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المادة (  : ) 1تمهيد :
 1/1تنظم هذه الالئحة تشكيل لجنة المكافآت والترشيحات في الشركة و ضوابط و إجراءات
عمل اللجنة  ،ومهامها وقواعد اختيار أعضائها  ،ومدة عضويتهم  ،ومكافآتهم وقد قامت
الشركة بدمج لجنتي المكافآت و الترشيحات في لجنة واحدة بمسمى لجنة المكافات و
الترشيحات وفق الفقرة ( )7من المادة ( )50من الئحة حوكمة الشركات.
 2/1تخضع هذه الالئحة الحكام نظام الشركات ونظام السوق المالية ولوائحهما التنفيذية و
أحكام النظام األساسي للشركة  ،وقواعد التسجيل واإلدراج والئحة حوكمة الشركات
المساهمة المدرجة في السوق المالية السعودية والئحة حوكمة الشركة و مؤسسة النقد
العربي السعودي و تسترشد بأفضل الممارسات بما يتناسب مع طبيعة نشاط الشركة
وعملياتها.
 3/1يتعين على اإلدارة التنفيذية بالشركة تزويد أعضاء مجلس اإلدارة واألعضاء غير التنفيذيين
بوجه خاص ولجان الشركة بجميع المعلومات والبيانات والوثائق والسجالت الالزمة  ،على
أن تكون كاملة وواضحة وصحيحة وغير مضللة وفي الوقت المناسب لتمكينهم من أداء
واجباتهم ومهامهم.
 4/1يجب على أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء لجان المجلس وكبار التنفيذيين في الشركة
ممارسة صالحياتهم وتنفيذ واجباتهم بما تقتضيه مصلحة الشركة.
 5/1يجب على الشركة احترام األنظمة واللوائح والتزامها باإلفصاح عن المعلومات الجوهرية
للمساهمين والدائنين وأصحاب المصالح.
المادة (  : ) 2تعريفات :
تنطبق التعريفات الواردة في النظام وقائمة المصررطلحات المسررتخدمة في لوائح هيئة السرروق المالية
وقواعدها والئحة حوكمة الشركات و مؤسسة النقد على هذه الالئحة ما لم يقضي سياق النص بغير
ذلك ،ويقصد بالمصطلحات والعبارات أدناه في هذه الالئحة المعاني الموضحة لها:
الالئحة :الئحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات في الشركة.
الشركة :شركة األهلي للتكافل.
مجلس اإلدارة أو المجلس :مجلس إدارة الشركة.
اللجنة :لجنة المكافآت والترشيحات في الشركة.
كبار التنفيذيين أو اإلدارة التنفيذية  :األشخخخخخخماص المنوإ بهم عدارة عمليات الشخخخخخخركة اليومية ،
واقتراح القرارات االسخخخخخختراتيج ية وتنفيخذ ها  ،كخالرئيس التنفيخذو ونوابخه والمخدير المخالي والمخدراء
التنفيذيين.
المكافآت :المبالغ والبدالت واألرباح وما في حكمها  ،والمكافآت الدورية أو السخخخخخخنوية المرتب ة
باألداء  ،والم ط التحفيزية قصخخخخخيرة أو إويلة األجل  ،وأو مزايا عينية أخرا  ،باسخخخخختاناء النفقات
والمصخخاريا الفعلية المعقولة التي تتحملها الشخخركة عن عضخخو مجلس اإلدارة لترد تهديته عمله ،
(وتشخخخخخمل المكافآت الاابتة الرواتب والبدالت والمزايا العينية  ،وتشخخخخخمل المكافآت المتتيرة المكافآت
الدورية واألرباح والم ط التحفيزية قصيرة األجل وإويلة األجل واألسهم الممنوحة).
الجمعية العامة :الجمعية العامة للشركة (عادية أو غير عادية).
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النظام :النظام األسخخاسخخي للشخخركة ،ونظام السخخوة المالية ولوائحه التنفيذية ،ونظام الشخخركات ولوائحه
التنفيذية وأو تعليمات أو قرارات ذات عالقة صادره من هيئة السوة المالية أو من أو جهات رقابية
أو عشرافيه.
المؤسسة :مؤسسة النقد العربي السعودو.
الئحة حوكمة ال شركات :الئحة حوكمة شركات الم ساهمة المدرجة في ال سوة ال صادرة عن مجلس
هيئة السوة المالية.
