن  صادرة  تعليامت  وأي  للحوكمة 
كام  متطلبات،  من  تقرره  ما  أو  اإلرشافية 
حني  والرتشيحات  املكافآت  لجنة  عىل  ينبغي 
لعضوية  املرشحني  طلبات  وتقييم  دراسة 
التالية:  االشرتاطات  توافر  مراعاة  املجلس 

أوال: الجوانب املتعلقة بالرتشيحات:
فبام يخص الرتشيحات فإن اللجنة تختص مبا ييل:
اقرتاح سياسات ومعايري و آلية واضحة للعضوية   .1
يف مجلس اإلدارة، واللجان، واإلدارة التنفيذية.

التوصية ملجلس اإلدارة برتشيح أعضاء املجلس   .2
فيهم  مبا  املجلس  خارج  من  اللجان  وأعضاء 
وفقاً  ترشيحهم  وإعادة  الرشعية  اللجنة  أعضاء 
مراعاة  مع  املعتمدة،  واملعايري  للسياسات 
بجرمية  إدانته  سبقت  شخص  أي  ترشيح  عدم 

مخلة باألمانة.
املطلوبة  واملؤهالت  للقدرات  وصف  إعداد   .3
لعضوية مجلس اإلدارة و أعضاء اللجان من خارج 

املجلس وشغل وظائف اإلدارة التنفيذية.
تحديد الوقت الذي يتعني عىل العضو تخصيصه   .4

ألعامل مجلس اإلدارة و اللجان .
من  الالزمة  لالحتياجات  السنوية  املراجعة   .5
املهارات أو الخربات املناسبة لعضوية مجلس 
واملستقلة  الفرعية  اللجان  وأعضاء  اإلدارة 

ووظائف اإلدارة التنفيذية.
واإلدارة  واللجان،  اإلدارة  مجلس  هيكل  مراجعة   .6
شأن  يف  التوصيات  وتقديم  التنفيذية 

التغيريات التي ميكن إجراؤها.
األعضاء  استقالل  من  سنوي  بشكل  التحقق   .7
املستقلني سواء يف مجلس اإلدارة أو اللجان 
، وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو 

يشغل عضوية مجلس إدارة رشكة أخرى.
التنفيذيني  لألعضاء  وظيفي  وصف  وضع   .8
واألعضاء غري التنفيذيني واألعضاء املستقلني 

وكبار التنفيذيني.
مركز  شغور  حال  يف  الخاصة  اإلجراءات  وضع   .9
كبار  أو  اإلدارة  أو  اللجان   أو  مجلس  أعضاء  أحد 

التنفيذيني.
مجلس  يف  والقوة  الضعف  جوانب  10.تحديد 
مبا  ملعالجتها  الحلول  واقرتاح  اللجان،  و  اإلدارة 

يتفق مع مصلحة البنك .
أو  املجلس  عضو  منافسة  عدم  من  11.التحقق 
يف  البنك  منافسة  شأنها  من  ألعامل  اللجان 
الرشكات  انشطة  أو  يزاولها  التي  االنشطة 
الجمعية  تصدرها  معايري  وفق  وذلك  له  التابعة 
اإلدارة  مجلس  اقرتاح  عىل  بناًء  للبنك  العامة 
عىل  للبنك،  اإللكرتوين   املوقع  يف  وتنرش 
أن يتم التحقق من هذه األعامل بشكل سنوي.
12.تكون اللجنة مسؤولة عن اقرتاح اآلليات الالزمة 
بشكل  ولجانه  وأعضائه  املجلس  أداء  لتقييم 
سنوي وذلك العتامدها من املجلس. ويكون 
مناسبة  أداء  قياس  مؤرشات  خالل  من  ذلك 
االسرتاتيجية  األهداف  تحقيق  مبدى  ترتبط 
أنظمة  وكفاية  املخاطر  إدارة  وجودة  للبنك 
جوانب  د  تحدَّ أن  عىل  وغريها،  الداخلية  الرقابة 
القوة والضعف واقرتاح معالجتها مبا يتفق مع 

مصلحة البنك. 

موامئة 
الئحة 

الرتشيحات 
واملكافآت 

مع 
متطلبات 
مؤسسة 

النقد 
للحوكمة 
الرشعية

كام يجب عىل اللجنة عند ترشيح أعضاء مجلس 
اإلدارة أو اللجان مراعاة ما ورد من أحكام اشتملت 
عليها الئحة حوكمة الرشكات واملبادئ الرئيسة 
الجهات   عن  صادرة  تعليامت  وأي  للحوكمة 
اإلرشافية أو ما تقرره من متطلبات، كام ينبغي
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السببالنص املقرتحالنص الحايلالفقرةالتسلسل

4
 املادة

 الثالثة: مهام
 ومسؤوليات

اللجنة

التعليم،  أن يكون لديه مستوى مناسب من   •
ويفضل أن يكون حائزًا عىل شهادة جامعية. 

مراجعي  لدى  العمل  له  سبق  قد  يكون  أال   •
مبارشة  عالقة  عىل  أو  البنك  حسابات 
أو  الشقيقة  الرشكات  من  أي  أو  باملُراجع 

التابعة للُمراجع. 
أال يكون قد تم عزله من عضوية مجلس اإلدارة   •

يف رشكات أخرى وبغض النظر عن السبب. 
أال يكون قد شغل، أو ما يزال يشغل، منصبًا   •
قياديًا يف رشكات منافسة أخرى يتوىل فيها 
واالسرتاتيجيات  السياسات  وضع  مسؤولية 

واتخاذ قرارات رئيسية فيها. 
أن يلتزم بقوانني السلوك املهني التي تتفق   •
مع املعايري املهنية واألخالقية املعمول بها 

يف البنك.  
الشؤون  يف  خربة  ميتلك  أن  يفضل   •
واملوارد  املالية  الشؤون  مثل:  املرصفية، 
واملواضيع  االسرتاتيجي  والتخطيط  البرشية 
الخربة، وأن  البنك وتتطلب  التي تهم  األخرى 
وظائف  لتنفيذ  واملصداقية  املعرفة  ميتلك 

مجلس اإلدارة بكفاءة.
أن يكون مطلًعا عىل املستجدات اإلقليمية   •

والدولية واألوضاع االقتصادية والسياسية.
من  متكنه  التي  الجيدة  بالصحة  يتمتع  أن   •
املسائل  يف  للنظر  والجهد  الوقت  توفري 
واملساهمة  اإلدارة  مجلس  عىل  املطروحة 

بفعالية يف اجتامعات مجلس اإلدارة. 
أن يتمتع بسمعة طيبة وأال يكون متهاًم بأي   •

قضايا تتعلق بالرشف واألخالق. 
مجلس  عضوية  بقبول  الرغبة  لديه  تكون  أن   •
املوكلة  الواجبات  ألداء  جاهزًا  ويكون  اإلدارة 

إليه يف مجلس اإلدارة. 
واجباته  لتنفيذ  القانونية  باألهلية  يتمتع  أن   •

يف البنك. 
يلتزم  وأن  املساهمني  جميع  ميثل  أن   •
أن  بدل  عموًما،  العليا  البنك  مصالح  بتحقيق 
املجموعة  مصالح  خدمة  عىل  ذلك  يقترص 
بالعضوية( يف  له  )التي صوتت  التي ميثلها 

مجلس اإلدارة فقط. 
ميثل  أن  أو  البنك،  مساهمني  أحد  يكون  أن   •
كضامن  البنك  يف  أسهم  ميتلك  شخًصا 

لعضويته.
ال يجوز ألي عضو يف مجلس اإلدارة أن يكون   •
عضًوا يف مجلس إدارة أكرث من خمسة مجالس 

رشكات مساهمة مدرجة يف نفس الوقت. 
استشارة  عىل  البنك  يحصل  أن  ينبغي   • 
وإعالمها  السعودي  العريب  النقد  مؤسسة 
عدم  يتضمن  كتايب  خطاب  عىل  والحصول 

مامنعتها قبل الرتشيح والتعيني.

دراسة  حني  والرتشيحات  املكافآت  لجنة  عىل 
املجلس  لعضوية  املرشحني  طلبات  وتقييم 
بذلك،  اللجنة  رغبت  حال  يف  ومقابلتهم  أواللجان 

مراعاة توافر االشرتاطات التالية يف اي مرشح:
التعليم،  من  مناسب  مستوى  لديه  يكون  أن   •

ويفضل أن يكون حائزًا عىل شهادة جامعية. 
مراجعي  لدى  العمل  له  سبق  قد  يكون  أال   •
حسابات البنك أو عىل عالقة مبارشة باملُراجع 
أو أي من الرشكات الشقيقة أو التابعة للُمراجع. 
أال يكون قد تم عزله من عضوية مجلس اإلدارة   •

يف رشكات أخرى وبغض النظر عن السبب. 
منصبًا  يشغل،  يزال  ما  أو  شغل،  قد  يكون  أال   •
قياديًا يف رشكات منافسة أخرى يتوىل فيها 
واالسرتاتيجيات  السياسات  وضع  مسؤولية 

واتخاذ قرارات رئيسية فيها. 
أن يلتزم بقوانني السلوك املهني التي تتفق   •
بها  املعمول  واألخالقية  املهنية  املعايري  مع 

يف البنك.  
يفضل أن ميتلك خربة يف الشؤون املرصفية،   •
البرشية  واملوارد  املالية  الشؤون  مثل: 
واملرصفية االسالمية والتخطيط االسرتاتيجي 
وتتطلب  البنك  تهم  التي  األخرى  واملواضيع 
الخربة، وأن ميتلك املعرفة واملصداقية لتنفيذ 

وظائف مجلس اإلدارة بكفاءة.
اإلقليمية  املستجدات  عىل  مطلًعا  يكون  أن   •

والدولية واألوضاع االقتصادية والسياسية.
أن يتمتع بالصحة الجيدة التي متكنه من توفري   •
الوقت والجهد للنظر يف املسائل املطروحة 
بفعالية يف  اإلدارة واملساهمة  عىل مجلس 

اجتامعات مجلس اإلدارة. 
بأي  متهاًم  يكون  وأال  طيبة  بسمعة  يتمتع  أن   •

قضايا تتعلق بالرشف واألخالق. 
مجلس  عضوية  بقبول  الرغبة  لديه  تكون  أن   •
اإلدارة ويكون جاهزًا ألداء الواجبات املوكلة إليه 

يف مجلس اإلدارة. 
أن يتمتع باألهلية القانونية لتنفيذ واجباته يف   •

البنك. 
أن ميثل جميع املساهمني وأن يلتزم بتحقيق   •
مصالح البنك العليا عموًما، بدل أن يقترص ذلك 
عىل خدمة مصالح املجموعة التي ميثلها )التي 

صوتت له بالعضوية( يف مجلس اإلدارة فقط. 
ال يجوز ألي عضو يف مجلس اإلدارة أن يكون   •
عضًوا يف مجلس إدارة أكرث من خمسة مجالس 

رشكات مساهمة مدرجة يف نفس الوقت. 
من  أي  أو  للمجلس  املرشح  للعضو  يجوز  ال   •
لجنة  أو  مجلس  يف  عضواً  يكون  أن  اللجان 
فرعية ألحد البنوك العاملة يف اململكة العربية 

السعودية . 
الرشعية  اللجنة  يف  املرشح  للعضو  يجوز  ال   •
اململكة  يف  البنوك  أحد  يف  عضواً  يكون  أن 

العربية السعودية . 

موامئة 
الئحة 

الرتشيحات 
واملكافآت 

مع 
متطلبات 
مؤسسة 

النقد 
للحوكمة 
الرشعية

ينبغي أن يحصل البنك عىل استشارة مؤسسة   •
والحصول  وإعالمها  السعودي  العريب  النقد 
عىل خطاب كتايب يتضمن عدم مامنعتها قبل 

الرتشيح والتعيني.

البند الثاين – جدول التعديالت عىل الئحة عمل لجنة الرتشيحات و املكافآت
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السببالنص املقرتحالنص الحايلالفقرةالتسلسل

5
 املادة

 الثالثة: مهام
 ومسؤوليات

اللجنة

ثانياً: الجوانب املتعلقة باملكافآت والتعويضات:
أعضاء  ملكافآت  واضحة  سياسة  إعداد 
مجلس اإلدارة واللجان املنبثقة عن املجلس  
مجلس  إىل  ورفعها  التنفيذية،  واإلدارة 
العتامدها  متهيداً  فيها  للنظر  اإلدارة 
يف  يراعى  أن  عىل  العامة،  الجمعية  من 
باألداء،  ترتبط  معايري  اتباع  السياسة  تلك 
تنفيذها. من  والتحقق  عنها،  واإلفصاح 

ثانياً: الجوانب املتعلقة باملكافآت والتعويضات:
أعضاء  ملكافآت  واضحة  سياسة  إعداد 
مجلس اإلدارة واللجان املنبثقة عن املجلس  
مجلس  إىل  ورفعها  التنفيذية،  واإلدارة 
العتامدها  متهيداً  فيها  للنظر  اإلدارة 
يف  يراعى  أن  عىل  العامة،  الجمعية  من 
باألداء،  ترتبط  معايري  اتباع  السياسة  تلك 
تنفيذها. من  والتحقق  عنها،  واإلفصاح 

 تحديث
النص

5
 املادة

 الثالثة: مهام
 ومسؤوليات

اللجنة

والتقييم: بالتدريب  املتعلقة  الجوانب  ثالثاً: 
إعداد برامج ألعضاء مجلس اإلدارة  واإلدارة   .1
للتعريف بسري  التنفيذية املعينني حديثاً 

عمل الرشكة وأنشطتها، وبخاصة ما ييل:
أ.        اسرتاتيجية الرشكة وأهدافها.

