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  المحتويات قائمة 
  
  

 نموذج توكيل لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية 
 

 البند العاشر:
 

 )لمحدثةا(التصويت على الئحة لجنة الترشيح والمكافآت  •
 والمكافآت الترشيحات لجنة ىعل التعديالت •

  
 البند الحادي عشر:

 
 )المحدثة( التصويت على الئحة عمل ودليل اجراءات لجنة المراجعة •
 المراجعة لجنة اجراءات ودليل عمل الئحة علىالتعديالت  •

  
 البند الثاني عشر:

 
 )المحدثة( التصويت على سياسة الترشح واألختيار لعضوية مجلس اإلدارة  •
 على سياسة الترشح واألختيار لعضوية مجلس اإلدارةالتعديالت  •

  
 البند الثالث عشر:

 
 التصويت على سياسة المكافآت السنوية الخاصة بأعضاء مجلس اإلدارة •

 واللجان التابعة
  

 البند الرابع عشر:
 

  قةالعال وف ذواطراألمال والعقود التي ستتم بين البنك واألعالتصويت على   •
  
 
 

  



  

  توكيل خاص
  

  
، الجنسية / ...........   (اسم الموكل الرباعي)أنا المساھم / .................................................. 

بموجــــب ھوية شخصية رقم ........................ أو (بطاقة األحـــوال الـمدنيـة ، او إقامة ، أو 
جواز سفر لغير السعوديين)  رقم / .................. الصادرة من .................. بتاريخ   /   /    

ع عن مدير / رئيس مجلس إدارة  شركة وبصفتي (الشخصية) ، أو مفوض بالتوقي
، والمالك ألسھم عددھا   .................. سھم من (اسم الشركة الموكلة) ............................. 

ھـ  رقم 25/04/1377اسھم بنك الرياض (مساھمة سعودية )، والمسجلة في السجل التجاري في
لنظام األساسي للبنك ، فإنني بھذا أوكل من ا 25، واستناداً لنص المادة  1010001054

لينوب عني في حضور اجتماع الجمعية العامة  (اسم الوكيل الرباعي)............................. 
لمساھمي بنك الرياض الذي سيعقد ، بمشيئة هللا ، بفندق حياة ريجنسي بمدينة الرياض طريق  العادية

م 26/03/2018في تمام الساعة السادسة والنصف من يوم األثنين العليا ، المملكة العربية السعودية ، 
ھـ ، وقد وكلته بالتصويت نيابة عني على المواضيع المدرجة على جدول 09/07/1439الموافق 

األعمال وغيرھا من المواضيع التي قد تطرحھا الجمعية العامة للتصويت عليھا ، والتوقيع نيابةً عني 
تندات المتعلقة بھذه االجتماعات ، ويعتبر ھذا التوكيل ساري المفعول لھذا على كافة القرارات  والمس

 االجتماع أو أي اجتماع الحق يؤجل إليه.

  
  ھـ1439تحريرا في :     /    / 
  م2018الموافق :          /    / 

  

  اسم موقع التوكيل:

  صفة موقع التوكيل:

(أو  رقم رقم السجل المدني لموقع التوكيل 
 :أو جواز السفر لغير السعوديين) / اإلقامة

 

(باإلضافة للختم الرسمي اذا توقيع الموكل 
 :كان مالك األسھم شخصاً معنوياً)
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1 
م2018 – الترشیحات والمكافآت التعدیالت على الئحة لجنة  

 

 الترشیحات والمكافآتالئحة لجنة 
 والسیاسات وبناء علیھ تم توحید عدة بنود مع مراعاة المضمون للوائح موحد تم العمل على تحدیث نموذج

 الالئحة الجدیدة الالئحة القدیمة البند #

 تتألف اللجنة من ثالثة إلى خمسة أعضاء. .مجلس اإلدارة بتعیین ثالثة أعضاء للعمل باللجنة حًدا أدنىیقوم   التشكیل 1

2 
یجب إشعار ھیئة السوق المالیة بأسماء أعضاء اللجان وصفات عضویاتھم خالل خمس أیام  (إضافة)

 عمل من تاریخ تعیینھم وأي تغییرات تطرأ على ذلك خالل خمس أیام عمل من التغییرات. 

3 

 

 (إضافة)

أن یكون أعضاء اللجنة من غیر أعضاء مجلس اإلدارة التنفیذیین ویجوز االستعانة  •
غیر أعضاء المجلس سواء أكانوا من المساھمین أم غیرھم، على أن یكون من بأشخاص من 

 عتمد من قبل ھیئة السوق المالیة.بینھم عضو مستقل على األقل حسب التعریف الم
 . حسب التعریف المعتمد من قبل ھیئة السوق المالیة مستقل عضو اللجنة یرأس أن یجب •

أن كل عضو جدید في اللجنة قد تم تزویده بالمستندات الالزمة على رئیس اللجنة التحقق من  (إضافة) 4
 لتعریفھ بمھامھ ومسؤولیاتھ.

5 
 المھام والمسؤولیات: مھام ومسؤولیات اللجنة المھام والمسؤولیات

 تجاه مجلس اإلدارة واإلدارة العلیا -
 تجاه البنك -

6 

 للسیاسات والمعاییر المعتمدة .التوصیة لمجلس اإلدارة بالترشیح لعضویة المجلس وفقًا .15

، وإعداد  المراجعة السنویة لالحتیاجات والمھارات المناسبة لعضویة مجلس اإلدارة .16
 . ، والمؤھالت والكفاءات المطلوبة  لعضویة مجلس اإلدارة ، والقدرات وصف للمھارات

ورفعھا إلى مجلس اإلدارة للنظر  اإلدارة مجلس لعضویة واالختیار وضع سیاسة الترشح.1
 تنفیذھا. من التحقق السیاسة تلك وضع عند ویراعى ، فیھا تمھیداً العتمادھا من الجمعیة العامة

 وضع اإلجراءات الخاصة في حال شغور مركز أحد أعضاء مجلس اإلدارة أو مسؤولي.2
 .ذات العالقةطبقا لألنظمة وفقًا للسیاسات والمعاییر المعتمدة و العلیا اإلدارة

7 
واعتماد آلیة  لعضویة مجلس اإلدارة مراجعة السیرة الذاتیة وتقییم األعضاء المرشحین.14

 تحدید المكافآت والحوافز.
والتوصیة لمجلس  مراجعة السیرة الذاتیة وتقییم األعضاء المرشحین لعضویة مجلس اإلدارة.3

ً  ترشیحھم وإعادة فیھ أعضاء وبترشیح آلیة تحدید المكافآت والحوافزاإلدارة ب  للسیاسات وفقا
 طبقا لألنظمة ذات العالقة.و المعتمدة والمعاییر

8 
ا التأكد من استیفاء جمیع أعضاء المجلس للمتطلبات النظامیة لعضویة مجلس اإلدارة طبقً .17

، ومتابعة الحصول على الموافقات  ألنظمة الشركات ومراقبة البنوك وھیئة السوق المالیة
 . الالزمة للعضویة من الھیئات التنظیمیة المختصة

للمتطلبات النظامیة لعضویة مجلس اإلدارة  اإلدارة استیفاء جمیع أعضاء مجلسمراجعة .4
الجھات ، ومتابعة الحصول على الموافقات الالزمة للعضویة من  طبقًا لألنظمة ذات العالقة

 المختصة.

وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا  ، األعضاء المستقلینالتأكد بشكل سنوي من استقاللیة .20 9
لسیاسة اإلفصاح لألطراف ذات  اكان العضو یشغل عضویة مجلس إدارة شركة أخرى وفقً 

، وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا  بشكل سنوي استقاللیة األعضاء المستقلینمراجعة .5
 شركة أخرى وفقًا لألنظمة ذات العالقة.كان العضو یشغل عضویة مجلس إدارة 



 

2 
م2018 – الترشیحات والمكافآت التعدیالت على الئحة لجنة  

 

 الترشیحات والمكافآتالئحة لجنة 
 والسیاسات وبناء علیھ تم توحید عدة بنود مع مراعاة المضمون للوائح موحد تم العمل على تحدیث نموذج

 الالئحة الجدیدة الالئحة القدیمة البند #
 . العالقة بالشركات

10 

تضع اللجنة سجالً یحتوي على معلومات عن مؤھالت ومھارات أعضاء المجلس بھدف  .23
 . لیاتھؤوالتعرف على المھارات اإلضافیة المطلوبة لتفعیل دور المجلس وقیامھ بمھامھ ومس

، وإعداد  المراجعة السنویة لالحتیاجات والمھارات المناسبة لعضویة مجلس اإلدارة .16
 . ، والمؤھالت والكفاءات المطلوبة  لعضویة مجلس اإلدارة ، والقدرات وصف للمھارات

بھدف  اإلدارة سجالً یحتوي على معلومات عن مؤھالت ومھارات أعضاء مجلس وضع .7
 التعرف على المھارات اإلضافیة المطلوبة لتفعیل دور المجلس وقیامھ بمھامھ ومسؤولیاتھ.

