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المادة األولى :الغرض
تهدف هذه الالئحة إلى تنظيم عمل لجنة المكافآت والترشيييحات من خالل تحديد مهامها وصييالحياتهاب باإلضييافة
إلى ضييييييوابط وإجراءات عملهاب وقواعد اختيار أعضييييييائهاب وذل في ضييييييوء القواعد المنظمة للجنة المكافآت
والترشيييحات في الشييركة المسيياهمة المدرجة والمنصييوا عليها في الضييوابط واإلجراءات التنظيمية الصييادرة
تنفيذا ً لنظام الشيييركات الخاصييية بالشيييركات المسييياهمة المدرجةب والئحة حوكمة الشيييركات الصيييادرة عن هي ة
السوق المالية.

المادة الثانية :تشكيل اللجنة
 تشييكل لجنة المكافآت والترشيييحات بقرار من مجلس اإلدارةب على أن تصييدر الجمعية العامة العادية للشييركة
قواعد اختيار أع ضاء اللجنة ومدة ع ضويتهم وتحدد مهام اللجنة و ضوابط عملها ومكافآت أع ضائهاب وذل
بنا ًء على اقتراح من مجلس اإلدارة.
 تشييكل لجنة المكافآت والترشيييحات من أعضيياء مجلس اإلدارة رير التنفيذيين سييواء من المسيياهمين أو من
ريرهم وال يقل عدد أعضيييائها عن ثالثة وال يزيد على خمسييية يكون من بينهم عضيييو مجلس إدارة مسيييتقلب
وتكون قواعد اختيار أعضائها كما يلي:
 oأن يكون لدى المرشح سجالً من الخبرات ذات العالقة بمهام لجنة المكافآت والترشيحات.
 oأن يكون لدى المرشح إلمام جيد بأنشطة الشركة وأعمالها والمهارات والخبرات المطلوبة إلدارتها.
 oأن يكون لدى المرشح تأهيل جامعي.
 oأال يكون قد صيييييدر بحق المرشيييييح حكم بارتكاب عمل ُمخل بالشيييييرف أو األمانة أو مخالظ ل نظمة
واللوائح في المملكة العربية السعودية أو في أي بلد آخر.
 oأال يكون اختيار المرشح مخالفا ً ل نظمة واللوائح والتعليمات ذات العالقة.
 يختار أعضيييييياء اللجنة من بينهم رئيسييييييا ً لمدة عضييييييوية اللجنة على أن يكون من أعضيييييياء مجلس اإلدارة
المستقلينب وفي حال رياب رئيس اللجنة عن االجتماعب يعين أعضاء اللجنة الحاضرون رئيسا ً لالجتماع.
 يقوم عضو اللجنة بمهامه من تاريخ تعيينه من مجلس اإلدارة كما أن عضويته تنتهي بأحد الحاالت اآلتية:
 oانتهاء دورة مجلس االدارة.
 oاستقالتهب وذل دون االخالل بحق الشركة بالتعويض إذا وقعت االستقالة في وقت رير مناسب.
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 oإصابته بمرض عقلي أو إعاقة جسدية تمنعه من تأدية مهامه في اللجنة.
 oصدور حكم قضائي بإشهار إفالسه أو إعساره أو طلبه اجراء تسوية مع دائنيه.
 oاإلدانة بارتكاب عمل ُمخل بالشييييييرف واألمانة أو بالتزوير أو بمخالفة األنظمة واللوائح في المملكة
العربية السعودية أو في أي بلد آخر.
 oصدور قرار من مجلس اإلدارة بإعفائه من عضوية اللجنة ألي من األسباب اآلتية:
 oإخالله بمسؤولياته ومهامه وواجباته مما يترتب عليه ضرر بمصلحة الشركة.
 oتغيبه عن ثالثة اجتماعات متتالية خالل سنة واحدة دون عذر مشروع.
 oرير ما ذكر أعاله من األسباب التي يراها المجلس؛ وذل دون اإلخالل بحق العضو المعزول
تجاه الشركة بالمطالبة بالتعويض إذا وقع العزل لسبب رير مقبول أو في وقت رير مناسب.
 oفقدانه في أي وقت ألي من قواعد االختيار لعضييييوية لجنة المكافآت والترشيييييحات المقررة بموجب
هذه الالئحة.
