
 

 مجلس اإلدارة

 

وكذلك المهام والمسؤوليات يتمتع مجلس إدارة الشركة بهيكل يتناسب مع حجم وطبيعة نشاط الشركة،  •

عند تشكيل مجلس  مراعاة التنوع في الخبرة العلمية والمهنية والمهارات المتخصصة وتمت بها،المنوطة 

ات العالقة وبحقوق وواجبات مجلس اإلدارة، االدارة، على أن يكون األعضاء على معرفة بالقوانين واألنظمة ذ

 فضالً عن توافر الفهم والدراية الكاملة ألنشطة الشركة، وكافة المخاطر التي قد يتعرض لها مركزها المالي.

 

 -اإلدارة: مهام مجلس 

 والخطط والسياسات الهامة للشركة.اعتماد األهداف واالستراتيجيات  .1

 ية واعتماد البيانات المالية المرحلية والسنوية.إقرار الميزانيات التقديرية السنو .2

 .بها اإلشراف على النفقات الرأسمالية الرئيسة للشركة، وتملك األصول والتصرف .3

التي تضمن احترام الشركة لألنظمة واللوائح الداخلية  التأكد من مدى التزام الشركة بالسياسات واإلجراءات .4

 ا.المعمول به

ونظم عمل اإلفصاح والمعلومات الواجب اإلفصاح عنها وذلك وفق سياسات  ضمان دقة وسالمة البيانات .5

 .والشفافية المعمول بها

على أوجه األنشطة الشركة االطالع بشكل مستمر ودوري  إرساء قنوات اتصال فاعلة تتيح لمساهمي .6

 .المختلفة للشركة وأية تطورات جوهرية

 األداء الموضوعية.التنفيذية وفق مؤشرات متابعة أداء كل من أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة  .7

وما يتبع ذلك من تحديد للمهام  وتطويرها،اعتماد اللوائح واألنظمة الداخلية المتعلقة بعمل الشركة  .8

 واالختصاصات والواجبات والمسؤوليات بين المستويات التنظيمية المختلفة.

اءات اتخاذ القرار ومدة التفويض. كما يحدد تحديد الصالحيات التي يتم تفويضها لإلدارة التنفيذية، وإجر .9

 المجلس الموضوعات التي يحتفظ بصالحية البت فيها.

 الرقابة واإلشراف على أداء أعضاء اإلدارة التنفيذية، والتأكد من قيامهم بأداء كافة المهام الموكلة إليهم. .10

 التنفيذي أو من في حكمه.تعيين أو عزل أياً من أعضاء اإلدارة التنفيذية، ومن ذلك رئيس الجهاز  .11

وفق حاجة الشركة  مهامهمن تأدية  تمكينهوذلك بغرض  باالستقالليةتتمتع تشكيل لجان متخصصة  .12

 وظروفها.

 

 تشكيل اللجان المتخصصة 

من تأدية  تمكينهوذلك بغرض  باالستقالليةلجان متخصصة تتمتع  ثالثةعدد  اإلدارة بتشكيلقام مجلس  •

 -: مع ذكر رئيس وأعضاء كل لجنة المشكلةظروفها وفيما يلي عرض باللجان وفق حاجة الشركة و مهامه

 الداخلي لجنة التدقيق .1

 رئيس اللجنة  السيد/ زياد مطاوع

 عضو  ناصر العبيد السيد/

 مستقل عضو  مبارك القعود السيد/



 المخاطرإدارة لجنة  .2

 رئيس اللجنة عبد هللا الحميضيالسيد/ 

 عضو  ناصر العبيد السيد/

 عضو  اد مطاوعزي السيد/

 

 لجنة المكافآت والترشيحات .3

 رئيس اللجنة  إبراهيم الصخيالسيد/ 

 عضو عبد هللا الحميضيالسيد/ 

 مستقل عضو  السيد/ مبارك القعود

 

وقد راعى مجلس اإلدارة تشكيل تلك اللجان وفقاً للوائح داخلية تحدد مهام هذه اللجنة ومدة عملها  •

أو تتوصل  بهرة وعلى كل لجنة أن تبلغ مجلس اإلدارة بما تقوم الفت هذهلها خالل  الممنوحةوالصالحيات 

 من قرارات بشفافية مطلقة. تتخذهإلية من نتائج أو ما 

من  األدنىيقر مجلس اإلدارة كافة اللوائح ونظم العمل لجميع اللجان الدائمة المنبثقة منه مع تحديد الحد  •

 للتحقق من قيامها بأعمالها الموكلة إليها. كل لجنة، وأن يتابع عمل اللجان بشكل دوري اجتماعات

 مسئوليتهتتحمل اللجان المسئولية عن أعمالها أمام مجلس اإلدارة غير ان ذلك ال يعفى مجلس اإلدارة من  •

 اللجان. هذهعن اعمال 

اللجان  فييقوم مجلس اإلدارة بتعيين عدد كاف من أعضاء مجلس اإلدارة غير التنفيذيين والمستقلين  •

 ة.المشكل

 

 هيئة الرقابة الشرعية 

تعد الهيئة الشرعية جزء ال يتجزأ من نظام الرقابة الداخلية بما يضمن كفاية وفاعلية نظام  •

الرقابة الشرعية بالشركة وتوفير تأكيداً معقوال بأن إدارة الشركة قد التزمت بتطبيق أحكام 

جميع معامالتها وأنشطتها  فيومبادئ الشريعة اإلسالمية وكذلك التحقيق من التزام الشركة 

توفير مناخ  فيوالعقود والنماذج المستخدمة بأحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية مما له األثر 

اموالهم بطرق تتفق مع  استثمار فيمن الثقة بين المتعاملين معها والمساهمين الراغبين 

شركة مما لل لتوجيهواأحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية ، فضالً عن تقديم النصح واإلرشاد 

 حقق أحكام الشرع الحنيف.ي

 

 

 

 

 

 

 

 