والتشغيلية  املالية  الجوانب  ب. 
ألنشطة الرشكة. 

اإلدارة  مجلس  أعضاء  التزامات  ج.   
ومسؤولياتهم  وومهامهم 

وحقوقهم.
د.      مهام لجان الرشكة واختصاصاتها.
لحصول  الالزمة  اآلليات  عىل  اإلرشاف   .2
واإلدارة  اإلدارة  مجلس  أعضاء  من  كل 
تدريبية  ودورات  برامج  عىل  التنفيذية 
مهاراتهم  تنمية  بغرض  مستمر؛  بشكل 
العالقة  ذات  املجاالت  يف  ومعارفهم 

بأنشطة البنك.
اإلقرتاح والتوصية ملجلس اإلدارة باآلليات   .3
وأعضائه  املجلس  أداء  لتقييم  الالزمة 
وذلك  سنوياً؛  التنفيذية  واإلدارة  ولجانه 
مناسبة  أداء  قياس  مؤرشات  خالل  من 
ترتبط مبدى تحقيق األهداف االسرتاتيجية 
للبنك وجودة إدارة املخاطر وكفاية أنظمة 
د  تحدَّ أن  عىل  وغريها،  الداخلية  الرقابة 
معالجتها  واقرتاح  والضعف  القوة  جوانب 

مبا يتفق مع مصلحة البنك.

تقوم اللجنة بتقييم أداء مجلس اإلدارة ولجانه 
بجهة  االستفادة  ويستحسن  سنوي  بشكل 
 )3( كل  أوسع  بشكل  األداء  لتقييم  خارجية 

سنوات.

والتقييم: بالتدريب  املتعلقة  الجوانب  ثالثاً: 
إعداد برامج ألعضاء مجلس اإلدارة واللجان   .1
واإلدارة التنفيذية املعينني حديثاً للتعريف 

بسري عمل
الرشكة وأنشطتها، وبخاصة ما ييل:

أ. اسرتاتيجية الرشكة وأهدافها.
والتشغيلية  املالية  الجوانب  ب. 

ألنشطة البنك . 
اإلدارة  مجلس  أعضاء  التزامات  ج. 
ومهامهم  اللجان  وأعضاء 

ومسؤولياتهم وحقوقهم.
د. مهام لجان البنك واختصاصاتها.

اإلرشاف عىل اآلليات الالزمة لحصول كل   .2
اللجان  أعضاء  و  اإلدارة  مجلس  أعضاء  من 
ودورات  برامج  عىل  التنفيذية  واإلدارة 
تنمية  بغرض  مستمر؛  بشكل  تدريبية 
ذات  املجاالت  يف  ومعارفهم  مهاراتهم 

العالقة بأنشطة البنك.
اإلقرتاح والتوصية ملجلس اإلدارة باآلليات   .3
وأعضائه  املجلس  أداء  لتقييم  الالزمة 
واإلدارة  املستقلة   و  املنبثقة  واللجان 
خالل  من  وذلك  سنوياً؛  التنفيذية 
مؤرشات قياس أداء مناسبة ترتبط مبدى 
للبنك  االسرتاتيجية  األهداف  تحقيق 
وجودة إدارة املخاطر وكفاية أنظمة الرقابة 
جوانب  د  تحدَّ أن  عىل  وغريها،  الداخلية 
القوة والضعف واقرتاح معالجتها مبا يتفق 

مع مصلحة البنك.

تقوم اللجنة بتقييم أداء مجلس اإلدارة ولجانه 
بجهة  االستفادة  ويستحسن  سنوي  بشكل 
 )3( كل  أوسع  بشكل  األداء  لتقييم  خارجية 

سنوات.

 مراجعة
النص

البند الثاين – جدول التعديالت عىل الئحة عمل لجنة الرتشيحات و املكافآت
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أ( البيانات الشخصية للعضو املرشح

خليفة بن عبداللطيف بن عبدالله امللحماالسم الرباعي

01-07-1372تاريخ امليالدسعوديالجنسية

ب( املؤهالت العلمية للعضو املرشح

تاريخ الحصول التخصصاملؤهلم
اسم الجهة املانحةعىل املؤهل

جامعة كولورادو الواليات املتحدة 1978إدارة االعاملدرجة البكالوريوس
االمريكية

ج( الخربات العملية للعضو املرشح

مجاالت الخربةالفرتة

عضو مجلس ادارة البنك السعودي الربيطاين 1985 - 2002

عضو مجلس ادارة البنك السعودي االسباين مدريد1987 - 1994 

عضو مجلس ادارة رشكة االتفاق للحديد2012 - 2017

عضو مجلس ادارة رشكة االسمنت االبيض1995 - حتى االن

عضو مجلس ادارة رشكة الجزيرة للخدمات املساندة2012 - حتى االن

عضو مجلس ادارة الرشكة املتقدمة  للبرتوكيامويات2004 - حتى االن

د( العضوية الحالية يف مجالس إدارات رشكات مساهمة أخرى ) مدرجة او غري مدرجة ( أو أي رشكة أخرى أياً كان 
شكلها القانوين أو اللجان املنبثقة منها:

النشاط الرئييساسم الرشكةم

صفة العضوية
)تنفيذي، 

غري تنفيذي، 
مستقل(

طبيعة العضوية
)بصفته الشخصية، 
ممثل عن شخصية 

اعتبارية(

الشكل القانوين عضوية اللجان
للرشكة

بصفتهمستقلالبنوكبنك الجزيرة1

لجنة 
الرتشيحات 

واملكافئات  
ولجنة املخاطر

مدرجة يف سوق 
األسهم )تداول(

اللجنة بصفتهغري تنفيذياإلسمنترشكة اإلسمنت األبيض2
التنفيذية

مدرجة يف سوق 
األسهم )تداول(

بصفتهغري تنفيذيالبرتوكياموياتاملتقدمة للبرتوكيامويات3
لجنة 

الرتشيحات 
واملكافئات  

مدرجة يف سوق 
األسهم )تداول(

بصفتهمستقلالنقلالبحري4
لجنة 

الرتشيحات 
واملكافئات  

مدرجة يف سوق 
األسهم )تداول(

اللجنة بصفتهغري تنفيذيالتوظيفالجزيرة للخدمات املساندة5
مساهمة مقفلةالتنفيذية

مدرجة يف سوق لجنة اإلستثامربصفتهغري تنفيذيالتأمنيوالء للتامني التعاوين6
األسهم )تداول(

البند الثالث - السرية الذاتية للعضو املرشح
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التعريفات1

مجلس  عن  املنبثقة  الفرعية  اللجان  هي  لجان: 
وأسلوب  قواعد  وتتحدد  تتشكل  والتي  االدارة 
عملها وإختيار أعضائها بقرارات من املجلس و /
أو الجمعية العامة، ويشارك يف عضويتها أعضاء 
من املجلس وخارجه، لتعاون مجلس اإلدارة يف 
أداء مهامه وأعامله، وتحدد نطاقات أعامل هذه 
اللجان وفق قواعد ولوائح عملها.   لجنة املراجعة، 
التنفيذية،   اللجنة  واملكافأت،  الرتشيحات  لجنة 
املسئولية  لجنة  الحوكمة،  لجنة  املخاطر،  لجنة 

اإلجتامعية.

اللجان: هي اللجان الفرعية املنبثقة عن مجلس 
وتتحدد  تتشكل  والتي  الرشعية  واللجنة  االدارة 
قواعد وأسلوب عملها وإختيار أعضائها بقرارات 
من املجلس و /أو الجمعية العامة، ويشارك يف 
لتعاون  وخارجه،  املجلس  من  أعضاء  عضويتها 
وتحدد  وأعامله،  مهامه  أداء  يف  اإلدارة  مجلس 
ولوائح  قواعد  وفق  اللجان  هذه  أعامل  نطاقات 
املراجعة،  لجنة  اللجان  هذه  وتشمل  عملها.  
التنفيذية،   اللجنة  واملكافأت،  الرتشيحات  لجنة 
املسئولية  لجنة  الحوكمة،  لجنة  املخاطر،  لجنة 

اإلجتامعية ، واللجنة الرشعية.

 تحديث
 النص بعد

 اعتامد
 اللجنة

الرشعية

التعريفات2

الشخص ال يوجد وهو  املجلس:  خارج  من  اللجنة  عضو 
لجان  من  أي  يف  اختياره  يتم  الذي  الطبيعي 
من  لالستفادة  املستقلة  اللجان  أو  املجلس 
خرباته العلمية والعملية ملصلحة البنك، ويتمتع 

بأستقاللية تامة.

 تحديث
النص

متهيد3

مبا  التميش  يف  الجزيرة  بنك  من  ورغبة 
إشتملت عليه الضوابط اإلرشافية.

مبا  التميش  يف  الجزيرة  بنك  من  ورغبة 
إشتملت عليه الضوابط اإلرشافية.

لسياسة  لعام  إطار  صياغة   روعي  فقد 
بالبنك  والخاص  هذا  واملكافات  التعويضات 
إجتامعه  يف  البنك  إدارة  مجلس  به   أوىص  و 
املنعقد  يف ...............  لتقره الجمعية العامة 

للبنك .............   

مبا  التميش  يف  الجزيرة  بنك  من  ورغبة 
التي  اإلرشافية  الضوابط  عليه  إشتملت 

تضمنتها:
• أحكام نظام الرشكات.
• نظام مراقبة البنوك.

والتعويضات  املكافآت  ومامرسات  ضوابط   •
البنوك  يف  للحوكمة  الرئيسية  واملبادئ 
النقد  مؤسسة  عن  الصادرة  السعودية 

العريب السعودي.
• الئحة حـوكـمة الشـركات والضوابط واإلجراءات 
الرشكات  لنظام  تنفيذاً  الصادرة  التنظيمية 
الصادرة  املدرجة  برشكات املساهمة  الخاصة 

عن هيئة السوق املالية.
• أحكام النظام األساس لبنك الجزيرة.

• مبادئ مجلس االستقرار املايل.

العام  اإلطار  وموامئة  صياغة  روعي  فقد 
والخاص  هذا  واملكافات  التعويضات  لسياسة 
البنك  إدارة  مجلس  به   أوىص  والذي  بالبنك 
الحجة  ذو   02 تاريخ  يف  املنعقد   إجتامعه  يف 
لتقره  2020م   يوليو   23 املوافق  1441هـ 
الجمعية العامة للبنك التي سوف تعقد بتاريخ ..
...................................... هـ  املوافق ........

................................م.   

 مراجعة
 و تحديث

النص

4

3. اإلطار 
العام لسياسة 

بنك الجزيرة 
للتعويضات 

واملكافآت

واملكافآت  التعويضات  تتحدد  عام  بشكل 
الجزيرة  بنك  ادارة  مجلس  ألعضاء  املدفوعة 
أو األعضاء من  التنفيذيني  التنفيذيني وغري  من 
خارج املجلس وفق األطر التي حددتها الضوابط 
الجهات  عن  الصادرة  والتعليامت  التنظيمية 

اإلرشافية.

واملكافآت  التعويضات  تتحدد  عام  بشكل 
الجزيرة  بنك  ادارة  مجلس  ألعضاء  املدفوعة 
أو األعضاء من  التنفيذيني  التنفيذيني وغري  من 
خارج املجلس أو اللجان وفق األطر التي حددتها 
عن  الصادرة  والتعليامت  التنظيمية  الضوابط 

الجهات اإلرشافية.

 مراجعة
النص
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السببالنص املقرتحالنص الحايلالفقرةالتسلسل

5

3. اإلطار 
العام لسياسة 

بنك الجزيرة 
للتعويضات 

واملكافآت

اإلدارة   مجلس  أعضاء  مكافآت  تكون  أن  يجوز 
متفاوتة املقدار بحيث تعكس مدى خربة العضو 
وإستقالله  به  املنوطة  واملهام  وإختصاصاته 
من  وغريها  يحرضها  التي  الجلسات  وعدد 

اإلعتبارات.

اإلدارة  مجلس  أعضاء  مكافآت  تكون  أن  يجوز 
مدى  تعكس  بحيث  املقدار  متفاوتة  اللجان  أو 
املنوطة  واملهام  وإختصاصاته  العضو  خربة 
يحرضها  التي  الجلسات  وعدد  وإستقالله  به 

وغريها من اإلعتبارات.

 مراجعة
النص

6

3.3 تعويضات 
أعضاء اللجان 

من خارج 
مجلس إدارة 

البنك

وفق ما تنص عليه التعليامت االرشافية وقواعد 
إدارة  مجلس  من  املنبثقة  اللجان  عمل  واحكام 
البنك، فيتم تعيني أعضاء من خارج مجلس اإلدارة 
أو  الفرعية  املجلس  لجان  أعامل  يف  للمشاركة 
التالية  االشرتاطات  وتحكم  وفعالياتها.  االخرى 
نطاق التعويضات املمنوحة ألعضاء هذه اللجان 

من خارج املجلس

وفق ما تنص عليه التعليامت االرشافية وقواعد 
إدارة  مجلس  من  املنبثقة  اللجان  عمل  واحكام 
البنك واللجنة الرشعية ، فيتم تعيني أعضاء من 
لجان  أعامل  يف  للمشاركة  اإلدارة  مجلس  خارج 
وتحكم  وفعالياتها.  االخرى  أو  الفرعية  املجلس 
االشرتاطات التالية نطاق التعويضات املمنوحة 

ألعضاء هذه اللجان من خارج املجلس

 مراجعة
النص

7

3.3 تعويضات 
أعضاء اللجان 

من خارج 
مجلس إدارة 

البنك

الرشعية ال يوجد اللجنة  اعضاء  من  عضو  كل  يتقاىض 
يف  ملشاركته  وبدل  كتعويض  مقطوعا  مبلغا 
سعودي  ريال   )200,000( قدره  اللجنة  اعامل 
سنويا ، كام يتقاىض مقرر اللجنة الرشعية بدل 
حضور جلسات بواقع )1,500( ريال سعودي عن 

كل اجتامع للجنة الرشعية.