 إذا شغر مركز أحد أعضاء اللجنة بأحد الحاالت السابقة أو ريرها أثناء مدة العضويةب كان للمجلس أن يعين
عضييوا ً في المركز الشيياررب على أن يكون ممن تتوافر فيهم قواعد االختيار لعضييوية اللجنة والمشييار إليها
في هذه الالئحةب ويكمل العضو الجديد مدة سلفه.
 تعين اللجنة امينا ً عاما ً لها.

المادة الثالثة :مهام ومسؤوليات اللجنة
في ضوء ما نصت عليه القواعد المنظمة للجنة المكافآت والترشيحات في الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن
هي ة السوق الماليةب تكون مهام ومسؤوليات اللجنة كما يلي:
أوالً :المكافآت
 إعداد سياسة المكافآت ألعضاء مجلس اإلدارة ولجانه المنبثقة وكبار التنفيذيين في ال شركة والتوصية
لمجلس اإلدارة بشأنهاب وذل العتمادها من الجمعية العامة العادية للشركة.
 مراجعة سييييياسيييية المكافآت بشييييكل دوري للتأكد من مالءمتها للتغيرات التي قد تطرأ على التشييييريعات
والتنظيمات ذات العالقةب وأهداف الشييييييركة االسييييييتراتيجية والمهارات والمؤهالت الالزمة لتحقيقهاب
والتوصية لمجلس االدارة بخصوا التغييرات المقترحة على هذه السياسة.


التوصية لمجلس اإلدارة بمكافآت أعضاء مجلس اإلدارة ولجانه المنبثقة عنه وكبار التنفيذيين بالشركة
وفقا ً للسياسة المعتمدة من الجمعية العامة العادية للشركة.
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 إ عداد تقرير سيييييينوي عن الم كا فآت الممنوحة ألعضييييييياء مجلس اإلدارة ولجا نه المنبث قة ع نه وك بار
التنفيذيين.
 تحديد أنواع المكافآت التي تمنح للموظفين في الشركةب والتوصية بشأنها.
ثانيا ً :مجلس االدارة
 إعداد سياسة ومعايير لعضوية مجلس اإلدارةب والتوصية للمجلس بشأنهاب وذل العتمادها من الجمعية
العامة العادية للشركة.
 التوصية لمجلس اإلدارة بالترشيح لعضوية المجلس وفقا ً لسياسة العضوية المعتمدة.
 المراجعة السنوية لالحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس اإلدارةب وإعداد وصظ
للقدرات والمؤهالت المطلوبة.
 مراجعة سيييياسييية عضيييوية مجلس االدارة بشيييكل دوري للتأكد من مالءمتها للتغيرات التي قد تطرأ على
التشيييييريعات والتنظيمات ذات العالقةب وأهداف الشيييييركة االسيييييتراتيجية والمهارات والمؤهالت الالزمة
لتحقيقهاب والتوصية لمجلس اإلدارة بخصوا التغييرات المقترحة على هذه السياسة.
 دراسة حاالت تعارض المصالح للراربين في الترشح لعضوية مجلس اإلدارةب والتوصية بشأنها.
 دراسة هيكل مجلس اإلدارة ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.
 تحديد جوانب الضعظ والقوة في مجلس اإلدارةب واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.
 وضع اإلجراءات في حال شغور مركز أحد أعضاء مجلس اإلدارة أو أعضاء لجانه المنبثقةب والتوصية
في شأنها.
 التوصية لمجلس االدارة بمعايير األداء لتقييم أعمال مجلس اإلدارة وأعضائه ولجانه المنبثقة.
