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 التعريفات: 

 : تّدُل الكلمات والعبارات التالية على المعاني الموضحة أمامها ما لم يقتضي السياق خالف ذلك

 

 نَِظام الشركات:
هـ، وأي 41/40/0231( وتاريخ 3الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/ِنَظام 

 عليه. الحقة تعديالت

  

 الئحة الحوكمة:
( وتاريخ 4401-06-1الئحة الحوكمة الصادرة بقرار مجلس الهيئة رقم ) 

 هـ ، وأي تعديالت الحقة عليها.06/41/0231

  

 هيئة السوق المالّية. الهيئة: 

  

  .شركة التعدين العربية السعودية )معادن( الشركة: 

  

 .لشركة التعدين العربية السعودية )معادن(العادية الجمعّية العامة  :العامة الجمعّية

  

 .شركة التعدين العربية السعودية )معادن(مجلس إدارة  المجلس:

  

 العضو التنفيذّي:
مال وُيشارك في األع، التنفيذّية للشركةعضو المجلس الذي يعمل ُمتفرغاً في اإلدارة 

 اليومّية لها.

  

 العضو غير التنفيذّي:
عضو المجلس الذي ال يعمل في اإلدارة التنفيذّية للشركة وال ُيشارك في األعمال 

 اليومّية لها.

  

 العضو الُمستقل:
ته، وال وقراراعضو المجلس غير التنفيذّي الذي يتمتع باالستقالل التام في مركزه 

( من الئحة 44تنطبق علية أيٍ من عوارض االستقالل المنصوص عليها في الماّدة )
 الحوكمة.

  

 اللجنة:
إدارة شركة التعدين العربية  مجلسعن  والمكافآت المنبثقةالترشيحات لجنة 

 السعودية )معادن(.

  

 .اللجنةالئحة عمل  الالئحة:

  

 .اللجنةعضو  العضو: 
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 تمهيد

عملها،  اللجنة، وضوابطتلك مهام  تفاصيل - العامةشكلة بقرار من الجمعية المُ الترشيحات والمكافآت توضح الئحة لجنة 
، ويدخل في ذلك على سبيل المثال ال الحصر ، ومكافأة أعضائها؛ وفقاً لألنظمة والسياسات ذات الصلةهامسؤولياتو

 الوثائق اآلتية:

 األساس الشركة نظام. 

 .نظام الشركات 

  حوكمةالالئحة. 

 .التعليمات واإلجراءات الصادرة من هيئة السوق المالية 

 

 ف الالئحةاهدأ

 لجنةال الئحة اُعتمدتالتزاماً بالمتطلبات النظامية، والممارسات الرائدة لضمان أفضل الممارسات في مجال الحوكمة، 
دارة، مجلس اإلاليح لعضوية ح والترشالمثال ال الحصر الترشسبيل وهذا يشمل على  ،هامسؤولياتو مهام اللجنة يضاحإل

لجنة وقواعد اختيار أعضائها، ومدة التوضيح ضوابط وإجراءات عمل  إلىالالئحة  كما تهدف .وتعيين كبار التنفيذيين
 .عضويتهم ومكافآتهم

 

 نطاق الالئحة

 .التي تملكها بالكامل أو تمتلك فيها نسبة سيطرة التابعةالشركة وشركاتها  اللجنةيشمل نطاق عمل 
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 الباب األول: تكوين اللجنة واختيار أعضائها

 تكوين اللجنة( 0الماّدة رقم: )

ل  0.0 الثة وال عن ث اللجنةالتنفيذيين، ويجب أن ال يقل عدد أعضاء  المجلسأعضاء غير  المجلس منبقرار من  اللجنةُتشكَّ
 .مستقل على األقل واحد من بينهم عضوعلى أن يكون يزيد على خمسة، 

 
يرهم، غمن يجوز االستعانة بأعضاء غير تنفيذيين أو بأشخاص من غير أعضاء المجلس سواء أكانوا من المساهمين أم  0.4

 .رئيس اللجنة من األعضاء المستقلينيكون على أن 
 

المجلس عن تلك األعمال وعن الصالحيات أو  مسؤوليةوال يخّل ذلك ب، مجلسالتكون اللجنة مسؤولة عن أعمالها أمام  0.3
 .السلطات التي فوضها إليها

 
 .لجنة وتجوز مشاركته في عضوية اللجنةالمجلس منصب رئيس الال يجوز أن يشغل رئيس  0.2
 على الشركة أن تشعر الهيئة بأسماء أعضاء اللجنة وصفات عضويتهم من تاريخ تعيينهم وأي تغييرات تطرأ على ذلك. 0.1

 

 

 العضويةمعايير ( 2الماّدة رقم: )

 عضو اللجنة توفر المعايير التالية في المرشح:يراعى عند اختيار 

 .مانةواأل مسؤوليةالنزاهة والمصداقية وال 4.0
 

 .األمانة وأ في جريمة مخلة بالشرف اختيار أو تعيين من سبقت إدانتهيجوز التمتع بأعلى المعايير األخالقية، بحيث ال  4.4
 

 الخبرة الناجحة في مجال القيادة.  4.3
 

 الفطنة اإلدارية والعملية. 4.2
 

 التي تمليها عليه عضويته في اللجنة. مسؤولياتالقدرة على تكريس الوقت الالزم للقيام بال 4.1
 

تقالل سأن يتحلى باالستقاللية المهنية في أداء المهام الموكلة له بموضوعيٍة وتجّرٍد وبسريٍة على نحٍو ُيمكنه من التمتع با 4.6
 .فكري في جميع ما يتعلق بخدماته المهنية

 

أن يكون هناك تكامل  والحساسة، على المهمةاتخاذ القرارات  تساعد علىالتمتع بمهارات وخبرة مهنية ناجحة ومميزة،  4.1
 بين خبرات جميع االعضاء لما فيه خدمة مصالح الشركة.

 

 المساهمين وأصحاب المصالح عند اتخاذ القرار. مصالح كافةمراعاة  القدرة على 4.1
 

أالَّ يكون له أي مصالح متعارضة، وأن يتجنب أي عالقات قد تبدو أنها تفقده موضوعيته واستقالله عند تقديم خدماته   4.1
 .المهنية
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، مالتزاماته، وفهم ميجب على أعضاء اللجنة االطالع على كافة سياسات الشركة وإجراءاتها ذات الصلة بأداء عمله 4.04
: ال الحصر سبيل المثال ذلك علىومن  .والعمل بموجبها، واالفصاح عّما تتطلبه تلك السياسات من معلومات وإيضاحات

  سياسة تعارض المصالح.وقواعد السلوك المهني، 

 

 اللجنة اسةرئ( 3الماّدة رقم: )

  .اإلدارة، ويعين بقرار من مجلس يجب أن يكون رئيس اللجنة من أعضاء المجلس 3.0
 

 .أو رئيسا لها اللجنةعضوا في  المجلسرئيس  يجوز أن يكونال  3.2
 

ائب لرئيس ، ما لم يكن قد تم تعيين نحدهم لرئاسة الجلسةأاختيار باقي أعضاء اللجنة يتولى ، اللجنةفي حال تغيب رئيس  3.3
 .اللجنة

 

، وله صالحية االجتماعات مع أي جهات أخرى وأالجمعية  وأمجلس المع  هافي اجتماعات اللجنةَ  لجنةِ الرئيس يمثل  3.4
  .في تمثيل اللجنة عضاءإنابة غيره من األ

 

