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أنا املســـاه (اسـ ـ املوكال الريا

 ............................................................اجلنســـي ،.............................. .مبوجب هوي.

شــ ـ

ــــي / .إقام / .جواز ســــلر (للس الســــقو ي .رق ( .............................صــــا ر م ،.............................. .ي ــــل

الشــ ـ

ــــي / .ملوي يالتوقيم ( .اســ ـ الشــــرك .املوك  ........................................................... .ومالك ]ة[ ألســ ـ

د ها ( .............................سـ ًام م .أسـ شــرك .ســس (شــرك .مســاهً .ســقو ي .مدرج .مسـ  .مبوجب سـ ل
جتاري صا ر م .اي ا يرق  2721111725وتاريخ 9412/19/92هــــــــ ،واستنا ام اا ن
ل شـرك .فإنين ي ذا أوكل (اسـ الوكيل الريا

املا ة ( 77م .النظام األساس

 ...........................................................هوي .رق (.............................

لينوب ين يف حضـــور اجتًاجل اجلًقي .القام .القا ي .الذي ســـيق د يف فندق ق ـــر اي ا يف مدين .اي ا ،املً ة .القريي.
السقو ي .يف متام السا س .والن ف م .مساء يوم االحد يتاريخ 9341/13/94هـــــــــــــــــ ـ (حسب ت وي ام ال رى املوافق
7192/97/49م ،وقد وك ته يالت ويت نياي .ين ى املواضيم املدرج .ى جدول اال ًال وغسها م .املواضيم ال
قد تطرح ا اجلًقي .القام .القا ي .ل ت ـــويت ي ا ،والتوقيم نياي.م ين ى كاف .ال رارات واملســـتندات املتق  .ي ذه
االجتًا ات ،ويقترب هذا التوكيل ساري امللقول هلذا االجتًاجل أو أي اجتًاجل الحق يؤجل اليه.
اسـ ـم موقع التوكيل:
صفة موقع التوكيل:
رقم السجل املدني ملوقع التوكيل (أو رقم اإلقامة أو جواز السفر لغري السعوديني):
توقيع املوكل (باإلضافة للختم الرمسي إذا كان مالك األسهم شخصاً معنوياً):

مرفق البند رقم ()1
الئحة جلنة املراجعة
] تشةيل ال ن .وم ًات ا وضوايط ً ا ومةافآت أ ضائ ا [

(قبل التعديل)

22/ 2

املادة (  : ) 1متهيد :
 9/9تنظ هذه الالئح .تشةيل جلن .املراجق .يف الشرك .وم ًات وضوايط ً ا ومةافآت أ ضائ ا.
 7/9ختضـــــم هذه الالئح .ألحةام نظام الشـــــركات ،وأحةام النظام األســـــاســـ ـ ل شـــــرك ،.والئح .حوكً.
الشـــرك ،.ونظام الســـوق املالي .ولوائحه التنليذي .وقوا د التسـ ـ يل واال راو ،والئح .حوكً .الشـــركات يف
املً ة .القريي .السقو ي .وتسرتشد يأفضل املًارسات مبا يتناسب مم طبيق .نشاط الشرك .و ً يات ا.
 4/9جيب ى أ ضـــاء

إل ار ارة وأ ضـــاء جلا اب إل وكبار التنليذي .يف الشـــرك .سارســـ .صـــالحيات

وتنليذ واجبات مبا ت تضيه م ح .الشرك..
 3/9جيب ى الشــرك .احرتام األنظً .وال وائو والتمام ا يارف ــاع  .املق ومات اجلوهري .ل ًســاهً .والدائن.
وأصحاب امل احل.
املادة (  : ) 2تعريفات :
تنطبق التقريلات الوار ة يف قائً .امل ـــط حات املســـت دم .يف لوائو هيئ .الســـوق املالي .وقوا دها ى هذه الالئح .ما
مل ي ض سياق الن

يلس ذلك ،وي

د يامل ط حات والقبارات أ ناه يف هذه الالئح .املقان املوضح .هلا:

الالئح :.الئح .جلن .املراجق..
الشرك :.شرك .سس ل ت ارة والسياح .وال نا  .والمرا  .والق ارات وا ًال امل اوالت.
إل ار ارة:

إل إ ارة الشرك..

ال ن :.جلن .املراجق .يف الشرك..
اجلًقي .القام :.اجلًقي .القام .ل شرك..
النظام :النظام األسـاسـ ل شـرك ،.ونظام السوق املالي .ولوائحه التنليذي ،.ونظام الشركات وأي تق يًات أو قرارات
ذات الق .صا ره م .اجل ات الرقايي .أو ارشرافي..
الئح .حوكً .الشــركات :الئح .حوكً .شـــركات املســـاهً .املدرج .يف الســـوق ال ـــا رة .

إل هيئ .الســـوق

املالي..
املادة (  : ) 3تشكيل جلنة املراجعة :
تشـــةل جلن .املراجق .ي رار م .اجلًقي .القام .القا ي .ل شـــرك .م .غس أ ضـــاء

إل ار ارة التنليذي .ســـواء م.

املســـــاهً .او م .غسه  ،ى اال ي ل د أ ضـــــائ ا  .ال  .وال يميد  .مخســـــ .و د يف ال رار م ًات ال ن.
وضــوايط ً ا ومةافآت أ ضــاءها (الئح .جلن .املراجق ، .وذلك ي رار توصــي .أو اقرتاع م.

إل ار ارة يرفم اا

اجلًقي .القام .ل شرك..
املادة (  : ) 4غرض ومرجعية جلنة املراجعة :
ت وم جلن .املراجق .مبقاون.

إل ار ارة يف أ اء واجباته وت ريف مسئولياته املتق  .يالرقاي .الداخ ي .وتقي .مراجق

احلســايات و راســ .ت ارير املراجق .الداخ ي .وامل ًات واملســئوليات املرتبط .ي ا وف ام ملوا هذه الالئح .وتةو مرجقي.
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جلن .املراجق .ب إل اال ارة ،وت وم ال ن .يقري حماضـــرها املتضـــًن .نتائم ا ًاهلا وقرارات ا وتوجي ات ا وتوصـــيات ا
وأي ت ارير صا رة ن ا اا

إل ار ارة ي ل .وري ،.ويف حال .تقاري قرارات

إل ار ارة مم قرارات أو توصيات

ال ن .وخاص .يف تقي .مراجم احلسايات او مله وحتديد أتقايه او يف تقي .املراجم الداخ او مله وما يرتبط يذلك
فا

ى اب إل تضً .ذلك يف ت رير

إل ار ارة السنوي مبربرات دم اخذه يتوصيات ال ن..

املادة (  : ) 5ضوابط وشروط العضوية يف اللجنة وأمانة سر اللجنة :
 9/2جيب اال ي ل د أ ضــاء ال ن . .ال  .وال يميد  .مخســ .ويةو يين
وذلك ي رار م.

ت

يالشــئو املالي .احملاســبي.

إل ار ارة يوص ـ فيه يقد أ ضــاء ال ن .وي رتع أمساء املرشــح .لرئاســ .و ضــوي .ال ن.

ويرفم اا اجلًقي .القام .القا ي .ال تًا ه.
إل ار ارة التنليذي .سـواء م .املساهً .او م .غسه ويلضل أ

 7/2ا يةو أ ضـاء ال ن .م .غس أ ضـاء

يةو م .األ ضــــــاء املســــــت  ،.كًا ال جيوز ا يةو م .أ ضــــــاء

إل ار ارة التنليذي .او م .كبار

التنليذي .يف الشركات ال تسيطر ي ا الشرك..
 4/2تةو رئاســــ .ال ن .الحد أ ضــــاء

إل اال ارة ى ا يةو م .غس أ ضــــاء

إل ار ارة التنليذي .يف

الشرك .ويلضل ا يةو م .األ ضاء املست ..
 3/2ال جيوز لقضو ال ن .أ ينيب غسه يف حضور اجتًا ات ال ن .أو الت ويت ى قرارات ا وتوصيات ا.
 2/2ال جيوز لقضــــو ال ن .أ جيًم اا جانب ضـــــويته يف جلن .املراجق .ضـــــوي .أي جلن .ائً .أخرى منبث  .م.
إل ار ارة.
 5/2تةو مدة ضوي .ال ن .م .يداي .ورة

إل ار ارة وتنت

يانت اء ا ًال ورة اب إل.

 2/2ت وم ال ن .يتقي .ام .ســر هلا م .ي .أ ضــائ ا او ام .ســر

إل ار ارة او م .فريق إ ارة الشــرك .ملتايق.

شـــــــئو ال ن .م .التنســـــــيق وار دا الجتًا ات وا ًال ال ن ،.وا دا حماضـــــــرها وتو ي ا ومتايق .تنليذ
توصيات ا وتوجي ات ا وقرارات ا وما يرتبط يأ ًال ال ن .وتةو مدة م امه مرتبط .مبدة ضوي .ال ن..
املادة (  : ) 6مهمات ومسئوليات جلنة املراجعة :
ختت

جلن .املراجق .ياملراقب .ى أ ًال الشرك .وتةو م ًات ومسئوليات جلن .املراجق .ى وجه اخل وص ى

النحو املب .أ ناه ،إا جانب أي م ًات ومسئوليات أخرى قد يوك ا هلا

إل ار ارة يف نطاق ً ا:

 9/5االشــــــــــرال ى أ ًال املراجق .الداخ ي .يف الشــــــــــرك .م .أجل التح ق م .مدى فا يت ا يف تنليذ اال ًال
وامل ًات املط وب من ا وفق األ رال امل ني .هلا.
7/5

راس .مدى كلاي .نظام الرقاي .الداخ ي .ووضم ت رير مةتوب  .رأي ا وتوصيات ا يف شأنه.

4/5

راس .خط .وت ارير املراجق .الداخ ي .ومتايق .تنليذ ارجراءات الت حيحي .وامل حوظات الوار ة في ا.
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وحتديد أتقاي مم املرا اة ند التوصـــي .يالتقي.

 3/5التوصـــي .ب إل ار ارة يتقي .مراجق احلســـايات وف ـ ـ
التأكد م .است الليت .

 2/5متايق .أ ًال وت ارير ومالحظات مراجق احلســــــــــــــــــــــايات وا تًا أي ًل خارو نطاق أ ًال املراجق .ال
ية لو ي ا أ ناء قيام يأ ًال املراجق..
5/5

راس .خط .املراجق .مم مراجم احلسايات وإيداء أي م حوظات ي ا.

 2/5النظر يف ال وائ املالي .األولي .والســــنوي .ل شــــرك ،.والت ارير وامل حوظات ال ي دم ا مراجم احلســــايات قبل
رض ا ى

إل ار ارة وايداء مرئيات ا ي ا إ وجدت والتوصي .يشأن ا.

7/5

راس .السياسات احملاسبي .املتبق .وإيداء مرئيات ا وتوصيات ا ب إل ار ارة يف شأن ا.

1/5

راس .حاالت تقاري امل احل وصل ات األش اص ذوي القالق .وايداء مرئيات ا وتوصيات ا يف شأن ا اا

إل

ار ارة.
 91/5مراجق .الئح .ال ن .مرة ى األقل ســـنويام أو ند الضـــرورة ورفم التوصـــيات واالقرتاحات يشـــأن ا اا

إل

ار ارة.
املادة (  : ) 7التقرير السنوي للجنة املراجعة :
ى جلن .املراجق .إ دا ت رير  .رأي ا يف شــــأ مدى كلاي .نظام الرقاي .الداخ ي .يف الشــــرك .و ًا قامت يه م.
ا ًال تدخل يف نطاق اخت ـــاصـ ـ ا اا

إل ار ارة ،و ى

إل ار ارة أ يوزجل نسـ ـ ام كافي .م .هذا الت رير يف

مركم الشــرك .الرئيإل قبل مو د انق ا اجلًقي .القام .يقشــرة أيام ى األقل لتمويد كل م .رغب م .املســاهً.
ينس  .منه ويت ى الت رير أ ناء انق ا اجلًقي..
املادة (  : ) 8صالحيات جلنة املراجعة :
يارضــاف .اا أي صــالحيات متنح ا هذه الالئح .ل ن .او أي صــالحيات قد نمنح ا هلا

إل ار ارة فإنه

ق ل ن.