ثالثاً :أعضاء مجلس االدارة
 تحديد الوقت الذي يجب على العضو تخصيصه ألعمال مجلس اإلدارة.
 التأكد بشكل سنوي من استقاللية األعضاء المستقلينب وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو
يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.
 وضع وصظ وظيفي ل عضاء التنفيذيين واألعضاء رير التنفيذيين واألعضاء المستقلين.
 التوصية لمجلس اإلدارة بإعادة ترشيح أو عزل عضو المجلس أو أعضاء اللجان المنبثقة منه.
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رابعاً :البرنامج التعريفي ألعضاء المجلس المستجدين
التوصييية لمجلس اإلدارة بوضييع برنامج تعريفي ألعضيياء المجلس المسييتجدين بحي يغطي البرنامج نشيياط
الشركة وطبيعة أعمالها وجوانبها المالية والقانونية.
خامساً :كبار التنفيذيين
 التوصييييييية لمجلس اإلدارة بالسييييييياسييييييات والمعايير المناسييييييبة لتعيين كبار التنفيذيين وتحديد القدرات
والمهارات المطلوبةب ومراجعتها بشييييييكل دوري للتأكد من مالءمتها للتغيرات التي قد تطرأ على أهداف
الشركة االستراتيجية والمهارات والمؤهالت الالزمة لتحقيقها.
 وضيييع الوصيييظ الوظيفي لكبار التنفيذيين ومراجعة الهيكل التنظيمي في الشيييركة ورفع التوصييييات في
شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.
 وضع إجراءات التعاقب الوظيفي في حال شغور مركز أحد كبار التنفيذيين والتوصية في شأنها.

المادة الرابعة :صالحيات اللجنة
لتتمكن لجنة المكافآت والترشيحات من تأدية مهامهاب يكون لها الصالحيات اآلتية:
 طلب المعلومات والبيانات التي من شأنها مساعدة اللجنة في دراسة الموضوعات التي تختص بهاب أو التي
تحال إليها من مجلس اإلدارة.
 االسيييتعانة بمن تراه من الخبراء أو المختصيييين أو من ريرهم في دراسييية الموضيييوعات التي تندر ضيييمن
مهامها ومسؤولياتهاب وذل بعد موافقة مجلس اإلدارة.

المادة الخامسة :ضوابط عمل اللجنة
أوالً :اختصاصات رئيس اللجنة وأمينها
 يتولى رئيس اللجنة المهام التالية:
 oإدارة اجتماعات اللجنة والعمل على تعزيز فاعليتها.
 oتمثيل اللجنة أمام مجلس اإلدارة.
 oدعوة اللجنة لالنعقاد مع تحديد وقت وتاريخ ومكان االجتماعب وذل بعد التنسيييييق مع أعضيييياء
اللجنة.
 oإعداد جدول األعمال مع األخذ بعين االعتبار الموضييييييوعات التي يررب أحد أعضييييييياء اللجنة
إدراجها.
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 oضييمان أن تكون الموضييوعات المعروضيية على اللجنة مصييحوبة بمعلومات كافية تمكن اللجنة
من اتخاذ القرارات بخصوصها.
 oالتأكد من توافر الوقت الكافي لمناقشة بنود جدول أعمال اجتماع اللجنة.
 oتعزيز المشيييييياركة الفعالة ل عضيييييياء في اجتماعات اللجنة من خالل دراسيييييية الموضييييييوعات
المطروحة على جدول أعمال اجتماعاتها ومناقشييييتهاب وبإبداء آرائهم بالشييييكل الذي يسييييهم في
تحقيق أهداف اللجنة.
 oالتأكد من توافر المعلومات الكاملة والصيييحيحة ألعضييياء اللجنة في الوقت المناسيييب؛ لتمكينهم
من تأدية مهامهم.
 oإعداد التقارير الدورية عن أنشييطة اللجنة ورفع توصييياتها وما توصييلت إليه من أعمال لمجلس
اإلدارة.
 oمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن اللجنة.
 oوضع الترتيبات الالزمة إلجراء التقييم الدوري ألداء اللجنة.