 اضافة
 مكافآت

 اللجنة
 الرشعية

 بعد
 اعتامد
 اللجنة

الرشعية

البند السادس - جدول التعديالت لإلطار العام لسياسة مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان املنبثقة واإلدارة التنفيذية



جدول التعديالت عىل النظام 
االساس - مرفق التعديالت 

عىل البنود من 39-8    
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األوراق أغراض الرشكةاملادة )3( يف  والتعامل  وقبول  إصدار  هـ- 
والكمبياالت  ألمر  كالسندات  التجارية 
بأوراق  والتعامل  وقبول  والشيكات 
من  والعمالت  املعدنية  والنقود  النقد 

كل نوع.

األوراق  يف  التعامل  وقبول  إصدار   - ه 
والكمبياالت  ألمر  كالسندات  التجارية 
والشيكات وقبول التعامل بأوراق النقد 
مبختلف  والعمالت  املعدنية  والنقود 

انواعها

ز- فتح اعتامدات مستندية وإصدار خطابات أغراض الرشكةاملادة )3(
التسهيالت  منح  وكذلك  الضامن، 
والتجارة  والتصدير  لالسترياد  املرصفية 

املحلية.

ز - فتح اعتامدات مستندية وإصدار خطابات 
التسهيالت  منح  وكذلك  الضامن، 
والتجارة  والتصدير  لالسترياد  املرصفية 

املحلية  و الدولية

ي- إنشاء صناديق اإليداع )الخزائن( وإدارتها أغراض الرشكةاملادة )3(
وتأجريها.

)الخزائن(  األمانات  صناديق  إنشاء   – ي 
وإدارتها وتأجريها.

واألشياء أغراض الرشكةاملادة )3( واملستندات  النقود  تلقي  ن- 
ذات القيمة كوديعة أو قرض أو لحفظها 

وإصدار اإليصاالت املثبتة لذلك.

واألشياء  واملستندات  النقود  تلقي   - ن 
أو  متويل  أو  كوديعة  القيمة  ذات 
املثبتة  اإليصاالت  وإصدار  لحفظها 

لذلك.

والتعامل أغراض الرشكةاملادة )3( وحيازة  واستغالل  وبيع  إدارة   – ع 
يف أية أموال أو حقوق أو مصلحة يف 
يؤول إىل  ثابت، قد  أو  منقول  مال  أي 
الرشكة أو تتملكه أو يدخل يف حوزتها 
أو  مطلوباتها  بعض  أو  لكل  استيفاء 
ضامناً ألية قروض أو تسهيالت مقدمة 
منها أو قد تتعلق بأي طريقة أخرى بهذه 
يف  وذلك  الضامن،  بهذا  أو  املطالبة 

الحدود املقررة يف األنظمة.

أية  وإدارة   حيازة  و  البيع  و  التعامل   – ع 
أموال أو حقوق أو مصالح يف أي أموال 
منقوله أو ثابته ، قد يؤول إىل الرشكة 
أو تتملكه أو يدخل يف حوزتها استيفاء 
ألية  ضامناً  أو  مطلوباتها  بعض  أو  لكل 
منها  مقدمة  تسهيالت  أو  متويالت 
بهذه  أخرى  طريقة  بأي  تتعلق  قد  أو 
يف  وذلك  الضامن،  بهذا  أو  املطالبة 

الحدود املقررة يف األنظمة.

أو أغراض الرشكةاملادة )3( التابعة  الرشكات  تأسيس   – ق 
طريقة  بأية  االشرتاك  أو  املساهمة 
يف رشكات أو هيئات ذات نشاط يدخل 
مشابهاً  يكون  أو  الرشكة  أغراض  ضمن 
تحقيقها  عىل  يساعد  أو  لها  متمامً  أو 
يجوز  كام  رشاؤها.  أو  فيها  واالندماج 
أن تكون لها مصلحة أو تشرتك بأي وجه 
ال  مبا  األخرى  الرشكات  مع  الوجوه  من 
يزيد  وال  احتياطاتها  من   )20%( يتجاوز 
التي  الرشكة  مال  رأس  من   )10%( عن 
تشارك فيها وأن ال يتجاوز إجاميل هذه 
إبالغ  مع  االحتياطات  قيمة  املشاركات 
العادية يف أول اجتامع  العامة  الجمعية 
نظام  أحكام  مراعاة  مع  ذلك  وكل  لها 
مراقبة البنوك وكذلك األنظمة واللوائح 
اململكة  يف  السارية  والتعليامت 

العربية السعودية.

ق – تأسيس الرشكات التابعة أو املساهمة 
أو االشرتاك بأية طريقة يف رشكات أو 
أغراض  ضمن  يدخل  نشاط  ذات  هيئات 
لها  متمامً  أو  مشابهاً  يكون  أو  الرشكة 
واالندماج  تحقيقها  عىل  يساعد  أو 
فيها أو رشاؤها. كام يجوز أن تكون لها 
الوجوه  بأي وجه من  أو تشرتك  مصلحة 
مع الرشكات األخرى مبا ال يتجاوز )20%( 
يزيد عن )%10( من  احتياطاتها وال  من 
فيها  تشارك  التي  الرشكة  مال  رأس 
املشاركات  هذه  إجاميل  يتجاوز  ال  وأن 
الجمعية  إبالغ  مع  االحتياطات  قيمة 
نظام  أحكام  مراعاة  مع  العادية  العامة 
مراقبة البنوك وكذلك األنظمة واللوائح 
اململكة  يف  السارية  والتعليامت 

العربية السعودية.

جدول التعديالت  عىل النظام األساس
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املشرتكة أغراض الرشكةاملادة )3( القروض  صكوك  إصدار   – ر 
واملخصصة وغري ذلك من صيغ التمويل 
األسايس  النظام  مع  تتعارض  ال  التي 
أن  عىل  املعلنة  وسياستها  للرشكة 
البنوك  مراقبة  نظام  مع  ذلك  يتوافق 
مؤسسة  موافقة  عىل  الحصول  وبعد 
النقد العريب السعودي وهيئة السوق 

املالية.

املشرتكة  التمويالت  صكوك  إصدار   – ر 
واملخصصة وغري ذلك من صيغ التمويل 
األسايس  النظام  مع  تتعارض  ال  التي 
أن  عىل  املعلنة  وسياستها  للرشكة 
البنوك  مراقبة  نظام  مع  ذلك  يتوافق 
مؤسسة  موافقة  عىل  الحصول  وبعد 
النقد العريب السعودي وهيئة السوق 

املالية.

والترصفات أغراض الرشكةاملادة )3( األعامل  بجميع  القيام   – ش 
يكون  والتي  عليها  يرتتب  التي  األخرى 
تقديم  يف  تسهم  أن  شأنها  من 
اتساع  أو  الرشكة  أهداف  وتحقيق 

أعاملها.

التي  األخرى  األعامل  بجميع  القيام   – ش 
يرتتب عليها والتي يكون من شأنها أن 
أهداف  وتحقيق  تقديم  يف  تسهم 

الرشكة أو اتساع أعاملها.

املشاركة املادة )4(
والتملك يف 

الرشكات

يجوز للرشكة تأسيس رشكات من شخص مادة اضافية جديدة
مسئولية  ذات  سواء  مبفردها  واحد 
رشكات  أو  مقفلة  مساهمة  أو  محدودة 
متتلك  أن  لها  يجوز  كام  خاص،  غرض  ذات 
أخرى  رشكات  يف  والحصص  األسهم 
اإلشرتاك  حق  ولها  معها  تندمج  أو  قامئة 
ومنها  الرشكات  تأسيس  يف  الغري  مع 
املسئولية  ذات  أو  املساهمة  الرشكات 
اململكه  داخل  الصناديق  أو  املحدودة 
تتطلبه  ما  إستيفاء  بعد  وذلك  خارجها  أو 
هذا  يف  املتبعة  والتعليامت  األنظمة 
يف  الترصف  للرشكة  يجوز  كام  الشأن، 
هذه األسهم أو الحصص عىل األ يشمل 

ذلك الوساطة يف تداولها.

مادة إضافية جديدة

املركز الرئيس– املادة )5(
مكاتب أخرى

ولكن  جدة،  يف  املسجل  الرشكة  مركز 
يجوز نقله إىل أي مكان أخر داخل اململكة 
الجمعية  من  بقرار  السعودية  العربية 
إنشاء  اإلدارة  ملجلس  ويجوز  العمومية 
وخارجها  اململكة  داخل  ووكاالت  فروع 
التي  األماكن  يف  مراسلني  وتعيني 
داخل  البنك  لعمليات  رضورية  تكون  قد 
أن يكون كل ذلك  اململكة وخارجها، عىل 
تعليامت  أو  نظام  أو  قانون  ألي  خاضعا 

صادرة من السلطات املختصة.

مدينة  يف  الرئيس  الرشكة  مركز  يكون 
داخل  أخر  مكان  أي  إىل  نقله  ويجوز  جدة، 
تصدره  بقرار  السعودية  العربية  اململكة 
الجمعية العامة غري العادية ويجوز ملجلس 
اإلدارة أو من يفوضه إنشاء فروع ووكاالت 
مراسلني  وتعيني  وخارجها  اململكة  داخل 
رضورية  تكون  قد  التي  األماكن  يف 
اململكة  داخل  البنك  وأنشطة  لعمليات 
واللوائح  األنظمة  مراعاة  مع  وخارجها، 

السارية يف اململكه بهذا الخصوص. 

تغري الرتقيم التسلسيل 
للامدة من رقم )4( كام 

يف النص قبل التعديل 
إىل رقم )5( بعد أن حلّت 
املادة الجديدة أعاله يف 

الرتقيم السابق للامدة.

تكوينها مدة الرشكةاملادة )6( تاريخ  من  سنة   99 الرشكة  مدة 
وهي قابلة للتمديد بقرار من الجمعية غري 
العادية يتخذ قبل سنة واحدة عىل األقل 

من تاريخ انتهائها.

سنة  وتسعون  تسع   )99( الرشكة  مدة 
بإعالن  التجارة  وزير  قرار  صدور  تاريخ  من 
هذه  إطالة  دامئاً  ويجوز  الرشكة،  تاسيس 
غري  العامة  الجمعية  تصدره  بقرار  املدة  
من  األقل  عىل  واحدة  سنة  قبل  العادية 

تاريخ انتهائها.

تغري الرتقيم التسلسيل 
للامدة من رقم )5( كام 

يف النص قبل التعديل 
إىل رقم )6( بعد أن حلّت 

املادة أعاله محلها.

)8,200,000,000( رأس املالاملادة )7( الرشكة  مال  رأس 
مثانية آالف ومائتي مليون ريال سعودي 
مثامنائة   )820,000,000( إىل  مقسم 
وعادي،  نقدي  سهم  مليون  وعرشون 
رياالت  عرشة   )10( الواحد  السهم  قيمة 

سعودية.

 )8,200,000,000( الرشكة  مال  رأس 
ريال  مليون  ومائتي  آالف  مثانية 
 )820,000,000( إىل  مقسم  سعودي 
نقدي  سهم  مليون  وعرشون  مثامنائة 
حقوق  من  ترتبه   فيام    متساوية  وعادي 
 )10( الواحد  السهم  وقيمة  وإلتزامات، 

عرشة رياالت سعودية.  

تغري الرتقيم التسلسيل 
للامدة من رقم )6( كام 

يف النص قبل التعديل 
إىل رقم )7( بعد أن حلّت 

املادة أعاله محلها.

جدول التعديالت  عىل النظام األساس 
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إصدار أسهم املادة )8(
بأعىل من 

قيمتها 
واألسهم 
اململوكة 
باالشرتاك

رياالت    )  10  ( سهم  لكل  االسمية  القيمة 
بسعر  أسهم  بإصدار  يسمح  وال  سعودية 
يجوز  ولكن  االسمية  القيمة  عن  يقل 
األخرية  الحالة  ويف  أعىل  بسعر  إصدارها 
يحول ما زاد من سعر اإلصدار عىل القيمة 
حقوق  ضمن  مستقل  بند  إىل   ، االسمية 
حده  البند  هذا  بلغ  ولو  حتى  املساهمني 
األقىص املحدد له . وفيام يتعلق بالرشكة 
ملك  فإذا  للتجزئة،  قابلة  غري  األسهم  فإن 
واحد وجب  أكرث من شخص  الواحد  السهم 
عىل هؤالء أن ينتخبوا عنهم واحداً ملامرسة 
الحقوق الخاصة باملساهم واملتعلقة بذلك 
السهم، ويكونون مسئولني بالتضامن عن 

أي التزام ناشئ عن ملكية األسهم.

رياالت    )  10  ( القيمة االسمية لكل سهم 
بسعر  أسهم  بإصدار  وال يسمح  سعودية 
يجوز  ولكن  االسمية  القيمة  عن  يقل 
األخرية  الحالة  ويف  أعىل  بسعر  إصدارها 
يحٌول ما زاد من سعر اإلصدار عىل القيمة 
بند مستقل ضمن حقوق  ، إىل  االسمية 
البند حده  بلغ هذا  املساهمني حتى ولو 
غري  األسهم  وتكون   . له  املحدد  األقىص 
ويف  الرشكة،  مواجهة  يف  للتجزئة  قابلة 
حال متلك السهم الواحد أكرث من شخص 
واحد وجب عىل هؤالء إختيار أحدهم لينوب 
املتصلة  الحقوق  إستعامل  يف  عنهم 
بالتضامن  مسئولني  ويكونون   ، بالسهم، 

عن أي التزام ناشئ عن ملكية األسهم.