املراجق .يف سبيل ال يام يواجبات ا وأ اء م ًات ا ومسئوليات ا ما ي :
 9/7االطالجل ى س الت الشرك .وو ائ ا.
 7/7ط ب أي إيضاع او ييا م .أ ضاء
 4/7الط ب م.

إل ار ارة

إل ار ارة او ار ارة التنليذي..

وة اجلًقي .القام .ل شـــــــرك .لالنق ا إذا أ اق

إل ار ارة ً ا او تقرضــــــــت

الشرك .ألضرار او خسائر جسيً..
املادة (  : ) 9االستعانة واملشورة :
ل ن .املراجق .يف سبيل ال يام مب ًات ا ومسئوليت ا االستقان .واملشورة الداخ ي .واخلارجي .ى النحو التال :
 9/1جيب ى الشرك .توفس مجيم اخلدمات ار اري .الالزم .ل ن .ل يام مب ًات ا ومسئوليات ا.
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إل ار ارة او ار ارة التنليذي .أو أي م .موظلي ا ،أو

 7/1جيوز ل ن .املراجق .االســـتقان .يأي ضـــو م .أ ضـــاء

يأي م .املةاتب االســــــــتشــــــــاري .املرتبط .ياتلاقيات مم الشــــــــرك ،.كًا جيوز هلا تة يف او االســــــــتقان.
مبت

ـ ــ .افرا او ج ات اســتشــاري .او مت

ال يام يدراســــــــات او تدقيق او فح

ـ ــ .للري احل ــول ى املشــورة او املســا دة او الن ـو او

ســــــ ـ الت يف أي أمر حتتاو اليه سا هو يدخل يف نطاق ً ا وف ام هلذه

الالئح..
4/1

ى ال ن .ا تؤكد وحترص مم م .يت االســـتقان .يه وف ما ألحةام الل رة ( 7م .هذه املا ة ضـــرورة االلتمام
ياحملافظ .ى ســـري .املق ومات والبيانات اخلاصـــ .يالشـــرك .و دم إذا  .او اســـت دام ذلك يف غس األغراي
احملد ة هلا.

املادة (  : ) 10اجتماعات وضوابط عمل جلنة املراجعة :
تق د ال ن .اجتًا ات ا وف ام ل ضوايط التالي:.
 9/91تق د ال ن .اجتًا ات ا ي ـــــــل .وري .وك ًا

ت احلاج .ى اال ت ل  .أريق .اجتًا ات يف الســـــ ـن .املالي.

الواحدة.
 7/91تق د ال ن .اجتًا ات ا يد وة م .رئيس ا أو م .خالل ام .سر ال ن .يالتنسيق مم رئيإل ال ن .وا ضائ ا ،أو
يناءً ى ط ب ضوي .م .أ ضائ ا ،وجيوز لرئيإل

إل ار ارة او

إل اال ارة ط ب

د اجتًاجل استثنائ

ل ن ،.كًا جيوز ملراجم حســـــايات الشـــــرك .او املراجم الداخ ط ب ذلك ول قضـــــو املنتدب واملدير القام او
املدير املال ط ب اجتًاجل ل ن .متى ما است مم االمر.
 4/91ترا

ال ن.

د اجتًا ات ا مبا يتناســب مم املوا يد النظامي .لنشــر ال وائ املالي .األولي .والســنوي ،.ومرا اة

موا يد اجتًا ات

إل ار ارة ما أمة .ليتســــنى هلا ت دي توصــــيات ا وقرارات ا وت اريرها اا اب إل ل بت

في ا يف الوقت املناسب وخاص .ند وجو أمور جوهري .ت تمم الشرك .ارف اع ن ا وف ام ل نظام.
 3/91يف حال .تقذر حضـــــور رئيإل ال ن .ألي اجتًاجل جيوز له تلوي

أحد أ ضـــــائ ا لرتأس االجتًاجل احملد

يةو خطيام يالتســــــــــــ ي او ياللاكإل أو يالربيد ارلةرتون  ،ويف حال .تقذر ذلك جاز لرئيإل

ىأ

إل ار ارة

اختيار أحد أ ضاء ال ن .لرئاس .االجتًاجل و ده.
 2/91يشرتط ل ح .اجتًا ات ال ن .حضور اغ بي .أ ضائ ا.
 5/91ت ـدر قرارات ال ن .وتوصـيات ا وتوجي ات ا يأغ بي .أصـوات احلاضـري ،.و ند تساوي األصوات يرجو اجلانب
الذي صـــوت مقه رئيإل االجتًاجل ،وال جيوز لقضـــو ال ن .االمتناجل  .الت ـــويت ى قرارات ا او توصـ ـيات ا مم
مرا اة الل رة ( 3/94م .املا ة ( 94م .هذه الالئح..
 2/91جيوز أ ت وم ال ن .يق د اجتًا ات ا  .طريق وسـائل الت ني .احلديث( .سواء يواسط .اهلاتف املسًوجل أو املرئ
أو أي وســــــي  .أخرى يتلق ي ا اال ضــــــاء  ،كًا جيوز ل قضــــــو ا يثبت حضــــــوره ألي م .اجتًا ات ال ن.
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ياملشـــــارك .اهلاتلي .املســـــًو  .او املرئي .أو أي وســـــي  .أخرى م بول .وذلك ند الضـــــرورة مبواف  .األ ضـــــاء
االخري ،.وينطبق ى صــح .هذه االجتًا ات وصــح .مشــارك .أي ضــو ما ينطبق ى احلضــور اصــال .م.
ناحي .ن اب

د االجتًا ات والت ويت وا تًا حماضرها أو قرارات ا.

 7/91جيوز أ ت وم ال ن .يف احلاالت القاج  .يإصـــدار قرارات ا وتوصـــيات ا وتوجي ات ا وت اريرها يالتًرير  .طريق
رضـ ـ ا ى كاف .األ ضـــاء متلرق ،.ى ا يت

رضـ ـ ا يف اول اجتًاجل الحق وتضـــًين ا يف حمضـــر ذلك

االجتًاجل.
 1/91تو ق اجتًا ات ال ن .يناءً ى ما جاء يف املا ة ( 99م .هذه الالئح..
املادة (  : ) 11توثيق اجتماعات اللجنة :
 9/99تو ق م

مداوالت ال ن .وقرارات ا وتوصـــــــيات ا يف حماضـــــــر يدون ا ام .الســـــــر ويوقق ا رئيإل االجتًاجل

واأل ضاء احلاضرو وام .السر.
 7/99يقد ام .ســـر ال ن .مســـو ة حمضـــر لةل اجتًاجل يدو فيه تاريخ االجتًاجل ومةانه او وســـي .
وأمساء احلاضري .واللائب .وم

د االجتًاجل

مناقش .ما مت التوصل اليه م .توصيات او توجي ات او قرارات.

 4/99يرسل ام .السر مسو ة حمضر كل اجتًاجل اا رئيإل وأ ضاء ال ن .لالطالجل وايداء أي مالحظات ي ا.
 3/99تنظ حماضر وو ائق ومراسالت كل اجتًاجل وحتلظ يف م ف خاص يس ل الرجوجل اليه ند احلاج..
املادة (  : ) 12انتهاء العضوية يف جلنة املراجعة وتعيني البديل :
تنت

القضوي .يف جلن .املراجق .يف احلاالت التالي:.

 9/97انت اء مدة ال ن .وفق ما جاء يف هذه الالئح..
 7/97ط ب االســــــت ال .م .ضـــــــوي .ال ن .ومواف .

إل ار ارة ي ا ،وترفم ط ب االســـــــت ال .اا رئيإل اب إل

لقرض ا ى اب إل والبت في ا.
 4/97ا لاء

إل ار ارة ألي ضــــو م .ضــــوي .ال ن .يســــبب االخالل يشــــروط وضــــوايط القضــــوي ،.او واجبات

ومسئوليات القضو وفق ما جاء يف هذه الالئح..
 3/97ند انت اء ضــــوي .أي م .أ ضــــاء ال ن .ألي ســــبب ف ً إل ار ارة تقي .ضــــوام بخر يديالم ل قضــــو املنت ي.
ضويته ليةًل املدة املتب ي .لس له ،ويقري هذا التقي .ى اجلًقي .القام .يف اول اجتًاجل الحق هلا.

املادة (  : ) 13واجبات ومسئوليات عضو جلنة املراجعة :
يتق .ى كل ضو يف جلن .املراجق .يف سبيل ال يام مب امه يف ال ن .وف ام ألحةام هذه الالئح .االلتمام مبا ي :
 9/94االنتظام يف حضور اجتًا ات ال ن .واملشارك .اللقال .يف ا ًاهلا ،و ى القضو الذي يطرأ ما يستوجب غيايه
او دم مشاركته يف أي اجتًاجل ا خيطر رئيإل ال ن .أو ام .السر يذلك.
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 7/94احملافظ .ى اسـرار الشـرك .وال جيوز لقضو ال ن .ا يذيم اا املساهً .او اللس ما وقف يه م .مق ومات
او ييانات او اسـرار الشـرك .يسـبب ضـويته يف ال ن .واال وجب ى
 .التقوي

إل ار ارة ا لاءه فضالم  .مساءلته

 .أي ضرر ل شرك .او أي م .القام  .في ا قد يرتتب ى ذلك.

 4/94ا يل ــو ل ن .إذا مل تتوافق ضــويته مم شــروط وضــوايط القضــوي .يف هذه الالئح .أو إذا طرأ مســت بالم ما
يتقاري مم ت ك الشروط والضوايط.
 3/94ا يل ـو ل ن . .أي م ـ ح .مباشرة او غس مباشرة له يف املوضو ات املقروض .امام ال ن .او  .أي ا ًال
و و تت حلســاب الشــرك .وا بات ذلك يف حمضــر االجتًاجل ،وال جيوز له االشــرتا ي يف أي قرار او توصــيه يف
هذا الشأ .
 2/94يف مجيم األحوال ينطبق ى ضـــــو ال ن .ما ينطبق ى ضـــــو

إل ار ارة م .واجبات ومســـــئوليات وفق

النظام.
املادة (  : ) 14سياسة مكافآت وبدالت أعضاء جلنة املراجعة وأمني السر :
 9/93مةافأة ســــــنوي .قدرها  971.111ريال (مائ .و شــــــرو ألف لرئيإل ال ن .و 911.111ريال (مائ .ألف لةل
ضو م .األ ضاء االخري .ى ا يةو استح اق هذه املةافـأة متناسبام مم د االجتًا ات ال

ضرها

القضو خالل السن..
 7/93يدل حضــور لةل اجتًاجل م .اجتًا ات ال ن .قدره  4.211ريال ( ال  .بالل ومخســًائ .ريال لةل ضــو م.
األ ضاء.
 4/93يدل م ـاريف لتذاكر السـلر واملواصــالت م طوجل قدره  4.111ريال ( ال  .بالل ريال لةل ضـو م .أ ضــاء
ال ن .ل حضـــــور اصـــــال .ألي اجتًاجل م .اجتًا ات ال ن .م .مدين .اقامته اا مةا االجتًاجل اخل املً ة.
القريي .السقو ي..
 3/93يدل م ـــاريف إقام .م طوجل قدره  4.111ريال ( ال  .بالل ريال ألي ضـــو م .أ ضـــاء ال ن .ند اضـــطراره
لإلقام .يف مدين .مةا االجتًاجل ل حضور اصال .ألي اجتًاجل م .اجتًاجل ال ن .م .مدين .إقامته اخل املً ة.
القريي .السقو ي..
 2/93ترفم ال ن .التوصي .اا

إل ار ارة ياملةافأة السنوي .ألم .سر ال ن ،.وتلط الشرك .امل اريف املتق .

يه لتذاكر السلر واملواصالت وارقام .وغسها يف كل ما خي

شئو ال ن..