  لإلجابة عن أسئلة المساهمين. العامة اجتماعات الجمعيةمن أعضاء اللجنة ينوب عنه يحضر رئيس اللجنة أو من  3.5
 

الع حرية االطوأعضائها رئيس اللجنة كل من ها، ويتاح لتحديد جدول أعمالو اجتماعاتها،تنظيم  اللجنةرئيس يتولى  3.6
 يقوم رئيسو ،مقابلة أي عضو من أعضاء إدارة الشركة عند الحاجة لذلكطلب وووثائقها، على كافة معلومات الشركة 

 .هااتوذلك لتسهيل تنفيذ مهم ،اللجنة أيضا بوضع إجراءات عمل اللجنة بما يتوافق مع هذه الالئحة

 

  اللجنةأمين سر ( 4الماّدة رقم: )

من خارج  حد أعضاء اللجنة أو من غير األعضاء أوأأن يكون األمين من  ويجوز. في كل دورة أمين سرها اللجنةعين تُ  4.0
 ،إدارة اجتماعات اللجنةأعمال اللجنة  يتولى أمين سرو حق التصويت على قراراتها.أن يكون له ولكن دون  ،المجلس
أمين السر  اتمسؤوليتشمل ، واإلدارة التنفيذية للشركةمع اللجنة عضاء فيما بينهم وفي تواصل األتواصل لقناة ويكون 

 :على سبيل المثال ال الحصر اآلتي
 

 .التصويتإجراءات وإعداد محاضر بالمناقشات والمداوالت بما فيها  اللجنةتوثيق اجتماعات  2.0.0

 المتخذة في االجتماعات..والتوصيات التأكد من أن محاضر اللجنة تعكس بشكل صحيح القرارات  2.0.4

على كافة مستندات اللجنة بما في ذلك المذكرات ومحاضر االجتماعات والقرارات المحافظة  2.0.3
 .والمراسالت

 إلى األطراف المعنية في الشركة.وتوصياتها قرارات اللجنة إبالغ  2.0.2

  .توصياتهاالجنة أو  اتقرار ما يخص تنفيذفيللشركة  اإلدارة التنفيذية معالمتابعة  2.0.1

 . وتوصياتها قرارات اللجنة تنفيذ آلية لتتبع ومتابعةوضع  2.0.6

 .بوقت مناسب وقبل االجتماعحول بنود االجتماعات تزويد األعضاء بالمعلومات الكافية  2.0.1

 التأكد من اإلجراءات النظامية لعضوية اللجنة وتحديث ما يطرأ عليها. 2.0.1

 .المجلس تقارير حول أداء اللجنة إلى إصدار 2.0.1

 .رئيسهامن إليه من قبل اللجنة أو تسند  مسؤولياتتنفيذ أي مهام أخرى أو  2.0.04
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 عند بداية كل سنة مالية. اللجنة التقويم السنوي الجتماعات اقتراح 2.0.00

 

 اللجنةتعريف أعضاء ( 5الماّدة رقم: )

خاصة بعمل الشركة وب حديثاً  المنضمينالتأكد من وضع إجراءات لتعريف أعضاء اللجنة  للمجلستتولى األمانة العامة  5.0
 األمر.لزم إذا الجوانب المالية والقانونية فضالً عن تقديم التدريب 

 

يتضمن ديثاً ألعضاء اللجنة المنضمين حتعريفي  برنامجتنفيذ بالتنسيق مع أمين سر اللجنة للمجلس األمانة العامة تتولى  5.2
ة المخاطر، وإدارالمهمة المواضيع المالية والمحاسبية ومن قبل اإلدارة التنفيذية عن الخطط االستراتيجية للشركة،  شرحاً 

، لمهنيقواعد السلوك اوالمصالح تعارض سياسات و، التشغيلية عمليات الشركةوبرامج االلتزام، والشؤون القانونية، و
  .وممارساتهاالهيكل اإلداري وسياسات الشركة الرئيسية و
 

 .شركة القائمة، وذلك حسب الحاجةاليمكن أن يشمل البرنامج التعريفي أيضا زيارة لمشاريع  5.3
 

ملخص تنفيذي عن خطط عمل الشركة، وب، للشركة النظام األساسِ بنسخة من  حديثاً  المنضمين اللجنة زود أعضاءي  5.4
 بمهماتهم.وغيرها من المعلومات ذات الصلة بعمل اللجنة والتي تمكنهم من االضطالع 

 

 مدة عضوية اللجنة ( 6الماّدة رقم: )

 وأعضائها على مدة عضوية دورة المجلس. اللجنةرئيس عضوية ال تزيد مدة  6.0
 

دون إخالل  ،في أي وقتأعضاء اللجنة أو أياً منهم كل صالحية عزل  وللمجلس، اللجنةيجوز إعادة انتخاب أعضاء   6.2
  .أو في وقت غير مناسب بحق العضو المعزول في التعويض إذا وقع العزل لسبب غير مشروع

 

مناسباً عضواً في المركز الشاغر، على أن يكون ممن يراه من يعين أن للمجلس إذا شغر مركز أحد أعضاء اللجنة كان  6.3
 ،عيينبذلك الت الهيئة والجهات المختصة خالل خمسة أيام عمل الشركةويجب أن تبلغ  ،فايةتتوافر فيهم الخبرة والك

 ويكمل العضو الجديد مدة سلفه. 
 

 

 االستقالة( 2الماّدة رقم: )

تقديمها  ن تاريخم، وتصبح االستقالة سارية المفعول اللجنةشعار خطي لرئيس إوذلك بتسليم ته، استقال تقديم اللجنة لعضو 2.0
 مالم يحدد خطاب العضو تاريخاً آخر لسريانها. 

 

حسب ية في السوق الماللتقوم باإلفصاح عن ذلك  ،باستقالة عضو اللجنةاإلدارة التنفيذية للشركة على اللجنة إخطار  2.2
 نظمة. التعليمات واأل
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 اللجنةالباب الثاني: اجتماعات 

 ( النصاب8الماّدة رقم: )

أعضاء اللجنة حتى يكتمل النصاب القانوني النعقاد اجتماع اللجنة، على أن يكون من بين يجب حضور أغلبية  8.0
 الحضور رئيس اللجنة أو من ينوب عنه.

 

 ( المواعيد 9الماّدة رقم: )

ث ثالتعقد اللجنة اجتماًعا دورًيا كل ثالثة أشهر أو أكثر حسب الحاجة للقيام بمهامها. على أال تقل اجتماعاتها عن  9.0
 خالل السنة المالية للشركة.  تاجتماعا

 

تعتمد اللجنة تواريخ اجتماعاتها السنوي في االجتماع األول من كل سنة، ويؤكد األعضاء موعد انعقاد االجتماع التالي  9.2
 عند نهاية كل اجتماع.

 

 ( الحضور01الماّدة رقم: )

عضو اللجنة بذل العناية الالزمة لحضور ُيشترط لصحة اجتماعات اللجنة حضور أغلبية أعضائها، ويتعين على  01.0
 ه.مسؤولياتجلسات اللجنة والتحضير الجتماعاتها، وتخصيص وقت كاف لالضطالع ب

 

بناء على توصية من رئيس اللجنة، إنهاء عضوية من تغيب من األعضاء عن حضور ثالثة اإلدارة  لمجلسيجوز  01.2
 اجتماعات متتالية للجنة دون عذر مشروع.