وعرض التوصیات واإلدارات التابعة مباشرة لمجلس اإلدارة  العلیااإلدارة  مراجعة ھیكل .9 . التوصیات فیما قد یقترح من تعدیل وعرضمراجعة ھیكل مجلس اإلدارة  .18 11
 یقترح من تعدیل.فیما قد 

12 
،  وضع سیاسات واضحة لتعویضات ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفیذیین.21

 . ویراعى عند وضع تلك السیاسات استخدام معاییر ترتبط باألداء
 واضحة لمكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عن المجلس سیاسة اقتراح .10

ورفعھا إلى مجلس اإلدارة للنظر فیھا تمھیداً العتمادھا من الجمعیة  العلیا اإلدارة ومسؤولي
 .العامة

13 

 . متابعة قضایا المیزانیة السنویة المتعلقة بالتوظیف والنفقات .3

أنھ ، و المحلیة واألنظمة الرقابیة التأكد من أن حجم المكافآت یتفق مع األعراف السائدة .24
 . وتحقیق أھداف البنك االستراتیجیة طویلة المدى والمساھمینبتحقیق مصالح المودعین  مرتبط

المشاركة في عملیات ذات  على ال یشجعأنھ و امراجعتھ دوریً  تتموالتأكد من أن نظام الحوافز 
من مجلس  عالیة لتحقیق أرباح قصیرة المدى ویتفق مع سیاسة مخاطر البنك المعتمدة مخاطر
 . اإلدارة

الموازنة السنویة للقوى العاملة والمكافآت بما یتفق مع األعراف السائدة متابعة قضایا  .1
 .المحلیة واألنظمة الرقابیة

14 

 "مرجحة المخاطر"على األرباح  مجلس اإلدارة بمخصص حوافز األداء بناءً  لدى التوصیة .9
 . التي یحققھا البنك

وكذلك القواعد والمبادئ الصادرة ،  مراجعة التزام سیاسة المكافآت بقواعد مؤسسة النقد .10
 . )FSBعن مجلس االستقرار المالي (

العربي  بقواعد مؤسسة النقد والتعویضات والحوافز مراجعة التزام سیاسة المكافآت .2
ما یستجد و )FSB، وكذلك القواعد والمبادئ الصادرة عن مجلس االستقرار المالي (السعودي 

 األنظمة ذات العالقة.من 

15 

المراجعة والتقییم الدوري لمدى كفایة وفاعلیة سیاسة المكافآت للتأكد من تحقیق األھداف . 6
عرض ، و مجلس اإلدارة بذلك ، أو حیثما یوجھ امناسبً  ، وذلك وقتما تراه الموضوعة من أجلھا

 . لمجلس لتحدیث أو تعدیل السیاسةا على توصیاتھا

 . مراجعة سیاسات التعویض بما یتفق مع الضوابط التي یضعھا مجلس اإلدارة .4

، وإعداد سیاسة  اإلشراف على تصمیم نظام المكافآت وتطبیقھ نیابة عن مجلس اإلدارة .5
 . مجلس اإلدارة لالعتمادوعرضھا على المكافآت 

حقیق إیرادات مستقبلیة تقییم طرق وأسالیب دفع المكافآت التي قد تقترح أو توضع مقابل ت .7

للتأكد والتعویضات والحوافز المراجعة والتقییم الدوري لمدى كفایة وفاعلیة سیاسة المكافآت  .3
مجلس  ، أو حیثما یوجھ مناسبًا ، وذلك وقتما تراه من تحقیق األھداف الموضوعة من أجلھا

 .وعرض توصیاتھا على المجلس لتحدیث أو تعدیل السیاسة ، اإلدارة بذلك

 والمزایا الوظیفیة والدرجات الرواتب سلم في تعدیل أي عن اإلدارة مجلس التوصیة لدى .5
 .للبنك
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م2018 – الترشیحات والمكافآت التعدیالت على الئحة لجنة  

 

 الترشیحات والمكافآتالئحة لجنة 
 والسیاسات وبناء علیھ تم توحید عدة بنود مع مراعاة المضمون للوائح موحد تم العمل على تحدیث نموذج

 الالئحة الجدیدة الالئحة القدیمة البند #
 . غیر مؤكدة

مراجعة تنفیذ سیاسة المكافآت كل نصف سنة على األقل للتحقق من تحقیق األھداف  .12
 . ، والحصول على المعلومات الالزمة لتحقیق ھذا الدور الموضوعة لھا

16 
اإلدارة عن مستوى وتركیبة ھیكل الرواتب والمزایا والمكافآت لكبار  التوصیة لدى مجلس .8

لشروِط نموذج على جمیع التنفیذیین الذین یخضع تعیینھم  والتي تشتمل،  التنفیذیین بالبنك
 . ممانعة من مؤسسة النقد المالءمة ِلعدم

 في تعدیل أي أو مكافأة أو الراتب في زیادة أو ترقیة أي التوصیة لدى مجلس اإلدارة عن .4
 .البنكمزایا مسؤولي اإلدارة العلیا وفقاً لنظام الصالحیات المعتمد في 

17 

 . تحسین الكفاءة اإلنتاجیة وخلق البیئة المؤدیة لتحقیق ھذا الھدف.1

 . التمسك وااللتزام بمعاییر وسلوكیات العمل والممارسة .2

 . أخرى لتطبیق االلتزام بالمتطلبات النظامیة ومسؤولیاتالقیام بأي مھام .11

متابعة جمیع المواضیع واألمور التي سبق لمجلس اإلدارة أن كلف بھا لجنة الموارد .13
 . البشریة

الموارد البشریة لتطویر سیاسة اإلحالل والتأكد من االلتزام بھا من  قطاعالتنسیق مع  .22
 . اإلدارة التنفیذیة

عنھا بشكل  والعرض،  ما یكلفھا المجلس بھ من مھام أخرى في مجال الموارد البشریة.26
 . دوري للمجلس

 ، والعرض عنھا بشكل دوري للمجلس. بھ من مھام أخرى اإلدارة ا یكلفھا مجلس.م6

دوریة انعقاد  18
  االجتماعات

ویتم من خاللھا دراسة أداء األعضاء وتقییمھم  .السنة في تجتمع اللجنة مرتین على األقل
 وترشیح أعضاء جدد ومناقشة سیاسة المكافآت والحوافز.

في مقر اإلدارة العامة وكلما دعت الحاجة إلى ذلك السنة  في على األقل اللجنة مرتین تجتمع
 وخارجھ عند الضرورة.للبنك، 

19 

 اجتماع كل عن إشعار بإرسال اللجنة سكرتیر ویقوم رئیسھا، من دعوة على بناء اللجنة تجتمع (إضافة) الدعوة لالجتماعات
 وجدول ومكان ووقت تاریخ اإلشعار یؤكد بحیث اللجنة أعضاء من عضو كل إلى عقده مزمع
  .    بوقت كاف فیھ االجتماع انعقاد المزمع التاریخ قبل وذلك االجتماع، أعمال

 خمسة قبلالمستندات واألوراق ذات الصلة ببنود جدول أعمال االجتماع ترسل ینبغي أن كما 
، مالم تستدع األوضاع عقد االجتماع بشكل طارئ،   االجتماع تاریخ من األقل عمل على أیام

االجتماع والوثائق والمعلومات فیجوز إرسال الدعوة الى االجتماع مرافقا لھا جدول أعمال 
 الالزمة خالل مدة تقل عن خمسة أیام عمل قبل تاریخ االجتماع.

20 
النصاب القانوني 

 والتصویت
 .یكتمل النصاب النظامي لالجتماع بحضور ثلثي أعضاء اللجنة •
، وفي حال تساوت األصوات یرجح الجانب الذي منھ  تصدر القرارات بأغلبیة الحاضرین •

 . اللجنةرئیس 

یجوز الحضور  ا(كمیكتمل النصاب النظامي الجتماع اللجنة بحضور أغلبیة أعضاء اللجنة.  •
 .)باستخدام وسائل التقنیة االلكترونیة التي یتم االتفاق علیھا من قبل كافة األعضاء

،  وفي حال تساوي األصوات ، فیھ الحاضرین والممثلینتصدر القرارات بأغلبیة أصوات  •
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 الترشیحات والمكافآتالئحة لجنة 
 والسیاسات وبناء علیھ تم توحید عدة بنود مع مراعاة المضمون للوائح موحد تم العمل على تحدیث نموذج

 الالئحة الجدیدة الالئحة القدیمة البند #
حفإن لرئیس  ، على أن یتم توثیق الرأي المعارض في محضر  الجلسة الصوت الُمرّجِ

 .االجتماع

21 

النصاب القانوني 
 والتصویت

 

یقوم بتفویض أحد األعضاء لرئاسة  عن موعد االجتماع،في حال غیاب رئیس اللجنة  • (إضافة)
كرئیس بتنصیب أحدھم الحاضرون یقوم األعضاء  وفي حال عدم وجود تفویض، االجتماع

 .لھذا االجتماع

االستعجال أن تصدر قراراتھا عن طریق التمریر  في حاالت الضرورة أو للجنةیجوز  •
في  للتأكید على اللجنة بھالمستندات ذات العالقة وعلى أن یعرض القرار باألغلبیة، 

 مع تضمین القرارات التي تم اتخاذھا في محضر االجتماع.التالي، جتماع الا

 اللجنة بموجب اجتماعات حضور في األعضاء من غیره عنھ ینیب أن نةاللج لعضو یجوز •
على أال یجمع العضو الحاضر على اكثر من تفویض واحد من عضو متغیب، خطي،  توكیل

 .ال یمتد التفویض الى اجتماع اخرأو 

22 

المدعوون الى 
من غیر االجتماعات 

 أعضاء اللجنة

. وال یجوز للمدعوین  ابحسب ما تراه مناسبً  جنة دعوة أي شخص لحضور أي اجتماع لھاللّ 
. وال یُعتبر أي من  حضور أي نقاش یتعلق بھم إال إذا تمت دعوتھم من قِبل اللجنة للنقاش معھم

 .  ا في اللجنةالمدعوین عضوً 

للّجنة دعوة أي شخص، من غیر أعضاء اللجنة، لحضور أي اجتماع لھا بحسب ما تراه مناسبًا، 
و من خارجھ في حدود صالحیاتھا، على أن یضمن ذلك في محضر اجتماع من داخل البنك أ

اللجنة، مع ذكر االسم وعالقتھ بالبنك وسبب دعوتھ. وال یجوز للمدعوین حضور أي نقاش 
یتعلق بھم إال إذا تمت دعوتھم من قِبل اللجنة للنقاش معھم، وال یُعتبر أي من المدعوین عضًوا 

 ق في طلب أي توضیحات أو معلومات إضافیة إذا تطلب األمر.في اللجنة. كما أن للجنة الح

23 
یتم حفظ محاضر االجتماعات والقرارات لدى سكرتیر اللجنة، ویتم توزیع المحاضر على كافة  محاضر االجتماعات

 .أعضاء اللجنة، إضافة إلى رئیس مجلس اإلدارة وذلك بعد اعتمادھا من رئیس وأعضاء اللجنة
اللجنة وقرارتھا في محاضر وتحفظ لدى أمانة سر مجلس اإلدارة على أن تُوقَع تثبت مداوالت 

ھذه المحاضر من قبل رئیس الجلسة واألعضاء الحاضرین وسكرتیر اللجنة، ویتم توزیع 
 المحاضر على كافة اعضاء اللجنة وتُبَلَّغ لمن یلزم لوضعھا موضع التنفیذ.