 5/93ت ـــــــرل املةافآت ويدالت احلضـــــــور والبدالت األخرى كًا أ اله يف ن اي .الســـــــن .املالي .اال يف حال .انت اء
ضوي .أي ضو قبل ن اي .السن .املالي .فإن ا ت رل ند انت اء القضوي..
املادة (  : ) 15اإلفصاحات :
إا جانب ما جاء يف املا ة ( 2م .هذه الالئح .وأي اف احات أخرى وفق النظام فإنه:
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 9/92تل ــو الشــرك .يف الت رير الســنوي ب إل ار ارة  .أمساء رئيإل وأ ضــاء ال ن .وت ــنيف القضــوي .لةل
ضو وأي تليس طرأ ى ذلك ،إا جانب د اجتًا ات ا وس ل احلضور خالل السن .املالي..
 7/92تل ــو الشــرك .يف الت رير الســنوي ب إل ار ارة  .امجال ما ت اضــاه أ ضــاء ال ن .م .مةافآت ويدالت
خالل السن .املالي..
 4/92تمو الشرك .ار ارة امل ت  .يف هيئ .السوق املالي .يأمساء رئيإل وأ ضاء ال ن .واي تليس قد يطرأ ى ذلك.
 3/92تل ـو الشـرك .يف الت رير السـنوي ب إل ار ارة  .أي تقاري إ وجد ي .توصيات ال ن .وقرارات اب إل
وأسباب دم األخذ يالتوصيات وفق ما جاء يف املا ة ( 3م .هذه الالئح..
 2/92تل و الشرك . .أي مق ومات أخرى ذات الق .يال ن .قد تط ب ا هيئ .السوق املالي .م .وقت آلخر.
املادة (  : ) 16احكام عامة :
 9/95ال تقد هذه الالئح .يدي  .ألحةام النظام ولوائحه التنليذي .وفيًا مل ير يشـــــــــــــــــــأنه ن

يت فيه الرجوجل اا

النظام ،و ند وجو أي تقاري يين ا او أي ف رة او أي ما ة في ا وي .النظام فإ احةام النظام تســــــو وتب ى
الل رات واملوا األخرى قيد التطبيق.
 7/95ب إل ار ارة مراجق .هذه الالئح .ند الضــرورة ي دل التطوير والتحســ .املســتًر وملواكب .أي تقديالت قد
تطرأ ى النظام ،ل وصول اا أفضل املًارسات امل ني..
 4/95يشرل

إل ار ارة ى تنليذ هذه الالئح .و ى رئيإل وأ ضاء ال ن .تنليذ ما جاء في ا.

 3/95ال جيوز التقديل ى هذه الالئح .اال ي رار اقرتاع أو توصي .م.
 2/95ل شرك .نشر هذه الالئح .او م
5/95

إل ار ارة وا تًا اجلًقي .القام..

ام هلا ى موقق ا االلةرتون او م .خالل أي وسي  .أخرى.

ق ألي مساه االطالجل ى هذه الالئح .يف مةاتب الشرك .يالتنسيق املسبق مم إ ارة الشرك..

 2/95ب إل ار ارة حق تلسس او إيضاع ما جاء يف هذه الالئح .م .احةام.
 7/95تةو هذه الالئح .نافذه م .تاريخ ا تًا اجلًقي .القام .ل شرك .هلا.
*********
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الئحة عمل جلنة املراجعة
] تشةيل ال ن .وم ام ا وضوايط ً ا ومةافآت أ ضائ ا [

(بعد التعديل)
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املادة (  : ) 1متهيد:
9/9

تنظ هذه الالئح .تشـةيل جلن .املراجق .يف الشـرك .وم ام ا وضوايط وإجراءات ً ا وقوا د اختيار أ ضائ ا
وكيلي .ترشـــيح ومدة ضـــويت ومةافآت وبلي .تقي .أ ضـــائ ا يشـــةل مؤقت يف حال شـــلور أحد م ا د
ال ن..

7/9

ختضــــــــم هذه الالئح .ألحةام نظام الشــــــــركات ،ونظام الســــــــوق املالي .ولوائح ًا التنليذي ،.وأحةام النظام
األســاس ـ ل شــرك ،.وقوا د التس ـ يل واال راو ،والئح .حوكً .الشــركات املســاهً .املدرج .يف الســوق املالي.
الســـقو ي ،.والئح .حوكً .الشـــرك ،.وتســـرتشـــد يأفضـــل املًارســـات مبا يتناســـب مم طبيق .نشـــاط الشـــرك.
و ً يات ا.

4/9

يتق .ى ار ارة التنليذي .يالشــــرك .تمويد أ ضــــاء

إل ار ارة واأل ضــــاء غس التنليذي .يوجه خاص وجلا

الشــرك .يًيم املق ومات والبيانات والو ائق والسـ الت الالزم ،.ى أ تةو كام  .وواضــح .وصــحيح .وغس
مض  .ويف الوقت املناسب لتًةين م .أ اء واجبات وم ام .
3/9

جيب ى أ ضـاء

إل ار ارة وأ ضـاء جلا اب إل وكبار التنليذي .يف الشرك .سارس .صالحيات

وتنليذ

واجبات مبا ت تضيه م ح .الشرك..
2/9

جيب ى الشـــــرك .احرتام األنظً .وال وائو والتمام ا يارف ـــــاع  .املق ومات اجلوهري .ل ًســــــاهً .والدائن.
وأصحاب امل احل.

املادة (  : ) 2تعريفات:
تنطبق التقريلات الوار ة يف النظام وقائً .امل ــط حات املســت دم .يف لوائو هيئ .الســوق املالي .وقوا دها والئح .حوكً.
الشــركات ى هذه الالئح .ما مل ي ضــ ســـياق الن

يلس ذلك ،وي

ــد يامل ـــط حات والقبارات أ ناه يف هذه الالئح.

املقان املوضح .هلا:
الالئح :.الئحً .ل جلن .املراجق .يف الشرك..
الشرك :.شرك .سس ل ت ارة والسياح .وال نا  .والمرا  .والق ارات وا ًال امل اوالت.
إل ار ارة:

إل إ ارة الشرك..

ال ن :.جلن .املراجق .يف الشرك..
كبار التنليذي .أو ار ارة التنليذي :.األش اص املنوط ي إ ارة ً يات الشرك .اليومي ،.واقرتاع ال رارات االسرتاتي ي.
وتنليذها ،كالرئيإل التنليذي ونوايه واملدير املال واملدراء التنليذي..
مراجم احلسايات :مراجم حسايات الشرك..
املراجم الداخ  :املراجم الداخ ل شرك..
أصحاب امل احل :كل م .له م ح .مم الشرك ،.كالقام  ،.والدائن ،.والقًالء ،واملورد ي ،.وابتًم.
اجلًقي .القام :.اجلًقي .القام .ل شرك ( .ا ي .أو غس ا ي. .
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النظام :النظام األساس ل شرك ،.ونظام السوق املالي .ولوائحه التنليذي ،.ونظام الشركات ولوائحه التنليذي .وأي تق يًات
أو قرارات ذات الق .صا ره م .هيئ .السوق املالي .أو م .اجل ات الرقايي .أو ارشرافي..
الئح .حوكً .الشركات :الئح .حوكً .شركات املساهً .املدرج .يف السوق ال ا رة .

إل هيئ .السوق املالي..

املادة (  : ) 3تكوين جلنة املراجعة:
9/4

تُشـةل جلن .املراجق .ي رار م .اجلًقي .القام .القا ي .ل شـرك .م .غس أ ضاء
ى أ يةو م .يين

املساهً .أو م .غسه

إل ار ارة التنليذي .سواءً م.

ضو مست ل ى األقل ،وأ ال تض أيام م .أ ضاء

التنليذي ،.وجيب أ ال ي ل د أ ضــــــــــاء ال ن . .ال  .وال يميد  .مخســــــــــ ،.وأ يةو م .يين
يالشــــؤو املالي .واحملاســــبي ،.و د يف ال رار مدة ضــــويت

إل ار ارة
ت

ى أ ال تت اوز مدة ضــــوي .اب إل وفق قوا د

وشروط القضوي .املبين .يف هذه الالئح..
7/4

ت در اجلًقي .القام .ل شرك – .يناءً ى اقرتاع م.

إل ار ارة – الئحً .ل جلن .املراجق .ى أ تشًل هذه

الالئح .ضـوايط وإجراءات ًل ال ن ،.وم ام ا ،وقوا د اختيار أ ضائ ا ،وكيلي .ترشيح  ،ومدة ضويت ،
ومةافآت  ،وبلي .تقي .أ ضائ ا يشةل مؤقت يف حال شلور أحد م ا د ال ن..
املادة (  : ) 4غرض ومرجعية جلنة املراجعة:
ت وم جلن .املراجق .مبقاون.
مــا جــاء يف هــذه الالئحــ .أو ال

إل ار ارة يف أ اء واجباته وال يام مبسئولياته املتق  .ياالخت اصات وامل ام واملسئوليات وفق
حتــال إلي ــا م.

مســــئول .أمام اب إل  ،وجيب ى ال ن .أ تب س

إل ار ارة  ،وتةو مرجقيــ .جلنــ .املراجقــ .ب إل ار ارة وتةو
إل ار ارة مبا تتوصــــل إليه م .نتائم أو تت ذه م .قرارات يشــــلافي.

و ري حماضرها املتضًن .نتائم ا ًاهلا وقرارات ا وتوجي ات ا وتوصيات ا وأي ت ارير صا رة ن ا إا
وري ، .و ى

إل ار ارة ي ل.

إل ار ارة أ يتايم ًل ال ن .يانتظام ل تح ق م .سارسات ا األ ًال املوك  .هلا.

املادة (  : ) 5قواعد وشروط العضوية يف اللجنة وأمانة سر اللجنة ومدتها:
9/2

جيب أ ال ي ل د أ ضـــــــــاء ال ن . .ال  .وال يميد  .مخســـــــــ .ويةو م .يين
واحملاسـبي .وذلك ي رار م.

ت

يالشـــــــــؤو املالي.

إل ار ارة يوصـ فيه يقد أ ضـاء ال ن .وي رتع أمساء املرشـح .لرئاسـ .و ضـوي.

ال ن .ويرفم إا اجلًقي .القام .القا ي .ال تًا ه.
7/2

أ يةو أ ضاء ال ن .م .غس أ ضاء
م .يين

إل ار ارة التنليذي .سواءً م .املساهً .أو م .غسه  ،ى أ يةو

ضــو مســت ل ى األقل ،ويلضــل أ يةونوا مجيق أ ض ـاء مســت  ،.وال جيوز أ يةو

ال ن .أي م .أ ضــاء

ضــوام يف

إل ار ارة التنليذي .أو م .كبار التنليذي .يف الشــرك .أو يف الش ـركات ال تســيطر

ي ا الشرك..
4/2

ال جيوز مل .يقًل أو كا يقًل خالل الســــــنت .املاضــــــيت .يف ار ارة التنليذي .أو املالي .ل شــــــرك .أو لدى مراجم
حسايات الشرك .أ يةو

3/2

ضوما يف جلن .املراجق..

تةو رئاس .ال ن .ألحد أ ضاء

إل اال ارة ويلضل أ يةو م .األ ضاء املست  .يف اب إل.
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2/2

ال جيوز لقضــو ال ن .أ جيًم إا جانب ضــويته يف جلن .املراجق .ضــوي .أي جلن .ائً .أخرى منبث  .م.

إل

ار ارة ،أو ضوي .جلن .مراجق .يف شرك .منافس .أو تقًل يف نشاط شبيه أل ًال الشرك..
إل ار ارة رئيسام أو ضوام يف جلن .املراجق..

5/2

ال جيوز أ يةو رئيإل

2/2

تةو مدة ضــــــــــــــــــوي .ال ن .م .يداي .ورة

إل ار ارة وتنت

يانت اء أ ًال ورة اب إل ت ك ،مم األخذ يف

اال تبار حاالت انت اء ضوي .أي م .األ ضاء خالل املدة وذلك وفق ما جاء يف هذه الالئح..
7/2

ت وم ال ن .يتقي .أم .سر هلا م .ي .أ ضائ ا أو أم .سر

إل ار ارة أو م .فريق إ ارة الشرك .أو م .غسه

وذلك ملتايق .شــؤو ال ن .م .التنســيق وار دا الجتًا ات وأ ًال ال ن ،.وتو يق اجتًا ات ا وإ دا حماضــرها
ومتايق .توصيات ا وتوجي ات ا وقرارات ا وما يرتبط يأ ًال ال ن .وتةو مدة تقيينه مرتبط .مبدة ال ن..
املادة (  : ) 6انتهاء العضوية يف جلنة املراجعة وتعيني البديل:
تنت

القضوي .يف جلن .املراجق .يف احلاالت التالي:.

9/5

انت اء مدة ال ن .وفق ما جاء يف هذه الالئح..

7/5

ط ب القضـو االسـت ال .م .ضوي .ال ن .مم ييا األسباب ومواف .