تغري الرتقيم التسلسيل 
للامدة من رقم )7( كام 

يف النص قبل التعديل 
إىل رقم )8( بعد أن حلّت 

املادة أعاله محلها.

مراعاة تحويل األسهماملادة )9( مع  للتداول  قابلة  األسهم  تكون 
األسايس  النظام  هذا  مبوجب  قيود  أية 
أو األنظمة األخرى السارية املفعول يف 

اململكة العربية السعودية.

مراعاة  مع  للتداول  قابلة  األسهم  تكون 
األسايس  النظام  هذا  مبوجب  قيود  أية 
أو األنظمة األخرى السارية املفعول يف 

اململكة العربية السعودية.

انحرص التعديل فقط 
يف عنوان املادة  من 

تحويل األسهم كام يف 
النص السابق إىل تداول 

األسهم
كام تغري الرتقيم 

التسلسيل للامدة من 
رقم)8( إىل رقم )9(.

املادة 
)10(

سجل 
التحويالت

يف  يثبت  بقيد  األسهم  تحويل  يجري 
القيد  بهذا  ويؤرش  األسهم  حملة  سجل 
به  تحتفظ  التي  األسهم  شهادات  عىل 
حملـة  أسمـاء  فيه  تبني  لكـي  الشــركــة 
وعناوينهـم  وجنســياتهـم  األســهم 
املتسلسلة  األسهم  وأرقـــــــام  ومهنهم 
واملبالغ التي دفعت يف مقابلها، ويجب 
مبا  التحويل  وقت  األسهم  تظهري  كذلك 
يف  املثبت  للقيد  وفقاً  تحويلها  يفيد 
تحويل  يعترب  ولن  األسهم،  حملة  سجل 
ولدى  الرشكة  لدى  صحيحاً  السهم  ملكية 
الواردة  تاريخ املعاملة  من  اعتباراً  إال  الغري 
يف السجل املذكور أو استكامل إجراءات 
اآليل  النظام  طريق  عن  امللكية  نقل 
أي  تحويل  يتم  ولن  األسهم،  ملعلومات 
سهم ما مل تودع الشهادات الخاصة به لدى 
التحويل املقررة بعد  الرشكة مع استامرة 
ملئها بصورة صحيحة وان اكتتاب العضو أو 
قبول  مبثابة  ضمناً  يعترب  لألسهم  متلكه 
منه بنظام الرشكة والتزامه بالقرارات التي 
وفقاً  املساهمني  جمعيات  يف  تتخذ 
ألحكام النظام األسايس سواء كان حارضاً 
أم  القرارات  تلك  عىل  وافق  وسواء  ال  أو 

مل يوافق.

يف  يثبت  بقيد  األسهم  تحويل  يجري 
القيد  بهذا  ويؤرش  األسهم  حملة  سجل 
به  تحتفظ  التي  األسهم  شهادات  عىل 
حملـة  أسمـاء  فيه  تُبني  لكـي  الشــركــة 
وعناوينهـم  وجنســياتهـم  األســهم 
املتسلسلة  األسهم  وأرقـــــــام  ومهنهم 
واملبالغ التي ُدفعت يف مقابلها، ويجب 
مبا  التحويل  وقت  األسهم  تظهري  كذلك 
يف  املثبت  للقيد  وفقاً  تحويلها  يُفيد 
تحويل  يعترب  ولن  األسهم،  حملة  سجل 
ولدى  الرشكة  لدى  صحيحاً  السهم  ملكية 
الواردة  تاريخ املعاملة  من  اعتباراً  إال  الغري 
يف السجل املذكور أو استكامل إجراءات 
اآليل  النظام  طريق  عن  امللكية  نقل 
أي  تحويل  يتم  ولن  األسهم،  ملعلومات 
سهم ما مل تودع الشهادات الخاصة به لدى 
التحويل املقررة بعد  الرشكة مع استامرة 
ملئها بصورة صحيحة وان اكتتاب العضو أو 
قبول  مبثابة  ضمناً  يعترب  لألسهم  متلكه 
منه بنظام الرشكة والتزامه بالقرارات التي 
وفقاً  املساهمني  جمعيات  يف  تتخذ 
ألحكام النظام األسايس سواء كان حارضاً 
أم  القرارات  تلك  عىل  وافق  وسواء  ال  أو 

مل يوافق.

انحرص التعديل فقط 
يف عنوان املادة  من 

سجل التحويالت كام يف 
النص السابق إىل سجل 

املساهمني
كام تغري الرتقيم 

التسلسيل للامدة من 
رقم)9( إىل رقم )10(.

املادة 
)11(

تتداول أسهم الرشكة وفقأ ألحكام نظام تداول األسهم
السوق املالية.

تتداول أسهم الرشكة وفقأ ألحكام نظام 
السوق املالية.

انحرص التعديل فقط يف 
عنوان املادة  من سجل 

التحويالت كام يف النص 
السابق إىل طريقة تداول 
األسهم كام تغري الرتقيم 

التسلسيل للامدة من 
رقم )10( إىل رقم )11(.

جدول التعديالت  عىل النظام األساس
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املادة 
)12(

حجز األسهم 
وبيع األسهم 

املحجوزة

األسهم  عىل  تحجز  أن  للرشكة  يجوز 
املساهمني  أحد  باسم  لديها  املسجلة 
التي ميلكها باالشرتاك مع شخص آخر  أو 
لتأمني  عنها  مدفوعة  غري  أرباح  أية  وعىل 
أو  بااللتزامات  الوفاء  أو  القروض  تسديد 
التعهدات التي تعاقد عليها املساهم مع 
الرشكة إما منفرداً أو باالشرتاك مع شخص 
بعد  الدين  تسديد  عن  تخلف  فإذا  آخر. 
كان  أسبوعان،  مدته  بذلك  إشعاراً  تبليغه 
للمجلس الحق يف بيع األسهم املحجوزة 
للرشكة.  املطلوب  املبلغ  السرتداد 
زاد  ما  ملمثله  أو  األسهم  ملالك  ويدفع 
من حصيلة البيع عن املبلغ املستحق، وإذا 
مل تكف حصيلة البيع للوفاء بهذه املبالغ، 
جاز للرشكة أن تستويف الباقي من جميع 

أموال املساهم.

األسهم  عىل  تحجز  أن  للرشكة  يجوز 
املساهمني  أحد  باسم  لديها  املسجلة 
التي ميلكها باالشرتاك مع شخص آخر  أو 
لتأمني  عنها  مدفوعة  غري  أرباح  أية  وعىل 
تسديد التسهيالت أو الوفاء بااللتزامات أو 
التعهدات التي تعاقد عليها املساهم مع 
الرشكة إما منفرداً أو باالشرتاك مع شخص 
بعد  الدين  تسديد  عن  تخلف  فإذا  آخر. 
كان   أسبوعان،  مدته  بذلك  إشعاراً  تبليغه 
للمجلس الحق يف بيع األسهم املحجوزة 
للرشكة.  املطلوب  املبلغ  السرتداد 
زاد  ما  ملمثله  أو  األسهم  ملالك  ويدفع 
من حصيلة البيع عن املبلغ املستحق، وإذا 
مل تكف حصيلة البيع للوفاء بهذه املبالغ، 
جاز للرشكة أن تستويف الباقي من جميع 

أموال املساهم.

تغري الرتقيم التسلسيل 
للامدة من رقم )11( كام 
يف النص قبل التعديل 

إىل رقم )12( بعد أن حلّت 
املادة أعاله محلها.

املادة 
)13(

زيادة رأس 
املال

للجمعية العامة غري العادية أن تقرر زيادة   .1
أن يكون رأس  رأس مال الرشكة، برشط 
املال قد دفع كامال وال يشرتط أن يكون 
الجزء  رأس املال قد دفع بأكمله إذا كان 
إىل  يعود  املال  رأس  من  املدفوع  غري 
أسهم صدرت مقابل تحويل أدوات دين 
أو صكوك متويلية إىل أسهم ومل تنته 
بعد املدة املقررة لتحويلها إىل أسهم.

البنوك  مراقبة  نظام  أحكام  مراعاة  مع   .1
السارية  واللوائح  األخرى  األنظمة  وكافة 
غري  العامة  فللجمعية  اململكة،  يف 
الرشكة،  رأس مال  زيادة  تقرر  أن  العادية 
برشط أن يكون رأس املال قد ُدفع كامال 
وال يشرتط أن يكون رأس املال قد دفع 
من  املدفوع  غري  الجزء  كان  إذا  بأكمله 
صدرت  أسهم  إىل  يعود  املال  رأس 
صكوك  أو  دين  أدوات  تحويل  مقابل 
متويلية إىل أسهم ومل تنته بعد املدة 

املق ررة لتحويلها إىل أسهم.

تغري الرتقيم التسلسيل 
للامدة من رقم )12( كام 
يف النص قبل التعديل 

إىل رقم )13( بعد أن حلّت 
املادة أعاله محلها.

املادة 
)14(

تخفيض رأس 
املال

تقرر  أن  العاديـــة  غري  للجمعيــة  يجوز 
تخفيض رأسـامل الشــركة إذا زاد عن حاجتها 
يجوز  وال  خسارة.  الرشكة  تكبدت  إذا  أو 
اتخاذ مثل هذا القــرار إال إذا قـدم مراجعو 
مربرات  يبني  تقريـرا  الشــركة  حســـابات 
وتأثري  الرشكة  والتزامات  اإلجراء  هذا 
أن  ويجب  االلتزامات.  تلك  عىل  التخفيض 
وإذا  التخفيض.  إجراء  كيفية  القرار  يحدد 
زيادة رأس املال  راجعا إىل  التخفيض  كان 
من  يطلب  أن  وجب  الرشكة،  حاجات  عن 
الدائنني أن يقدموا اعرتاضاتهم عىل هذا 
قرار  نرش  تاريخ  من  يوما   60 خالل  اإلجراء 
اليوميــة  الصحف  إحــدى  يف  التخفيض 
فيها  يقع  التي  املدينـة  يف  املنتشــرة 
فإذا  املسجل.  الرئيســي  الشــركة  مقـر 
إىل  وقدم  الدائنني  من  أحد  أي  أعرتض 
الرشكة ادعاءاً صحيحا خالل التاريخ املعني، 
كان  إذا  دينه  له  تدفع  أن  الرشكة  فعىل 
لدفع  تقدم كفالة مقبولة  أن  أو  مستحقا 

املبلغ يف تاريخ استحقاقه.

يجوز للجمعيــة العامة غري العاديـــة بناء عىل 
مربرات مقبولة ومبا يتوافق من األنظمة 
والضوابط ذات الصلة وبعد الحصول عىل 
العريب  النقد  مؤسسة  مامنعة  عدم 
السعودي وموافقة الجهات املختصة ذات 
الشــركة  رأسـامل  تخفيض  تقرر  أن  الصلة 
إذا ما زاد عن حاجتها أو إذا تكبدت الرشكة 
خسارة. وال يجوز اتخاذ مثل هذا القــرار إال 
إذا قـدم مراجعو حســـابات الشــركة تقريـرا 
يبني مربرات هذا اإلجراء والتزامات الرشكة 
االلتزامات.  تلك  عىل  التخفيض  وتأثري 
ويجب أن يحدد القرار كيفية إجراء التخفيض. 
رأس  زيادة  إىل  راجعا  التخفيض  كان  وإذا 
يطلب  أن  وجب  الرشكة،  حاجات  عن  املال 
عىل  اعرتاضاتهم  يقدموا  أن  الدائنني  من 
نرش  تاريخ  من  يوما   60 خالل  اإلجراء  هذا 
قرار التخفيض يف إحــدى الصحف اليوميــة 
فيها  يقع  التي  املدينـة  يف  املنتشــرة 
فإذا  املسجل.  الرئيســي  الشــركة  مقـر 
إىل  وقدم  الدائنني  من  أحد  أي  أعرتض 
الرشكة ادعاءاً صحيحا خالل التاريخ املعني، 
كان  إذا  دينه  له  تدفع  أن  الرشكة  فعىل 
لدفع  تقدم كفالة مقبولة  أن  أو  مستحقا 

املبلغ يف تاريخ استحقاقه.

تغري الرتقيم التسلسيل 
للامدة من رقم )13( كام 
يف النص قبل التعديل 

إىل رقم )14( بعد أن حلّت 
املادة أعاله محلها.

جدول التعديالت  عىل النظام األساس
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املادة 
)17(

مؤلف مجلس اإلدارة إدارة  مجلس  الرشكة  إدارة  يتوىل 
يف  انتخابهم  يتم  أعضاء  تسعة  من 
الجمعية العامة العادية ملدة ثالث سنوات، 
ويجوز إعادة تعيني من انتهت عضويته من 

أعضاء مجلس اإلدارة.

مؤلف  إدارة  مجلس  الرشكة  إدارة  يتوىل 
يف  انتخابهم  يتم  أعضاء  تسعة  من 
الجمعية العامة العادية ملدة ثالث سنوات 
الرتاكمي، ويجوز  التصويت  بإتباع أسلوب 
إعادة تعيني من انتهت عضويته من أعضاء 

مجلس اإلدارة.

تغري الرتقيم التسلسيل 
للامدة من رقم )15( كام 
يف النص قبل التعديل 

إىل رقم )17( بعد أن 
تقدمت مادتان سابقتان 

لها يف الرتقيم الجديد.