المادة (  : ) 3تشكيل لجنة المكافآت والترشيحات:
 1/3تشكل لجنة المكافآت والترشيحات بقرار من مجلس اإلدارة من غير أعضاء مجلس اإلدارة
التنفيذيين  ،على أن يكون من بينهم عضو مستقل على األقل ،على أال يقل عدد أعضاء
اللجنة عن ثالثة وال يزيد عن خمسة  ،ويحدد في القرار مدة عضويتهم على أن ال تتجاوز
مدة عضوية المجلس وفق قواعد وشروإ العضوية المبينة في هذه الالئحة.
 2/3تصدر الجمعية العامة للشركة – بنا ًء على اقتراح من مجلس اإلدارة – الئحة عمل لجنة
المكافآت والترشيحات على أن تشمل هذه الالئحة ضوابط وعجراءات عمل اللجنة  ،ومهامها
وقواعد اختيار أعضائها  ،ومدة عضويتهم  ،ومكافآتهم.
المادة (  : ) 4غرض ومرجعية لجنة المكافآت والترشيحات:
تقوم لجنة المكافآت والترشخخيحات بمعاونة مجلس اإلدارة في أداء واجباته والقيام بمسخخئولياته المتعلقة
باالختصخخخخاصخخخخات والمهام والمسخخخخئوليات وفق ما جاء في هذه الالئحة أو التي تحال عليها من مجلس
اإلدارة  ،وتكون مرجعية لجنة المكافآت والترشيحات لمجلس اإلدارة وتكون مسئولة أمام المجلس ،
ويجب على اللجنة أن تبلغ مجلس اإلدارة بما تتوصخخخخخل عليه من نتائت أو تتمذه من قرارات بشخخخخخفافية
وعرد محاضخرها المتضخمنة نتائت اعمالها وقراراتها وتوصخياتها وتوجيهاتها وأو تقارير صخادرة
عنها الى مجلس اإلدارة بصخخخخخخفة دورية  ،وعلى مجلس اإلدارة أن يتابع عمل اللجنة بانتظام للتحقق
من ممارساتها األعمال الموكلة لها.
المادة ( : )5قواعد وشروط العضوية في اللجنة وأمانة سر اللجنة ومدتها :
1/5
2/5

3/5
4/5
5/5
6/5

يجب اال يقل عدد أعضخخخخخاء اللجنة عن ثالثة وال يزيد عن خمسخخخخخة أعضخخخخخاء وذلك بقرار من
مجلس اإلدارة وأن يحدد في القرار عدد أعضاء اللجنة ويسمي رئيسها وأعضائها.
تراعي الشركة عند تشكيل لجنة المكافآت والترشيحات أن يكون أعضاؤها من أعضاء
مجلس اإلدارة المستقلين  ،ويجوز االستعانة بهعضاء غير تنفيذيين أو بهشماص من غير
أعضاء المجلس سوا ًء كانوا من المساهمين أو غيرهم  ،وال يجوز أن يكون عضوا ً في اللجنة
أو من أعضاء مجلس اإلدارة التنفيذيين أو من كبار التنفيذيين في الشركة او في الشركات
التي تسي ر عليها الشركة.
يجب أن يكون رئيس اللجنة من األعضاء المستقلين في مجلس االدارة.
ال يجوز أن يكون رئيس مجلس اإلدارة رئيسا ً للجنة ويجوز له أن يكون عضوا ً فيها.
تكون مدة عضوية اللجنة من بداية دورة مجلس اإلدارة وتنتهي بانتهاء اعمال دورة المجلس
تلك ،مع األخذ في االعتبار حاالت انتهاء عضوية أو من األعضاء خالل المدة وذلك وفق ما
جاء في هذه الالئحة.
تقوم اللجنة بتعيين امين سر لها من بين أعضائها او امين سر المجلس او من فريق عدارة
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الشركة أو من غيرهم وذلك لمتابعة شؤون اللجنة من التنسيق واإلعداد الجتماعات واعمال
اللجنة ،وتوثيق اجتماعاتها واعداد محاضرها ومتابعة قراراتها وتوصياتها وتوجيهاتها وما
يرتبط بهعمال اللجنة وتكون مدة تعيينه مرتب ة بمدة اللجنة.
المادة (  : )6انتهاء العضوية في لجنة المكافآت والترشيحات وتعيين البديل:
تنتهي العضوية في لجنة المكافآت والترشيحات في الحاالت التالية:
 1/6انتهاء مدة اللجنة وفق ما جاء في هذه الالئحة.