إل ار ارة ي ا ،ويرفم ط ب االست ال .إا

رئيإل اب إل لقرض ا ى اب إل والبت في ا يقد مشاورة أ ضاء ال ن .اآلخري..
4/5

إ لاء

إل ار ارة ألي ضــو م .ضــوي .ال ن .يقد مشــاورة أ ضــاء ال ن .اآلخري .مم ييا األســباب ،أو يســبب

االخالل ي وا د وشروط القضوي ،.أو واجبات ومسئوليات القضو وفق ما جاء يف هذه الالئح..
3/5

ند انت اء ضـوي .أي م .أ ضـاء ال ن .ألي سـبب ف ً إل ار ارة تقي .ضوام بخر يديالم ل قضو املنت ي .ضويته
ليةًل املدة املتب ي .لس له ،ويقري هذا التقي .ى اجلًقي .القام .يف أول اجتًاجل الحق هلا.

املادة (  : ) 7اختصاصات اللجنة ومهامها ومسؤولياتها:
ختت

جلن .املراجق .مبراقب .أ ًال الشــرك .والتح ق م .ســالم .ونماه .الت ارير وال وائ املالي .وأنظً .الرقاي .الداخ ي.

في ا ،وتشًل م ام ال ن .ي ل .خاص .املب .أ ناه ،إا جانب أي م ام ومسئوليات أخرى يوك ا هلا
1/7

إل ار ارة:

التقارير املالية:
 9/9/2راســ .ال وائ املالي .األولي .والســنوي .ل شــرك .قبل رض ـ ا ى

إل ار ارة وإيداء رأي ا والتوصــي .يف

شأن ا؛ لضًا نماهت ا و دالت ا وشلافيت ا.
 7/9/2إيـداء الرأي اللين – ينـاءً ى ط ـب

إل ار ارة – فيًـا إذا كـا ت رير

إل ار ارة وال وائ املـالي.

ل شــــرك .ا ل .ومتوازن .ومل وم .وتتضــــً .املق ومات ال تتيو ل ًســــاهً .واملســــتثًري .ت يي املركم
املال ل شرك .وأ ائ ا ومنوذو ً ا واسرتاتي يت ا.
 4/9/2راس .أي مسائل م ًد .أو غس مألوف .تتضًن ا الت ارير املالي..
 3/9/2البحث يدق .يف أي مسـائل يثسها املدير املال ل شرك .أو م .يتوا م امه أو مسؤول االلتمام يف الشرك.
أو مراجم احلسايات.
 2/9/2التح ق م .الت ديرات احملاسبي .يف املسائل اجلوهري .الوار ة يف الت ارير املالي..
 5/9/2راس .السياسات احملاسبي .املتبق .يف الشرك .وإيداء الرأي والتوصي .ب إل ار ارة يف شأن ا.
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2/7

املراجعة الداخلية:
 9/7/2راس .ومراجق .نظ الرقاي .الداخ ي .واملالي .وإ ارة امل اطر يف الشرك..
 7/7/2راس .ت ارير املراجق .الداخ ي .ومتايق .تنليذ ارجراءات الت حيحي .ل ً حوظات الوار ة في ا.
 4/7/2الرقاي .وارشرال ى أ اء وأنشط .املراجم الداخ أو (إ ارة املراجق .الداخ ي .يف الشرك– .إ وجدت–
؛ ل تح ق م .توافر املوار الالزم .وفقاليت ا يف أ اء األ ًال وامل ام املنوط .ي ا .وإذا مل ية .ل شــــــــــــرك.
مراجم اخ  ،فق ى ال ن .ت دي توصيت ا إا اب إل يشأ مدى احلاج .إا تقيينه.
 3/7/2التوصي .ب إل ار ارة يتقي .مدير وحدة أو إ ارة املراجق .الداخ ي .أو املراجم الداخ واقرتاع مةافآته.
 2/7/2جتتًم ال ن .ي ل .وري .مم املراجم الداخ ل شرك .مرت .ى األقل يف السن..

3/7

مراجع احلسابات:
 9/4/2التوصي .ب إل ار ارة يرتشيو مراجق احلسايات و مهل وحتديد أتقاي وت يي أ ائ  ،يقد التح ق م.
است الهل ومراجق .نطاق ً

وشروط التقاقد مق .

 7/4/2التح ق م .اســت الل مراجم احلســايات وموضــو يته و دالته ،ومدى فقالي .أ ًال املراجق ،.مم األخذ يف
اال تبار ال وا د واملقايس ذات ال ..
 4/4/2مراجق .خط .مراجم حسايات الشرك .وأ ًاله ،والتح ق م .دم ت دنمه أ ًاالم فني .أو إ اري .خترو .
نطاق أ ًال املراجق ،.وإيداء مرئيات ا حيال ذلك.
 3/4/2ارجاي . .استلسارات مراجم حسايات الشرك..
 2/4/2راس .ت رير مراجم احلسايات ومالحظاته ى ال وائ املالي .ومتايق .ما أتُ اذ يشأن ا.
 5/4/2جتتًم ال ن .ي ل .وري .مم مراجم حسايات الشرك .مرت .ى األقل يف السن..
4/7

ضمان االلتزام:
 9/3/2مراجق .نتائم ت ارير اجل ات الرقايي .والتح ق م .اختاذ الشرك .ارجراءات الالزم .يشأن ا.
 7/3/2التح ق م .التمام الشرك .ياألنظً .وال وائو والسياسات والتق يًات ذات القالق..
 4/3/2مراجق .الق و والتقامالت امل رتع أ جتري ا الشـــــــرك .مم األطرال ذوي القالق ،.وت دي مرئيات ا حيال
ذلك إا

إل ار ارة.

 3/3/2رفم ما تراه م .مســائل ترى ضــرورة اختاذ إجراء يشــأن ا إا

إل ار ارة ،وإيداء توصــيات ا يارجراءات

ال يتق .اختاذها.
املادة (  : ) 8حدوث تعارض بني جلنة املراجعة وجملس اإلدارة:
إذا ح ــــل تقاري ي .توصــــيات جلن .املراجق .وقرارات

إل ار ارة ،أو إذا رف

اب إل األخذ يتوصــــي .ال ن .يشــــأ

تقي .مراجم حســايات الشــرك .و مله وحتديد أتقايه وت يي أ ائه أو تقي .املراجم الداخ  ،في ب تضــً .ت رير
ار ارة توصي .ال ن .ومربرات ا ،وأسباب دم أخذه ي ا.

22/ 04

إل

املادة (  : ) 9ترتيبات تقديم امللحوظات:
ى جلن .املراجق .وضــــــم بلي .تتيو ل قام  .يف الشــــــرك .ت دي م حوظات يشــــــأ أي جتاوز يف الت ارير املالي .أو غسها
يسـري ..و ى ال ن .التح ق م .تطبيق هذه اآللي .يإجراء حت يق مست ل يتناسب مم ح

اخلطأ أو الت اوز وتبين إجراءات

متايق .مناسب..
املادة (  : ) 10اإلبالغ عن املمارسات املخالفة:
ى جلن .املراجق .اقرتاع ما ي مم م .ســـياســـات أو إجراءات يتبق ا أصـــحاب امل ـــاحل يف ت دي شـــةاواه أو اريالغ .
املًارسات امل الل ،.مم مرا اة ما ي :
 9/91تيسس إيالغ أصحاب امل احل (مب .في القام و يف الشرك.

إل ار ارة مبا قد ي در  .ار ارة التنليذي .م.

ت ـــــرفات أو سارســـــات ختالف األنظً .وال وائو وال وا د املر ي .أو تثس الريب .يف ال وائ املالي .أو أنظً .الرقاي.
الداخ ي .أو غسها ،ســواء أكانت ت ك الت ــرفات أو املًارســات يف مواج ت أم مل تة ،.وإجراء التح يق الالزم
يشأن ا.
 7/91احللاظ ى ســري .إجراءات اريالغ يتيســس االت ــال املباشــر يقضــو مســت ل يف جلن .املراجق .أو غسها م .ال ا
امل ت ..
 4/91تة يف ش
 3/91خت ي

ت

يت

شةاوى أو يالغات أصحاب امل احل والتقامل مق ا.
الشةاوى.

هاتف أو يريد إلةرتون لت

 2/91توفس احلًاي .الالزم .ألصحاب امل احل.
املادة (  : ) 11التقرير السنوي للجنة املراجعة:
ى جلن .املراجق .إ دا ت رير سنوي ى النحو التال :
 9/99جيب أ يشتًل ت رير جلن .املراجق .ى تلاصيل أ ائ ا الخت اصات ا وم ام ا املن وص ي ا يف نظام الشركات
ولوائحه التنليذي ،.ى أ يتضـً .توصيات ا ورأي ا يف مدى كلاي .نظ الرقاي .الداخ ي .واملالي .وإ ارة امل اطر يف
الشرك..
 7/99جيب أ يو جل

إل ار ارة نسـ ام كافي .م .ت رير جلن .املراجق .يف مركم الشـرك .الرئيإل وأ يُنشـر يف املوقم

ارلةرتون ل شــرك .واملوقم ارلةرتون ل ســوق ند نشــر الد وة النق ا اجلًقي .القام.؛ لتًة .م .يرغب م.
املساهً .يف احل ول ى نس  .منه .ويت ى م

الت رير أ ناء انق ا اجلًقي .القام..

املادة (  : ) 12صالحيات جلنة املراجعة:
يارضاف .إا أي صالحيات متنح ا هذه الالئح .ل ن .أو أي صالحيات أو تلوي
فإنه
9/97
7/97

ياختاذ قرارات نمنح ا هلا

ق ل ن .املراجق .يف سبيل ال يام يواجبات ا وأ اء م ام ا ومسئوليات ا ما ي :
االطالجل ى س الت الشرك .وو ائ ا.
ط ب أي إيضاع أو ييا م .أ ضاء

إل ار ارة أو ار ارة التنليذي..
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إل ار ارة

4/97

ط ب االجتًاجل مم رئيإل اب إل ،أو القضــــــــــــو املنتدب واملدير القام ،أو املدير املال  ،أو أي ضــــــــــــو م .ار ارة
التنليذي .متى ما استد ت احلاج ،.ول ن .الط ب م .رئيإل اب إل

3/97

الط ب م.

إل ار ارة

وة اب إل لالجتًاجل متى ما است مم األمر.

وة اجلًقي .القام .ل شـــــــــــرك .لالنق ا إذا أ اق

إل ار ارة ً ا أو تقرضـــــــــــت

الشرك .ألضرار أو خسائر جسيً..
2/97

تشـةيل جلن .مت

ـ ـ .أو أكثر أو فريق ًل م .أ ضـاء ال ن .أو إ ارة الشرك .أو غسه م .استشاري .أو

ت ــــــــــــــ .أل اء م ً .أو م ام حمد ة وفق ما ت رره ال ن .وتنت
وترفم ال ن .التوصي .مبةافأت إا

مدت ا يانت اء ً ا أو وفق ما ت رره ال ن،.

إل ار ارة لال تًا  ،مم مرا اة ما جاء يف املا ة ( 94م .هذه الالئح..

املادة (  : ) 13االستعانة واملشورة:
ل ن .املراجق .يف ســبيل ال يام مب ًات ا ومســئوليات ا االســتقان .وط ب املشــورة مب .تراه م .اخل الشــرك .أو م .خارج ا
ى النحو التال :
9/94
7/94

جيب ى الشرك .توفس مجيم اخلدمات ار اري .الالزم .ل ن .ل يام مب ًات ا ومسئوليات ا.
جيوز ل ن .املراجق .االســـــــــتقان .يأي ضـــــــــو م .أ ضـــــــــاء

إل ار ارة أو ار ارة التنليذي .أو أي م .موظل

الشـرك ،.أو يأي م .املةاتب االسـتشاري .املرتبط .ياتلاقيات مم الشرك ،.كًا جيوز هلا تة يف أو االستقان.
خبرباء و ت ـ .افرا أو ج ات اسـتشـاري .أو مت
ال يام يدراسات أو تدقيق أو فح

ـ ـ .للري احل ـول ى املشورة أو املسا دة أو الن و أو

س الت يف أي أمر حتتاو اليه سا هو يدخل يف نطاق ً ا وف ام هلذه الالئح.

 ،وترفم ال ن .التوصــي .مبةافآت إا

إل ار ارة لال تًا  ،ى أ يُضــً .ذلك يف حمضــر اجتًاجل ال ن.