املادة 
)18(

جاز إنتهاء العضوية املجلس،  أعضاء  أحد  مركز  شغر  وإذا 
للمجلس أن يُعني مؤقتا عضواً يف املركز 
الحصول  يف  الرتتيب  بحسب  الشاغر 
عىل األصوات، يف الجمعية التي انتخبت 
املجلس، عىل أن يكون ممن تتوافر فيهم 
الخربة والكفاية، ويجب أن تبلغ بذلك وزارة 
التجارة واالستثامر، وهيئة السوق املالية، 
ومؤسسة النقد العريب السعودي خالل 
وأن  التعيني،  تاريخ  من  عمل  أيام  خمسة 
العامة  الجمعية  عىل  التعيني  هذا  يعرض 
العادية يف أول اجتامع لها، ويُكمل العضو 
أعضاء  وإذا هبط عدد  الجديد مدة سلفه. 
لصحة  الالزم  النصاب  عن  اإلدارة  مجلس 
العامة  الجمعية  دعوة  وجبت  اجتامعاته 
العادية لالنعقاد خالل ستني يوماً النتخاب 

العدد الالزم من األعضاء.

يف  العضو  مشاركة  عدم  حال  يف   -
السنة دون عذر  إجتامعات يف  ثالثة 

يستدعي ذلك.
جاز  املجلس،  أعضاء  أحد  مركز  شغر  وإذا 
مامنعة  عدم  عىل  الحصول  بعد  للمجلس 
أن  السعودي  العريب  النقد  مؤسسة 
 ، الشاغر  املركز  يف  عضواً  مؤقتا  يُعني 
الخربة  فيهم  تتوافر  ممن  يكون  أن  عىل 
والكفاية، ويجب أن تبلغ بذلك وزارة التجارة 
، وهيئة السوق املالية، ومؤسسة النقد 
العريب السعودي خالل خمسة أيام عمل 
من تاريخ التعيني، وأن يعرض هذا التعيني 
أول  يف  العادية  العامة  الجمعية  عىل 
الجديد  العضو  ويُكمل  إلقراره،  لها  اجتامع 
مدة سلفه. وإذا هبط عدد أعضاء مجلس 
اجتامعاته  لصحة  الالزم  النصاب  عن  اإلدارة 
العادية  العامة  الجمعية  دعوة  وجبت 
العدد  النتخاب  يوماً  ستني  خالل  لالنعقاد 

الالزم من األعضاء.

تغري الرتقيم التسلسيل 
للامدة من رقم )16( كام 
يف النص قبل التعديل 

إىل رقم )18( بعد أن 
تقدمت مادتان سابقتان 

لها يف الرتقيم الجديد.

املادة 
)19(

صالحيات 
مجلس اإلدارة

من  بأي  يعهد  أن  اإلدارة  ملجلس  ويحق 
العضو  إىل  و/أو  رئيسه  إىل  سلطاته 
اإلدارة  مجلس  يف  عضو  أي  أو  املنتدب 
يف  أعضاء  من  مكونة  لجنة  أي  إىل  أو 
املوظفني  من  أي  إىل  أو  املجلس 
املفوضني أو العاملني يف الرشكة. ويحق 
للمجلس أيضاً من وقت آلخر أن يفوض أي 
شخص بسلطة أو سلطات محددة للمدة 
ذلك  ومع  مناسبة.  املجلس  يراها  التي 
من  بيشء  التربع  اإلدارة  ملجلس  يحق  ال 
أموال الرشكة إال يف الحدود املقررة يف 

األنظمة واللوائح النافذة يف اململكة.

من  بأي  يعهد  أن  اإلدارة  ملجلس  ويحق 
العضو  إىل  و/أو  رئيسه  إىل  سلطاته 
اإلدارة  مجلس  يف  عضو  أي  أو  املنتدب 
أعضاء  من  مكونة  منبثقة  لجنة  أي  إىل  أو 
املوظفني  من  أي  إىل  أو  املجلس  يف 
املفوضني أو العاملني يف الرشكة. ويحق 
للمجلس أيضاً من وقت آلخر أن يفوض أي 
شخص بسلطة أو سلطات محددة للمدة 
ذلك  ومع  مناسبة.  املجلس  يراها  التي 
من  بيشء  التربع  اإلدارة  ملجلس  يحق  ال 
أموال الرشكة إال يف الحدود املقررة يف 

األنظمة واللوائح النافذة يف اململكة.

تغري الرتقيم التسلسيل 
للامدة من رقم )18( كام 
يف النص قبل التعديل 

إىل رقم )19( بعد أن حلّت 
مادة سابقة لها محلّها يف 

الرتقيم السابق.

املادة 
)20(

اللجنة 
التنفيذية

خمسة   )5( من  التنفيذية  اللجنة  تؤلف 
أعضاء مبا فيهم الرئيس. وللمجلس تغيري 
من  بدل  وتعيني  التنفيذية  اللجنة  أعضاء 
شغرت عضويته ويحدد املجلس صالحيات 
واختصاصات اللجنة التنفيذية. تعقد اللجنة 
عىل  بناًء  أو  رئيسها  من  بدعوة  التنفيذية 
اللجنة  وتعني  األعضاء.  من  اثنني  طلب 
وقراراتها  مداوالتها  لتدوين  سكرترياً 
اللجنة  اجتامع  يكون  وال  وتوصياتها. 
أربعة   )4( حرضه  إذا  إال  صحيحاً  التنفيذية 
بطريق  أو  بأنفسهم  األقل  عىل  أعضاء 
األعضاء  عدد  يقل  أال  وبرشط  الوكالة 
أعضاء،  ثالثة   )3( عن  شخصياً  الحارضين 
ويحق لعضو اللجنة التنفيذية أن ينيب عنه 
يف  والتصويت  الحضور  يف  آخر  عضواً 
اجتامعات اللجنة التنفيذية عىل أنه ال يجوز 

خمسة   )5( من  التنفيذية  اللجنة  وتؤلف 
وللمجلس  الرئيس.  فيهم  مبا  أعضاء 
وتعيني  التنفيذية  اللجنة  أعضاء  تغيري 
بدل من شغرت عضويته ويحدد املجلس 
التنفيذية.  اللجنة  واختصاصات  صالحيات 
بدعوة  إجتامعاتها  التنفيذية  اللجنة  وتعقد 
من  اثنني  طلب  عىل  بناًء  أو  رئيسها  من 
لتدوين  سكرترياً  اللجنة  وتعني  األعضاء. 
يكون  وال  وتوصياتها.  وقراراتها  مداوالتها 
اجتامع اللجنة التنفيذية صحيحاً إال إذا حرضه 
بأنفسهم  األقل  عىل  أعضاء  أربعة   )4(
عدد  يقل  أال  وبرشط  الوكالة  بطريق  أو 
ثالثة   )3( عن  شخصياً  الحارضين  األعضاء 
التنفيذية  اللجنة  لعضو  ويحق  أعضاء، 
الحضور  يف  آخر  عضواً  عنه  ينيب  أن 
والتصويت يف اجتامعات اللجنة التنفيذية

تغري الرتقيم التسلسيل 
للامدة من رقم )19( كام 
يف النص قبل التعديل 

إىل رقم )20( بعد أن حلّت 
املادة أعاله محلها.

جدول التعديالت  عىل النظام األساس
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املادة 
)20(

)تتمة(

اللجنة 
التنفيذية

)تتمة(

واحد  عضو  من  أكرث  عن  ينوب  أن  للعضو 
يف اللجنة التنفيذية.

باألغلبية  قراراتها  التنفيذية  اللجنة  تصدر 
فإذا تساوت األصوات يكون صوت الرئيس 
وقراراتها  اللجنة  مداوالت  وتثبت  مرجحاً، 
رئيس  من  موقعة  محارض  يف  وتوصياتها 
أعضاء  كافة  عىل  توزع  والسكرتري  اللجنة 
إجتامعات  حضور  وميكن  اإلدارة.  مجلس 
اللجنة والتصويت عىل القرارات من خالل 
أو  املسموع  االتصال  أو  املريئ  االتصال 
كالهام، ويعد الحضور بهذا الطريق حضور 
للجنة  قرارات  إصدار  وميكن  شخيص. 
بالتمرير إال إذا طلب أحد األعضاء كتابة عقد 
اجتامع اللجنة للمداولة فيه، وتدفع ألعضاء 
جلسات  حضور  بدالت  التنفيذية  اللجنة 
يقررها مجلس اإلدارة يف حدود أي قيود 

يف االنظمة واللوائح ذات العالقة.

عىل أنه ال يجوز للعضو أن ينوب عن أكرث 
من عضو واحد يف اللجنة التنفيذية.

باألغلبية  قراراتها  التنفيذية  اللجنة  وتصدر 
فإذا تساوت األصوات يكون صوت الرئيس 
وقراراتها  اللجنة  مداوالت  وتثبت  مرجحاً، 
رئيس  من  موقعة  محارض  يف  وتوصياتها 
أعضاء  كافة  عىل  توزع  والسكرتري  اللجنة 
اجتامعات  حضور  وميكن  اإلدارة.  مجلس 
اللجنة والتصويت عىل القرارات من خالل 
أو  املسموع  االتصال  أو  املريئ  االتصال 
كالهام، ويعد الحضور بهذا الطريق حضور 
للجنة  قرارات  إصدار  وميكن  شخيص. 
بالتمرير إال إذا طلب أحد األعضاء كتابة عقد 
اجتامع اللجنة للمداولة فيه، وتدفع ألعضاء 
جلسات  حضور  بدالت  التنفيذية  اللجنة 
يقررها مجلس اإلدارة يف حدود أي قيود 

يف االنظمة واللوائح ذات العالقة.

تغري الرتقيم 
التسلسيل للامدة من 

رقم )19( كام يف النص 
قبل التعديل إىل رقم 

)20( بعد أن حلّت املادة 
أعاله محلها.

املادة 
)21(

العادية لجنة املراجعة العامة  الجمعية  من  بقرار  تشكل 
لجنة مراجعة من غري أعضاء مجلس اإلدارة 
أو  املساهمني  من  سواء  التنفيذيني 
أعضائها  عدد  يقل  أال  عىل  غريهم،  من 
وأن  خمسة،  عىل  يزيد  وال  ثالثة  عن 
وضوابط  اللجنة  مهامت  القرار  يف  تحدد 
لألنظمة  وفقاً  أعضائها  ومكافآت  عملها، 
والتعليامت ذات الصلة، مع مراعاة أن يكون 
التعليامت  عليهم  تنطبق  ممن  االختيار 
مؤسسة  ومبوافقة  النظامية  والضوابط 
وعىل  الكتابية.  السعودي  العريب  النقد 
املالية  القوائم  يف  النظر  املراجعة  لجنة 
التي  وامللحوظات  والتقارير  للرشكة 
مرئياتها  وإبداء  الحسابات  مراجع  يقدمها 
حيالها إن وجدت، وعليها كذلك إعداد تقرير 
عن رأيها يف شأن مدى كفاية نظام الرقابة 
من  به  قامت  وعام  الرشكة  يف  الداخلية 
اختصاصها.  نطاق  يف  تدخل  أخرى  أعامل 
وعىل مجلس اإلدارة أن يودع نسخاً كافية 
من هذا التقرير يف مركز الرشكة الرئيس 
بواحد  العامة  الجمعية  انعقاد  موعد  قبل 
وعرشين يوماً عىل األقل، لتزويد كل من 
رغب من املساهمني بنسخة منه، ويتىل 

التقرير أثناء انعقاد الجمعية.

العادية  العامة  الجمعية  من  بقرار  تشكل 
اإلدارة  مجلس  أعضاء  غري  من  مراجعة  لجنة 
من  أو  املساهمني  من  سواء  التنفيذيني 
غريهم، عىل أال يقل عدد أعضائها عن ثالثة 
القرار  يف  تحدد  وأن  خمسة،  عىل  يزيد  وال 
ومكافآت  عملها،  وضوابط  اللجنة  مهامت 
ذات  والتعليامت  لألنظمة  وفقاً  أعضائها 
ممن  االختيار  يكون  أن  مراعاة  مع  الصلة، 
والضوابط  التعليامت  عليهم  تنطبق 
النظامية ومبوافقة مؤسسة النقد العريب 

السعودي الكتابية. 
لجنة املراجعة حضور  اجتامع  ويشرتط لصحة 
بأغلبية  قراراتها  وتصدر  أعضائها،  أغلبية 
األصوات  تساوي  وعند  الحارضين،  أصوات 
يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس االجتامع.

وتختص لجنة املراجعة باملراقبة عىل أعامل 
اإلطالع  حق  ذلك  سبيل  يف  ولها  الرشكة، 
عىل سجالتها ووثائقها، وطلب أي إيضاح أو 
بيان من أعضاء املجلس أو اإلدارة التنفيذية، 
اإلدارة  مجلس  من  تطلب  أن  للجنة  ويجوز 
إذا  لإلنعقاد  للرشكة  العامة  الجمعية  دعوة 
الرشكة  تعرضت  أو  عملها  املجلس  أعاق 

ألرضار أو خسائر جسيمة.
للرشكة  املالية  القوائم  يف  النظر  وللجنة 
مراجع  يقدمها  التي  وامللحوظات  والتقارير 
وجدت،  إن  حيالها  مرئياتها  وإبداء  الحسابات 
وعليها كذلك إعداد تقرير عن رأيها يف شأن 
مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية يف الرشكة 
يف  تدخل  أخرى  أعامل  من  به  قامت  وعام 
أن  اإلدارة  مجلس  وعىل  اختصاصها.  نطاق 
يودع نسخاً كافية من هذا التقرير يف مركز 
الجمعية  انعقاد  موعد  قبل  الرئيس  الرشكة 
األقل،  عىل  يوماً  وعرشين  بواحد  العامة 
لتزويد كل من رغب من املساهمني بنسخة 

منه، ويتىل التقرير أثناء انعقاد الجمعية.