 2/6إلب العضو االستقالة من عضوية اللجنة مع بيان األسباب وموافقة مجلس اإلدارة عليها،
وترفع إلب االستقالة الى رئيس المجلس لعرضها على المجلس والبت فيها وبعد مشاورة
أعضاء اللجنة اآلخرين.
 3/6اعفاء مجلس اإلدارة ألو عضو من عضوية اللجنة بعد مشاورة أعضاء اللجنة اآلخرين
مع بيان األسباب  ،أو بسبب االخالل بقواعد وشروإ العضوية أو واجبات ومسئوليات
العضو وفق ما جاء في هذه الالئحة.
 4/6عند انتهاء عضوية أو من أعضاء اللجنة ألو سبب فلمجلس اإلدارة تعيين عضوا ً آخر بديالً
للعضو المنتهية عضويته ليكمل المدة المتبقية لسلفه.
المادة (  : )7اختصاصات لجنة المكافآت والترشيحات ومهامها ومسئولياتها:
تمتص لجنة المكافآت والترشخخيحات بالمهام المرتب ة بمكافآت أعضخخاء المجلس واللجان المنباقة منه
ومكافآت اإلدارة التنفيذية والترشخخيحات لعضخخوية المجلس واإلدارة التنفيذية على النحو المبين أدناه ،
الى جانب أو مهام ومسئوليات أخرا يوكلها لها مجلس اإلدارة :
أوالً  :فيما يخص المكافآت في الشركة:
 1/7اعداد سياسة واضحة للمكافآت ورفعها الى مجلس اإلدارة للنظر فيها تمهيدا ً العتمادها من
الجمعية العامة للشركة  ،على أن تشمل هذه السياسة:
 1/1/7مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة.
 2/1/7مكافآت اللجان المنباقة من مجلس اإلدارة.
 3/1/7مكافآت اإلدارة التنفيذية.
على أن يراعى في تلك السياسة اتباع معايير مرتب ة باألداء واالفصاح عنها  ،والتحقق من تنفيذها.
 2/7توضيح العالقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها  ،وبيان أو انحراف
جوهرو عن هذه السياسة.
 3/7المراجعة الدورية لسياسة المكافآت  ،وتقييم مدا فعاليتها في تحقيق األهداف المتوخاة منها.
 4/7التوصية لمجلس اإلدارة وفقا ً للسياسة المعتمدة من الجمعية بما يلي:
 1/4/7مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة
 2/4/7مكافآت اللجان المنباقة عن مجلس اإلدارة.
 3/4/7مكافآت كبار التنفيذيين.
ثانيا ً  :فيما يخص الترشيحات لعضوية مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية
تكون اختصاصات اللجنة فيما يمص الترشيحات ما يلي :
 5/7اقتراح سياسات ومعايير واضحة للعضوية في مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية.
 6/7التوصية لمجلس اإلدارة بترشيح أعضاء فيه وععادة ترشيحهم وفقا ً للسياسات والمعايير
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المعتمدة  ،مع مراعاة عدم ترشيح أو شمص سبقت عدانته بجريمة مملة باألمانة.
 7/7ععداد وصا للقدرات والمؤهالت الم لوبة لعضوية مجلس اإلدارة  ،وشتل وظائا
اإلدارة التنفيذية.
 8/7تحديد الوقت الذو يتعين على العضو تمصيصه ألعمال مجلس اإلدارة.
 9/7المراجعة السنوية لالحتياجات الالزمة من المهارات أو المبرات المناسبة لعضوية مجلس
اإلدارة ووظائا اإلدارة التنفيذية.
 10/7مراجعة هيكل مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية  ،وتقديم التوصيات في شهن التتييرات التي
يمكن عجراؤها.
 11/7التحقق بشكل سنوو من استقالل األعضاء المستقلين  ،وعدم وجود أو تعارد مصالح عذا
كان العضو يشتل عضوية مجلس عدارة شركة أخرا.
 12/7وضع وصا وظيفي لألعضاء التنفيذيين  ،واألعضاء غير التنفيذيين  ،واألعضاء
المستقلين  ،وكبار التنفيذيين.
 13/7وضع اإلجراءات الماصة في حال شتور مركز أحد أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار
التنفيذيين.
 14/7تحديد جوانب الضعا والقوة في مجلس اإلدارة  ،واقتراح الحلول لمعالجتها بما يتفق مع
مصلحة الشركة.
