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 أوًال: تمهيد:
عن  الئحة حوكمة الشركات الصادرةمن الستون والرابعة والستون  تيناستنادًا إلى ما نصت عليه الماد

 قه المواف١٦/٠٥/١٤٣٨( وتاريخ ٢٠١٧ – ١٦ – ٨مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم )
( وتاريخ ٢٠١٨ – ٣٥ – ١والمعدلة بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم )م ١٣/٠٢/٢٠١٧
ة حوكمة الشركة المعتمدة ئحالمن الستون الخامسة و والمادة  م٢٦/٠٣/٢٠١٨هـ الموافق ٠٧/١٤٣9/٠9
تصدر الجمعية بقرار من الجمعية العامة العادية  و الترشيحات والمكافآت تشكيل تم يم ١٧/٠١/٢٠١٨في 

على أن تشمل هذه الالئحة هذه اللجنة الئحة عمل  -بناًء على اقتراح من مجلس اإلدارة  -العامة للشركة
اعد إختيار أعضائها ، وكيفية ترشيحهم ، ومدة عضويتهم ضوابط وإجراءات عمل اللجنة ، ومهامها ، وقو 

 ، ومكافآتهم ، وآلية تعيين أعضائها بشكل مؤقت ، فى حال شغور أحد مقاعد اللجنة .

 :أحكام عامة ثانيًا: 
يسعى مجلس ادارة الشركة الى تطبيق اطار حوكمة الشركة وفقا لنظام حوكمة الشركات الصادر من  .١

 ة ومن أجل التأكد بأن أعمال الشركة تتماشي مع أفضل الممارسات في مجالقبل هيئة السوق المالي
وعرضها على الجمعية العامة العادية المراجعة عداد الئحة لجنة إحوكمة الشركات فقد قام المجلس ب

 .العتمادها 
ذلك كيفية تنفيذ تلك  أعمال اللجنة ونطاق مسئولياتها بما في تلترشيحات والمكافآاتوضح الئحة  .٢

 ها واجراءات عملها وشروط عضويتها. المسئوليات
يقوم المجلس بمراجعة هذه الالئحة واجراء التعديالت والتحديثات الالزمة عليها كلما رأي ذلك ضروريا  .٣

 هيئة السوق المالية. ولوائحوتكون التعديالت والتحديثات بالحد المطلوب لتتماشى مع أنظمة 
التوصية للجمعية دارة الشركة سنويا تقييم اداء اللجنة ويقدم توجيهاته لتحسين االداء أو يتولى مجلس ا .٤

 تغيير أعضائها.ب

 :تشكيل اللجنة: ًاثالث
 غيرهم أو منأعضاء مجلس االدارة  منوالمكافآت  الترشيحات لجنةمجلس اإلدارة  من بقرار تشكل .١

 التنفيذيين، مجلس اإلدارة من أعضاء أياً  تضم وأال األقل على مستقل عضو بينهم من يكون  أن على
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تتوافر فيهم  خمسة، على يزيد وال عن ثالثةالترشيحات والمكافآت   لجنة أعضاء عدد يقل أال ويجب
 الشروط المطلوبة .

العضاء اللجنة أي عالقة ممكن أن تتعارض مع استقالليتهم ، ويتم االلتزام باللوائح  اليكون يجب أن  .٢
 المعمول بها لتقييم مدى استقاللية االعضاء .واالنظمة 

يحق فقط العضاء اللجنة حضور اجتماعاتها ويجوز دعوة أشخاص اخرين لحضور كل أو جزء من  .٣
 االجتماع وذلك حسب الحاجة.

 :اختصاصات اللجنة وصالحياتها ومسؤولياتهارابعًا: 
 :يلي بما المكافآت والترشيحات لجنة تختص

 المكافآتأوال : بخصوص 

 ورفعها ،إلدارة واللجان المنبثقة عن المجلس وكبار التنفيذيين عداد سياسة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس اإ  .١

 اتباع السياسة تلك في يراعى أن على العامة، من الجمعية العتمادها تمهيداً  فيها للنظر اإلدارةمجلس  إلى

 .تنفيذها من والتحقق عنها، باألداء، واإلفصاح ترتبط معايير

العالقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها ، وبيان أى إنحراف جوهرى عـن هـذه توضيح  .٢
 السياسة .