مم ييا اس اخلبس أو االستشاري و القته يالشرك .أو ار ارة التنليذي..
ى ال ن .أ تؤكد وحترص مم م .يت االســــــتقان .يه وف ما ألحةام الل رة ( 7م .هذه املا ة ضــــــرورة االلتمام

4/94

ياحملافظ .ى ســـــري .املق ومات والبيانات اخلاصـــــ .يالشـــــرك .و دم إذا  .أو اســـــت دام ذلك يف غس األغراي
احملد ة هلا.
املادة (  : ) 14اجتماعات اللج نة وتوصياتها وقراراتها:
تق د ال ن .اجتًا ات ا وف ام ل ضوايط التالي:.
9/93

تق د ال ن .اجتًا ات ا ي ـــل .وري .وك ًا

ت احلاج .ى أ ال ت ل  .أريق .اجتًا ات خالل السـ ـن .املالي.

الواحدة.
7/93

تق د ال ن .اجتًا ات ا يد وة م .رئيس ـ ا أو م .خالل أم .س ـر ال ن .يالتنســيق مم رئيإل ال ن .وا ضــائ ا ،أو
يناءً ى ط ب ضــوي .م .أ ضـــائ ا ،وجيوز لرئيإل
ما

إل ار ارة أو

إل اال ارة ط ب

د اجتًاجل ل ن .متى

ت احلاج ،.كًا جيوز ملراجم حســايات الشــرك .أو املراجم الداخ ط ب االجتًاجل مم ال ن .ك ًا

ت

احلاج ،.ول قضو املنتدب واملدير القام أو املدير املال ط ب اجتًاجل ل ن .متى ما است مم االمر.
4/93

ترا

ال ن.

د اجتًا ات ا مبا يتناســــب مم املوا يد النظامي .لنشــــر ال وائ املالي .األولي .والســــنوي ،.ومرا اة

موا يد اجتًا ات

إل ار ارة ما أمة .ليتسنى هلا ت دي توصيات ا وقرارات ا وت اريرها إا اب إل ل بت في ا

يف الوقت املناسب وخاص .ند وجو أمور جوهري .ت تمم الشرك .ارف اع ن ا وف ام ل نظام.
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3/93

يف حال .تقذر حضــــــور رئيإل ال ن .ألي اجتًاجل له تلوي

أحد أ ضــــــائ ا لرتأس االجتًاجل احملد

خطيام يالتســـــــ ي أو ياللاكإل أو يالربيد ارلةرتون  ،ويف حال .غيايه الطارئ وتقذر التلوي

ى أ يةو

خيتار األ ضــــــــاء

اآلخري .م .يين رئيسام لالجتًاجل احملد .
2/93
5/93

يشرتط ل ح .اجتًا ات ال ن .حضور اغ بي .أ ضائ ا.
ال

ق ألي ضو يف

إل ار ارة أو ار ارة التنليذي .دا أم .سر ال ن .حضور اجتًا ات ا إال إذا ط بت ال ن.

االستًاجل اليه أو احل ول ى مشورته أو
2/93

وته حلضور االجتًاجل أو جمء منه.

جيوز أ ت وم ال ن .يق د اجتًا ات ا  .طريق وسائل الت ني .احلديث( .سواء يواسط .اهلاتف املسًوجل أو املرئ أو
أي وسـي  .أخرى يتلق ي ا اال ضـاء  ،كًا جيوز ل قضـو أ يثبت حضـوره ألي م .اجتًا ات ال ن .ياملشارك.
اهلاتلي .املسًو  .أو املرئي .أو أي وسي  .أخرى م بول .وذلك ند الضرورة مبواف  .األ ضاء االخري ،.وينطبق ى
صـــــح .هذه االجتًا ات وصـــــح .مشـــــارك .أي ضـــــو ما ينطبق ى احلضــــور اصـــــال .م .ناحي .ن ـــــاب

د

االجتًا ات والت ويت وا تًا حماضرها أو قرارات ا.
 7/93ت ــدر قرارات ال ن .وتوصــيات ا وتوجي ات ا يأغ بي .أصــوات احلاضــري ،.و ند تســاوي األصــوات يرجو اجلانب
الذي صـــــوت مقه رئيإل االجتًاجل ،وال جيوز لقضـــــو ال ن .االمتناجل  .الت ـــــويت ى قرارات ا أو توصـــــيات ا مم
مرا اة الل رة ( 2م .املا ة ( 95م .هذه الالئح..
1/93

جيوز أ ت وم ال ن .يف احلاالت القاج  .يإصــــــدار قرارات ا وتوصــــــيات ا وتوجي ات ا وت اريرها يالتًرير  .طريق
رضـ ـ ا ى كاف .األ ضـــاء متلرق .يالربيد ارلةرتون أو أي وســـي  .مناســـب .أخرى نمة .في ا تو يق ال رار
مةتويام ،ى أ يت

رض ا يف أول اجتًاجل الحق وتضًين ا يف حمضر ذلك االجتًاجل.

 91/93ال جيوز لقضو ال ن .أ ينيب غسه يف حضور اجتًا ات ال ن .أو الت ويت ى قرارات ا وتوصيات ا.
 99/93تو ق اجتًا ات ال ن .يناءً ى ما جاء يف املا ة ( 92م .هذه الالئح..
املادة (  : ) 15توثيق اجتماعات اللجنة:
9/92

يقد أم .ســـــر ال ن .مســـــو ة حمضـــــر لةل اجتًاجل يدو فيه تاريخ االجتًاجل ومةانه أو وســـــي .
وأمساء احلاضري .واللائب .وم

7/92
4/92

د االجتًاجل

مناقش .ما مت التوصل اليه م .توصيات أو توجي ات أو قرارات.

يرسل أم .السر مسو ة حمضر كل اجتًاجل إا رئيإل وأ ضاء ال ن .لالطالجل وايداء أي مالحظات ي ا.
تو ق اجتًا ات ال ن .وتقد حماضر تتضً .م

مداوالت ا ومناقشات ا وقرارات ا وتوصيات ا يف حماضر يدون ا

أم .الســر مم ييا أي حتلظات أ وجدت ألي م .األ ضــاء احلاضــري .وتوقم هذه احملاضــر م .مجيم األ ضــاء
احلاضري .وأم .السر.
3/92

تنظ حماضر وو ائق ومراسالت كل اجتًاجل وحتلظ يف م ف خاص يس ل الرجوجل اليه ند احلاج..

2/92

تةو حماضـــر ال ن .ســـري .ال جيوز االطالجل ي ا أو احل ـــول ى نســـخ من ا إال م .أ ضـــاء

إل ار ارة،

ومراجم حسايات الشرك .واملراجم الداخ وفيًا دا ذلك يةو يناءً ى ط ب ومواف  .ال ن .ى ذلك.
املادة (  : ) 16واجبات ومسئوليات عضو جلنة املراجعة:
يتق .ى كل ضو يف جلن .املراجق .يف سبيل ال يام مب امه يف ال ن .وف ما ألحةام هذه الالئح .االلتمام مبا ي :
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9/95

االنتظام يف حضور اجتًا ات ال ن .واملشارك .اللقال .يف ا ًاهلا ،و ى القضو الذي يطرأ ما يستوجب غيايه أو
دم مشاركته يف أي اجتًاجل أ خيطر رئيإل ال ن .أو أم .السر يذلك.

7/95

احملافظ .ى اسرار الشرك .وال جيوز لقضو ال ن .أ يذيم إا املساهً .أو اللس ما وقف يه م .مق ومات أو
ييانات أو اســرار الشــرك .يســبب ضــويته يف ال ن .واال وجب ى
التقوي

4/95

 .أي ضرر قد يرتتب ى ذلك.

جيب أ ي تمم رئيإل وأ ضـــــــاء ال ن .مببا ئ ال ـــــــدق واألمان .والوالء والقناي .واالهتًام مب ـــــــاحل الشــــــرك.
واملساهً .وت دنم ا ى م حته الش

3/95

ال  .مســاءلته .
إل ار ارة ا لاءه فضـ م

ي..

ال ما
أ يل ـــو ل ن .إذا مل تتوافق ضـــويته مم شـــروط وضـــوايط القضـــوي .يف هذه الالئح .أو إذا طرأ مســـت ب م
يتقاري مم ت ك الشروط والضوايط.

2/95

أ يل ــو ل ن . .أي م ـ ح .مباشــرة أو غس مباشــرة له يف املوضــو ات املقروضــ .امام ال ن .أو  .أي ا ًال
و و تت حلسـاب الشـرك .وله في ا م ـ ح .مباشـرة أو غس مباشرة وا بات ذلك يف حمضر االجتًاجل ،وال جيوز
له االشرتا ي يف أي قرار أو توصيه يف هذا الشأ .

5/95

جيب حضـور رئيإل ال ن .أو م .ينيبه م .أ ضـائ ا اجلًقيات القام .ل شـرك .لإلجاي . .أسـئ  .املساهً .فيًا
خي

ا.

 2/95يف مجيم األحوال ينطبق ى ضـو ال ن .ما ينطبق ى ضـو

إل ار ارة م .واجبات ومسئوليات وفق النظام

ولوائو الشرك .الداخ ي..
املادة (  : ) 17سياسة مكافآت وبدالت أعضاء جلنة املراجعة وأمني السر:
 9/92مةافأة سـنوي .قدرها  971.111ريال (مائ .و شـرو ألف لرئيإل ال ن .و 911.111ريال (مائ .ألف لةل ضو
م .األ ضاء االخري .ى أ يةو استح اق هذه املةافـــــأة متناسب ما مم د االجتًا ات ال

ضرها القضو

خالل السن..
7/92

يدل حضــــور لةل اجتًاجل م .اجتًا ات ال ن .قدره  4.211ريال ( ال  .بالل ومخســــًائ .ريال لةل ضــــو م.
األ ضاء.

4/92

يدل م ـــاريف لتذاكر الســـلر واملواصـــالت م طوجل قدره  4.111ريال ( ال  .بالل ريال لةل ضـــو م .أ ضـــاء
ال ن .ل حضــــــــور اصــــــــال .ألي اجتًاجل م .اجتًا ات ال ن .م .مدين .اقامته إا مةا االجتًاجل اخل املً ة.
القريي .السقو ي..

3/92

يدل م ـــــاريف إقام .م طوجل قدره  4.111ريال ( ال  .بالل ريال ألي ضـــ ـو م .أ ضـــــاء ال ن .ند اضـــــطراره
لإلقام .يف مدين .مةا االجتًاجل ل حضـــور اصـــال .ألي اجتًاجل م .اجتًاجل ال ن .م .مدين .إقامته اخل املً ة.
القريي .السقو ي..

2/92

حتد ال ن .مةافأة ويدالت أم .ســــر ال ن .وترفم التوصــــي .يذلك ب إل ار ارة لال تًا  ،وتلط الشــــرك.
امل اريف املتق  .يه لتذاكر السلر واملواصالت وارقام .وغسها يف كل ما خي
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شؤو ال ن..

5/92

ت ــرل املةافآت ويدالت احلضــور والبدالت األخرى كًا أ اله يف ن اي .الســن .املالي .اال يف حال .انت اء ضــوي.
أي ضو قبل ن اي .السن .املالي .فإن ا ت رل ند انت اء ضويته.

املادة (  : ) 18اإلفصاحات:
إا جانب ما جاء يف املا ة ( 99م .هذه الالئح .وأي اف احات أخرى وفق النظام فإنه:
9/97

تل ـو الشـرك .يف الت رير السـنوي ب إل ار ارة  .أمساء رئيإل وأ ضـاء ال ن .وصلات القضوي .لةل ضو
وأي تليس طرأ ى ذلك خالل السن .املالي ،.إا جانب د اجتًا ات ا وس ل احلضور خالل السن .املالي..

7/97

تل ـــو الشـــرك .يف الت رير الســـنوي ب إل ار ارة  .امجال ما ت اضـــاه أ ضـــاء ال ن .م .مةافآت ويدالت
خالل السن .املالي..

4/97

تمو الشرك .ار ارة امل ت  .يف هيئ .السوق املالي .يأمساء رئيإل وأ ضاء ال ن .وصلات ضويت خالل مخس.
أيام م .تاريخ تقيين وأي تليسات تطرأ ى ذلك خالل مخس .أيام ًل م .تاريخ حدوث التليسات.