24 
لھا، حیث یقوم سكرتیر اللجنة بحضور االجتماعات بصفة إداریة  رتیرٍ تقوم اللجنة بتعیین سك سكرتیر اللجنة

 فقط وال یشارك بأي قرار أو تصویت یتم في اللجنة. 
تقوم اللجنة خالل مدة عملھا باختیار وتعیین سكرتیٍر لھا، وتحدید مھامھ، على أن تشمل على 

اللجنة بحضور االجتماعات سبیل المثال، التنسیق وتوجیھ الدعوة لالجتماعات. ویقوم سكرتیر 
 بصفة إداریة فقط وال یشارك بأي قرار أو تصویت یتم في اللجنة.

25 
تُعرض قرارات ومحاضر اللجنة على مجلس اإلدارة في أول اجتماع تاٍل إلصدارھا، وذلك  (إضافة) مسؤولیة التقاریر

یجوز للجنة تقدیم  ، وھذه المحاضر تُشكل جزًءا من جدول أعمال مجلس اإلدارة، وأیًضاللعلم
 أي تقریر تراه ضروریًا للمجلس.

 تضمین متطلبات اإلفصاح في سیاسة اإلفصاح. تقاریر اللجنة/ ومتطلبات اإلفصاح 26
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م2018  –  المراجعة التعدیالت على الئحة لجنة  

 

 دلیل إجراءات أعمال لجنة المراجعة – الئحة لجنة المراجعة
 مع مراعاة المضمونوبناء علیھ تم توحید عدة بنود والسیاسات تم العمل على تحدیث نموذج اللوائح 

 الالئحة الجدیدة الالئحة القدیمة التعدیل  بندال #

1 

اشعار ھیئة السوق المالیة في حال تتغیر إضافة  التشكیل
 عضویة أعضاء اللجنة

یجب إشعار ھیئة السوق المالیة بأسماء أعضاء  
اللجان وصفات عضویاتھم خالل خمسة أیام عمل من 
تاریخ تعیینھم وأي تغییرات تطرأ على ذلك خالل 

 التغییرات.خمسة أیام عمل من تاریخ حدوث 

2 

 :الشركاتحوكمة حسب متطلب الئحة  إضافة التشكیل

/د. ال یجوز لمن یعمل أو كان یعمل خالل 50
السنتین الماضیتین في اإلدارة التنفیذیة أو المالیة 
للشركة، أو لدى مراجع حسابات الشركة، أن یكون 

 عضواً في لجنة المراجعة.

السنتین ال یجوز لمن یعمل أو كان یعمل خالل  
الماضیتین في اإلدارة العلیا أو المالیة للبنك ، أو لدى 
مراجع حسابات البنك ، أن یكون عضواً في لجنة 

 المراجعة.

3 

تقوم لجنة المراجعة بمساندة المجلس في االضطالع  .تعدیل صیاغة .المھام والمسؤولیات3
 بمھامھ اإلشرافیة حول:

 من والتحقق البنك أعمال بمراقبة اللجنة تختص
 وأنظمة المالیة والقوائم التقاریر ونزاھة سالمة
 ومسؤولیات مھام وتشمل البنك في الداخلیة الرقابة
 :یلي ما اللجنة

4 

 .إضافة حسب المتطلبات النظامیة .المھام والمسؤولیات3
 نظام الشركات:

. تشكل بقرار من الجمعیة العامة العادیة في 101
مراجعة من غیر أعضاء شركات المساھمة لجنة 

مجلس اإلدارة التنفیذیین سواء من المساھمین أو من 
غیرھم، على أال یقل عدد أعضائھا عن ثالثة وال 
یزید على خمسة، وأن تحدد في القرار مھمات اللجنة 

 وضوابط عملھا، ومكافآت أعضائھا.
 الئحة الحوكمة:

 /أ. تشكَّل بقرار من الجمعیة العامة العادیة للشركة54
لجنة مراجعة من المساھمین أو من غیرھم على أن 
یكون من بینھم عضو مستقل على األقل وأن ال تضم 
أیاً من أعضاء مجلس اإلدارة التنفیذیین، ویجب أن ال 
یقل عدد أعضاء لجنة المراجعة عن ثالثة وال یزید 
على خمسة، وأن یكون من بینھم مختص بالشؤون 

 المالیة والمحاسبیة. 

اللجنة بممارسة مسؤولیاتھا وصالحیاتھا  كما تقوم
الضروریة لاللتزام بالمتطلبات التي وضعھا مجلس 
اإلدارة، ومؤسسة النقد العربي السعودي، وھیئة 
السوق المالیة ووزارة التجارة واالستثمار، على 

 النحو التالي:

كما تقوم اللجنة بممارسة مسؤولیاتھا وصالحیاتھا 
لبات التي وضعھا مجلس الضروریة لاللتزام بالمتط

اإلدارة بقرار من الجمعیة العامة، ومؤسسة النقد 
العربي السعودي، وھیئة السوق المالیة ووزارة 

 التجارة واالستثمار، على النحو التالي:
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 دلیل إجراءات أعمال لجنة المراجعة – الئحة لجنة المراجعة
 مع مراعاة المضمونوبناء علیھ تم توحید عدة بنود والسیاسات تم العمل على تحدیث نموذج اللوائح 

 الالئحة الجدیدة الالئحة القدیمة التعدیل  بندال #

5 

تعدیل مسمى (المیزانیة العمومیة للبنك وحساب  .المھام  والمسؤولیات3
األولیة األرباح والخسائر) الى (القوائم المالیة 

 .والسنویة)

أ. دراسة ومراجعة المیزانیة العمومیة للبنك وحساب 
األرباح والخسائر، ومناقشتھا مع إدارة البنك 
والمراجعین الداخلیین والخارجیین، والتوصیة بشأنھا 

 لدى مجلس اإلدارة.

 قبل للبنك والسنویة األولیة المالیة القوائم أ. دراسة
 والتوصیة رأیھا وإبداء اإلدارة مجلس على عرضھا

 .وشفافیتھا وعدالتھا نزاھتھا لضمان شأنھا؛ في

6 

 .إضافة حسب المتطلبات النظامیة .المھام والمسؤولیات3
 الئحة الحوكمة:

تختص لجنة المراجعة بمراقبة أعمال الشركة .55
والتحقق من سالمة ونزاھة التقاریر والقوائم المالیة 

فیھا، وتشمل مھام اللجنة وأنظمة الرقابة الداخلیة 
 بصفة خاصة ما یلي:

. مراجعة العقود والتعامالت المقترح أن تجریھا 3د/
الشركة مع األطراف ذوي العالقة، وتقدیم مرئیاتھا 

 حیال ذلك إلى مجلس اإلدارة.
 

تتضمن المسئولیات الرئیسة للجنة المراجعة ،  .65
رصد واستعراض فعالیة أنشطة المراجعة الداخلیة، 
وتقدیم التوصیة للمجلس بشان التعیین واعادة التعیین 
وتغییر المراجع الخارجي وضمان استقاللیتھ ودراسة 
السیاسات المحاسبیة ومراجعة خطة المحاسب 
القانوني بشان القوائم المالیة وحمایة موجودات البنك 
، ومراجعة عملیات االطراف ذات العالقة وضمان 

 سلیم. تسجیلھا واالفصاح عنھا بشكل

 تجریھا أن المقترح والتعامالت العقود مراجعة .د  
 مرئیاتھا وتقدیم العالقة، ذوي األطراف مع الشركة

 .اإلدارة مجلس إلى ذلك حیال

 

7 

تعدیل مسمى (القوائم المالیة ربع السنویة) الى  .المھام  والمسؤولیات3
 .(القوائم المالیة األولیة)

المراجعات الدوریة لكفایة ح. مراجعة وإقرار نتائج 
المخصصات والتقاریر المالیة المرحلیة، وذلك 
باالشتراك مع اإلدارة والمراجعین الخارجیین. 
والتزاًما بالمواعید المحددة من قِبل السلطات الرسمیة 
لنشر القوائم المالیة  ربع السنویة في الصحف المحلیة 
 وغیرھا، وللجنة المراجعة تفویض سلطاتھا لرئیس
اللجنة التخاذ ما یلزم حیال اعتماد القوائم المالیة ربع 
السنویة، والتي سیتم تقدیمھا للَّجنة في اجتماعھا 

 التالي.

ح. مراجعة وإقرار نتائج المراجعات الدوریة لكفایة 
المخصصات والتقاریر المالیة المرحلیة، وذلك 
باالشتراك مع اإلدارة والمراجعین الخارجیین. 

لمواعید المحددة من قِبل السلطات الرسمیة والتزاًما با
لنشر القوائم المالیة األولیة في الصحف المحلیة 
وغیرھا، وللجنة المراجعة تفویض سلطاتھا لرئیس 
اللجنة التخاذ ما یلزم حیال اعتماد القوائم المالیة 
األولیة، والتي سیتم تقدیمھا للَّجنة في اجتماعھا 

 التالي.



 

3 
م2018  –  المراجعة التعدیالت على الئحة لجنة  

 

 دلیل إجراءات أعمال لجنة المراجعة – الئحة لجنة المراجعة
 مع مراعاة المضمونوبناء علیھ تم توحید عدة بنود والسیاسات تم العمل على تحدیث نموذج اللوائح 

 الالئحة الجدیدة الالئحة القدیمة التعدیل  بندال #

8 

 إضافة حسب المتطلبات النظامیة. والمسؤولیات.المھام  3
 الئحة الحوكمة:

. تختص لجنة المراجعة بمراقبة أعمال الشركة 55 
والتحقق من سالمة ونزاھة التقاریر والقوائم المالیة 
وأنظمة الرقابة الداخلیة فیھا، وتشمل مھام اللجنة 

 بصفة خاصة ما یلي: 
    ج. مراجع الحسابات: 

 .اإلجابة عن استفسارات مراجع حسابات الشركة.  4

اإلشراف على عمل المراجعین الداخلیین ط. 
 .والخارجیین ومراجعة خطط المراجعة

 

اإلشراف على عمل المراجعین الداخلیین ط. 
 وإجابة والخارجیین ومراجعة خطط المراجعة

 البنك. حسابات مراجع استفسارات

 

9 

إضافة جدیدة في المھام والمسؤولیات حسب  .المھام  والمسؤولیات3
 النظامیة. تالمتطلبا

 الئحة الحوكمة:
تختص لجنة المراجعة بمراقبة أعمال الشركة  .55 

والتحقق من سالمة ونزاھة التقاریر والقوائم المالیة 
وأنظمة الرقابة الداخلیة فیھا، وتشمل مھام اللجنة 

  :بصفة خاصة ما یلي
 :.التقاریر المالیة أ

.یتولى مھامھ أو مسؤول االلتزام في الشركة أو 4
 مراجع الحسابات.  