 .منها األهداف المتوخاة تحقيق في فعاليتها مدى وتقييم المكافآت، لسياسة الدورية المراجعة .٣

التوصــية لمجلــس اإلدارة بمكافــآت أعضــاء مجلــس اإلدارة واللجــان المنبثقــة عنــه وكبــار التنفيــذيين عــدا لجنــة  .٤
 المراجعة وفقًا للسياسة المعتمدة .

 ثانيا : بخصوص الترشيحات

 .التنفيذية واإلدارة مجلس اإلدارة في للعضوية واضحة ومعايير سياسات اقتراح .١

 مراعاة مع والمعايير المعتمدة، للسياسات وفقاً  ترشيحهم وإعادة فيه أعضاء بترشيح لمجلس اإلدارة التوصية  .٢

 .باألمانة مخلة بجريمة إدانته سبقت شخص أي ترشيح عدم

 .التنفيذية وظائف اإلدارة وشغل مجلس اإلدارة لعضوية المطلوبة والمؤهالت للقدرات وصف إعداد .٣

 .مجلس اإلدارة ألعمال تخصيصه العضو على يتعين الذي الوقت تحديد .٤

  اإلدارة مجلـس اإلدارة ووظـائف لعضـوية المناسـبة المهـارات مـن الالزمـة لالحتياجـات السـنوية المراجعـة .٥
 .التنفيذية

 .إجراؤها يمكن التغييرات التي شأن في و تقديم التوصيات التنفيذية واإلدارة مجلس اإلدارة هيكل راجعةم .٦
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      العضـو كـان إذا تعـارض مصـالح أي وجـود وعـدم المسـتقلين، األعضـاء اسـتقالل مـن سـنوي  بشـكل التحقـق .٧
 .أخرى  شركة مجلس إدارة عضوية يشغل

 وكبار واألعضاء المستقلين التنفيذيين غير واألعضاء التنفيذيين لألعضاء وظيفي توصيف ضعو  .٨
 .التنفيذيين     

 كبار التنفيذيين  أو مجلس اإلدارة أعضاء أحد مركز شغور حال في الخاصة اإلجراءات وضع .9
 تحديد جوانب الضعف والقوة فى مجلس اإلدارة ، وإقتراح الحلول لمعالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة   .١٠
 شـروط مـن هـذه الالئحـة فـي ورد مـا مراعـاة مجلـس اإلدارة أعضـاء ترشـيح عنـد الترشـيحات لجنـة علـى  .١١

 .متطلبات من الهيئة تقرره وما وأحكام،

ة الـــذين تطـــرح أســـمائهم أمـــام الجمعيـــة العامـــة عـــدد المقاعـــد يجـــب أن يفـــوق عـــدد المرشـــحين لمجلـــس اإلدار   .١٢
 المتوافرة بحيث يكون لدى الجمعية العامة فرصة اإلختيار من بين المرشحين .

وفى الموقع اإللكترونـى للسـوق ، وفـى أى  للشركة اإللكتروني الموقع في إعالن الترشح  نشر على الشركة  .١٣
 علـى األشـخاص الـراغبين فـى الترشـح لعضـوية مجلـس اإلدارة ،  وسيلة أخرى تحددها الهيئة ، وذلك لـدعوة

 .اإلعالن تاريخ من الترشيح مفتوحًا مدة شهر على االقل باب يظل أن
  غيره أو ترشيح نفسه في الشركة في مساهم كل بحق أحكام من الفصل هذا في ورد ما يخل ال .١٤

 نفيذية والنظام األساسى للشركة .ولوئحه التنظام الشركات  ألحكام وفقاً  اإلدارةمجلس  لعضوية      

 :سياسات المكافآت خامسًا: 

 :يلي ما المكافآت سياسة في يراعى أن يجب النظام، بأحكام إخالل دون 
 .وأهدافها الشركة استراتيجية مع انسجامها .١
 وتنميتها إنجاح الشركة على التنفيذية واإلدارة مجلس اإلدارة أعضاء حث بغرض المكافآت تقدم أن .٢

 .الطويل المدى على المكافآت باألداء من المتغير الجزء تربط كأن الطويل، المدى على
 والمؤهالت المنوطة بشاغلها، والمسؤوليات والمهام الوظيفة، مستوى  على بناء المكافآت تحدد أن .٣

  .األداء ومستوى  والمهارات، العملية، والخبرات العلمية،
 .الشركة لدى المخاطر جةودر  وطبيعة حجم مع انسجامها .٤
مع تفادى ما قد ينشأ عن  مع المكافآت، تحديد في األخرى  الشركات ممارسات االعتبار في األخذ .٥