المادة ( : )8سياسة المكافآت :
يجب على اللجنة مراعاة ما يلي عند ععداد سياسة المكافآت وذلك دون اخالل بهحكام نظام الشركات
ونظام السوة المالية ولوائحهما التنفيذية:
 1/8انسجامها مع استراتيجية الشركة وأهدافها.
 2/8أن تقدَّم المكافآت بترد حث أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية على عنجاح الشركة
وتنميتها على المدا ال ويل  ،كهن تربط الجزء المتتير من المكافآت باألداء على المدا
ال ويل.
 3/8أن تحدَّد المكافآت بنا ًء على مستوا الوظيفة  ،والمهام والمسؤوليات المنوإة بشاغلها ،
والمؤهالت العلمية  ،والمبرات العملية  ،والمهارات  ،ومستوا األداء.
 4/8انسجامها مع حجم وإبيعة ودرجة المماإر لدا الشركة.
 5/8األخذ في االعتبار ممارسات الشركات األخرا في تحديد المكافآت  ،مع تفادو ما قد ينشه
عن ذلك من ارتفاع غير مبرر للمكافآت والتعويضات.
 6/8أن تستهدف استق اب الكفاءات المهنية والمحافظة عليها وتحفيزها  ،مع عدم المبالتة فيها.
 7/8أن تحدد اللجنة المكافآت عند التعيينات الجديدة.
 8/8حاالت عيقاف صرف المكافهة أو استردادها عذا تبين أنها تقررت بنا ًء على معلومات غير
دقيقة قدمها عضو في مجلس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية ؛ وذلك لمنع استتالل الوضع
الوظيفي للحصول على مكافآت غير مستحقة.
 9/8تنظيم منح أسهم في الشركة ألعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية سواء أكانت عصدارا ً
جديدا ً أم أسهما ً اشترتها الشركة.
المادة ( : )9مكافآت العاملين في الشركة:
مع مرا عاة مع ورد في ال مادة ( )8من هذه الالئ حة فإ نه تقوم اللج نة باقتراح أنواع الم كافآت التي
تمنح للعاملين في الشخخخخخركة  ،مال المكافآت الاابتة والمكافآت المرتب ة باألداء والمكافآت في شخخخخخكل
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أسخخهم بما ال يتعارد مع الضخخوابط واإلجراءات التنظيمية الصخخادرة تنفيذا ً لنظام الشخخركات الماص
بشركات المساهمة المدرجة.

المادة ( : )10إجراءات الترشيح لعضوية مجلس اإلدارة:
 1/10على لجنة المكافآت والترشيحات عند ترشيح أعضاء مجلس اإلدارة مراعاة ما ورد في
الئحة حوكمة الشركات من شروإ وأحكام  ،وما تقرره هيئة السوة المالية من مت لبات من
حين آلخر.
 2/10تسعى الشركة ما أمكن أن يفوة عدد المرشحين لمجلس اإلدارة الذين ت ُ رح أسماؤهم على
الجمعية العامة عدد المقاعد المتوافرة بحيث يكون لدا الجمعية العامة فرصة االختيار من
بين المرشحين.
المادة ( : )11نشر إعالن الترشيح :
على الشركة نشر ععالن الترشح في الموقع اإللكتروني للشركة والموقع اإللكتروني للسوة وفي أو
وسيلة أخرا تحددها الهيئة ؛ وذلك لدعوة األشماص الراغبين في الترشح لعضوية مجلس اإلدارة ،
على أن يظل باب الترشح مفتوحا ً مدة شهر على األقل من تاريخ ععالن الدعوة لفتح باب الترشيح
المادة ( :)12حق المساهمين في الترشيح:
يحق لكل مسخخخاهم في الشخخخركة في ترشخخخيح نفسخخخه أو غيره لعضخخخوية مجلس اإلدارة وفقا ً ألحكام نظام
الشركات ولوائحه التنفيذية مع عدم اإلخالل بما ورد في الئحة حوكمة الشركات.
المادة ( : )13تعيين كبار التنفيذيين وتحديد مكافآتهم:
تقوم اللجنة بدراسخخخخخخخة ترشخخخخخخيح وتعيين كبار التنفيذيين وتحديد مكافآتهم والتعديالت الالحقة عليها
بالتنسخخيق مع اإلدارة التنفيذية والتوصخخية لمجلس اإلدارة  ،وذلك وفق ما جاء في هذه الالئحة والنظام
والسياسات المعتمدة.