 تكون مهام أمين اللجنة كما يلي:
 oتنسيق اجتماعات اللجنةب ووضع مقترح لجدول أعمالها بالتنسيق مع رئيس اللجنة.
 oتبليغ أعضيياء اللجنة بمواعيد االجتماعات وتزويدهم بجدول أعمالهاب والوثائق الالزمة لدراسيية
بنود اجتماع اللجنة.
 oحضور وتوثيق اجتماعات اللجنة وإعداد محاضرها وحفظها في سجل خاا.
 oحفظ الوثائق والسجالت والتقارير التي تعرض على اللجنة أو تصدر عنها.
 oتقديم العون والمشورة إلى اللجنةب في المسائل التي تندر ضمن اختصاصاتها.
ثانياً :واجبات عضو اللجنة
 االلتزام بأحكام نظام الشييييييركات ونظام السييييييوق المالية ولوائحهما التنفيذية واألنظمة ذات العالقة
والنظام األسييا

للشييركة عند ممارسييته لمهامهب واالمتناع عن القيام أو المشيياركة في أي عمل من

شأنه اإلضرار بمصالح الشركة.
 أن يكون مدركا ً لمهام اللجنة ومسييييييؤولياتهاب وعليه تخصيييييييص الوقت ال كافي للقيام بدوره في
تحقيقها.
 القيام بواجباته بعيدا ً عن أي تأثير خارجي سييواء من داخل الشييركة أو خارجهاب كما يجب عليه عدم
تقديم مصالحه الشخصية على مصالح الشركة.
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 عدم قبول الهدايا من أي شخص له تعامالت تجارية مع الشركة.
 التحضييييير لالجتماعات وااللتزام بحضييييورها وعدم التغيب عنها إال لمبررات موضييييوعية يخطر بها
رئيس اللجنة مسبقاًب وتقبلها اللجنة.
 المشيياركة الفعالة في اجتماعات اللجنة من خالل دراسيية الموضييوعات المطروحة على جدول أعمال
اجتماعاتها ومناقشتها.
 العمل على تعزيز المعرفة بالتطورات التنظيمية في المجاالت والمواضيييع ذات العالقةب بمهام اللجنة
ومسؤولياتها.
 العمل على تعزيز المعرفة بالتطورات في مجال أنشيييييطة الشيييييركة وأعمالها والمجاالت األخرى ذات
العالقة.
ثالثاً :اجتماعات اللجنة
 تجتمع اللجنة مرتين في السيينة على األقلب وذل بنا ًء على دعوة من رئيسييهاب كما يجب على رئيس
اللجنة دعوتها لالجتماع في الحاالت االسييييييتثنائية ومنها على سييييييبيل المثال إذا طلب ذل مجلس
اإلدارة أو عضييييوين من أعضيييياء اللجنة أو إذا تطلبت الظروف ذل مع توضيييييح األسييييباب الموجبة
لدعوة االجتماع االستثنائي.
 تعتمد اللجنة تواريخ وجدول أعمال اجتماعات العام المالي قبل بدايتهب وتوجه الدعوة لحضييييييور
اجتماع اللجنة قبل موعده بـ ( )15يوما ً على األقلب ويرفق بدعوة االجتماع جدول األعمال والوثائق
والمعلومات الالزمة لمناقشة الموضوعات المعروضة على اجتماع اللجنة واتخاذ القرارات بشأنها.
 يجوز في الحاالت االستثنائية توجيه الدعوة لحضور االجتماع قبل موعده بـييييييي ( )5أيام على األقلب
ووفقا ً إلجراءات الدعوة المحددة في هذه الالئحة.
 تعقد اللجنة اجتماعاتها في مركز الشركة الرئيسب ويجوز لها أن تجتمع خار المركز الرئيس.
 يشيييترط لصيييحة االجتماع حضيييور رالبية أعضييياء اللجنةب ولعضيييو اللجنة – في حاالت الضيييرورة-
الحضور من خالل االستعانة بإحدى وسائل االتصال وذل بعد موافقة اللجنة على ذل .