 .للمكافآت والتعويضات مبرر  غير ذلك من ارتفاع
 .فيها عدم المبالغة مع وتحفيزها، عليها والمحافظة المهنية الكفايات استقطاب تستهدف أن .٦
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 قدمها دقيقة معلومات غير على بناء تقررت أنها تبين إذا استردادها أو المكافأة صرف إيقاف حاالت .٧
 على للحصول الوظيفي استغالل الوضع لمنع وذلك التنفيذية، اإلدارة أو مجلس اإلدارة في عضو

 .مستحقة غير مكافآت
 أو جديداً  إصداراً كانت  سواء التنفيذية واإلدارة مجلس اإلدارة ألعضاء الشركة في أسهم منح تنظيم  .٨

 الشركة. اشترتها أسهماً 

 إجراءات الترشيح  :سادساً 
 هذه الالئحة في ورد ما مراعاة مجلس اإلدارة أعضاء ترشيح عند الترشيحات المكافآت و لجنة على  .١

 .متطلبات من الهيئة تقرره وما وأحكام، شروط من
أسمائهم أمام الجمعية العامة عدد المقاعد يجب أن يفوق عدد المرشحين لمجلس اإلدارة الذين تطرح   .٢

 المتوافرة بحيث يكون لدى الجمعية العامة فرصة اإلختيار من بين المرشحين .

 الترشح إعالن نشر  :سابعاً 
وفى الموقع اإللكترونى للسوق ، وفى أى  للشركة اإللكتروني الموقع في إعالن الترشح  نشر على الشركة 

 على وسيلة أخرى تحددها الهيئة ، وذلك لدعوة األشخاص الراغبين فى الترشح لعضوية مجلس اإلدارة ، 
 .اإلعالن تاريخ من الترشيح مفتوحًا مدة شهر على االقل باب يظل أن

 الترشح في المساهم حق : ثامناً 
 لعضوية غيره أو ترشيح نفسه في الشركة في مساهم كل بحق أحكام من الفصل هذا في ورد ما يخل ال

 نظام الشركات ولوئحه التنفيذية والنظام األساسى للشركة  ألحكام وفقاً  مجلس اإلدارة

 :الترشحيات والمكافآت اجتماعات لجنة : تاسعًا 
 .على األقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك كل ستة أشهر بصفة دورية الترشيحات والمكافآت تجتمع لجنة 

 :رئيس اللجنة: عاشراً 
 . من بين أعضائها بتعيين رئيس اللجنة دارةمجلس اإلقوم ي .١
الجتماع اللجنة بانتخاب احدهم لرئاسة االجتماع في حال تغيب رئيس  ون عضاء الحاضر يقوم األ .٢

 اللجنة عن حضور االجتماع.
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بتنظيم اجتماعات اللجنة ، وتحديد جدول أعمال اجتماعاتها واالطالع  المراجعةيقوم رئيس لجنة  .٣
 على كافة المعلومات والوثائق الالزمة لتنفيذ مسئولياتها.

 اللجنة  سرأمين : احد عشر
 تعين اللجنة أمين سر لها .

  : النصاباثنى عشر
 . أغلبية أعضائهاحضور يتحقق النصاب القانوني الجتماعات اللجنة ب

 إجراءات االجتماعات: عشرثالثة 
. ويجوز الي عضو من أعضاء اللجنة مرتين )كل ستة أشهر(قل اجتماعاتها على األتعقد اللجنة  .١

ترتيب عقد ذلك  أن ذلك ضروريا بحيث يتولى أمين السرطلب عقد اجتماع للجنة اذا ما رأى أن ي
بل ما اليقل عن سبعة أيام االجتماع . وما لم يتم االتفاق على خالف ذلك ، يقوم رئيس اللجنة ق

عمل بتوجيه دعوة يحدد فيها المكان والزمان وجدول االعمال الذي سيتم مناقشته الى كل عضو 
 من أعضاء اللجنة وأي شخص آخر تمت دعوته لحضور االجتماع . 