البحث بدقة في أي مسائل یثیرھا المدیر المالي في م.   
البنك أو من یتولى مھامھ أو مسئول االلتزام في البنك 

 أو مراجع الحسابات.

10 

 النظامیة. تتعدیل الفقرة حسب المتطلبا .المھام  والمسؤولیات3
 الحوكمة:الئحة 

. إذا حصل تعارض بین توصیات لجنة المراجعة 56
وقرارات مجلس اإلدارة، أو إذا رفض المجلس األخذ 
بتوصیة اللجنة بشأن تعیین مراجع حسابات الشركة 
وعزلھ وتحدید أتعابھ وتقییم أدائھ أو تعیین المراجع 
الداخلي، فیجب تضمین تقریر مجلس اإلدارة توصیة 

 وأسباب عدم أخذه بھا.اللجنة ومبرراتھا، 
 

  :. للجنة المراجعة في سبیل أداء مھامھا59
  .حق االطالع على سجالت الشركة ووثائقھا. 1

استیفاًء لمسؤولیاتھا اإلشرافیة، فإن للجنة الحق في 
إجراء نقاشات مباشرة مع اإلدارة ، والمراجعین 
الداخلیین والخارجیین، ومدیر االلتزام، والمستشار 
القانوني للبنك، والموظفین وغیرھم حول دقة القوائم 

 ة الضوابط الرقابیة الداخلیة.المالیة وأنظم

، فإن للجنة الحق في استیفاًء لمسؤولیاتھا اإلشرافیة
  :اآلتي

 .االطالع على سجالت البنك ووثائقھ
طلب أي إیضاح أو بیان من أعضاء مجلس اإلدارة 

 .أو اإلدارة العلیا
إجراء نقاشات مباشرة مع اإلدارة، والمراجعین 

لتزام، ومدیر اإلدارة الداخلیین والخارجیین، ومدیر اال
القانونیة، والموظفین وغیرھم حول دقة القوائم المالیة 

 .وأنظمة الضوابط الرقابیة الداخلیة
الطلب من مجلس اإلدارة دعوة الجمعیة العامة 
لالنعقاد إذا أعاق مجلس اإلدارة عملھا أو تعرض 



 

4 
م2018  –  المراجعة التعدیالت على الئحة لجنة  

 

 دلیل إجراءات أعمال لجنة المراجعة – الئحة لجنة المراجعة
 مع مراعاة المضمونوبناء علیھ تم توحید عدة بنود والسیاسات تم العمل على تحدیث نموذج اللوائح 

 الالئحة الجدیدة الالئحة القدیمة التعدیل  بندال #
أن تطلب أي إیضاح أو بیان من أعضاء مجلس . 2

  .اإلدارة أو اإلدارة التنفیذیة

أن تطلب من مجلس اإلدارة دعوة الجمعیة العامة  .3
إلدارة عملھا أو للشركة لالنعقاد إذا أعاق مجلس ا

 تعرضت الشركة ألضرار أو خسائر جسیمة.

 .البنك ألضرار أو خسائر جسیمة

 

11 
تجتمع اللجنة كلما كانت ھنالك حاجة الجتماعھا على  حسب النموذج الموحد  تعدیل البند االجتماعاتدوریة انعقاد 

أن ال یقل عدد اجتماعاتھا عن أربعة اجتماعات في 
 السنة

السنة في  في على األقل اللجنة أربع مرات تجتمع
 مقر اإلدارة العامة للبنك، وخارجھ عند الضرورة.

12 

 أعمال وجدول اإلشعار بإرسال الخاصة المدة تحدید الدعوة لالجتماعات
 االجتماع

 ویقوم رئیسھا، من دعوة على بناء اللجنة تجتمع
 مزمع اجتماع كل عن إشعار بإرسال اللجنة سكرتیر

 یؤكد بحیث اللجنة أعضاء من عضو كل إلى عقده
 أعمال وجدول ومكان ووقت تاریخ اإلشعار

 االجتماع انعقاد المزمع التاریخ قبل وذلك االجتماع،
 .كاف بوقت فیھ

تجتمع اللجنة بناء على دعوة من رئیسھا ، ویقوم 
سكرتیر اللجنة بإرسال إشعار عن كل اجتماع مزمع 
عقده إلى كل عضو من أعضاء اللجنة بحیث یؤكد 
اإلشعار تاریخ ووقت ومكان وجدول أعمال االجتماع 

بوقت ، وذلك قبل التاریخ المزمع انعقاد االجتماع فیھ 
    .كاف

كما ینبغي أن ترسل المستندات واألوراق ذات الصلة 
ببنود جدول أعمال االجتماع قبل خمسة أیام عمل 
على األقل من تاریخ االجتماع ، مالم تستدع 
األوضاع عقد االجتماع بشكل طارئ ، فیجوز إرسال 
الدعوة الى االجتماع مرافقا لھا جدول أعمال 

والمعلومات الالزمة خالل مدة تقل االجتماع والوثائق 
 عن خمسة أیام عمل قبل تاریخ االجتماع.

13 

 :الشركاتتعدیل البند حسب متطلب الئحة حوكمة  النصاب القانوني والتصویت

/ب. یُشترط لصحة اجتماعات اللجان حضور 53
أغلبیة أعضائھا، وتصدر قراراتھا بأغلبیة أصوات 
ح الجانب  الحاضرین، وعند تساوي األصوات یرجَّ

 الذي صوت معھ رئیس االجتماع. 

یكتمل نصاب انعقاد اللجنة بحضور ثلثي أعضاء 
 .اللجنة

یكتمل النصاب النظامي الجتماع اللجنة بحضور 
كما یجوز الحضور باستخدام (عضاء اللجنة أغلبیة أ

وسائل التقنیة االلكترونیة التي یتم االتفاق علیھا من 
 .)قبل كافة األعضاء

14 

 البند حسب متطلب الئحة حوكمة الشركات:تعدیل  من غیر أعضاء اللجنة المدعوون الى االجتماعات

للّجان االستعانة بمن تراه من الخبراء  .ب/52
والمختصین من داخل الشركة أو من خارجھا في 
ن ذلك في محضر  حدود صالحیاتھا، على أن یضمَّ

للّجنة دعوة أي شخص ، من غیر أعضاء اللجنة ،  
بحسب ما تراه مناسبًا ، من لحضور أي اجتماع لھا 

داخل البنك أو من خارجھ في حدود صالحیاتھا ، 
على أن یضمن ذلك في محضر اجتماع اللجنة، مع 



 

5 
م2018  –  المراجعة التعدیالت على الئحة لجنة  

 

 دلیل إجراءات أعمال لجنة المراجعة – الئحة لجنة المراجعة
 مع مراعاة المضمونوبناء علیھ تم توحید عدة بنود والسیاسات تم العمل على تحدیث نموذج اللوائح 

 الالئحة الجدیدة الالئحة القدیمة التعدیل  بندال #
اجتماع اللجنة، مع ذكر اسم الخبیر وعالقتھ بالشركة 

 أو اإلدارة التنفیذیة.
ذكر االسم وعالقتھ بالبنك وسبب دعوتھ. وال یجوز 
للمدعوین حضور أي نقاش یتعلق بھم إال إذا تمت 
دعوتھم من قِبل اللجنة للنقاش معھم ، وال یُعتبر أي 

مدعوین عضًوا في اللجنة. كما أن للجنة الحق من ال
في طلب أي توضیحات أو معلومات إضافیة إذا 

 تطلب األمر.

15 

یتم حفظ محاضر االجتماعات والقرارات لدى  .حسب النموذج الموحد البند تعدیل محاضر االجتماعات
سكرتیر اللجنة ، ویتم توزیع المحاضر على كافة 

رئیس مجلس اإلدارة أعضاء اللجنة ،  إضافة إلى 
 وذلك بعد اعتمادھا من رئیس وأعضاء اللجنة.

تثبت مداوالت اللجنة وقرارتھا في محاضر وتحفظ 
لدى أمانة سر مجلس اإلدارة على أن تُوقَع ھذه 
المحاضر من قبل رئیس الجلسة واألعضاء 
الحاضرین وسكرتیر اللجنة ، ویتم توزیع المحاضر 

غ لمن یلزم لوضعھا على كافة اعضاء اللجنة وتُبَلَّ 
 موضع التنفیذ.

16 

تقوم اللجنة بتعیین سكرتیٍر لھا، حیث یقوم سكرتیر  تعدیل البند حسب النموذج الموحد. سكرتیر اللجنة
اللجنة بحضور االجتماعات بصفة إداریة فقط وال 

 یشارك بأي قرار أو تصویت یتم في اللجنة. 

وتعیین سكرتیٍر تقوم اللجنة خالل مدة عملھا باختیار 
لھا ، وتحدید مھامھ ، على أن تشمل على سبیل 
المثال ، التنسیق وتوجیھ الدعوة لالجتماعات. ویقوم 
سكرتیر اللجنة بحضور االجتماعات بصفة إداریة 

 فقط وال یشارك بأي قرار أو تصویت یتم في اللجنة.

17 

 للحوكمة:متطلب المبادئ الرئیسیة حسب  البند إضافة مسؤولیة التقاریر

 المعنیة األطراف على الجلسات محاضر توزع.33
 مع یوماً،) 15( عشر خمسة على تزید ال فترة خالل
 القرارات تنفیذ عن المسئولة الجھة أو الشخص تحدید

 جدول وضع عام؛ كل بدایة المجلس وعلى. المتخذة
 ومن المعنیة اللجان من التقاریر لتلقي محدد زمني

 یتأكد وأن والخارجیین الداخلیین الحسابات مراقبي
 سلیمة وتقدیمھا وإعدادھا التقاریر جمع آلیة أن من

 ذلك في بما المعتمدة، الداخلیة السیاسة مع ومتفقة
 في المجلس على وعرضھا المھمة المعلومات إعداد

 .المحددة أوقاتھا

تُعرض قرارات ومحاضر اللجنة على مجلس اإلدارة  
ارھا ، وذلك للعلم ، وھذه في أول اجتماع تاٍل إلصد

المحاضر تُشكل جزًءا من جدول أعمال مجلس 
اإلدارة ، وأیًضا یجوز للجنة تقدیم أي تقریر تراه 

 ضروریًا للمجلس.