 ال يحق ألي عضو في مجلس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية من رير أعضاء اللجنة حضور اجتماعاتها
اال بدعوة من اللجنة لالستماع الى رأيه أو الحصول على مشورته.
 تصييدر قرارات اللجنة بأرلبية أصييوات األعضيياء الحاضييرينب وعند تسيياوي األصييوات يرجح الجانب
الذي صوت معه رئيس االجتماع.
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 يحق لعضييييييو اللجنة االعتراض على أي قرار تتخذه اللجنة على أن يثبت اعتراضييييييه صييييييراحة في
محضييير االجتماع مع بيان أسيييباب اعتراضيييهب وال يعد ريابه عن حضيييور االجتماع الذي يصيييدر فيه
القرار سببا ً لإلعفاء من المسؤولية إال إذا ثبت عدم علمه بالقرار أو عدم تمكنه من االعتراض عليه
مباشرةً بعد علمه به.
رابعاً :توثيق اجتماعات اللجنة
 يُعد أمين اللجنة محاضر توثيق اجتماعات اللجنةب على أن تتضمن ما يلي:
 oمكان االجتماع وتاريخه ووقت بدايته ونهايته.
 oأسماء األعضاء الحاضرين ورير الحاضرينب مع بيان أسماء المدعوين لحضور االجتماع من
رير أعضاء اللجنة.
 oمداوالت وقرارات اللجنة مع بيان نتائج التصويت عليها وأسباب االعتراضات إن وجدت.
 oتحديد الجهة المسييييؤولة عن تنفيذ القرارات المتخذةب وتحديد الوقت الزمني لمباشييييرتهاب وآلية
متابعتها.
 يُرسل أمين اللجنة مسودة محضر االجتماع ألعضاء اللجنةب وعلى أعضاء اللجنة إبداء مالحظاتهم
على مسيييودة المحضييير – إن وجدت –خالل مدة أقصييياها ( )5أيام عمل من تاريخ اإلرسيييال المشيييار
إليه.
 بعد معالجة مالحظات أعضييياء اللجنة على مسيييودة المحضيييرب وبعد موافقة رئيس االجتماعب يُرسيييل
أمين اللجنة المسودة بعد التعديل ألعضاء اللجنة تمهيدا ً العتمادها في اجتماع اللجنة التالي.
 يُحفظ محضيييير االجتماع مرفقا ً به جدول أعمال االجتماع وجميع الوثائق المصييييحوبة به في سييييجل
خاا يوقعه رئيس اللجنة وأمينها.
خامساً :متابعة أعمال اللجنة
يرفع رئيس اللجنة توصياتها وما توصلت إليه من نتائج لمجلس اإلدارةب وذل في أول اجتماع للمجلس
تال الجتماع اللجنة.
سادساً :تقييم عمل اللجنة
تقوم اللجنة بتقييم نتائج أعمالها بشكل دوري على أن تتضمن عناصر التقييم على سبيل المثال مستوى
فاعلية اللجنة في مباشرتها للمهام المحددة لها.
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المادة السادسة :سرية أعمال اللجنة
يجب على عضو اللجنة االلتزام بالمحافظة على سرية المعلومات التي ُأتيحت لهب وما يطلع عليه من وثائقب وال
يجوز له بأي حال من األحوال – حتى في حال انتهاء عضويته  -البوح بها ألي فرد أو جهة مالم يصرح له بذل
من مجلس االدارةب أو أن يسييييتعمل أيا ً من هذه المعلومات لتحقيق منفعة شييييخصييييية له أو ألحد أقاربه أو للغيرب
وللشركة الحق في مطالبته بالتعويض في حال اإلخالل بما جاء في هذا المادةب كما يسري ذل على أمين اللجنة.