 

 تخلف عن حضور أكثر من نصف وقت االجتماع. يعد غائباً من 01.3
 

للجنة عقد اجتماعاتها عبر الهاتف أو من خالل إحدى وسائل االتصال الحديثة، سواء كان ذلك لجميع االعضاء أم  01.4
 لبعضهم.

 

 فيما عدا رئيس اللجنة، ال يجوز لعضو اللجنة توكيل أو إنابة عضو آخر للحضور أو التصويت نيابة عنه. 01.5
 

 اللجنة أمين سرها باعتذاره عن حضور االجتماع، والذي بدوره يخطر رئيس اللجنة.يبلغ عضو  01.6

 

 ( االجراءات الوقائية من تسرب المعلومات00الماّدة رقم: )

يتوجب على العضو المحافظة على سرية المعلومات التي يطلع عليها بحكم عضويته، وال يحق له االفصاح عنها  00.0
 الحصول على موافقة كتابية من المجلس.أو مشاركتها مع الغير إال بعد 

 
يتعين على العضو عدم الكشف ألي طرف آخر عن أية أسرار تخص الشركة يعرفها بحكم عضويته، ويتحمل  00.2

 وحده مسؤولية مخالفة ذلك.  
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تعد جميع المناقشات التي تتم خالل اجتماعات اللجنة، مناقشات سرية، وعلى عضو اللجنة الحفاظ على سرية هذه  00.3
 المعلومات.

 
يتوجب على أمين السر التأكد من خلو مكان االجتماع بعد انتهائه من أي أوراق أو مستندات حفاًظا على سرية  00.4

 المعلومات.
 
في حال كان الموضوع محل النقاش سرياً، فيتخذ أمين السر اإلجراءات الالزمة لضمان عدم اطالع غير المصرح  00.5

 لهم عليه. 
 
 ات السرية المتداولة الكترونياً تشفيراً مناسباً حماية لها من االختراق.ُتشفر البيانات والمعلوم 00.6
 
 يكون كل عضو مسئول مسؤولية مباشرة عن البيانات والمعلومات التي تقع تحت تصرفه بحكم عضويته.  00.2
 
ت اتعد وثائق اللجنة ومحاضر االجتماع سرية ال يطلع عليها إال األشخاص المصرح لهم، ويجوز لمراجع الحساب 00.8

 الخارجي االطالع عليها واستنساخ ما يرغب بإشراف أمين السر دون أن يحصل على صور منها.
 
في حال اقتضت حاجة العمل اطالع الجهات الرقابية على وثائق اللجنة، فتتولى األمانة العامة للمجلس االشراف  00.9

 على ذلك.

 

 ( اصدار القرار02الماّدة رقم: )

أصوات األعضاء الحاضرين، وعند تساوي األصوات يرجح الجانب الذي صوت تصدر قرارات اللجنة بأغلبية  02.0
 معه رئيس االجتماع )رئيس اللجنة أو من ينيبه(.

 

ال يجوز للجنة أن تصدر قراراتها بعرضها على األعضاء متفرقين إال في الحاالت الضرورية، ويشترط عندئذ  02.2
القرارات على اللجنة في أول اجتماع تال لها إلثباتها موافقة جميع األعضاء على القرارات كتابة. وتعرض هذه 

 في محضر االجتماع.
 

 توضح محاضر االجتماع طبيعة القرار أو التوجيه، ويعد أمين السر سجالً لمتابعة تنفيذ القرارات. 02.3

 

 ( إعداد محاضر االجتماعات03الماّدة رقم: )

تتضمن تاريخ ومكان انعقاد االجتماع وما دار من  يتولى أمين سر اللجنة توثيق اجتماعاتها وإعداد محاضر لها 03.0
نقاشات ومداوالت، وتوثيق قرارات اللجنة وتوصياتها، ونتائج التصويت، وحفظها في سجل خاص ومنظم، يحتوي 

وتوقع هذه المحاضر من جميع  –إن وجدت  –على بيان بأسماء األعضاء الحاضرين والتحفظات التي أبدوها 
 األعضاء الحاضرين.

 
د أمين سر اللجنة مسودة محاضر االجتماعات خالل عشرة أيام عمل من انتهاء كل اجتماع ويرسلها ألعضاء يع 03.2

اللجنة للمراجعة. ويبدي أعضاء اللجنة مالحظاتهم على محاضر االجتماع خالل أسبوع من تاريخ استالمهم 
 للمسودة، وأي تأخير عن ذلك يعتبر موافقة ضمنية منهم على ما تم تدوينه.

 
على أمين سر اللجنة تعديل المسودة بناء على مالحظات األعضاء وإرسالها مرفقة مع تلك المالحظات إلى رئيس  03.3

 اللجنة.
 



 

10 
 

 يقوم أمين سر اللجنة بعد ذلك بإعداد المسودة النهائية بناء على توصيات رئيس اللجنة وإرسالها إلى أعضاء اللجنة 03.4
 قع المسودة من جميع األعضاء الحاضرين.؛ لتوموقعة من قبل رئيس اللجنة وأمين السر

 
يجوز ألي عضو التقدم بتوصية أو اقتراح للمناقشة في االجتماع التالي، على أن يتم ادراج ذلك في جدول أعمال  03.5

 اللجنة للموافقة عليه من قبل الرئيس. 
 
 ملف خاص.يتم االحتفاظ بنسخة موقعة من المحاضر مرفقة مع الوثائق ذات الصلة والمراسالت في  03.6
 
تودع جميع وثائق اللجنة في المقر الرئيس للشركة، ويتولى أمير السر مسؤولية حفظها بالتنسيق مع األمانة العامة  03.2

 للمجلس.

 

 ( إعداد جدول األعمال04الماّدة رقم: )

 .على رئيس اللجنة التشاور مع األعضاء اآلخرين عند إعداد جدول محدد بالموضوعات التي ستعرض على اللجنة 02.0
لألعضاء قبل االجتماع بوقٍت كاٍف؛ حتى يتسنى لهم المراجعة -مصحوباً بالمستندات -ويرسل جدول األعمال 

والتحضير جيداً لالجتماع. وتقر اللجنة جدول األعمال حال انعقادها، وفي حال اعتراض أي عضو على هذا 
 الجدول ُتثبت تفاصيل هذا االعتراض في محضر االجتماع.

 
من اشراك رئيس الشركة التنفيذي بشكل فاعل في إعداد جدول أعمال اجتماعات اللجنة لضمان تحقيق  تتأكد اللجنة 02.4

 احتياجات الشركة وتلبية متطلباتها. 
 
يرسل أمين السر كافة المواد والعروض المطلوب عرضها على اللجنة قبل موعد انعقاد االجتماع بوقت كاٍف بعد  02.3

 موافقة رئيس اللجنة على جدول األعمال. 
 
 يجوز إرسال جدول االجتماع ومواده إلى أعضاء اللجنة عبر الوسائل االلكترونية. 02.2
 
ية المعلومات فيجوز عند الضرورة إرجاء ارسال مادة أو في حال اقتضت حاجة العمل إلى المحافظة على سر 02.1

مواد االجتماع وإشعار اللجنة مسبقا بذلك. كما يمكن عرض المواد أثناء االجتماع عوضاً عن إرسالها بعد موافقة 
 الرئيس. 