18 
تم حذف البند كونھ متضمن في الئحة السلوك المھني  واجبات العضو

 الخاص بأعضاء مجلس اإلدارة. 
 واجبات عضو اللجنة:

 االستقاللیة والموضوعیة.أ. الحفاظ على 
 ب. التصرف بأمانة ونزاھة وإخالص.
 ج. بذل الجھد الالزم والعنایة الواجبة.

 



 

6 
م2018  –  المراجعة التعدیالت على الئحة لجنة  

 

 دلیل إجراءات أعمال لجنة المراجعة – الئحة لجنة المراجعة
 مع مراعاة المضمونوبناء علیھ تم توحید عدة بنود والسیاسات تم العمل على تحدیث نموذج اللوائح 

 الالئحة الجدیدة الالئحة القدیمة التعدیل  بندال #
د. االمتناع عن استغالل موقعھ كعضو في لجنة 
المراجعة للحصول على أیة منفعة أو مصلحة مباشرة 
أو غیر مباشرة سواًء كان ذلك لصالحھ شخصیًا أو 

 لصالح أي طرف آخر. 
فة أعضاء اللجنة الحفاظ على سریة ھـ. على كا

المواضیع المتعلقة بأنشطة اللجنة، كما ینبغي على كل 
عضو عدم السعي للحصول على منفعة من خالل 
المعلومات التي تتوافر لدیھ أثناء أدائھ لمھامھ أو بعد 

 انتھائھا.

و. ال یجوز لعضو اللجنة المشاركة في التصویت 
فیھ مصلحة  على أي أمر من شأنھ أن یكون لھ

شخصیة فعلیة أو محتملة. وفي جمیع األحوال، إذا لم 
یمتنع العضو المعني طواعیةً عن التصویت على 
حالٍة یكون لھ فیھا مصلحة، فعلى رئیس اللجنة اتخاذ 
القرار النھائي بشأنھا بالنظر فیما إذا كانت مصلحة 
العضو المعني فیھا ھامة وذات شأن من عدمھ. وفي 

یكون فیھا رئیس اللجنة ھو صاحب الحالة التي 
المصلحة أو الطرف المستفید، فعلى األعضاء 
اآلخرین اتخاذ القرار بشأن مدى أھمیة تلك 

 المصلحة.

 المراجعة لجنة أعمال إجراءات دلیل

1 

اآللیة المتبعة من قبل مجلس اإلدارة لترشیح  .2
 أعضاء لجنة المراجعة

 .إضافة حسب المتطلبات النظامیة
 الشركات: نظام
. تشكل بقرار من الجمعیة العامة العادیة في 101

شركات المساھمة لجنة مراجعة من غیر أعضاء 
مجلس اإلدارة التنفیذیین سواء من المساھمین أو من 
غیرھم، على أال یقل عدد أعضائھا عن ثالثة وال 
یزید على خمسة، وأن تحدد في القرار مھمات اللجنة 

 أعضائھا.وضوابط عملھا، ومكافآت 
 الئحة الحوكمة:

/أ. تشكَّل بقرار من الجمعیة العامة العادیة للشركة 54
لجنة مراجعة من المساھمین أو من غیرھم على أن 
یكون من بینھم عضو مستقل على األقل وأن ال تضم 
أیاً من أعضاء مجلس اإلدارة التنفیذیین، ویجب أن ال 

إن اختیار اعضاء لجنة المراجعة ھو مسألة تكوین 
فریق من المسؤولین الذین یتوفر بھم التوازن المالئم 
بین المھارات والخبرات، والقادرین على العمل 
بانسجام. ومن المرغوب فیھ أن یكون بعض أعضاء 

راجعة من ذوي الخلفیة المالیة وأن یتوفر لجنة الم
لدیھم اإللمام العملي باألعراف المتبعة في إعداد 

 التقاریر المالیة. 
وتتمثل اآللیة التي یتبعھا بنك الریاض في ھذا 
الخصوص، بأن یقوم مجلس اإلدارة خالل أول 
اجتماعاتھ، في دورتھ الجدیدة، باتخاذ قرارات بتشكیل 

ھ، المنوطة بھا مسؤولیات اللجان المنبثقة من
واختصاصات محددة، لمدة ثالث سنوات، ومن بین 
تلك اللجان "لجنة المراجعة" والتي یتم اعتماد مھماتھا 

إن اختیار اعضاء لجنة المراجعة ھو مسألة تكوین 
ن المالئم فریق من المسؤولین الذین یتوفر بھم التواز

بین المھارات والخبرات، والقادرین على العمل 
بانسجام. ومن المرغوب فیھ أن یكون بعض أعضاء 
لجنة المراجعة من ذوي الخلفیة المالیة وأن یتوفر 
لدیھم اإللمام العملي باألعراف المتبعة في إعداد 

 التقاریر المالیة. 
وتتمثل اآللیة التي یتبعھا بنك الریاض في ھذا 

صوص، بأن یقوم مجلس اإلدارة خالل أول الخ
اجتماعاتھ، في دورتھ الجدیدة، باتخاذ قرارات بتشكیل 
اللجان المنبثقة منھ، المنوطة بھا مسؤولیات 
واختصاصات محددة، لمدة ثالث سنوات، ومن بین 

تشكیلھا تلك اللجان "لجنة المراجعة" والتي یتم 
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 دلیل إجراءات أعمال لجنة المراجعة – الئحة لجنة المراجعة
 مع مراعاة المضمونوبناء علیھ تم توحید عدة بنود والسیاسات تم العمل على تحدیث نموذج اللوائح 

 الالئحة الجدیدة الالئحة القدیمة التعدیل  بندال #
یزید یقل عدد أعضاء لجنة المراجعة عن ثالثة وال 

على خمسة، وأن یكون من بینھم مختص بالشؤون 
 المالیة والمحاسبیة. 

وضوابط عملھا ومكافآتھا من قبل الجمعیة العامة 
 العادیة

 العادیة، من قبل الجمعیة العامةالئحة عملھا اعتماد و
 عمل وإجراءات ضوابط الالئحة ھذه تشمل أن على

 وكیفیة أعضائھا، اختیار وقواعد ومھامھا، اللجنة،
 تعیین وآلیة ومكافآتھم، عضویتھم، ومدة ترشیحھم،
 مقاعد أحد شغور حال في مؤقت بشكل أعضائھا

 .اللجنة

2 

المتطلبات إضافة القوائم المالیة األولیة حسب  . المسؤولیات والمھام3
 النظامیة.

 الئحة الحوكمة:
. دراسة القوائم المالیة األولیة والسنویة 1/أ/55

للشركة قبل عرضھا على مجلس اإلدارة وإبداء رأیھا 
والتوصیة في شأنھا؛ لضمان نزاھتھا وعدالتھا 

 وشفافیتھا.

مراجعة القوائم المالیة السنویة والتحقق من  3-1-3
لمعلومات المتوافرة لدى مدى اكتمالھا واتساقھا مع ا

 أعضاء اللجنة وعكسھا للمبادئ المحاسبیة المالئمة.

السنویة األولیة و مراجعة القوائم المالیة 3-1-3
والتحقق من مدى اكتمالھا واتساقھا مع المعلومات 
المتوافرة لدى أعضاء اللجنة وعكسھا للمبادئ 

 المحاسبیة المالئمة.
 

3 

 .حسب المتطلبات النظامیة إضافة المسؤولیات والمھام.3
 الئحة الحوكمة:

تختص لجنة المراجعة بمراقبة أعمال الشركة .55
والتحقق من سالمة ونزاھة التقاریر والقوائم المالیة 
وأنظمة الرقابة الداخلیة فیھا، وتشمل مھام اللجنة 

 بصفة خاصة ما یلي:
. مراجعة العقود والتعامالت المقترح أن تجریھا 3د/

األطراف ذوي العالقة، وتقدیم مرئیاتھا  الشركة مع
 حیال ذلك إلى مجلس اإلدارة.

 
تتضمن المسئولیات الرئیسة للجنة المراجعة ،  .65

رصد واستعراض فعالیة أنشطة المراجعة الداخلیة، 
وتقدیم التوصیة للمجلس بشان التعیین واعادة التعیین 
وتغییر المراجع الخارجي وضمان استقاللیتھ ودراسة 

سیاسات المحاسبیة ومراجعة خطة المحاسب ال
القانوني بشان القوائم المالیة وحمایة موجودات البنك 
، ومراجعة عملیات االطراف ذات العالقة وضمان 

 تسجیلھا واالفصاح عنھا بشكل سلیم.