المادة ( : )14تقييم أداء المجلس واإلدارة التنفيذية:
تقترح لجنة المكافآت والترشخخخخخخيحات – بناء على إلب مجلس اإلدارة – اآلليات لتقييم أداء المجلس
وأعضخخائه ولجانه واإلدارة التنفيذية سخخنويا ً وذلك من خالل مؤشخخرات قياس أداء مناسخخبة ترتبط بمدا
تحقيق أهداف الشخخركة واسخختراتيجياتها وجودة عدارة المماإر وكفاية أنظمة الرقابة الداخلية وغيرها
 ،على أن تحدد جوانب القوة والضخخعا واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصخخلحة الشخخركة  ،ويجب أن
تكون عجراءات تقييم األداء مكتوبة ووا ضحة وأن يف صح عنها ألع ضاء مجلس اإلدارة واأل شماص
المعنيين بالتقييم.
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المادة ( : )15الترشيح لعضوية مجالس إدارات الشركات التي تستثمر فيها الشركة:
 1/15تقترح اللجنة السياسات واإلجراءات الماصة بترشيح وتعيين ممالي الشركة في عضوية
مجالس عدارات الشركات التي تستامر فيها الشركة.
 2/15تقوم اللجنة بدارسة ترشيح وتعيين ممالي الشركة في عضوية مجالس عدارات الشركات
التابعة والزميلة والشركات األخرا التي تستامر فيها الشركة وذلك بالتنسيق مع اإلدارة
التنفيذية والتوصية بالمرشحين لمجلس اإلدارة  ،وذلك وفق ما جاء في هذه الالئحة والنظام
والسياسات المعتمدة.

المادة ( :)16صالحيات لجنة المكافآت والترشيحات:
باإلضخخافة الى أو صخخالحيات تمنحها هذه الالئحة للجنة او أو صخخالحيات أو تفويا باتماذ قرارات
يمنحها لها مجلس اإلدارة فإنه يحق للجنة في سبيل القيام بواجباتها واختصاصاتها ومهامها ما يلي:
 1/16االإالع على السجالت والوثائق التي تمص أعمالها.
 2/16إلب أو عيضاح او بيان من أعضاء مجلس اإلدارة او اإلدارة التنفيذية.
 3/16إلب االجتماع مع رئيس المجلس أو العضو المنتدب والمدير العام أو المدير المالي أو أو
عضو من اإلدارة التنفيذية متى ما استدعت الحاجة  ،وللجنة ال لب من رئيس المجلس
دعوة المجلس لالجتماع متى ما استلزم األمر.
 4/16تشكيل لجنة متمصصة أو أكار أو فريق عمل من أعضاء اللجنة أو عدارة الشركة أو غيرهم
من استشاريين أو ممتصين ألداء مهمة أو مهام محددة وتنتهي مدتها بانتهاء عملها أو وفق
ما تقرره اللجنة  ،وترفع اللجنة التوصية بمكافهتهم الى مجلس اإلدارة لالعتماد  ،مع مراعاة
ما جاء في المادة ( )17من هذه الالئحة.
المادة ( :)17االستعانة والمشورة :
للجنة المكافآت والترشيحات في سبيل القيام بمهامها ومسئولياتها االستعانة وإلب المشورة بمن تراه
من داخل الشركة أو من خارجها على النحو التالي:
 1/17يجب على الشركة توفير جميع المدمات اإلدارية الالزمة للجنة للقيام بمهماتها ومسئولياتها.
 2/17يجوز للجنة المكافآت والترشيحات االستعانة بهو عضو من أعضاء مجلس اإلدارة او
اإلدارة التنفيذية أو أو من موظفي الشركة ،أو بهو من المكاتب االستشارية المرتب ة
باتفاقيات مع الشركة ،كما يجوز لها تكليا او االستعانة بمبراء وممتصين افراد او جهات
استشارية او متمصصة لترد الحصول على المشورة او المساعدة او النصح او القيام
بدراسات او تدقيق او فحص سجالت في أو أمر تحتاج اليه مما هو يدخل في ن اة عملها
وفقا ً لهذه الالئحة  ،وترفع اللجنة التوصية بمكافآتهم الى مجلس اإلدارة لالعتماد  ،على أن
يُضمن ذلك في محضر اجتماع اللجنة مع بيان اسم المبير أو االستشارو وعالقته بالشركة
أو اإلدارة التنفيذية.