 
ال يجوز تغيير جدول أعمال اجتماع اللجنة خالل االجتماع إال بحضور األعضاء وموافقتهم على التغيير، أو عند  02.6

 وجود ضرورة تستوجب اتخاذ قرار عاجل لحماية مصلحة الشركة.  
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 اللجنة  اتمهمالباب الثالث: 

 االختصاصات( 05الماّدة رقم: )

بها أو التي تحال إليها من المجلس، وترفع توصياتها إلى المجلس  تتولى اللجنة دراسة الموضوعات التي تختص 05.0
 التخاذ القرار بشأنها، أو أن تتخذ القرارات إذا فوضت بذلك من المجلس. وتختص اللجنة باآلتي:

 

في  أن يراعَ على  مجلس واللجان المنبثقة عن المجلس واإلدارة التنفيذية،الإعداد سياسة واضحة لمكافآت أعضاء  01.0.0

 .تنفيذهامن  تلك السياسة اتباع معايير ترتبط باألداء، واإلفصاح عنها، والتحقق

واإلدارة التنفيذية، سواء كانت مبالغ أو منافع  ،مجلسالإعداد تقرير سنوي مفصل عن المكافآت الممنوحة ألعضاء  01.0.4

أو مزايا، أياً كانت طبيعتها ومسماها، على أن يعرض هذا التقرير على الجمعية العامة للشركة لمناقشته وإبداء 

 .الرأي بشأنه

توضيح العالقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها، وبيان أي انحراف جوهري عن هذه  01.0.3

 السياسة.

 .منهاالمرجوة المراجعة الدورية لسياسة المكافآت، وتقييم مدى فعاليتها في تحقيق األهداف  01.0.2

نفيذيين الت وكبار- لجنة الترشيحات والمكافآتعدا  –واللجان المنبثقة عنه  ئهلمجلس بمكافآت أعضالالتوصية  01.0.1

 .بالشركة وفقاً للسياسة المعتمدة

 .مجلس واإلدارة التنفيذيةالللعضوية في اقتراح سياسات ومعايير واضحة  01.0.6

وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة، مع مراعاة عدم ترشيح  ،لمجلس بترشيح أعضاء له وإعادة ترشيحهملالتوصية  01.0.1

 .أو األمانةأي شخص سبقت إدانته بجريمة مخلة بالشرف 

 .شغل وظائف اإلدارة التنفيذية وأمجلس الللحصول على عضوية إعداد وصف للقدرات والمؤهالت المطلوبة  01.0.1

 قانونية أو عليها تبعاتسريان التأمين على أعضاء مجلس اإلدارة ضد أي قرارات خاطئة قد يترتب التأكد من  01.0.1

 التزامات مالية.

  .مجلس وظائف اإلدارة التنفيذيةاللعضوية الالزمة  والمهارات المراجعة السنوية لالحتياجات 01.0.04

 .عليه تغييراتما يحسن إجرائه من شأن بمجلس واإلدارة التنفيذية ورفع التوصيات لل التنظيمي هيكلالمراجعة  01.0.00

 .مجلس أو كبار التنفيذيينالوضع اإلجراءات الخاصة في حال شغور مركز أحد أعضاء  01.0.04

 .مجلس واقتراح الحلول لمعالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركةالتحديد جوانب الضعف والقوة في  01.0.03

 

  



 

12 
 

 اللجنةليات ؤومسالباب الرابع: 

 ( المسؤوليات06الماّدة رقم: )

 تتضمن مسؤوليات اللجنة اآلتي: 

التأكد بشكل سنوي من استقاللية األعضاء المستقلين ومن وجود أو عدم وجود أي تعارض في المصالح إذا كان العضو  06.0

 يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى. 

 

 ما يلي: لوفقاً مجلس التقييم األعضاء المرشحين لعضوية  06.2

 

 .مسؤوليةالنزاهة والمصداقية وال 06.4.0

 القيادة.  والقدرة علىالخبرة الناجحة  06.4.4

 االستقاللية وعدم وجود تعارض في المصالح. 06.4.3

 .تمليها عليه عضويته في المجلسالتي  مسؤولياتالقدرة على تكريس الوقت الالزم للقيام بال 06.4.2

 

 المختلفة المنبثقة عن المجلس، أخذاً في االعتبار ما يلي:التوصية إلى المجلس فيما يخص المرشحين لعضوية اللجان  06.3

 

المؤهالت الالزمة لعضوية كل لجنة من اللجان، وخصوصاً لجنة المراجعة التي ينبغي أن يكون أحد أعضائها  06.3.0

 مختصاً بالشئون المالية والمحاسبية.

 وجود سياسة انتقال األعضاء بين اللجان متى لزم األمر ذلك. 06.3.4

لمتتالية التي يجوز فيها للعضو أن يشغل عضوية أحد لجان المجلس، وتقوم اللجنة بالتأكد من أن عدد السنوات ا 06.3.3

مدة عضوية العضو ال تتجاوز الحد األعلى المنصوص عليه في اإلطار العام لقواعد الحوكمة بالشركة إن وجدت، 

 أو في األنظمة ذات العالقة.

 إرشادات هيئة السوق المالية. 06.3.2

 

 بمرشحين قادرين على تعزيز قدرة المجلس على إدارة وتوجيه شؤون الشركة على نحو فعال.التوصية  06.4

 

التأكد من وجود برنامج تعريفي لألعضاء المنضمين في المجلس بأعمال الشركة وتوفير برنامج تعليم مستمر لجميع  06.5

 أعضاء المجلس.

 

 اد خطة تعاقب طويلة األجل عند الضرورة.مساعدة المجلس في اختيار وتأهيل المرشحين لعضوية المجلس وإعد 06.6

 

 تحديد جوانب القوة والضعف في المجلس واقتراح معالجة أي قصور. 06.2

 

قها في حال ليتم تطبيوفاعل ه بشكل سريع مسؤولياتاإلجراءات الالزمة لنقل بوضع التأكد من أن الرئيس التنفيذي قام  06.8

المفاجئة. يجب على اللجنة أن تقوم بمراجعة هذه اإلجراءات مع تركه للعمل بالشركة بشكل مفاجئ أو عدم أهليته 

 الرئيس التنفيذي وأيضا الحصول على توصياته بشأن ترتيبات التعاقب على المدى الطويل.

 

 إعداد المعايير الالزمة لتقييم أداء الرئيس التنفيذي وإعالمه بها. 06.9

 

 رئيس المجلس وإعالمه بها.في إعداد المعايير الالزمة لتقييم أداء  المجلس مساعدة 06.01

 

 ة للشركة. استشاري لتقديم خدمات عضاء من غير موظفي الشركةقبل االستعانة بأحد األ للمجلسالتوصية الالزمة تقديم  06.00
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والمزايا واإلجراءات المتعلقة بها لجميع العاملين بالشركة ولشركاتها األمد مراجعة سياسات التعويضات قصيرة وطويلة  06.02

 .، واعتمادهاالتابعةوشركاتها  الشقيقة

 

 .، واعتمادهاالتنفيذيالرئيس  مراجعة أهداف الشركة المرتبطة بتعويضات 06.03

 

ز للرئيس ال يجووللشركة في المدى القصير والطويل. فاعلة مراجعة أداء الرئيس التنفيذي دورياً لضمان قيامه بقيادة  06.04

 مكافآته.التنفيذي حضور جلسات اللجنة المخصصة لمناقشة أداءه و

 

مراجعة كامل التعويضات )الرواتب ـ البدالت ـ األسهم( لجميع المدراء التنفيذيين )الرئيس التنفيذي ونوابه والمدراء  06.05

 .، واعتمادهاالتنفيذيين( بشكل سنوي

 

 :يهوالموافقة علاآلتي ذكره، مراجعة  06.06

 