تغري الرتقيم 
التسلسيل للامدة من 

رقم )20( كام يف النص 
قبل التعديل إىل رقم 
)21( بعد أن حلّت مادة 
سابقة لها محلّها يف 

الرتقيم السابق.
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املادة 
)22(

مكافآت 
أعضاء مجلس 
اإلدارة مقابل 

حضورهم 
االجتامعات

اإلدارة  مجلس  أعضاء  مكافآت  تكون  )أ ( 
مبلغ  أساس  عىل  حضورهم  وبدالت 
التنفيذية  اللجنة  عضو  ويحصل  معني، 
كل  عن  األخرى  املجلس  لجان  وأعضاء 
اجتامع يحرضه عىل نفس البدل املقرر 
وال  اإلدارة،  مجلس  جلسات  حضور  عن 
هو  عام  والبدالت  املكافآت  تلك  تزيد 
محدد يف املادة السادسة والسبعون 
عىل  تكون  كام  الرشكات،  نظام  من 
والتعليامت  الضوابط  تقره  الذي  النحو 
العريب  النقد  مؤسسة  تضعها  التي 

السعودي.

تكون مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وبدالت 
ويتم  معني  مبلغ  أساس  عىل  حضورهم 
مستقلة  سياسة  ضمن  معايريها  تحديد 
عضو  ويحصل   ، العامة  الجمعية  تقرها 
املجلس  لجان  وأعضاء  التنفيذية  اللجنة 
نفس  عىل  يحرضه  اجتامع  كل  عن  األخرى 
مجلس  جلسات  حضور  عن  املقرر  البدل 
والبدالت  املكافآت  تلك  تزيد  وال  اإلدارة، 
السادسة  املادة  يف  محدد  هو  عام 
كام  الرشكات،  نظام  من  والسبعون 
الضوابط  تقره  الذي  النحو  عىل  تكون 
النقد  مؤسسة  تضعها  التي  والتعليامت 

العريب السعودي.

تغري الرتقيم التسلسيل 
للامدة من رقم )21( كام 
يف النص قبل التعديل 

إىل رقم )22( بعد أن حلّت 
املادة أعاله محلها.

املادة 
)22(

مكافآت 
أعضاء مجلس 
اإلدارة مقابل 

حضورهم 
االجتامعات

اإلدارة  مجلس  تقرير  يشمل  أن  يجب  )ب ( 
العادية  العامة  الجمعية  إىل  السنوي 
األعضاء  عليه  حصل  ما  لكل  شامال  بيانا 
من مبالغ خالل سنة الرشكة املالية من 
نرثية،  مكافأة وبدل حضور ومرصوفات 
كام  العينية  أو  النقدية  املزايا  وكذلك 
يشمل التقرير بيان املبالغ التي حصل 
بوصفهم  اإلدارة  مجلس  أعضاء  عليها 
مفوضني باإلدارة يف الرشكة أو عاملني 
بها أو ما قبضوه مقابل خدمات فنية أو 
أيضاُ  يشتمل  وأن  استشارية.  أو  إدارية 
عىل بيان بعدد جلسات املجلس وعدد 
من  عضو  كل  حرضها  التي  الجلسات 

تاريخ آخر اجتامع للجمعية العامة.

اإلدارة  مجلس  تقرير  يشمل  أن  يجب  )ب( 
حصل  ما  لكل  شامال  بيانا  السنوي 
سنة  خالل  مبالغ  من  األعضاء  عليه 
الرشكة املالية من مكافأة وبدل حضور 
املزايا  وكذلك  نرثية،  ومرصوفات 
التقرير  يشمل  كام  العينية  أو  النقدية 
أعضاء  عليها  حصل  التي  املبالغ  بيان 
مفوضني  بوصفهم  اإلدارة  مجلس 
باإلدارة يف الرشكة أو عاملني بها أو ما 
قبضوه مقابل خدمات فنية أو إدارية أو 
استشارية. وأن يشتمل أيضاُ عىل بيان 
بعدد جلسات املجلس وعدد الجلسات 
آخر  تاريخ  من  عضو  كل  حرضها  التي 

اجتامع للجمعية العامة.

تغري الرتقيم التسلسيل 
للامدة من رقم )21( كام 
يف النص قبل التعديل 

إىل رقم )22( بعد أن حلّت 
مادة سابقة لها محلّها يف 

الرتقيم السابق.

املادة 
)24(

اجتامعات 
املجلس

رئيسه وتكون  بدعوة من  يجتمع املجلس 
ويجب  األعامل.  بجدول  مصحوبة  الدعوة 
عىل رئيس املجلس أن يدعو إىل االجتامع 
األعضاء.  من  اثنان  ذلك  إليه  طلب  متى 
املسجل  بالربيد  عضو  لكل  الدعوة  توجه 
قبل  االلكرتوين  بالربيد  او  بالفاكس  أو 
عىل  بأسبوعني  لالجتامع  املحدد  املوعد 
أي  عن  الرئيس  تغيب  حالة  ويف  األقل، 
الرئيس ويف  نائب  اجتامع يرأس االجتامع 
حالة غيابهم يرأس االجتامع عضو املجلس 
لهذا  الحارضون  األعضاء  ينتخبه  الذي 

الغرض.

دون اإلخالل مبا توجبه األنظمة واللوائح، 
يجتمع مجلس اإلدارة يف اي مكان يحدده 
)4( أربع مرات عىل األقل يف العام بدعوة 
من رئيسه وتكون الدعوة مصحوبة بجدول 
أن  املجلس  رئيس  عىل  ويجب  األعامل. 
ذلك  إليه  طلب  متى  االجتامع  إىل  يدعو 
اثنان من األعضاء. توجه الدعوة لكل عضو 
بالربيد  او  بالفاكس  أو  املسجل  بالربيد 
االلكرتوين قبل املوعد املحدد لالجتامع 
تغيب  حالة  ويف  األقل،  عىل  بأسبوعني 
الرئيس عن أي اجتامع يرأس االجتامع نائب 
الرئيس ويف حالة غيابهم يرأس االجتامع 
األعضاء  ينتخبه  الذي  املجلس  عضو 

الحارضون لهذا الغرض.

تغري الرتقيم التسلسيل 
للامدة من رقم )23( كام 
يف النص قبل التعديل 

إىل رقم )24( بعد أن حلّت 
مادة سابقة لها محلّها يف 

الرتقيم السابق.
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املادة 
)26(

اإلفصاح 
عن املصالح 

الشخصية 
ومنافسة 

الرشكة

اإلدارة نص اضايف مجلس  لعضو  يكون  أن  يجوز  ال 
يف  مبارشة  غري  أو  مبارشة  مصلحة  أية 
لحساب  تتم  التي  والعقود  األعامل 
العامة  الجمعية  من  برتخيص  إال  الرشكة 
العادية ووفقاً للضوابط التي تضعها الجهة 

املختصة. 
يبلغ  أن  اإلدارة   مجلس  عضو  وعىل 
أو  مبارشة  مصلحة  من  له  مبا  املجلس 
التي  والعقود  األعامل  يف  مبارشة  غري 
التبليغ  هذا  ويثبت  الرشكة،  لحساب  تتم 
العضو  يف محرض االجتامع وال يجوز لهذا 
االشرتاك يف التصويت عىل القرار الذي 
اإلدارة  مجلس  يف  الشأن  بهذا  يصدر 

وجمعيات املساهمني.
ويبلغ رئيس مجلس اإلدارة الجمعية العامة 
العادية عند انعقادها عن األعامل والعقود 
مصلحة  املجلس  أعضاء  ألحد  يكون  التي 
ويرافق  فيها،  مبارشة  غري  أو  مبارشة 
حسابات  مراجع  من  خاص  تقرير  التبليغ 

الرشكة الخارجي. 
اإلفصاح  عن  املجلس  عضو  تخلف  وإذا 
جاز  أعاله،  إليها  املشـــار  مصلحته  عن 
املطالبة  مصلحة  ذي  لكل  أو  للشــركة 
بإبطال  املختصة  القضائيـــة  الجهة  أمام 
أو  ربح  أي  بأداء  العضو  إلزام  أو  العقد 
ويعفى  ذلك،  من  له  تحققت  منفعة 
للقرار  املعارضون  اإلدارة  مجلس  أعضاء 
اعرتاضهم  أثبتوا  متى  املسؤولية  من 
رصاحة يف محرض االجتامع، وال يعد الغياب 
القرار  الذي يصدر فيه  عن حضور االجتامع 
ثبت  إذا  إال  املسؤولية  من  لإلعفاء  سبباً 
مل  أو  بالقرار  يعلم  مل  الغائب  العضو  أن 

يتمكن من االعرتاض عليه بعد علمه به.
أن  اإلدارة  مجلس  لعضو  يجوز  ال  كام 
منافسة  شأنه  من  عمل  أي  يف  يشرتك 
أحد  يف  الرشكة  ينافس  أن  أو  الرشكة، 
كان  وإال  تزاوله،  الذي  النشاط  فروع 
القضائية  الجهة  أمام  تطالبه  أن  للرشكة 
يكن  مامل  املناسب،  بالتعويض  املختصة 
العامة  الجمعية  من  ترخيص  عىل  حاصالً 
ووفقاً  بذلك،  القيام  له  يسمح  العادية 

للضوابط التي تضعها الجهة املختصة.
أغراضها  حدود  يف   – للرشكة  يجوز 
يف  تتبعها  التي  والرشوط  وباألوضاع 
أحد  تقرض  أن  الجمهور-  مع  معامالتها 
املساهمني  أحد  أو  إدارتها  مجلس  أعضاء 
تضمنه  أن  أو  إعتامداً  له  تفتح  أن  أو  فيها 

يف القروض التي يعقدها مع الغري.

مادة إضافية جديدة

اعطيت املادة الرتقيم 
املتسلسل )26( حيث 

حلت بعد املادة )25(
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املادة 
)28(

جمعيات 
املساهمني

املدينة  يف  املساهمني  جمعيات  تعقد 
الرئييس  الرشكة  مقر  فيها  يوجد  التي 

مبوجب املادة )4(.

صحيحاً  تكويناً  املكونة  العامة  الجمعية 
قراراتها  وتكون  املساهمني،  كافة  متثل 
الصادرة يف حدود اختصاصاتها وفقاً لهذا 
النظام ملزمة لجميع املساهمني، وتعقد 
التي  املدينة  يف  املساهمني  جمعيات 
يوجد فيها مقر الرشكة الرئييس مبوجب 
يحدده  آخر  مكان  أي  يف  أو   ،)4( املادة 

مجلس اإلدارة.

تغري الرتقيم 
التسلسيل للامدة من 

رقم )26( كام يف النص 
قبل التعديل إىل رقم 

)28( بعد أن تقدمت 
مادتان سابقتان لها يف 

الرتقيم الجديد.

املادة 
)29(

حضور جمعيات 
املساهمني

لكل مساهم حق حضور الجمعيات العامة 
أن يوكل عنه  للمساهمني، وله يف ذلك 
شخصاً آخر من غري أعضاء مجلس اإلدارة أو 
عاميل الرشكة يف حضور الجمعية العامة.

حق  أسهمه  عدد  كان  أياً  مساهم  لكل 
أو  للمساهمني  العامة  الجمعيات  حضور 
عن طريق الوسائل األخرى املسموح بها 
وله  العالقة،  ذات  واللوائح  لألنظمة  وفقاً 
يف ذلك أن يوكل عنه شخصاً آخر من غري 
الرشكة  عاميل  أو  اإلدارة  مجلس  أعضاء 
بعمل  دامئة  بصفة  بالقيام  املكلفني  أو 
فني أو إداري لحسابها يف حضور الجمعية 

العامة.

تغري الرتقيم 
التسلسيل للامدة من 

رقم )27( كام يف النص 
قبل التعديل إىل رقم 

)29( بعد أن تقدمت 
مادتان سابقتان لها يف 

الرتقيم الجديد.

املادة 
)31(

الجمعيات 
العامة العادية

ضمن  تدخل  التي  املسائل  باستثناء 
صالحية الجمعية غري العادية للمساهمني، 
صالحية  العادية  العامة  للجمعية  تكون 
تتعلق  التي  املسائل  جميع  معالجة 
العادية  العامة  الجمعية  وتعقد  بالرشكة. 
وذلك  األقل  عىل  السنة  يف  واحدة  مرة 
خالل األشهر الستة التي تيل ختام السنة 
املالية للرشكة. ويجوز دعوة جمعيات عامة 

عادية أخرى كلام دعت الرضورة.

ضمن  تدخل  التي  املسائل  باستثناء 
العادية  غري  العامة  الجمعية  صالحية 
العامة  للجمعية  تكون  للمساهمني، 
املسائل  جميع  معالجة  صالحية  العادية 
الجمعية  وتعقد  بالرشكة.  تتعلق  التي 
العامة العادية مرة واحدة يف السنة عىل 
التي  الستة  األشهر  خالل  وذلك  األقل 
ويجوز  للرشكة.  املالية  السنة  ختام  تيل 
دعوة جمعيات عامة عادية أخرى كلام دعت 

الرضورة لذلك.

تغري الرتقيم 
التسلسيل للامدة من 

رقم )29( كام يف النص 
قبل التعديل إىل رقم 

)31( بعد أن تقدمت 
مادتان سابقتان لها يف 

الرتقيم الجديد.

املادة 
)32(

الجمعيات غري 
العادية

تكون لجمعيـــات املســاهمني الغري عاديـة 
صالحية تعديل نظــام الشـركة األسـايس 
النظــام.  به  يســمح  الذي  املدى  إىل 
املخولـة  الصالحيـات  إىل  وباإلضافـــــة 
عاديــــة  الغري  املســــاهمني  لجمعيــات 
قرارات  تصدر  أن  لها  يجوز  النظام  مبوجب 
صالحية  ضمن  عادة  تقع  مسائل  يف 
لنفس  وفقاً  العادية  العامة  الجمعية 
الرشوط واألحكام املقررة للجمعية العامة 

العادية.