 3/17على اللجنة ان تؤكد وتحرص مع من يتم االستعانة به وفقا ً ألحكام الفقرة ( )2من هذه المادة
ضرورة االلتزام بالمحافظة على سرية المعلومات والبيانات الماصة بالشركة وعدم عذاعة
او استمدام ذلك في غير األغراد المحددة لها.
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المادة ( :)18اجتماعات اللجنة وتوصياتها وقراراتها:
تعقد اللجنة اجتماعاتها وفقا ً للضوابط التالية:
 1/18تعقد اللجنة اجتماعاتها بصخخخخخخفة دورية وكلما دعت الحاجة على اال تقل عن اجتماعين خالل
السنة المالية الواحدة.
 2/18تعقد اللجنة اجتماعاتها بدعوة من رئيسخخها أو من خالل امين سخخر اللجنة بالتنسخخيق مع رئيس
اللجنة واعضخائها ،أو بنا ًء على إلب عضخوين من أعضخائها ،ويجوز لرئيس مجلس اإلدارة
او مجلس االدارة إلب عقد اجتماع للجنة متى ما دعت الحاجة  ،كما يجوز لمراجع
حسابات الشركة او المراجع الداخلي إلب االجتماع مع اللجنة كلما دعت الحاجة ،
وللعضوالمنتدب والمدير العام او المدير المالي أو مدير الشئون اإلدارية إلب اجتماع للجنة
متى ما استلزم االمر.
 3/18تراعي اللجنة عند تحديد مواعيد اجتماعاتها مواعيد اجتماعات مجلس اإلدارة ما أمكن
ليتسنى لها تقديم توصياتها ونتائت أعمالها وقراراتها وتقاريرها الى المجلس للبت فيها في
الوقت المناسب وخاصة عند وجود أمور جوهرية تلتزم الشركة اإلفصاح عنها وفقا ً للنظام.
 4/18في حالة تعذر حضور رئيس اللجنة ألو اجتماع له تفويا أحد أعضائها لترأس االجتماع
المحدد على أن يكون خ يا ً بالتسليم او بالفاكس أو بالبريد اإللكتروني ،وفي حالة غيابه
ال ارئ وتعذر التفويا يمتار األعضاء اآلخرين من بينهم رئيسا ً لالجتماع المحدد.
 5/18يشترإ لصحة اجتماعات اللجنة حضور اغلبية أعضائها.
 6/18ال يحق ألو عضو في مجلس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية عدا أمين سر اللجنة حضور
اجتماعاتها عال عذا إلبت اللجنة االستماع اليه أو الحصول على مشورته أو دعوته
لحضوراالجتماع أو جزء منه.
 7/18يجوز أن تقوم اللجنة بعقد اجتماعاتها عن إريق وسائل التقنية الحدياة (سواء بواس ة
الهاتا المسموع أو المرئي أو أو وسيلة أخرا يتفق عليها االعضاء) ،كما يجوز للعضو
ان يابت حضوره ألو من اجتماعات اللجنة بالمشاركة الهاتفية المسموعة او المرئية أو أو
وسيلة أخرا مقبولة وذلك عند الضرورة بموافقة األعضاء االخرين ،وين بق على صحة
هذه االجتماعات وصحة مشاركة أو عضو ما ين بق على الحضور اصالة من ناحية
نصاب عقد االجتماعات والتصويت واعتماد محاضرها أو قراراتها.
 8/18تصدر قرارات اللجنة وتوصياتها وتوجيهاتها بهغلبية أصوات الحاضرين ،وعند تساوو
األصوات يرجح الجانب الذو صوت معه رئيس االجتماع ،وال يجوز لعضو اللجنة االمتناع
عن التصخخخخويت على قراراتها او توصخخخخياتها مع مراعاة الفقرة ( )5من المادة ( )20من هذه
الالئحة.
 9/18يجوز أن تقوم اللجنة في الحاالت العاجلة بإصدار قراراتها وتوصياتها وتوجيهاتها
وتقاريرها بالتمرير عن إريق عر ضها على كافة األع ضاء متفرقين بالبريد اإللكتروني أو
أو وسخخخخخيلة مناسخخخخخبة أخرا يمكن فيها توثيق القرار مكتوبا ً  ،على ان يتم عرضخخخخخها في اول
اجتماع الحق وتضمينها في محضر ذلك االجتماع.