مراجعة سیاسات البنك فیما یتعلق  3-1-10
والحصول على  العالقة،بتعامالت األطراف ذات 

ذه التعامالت لمراجعة عملیة اعتمادھا بیان بكافة ھ
والتحقق من اإلفصاح عنھا في القوائم المالیة وتقدیم 

 مرئیاتھا حیال ذلك إلى مجلس اإلدارة
 

 یتعلق فیما البنك سیاسات مراجعة 10 3-1-10
 ومراجعة العالقة ذوي ذات األطراف بتعامالت

 مع البنك یجریھا أن المقترح والتعامالت العقود
 بكافة بیان على والحصول العالقة، ذوي األطراف

 من والتحقق اعتمادھا عملیة لمراجعة التعامالت ھذه
 حیال مرئیاتھا وتقدیم المالیة القوائم في عنھا اإلفصاح

 .اإلدارة مجلس إلى ذلك
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 دلیل إجراءات أعمال لجنة المراجعة – الئحة لجنة المراجعة
 مع مراعاة المضمونوبناء علیھ تم توحید عدة بنود والسیاسات تم العمل على تحدیث نموذج اللوائح 

 الالئحة الجدیدة الالئحة القدیمة التعدیل  بندال #

4 

 المسؤولیات والمھام.3

 

إضافة جدیدة في المھام والمسؤولیات حسب 
 النظامیة. تالمتطلبا
 الحوكمة:الئحة 

تختص لجنة المراجعة بمراقبة أعمال الشركة  .55
والتحقق من سالمة ونزاھة التقاریر والقوائم المالیة 
وأنظمة الرقابة الداخلیة فیھا، وتشمل مھام اللجنة 

  :بصفة خاصة ما یلي
بناًء على طلب مجلس  –: ابداء الرأي الفني 2أ/

والقوائم فیما إذا كان تقریر مجلس اإلدارة  –اإلدارة 
المالیة للشركة عادلة ومتوازنة ومفھومة وتتضمن 
المعلومات التي تتیح للمساھمین والمستثمرین تقییم 
المركز المالي للشركة وأدائھا ونموذج عملھا 

 واستراتیجیتھا

بناًء على طلب مجلس  –ابداء الرأي الفني  3-1-11 
فیما إذا كان تقریر مجلس اإلدارة والقوائم  –اإلدارة 

المالیة للبنك عادلة ومتوازنة ومفھومة وتتضمن 
المعلومات التي تتیح للمساھمین والمستثمرین تقییم 
المركز المالي للبنك وأدائھ ونموذج عملھ 

 واستراتیجیتھ.   

5 

 المسؤولیات والمھام.3

 

 .إضافة حسب المتطلبات النظامیة
 الئحة الحوكمة:

الشركة . تختص لجنة المراجعة بمراقبة أعمال 55
والتحقق من سالمة ونزاھة التقاریر والقوائم المالیة 
وأنظمة الرقابة الداخلیة فیھا، وتشمل مھام اللجنة 

 بصفة خاصة ما یلي:
ب. تختص لجنة المراجعة بمراقبة أعمال الشركة 
والتحقق من سالمة ونزاھة التقاریر والقوائم المالیة 

اللجنة  وأنظمة الرقابة الداخلیة فیھا، وتشمل مھام
 بصفة خاصة ما یلي: 
   ب. المراجعة الداخلیة:

دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلیة والمالیة وإدارة 
 المخاطر في الشركة.  

دراسة مدى فاعلیة وكفاءة منظومة الضوابط  3-2-1
الضوابط الرقابیة  الرقابیة الداخلیة في البنك، بما فیھا
لیل من وكشف أي الداخلیة على التقاریر المالیة للتق

عملیات احتیال أو أخطاء، وكذلك رقابة أمن 
 المعلومات. 

دراسة مدى فاعلیة وكفاءة منظومة الضوابط  3-2-1
الرقابیة الداخلیة في البنك، بما فیھا الضوابط الرقابیة 
الداخلیة على التقاریر المالیة للتقلیل من وكشف أي 
عملیات احتیال أو أخطاء، وكذلك رقابة أمن 

 لمعلومات وإدارة المخاطر في البنك.ا

6 

 المسؤولیات والمھام.3

 

اإلفصاح في البنك،  مراجعة وإقرار سیاسة 3-2-3 تعدیل مسمى السیاسة
ومراجعة التقاریر حول مدى فاعلیة ضوابط 

 وإجراءات تلك السیاسة.

مراجعة وإقرار سیاسة المحاسبة واإلفصاح  3-2-3
حول مدى فاعلیة في البنك، ومراجعة التقاریر 
 ضوابط وإجراءات تلك السیاسة.

7 
 .حسب المتطلبات النظامیةإضافة  االلتزام باألنظمة والقوانین.4

 الئحة الحوكمة:
تختص لجنة المراجعة بمراقبة أعمال الشركة  .55

مراجعة النتائج التي خلصت إلیھا عملیات  4-2
الفحص الھامة والخاصة والتي أجرتھا الجھات 

للمراجعین المختصة، إضافةً إلى أیة مالحظات 

مراجعة النتائج التي خلصت إلیھا عملیات  4-2
الفحص الھامة والخاصة والتي أجرتھا الجھات 
المختصة، إضافةً إلى أیة مالحظات للمراجعین 
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 دلیل إجراءات أعمال لجنة المراجعة – الئحة لجنة المراجعة
 مع مراعاة المضمونوبناء علیھ تم توحید عدة بنود والسیاسات تم العمل على تحدیث نموذج اللوائح 

 الالئحة الجدیدة الالئحة القدیمة التعدیل  بندال #
والتحقق من سالمة ونزاھة التقاریر والقوائم المالیة 

اللجنة  وأنظمة الرقابة الداخلیة فیھا، وتشمل مھام
 :بصفة خاصة ما یلي

    :. ضمان االلتزامد
.مراجعة نتائج تقاریر الجھات الرقابیة والتحقق من 1

 .اتخاذ البنك اإلجراءات الالزمة بشأنھا

والتحقق من اتخاذ البنك اإلجراءات  الخارجیین، .الخارجیین
 الالزمة بشأنھا.
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 .المتطلبات النظامیةحسب إضافة  االلتزام باألنظمة والقوانین.4
 الئحة الحوكمة:

بناًء على اقتراح لجنة  –على مجلس اإلدارة  .84
وضع ما یلزم من سیاسات أو إجراءات  –المراجعة 

یتبعھا أصحاب المصالح في تقدیم شكاواھم أو اإلبالغ 
 :عن الممارسات المخالفة، مع مراعاة ما یلي

تیسیر إبالغ أصحاب المصالح (بمن فیھم . 1
املون في الشركة) مجلس اإلدارة بما قد یصدر الع

عن اإلدارة التنفیذیة من تصرفات أو ممارسات 
تخالف األنظمة واللوائح والقواعد المرعیة أو تثیر 
الریبة في القوائم المالیة أو أنظمة الرقابة الداخلیة أو 
غیرھا، سواء أكانت تلك التصرفات أو الممارسات 

جراء التحقیق الالزم في مواجھتھم أم لم تكن، وإ
 .بشأنھا

الحفاظ على سریة إجراءات اإلبالغ بتیسیر . 2
االتصال المباشر بعضو مستقل في لجنة المراجعة أو 

  .غیرھا من اللجان المختصة
تكلیف شخص مختص بتلقي شكاوى أو بالغات . 3

 .أصحاب المصالح والتعامل معھا
تخصیص ھاتف أو برید إلكتروني لتلقي . 4

 .الشكاوى
 توفیر الحمایة الالزمة ألصحاب المصالح.. 5

 الشكاوى واالبالغات 4-4
التحقق من أن البنك لدیھ برنامج "إبالغات" كاف، 
ومراجعة إجراءات تلقي وحفظ ومعالجة الشكاوى 
التي یتلقاھا البنك من أیة جھة، سواًء كانت داخلیة أو 
خارجیة، بخصوص المسائل المحاسبیة والضوابط 

 الداخلیة أو المسائل المتعلقة بالمراجعة. المحاسبیة

التحقق من أن البنك لدیھ برنامج "إبالغات" كاف، 
ومراجعة إجراءات استقبال وحفظ ومعالجة الشكاوى 
التي یتلقاھا البنك من أیة جھة، سواًء كانت داخلیة أو 
خارجیة، بخصوص المسائل المحاسبیة والضوابط 

لمتعلقة بالمراجعة. المحاسبیة الداخلیة أو المسائل ا
وعلى لجنة المراجعة أن تقترح على مجلس االدارة 
وضع ما یلزم من سیاسات أو إجراءات یتبعھا 
أصحاب المصالح في تقدیم شكاواھم أو اإلبالغ عن 

 الممارسات المخالفة.

 

















 

1 
م2018 – واالختیار لعضویة مجلس اإلدارةح سیاسة الترشالتعدیالت على   

 

 ح واالختیار لعضویة مجلس اإلدارةسیاسة الترش
 مع مراعاة المضمونوبناء علیھ تم توحید عدة بنود والسیاسات تم العمل على تحدیث نموذج اللوائح 

 الجدیدةالسیاسة  القدیمةالسیاسة  التعدیل البند #

1 

 القواعد المنظمة لعضویة مجلس اإلدارة

 

تعدیل اسم البند واضافة شروط للعضویة حسب 
لإلشارة إلیھا  وتعدیل القدیمة منھا المتطلبات النظامیة

 .بالمجمل

 تعدیل البند حسب متطلبات األنظمة التالیة:

 الئحة حوكمة الشركات:

/د. على الشركة إشعار الھیئة بأسماء أعضاء مجلس 17 
اإلدارة وصفات عضویتھم خالل خمسة أیام عمل من 

 –تاریخ بدء دورة مجلس اإلدارة أو من تاریخ تعیینھم 
وأي تغییرات تطرأ على عضویتھم خالل  –أیھما أقرب 

 خمسة أیام عمل من تاریخ حدوث التغییرات.

 المبادئ الرئیسیة للحوكمة:

. وینبغي التشاور مع المؤسسة وإشعارھا والحصول 19
بیاً على عدم ممانعتھا قبل ترشیح أو تعیین أي عضو كتا

من أعضاء مجلس اإلدارة أو أي من شاغلي المناصب 
القیادیة، كما یجب على البنك إشعار المؤسسة كتابیاً عند 
قبول استقالة/ أو ترك العمل/ أو إنھاء خدمات/ إنتھاء 
عضویة أي عضو من أعضاء مجلس اإلدارة أو أي 

ناصب القیادیة ألي سبب كان موظف من شاغلي الم
 ) أیام عمل.5خالل (

 في عمل، أیام) 5( خالل المؤسسة إشعار البنك على* 
 .األسباب من سبب ألي عضو أي استقاللیة انتفت حال

 :القواعد المنظمة لعضویة مجلس اإلدارة  معاییر العضویة

 واللوائح األنظمة بأحكام ملتزما المرشح یكون أن .4
 الساریة. والتعلیمات

 للقیام ومناسب كاف وقت بتخصیص المرشح یلتزم أن .5
 العضویة. تجاه وواجباتھ باختصاصھ

 وتراعى األمور التالیة عند انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة:

یلتزم البنك بما ورد في متطلبات التعیین في المناصب  •
القیادیة في المؤسسات المالیة الخاضعة إلشراف 
مؤسسة النقد العربي السعودي وأنظمة الحوكمة 
الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي وھیئة 
السوق المالیة فیما یخص تشكیل مجلس اإلدارة 

 .ومعاییر االستقاللیة
ار مؤسسة النقد العربي السعودي على البنك اشع •

وھیئة السوق المالیة بأسماء اعضاء مجلس اإلدارة 
خمسة أیام  عمل من  5وصفات عضویتھم خالل 

 -تاریخ بدء دورة مجلس اإلدارة أو من تاریخ تعیینھم 
وأي تغییرات تطرأ على عضویتھم  -ایھما أقرب 

 خالل خمسة أیام عمل من تاریخ حدوث التغیرات.