 سياسات وإجراءات الموارد البشرية. 06.06.0

 برامج التطوير اإلداري وخطط اإلحالل الوظيفي للمدراء التنفيذيين.  06.06.4

 أهداف التقويم )بما فيها مؤشرات األداء( الواجب تحقيقها ضمن المكافآت وبرامج التحفيز. 06.06.3

 

 المجلس واللجان. سر لمجلس للموافقة على تعويضات أعضاء اللجان المنبثقة عن المجلس وأمناءلالتوصية  06.02

 

ات اللجنة في سياسات التعويض بشأنها.  وتراعيمجلس الت التعويضات دورياً، وتقديم التوصيات إلى مراجعة سياسا  06.08

 :اآلتي معايير األداء باإلضافة إلى

 

 تقديم المكافآت التنافسية لجذب وتحفيز واستقطاب مدراء ذوي مهارات عالية. 06.01.0

 مالية.الغير تطبيق مؤشرات قياس أداء طموحة بما فيها مقاييس األداء المالية و 06.01.4

 

إعداد تقرير سنوي عن المكافآت المدفوعة لكبار التنفيذيين وأعضاء المجلس واللجان إلدراجه في تقرير مجلس اإلدارة  06.09

( من الئحة حوكمة 13وتقرير الشركة السنوي بما يتوافق مع القواعد واألنظمة المطبقة، وبما يتوافق مع المادة )

 الشركات الصادرة عن الهيئة.

 

لمجلس لاستعراض أداء اللجنة دورياً لتحديد مدى فاعليتها واالتفاق على الخطوات لتحسين أداء أعضائها. وتقديم تقرير  06.21

 وترفع إليه محاضر اجتماعاتها. اء اللجنةعن أد

 

 مجلس من حين آلخر.الالتي يكلفها بها  األخرى مسؤولياتوالتأدية المهام  06.20

 

أخصائي وبحاث، األشركة وبيوت الخبرة، ومن قانوني خارجي أو داخلي،  مساعدة من مستشارطلب الللجنة يجوز  06.22

 وإنهاء خدماتهم.، والتعاقد معهمالتفاوض مع السابق ذكرهم االستشاريين، ولها صالحية  وغيرهم منمكافآت، ال

 

لداخليين رشحين اتتشاور اللجنة مع الرئيس التنفيذي بشأن مراجعة خطة التعاقب للتأكد من وجود مجموعة كافية من الم 06.23

العليا والمناصب القيادية ولتحديد الفرص والقصور في األداء، والخطوات التالية كجزء من  بالمؤهلين لشغل المناص

 .خطة تعاقب وتطوير كفاءات التنفيذيين، حيث يجب مراجعتها جميعا مع اللجنة
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 ( تقارير اللجنة02الماّدة رقم: )

ة ليات تحديدها والمبالغ والمزايا الماليآتفاصيل السياسات المتعلقة بالمكافآت وعلى اللجنة إعداد تقرير سنوي عن  01.0

 مجلس مقابل أي أعمال أو مناصب تنفيذية أو فنية أو استشارية.الوالعينية المدفوعة لكل عضو من أعضاء 

 

ت التي والمناقشا اعبشأن وقائع االجتم ، عقب كل اجتماع تعقده اللجنة،على رئيس اللجنة رفع تقرير رسمي للمجلس 01.4

 .دارت فيه

 

 مجلس حسب الضوابط التي تحددها الالئحة.العلى اللجنة إعداد تقرير بقائمة المرشحين لعضوية  01.3

 

 عن مدى التحقق من استقاللية األعضاء المستقلين. ن تقدم تقريراً دورياً أعلى اللجنة  01.2
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 المكافآت: الخامسالباب 

 ( سياسة المكافآت 08: )المادة رقم

 اآلتي:تحقق في سياسة المكافآت  يراعَ  08.0

 

 .انسجامها مع استراتيجية الشركة وأهدافها 01.0.0

مجلس واإلدارة التنفيذية على إنجاح الشركة وتنميتها على المدى الطويل، الأن تقدم المكافآت بغرض حث أعضاء  01.0.4

 .كأن تربط الجزء المتغير من المكافآت باألداء على المدى الطويل

المنوطة بشاغلها، والمؤهالت العلمية،  مسؤولياتوالأن تحدد المكافآت بناء على مستوى الوظيفة، والمهام  01.0.3

 .والخبرات العملية، والمهارات، ومستوى األداء

 .انسجامها مع حجم وطبيعة ودرجة المخاطر لدى الشركة 01.0.2

ذر من التأثيرات السلبية لهذه المقارنات األخذ في االعتبار ممارسات الشركات األخرى في تحديد المكافآت، مع الح 01.0.1

 .في إحداث ارتفاعات غير مبررة للمكافآت والتعويضات

  .ت المهنية والمحافظة عليها وتحفيزها، مع عدم المبالغة فيهاءاأن تستهدف استقطاب الكفا 01.0.6

حاالت إيقاف صرف المكافأة أو استردادها إذا تبين أنها تقررت بناء على معلومات غير دقيقة قدمها عضو في  01.0.1

 .مجلس أو اإلدارة التنفيذية، وذلك لمنع استغالل الوضع الوظيفي للحصول على مكافآت غير مستحقةال

سواء كانت إصداراً جديداً أو أسهماً اشترتها منح أسهم في الشركة ألعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية تنظيم  01.0.1

  .الشركة، مع مراعاة أحكام النظام

 

مجلس في المع مراعاة األنظمة واللوائح األخرى ذات العالقة الصادرة عن الجهات الرقابية األخرى، يجب أن يراعي  08.2

ة في نظام الشركات والئحة ه األحكام ذات العالقة الواردتحديد وصرف المكافآت التي يحصل عليها كل من أعضائ

 :اآلتيةالمعايير  ىلباإلضافة إ ،حوكمةال

 

التي يقوم بها ويتحملها أعضاء  مسؤولياتأن تكون المكافآت عادلة ومتناسبة مع اختصاصات العضو واألعمال وال 01.4.0

مجلس اإلدارة المراد تحقيقها خالل السنة المالية. ويجوز للجنة الباإلضافة الى األهداف المحددة من قبل  ،مجلسال

افآت هذه المكلوضع معايير وسياسات أخرى مفصلة تحدد بناًء عليها مقدار مكافأة أعضاء المجلس ومدى استحقاقهم 

 من حيث المبدأ وفقاً للمعايير المذكورة في هذه الفقرة.

وتحدد هذه التوصية المكافآت التي يستحقها كل عضو من أعضاء أن تكون المكافآت مبنية على توصية اللجنة،  01.4.4

 وجدت(. )إن بالمكافآت تم بناًء عليها التوصيةالتي عالقة الذات  والسياسات األخرىمعايير للمجلس وذلك وفقاً ال

 زمة إلدارتها.الأن تكون المكافآت متناسبة مع نشاط الشركة والمهارة ال 01.4.3

معقول الستقطاب أعضاء مجلس ذوي كفاءة وخبرة مناسبة وتحفيزهم واإلبقاء عليهم. أن تكون المكافأة كافية بشكل  01.4.2

السادسة ( 16)( من المادة 3الوارد في الفقرة )لاير سعودي  ألفخمسمائة ( 144.444مع مراعاة الحد األعلى )

 والسبعين من نظام الشركات.