 10/18ال يجوز لع ضو اللجنة أن ينيب غيره من األع ضاء أو غيرهم في ح ضور اجتماعات اللجنة
أو التصويت على قراراتها وتوصياتها.
 11/18توثق اجتماعات اللجنة بنا ًء على ما جاء في المادة ( )19من هذه الالئحة.
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المادة ( : )19توثيق اجتماعات اللجنة:
 1/19يعد امين سر اللجنة مسودة محضر لكل اجتماع يدون فيه تاريخ االجتماع ومكانه او وسيلة
عقد االجتماع وأسماء الحاضرين والتائبين وملمص مناقشة ما تم التوصل اليه من
توصيات أو توجيهات أو قرارات.
 2/19يرسل امين السر مسودة محضر كل اجتماع الى رئيس وأعضاء اللجنة لالإالع وابداء أو
مالحظات عليها.
 3/19توثق اجتماعات اللجنة وتعد محاضر تتضمن ملمص مداوالتها ومناقشاتها وقراراتها
وتوصياتها في محاضر يدونها امين السر مع بيان أو تحفظات أن وجدت ألو من
األعضاء الحاضرين وتوقع هذه المحاضر من جميع األعضاء الحاضرين وامين السر.
 4/19تنظم محاضر ووثائق ومراسالت كل اجتماع وتحفظ في ملا خاص يسهل الرجوع اليه
عند الحاجة.
 5/19تكون محاضر اللجنة سرية ال يجوز االإالع عليها أو الحصول على نسخ منها عال من
أعضاء مجلس اإلدارة  ،ومراجع حسابات الشركة والمراجع الداخلي وفيما عدا ذلك يكون
بناء على إلب وموافقة اللجنة على ذلك.
المادة ( :)20واجبات ومسؤوليات عضو اللجنة :
ً
يتعين على كل عضخخو في لجنة المكافآت والترشخخيحات في سخخبيل القيام بمهامه في اللجنة وفقا ألحكام
هذه الالئحة االلتزام بما يلي:
 1/20االنتظام في حضور اجتماعات اللجنة والمشاركة الفعالة في اعمالها ،وعلى العضو الذو
ي رأ ما يستوجب غيابه او عدم مشاركته في أو اجتماع ان يم ر رئيس اللجنة أو امين
السر بذلك.
 2/20المحافظة على اسرار الشركة وال يجوز لعضو اللجنة ان يذيع الى المساهمين او التير ما
وقا عليه من معلومات او بيانات او اسرار الشركة بسبب عضويته في اللجنة واال وجب
على مجلس اإلدارة اعفاءه فضالً عن مساءلته عن التعويا عن أو ضرر قد يترتب على
ذلك.
 3/20يجب أن يلتزم رئيس وأعضاء اللجنة بمبادئ الصدة واألمانة والوالء والعناية واالهتمام
بمصالح الشركة والمساهمين وتقديمها على مصلحته الشمصية.
 4/20ان يفصح للجنة عذا لم تتوافق عضويته مع قواعد وشروإ العضوية في هذه الالئحة أو عذا
إرأ مستقبالً ما يتعارد مع تلك الشروإ والضوابط.
 5/20أن يفصح للجنة عن أو مصلحة مباشرة او غير مباشرة له في الموضوعات المعروضة
امام اللجنة او عن أو اعمال وعقود تتم لحساب الشركة وله فيها مصلحة مباشرة أو غير
مباشرة واثبات ذلك في محضر االجتماع ،وال يجوز له االشتراك في أو قرار او توصيه في
هذا الشهن.
 6/20يجب حضور رئيس اللجنة أو من ينيبه من أعضائها الجمعيات العامة للشركة لإلجابة عن
أسئلة المساهمين فيما يمصها.
 7/20في جميع األحوال ين بق على عضو اللجنة ما ين بق على عضو مجلس اإلدارة من
واجبات ومسئوليات وفق النظام ولوائح الشركة الداخلية.
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المادة ( :)21سياسة مكافآت وبدالت أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات وأمين السر
 1/21مكافهة سنوية قدرها ( 75,000خمسة و سبعون ألا لاير) لرئيس اللجنة و 50,000
(خمسون ألا لاير) لكل عضو من األعضاء االخرين على ان يكون استحقاة هذه المكافـهة
متناسبا ً مع عدد االجتماعات التي يحضرهاالعضو خالل السنة.
 2/21بدل حضور لكل اجتماع من اجتماعات اللجنة قدره  5,000لاير لكل عضو من األعضاء.