المادة السابعة :تعارض المصالح
 يجب على العضو تجنب الحاالت التي تؤدي إلى تعارض مصالحه مع مصالح الشركةب ويقصد بتعارض
المصالح وجود مصلحة مباشرة أو رير مباشرة ألي عضو في موضوع مدر على جدول أعمال اللجنة
ويكون من شأن تل المصلحة التأثير (أو االعتقاد بتأثير تل المصلحة) في استقاللية رأي عضو اللجنة
الذي يفترض أن يكون معبرا ً عن وجهة نظره المهنية.
 إذا كان لعضييييييو اللجنة أي تعارض في المصييييييالح في موضييييييوع مدر على جدول أعمال اللجنةب فعليه
اإلف صاح عن ذل قبل بدء مناق شة المو ضوعب على أن يُثبت ذل في مح ضر االجتماعب وال يجوز له في
هذه الحالة حضور مناقشة الموضوع ذي العالقة أو المشاركة في مناقشته أو التصويت عليهب ويراعى
تطبيق اإلجراءات النظامية ذات العالقة.
 ال يجوز أن يسييتغل أو يسييتفيد عضييو اللجنة بشييكل مباشيير أو رير مباشيير-من أي من أصييول الشييركة أو
معلوماتها أو الفرا االسيييييتثمارية الجاري دراسيييييتها حتى وإن اتخذ القرار بعدم المضيييييي بها ب كما ال
يجوز له االستفادة من تل الفرا االستثمارية حتى بعد انتهاء عضويته بأي من طرق انتهاء العضوية.
 في حال ثبوت اسييتفادة عضييو اللجنة من الفرا االسييتثماريةب فإنه يجوز للشييركة أو لكل ذي مصييلحة
المطالبة أمام الجهة القضييييييائية المختصيييييية بإبطال أي عمل أو ربح أو منفعة تحققت من تل الفرصيييييية
االستثمارية .كما يجوز للشركة المطالبة بالتعويض المناسب.
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المادة الثامنة :مكافآت أعضاء اللجنة
 يسييتحق عضييو اللجنة مكافأة سيينوية وفقا ً لسييياسيية مكافآت أعضيياء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة وكبار
التنفيذيين المعتمدة من الجمعية العامة للشركة.
 يحدد مجلس اإلدارة ما يتلقاه أمين اللجنة من مكافآت وبدالت.
 في حال صدور قرار من مجلس اإلدارة بإعفاء العضو من عضوية اللجنة بسبب التغيب عن ثالثة اجتماعات
متتالية خالل سييينة واحدة دون عذر يقبله مجلس اإلدارةب فال يسيييتحق هذا العضيييو أي مكافآت أو تعويضيييات
عن الفترة التي تلي آخر اجتماع حضرهب وعليه إعادة جميع المكافآت والتعويضات التي صرفت له عن تل
الفترة.
 يحق للشييييييركة المطالبة بالتعويض عن الضييييييرر الذي يلحق بسييييييمعتها واسييييييترداد ما صييييييرف من مكافآت
وتعويضيييات وأي تكاليظ أخرى تحملتها الشيييركة لتسيييهيل قيام العضيييو بمسيييؤولياتهب وذل في حال ارتكاب
العضييو عمل ُمخل بالشييرف واألمانة أو بالتزوير أو بمخالفة األنظمة واللوائح في المملكة العربية السييعودية
أو في أي بلد آخر أو عند إخالله للقيام بمسييييييؤولياته ومهامه وواجباته مما يترتب عليه ضييييييرر بمصييييييلحة
الشركة.

المادة التاسعة :مراجعة الالئحة
تخضع الالئحة للمراجعة الدورية بغرض تطويرها وتحديثها بما يتماشى مع األنظمة واللوائح ذات العالقة ووفق
ما يراه المجلسب وال يجوز إجراء أي تعديل عليها إال بتوصييية من مجلس اإلدارةب على ان تعرض على الجمعية
العامة العادية إلقرارها.

المادة العاشرة :النفاذ
تكون الالئحة نافذة من تاريخ إقرارها من الجمعية العامة العادية.
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