الغري  املســاهمني  لجمعيـــات  تكون 
الشـركة  نظــام  تعديل  صالحية  عاديـة 
به  يســمح  الذي  املدى  إىل  األسـايس 
الصالحيـات  إىل  وباإلضافـــــة  النظــام. 
العامة  املســــاهمني  لجمعيــات  املخولـة 
لها  يجوز  النظام  مبوجب  عاديــــة  الغري 
عادة  تقع  مسائل  يف  قرارات  تصدر  أن 
العادية  العامة  الجمعية  صالحية  ضمن 
املقررة  واألحكام  الرشوط  لنفس  وفقاً 

للجمعية العامة العادية.

تغري الرتقيم 
التسلسيل للامدة من 

رقم )30( كام يف النص 
قبل التعديل إىل رقم 

)32( بعد أن تقدمت 
مادتان سابقتان لها يف 

الرتقيم الجديد.
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املادة 
)33(

الجمعيات 
العامة

للمساهمني  العامة  الجمعية  تعقد 
طلب  عىل  بناء  العادية  غري  أو  العادية 
مجلس اإلدارة. وعىل مجلس اإلدارة دعوة 
ذلك  طلبت  إذا  العادية  العامة  الجمعية 
أو  السعودي  العريب  النقد  مؤسسة 
أو عدد  لجنة املراجعة  أو  الحسابات  مراقبا 
األقل  %5عىل  ميثل  املساهمني  من 
من رأس املال أو بناءاً عىل قرار من وزير 

التجارة. 

العامة  الجمعية  لحضور  الدعوة  وتكون 
يومية  صحيفة  يف  ينرش  إعالن  بواسطة 
قبل  للرشكة  الرئييس  املركز  يف  توزع 
وعرشين  بواحد  لالجتامع  املحدد  امليعاد 

يوماً عىل األقل.

إىل  الدعوة  توجيه  اإلدارة  ملجلس  ويجوز 
املذكور  امليعاد  يف  املساهمني  جميع 
الدعوة  إعالن  ويشمل  مسجلة.  بخطابات 
الجمعية  عىل  املعروضة  األعامل  جدول 
الدعوة  من  صورة  وترسل  العمومية 
النقد  مؤسسة  إىل  األعامل  وجدول 
وكذلك  التجارة  ووزارة  السعودي  العريب 
خالل  املالية  السوق  هيئة  إىل  صورة 

املدة املحددة للنرش سالف الذكر.

العادية  للمساهمني  العامة  الجمعية  تعقد 
مجلس  من  دعوة  عىل  بناء  العادية  غري  أو 
اإلدارة. وعىل مجلس اإلدارة دعوة الجمعية 
مؤسسة  ذلك  طلبت  إذا  العادية  العامة 
النقد العريب السعودي أو مراقبا الحسابات 
املساهمني  من  عدد  أو  املراجعة  لجنة  أو 
أو  املال  رأس  من  األقل  عىل   )5%( ميثل 

بناءاً عىل قرار من الجهة املختصة . 

املحدد  املوعد  عىل  شهر  مىض  وإذا 
لالنعقاد،  تدعى  أن  دون  الجمعية  النعقاد 
لالنعقاد  تدعوها  أن  املختصة  للجهة  كان 
بناًء عىل طلب عدد من املساهمني ميثل 
عىل  املال  رأس  من  باملائة  اثنان   )2%(
األقل إذا توافرت أي من الحاالت املنصوص 
عليها يف نظام الرشكات أو األنظمة ذات 

العالقة.

الجمعية  لحضور  الدعوة  إعالن  وينرش 
الجهات  موافقة  عىل  الحصول  بعد  العامة 
التنظيمية يف موقع السوق املالية ويف 
الرئييس  املركز  يف  توزع  يومية  صحيفة 
للرشكة قبل امليعاد املحدد لالجتامع بواحد 

وعرشين يوماً عىل األقل.

إىل  الدعوة  توجيه  اإلدارة  ملجلس  ويجوز 
املذكور  امليعاد  يف  املساهمني  جميع 
الدعوة  إعالن  ويشمل  مسجلة.  بخطابات 
املعروضة  األعامل  وجدول  ووقت  مكان 
من  صورة  وترسل  العامة  الجمعية  عىل 
الدعوة وجدول األعامل إىل مؤسسة النقد 
وكذلك  التجارة  ووزارة  السعودي  العريب 
صورة إىل هيئة السوق املالية خالل املدة 

املحددة للنرش سالف الذكر.

اضافة اىل تعديل النص, 
تم تعديل عنوان املادة من 

الجمعيات العامة كام يف 
النص السابق إىل إنعقاد 

الجمعيات العامة .

تغري الرتقيم التسلسيل 
للامدة من رقم )31( كام 
يف النص قبل التعديل 

إىل رقم )33( بعد أن 
تقدمت مادتان سابقتان 

لها يف الرتقيم الجديد.

املادة 
)37(

حقوق 
التصويت

كل  عن  واحد  صوت  مساهم  لكل  يكون 
املساهمني  جمعيات  يف  ميثله  سهم 
أنه ال يجوز ألعضاء مجلس اإلدارة أن  عىل 
ذمتهم  بإبراء  تتعلق  قرارات  عىل  يصوتوا 
إدارتهم.  عىل  املرتتبة  املسئولية  من 
يف  الرتاكمي  التصويت  استخدام  ويجب 
حال انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة، بحيث ال 
يجوز استخدام حق التصويت للسهم أكرث 

من مرة واحدة.

كل  عن  واحد  صوت  مساهم  لكل  يكون 
املساهمني،  جمعيات  يف  ميثله  سهم 
أنه ال يجوز ألعضاء مجلس اإلدارة أن  عىل 
مبكافآتهم  تتعلق  قرارات  عىل  يصوتوا 
من  ذمتهم  بإبراء  أو  ومميزاتهم 
أو  إدارتهم  عىل  املرتتبة  املسئولية 
أو  للقيام  الواجبة  الرتاخيص  بإعطائهم 
التعاقد ببعض األعامل التي تشتمل عىل 
ويجب  مبارشة.  غري  أو  مبارشة  مصلحة 
حال  يف  الرتاكمي  التصويت  استخدام 
انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة، بحيث ال يجوز 
من  أكرث  للسهم  التصويت  حق  استخدام 

مرة واحدة.

تغري الرتقيم 
التسلسيل للامدة من 

رقم )35( كام يف النص 
قبل التعديل إىل رقم 

)37( بعد أن تقدمت 
مادتان سابقتان لها يف 

الرتقيم الجديد.
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املادة 
)38(

رشوط اتخاذ 
القرارات يف 

جمعيات 
املساهمني

قراراتها  العادية  العامة  الجمعية  تتخذ 
يف  املمثلة  لألسهم  املطلقة  باألغلبية 

االجتامع.

غري  العامة  الجمعية  يف  القـــرارات  وتتخذ 
العادية بأغلبية ثلثي األسهم املمثلة يف 
بزيادة  متعلقا  القرار  كان  إذا  إال  االجتامع، 
رأسامل الرشكة أو تخفيضه، أو بإطالة مدة 
أو  رشكة  مع  بدمجها  أو  بحلها  أو  الرشكة، 
مؤسسة أخرى، ففي هذه الحالة لن يكون 
القرار صحيحا إال إذا صدر بأغلبية ثالثة أرباع 

األسهم املمثلة يف االجتامع.

قرارات  يشهر  أن  اإلدارة  مجلس  وعىل 
تتضمن  كانت  إذا  العادية  غري  الجمعية 
تعديالت لنظام الرشكة األسايس، وذلك 

وفقا ألحكام نظام الرشكات.

قراراتها  العادية  العامة  الجمعية  تصدر 
يف  املمثلة  لألسهم  املطلقة  باألغلبية 

االجتامع.

و تصدر القـــرارات يف الجمعية العامة غري 
العادية بأغلبية ثلثي األسهم املمثلة يف 
بزيادة  متعلقا  القرار  كان  إذا  إال  االجتامع، 
رأسامل الرشكة أو تخفيضه، أو بإطالة مدة 
أو  رشكة  مع  بدمجها  أو  بحلها  أو  الرشكة، 
مؤسسة أخرى، ففي هذه الحالة لن يكون 
القرار صحيحا إال إذا صدر بأغلبية ثالثة أرباع 

األسهم املمثلة يف االجتامع.

قرارات  يشهر  أن  اإلدارة  مجلس  وعىل 
تتضمن  كانت  إذا  العادية  غري  الجمعية 
تعديالت لنظام الرشكة األسايس، وذلك 

وفقا ألحكام نظام الرشكات.

اضافة اىل تعديل 
النص, تم تعديل عنوان 
املادة من رشوط اتخاذ 

قرارات يف جمعيات 
املساهمني اكام 

يف النص السابق 
إىل قرارات جمعيات 

املساهمني.

تغري الرتقيم 
التسلسيل للامدة من 

رقم )36( كام يف النص 
قبل التعديل إىل رقم 

)38( بعد أن تقدمت 
مادتان سابقتان لها يف 

الرتقيم الجديد.

املادة 
)39(

حق 
املساهمني 

يف توجيه 
األسئلة يف 

الجمعيات 
العامة

ألي مساهم الحق يف مناقشة املواضيع 
وأن  الجمعية  أعامل  جدول  يف  املدرجة 
مجلس  أعضاء  إىل  بشأنها  أسئلة  يوجه 
وعىل  الحسابات.  مراجعي  وإىل  اإلدارة 
أن  الحسابات  ومراجعي  اإلدارة  مجلس 
بالقدر  املساهمني  أسئلة  عىل  يجيبوا 
الذي ال يعرض مصلحة الرشكة للرضر. وإذا 
غري  سؤاله  عىل  الرد  أن  املساهم  رأى 
قرارها  وكان  الجمعية  إىل  احتكم  مقنع، 

يف هذا الشأن نافذاً.

ألي مساهم الحق يف مناقشة املواضيع 
املدرجة يف جدول أعامل الجمعية العامة 
وأن يوجه أسئلة بشأنها إىل أعضاء مجلس 
وعىل  الحسابات.  مراجعي  وإىل  اإلدارة 
أن  الحسابات  ومراجعي  اإلدارة  مجلس 
بالقدر  املساهمني  أسئلة  عىل  يجيبوا 
الذي ال يعرض مصلحة الرشكة للرضر. وإذا 
غري  سؤاله  عىل  الرد  أن  املساهم  رأى 
قرارها  وكان  الجمعية  إىل  احتكم  مقنع، 

يف هذا الشأن نافذاً.

تغري الرتقيم 
التسلسيل للامدة من 

رقم )37( كام يف النص 
قبل التعديل إىل رقم 

)39( بعد أن تقدمت 
مادتان سابقتان لها يف 

الرتقيم الجديد.

املادة 
)46(

)ب( يُرحل ما ال يقل عن %25 من املتبقي توزيع األرباح
من األرباح السنوية الصافية بعد خصم 
أن  إىل  النظامي  لالحتياطي  الزكاة 
يصبح االحتياطي املذكور مساوياً عىل 

األقل لرأس مال الرشكة املدفوع.

)ب( يُرحل ما ال يقل عن %25 من املتبقي 
من األرباح السنوية الصافية بعد خصم 
أن  إىل  النظامي  لالحتياطي  الزكاة 
يصبح االحتياطي املذكور مساوياً عىل 

األقل لرأس مال الرشكة املدفوع.

      وللجمعية العامة العادية بناء عىل اقرتاح 
من مجلس اإلدارة أن تجنب نسبة معينة 
إحتياطي  لتكوين  األرباح  صايف  من 
اإلحتياطي  أستخدام  يجوز  وال  إتفاقي 
العامة  الجمعية  من  بقرار  اإل  اإلتفاقي 
غري العادية. وإذا مل يكن هذا اإلحتياطي 
للجمعية  جاز  معني،  لغرض  مخصصاً 
العامة العادية – بناء عىل اقرتاح مجلس 
اإلدارة- أن تقرر رصفه فيام يعود بالنفع 

عىل الرشكة أو املساهمني.

تغري الرتقيم 
التسلسيل للامدة من 

رقم )44( كام يف النص 
قبل التعديل إىل رقم 

)46( بعد أن تقدمت 
مادتان سابقتان لها يف 

الرتقيم الجديد.

املادة 
)46(

بعد توزيع األرباح األرباح  من  الباقي  من  يخصص  )جـ( 
والزكاة  القانوين  االحتياطي  خصم 
والرضيبة مبلغ ال يقل عن ) 2.5 باملائة( 
للتوزيع  املدفوع  املال  رأس  من 
وغري  السعوديني  املساهمني  عىل 
السعوديني عىل أن يتم توزيعه بنسبة 
املدفوع من قيمة أسهم السعوديني 
يقرتحه  ملا  طبقاً  السعوديني  وغري 
العامة،  الجمعية  وتقرره  اإلدارة  مجلس 
األرباح من  املتبقية  النسبة  كانت  فإذا 

بعد  األرباح  من  الباقي  من  يخصص  )جـ( 
والزكاة  القانوين  االحتياطي  خصم 
والرضيبة مبلغ ال يقل عن ) 2.5 باملائة( 
عىل  للتوزيع  املدفوع  املال  رأس  من 
توزيعه  يتم  أن  عىل  املساهمني 
األسهم  قيمة  من  املدفوع  بنسبة 
طبقاً ملا يقرتحه مجلس اإلدارة وتقرره 
النسبة  كانت  فإذا  العامة،  الجمعية 
ألي  املستحقة  األرباح  من  املتبقية 
من املساهمني ال تكفي لدفع األرباح

تغري الرتقيم 
التسلسيل للامدة 

من رقم )44( كام يف 
النص قبل التعديل 
إىل رقم )46( بعد 
أن تقدمت مادتان 
سابقتان لها يف 

الرتقيم الجديد.