 3/21بدل مصاريا لتذاكر السفر والمواصالت مق وع قدره 2,500 ,لاير
لكل عضو من أعضاء اللجنة للحضور اصالة ألو اجتماع من اجتماعات اللجنة من مدينة
اقامته الى مكان االجتماع داخل المملكة العربية السعودية.
 4/21بدل مصاريا عقامة مق وع قدره  2,500لاير ألو عضو من أعضاء
اللجنة عند اض راره لإلقامة في مدينة مكان االجتماع للحضور اصالة ألو اجتماع من
اجتماع اللجنة من مدينة عقامته داخل المملكة العربية السعودية.
 5/21تحدد اللجنة مكافهة وبدالت أمين سر اللجنة وترفع التوصية بذلك لمجلس اإلدارة لالعتماد،
وتت ي الشركة المصاريا المتعلقة به لتذاكر السفر والمواصالت واإلقامة وغيرها في كل
ما يمص شئون اللجنة.
 6/21تصرف المكافآت وبدالت الحضور والبدالت األخرا كما أعاله في نهاية السنة المالية اال
في حالة انتهاء عضوية أو عضو قبل نهاية السنة المالية فإنها تصرف عند انتهاء عضويته.
المادة ( : )22االفصاحات :
على جانب ما جاء في هذه الالئحة وأو افصاحات أخرا م لوبة وفق النظام فإنه:
 1/22تفصح الشركة في التقرير السنوو لمجلس اإلدارة عن أسماء رئيس وأعضاء اللجنة
وصفات العضوية لكل عضو وأو تتيير إرأ على ذلك خالل السنة المالية  ،على جانب عدد
اجتماعاتها وسجل الحضور خالل السنة المالية.
 2/22تفصح الشركة في التقرير السنوو لمجلس اإلدارة عن اجمالي ما تقاضاه أعضاء اللجنة من
مكافآت وبدالت خالل السنة المالية.
 3/22تزود الشركة اإلدارة الممتصة في هيئة السوة المالية بهسماء رئيس وأعضاء اللجنة
وصفات عضويتهم خالل خمسة أيام من تاريخ تعيينهم وأو تتييرات ت رأ على ذلك خالل
خمسة أيام عمل من تاريخ حدوث التتييرات.
 4/22تفصح الشركة عن أو معلومات أخرا ذات عالقة باللجنة قد ت لبها هيئة السوة المالية من
وقت آلخر.
المادة ( : )23مراجعة الئحة عمل اللجنة:
تقوم لجنة المكافآت والترشيحات بمراجعة الئحة عمل اللجنة مرة على األقل سنويا ً أو عند الضرورة
بهدف التحسخخخخخخين والت وير المسخخخخخختمر وااللتزام بمواكبة أو تتييرات أو تعديالت في النظام أو أو
تعليمات ذات عالقة.
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المادة ( : )24احكام عامة :
 1/24لمجلس اإلدارة مراجعة هذه الالئحة عند الضرورة بهدف الت وير والتحسين المستمر
ولمواكبة أو تعديالت قد ت رأ على النظام ،للوصول الى أفضل الممارسات المهنية.
 2/24يشرف مجلس اإلدارة على تنفيذ هذه الالئحة وعلى رئيس وأعضاء اللجنة تنفيذ ما جاء
فيها.
 3/24ال يجوز التعديل على هذه الالئحة اال بقرار اقتراح أو توصية من مجلس اإلدارة واعتماد
الجمعية العامة.
 4/24للشركة نشر هذه الالئحة او ملمصا ً لها على موقعها االلكتروني او من خالل أو وسيلة
أخرا.
 5/24يحق ألو مساهم االإالع على هذه الالئحة في مكاتب الشركة بالتنسيق المسبق مع عدارة
الشركة في حال عدم نشرها على الموقع اإللكتروني للشركة.
 6/24لمجلس اإلدارة حق تفسير او عيضاح ما جاء في هذه الالئحة من احكام.
 7/24ال تعد هذه الالئحة بديلة ألحكام النظام ولوائحه التنفيذية وفيما لم يرد بشهنه نص يتم فيه
الرجوع الى النظام ،وعند وجود أو تعارد بينها او أو فقرة او أو مادة فيها وبين النظام
فإن احكام النظام تسود وتبقى الفقرات والمواد األخرا قيد الت بيق.
 8/24تكون هذه الالئحة نافذه من تاريخ اعتماد الجمعية العامة للشركة لها.
*********
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