 المجلس.برة أعضاء األخذ بعين االعتبار القطاع الذي تعمل فيه الشركة وحجمها وخ 01.4.1

 

مجلس متفاوتة المقدار بحيث تعكس مدى خبرة العضو واختصاصاته والمهام المنوطة اليجوز أن تكون مكافآت أعضاء  08.3

به واستقالله وعدد الجلسات التي يحضرها وغيرها من االعتبارات، وال يشترط أن تكون مكافآت أعضاء المجلس 

المكافآت وفقاً للمعايير الموضحة في هذه المادة أو أي معايير أخرى يمكن على متساوية، بل يمكن أن تتفاوت تلك 

 أساسها تحديد مكافآت أعضاء المجلس.
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كل مباشر تكون مبنية بشألرباح التي تحققها الشركة أو أن يجب أن ال تكون مكافأة أعضاء المجلس المستقلين نسبة من ا 08.4

ال يؤثر ارتباط مكافآتهم بأداء الشركة أو أي عوامل أخرى في استقاللية أو غير مباشر على ربحية الشركة، وذلك لكي 

 قراراتهم.

 

مجلس تفاصيل سياسة المكافآت والتعويضات التي يتحصل عليها عضو المجلس واللجان المنبثقة، وفي اليحدد دليل  08.5

جميع األحوال؛ ال يتجاوز مجموع ما يحصل عليه عضو مجلس اإلدارة من مكافآت ومزايا مالية أو عينية المبلغ المحدد 

 هة المختصة. وفق ما نص عليه نظام الشركات ولوائحه وفق الضوابط التي تضعها الج

 

من صافي األرباح،  (%04إذا كانت المكافأة نسبة معينة من أرباح الشركة، فال يجوز أن تزيد نسبة مكافأة العضو على ) 08.6

وذلك بعد خصم االحتياطيات التي قررتها الجمعية تطبيقاً ألحكام النظام ونظام الشركة األساس، وبعد توزيع ربح على 

رأس مال الشركة المدفوع، على أن يكون استحقاق هذه المكافأة متناسباً مع عدد  ( من%1المساهمين ال يقل عن )

 باطالً.الجلسات التي يحضرها العضو، وكل تقدير يخالف ذلك يكون 
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 الترشح لعضوية مجلس اإلدارة: السادسالباب 

 لعضوية مجلس اإلدارة شروط المرشح( 09الماّدة رقم: )

مجلس مراعاة ما ورد في هذه الالئحة من شروط وأحكام، وما تقرره الجهات المختصة اللجنة عند ترشيح أعضاء العلى  09.0

 .من متطلبات

 

 مجلس الضوابط اآلتية:الالتوصية لمجلس اإلدارة بمرشحين لعضوية  دلجنة عنالتراعي  09.2

 

والمهارة واالستقالل أن يكون عضو مجلس اإلدارة من ذوي الكفاية المهنية ممن تتوافر لديهم الخبرة والمعرفة  01.4.0

كنه من ممارسة مهامه بكفاءة واقتدار والمساهمة بفاعلية في الالزم والحد المناسب من المؤهالت العلمية، بما يمّ 

 .إدارة الشركة وازدهارها وحماية مكتسباتها

عند قبول  مجلس عضوية مجلس إدارة أكثر من خمس شركات مساهمة مدرجة في آن واحدالأال يشغل عضو  01.4.4

 ى في ذلك التعليمات الخاصة بتمثيل الشخص المعنوي للحكومة.، ويراعَ ترشحال

 عاماً ميالدياً وقت الترشيح.  34أال يقل عمر المرشح عن  01.4.3

 ،، أو مخالفات إدارية نتيجة سلوكيات احتيال أو خداعأال يكون قد سبق وحكم عليه بقضايا مخلة بالشرف أو األمانة 01.4.2

 قرار بذلك.إوعلى المرشح تقديم 

نة اللج رَ ، مالم تَ في شركة منافسة، أو مشارك في أي عمل من شأنه منافسة الشركة المجلس موظفاً أال يكون عضو  01.4.1

 الضوابط المنظمة لتعارض المصالح في األنظمة والوثائق ذات الصلة. مناسبة االستفادة من خبراته وقدراته، وتراعَ 

كومية الح االستثماريةلشرط مرشحو الحكومة وممثلي القطاعات أال يكون المرشح موظفاً حكومياً )ويستثنى من هذا ا 01.4.6

 (.وما شابهها كالمؤسسة العامة للتقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية

مجلس اإلدارة أن يفصح للمجلس وللجمعية عن أي من حاالت تعارض العلى من يرغب في ترشيح نفسه لعضوية  01.4.1

 ، وتشمل: -ن الهيئةوفق اإلجراءات المقررة م –المصالح 

 مباشرة أو غير مباشرة في األعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة.وجود مصلحة  01.4.1.0

 اشتراكه في عمل من شأنه منافسة الشركة، أو منافستها في أحد فروع النشاط التي تزاوله. 01.4.1.4

شركة بسبب اإلهمال، أو أال يكون قد سبق عزله، أو إقالته من مجلس إدارة شركة مساهمة أو أي مجلس إدارة ألي  01.4.1

 .سوء اإلدارة، أو عدم االنتظام في حضور اجتماعات المجلس أو لجانه

فاء بمتطلبات وتعبئة وتوقيع النماذج التي تحددها الهيئة والجهات الرقابية، والنماذج التي تعدها الشركة للواستيفاء  01.4.1

 .الالئحةهذه 

 

 

 مجلس اللعضوية  نشر إعالن الترشح( 21الماّدة رقم: )

ى وفي أي وسيلة أخر في الموقع اإللكتروني للشركة والموقع اإللكتروني للسوق على الشركة نشر إعالن الترشح 44.0

على أن يظل باب الترشح مفتوحاً مدة ، مجلسالتحددها الهيئة؛ وذلك لدعوة األشخاص الراغبين في الترشح لعضوية 

لس اإلدارة تمديد مهلة الترشح لفترة أو فترات أخرى عند ، ويجوز بقرار من مجشهر على األقل من تاريخ اإلعالن

 .الحاجة لذلك

 

  المجلس لعضوية حق المساهم في الترشح( 20الماّدة رقم: )

  .مجلسالكل مساهم في الشركة ترشيح نفسه أو غيره لعضوية لحق مع مراعاة ما ورد في نظام الشركات، ي 40.0
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 المجلستوصية مرشحين لعضوية ( 22الماّدة رقم: )

على األفراد الذين يرغبون بترشيح أنفسهم لعضوية المجلس التقدم بطلب الترشح خالل فترة اعالن الشركة والتي ال  44.0

عبئة وتوقيع تالجهات الرقابية، والهيئة و تقل عن ثالثين يوماً، على أن يحتوي طلب الترشح على البيانات المطلوبة من

 الشركة.النماذج التي تحددها 

 

 للشركة تمديد فترة الترشح مدة أو مدد أخرى حسبما تقتضيه مصلحة العمل.يجوز  44.4

 

اللجنة  ترفعالترشح بما يتوافق مع األنظمة واللوائح المعمول بها، وبناًء على هذه المراجعة،  اتعلى اللجنة مراجعة طلب 44.3

 توصياتها بالمرشحين إلى المجلس. 