3/97

تل ـــو الشـــرك .يف الت رير الســـنوي ب إل ار ارة  .أي تقاري إ وجد ي .توصـــيات ال ن .وقرارات اب إل
وأسباب دم األخذ يالتوصيات وفق ما جاء يف املا ة ( 7م .هذه الالئح..

2/97

تل و الشرك . .أي مق ومات أخرى ذات الق .يال ن .قد تط ب ا هيئ .السوق املالي .م .وقت آلخر.

املادة (  : ) 19مراجعة الئحة عمل اللجنة:
ت وم جلن .املراجق .مبراجق .الئحً .ل ال ن .مرة ى األقل سـ ـنويام أو ند الضـــرورة ي دل التحســـ .والتطوير املســـتًر
وااللتمام مبواكب .أي تليسات أو تقديالت يف النظام أو أي تق يًات ذات الق..
املادة (  : ) 20احكام عامة:
9/71

ب إل ار ارة مراجق .هذه الالئح .ند الضــــرورة ي دل التطوير والتحســــ .املســــتًر وملواكب .أي تقديالت قد
تطرأ ى النظام ،ل وصول إا أفضل املًارسات امل ني..

7/71

يشرل

4/71

ال جيوز التقديل ى هذه الالئح .اال ي رار اقرتاع أو توصي .م.

3/71
2/71

إل ار ارة ى تنليذ هذه الالئح .و ى رئيإل وأ ضاء ال ن .تنليذ ما جاء في ا.

ل شرك .نشر هذه الالئح .أو م

إل ار ارة وا تًا اجلًقي .القام..

ام هلا ى موقق ا االلةرتون أو م .خالل أي وسي  .أخرى.

ق ألي مسـاه االطالجل ى هذه الالئح .يف مةاتب الشـرك .يالتنسيق املسبق مم إ ارة الشرك .يف حال دم
نشرها ى املوقم ارلةرتون ل شرك..

5/71

ب إل ار ارة حق تلسس أو إيضاع ما جاء يف هذه الالئح .م .احةام.

2/71

ال تقد هذه الالئح .يدي  .ألحةام النظام ولوائحه التنليذي .وفيًا مل ير يشــــأنه ن

يت فيه الرجوجل إا النظام،

و ند وجو أي تقاري يين ا أو أي ف رة أو أي ما ة في ا وي .النظام فإ احةام النظام تســــــــــــو وتب ى الل رات
واملوا األخرى قيد التطبيق.
7/71

تةو هذه الالئح .نافذه م .تاريخ ا تًا اجلًقي .القام .ل شرك .هلا.
*********
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مرفق البند رقم ()2
الئحة جلنة الرتشيحات واملكافآت
(قبل التعديل)

22/ 21

املادة (  : ) 1متهيد:
طب ام لالئح .حوكً .شــرك .ســس ل ت ارة والســياح .وال ــنا  .والمرا  .والق ارات وأ ًال امل اوالت املقتًد م.

إل

ار ارة مبوجب ال رار رق (ق 7112/99/92/وتاريخ 7112/97/92م ،واسرتشا ما يالئح .حوكً .الشركات يف املً ة.
القريي .السقو ي .ال ا رة م .هيئ .السوق املالي .مبوجب ال رار رق ( 7115-797-9وتاريخ 9372/91/79هـــــــــــــــــ ـ املوافق
إل ار ارة وجلن .الرتشـــــيحات واملةافآت ،ف د شـــــةل

7115/99/97م يشـــــأ تشـــــةيل جلا

إل ار ارة جلن.

الرتشيحات واملةافآت يةو نظام ً ا وف ام ملوا هذه الالئح..

املادة (  : ) 2الغرض من تشكيل جلنة الرتشيحات واملكافآت:
مقاون .اب إل يف أ اء واجباته وت ـريف مسـئولياته املتق  .يسـياسـات ومقايس ضوي.

إل ار ارة وسياسات ومةافآت

ا ضاء اب إل وكبار التنليذي .وما يرتبط يذلك م .م ام وأ ًال وف ام ملوا هذه الالئح..
املادة (  : ) 3مرجعية جلنة الرتشيحات واملكافآت:
تةو مرجقي .جلن .الرتشــــــــيحات واملةافآت ب إل ار ارة ،وت وم ال ن .يقري نتائم أ ًاهلا وأي .توصــــــــيات وقرارات
وت ارير صا رة ن ا إا

إل ار ارة ي ل .وري..

املادة (  : ) 4تشكيل جلنة الرتشيحات واملكافآت ومدة العضوية:
تشـةل جلن .الرتشـيحات واملةافآت ي رار ي ـدر م.
أ ضاء

إل ار ارة م .د الث أ ضـاء ى األقل ويةو ن ل

إل ار ارة غس التنليذي ،.و د يف ال رار مدة ضويت

م.

ى أ ال جتاوز مدة ضوي .اب إل وخيتار اب إل

م .يين رئيسام ل ن..
املادة (  : ) 5مهام ومسئ وليات جلنة الرتشيحات واملكافآت:
تةو م ام ومســـئوليات جلن .الرتشـــيحات واملةافآت اآلت
يوك ا هلا
9/2

إل ار ارة:

التوصـــي .ب إل ار ارة يالرتشـــيو لقضـــوي .اب إل وف ا ل ســـياســـات واملقايس املقتًدة مم مرا اة دم ترشـــيو أي
ش

7/2

ى وجه اخل ـــوص ،إا جانب أي .م ام ومســـئوليات أخرى

سبق إ انته يرنم.

 .يالشرل واألمان..

املراجق .السنوي .لالحتياجات املط وي .م .امل ارات املناسب .لقضوي.
املط وي .لقضوي.

إل ار ارة وإ دا وصف ل درات واملؤهالت

إل ار ارة ،مبا يف ذلك حتديد الوقت الذي ي مم ا خي

ه القضو أل ًال

إل ار ارة.

4/2

مراجق .هيةل وتشةيل

3/2

حتديد جوانب الضقف وال وة يف

2/2

التأكد يشـةل سـنوي م .اسـت اللي .األ ضـاء املسـت  ،.و دم وجو أي تقاري م ـاحل إذا كا القضـو يشلل
ضوي.

5/2

إل ار ارة ورفم التوصيات يف شأ التليسات ال نمة .إجراؤها.
إل ار ارة ،واقرتاع مقاجلت ا مبا يتلق مم م ح .الشرك..

إل إ ارة شرك .أخرى.

وضــم ســياســات واضــح .لتقويضــات ومةافآت أ ضــاء
السياسات است دام مقايس ترتبط ياأل اء.
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إل ار ارة وكبار التنليذي ،.ويرا ى ند وضــم هذه

2/2

إ دا الت ارير الدوري .والسنوي . .أ ًال ال ن .وت رير ارف اع السنوي حسب النظام ،وت دنم ا ب إل ار ارة.

7/2

مراجق .الئح .ال ن .ي ل .وري .مرة ى األقل سنويام ،ورفم التوصيات يشأن ا ب إل ار ارة.

املادة (  : ) 6شروط العضوية يف جلنة الرتشيحات واملكافآت:
يشرتط فيً .يق .ضوام يال ن .ما ي :
9/5

أال يةو م .أ ضاء

إل ار ارة التلنيذي .يف الشرك .أو الشركات ال تسيطر ي ا ،أو س .ي ومو يقًل

فين أو إ اري يف الشرك .أو الشركات ال تسيطر ي ا الشرك .ولو ى سبيل االستشارة.
7/5

أال يةو له م ـــــ ح .مالي .مباشــــــرة مم املدراء التنليذي .يف الشــــــرك .وأال يةو قريبام ألي من حتى الدرج.
الثاني..

4/5

يشرتط أ يةو

ضوام يف

إل ار ارة.

املادة (  : ) 7انتهاء عضوية جلنة الرتشيحات واملكافآت وتعيني البديل:
9/2

تنت

ضوي .أي ضو يف جلن .الرتشيحات واملةافآت ي رار ي در م.

9/9/2

7/2

إل ار ارة يف احلاالت التالي:.

ط ب القضو ا لاءه م .ضوي .ال ن .أو يط ب االست ال .م .ال ن..

7/9/2

غياب القضو  .اجتًا  .متتالي .م .اجتًا ات ال ن .و

4/9/2

االخالل يشروط القضوي .املن وص ي ا يف املا ة ( 5م .هذه الالئح..

3/9/2

االخالل يواجبات ومسئوليات القضوي .املن وص ي ا يف املا ة ( 1م .هذه الالئح..

يق.

ذر ي ب ه رئيإل ال ن..

إل ار ارة ي رار ي در منه ضوام بخر يف ال ن .يديالم ل قضو املنت ي .ضويته وف ام ل ل رة ( 9/2م .هذه

املا ة ،ويف مجيم األحوال ال جيب أ ي ل د أ ضاء ال ن . .ال  .أ ضاء.
املادة (  : ) 8اجتماعات جلنة الرتشيحات واملكافآت:
تق د ال ن .اجتًا ات ا وف ام ل ضوايط التالي:.
9/7

تق د اجتًا ات ال ن .ك ًا

ت احلاج .ى أ ال ت ل  .اجتًا  .ى األقل فيًا خي

الواحدة ،مم مرا اة موا يد اجتًا ات ا مم اجتًا ات

الســـــــــــــــــــــن .املالي.

إل ار ارة ليتســنى ل ن .ت دي توصــيات ا وت اريرها إا

اب إل ل بت في ا يف الوقت املناسب.
7/7

تق د ال ن .اجتًا ام أســتثنائيام يط ب م .رئيس ـ ا ،أو ضــوي .م .أ ضــائ ا ،أو رئيإل
ملدير ام الشـرك .ط ب أي اجتًاجل أسـتثنائ إذا اسـت مم األمر ،ى أ يت ط ب

إل ار ارة ،كًا جيوز

د االجتًاجل االستثنائ كتاي.

وموج ام إا رئيإل ال ن .مم ييا أسباب الط ب.
4/7

يوجه رئيإل ال ن .الد وة أل ضــاء ال ن .حلضــور اجتًا ات ال ن .قبل مو دها امل رر يأســبوجل ى األقل متى ما
أمة ،.ويرفق يالد وة جدول أ ًال كل اجتًاجل وو ائ ه إ وجدت.

3/7

يةو الن اب الالزم لق د اجتًا ات ال ن .حضور اغ بي .ا ضاء ال ن..

2/7

ت ـــدر قرارات ال ن .يأغ بي .اصـــوات ا ضـــائ ا احلاضـــري .ويف حال .تســـاوي األصـــوات يرجو اجلانب الذي مقه
الرئيإل.
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5/7
2/7

ال جيوز لقضو ال ن .أ ينيب غسه يف حضور اجتًا ات ال ن..
جيوز ل ن .متى مايســـتد

ذلك

د اجتًا ات ا  .طريق اهلاتف ،كًا جيوز ل قضـــو أ يثبت حضـــوره ألي م.

اجتًا ات ال ن .ياملشــــارك .اهلاتلي .إذا كا لديه مانم ق ري حلضــــوره ي ب ه رئيإل ال ن ،.وينطبق ى صــــح.
هذه االجتًا ات ما ينطبق ى

دها حضوريام م .ناحي .ن اب

د االجتًا ات والت ويت ى ال رارات وتو يق

االجتًاجل.
7/7

جيوز ل ن .يف احلاالت القاج  .إصــــــدار قرارات ا وتوصــــــيات ا يالتًرير  .طريق رضــــ ـ ا ى كاف .األ ضــــــاء
متلرق ،.ى أ يت

1/7

رض ا يف أول جتًاجل الحق هلا وتضًين ا يف حمضر االجتًاجل.

تو ق اجتًا ات ال ن .يناءام ى ما جاء يف املا ة ( 97م .هذه الالئح..

املادة (  : ) 9واجبات ومسئوليات عضو جلنة الرتشيحات واملكافآت:
يتق .ى كل ضـو يف جلن .الرتشـيحات واملةافآت يف سـبيل مسـاهًته يف اااز م ام ومسئوليات ال ن .وف ام ألحةام
هذه الالئح .االلتمام مبا ي :
9/1

االنتظام يف حضـور اجتًا ات ال ن .واملشـارك .اللقال .يف أ ًاهلا ،و ى القضو الذي يطرأ ما يستوجب غيايه أو
دم مشاركته يف أ ًال ال ن .أ خيطر رئيإل ال ن .كتايي ما يذلك.