 .يجب حضور أغلبية أعضاء اللجنة حتى يكتمل النصاب القانوني النعقاد االجتماع  .٢
اللجنة توكيل عضو اخر لحضور االجتماع بالنيابة عنه أو التصويت عنه في يمكن لعضو  ال .٣

 االجتماعات.
 . بالقرار الذي صوت له رئيس اللجنة في حالة تساوي االصوات ُيــــؤخذ .٤
الترشيحات يجب على أعضاء اللجنة وغيرهم من االشخاص الحاضرين الجتماعات لجنة  .٥

ت والمستندات التي حصلوا عليها وفحوي نقاشاتهم في المحافظة على سرية االجتماعا والمكافآت 
سرار الشركة وخاصة أسرار العمليات التشغييلية واالسرار المهنية التي أاالجتماعات وعدم افشاء 

 تم االلمام بها أثناء عملهم باللجنة. 
 ع لها.تقوم اللجنة بمتابعة تنفيذ نتائج االجتماعات السابقة وأية مواضيع عالقة منذ اخر اجتما .٦
يجوز للجنة أن تعقد اجتماعتها عن طريق مكالمة جماعية بالهاتف أو الفيديو المرئي أو أية وسيلة  .٧

اتصال مشابهة اذا كان باستطاعة كافة االعضاء المشاركين في االجتماع سماع بعضهم بعضا 
لة والتحدث فيما بينهم خالل انعقاد االجتماع . ويعتبر عضو اللجنة المشارك عن طريق هذه الوسي
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حاضرا شخصيا في االجتماع وأنه محسوب من ضمن النصاب المقرر ويحق له التصويت. 
اللجنة كتابة كافة القرارات التي اتخذتها اللجنة خالل االجتماع المنعقد بطريقة  أمين سرويتولى 

 المكالمة الجماعية بالهاتف أو الفيديو المرئي أو أية وسيلة اتصال مشابهة . 

 مل اللجنة مدة ع: اربعة عشر
والتي تستمر لنهاية مدة عضوية  تكون مدة التعيينات في اللجنة لمدة ثالث سنوات باستثناء أول مدة للجنة

 أول مجلس ادارة .

 : استبدال بعض أو كل اعضاء اللجنةخمسة عشر
ذلك  تمتى ما رأ ضاء اللجنة بالكامل أو أحد أعضائهاعأ استبدال  مجلس اإلدارةمن جوز بقرار ي .١

 .مناسبا
مكان أي عضو من أعضاء اللجنة االستقالة وذلك بتسليم اشعار خطي لرئيس المجلس ورئيس إب .٢

 وترشيح المجلس للبديلمجلس االدارة بعد اعتمادها من  اللجنة وتصبح االستقالة سارية المفعول
 . ذا حدد االشعار تاريخا للتنفيذإال إفي وقت تسليم االشعار 

 الترشحيات والمكافاتعضاء لجنة مكافآت أ: ستة عشر
الحصول على التعويض بدل  بما فيهم أمين سر اللجنة يحق لكل عضو من أعضاء اللجنة .١

ره من ريال سعودي نظير كل اجتماع يحض ٣.٠٠٠مبلغ حضور عن كل جلسة بما يعادل 
 .اجتماعات اللجنة 

الحصول على تعويض عن تكاليف السفر مقابل  مدينة جيزانيحق ألعضاء اللجنة المقيمين خارج  .٢
من مكان اقامته الى موقع الشركة  باياإحضور االجتماع ، تشمل هذه التكاليف تذكرة السفر ذهابا و 

 . الرئيسي أو مكان انعقاد االجتماع باالضافة الى أي تكاليف أخرى مرتبطة باالقامة والمواصالت
مة للجمعية العامة عن التعويضات والمكافات المدفوعة يجب ان تفصح تقارير مجلس االدارة المقد .٣

 الى اعضاء اللجنة .

 محاضر االجتماعات : عشرسبعة 
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تسجل قرارات اللجنة في محاضر اجتماعات وتحفظ هذه المحاضر بعد التوقيع عليها من قبل أعضاء 
 .اللجنة سجالت محاضر  فياللجنة الذين حضروا االجتماع 

 المسئوليات المتعلقة بالتقارير : عشر ثمانية
بشأن وقائع ومناقشات  والتوصيات اللجنة على رئيس اللجنة رفع تقرير رسمي هعقب كل اجتماع تعقد

 . وقرارات اللجنة الى مجلس االدارة
 

 
 

بتاريخ  الثالثاءبموجب قرار الجمعية العامة لمساهمي الشركة المنعقدة يوم  الالئحةصدرت هذه 
  على اقتراح من مجلس اإلدارة.ًء م بنا09/04/2019 قالموافـ ه04/08/1440

 بتاريخ االثنين يوم المنعقدة الشركة لمساهمي العامة الجمعية قرار بموجبالالئحة  تعديلتم كما 
 .اإلدارة مجلس من اقتراح على ءً بنا م20/04/2020 قالمواف ـه27/08/1441

 

 ،،،فقواهلل املو