 

عضوية لجراءات قيام المساهمين بالتوصية لترشيح أعضاء إمجلس بكافة األنظمة واللوائح المتعلقة بتسهيل اليلتزم  44.2

  .مجلسال

 

رفض طلب الترشح في حال عدم استيفاء المرشح للمتطلبات الالزمة، بما في ذلك عدم القدرة على توفير للشركة يحق  44.1

 و في حال عدم اتباعه إلجراءات الشركة. المعلومات المطلوبة ضمن اإلطار الزمني المطلوب، أ

 

هالت نبذة عن أبرز المؤمشفوعة ب تقوم الشركة بإعداد قائمة للمرشحين ،في حال استيفاء المرشح للمتطلبات الالزمة 44.6

 الطالع من يرغب من المساهمين عليها، للشركة الرئيسفي المركز  سيرهم الذاتية وتودع العلمية والخبرات المهنية،

في موقع الشركة االلكتروني، بعد اخطار الجهات المختصة، وتكون تلك البيانات تحت تصرف  ائمة المرشحينتنشر قو

 المساهمين قبل موعد الجمعية العامة بعشرة أيام على األقل.

 

 .حد المرشحينأي من الجهات الرقابية ألاستبعاد  مسؤوليةال تتحمل الشركة  44.1

 

وقت يراه، وُتشعر الجهات المختصة برغبته باالنسحاب بعد االعالن عن يجوز للمرشح سحب طلب ترشحه في أي  44.1

، وإذا تعذر استمرار المرشح من قبل جهة اعتبارية فيجوز لها استبدالها في أي وقت، على أن تراَع أسماء المرشحين

 . اشتراطات الجهة المختصة
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 خرين اآل: عالقات اللجنة مع السابعالباب 

 األخرى( عالقة اللجنة بالمجلس واللجان 23الماّدة رقم: )

التشاور مع رئيس اللجنة التنفيذية لمناقشة أداء ومكافآت الرئيس التنفيذي، ونواب  ، متى رغب ذلك،لجنةاللرئيس يجوز  43.0

 . الرئيس والمدراء التنفيذيين للشركة

 

التنسيق مع اللجنة التنفيذية للتأكد من وجود خطة تعاقب مناسبة لكل من الرئيس  ، متى رغب ذلك،لجنةاللرئيس يجوز  43.4

 . التنفيذي، نواب الرئيس والمدراء التنفيذيين

 

لجنة مع لجنة المراجعة لإلشراف على عملية اإلفصاح فيما يتعلق بالمكافآت والتعويضات المدفوعة لرئيس تنسق ال 43.3

ر التنفيذيين ممن تلقوا أعلى المكافآت والتعويضات من الشركة، يضاف إليهم المجلس، وأعضاء المجلس وخمسة من كبا

 .هيئةالالرئيس التنفيذي والمدير المالي إن لم يكونا من ضمنهم تماشيا مع متطلبات 

 

 

 عالقة اللجنة باإلدارة التنفيذية( 24الماّدة رقم: )

ملحوظاتهم وعلى اللجنة التحقق من تطبيق هذه اآللية بإجراء على اللجنة وضع آلية تتيح للعاملين في الشركة تقديم  42.0

 اتمسؤولياليجب أن تكون كما  .تحقيق مستقل يتناسب مع حجم الخطأ أو التجاوز وتبني إجراءات متابعة مناسبة

 .والواجبات محددة وواضحة للطرفين

 

 بالمساهمينعالقة اللجنة ( 25الماّدة رقم: )

الشركة حقوق المساهمين وفقاً لما تقتضيه األنظمة بما يشجع على التعاون الفعال بين  يتضمن اإلطار العام لحوكمة 41.0
من تحقيق ألغراض الشركة وتعزيز لعوائدها واستقرار الوظائف واستدامة  هالشركة والمساهمين، وبما يترتب علي

 السالمة المالية بها.
 

  .معهم ومناقشتها المساهمين آراء على اللجنة أعضاء ةبقي إطالع علىللشركة  التنفيذي والرئيس رئيس اللجنة يعمل 41.4
 طريق الجمعية عن تدخله كان أو فيها عضواً  يكن لم ما اللجنة أعمال في التدخل المساهمين من ألي يجوز ال 41.3

 نظام الشركات واألنظمة ذات الصلة.جيزها ي التي واألوضاع الحدود في أو الختصاصاتها ووفقاً  العامة
 

 .هابمساهمي الشركة عالقةيوضح دليل المساهمين تفاصيل أوسع عن  41.2

 

 عالقة اللجنة مع اإلعالم( 26الماّدة رقم: )

ات على األشخاص واإلدار عن أنشطة الشركة وأعمالها التصريح اإلعالميالنشر اإلعالمي بشتى وسائله، ويقتصر  46.0
المصرح لها خطياً بذلك. ويحظر اإلدالء بتصريح إعالمي نيابًة عن الشركة، أو تقديم عرض بسياسة الشركة أو 

أيُّ  ُيعتبرو .عنها بدون أخذ الموافقة الخطية على ذلك؛ وفقاً لإلجراءات والسياسات المعتمدة غير معلن معلومات
م به بالنيابة عن الشركة إفصاحاً علنياً، لذا يمنع على عضو اللجنة التعامل واالتصال اتصاٍل مكتوب أو شفهي تم القيا

 ، أو التواصل معخطي بدون ترخيص أو نشر معلومات غير مفصح عنهالشركة باسم امع وسائل اإلعالم للحديث 
  .في هذا الشأنالمستثمرين في الشركة 
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 تطوير مهارات األعضاء: الثامنالباب 

 تقييم أداء اللجنة( 22رقم: )الماّدة 

عن قدرات اللجنة اً عام بحيث تشمل المراجعة تقييماً ، أعضائهائها وأداء داأل ةدوريإجراء مراجعة  اللجنةعلى  41.0
ات لقواعد واللوائح ذاتباعه له ومسؤولياتب هقيام ىومد ،كل عضو على حدة لقدراتككل، وكذلك التقييم الفردي 

هذا ث يكون بحي. لتحقيق الهدف من التقييم التي قد تحددها اللجنةعناصر التقييم من  ذلك الصلة باألعضاء وغير
 المهارات والصفات المطلوبةتحديد مدة بقاء األعضاء، فضالً عن تقديم المشورة بشأن في  مرشداً التقييم عامالً 

 مرشحين المحتملين.لل

 تقييم أداء رئيس اللجنة( 28الماّدة رقم: )

ير المدى القص مستوى علىللتأكد من تقديمه ألفضل  ها؛ألداء رئيس دوريةللجنة بإجراء مراجعة يجب أن تقوم ا 41.0
 والطويل.

 

 .بهذه المعاييراللجنة رئيس ويبلغ رئيس اللجنة، معايير لتقييم أداء تضع اللجنة  41.4
 

 تقييم أداء أمين السر ( 29الماّدة رقم: )

عن طريق أمين سر اللجنة مالحظاتهم على أداء بباإلدالء  اللجنةسنة مالية يقوم رئيس وأعضاء كل في نهاية  41.0
 عرض استبيان.
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 مسؤوليةوالالتعويضات : التاسعالباب 

 المكافآت ( 31الماّدة رقم: )

 يستحق كل عضو من أعضاء اللجنة المكافآت التالية:

 لاير عن االجتماع الواحد. ثالثة آالف 3444 بمبلغ اتاجتماعبدل حضور  31.0
 

وفي حالة عدم  .المجلسمن غير أعضاء في اللجنة لكل عضو تصرف  مائة ألف لاير 044قدرها مكافأة سنوية  31.2
اكمال عضو اللجنة سنة ميالدية كاملة ألي سبب، فيخصم من قيمة هذه المكافأة ما يتناسب مع عدد األيام التي لم 

 يوماً في السنة. 361يكن فيها عضوا في اللجنة خالل السنة تحسب على أساس 
 

 س اإلدارة.مكافأة عضو المجلس وأمين سر اللجنة وفق التفصيل الوارد في دليل مجلتحدد  31.3
 

 .للجنةاالمقدمة إلى الجمعية العامة عن التعويضات وغيرها من المبالغ المدفوعة إلى أعضاء  المجلستفصح تقارير  31.4
 

تعديل المكافآت والتعويضات المخصصة ألعضاء المجلس في أي وقت يراه على أن يعلن عن  للمجلسيجوز  31.5
 التغيير حسبما تقتضيه األنظمة ذات الصلة.