2 
آالف  10أن یمتلك العضو ما قیمتھ االسمیة  .وذلك إللغاء أسھم الضمان العبارةحذف  القواعد المنظمة لعضویة مجلس اإلدارة

ریـال سعودي من أسھم بنك الریاض كحد 
 .أدنى

- 

3 
إضافة القواعد المنظمة لعضویة اللجان المنبثقة عن  القواعد المنظمة لعضویة مجلس اإلدارة

 .مجلس اإلدارة
 اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة 

 لجان مجلس أعضاء تشكیل عند التالیة األمور تراعى
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 ح واالختیار لعضویة مجلس اإلدارةسیاسة الترش
 :اإلدارة

 لجنة المراجعة

 تنفیذیین غیر أعضاءً  اللجنة، أعضاء غالبیة یكون أن •
 بالشؤون المختصین أحد بینھم من یكون أن على

 حسب األقل على مستقالَ  وعضواً  والمحاسبیة المالیة
 .المالیة السوق ھیئة قبل من المعتمد التعریف

خارج مجلس  من اللجنة أعضاء یكون أن ینبغي •
وأن ال المجلس،  داخل من األعضاء من أكثر اإلدارة

یكون األعضاء من موظفي البنك أو من عمالئھ، أو 
 .وكالئھ، أو مستشاریھ

عضواً في  ال یجوز أن یكون رئیس مجلس اإلدارة •
 اللجنة. 

 التنفیذیین بالمدیرین عالقة اللجنة لرئیس یكون ال أن  •
 فیھ المساھمین كبار أو بالبنك القیادیین المسؤولین أو

استقاللیتھ حسب متطلبات مؤسسة النقد  على تؤثر
 العربي السعودي.

یشترط أن یكون لدى أعضاء اللجنة المعرفة والدرایة  •
والتأھیل المناسب والخبرة المھنیة التي تتناسب مع 

 . ك وأنشطتھ المصرفیةحجم البن

یشترط أن یكون لدى أعضاء اللجنة الخارجیین  •
المعرفة والدرایة والتأھیل المناسب والخبرة في مجال 

 اللجنة.

 لجنة الترشیحات والمكافآت

 مجلس أعضاء من غیر أعضاء اللجنة یكون أن •
 غیر من بأشخاص التنفیذیین ویجوز االستعانة اإلدارة
 غیرھم أم المساھمین من أكانوا سواء المجلس أعضاء

 األقل على مستقل عضو بینھم من یكون أن على
 .المالیة السوق ھیئة قبل من المعتمد التعریف حسب

 اللجنة في المستقلین األعضاء عدد یقل ال یجب أن •
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 ح واالختیار لعضویة مجلس اإلدارةسیاسة الترش
 مؤسسة قبل من المعتمد التعریف حسب عضوین عن
 .السعودي العربي النقد

 التعریف حسبمستقل  عضو اللجنة یرأس یجب أن •
 المالیة. السوق ھیئة قبل من المعتمد

 ال یجوز أن یرأس اللجنة رئیس مجلس اإلدارة. •

یشترط أن یكون لدى أعضاء اللجنة المعرفة والدرایة  •
والتأھیل المناسب والخبرة المھنیة التي تتناسب مع 

 .حجم البنك وأنشطتھ المصرفیة

 لجنة المخاطر

 لس اإلدارة.ال یجوز أن یرأس اللجنة رئیس مج •

 أعضاء من أعضاءھا وغالبیة اللجنة یكون رئیس •
 .التنفیذیین غیر اإلدارة مجلس

یشترط أن یكون لدى أعضاء اللجنة المعرفة والدرایة  •
والتأھیل المناسب والخبرة المھنیة التي تتناسب مع 

 .حجم البنك وأنشطتھ المصرفیة

 مؤسسة النقد العربي السعودي وھیئة اشعار البنك على
أعضاء اللجان وصفات عضویتھم  بأسماء المالیة السوق

تاریخ  من عمل وأي تغییرات تطرأ علیھا خالل خمسة أیام
 التغیرات. حدوث
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 حسب متطلبات نظام الشركات (أ) تعدیل الفقرة والتصویت حضور الجمعیة العامة

. لكل مساھم حق حضور الجمعیات العامة 86-2 
الشركة األساس على غیر للمساھمین ولو نص نظام 

ً آخر من غیر  ذلك، ولھ في ذلك أن یوكل عنھ شخصا
أعضاء مجلس اإلدارة أو عاملي الشركة في حضور 

 الجمعیة العامة

یكون لكل مساھم حائز لعشرین سھماً حق  أ.
حضور الجمعیة العامة، وللمساھم أن یوكل 
ً آخر من غیر أعضاء  عنھ كتابة مساھما

وبي البنك او مجلس اإلدارة او منس
المراجعین الخارجیین في حضور الجمعیة 

 العامة.

حق حضور الجمعیة العامة، وللمساھم یكون لكل مساھم  أ.
ً آخر من غیر أعضاء مجلس  أن یوكل عنھ كتابة مساھما
اإلدارة او منسوبي البنك او المراجعین الخارجیین في 

 حضور الجمعیة العامة.

5 
 حسب متطلبات األنظمة التالیة: (ب)تعدیل الفقرة  والتصویتحضور الجمعیة العامة 

 الئحة حوكمة الشركات:

یكون لكل مساھم، لھ حق الحضور ب. 
عن كل سھم  واحد صوتاأصالة أو وكالة، 

یمتلكھ، ومع ذلك ال یجوز ألعضاء مجلس 

یكون لكل مساھم، لھ حق الحضور أصالة أو وكالة، ب. 
 ً عن كل سھم یمتلكھ، ومع ذلك ال یجوز  واحداً  صوتا

 بندجلس اإلدارة االشتراك في التصویت على ألعضاء م
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 ح واالختیار لعضویة مجلس اإلدارةسیاسة الترش
مع مراعاة ما ورد في المادة الثانیة والسبعین من  .64/2

نظام الشركات، إذا رغب عضو مجلس اإلدارة في 
االشتراك في عمل من شأنھ منافسة الشركة، أو منافستھا 

  :جب مراعاة ما یليفي أحد فروع النشاط الذي تزاولھ، فی

عدم اشتراك العضو صاحب المصلحة في التصویت . 1
على القرار الذي یصدر في ھذا الشأن في مجلس اإلدارة 

 وجمعیات المساھمین.

 

 نظام الشركات:

. ال یجوز أن یكون لعضو مجلس اإلدارة أي مصلحة 71
تتم  مباشرة في األعمال والعقود التي مباشرة أو غیر

لحساب الشركة إال بترخیص مسبق من الجمعیة العامة 
العادیة یجدد كل سنة. وعلى عضو مجلس اإلدارة أن 
یبلغ المجلس بما لھ من مصلحة مباشرة أو غیر مباشرة 
في األعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة، ویثبت ھذا 
التبلیغ في محضر االجتماع. وال یجوز لھذا العضو 

التصویت على القرار الذي یصدر في ھذا  االشتراك في
الشأن في مجلس اإلدارة وجمعیات المساھمین. ویبلغ 
رئیس مجلس اإلدارة الجمعیة العامة العادیة عند انعقادھا 
عن األعمال والعقود التي یكون ألحد أعضاء المجلس 
مصلحة مباشرة أو غیر مباشرة فیھا، ویرافق التبلیغ 

 ات لشركة الخارجي.تقریر خاص من مراجع حساب

 

الضوابط واإلجراءات التنظیمیة الصادرة تنفیذا لنظام 
 :الشركات الخاصة بشركات المساھمة المدرجة

ال یجوز ألعضاء مجلس االدارة التصویت عل بند .2
 .مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة في اجتماع الجمعیة العامة

اإلدارة االشتراك في التصویت على قرارات 
الجمعیة التي تتعلق بإبراء ذمتھم من 

 المسئولیة عن إدارتھم.

 

 باألعمال المتعلقة والقرارات اإلدارة، مجلس أعضاء مكافأة
 مجلس لعضو یكون والتي البنك لحساب تتم التي والعقود
 یشترك بعمل یتعلق قرار فیھا، وأي المعني مصلحة اإلدارة

قرارات الجمعیة و البنك منافسة شأنھ من ویكون العضو فیھ
  عن إدارتھم.المسؤولیة التي تتعلق بإبراء ذمتھم من 

 

6 
 حسب متطلبات نظام الشركات: (ج)تعدیل الفقرة  حضور الجمعیة العامة والتصویت

یبین نظام الشركة األساس طریقة التصویت في  .95

قتراع السري تم التصویت عن طریق االی
ً للقواعد  المباشر سواء أصالة أو وكالة وفقا
النظامیة المقررة، الختیار أعضاء مجلس 

یتم استخدام التصویت التراكمي في انتخاب مجلس اإلدارة 
بحیث ال یجوز استخدام حق التصویت للسھم أكثر من مرة 

ى واحدة. كما یقتصر التصویت في الجمعیة العامة عل
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 ح واالختیار لعضویة مجلس اإلدارةسیاسة الترش
جمعیات المساھمین. ویجب استخدام التصویت التراكمي 

اإلدارة، بحیث ال یجوز استخدام حق في انتخاب مجلس 
 .التصویت للسھم أكثر من مرة واحدة

ال یجوز ألعضاء مجلس اإلدارة االشتراك في التصویت 
على قرارات الجمعیة التي تتعلق بإبراء ذممھم من 
المسؤولیة عن إدارة الشركة أو التي تتعلق بمصلحة 

 مباشرة أو غیر مباشرة لھم.