7/1

احملافظ .ى أســـرار الشـــرك ،.وال جيوز لقضـــو ال ن .أ يذيم إا املســـاهً .أو اللس ما وقف يه م .أســـرار
الشـــرك .يســـبب قيامه يقً ه وإال وجب تليسه ،فضـ ـالم  .مســـاءلته  .التقوي

 .الضـــرر الذي قد يرتتب ى

ذلك.
4/1

ال ما يتقاري مم
ا يل ـــو ل ن .إذا مل تتوافق ضـــويته مم شـــروط القضـــوي .يف هذه الالئح .أو إذا طرأ مســـت ب م
شروط القضوي .املبين .يف املا ة رق ( 5م .هذه الالئح..

3/1

أ يل ـــو ل ن . .أي م ـ ـ ح .له مباشـــرة أو غس مباشـــرة يف املوضـــو ات املقروضـــ .ى ال ن .أو يف أي .أ ًال
و و تت حلسـاب الشـرك .وإ بات ذلك يف حمضـر االجتًاجل ،وال جيوز له االشـرتا ي يف الت ويت ى أي قرار أو
توصي .يف هذا الشأ .

2/1

يف مجيم األحوال ينطبق ى ضو ال ن .ما ينطبق ى ضو

إل ار ارة م .واجبات ومسئوليات.

املادة (  : ) 10رئيس جلنة الرتشيحات واملكافآت:
خيت

رئيإل ال ن .يارشـــرال ى أ ًال ال ن .وأ اءها وااازات ا ل ً ام واملســـئوليات املوك  .هلا مبوجب هذه الالئح.

وتةو ضً .اخت اصاته ما ي :
9/91

وة ال نـ .لالنق ـا وحتــديـد وقـت وتـاريخ ومةـا كــل اجتًـاجل م .اجتًــا ـات ال نـ .وجــدول األ ًـال ،وذلــك
يالتنسيق مم أ ضاء ال ن..

 7/91رئاس .اجتًا ات ال ن..
 4/91رفم نتائم أ ًال ال ن .وتوصيات ا وت اريرها إا
 3/91متثيل ال ن .أمام اب إل وأي ج  .أخرى تستد

إل ار ارة.
ذلك.
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 2/91أي .اخت اصات أخرى يوك ا له رئيإل

إل ار ارة أو

إل ار ارة.

املادة (  : ) 11سكرتري (أمني سر) جلنة الرتشيحات واملكافآت ومهامه:
تق .ال ن .سـةرتسام هلا (أمينا ل سر وجيوز أ يةو سةرتس الشرك ،.و د

إل ار ارة أتقايه يناءام ى توصي.

ال ن ،.ويتوا سةرتس ال ن .األ ًال ار اري .املرتبط .يال ن .وتةو ضً .م امه ما ي :
 9/99يقاو رئيإل ال ن .يف إ دا جدول األ ًال وما يرتبط م .و ائق وتنسيق موا يد االجتًا ات.
 7/99حضور اجتًا ات ال ن .وتو ي ا يناءام ى ما جاء يف املا ة ( 97م .هذه الالئح..
 4/99التنسيق مم أ ضاء ال ن .فيًا خي

أ ًاهلا.

 3/99املتايق .والتأكد م .تدفق املق ومات ي.

إل ار ارة وال ن .وار ارات التنليذي..

 2/99املقاون .والتنسيق مم رئيإل ال ن .يف متايق .تنليذ توصيات ا وقرارات ا.
 5/99أي .م ام أخرى يوك ا له رئيإل ال ن .أو ال ن..
 2/99احملافظ .ى أسرار ال ن .والشرك .وال جيوز له أ يذيم ما وقف يه م .أسرار يسبب قيامه يقً ه.
املادة (  : ) 12تنظيم وثائق جلنة الرتشيحات واملكافآت واجتماعاتها:
تنظ و ائق ال ن .وتو ق اجتًا ات ا ى النحو التال :
 9/97ي وم سةرتس (أم .سر ال ن .يإ دا حمضرام لةل اجتًاجل يــــــــــــــــــــــــــدو فيه تاريخ االجتًاجل ومةانه وأمساء
احلاضــــري .واللائب .وم

املناقشــــات وما مت التوصــــل إليه م .توصــــيات وقرارات وتوصــــيات ،ويرفقه لرئيإل

وأ ضاء ال ن .ال تًا ه.
 7/97حتلظ احملاضر األص ي .املوقق .يف م ف خاص ويرفق ي ا مجيم الو ائق واملراسالت املتق  .ياالجتًاجل.
 4/97تسـ ل اجتًا ات ال ن .يف س ل خاص يب .فيه رق االجتًاجل وتارخيه ومةا االجتًاجل وأي .ييانات أخرى ويوقم
أم .السر ى الس ل يانب رئيإل ال ن..
 3/97ي وم أم .سر ال ن .يتنظي وحلظ مجيم امل اطبات والق و واالتلاقيات وأي .و ائق أخرى خاص .يال ن .وأ ًاهلا
يف م لات خاص .يس ل الرجوجل إلي ا ند الضرورة.
املادة (  : ) 13االستعانة واملشورة:
ل ن .أ تست دم موار الشرك .وأ تستق .ي ات خارجي .وفق الضوايط التالي:.
 9/94توفر الشرك .مجيم اخلدمات ار اري .الالزم .ل ن .ل يام مب ام ا م .خالل سةرتس الشرك..
 7/94جيوز ل ن .الرتشـيحات واملةافآت االستقان .يأي ضو م .أ ضاء

إل ار ارة ،أو ار ارة التنليذي ،.أو اجل از

ار اري ل شـرك ،.أو يأي م .االسـتشـاري .املرتبط .ياتلاقيات ،أو

و استشاري .مم الشرك ،.كًا جيوز هلا

االستقان .يأفرا وج ات استشاري .مت

 .للري احل ول ى املشورة والن و أو ال يام يأحباث أو راسات يف

أي أمر حتتاو إليه سا هو مرتبط مبسئوليات ا وم ام ا وف ام هلذه الالئح..
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 4/94حتد ال ن .األتقاب والتةاليف والرســوم الناجت . .أ ًال أحةام الل رة الســاي  ، 7/94( .وذلك وف ام ألســإل
موضو ي .ومق ول ،.مم مرا اة أ يت ذلك مبوجب اتلاقيات أو

و أو

اطبات موقق .م .رئيإل ال ن .ومواف .

أ ضائ ا.
 3/94يتق .ى ال ن .أ تؤكد يف مجيم اتلاقيات ا و و ها و اطبات ا مم م .يت االستقان .يه وف ام ألحةام الل رة
( 7/94م .هذه املا ة ى ضــــرورة االلتمام ياحملافظ .التام .ى أســــرار الشــــرك .و دم إذا  .ما وقف يه م.
مق ومات أو ييانات يسبب قيامه ياأل ًال ال تة له ال ن .ي ا.

املادة (  : ) 14بدالت ومصاريف أعضاء جلنة الرتشيحات واملكافآت:
تطبق ى أ ضـــاء جلن .الرتشـــيحات واملةافآت الســـياســـ .املقتًدة م.

إل ار ارة لبدالت وم ـــاريف حضـــور أ ضـــاء

اب إل الجتًا ات اب إل وجلانه.
املادة (  : ) 15أتعاب أعضاء جلنة الرتشيحات واملكافآت:
ي وم

إل ار ارة يالنظر يف حتديد أتقاب أل ضـــاء ال ن .خالل يدالت وم ـــاريف حضـــور االجتًا ات الوار ة يف املا ة

رق ( 93م .هذه الالئح ،.وذلك تقويضــــ ـام هل م ايل ما يبذلونه م .وقت وج د وقيً .القًل الذي ي ومو يه ل شــــــرك،.
ويؤخذ يف اال تبار ند ت دير االتقاب أ اء رئيإل ال ن .وكل ضــو م .أ ضــائ ا ي ــل .خاصــ .وأ اء ال ن .ي ــل .ام.
ل ً ام واملسئوليات املنوط .ي وف ام هلذه الالئح..
املادة (  : ) 16أحكام عامة:
 9/95تقتًد هذه الالئح .ي رار م.
 7/95يرفم

إل ار ارة وت بو نافذة م .تارخيه.

إل ار ارة إقرتاحام إا اجلًقي .القام .يشـــــأ قوا د اختيار أ ضـــــاء جلن .الرتشـــــيحات واملةافآت ومدة

ضــــويت وأســـ وب ًل ال ن .وف ام ملا جاء يف هذه الالئح .رســــت ــــدار قرارام مبواف ت ا ،ويرفق ال رار مم هذه
الالئح..
 4/95ي وم

إل ار ارة يإجراء التقديالت ال تســـتوجب ى هذه الالئح .وف ما ل رار اجلًقي .القام .يناءام ى ما جاء

يف الل رة ( 7/95م .هذه املا ة.
 3/95ب إل ار ارة وحده حق تقديل أو إيضــــاع موا هذه الالئح ،.فيًا ال يتقاري مم صـــــالحيات اجلًقي .القام .يناءام
ى الل رة ( 7/95م .هذه املا ة.
 2/95ل شرك .نشر هذه الالئح .أو م

ام هلا يف موقم الشرك .ى الشبة .القنةبوتي..

املادة (  : ) 17مرفقات الالئحة:
ترفق مم هذه الالئح .املستندات التالي:.
 9/92قرار اجلًقي .القام .ي وا د اختيار أ ضاء جلن .الرتشيحات واملةافآت ومدة ضويت وأس وب ًل ال ن..
 7/92ييا ي رارات

إل ار ارة يالتقديالت ى الالئح .وإصدارات ا وقرارات اجلًقي .القام .ذات القالق .يالالئح..

*********
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الئحة عمل جلنة املكافآت والرتشيحات
] تشةيل ال ن .وم ام ا وضوايط ً ا ومةافآت أ ضائ ا [

(بعد التعديل)
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املادة (  : ) 1متهيد:
9/9

تنظ هذه الالئح .تشــةيل جلن .املةافآت والرتشــيحات يف الشــرك .وضــوايط وإجراءات ًل ال ن ،.وم ام ا،
وقوا د اختيار أ ضائ ا ،ومدة ضويت  ،ومةافآت  ،وقد قامت الشرك .يدمم جلن املةافآت والرتشيحات
يف جلن .واحدة مبسًى جلن .املةافآت والرتشيحات وفق الل رة ( 2م .املا ة ( 21م .الئح .حوكً .الشركات.

7/9

ختضــــــــم هذه الالئح .ألحةام نظام الشــــــــركات ،ونظام الســــــــوق املالي .ولوائح ًا التنليذي ،.وأحةام النظام
األســاس ـ ل شــرك ،.وقوا د التس ـ يل واال راو ،والئح .حوكً .الشــركات املســاهً .املدرج .يف الســوق املالي.
الســـقو ي ،.والئح .حوكً .الشـــرك ،.وتســـرتشـــد يأفضـــل املًارســـات مبا يتناســـب مم طبيق .نشـــاط الشـــرك.
و ً يات ا.

4/9

يتق .ى ار ارة التنليذي .يالشــــرك .تمويد أ ضــــاء

إل ار ارة واأل ضــــاء غس التنليذي .يوجه خاص وجلا

الشــرك .يًيم املق ومات والبيانات والو ائق والسـ الت الالزم ،.ى أ تةو كام  .وواضــح .وصــحيح .وغس
مض  .ويف الوقت املناسب لتًةين م .أ اء واجبات وم ام .
3/9

جيب ى أ ضـاء

إل ار ارة وأ ضـاء جلا اب إل وكبار التنليذي .يف الشرك .سارس .صالحيات

وتنليذ

واجبات مبا ت تضيه م ح .الشرك..
2/9

جيب ى الشـــــرك .احرتام األنظً .وال وائو والتمام ا يارف ـــــاع  .املق ومات اجلوهري .ل ًســــــاهً .والدائن.
وأصحاب امل احل.

املادة (  : ) 2تعريفات:
تنطبق التقريلات الوار ة يف النظام وقائً .امل ــط حات املســت دم .يف لوائو هيئ .الســوق املالي .وقوا دها والئح .حوكً.
الشــركات ى هذه الالئح .ما مل ي ضــ ســـياق الن

يلس ذلك ،وي

ــد يامل ـــط حات والقبارات أ ناه يف هذه الالئح.