جدول التعديالت  عىل النظام األساس
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املادة 
)46(

توزيع األرباح

)تتمة(

املساهمني  من  ألي  املستحقة 
السعوديني أو غري السعوديني ال تكفي 
لدفع األرباح للمساهمني املعنيني فال 
بدفعها  املطالبة  للمساهمني  يجوز 
يف السنة أو السنوات التالية، وال يجوز 
للجمعية العامة أن تقرر توزيع نسبة من 

األرباح تزيد عام أقرتحه مجلس اإلدارة.

يجوز  فال  املعنيني  للمساهمني 
يف  بدفعها  املطالبة  للمساهمني 
يجوز  وال  التالية،  السنوات  أو  السنة 
للجمعية العامة أن تقرر توزيع نسبة من 

األرباح تزيد عام أقرتحه مجلس اإلدارة.

تغري الرتقيم 
التسلسيل للامدة من 

رقم )44( كام يف النص 
قبل التعديل إىل رقم 

)46( بعد أن تقدمت 
مادتان سابقتان لها يف 

الرتقيم الجديد.

املادة 
)48(

املمنوح املنازعات الحق  ميارس  أن  مساهم  لكل 
ضد  املسئولية  دعوى  إلقامة  للرشكة 
الذي  الخطأ  كان  إذا  اإلدارة  مجلس  أعضاء 
به،  خاصاً  رضراً  له  سبب  قد  هؤالء  ارتكبه 
هذه  يقيم  أن  للمساهم  يجوز  ال  ولكن 
رفع  يف  الرشكة  حق  كان  إذا  إال  الدعوى 
املساهم  وعىل  قامئاً  يزال  ال  الدعوى 
تلك  إقامة  عىل  بعزمه  الرشكة  يشعر  أن 
عىل  حقه  اقترص  أقامها   وإذا  الدعوى. 
املطالبة بالتعويض عن الرضر الخاص الذي 

لحق به.  
التي  النفقات  الرشكة  تحميل  ويجوز   
تكلفها املساهم إلقامة الدعوى أياً كانت 
الرشوط  توافرت  متى  وذلك  نتيجتها، 
)الثامنون  املادة  يف  عليها  املنصوص 

مكرر( من نظام الرشكات.

عىل  املسئولية  دعوى  ترفع  أن  للرشكة 
بسبب  منهم  أي  أو  اإلدارة  مجلس  اعضاء 
ملجموع  أرضار  عنها  تنشأ  التي  األخطاء 
العامة  الجمعية  وتقرر  املساهمني، 
عن  ينوب  من  وتعيني  الدعوى  هذه  رفع 

الرشكة.

املمنوح  الحق  ميارس  أن  مساهم  ولكل 
ضد  املسئولية  دعوى  إلقامة  للرشكة 
الذي  الخطأ  كان  إذا  اإلدارة  مجلس  أعضاء 
به،  خاصاً  رضراً  له  سبب  قد  هؤالء  ارتكبه 
هذه  يقيم  أن  للمساهم  يجوز  ال  ولكن 
رفع  يف  الرشكة  حق  كان  إذا  إال  الدعوى 
املساهم  وعىل  قامئاً  يزال  ال  الدعوى 
تلك  إقامة  عىل  بعزمه  الرشكة  يشعر  أن 
لدى  إقامتها  من  يوماً   60 قبل  الدعوى 
أقامها  وإذا  املختصة.  القضائية  الجهة 
بالتعويض عن  اقترص حقه عىل املطالبة 

الرضر الخاص الذي لحق به.  

التي  النفقات  الرشكة  تحميل  ويجوز 
تكلفها املساهم إلقامة الدعوى أياً كانت 
الرشوط  توافرت  متى  وذلك  نتيجتها، 
)الثامنون  املادة  يف  عليها  املنصوص 

مكرر( من نظام الرشكات.

تغري الرتقيم 
التسلسيل للامدة من 

رقم )46( كام يف النص 
قبل التعديل إىل رقم 
)48( بعد أن حلّت مادة 
سابقة لها محلّها يف 

الرتقيم السابق.

املادة 
)49(

حل الرشكة 
وتصفيتها

رأس  نصف  الرشكة  خسائر  بلغت  إذا 
خالل  وقت  أي  يف  املدفوع،  املال 
مسئول  أي  عىل  وجب  املالية،  السنة 
فور  الحسابات  مراجعي  أو  الرشكة  يف 
اإلدارة،  مجلس  رئيس  إبالغ  بذلك  علمه 
أعضاء  إبالغ  اإلدارة  مجلس  رئيس  وعىل 
مجلس  وعىل  بذلك،  فوراً  املجلس 
علمه  من  يوماً  عرش  خمسة  اإلدارة-خالل 
العادية  غري  العامة  الجمعية  بذلك-دعوة 
من  يوماً  وأربعني  خمسة  خالل  لالجتامع 
إما زيادة رأس  بالخسائر، لتقرر  تاريخ علمه 
ألحكام  تخفيضه-وفقاً  أو  الرشكة  مال 
الذي  الحد  إىل  وذلك  الرشكات  نظام 
دون  ما  إىل  الخسائر  نسبة  معه  تنخفض 
نصف رأس املال املدفوع، أو حل الرشكة 
قبل األجل املحدد يف نظامها األساس.
إذا  النظام  بقوة  منقضية  الرشكة  وتعد 
العادية  غري  العامة  الجمعية  تجتمع  مل 
خالل املدة املحددة أعاله، أو إذا اجتمعت 
وتعذر عليها إصدار قرار يف املوضوع، أو 

قبل  ذلك  تقرر  حال  يف  الرشكة  تحل 
األسباب،  من  سبب  ألي  املحدد  األجل 
الجمعية  وتقرر  الرشكة،  مدة  النتهاء  أو 
إقرتاح مجلس  بناء عىل  العادية  العامة غري 
مصفياً  وتعني  التصفية  طريقة  اإلدارة 
وأتعابهم. سلطاتهم  وتحدد  أكرث  أو 
كام تحل الرشكة يف حال آلت جميع أسهمها 
تتوافر  أن  ودون  واحد،  مساهم  إىل 
الرشوط الواردة يف املادة )55( من نظام 
مسئولة  وحدها  الرشكة  وتبقى  الرشكات، 
سيتعني  ذلك  ومع  والتزاماتها،  ديونها  عن 
عىل هذا املساهم توفيق أوضاع الرشكة 
مع أحكام نظام الرشكات خالل مدة ال تتجاوز 
النظام. بقوة  الرشكة  انقضت  وإال  سنة، 
املال  رأس  نصف  الرشكة  خسائر  بلغت  إذا 
املدفوع، يف أي وقت خالل السنة املالية، 
أو  الرشكة  يف  مسئول  أي  عىل  وجب 
إبالغ  بذلك  علمه  فور  الحسابات  مراجعي 
رئيس مجلس اإلدارة، وعىل رئيس مجلس 
بذلك،  فوراً  املجلس  أعضاء  إبالغ  اإلدارة 
عرش  خمسة  اإلدارة-خالل  مجلس  وعىل 

تغري الرتقيم 
التسلسيل للامدة من 

رقم )47( كام يف النص 
قبل التعديل إىل رقم 

)49( بعد أن حلّت املادة 
أعاله محلها.

جدول التعديالت  عىل النظام األساس
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املادة 
)49(

حل الرشكة 
وتصفيتها

)تتمة(

األوضاع  وفق  املال  رأس  زيادة  قررت  إذا 
املقررة يف هذه املادة ومل يتم االكتتاب 
تسعني  خالل  املال  رأس  زيادة  كل  يف 

يوماً من صدور قرار الجمعية بالزيادة.

دور  انقضائها  مبجرد  الرشكة  تدخل 
االعتبارية  بالشخصية  وتحتفظ  التصفية، 
قرار  ويصدر  للتصفية،  الالزم  بالقدر 
التصفية االختيارية من الجمعية العامة غري 
التصفية  قرار  يشتمل  أن  ويجب  العادية 
سلطاته  وتحديد  املصفي  تعيني  عىل 
وأتعابه والقيود املفروضة عىل سلطاته 
ويجب  للتصفية  الالزمة  الزمنية  واملدة 
خمس  االختيارية  التصفية  مدة  تتجاوز  أال 
سنوات وال يجوز متديدها ألكرث من ذلك 

إال بأمر قضايئ. 

الرشكة  إدارة  مجلس  سلطة  وتنتهي 
قامئني  هؤالء  يظل  ذلك  ومع  بحلها، 
إىل  بالنسبة  ويعدون  الرشكة،  إدارة  عىل 
يعني  أن  إىل  املصفني  حكم  يف  الغري 

املصفي. 

مع  التنسيق  ذُكر  ما  جميع  يف  ويراعى 
ومع  السعودي،  العريب  النقد  مؤسسة 
يف  السارية  األخرى  األنظمة  مراعاة 

اململكة العربية السعودية.

العامة  الجمعية  بذلك-دعوة  من علمه  يوماً 
وأربعني  خمسة  خالل  لالجتامع  العادية  غري 
إما  لتقرر  بالخسائر،  علمه  تاريخ  من  يوماً 
تخفيضه-وفقاً  أو  الرشكة  مال  رأس  زيادة 
ألحكام نظام الرشكات وذلك إىل الحد الذي 
دون  ما  إىل  الخسائر  نسبة  معه  تنخفض 
الرشكة  حل  أو  املدفوع،  املال  رأس  نصف 

قبل األجل املحدد يف نظامها األساس.

إذا مل  النظام  وتعد الرشكة منقضية بقوة 
خالل  العادية  غري  العامة  الجمعية  تجتمع 
املدة املحددة أعاله، أو إذا اجتمعت وتعذر 
عليها إصدار قرار يف املوضوع، أو إذا قررت 
زيادة رأس املال وفق األوضاع املقررة يف 
هذه املادة ومل يتم االكتتاب يف كل زيادة 
صدور  من  يوماً  تسعني  خالل  املال  رأس 

قرار الجمعية بالزيادة.

تدخل الرشكة مبجرد انقضائها دور التصفية، 
وتحتفظ بالشخصية االعتبارية بالقدر الالزم 
للتصفية، ويصدر قرار التصفية االختيارية من 
الجمعية العامة غري العادية ويجب أن يشتمل 
قرار التصفية عىل تعيني املصفي وتحديد 
عىل  املفروضة  والقيود  وأتعابه  سلطاته 
للتصفية  الالزمة  الزمنية  واملدة  سلطاته 
االختيارية  التصفية  مدة  تتجاوز  أال  ويجب 
خمس سنوات وال يجوز متديدها ألكرث من 

ذلك إال بأمر قضايئ. 

وتنتهي سلطة مجلس إدارة الرشكة بحلها، 
إدارة  عىل  قامئني  هؤالء  يظل  ذلك  ومع 
يف  الغري  إىل  بالنسبة  ويعدون  الرشكة، 

حكم املصفني إىل أن يعني املصفي.

مع  التنسيق  ذُكر  ما  جميع  يف  ويراعى 
ومع  السعودي،  العريب  النقد  مؤسسة 
يف  السارية  األخرى  األنظمة  مراعاة 

اململكة العربية السعودية.

تغري الرتقيم 
التسلسيل للامدة من 

رقم )47( كام يف النص 
قبل التعديل إىل رقم 

)49( بعد أن حلّت املادة 
أعاله محلها.

املادة 
)51(

تعهد أعضاء 
املجلس 

واملوظفني 
باملحافظة 

عىل الرسية

موظف  أو  املجلس  يف  عضو  كل  عىل 
يف الرشكة أن يوقع ترصيحاً عىل منوذج 
الرسية  يراعي  بأن  فيه  يتعهد  مخصوص 
مع  الرشكة  معامالت  بجميع  يتعلق  فيام 

عمالئها وجميع املسائل املتعلق بها، 

من  أمر  أي  يفيش  بأال  فيه  يتعهد  كام 
قيامه  أثناء  علمه  إىل  تصل  التي  األمور 
أو  ذلك،  منه  يطلب  عندما  إال  بواجباته 
عندما  أو  اإلدارة،  مجلس  به  له  يرصح 
يتطلب ذلك أي نظام معمول به يف ذلك 

الوقت.

إستغالل  اإلدارة  مجلس  ألعضاء  يجوز  ال 
يف  عضويتهم-  بحكم   – به  يعلمون  ما 
أقاربهم  من  أوالي  لهم  مصلحة  تحقيق 
ومطالبتهم  عزلهم  وجب  واإل  الغري،  أو 

بالتعويض.

أو موظف  وعىل كل عضو يف املجلس 
يف الرشكة أن يوقع ترصيحاً عىل منوذج 
الرسية  يراعي  بأن  فيه  يتعهد  مخصوص 
مع  الرشكة  معامالت  بجميع  يتعلق  فيام 

عمالئها وجميع املسائل املتعلق بها، 

من  أمر  أي  يفيش  بأال  فيه  يتعهد  كام 
قيامه  أثناء  علمه  إىل  تصل  التي  األمور 
أو  ذلك،  منه  يطلب  عندما  إال  بواجباته 
عندما  أو  اإلدارة،  مجلس  به  له  يرصح 
يتطلب ذلك أي نظام معمول به يف ذلك 

الوقت. 

تغري الرتقيم 
التسلسيل للامدة 

من رقم )49( كام يف 
النص قبل التعديل 

إىل رقم )51( بعد أن 
حلّت مادة سابقة لها 

محلّها يف الرتقيم 
السابق.

جدول التعديالت  عىل النظام األساس