اإلدارة، بحیث یتم تجمیع األصوات التي 
یحصل علیھا كل مرشح بعد فرزھا من قبل 
لجنة مشكلة من المساھمین وبحضور ممثلي 
وزارة التجارة والصناعة، وإثبات ذلك في 

الذي یوقع من قبل محضر فرز األصوات 
لجنة الفرز وممثلي وزارة التجارة 
ً لعدد  ً تبعا ً تنازلیا ً ترتیبا والصناعة مرتبا

األصوات التي یحصل علیھا كل مرشح.  
ویرفق ھذا المحضر، كما تثبت محصلة 
األصوات التي أسفر عنھا الفرز، في 
محضر اجتماع الجمعیة العامة بإعالن نتائج 

الحائزین  التصویت وأسماء المرشحین
ألعلى األصوات، بحیث یكون العشرة 
األوائل المتصدرون ھم أعضاء المجلس 

 المختارون من قبل الجمعیة العامة.

المرشحین لعضویة مجلس اإلدارة الذین أعلن البنك عن 
 معلوماتھم في موقع البنك االلكتروني.
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 تعدیل الفقرة (أ) حسب متطلبات األنظمة التالیة: صالحیات مجلس اإلدارة وتشكیالتھ

 نظام الشركات:

. مع مراعاة االختصاصات المقررة للجمعیة 75-1
السلطات في إدارة العامة، یكون لمجلس اإلدارة أوسع 

الشركة بما یحقق أغراضھا، وذلك فیما عدا ما استثني 
بنص خاص في النظام أو نظام الشركة األساس من 
أعمال أو تصرفات تدخل في اختصاص الجمعیة العامة، 
ً في حدود اختصاصھ أن یفوض  ویكون للمجلس أیضا
واحداً أو أكثر من أعضائھ أو من الغیر في مباشرة عمل 

 ال معینة.أو أعم

 

 الئحة حوكمة الشركات:

ب. تقع على عاتق مجلس إدارة الشركة المسؤولیة -21
ً أو جھات أو أفراد في  عن أعمالھا وإن فوض لجانًا
ممارسة بعض اختصاصاتھ. وفي جمیع األحوال، ال 
یجوز لمجلس اإلدارة إصدار تفویض عام أو غیر محدد 

مع مراعاة االختصاصات المقررة  أ.
وسع لجمعیة العامة یكون لمجلس اإلدارة أل

، كما یكون لھ في السلطات في إدارة الشركة
حدود اختصاصھ أن یفوض واحداً أو أكثر 
من أعضائھ أو الغیر في مباشرة عمل أو 

 أعمال معینة

مع مراعاة االختصاصات المقررة للجمعیة العامة یكون أ. 
كما یكون لھ  ،البنكلمجلس اإلدارة أوسع السلطات في إدارة 

في حدود اختصاصھ أن یفوض واحداً أو أكثر من أعضائھ 
وفي جمیع  أو الغیر في مباشرة عمل أو أعمال معینة.

األحوال، ال یجوز لمجلس اإلدارة إصدار تفویض عام أو 
 غیر محدد المدة.
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 ح واالختیار لعضویة مجلس اإلدارةسیاسة الترش
 المدة.
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ونظام  نظام البنك األساستعدیل البند حسب متطلبات  شغور العضویة
 الشركات:

 :األساس البنكنظام 

إذا شغر مركز أحد أعضاء مجلس اإلدارة كان للمجلس 
باألغلبیة أن یعین عضواً مؤقتاً في المركز الشاغر، على 
أن یكون ممن تتوافر فیھم الخبرة والكفایة وموافقة 

ویجب أن تبلغ  الكتابیة.مؤسسة النقد العربي السعودي 
ختصة بذلك الوزارة وھیئة السوق المالیة والجھات الم

األخرى خالل خمسة أیام عمل من تاریخ التعیین، وأن 
یعرض التعیین على الجمعیة العامة العادیة في أول 
اجتماع لھا ویكمل العضو الجدید مدة سلفھ. وإذا لم 
تتوافر الشروط الالزمة النعقاد مجلس اإلدارة بسبب 
نقص عدد أعضائھ عن الحد األدنى المنصوص علیھ في 

و ھذا النظام وجب على بقیة األعضاء نظام الشركات أ
دعوة الجمعیة العامة العادیة لالنعقاد خالل ستین یوماً 

 البنك األساس: النتخاب العدد الالزم من االعضاء

 

 نظام الشركات:

.إذا شغر مركز أحد أعضاء مجلس اإلدارة، كان 70-1
للمجلس أن یعین مؤقتاً عضواً في المركز الشاغر بحسب 

لحصول على األصوات، على أن یكون الترتیب في ا
ممن تتوافر فیھم الخبرة والكفایة، ویجب أن تبلغ بذلك 
الوزارة، وكذلك الھیئة إذا كانت الشركة مدرجة في 
السوق المالیة، خالل خمسة أیام عمل من تاریخ التعیین، 
وأن یعرض التعیین على الجمعیة العامة العادیة في أول 

 الجدید مدة سلفھاجتماع لھا، ویكمل العضو 

إذا شغر مركز أحد أعضاء مجلس اإلدارة، 
كان للمجلس أن یعین مؤقتا عضوا في 
المركز الشاغر، على أن یعرض ھذا التعیین 
على الجمعیة العامة العادیة في أول اجتماع 
لھا، ویكمل العضو الجدید مدة سلفھ.  وإذا 
ھبط عدد أعضاء مجلس اإلدارة عن سبعة 

الجمعیة العامة العادیة في ) تتم دعوة 7(
أقرب وقت ممكن لتعیین العدد الالزم من 

 األعضاء

إذا شغر مركز أحد أعضاء مجلس اإلدارة كان للمجلس 
باألغلبیة أن یعین عضواً مؤقتاً في المركز الشاغر، على أن 
یكون ممن تتوافر فیھم الخبرة والكفایة وموافقة مؤسسة النقد 

ویجب أن تبلغ بذلك مؤسسة النقد العربي السعودي الكتابیة. 
مالیة ووزارة التجارة العربي السعودي وھیئة السوق ال

خالل خمسة أیام عمل من تاریخ التعیین، وأن  واالستثمار
یعرض التعیین على الجمعیة العامة العادیة في أول اجتماع 
لھا ویكمل العضو الجدید مدة سلفھ. وإذا لم تتوافر الشروط 

مجلس اإلدارة بسبب نقص عدد أعضائھ عن  الالزمة النعقاد
الحد األدنى المنصوص علیھ في نظام الشركات والنظام 
األساس وجب على بقیة األعضاء دعوة الجمعیة العامة 
ً النتخاب العدد الالزم من  العادیة لالنعقاد خالل ستین یوما

 األعضاء.

9 
إیداع أسھم ضمان العضویة (بما ال تقل  عدم حذف الفقرة وذلك إللغاء أسھم الضمان انتھاء العضویة

آالف ریـال سعودي)  10قیمتھ االسمیة عن 
لدى أحد البنوك التي حددھا وزیر التجارة 
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 ح واالختیار لعضویة مجلس اإلدارةسیاسة الترش
والصناعة بحیث تخصص لضمان مسئولیة 
أعضاء مجلس اإلدارة، وتظل غیر قابلة 
للتداول إلى أن تنقضي المدة المحددة لسماع 
 دعوى المسئولیة بمضي سنة بعد إبراء

الجمعیة العامة لذمة العضو أو إلى أن یفصل 
في ھذه الدعوى.  وإذا لم یقدم العضو أسھم 
الضمان في المیعاد المحدد بطلت عضویتھ 
حیث یشترط امتالك العضو لھذه األسھم 
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واضافة شرط ان یكون االشعار في  الفقرة (ھـ)تعدیل  انتھاء العضویة
 وقت مناسب حسب متطلب نظام الشركات:

. یبین نظام الشركة األساس كیفیة انتھاء عضویة 68-3
المجلس أو إنھائھا بطلب من مجلس اإلدارة. ومع ذلك 
یجوز للجمعیة العامة العادیة في كل وقت ولو نص نظام 

ق الشركة األساس على غیر ذلك، وذلك دون إخالل بح
العضو المعزول تجاه الشركة إذا وقع العزل لسبب غیر 
مقبول أو في وقت غیر مناسب. ولعضو مجلس اإلدارة 
أن یعتزل، بشرط أن یكون ذلك في وقت مناسب؛ وإال 
كان مسؤوالً قِبَل الشركة عما یترتب على االعتزال من 

 أضرار"

ال تقدیم العضو استقالتھ من منصبھ حھـ. 
وجھ إلى مجلس بموجب إشعار خطي ی

 .اإلدارة

 

حال تقدیم العضو استقالتھ من منصبھ بموجب إشعار ھـ. 
خطي یوجھ إلى مجلس اإلدارة، بشرط أن یكون ذلك في 
وقت مناسب، وإال كان مسؤوالً قِبَل البنك عما یترتب على 

 االعتزال من أضرار.

 

























 

  العالقة ذوياالطراف  تعامالت

  

 العقد قيمة
  السنوية

 )سعودي لایر(

 ذو الطرف اسم المالك
 العالقة

 العقد طبيعة

ة 23,712,970 ة المؤسس  العام
 االجتماعية للتأمينات

عضو مجلس اإلدارة السيد/ 
ل  وھيبي يعم راھيم ال ادر إب ن

دى  ةل ة المؤسس  العام
ل  االجتماعية للتأمينات وممث

 المؤسسة لدى مجلس اإلدارة

دة  ك الرياض وع ر الرئيسي لبن ى المق ار مبن ود إيج عق
ع  ة مواق دد أربع اض، وع ة الري رى بمدين ار اخ مق

 . صراف آلي

 السعودية االتصاالت شركة 11,234,880

  

و س عض  اإلدارة مجل
يد د/ الس ن محم الل ب  ط

اس و النح س عض  بمجل
   الشركة إدارة

عقد تقديم خدمات رسائل قصيرة للعمالء، واتفاقية تقديم 
  . خدمات اإلنترنت

  العيسى محمد عبدهللا/ السيد موبايلي - اتصاالت اتحاد شركة 2,847,000
ب يس نائ س رئ  إدارة مجل
 الشركة

رامج ة ب وفير حماي ة لت غ) DWDM( تقني  لایر 8,541,000 بمبل
 سنوات ثالث لمدة
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