 

 المصاريف اإلدارية( 30رقم: )الماّدة 

يحق ألعضاء اللجنة المقيمين خارج مدينة المقر الرئيس للشركة الحصول على تعويض عن تكاليف السفر ألجل  30.0
ئيس الشركة الرمقر )ذهاباً وإياباً( من مكان إقامته إلى  مالئمةحضور االجتماع، وتشمل تلك التكاليف تذكرة سفر 

 أو مكان انعقاد االجتماع، باإلضافة إلى التكاليف المرتبطة باإلقامة والمواصالت. 

 

 مسؤوليةالتأمين على ال( 32الماّدة رقم: )

ما أو يدفعونها في حدود المعقول في تعوض الشركة أعضاء اللجنة عن جميع المصروفات والمبالغ التي يتكبدونها 33.0
غير أن  .اللجنةيتعلق بأية دعوى أو إجراء قضائي يقام ضدهم بسبب تصرفاتهم أو خدماتهم بوصفهم أعضاء في 

يم أو المخالفة الجسبسبب اإلهمال التبعة هذا التعويض ال يمتد إلى المسائل التي يتقرر فيها أن عضو اللجنة يتحمل 
 أثناء تأديته لواجباته. المتعمدة

 

 ألعضاء اللجنة. مسؤوليةتقوم الشركة بإصدار وثيقة تأمين ضد ال 33.2

 

 مخالفة القواعد واألنظمة والالئحة( 33الماّدة رقم: )

االطالع على سياسات الشركة وإجراءاتها، ويتعين على العضو  ألعضاء اللجانتتيح األمانة العامة للمجلس  33.0
الشركة وإجراءاتها ذات الصلة بأداء عمله، وفهم التزاماتها، والعمل بموجبها، االطالع على كافة سياسات 

ومن ذلك على سبيل المثال ال الحصر: النظام  .واالفصاح عّما تتطلبه تلك السياسات من معلومات وإيضاحات
 المصالح.سياسة تعارض وقواعد السلوك المهني، و، اللجنةالئحة وة، مالئحة الحوكواألساس للشركة، 
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في حال أخفق عضو اللجنة في االلتزام بأحكام سياسة تعارض المصالح، ولم ُيشعر اللجنة بارتباط مصالحه بمصالح  33.2
الشركة؛ فإنه يتحمل منفرداً آثار تلك المخالفة بما في ذلك أي عقوبة تفرض من الجهات الرقابية، وتعويض الشركة 

 عن الضرر الذي أصابها.
 

عن اإلفصاح عن مصلحته، جاز للشركة أو لكل ذي مصلحة المطالبة أمام الجهة القضائية  اللجنةإذا َتخلّف عضو  33.3
 أي ربح أو منفعة تحققت له من ذلك.برد المختصة بإبطال العقد المنطوي على المصلحة، أو إلزام العضو 

 

أن يشترك في أي عمل من شأنه منافسة الشركة، أو أن ينافس الشركة في أحد فروع النشاط  اللجنةال يجوز لعضو  33.4
الذي تزاوله؛ وإال كان للشركة أن تطالبه أمام الجهة القضائية المختصة بالتعويض المناسب، ما لم يكن حاصالً 

 ك.له القيام بذل يسمح-كل سنة  يجدد-العادية  الجمعية العامةعلى ترخيص سابق من 
 

، ويحقُّ للشركة مطالبة العضو المخالف اللجنةيقع باطالً أّي عقد قرض تبرمه الشركة أو تضمنه لصالح عضو  33.5
 أمام الجهة القضائية المختصة بتعويض ما قد يلحقها من ضرر.

 

 

 مراجعة الالئحة( 34الماّدة رقم: )

هذه الالئحة على تحقيق أهدافها بنجاح، والتأكد تقوم اللجنة عند اقتضاء الحاجة بتقييم وتوثيق مدى قدرة إجراءات  34.0
ها ذات الصلة بالالئحة. كما يجب أن تقوم اللجنة أيضا بتحديد مسؤولياتما إذا كانت اللجنة قد استطاعت إنجاز 

 .جوانب القصور الجوهرية في تطبيق الالئحة ووضع خطط عمل وجداول زمنية لتصحيحها

 

 والتوقيتاللغة والتقويم ( 35الماّدة رقم: )

تحرر محاضر اللجنة وقراراتها والتقارير الصادرة عنها بلغةٍ مناسبةٍ لألعمال، وتقيد القرارات والتوصيات لمجلس  35.0
 اإلدارة باللغة العربية. 

 

ا بلغة أخرى يمكن لجميع الحضور فهمهمناسبة التحدث  اللجنة ترَ مالم  ،يدار النقاش خالل االجتماع باللغة العربية 35.2
 .بهاوالتعامل 

 

 مادة االجتماع.يتم العرض خالل االجتماع باللغة المناسبة ل 35.3
 

وإجراءات  في تطبيق أحكامالتقويم الهجري  بالتقويم الميالدي، ويراعَ  اللجنةتحتسب جميع المواعيد الخاصة بأعمال  35.4
 .، والمعامالت مع الجهات الحكوميةنظام الشركات ولوائح هيئة السوق المالية

 

 .على التقويم الميالدي، وتشير ما أمكن إلى التقويم الهجري جنةاللتعتمد وثائق  35.5
 

االجتماع، وفي حال عقد وزمان فيها االجتماع، ويدون مكان تم التي المكان تعتمد محاضر االجتماع التوقيت في  35.6
 االجتماع عبر الوسائل الحديثة فيشار إلى توقيت تلك األماكن.

 

  



 

23 
 

 االعتمادالسريان و: العاشرالباب 

 ( اإلصدار والسريان واالعتماد36الماّدة رقم: )

م واعتمدت الجمعية العامة 43/44/4404أوصى مجلس اإلدارة إلى الجمعية العامة بالموافقة على الالئحة بتاريخ  36.0

 م.42/42/4404العادية الالئحة في اجتماعها المنعقد في تاريخ 

 

الالئحة أو منح استثناءات في ظروف ضرورية بشرط أن للمجلس صالحية تعديل الئحة لجنة الترشيحات والمكافآت  36.2

ال يشكل التعديل أو االستثناء انتهاكا لألنظمة أو القواعد أو اللوائح المعمول بها أو هيكل الصالحيات في الشركة 

الموافقة ب باإلضافة إلى وجوب اإلفصاح المالئم في السوق المالية عن هذا التعديل أو االستثناء، وتصادق الجمعية العامة

 .على تلك التعديالت في أول اجتماع لها

 

 .يوضع في صدر الالئحة سجل يوضح تاريخ االصدار وتعاقب التعديالت على الالئحة 36.3

 

، وتعتمد أية تعديالت الحقة عليها من التاريخ المحدد في العامة يبدأ سريان الالئحة من تاريخ اعتمادها من الجمعية 36.4

 .الجمعيةقرار 