املقان املوضح .هلا:
الالئح :.الئحً .ل جلن .املةافآت والرتشيحات يف الشرك..
الشرك :.شرك .سس ل ت ارة والسياح .وال نا  .والمرا  .والق ارات وا ًال امل اوالت.
إل ار ارة أو اب إل:

إل إ ارة الشرك..

ال ن :.جلن .املةافآت والرتشيحات يف الشرك..
كبار التنليذي .أو ار ارة التنليذي :.األش اص املنوط ي إ ارة ً يات الشرك .اليومي ،.واقرتاع ال رارات االسرتاتي ي.
وتنليذها ،كالرئيإل التنليذي ونوايه واملدير املال واملدراء التنليذي..
املةافآت :املبالس والبدالت واألرياع وما يف حةً ا ،واملةافآت الدوري .أو الســنوي .املرتبط .ياأل اء ،واخلطط التحليمي.
ق ــسة أو طوي  .األجل ،وأي ممايا يني .أخرى ،ياســـتثناء النل ات وامل ـــاريف اللق ي .املق ول .ال تتحً ا الشـــرك. .
ضـــو

إل ار ارة للري تأ يته ً ه( ،وتشـــًل املةافآت الثايت .الرواتب والبدالت واملمايا القيني ،.وتشـــًل املةافآت

املتلسة املةافآت الدوري .واألرياع واخلطط التحليمي .ق سة األجل وطوي  .األجل واألس املًنوح. .
اجلًقي .القام :.اجلًقي .القام .ل شرك ( .ا ي .أو غس ا ي. .
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النظام :النظام األساس ل شرك ،.ونظام السوق املالي .ولوائحه التنليذي ،.ونظام الشركات ولوائحه التنليذي .وأي تق يًات
أو قرارات ذات الق .صا ره م .هيئ .السوق املالي .أو م .أي ج ات رقايي .أو إشرافيه.
الئح .حوكً .الشركات :الئح .حوكً .شركات املساهً .املدرج .يف السوق ال ا رة .

إل هيئ .السوق املالي..

املادة (  : ) 3تشكيل جلنة املكافآت والرتشيحات:
9/4

تشــــةل جلن .املةافآت والرتشــــيحات ي رار م.
يةو م .يين
ال رار مدة ضويت

7/4

إل ار ارة م .غس أ ضــــاء

إل ار ارة التنليذي ،.ى أ

ضو مست ل ى األقل ،ى أال ي ل د أ ضاء ال ن . .ال  .وال يميد  .مخس ،.و د يف
ى أ ال تت اوز مدة ضوي .اب إل وفق قوا د وشروط القضوي .املبين .يف هذه الالئح..

ت ــــدر اجلًقي .القام .ل شــــرك – .يناءً ى اقرتاع م.

إل ار ارة – الئحً .ل جلن .املةافآت والرتشــــيحات

ى أ تشــًل هذه الالئح .ضــوايط وإجراءات ًل ال ن ،.وم ام ا ،وقوا د اختيار أ ضــائ ا ،ومدة ضــويت ،
ومةافآت .
املادة (  : ) 4غرض ومرجعية جلنة املكافآت والرتشيحات:
ت وم جلن .املةافآت والرتشـيحات مبقاون.

إل ار ارة يف أ اء واجباته وال يام مبسـئولياته املتق  .ياالخت اصات وامل ام
إل ار ارة ،وتةو مرجقي .جلن .املةافآت

واملســــــــــــــــــــــــــئوليـات وفق مـا جـاء يف هـذه الالئح .أو ال حتال إلي ا م.

والرتشيحات ب إل ار ارة وتةو مسئول .أمام اب إل ،وجيب ى ال ن .أ تب س

إل ار ارة مبا تتوصل إليه م .نتائم

أو تت ذه م .قرارات يشلافي .و ري حماضرها املتضًن .نتائم ا ًاهلا وقرارات ا وتوصيات ا وتوجي ات ا وأي ت ارير صا رة
ن ا اا

إل ار ارة ي ــــــــل .وري ،.و ى

إل ار ارة أ يتايم ًل ال ن .يانتظام ل تح ق م .سارســــــــات ا األ ًال

املوك  .هلا.
املادة (  : ) 5قواعد وشروط العضوية يف اللجنة وأمانة سر اللجنة ومدتها:
9/2

جيب اال ي ل د أ ضـــاء ال ن . .ال  .وال يميد  .مخســـ .أ ضـــاء وذلك ي رار م.

إل ار ارة وأ

د يف

ال رار د أ ضاء ال ن .ويسً رئيس ا وأ ضائ ا.
7/2

ترا

الشـــــرك .ند تشـــــةيل جلن .املةافآت والرتشـــــيحات أ يةو أ ضـــــاؤها م .أ ضـــــاء

إل ار ارة

املسـت  ،.وجيوز االسـتقان .يأ ضاء غس تنليذي .أو يأش اص م .غس أ ضاء اب إل سوا ًء كانوا م .املساهً.
أو غسه  ،وال جيوز أ يةو

ضـوما يف ال ن .أي م .أ ضاء

إل ار ارة التنليذي .أو م .كبار التنليذي .يف

الشرك .أو يف الشركات ال تسيطر ي ا الشرك..
4/2

جيب أ يةو رئيإل ال ن .م .األ ضاء املست  .يف

3/2

ال جيوز أ يةو رئيإل

2/2

تةو مدة ضــــــــــــــــــوي .ال ن .م .يداي .ورة

إل اال ارة.

إل ار ارة رئيسام ل ن .وجيوز له أ يةو
إل ار ارة وتنت

ضوام في ا.

يانت اء ا ًال ورة اب إل ت ك ،مم األخذ يف

اال تبار حاالت انت اء ضوي .أي م .األ ضاء خالل املدة وذلك وفق ما جاء يف هذه الالئح..

22/ 28

5/2

ت وم ال ن .يتقي .أم .سر هلا م .ي .أ ضائ ا أو أم .سر اب إل أو م .فريق إ ارة الشرك .أو م .غسه وذلك
ملتايق .شـئو ال ن .م .التنسيق وار دا الجتًا ات وا ًال ال ن ،.وتو يق اجتًا ات ا وا دا حماضرها ومتايق.
قرارات ا وتوصيات ا وتوجي ات ا وما يرتبط يأ ًال ال ن .وتةو مدة تقيينه مرتبط .مبدة ال ن..

املادة (  : ) 6انتهاء العضوية يف جلن ة املكافآت والرتشيحات وتعيني البديل:
تنت

القضوي .يف جلن .املةافآت والرتشيحات يف احلاالت التالي:.

9/5

انت اء مدة ال ن .وفق ما جاء يف هذه الالئح..

7/5

ط ب القضـو االسـت ال .م .ضوي .ال ن .مم ييا األسباب ومواف .

إل ار ارة ي ا ،وترفم ط ب االست ال .اا

رئيإل اب إل لقرض ا ى اب إل والبت في ا ويقد مشاورة أ ضاء ال ن .اآلخري..
4/5

إل ار ارة ألي ضــو م .ضــوي .ال ن .يقد مشــاورة أ ضــاء ال ن .اآلخري .مم ييا األســباب ،أو يســبب

ا لاء

االخالل ي وا د وشروط القضوي .أو واجبات ومسئوليات القضو وفق ما جاء يف هذه الالئح..
3/5

ند انت اء ضـوي .أي م .أ ضـاء ال ن .ألي سـبب ف ً إل ار ارة تقي .ضوام بخر يديالم ل قضو املنت ي .ضويته
ليةًل املدة املتب ي .لس له.

املادة (  : ) 7اختصاصات جلنة امل كافآت والرتشيحات ومهامها ومسئولياتها:
ختت

جلن .املةافآت والرتشــــــــيحات يامل ام املرتبط .مبةافآت أ ضــــــــاء اب إل وال ا املنبث  .منه ومةافآت ار ارة

التنليذي .والرتشـــــيحات لقضـــــوي .اب إل وار ارة التنليذي .ى النحو املب .أ ناه ،اا جانب أي م ام ومســـــئوليات أخرى
يوك ا هلا

إل ار ارة:

أوالً :فيما خيص املكافآت يف الشركة:
9/2

ا دا ســـــــياســـــــ .واضـــــــح .ل ًةافآت ورفق ا اا

إل ار ارة ل نظر في ا مت يدما ال تًا ها م .اجلًقي .القام.

ل شرك ،.ى أ تشًل هذه السياس:.
 9/9/2مةافآت أ ضاء

إل ار ارة.

 7/9/2مةافآت ال ا املنبث  .م.

إل ار ارة.

 4/9/2مةافآت ار ارة التنليذي..
ى أ يرا ى يف ت ك السياس .اتباجل مقايس مرتبط .ياأل اء واالف اع ن ا ،والتح ق م .تنليذها.
7/2

توضــــــــيو القالق .ي .املةافآت املًنوح .وســــــــياســــــــ .املةافآت املقًول ي ا ،وييا أي احنرال جوهري  .هذه
السياس..

4/2

املراجق .الدوري .لسياس .املةافآت ،وت يي مدى فقاليت ا يف حت يق األهدال املتوخاة من ا.

3/2

التوصي .ب إل ار ارة وف ام ل سياس .املقتًدة م .اجلًقي .مبا ي :
 9/3/2مةافآت أ ضاء

إل ار ارة.

 7/3/2مةافآت ال ا املنبث . .

إل ار ارة.

 4/3/2مةافآت كبار التنليذي..
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ثانياً :فيما خيص الرتشيحات لعضوية جملس اإلدارة واإلدارة التنفيذية:
تةو اخت اصات ال ن .فيًا خي

الرتشيحات ما ي :

2/2

اقرتاع سياسات ومقايس واضح .ل قضوي .يف

5/2

التوصــي .ب إل ار ارة يرتشــيو أ ضــاء فيه وإ ا ة ترشــيح وف ام ل ســياســات واملقايس املقتًدة ،مم مرا اة دم
ترشيو أي ش

سب ت إ انته يرنم.

إل ار ارة وار ارة التنليذي..
 .ياألمان..
إل ار ارة ،وشلل وظائف ار ارة التنليذي..

2/2

إ دا وصف ل درات واملؤهالت املط وي .لقضوي.

7/2

حتديد الوقت الذي يتق .ى القضو خت ي ه أل ًال

1/2

املراجق .الســــنوي .لالحتياجات الالزم .م .امل ارات أو اخلربات املناســــب .لقضــــوي.

إل ار ارة.
إل ار ارة ووظائف ار ارة

التنليذي..
 91/2مراجق .هيةل

إل ار ارة وار ارة التنليذي ،.وت دي التوصيات ال نمة .إجراؤها.

 99/2التح ق يشــةل ســنوي م .اســت الل األ ضــاء املســت  ،.و دم وجو أي تقاري م ــاحل إذا كا القضــو يشــلل
ضوي.

إل إ ارة شرك .أخرى.

 97/2وضم وصف وظيل لأل ضاء التنليذي ،.واأل ضاء غس التنليذي ،.واأل ضاء املست  ،.وكبار التنليذي..
 94/2وضم ارجراءات اخلاص .يف حال شلور مركم أحد أ ضاء
 93/2حتديد جوانب الضقف وال وة يف

إل ار ارة أو كبار التنليذي..

إل ار ارة ،واقرتاع احل ول ملقاجلت ا مبا يتلق مم م ح .الشرك..

املادة (  : ) 8سياسة املكافآت:
جيب ى ال ن .مرا اة ما ي

ند إ دا ســـياســـ .املةافآت وذلك و اخالل يأحةام نظام الشـــركات ونظام الســـوق

املالي .ولوائح ًا التنليذي:.
9/7
7/7

انس ام ا مم اسرتاتي ي .الشرك .وأهداف ا.
أ ت دَّم املةافآت يلري حث أ ضـــــاء

إل ار ارة وار ارة التنليذي .ى إااع الشـــــرك .وتنًيت ا ى املدى

الطويل ،كأ تريط اجلمء املتلس م .املةافآت ياأل اء ى املدى الطويل.
4/7

أ حتدَّ املةافآت يناءً ى مسـتوى الوظيل ،.وامل ام واملسـؤوليات املنوط .يشاغ ا ،واملؤهالت الق ًي ،.واخلربات
القً ي ،.وامل ارات ،ومستوى األ اء.
وطبيق .و رج .امل اطر لدى الشرك..

3/7

انس ام ا مم ح

2/7

األخذ يف اال تبار سارسات الشركات األخرى يف حتديد املةافآت ،مم تلا ي ما قد ينشأ  .ذلك م .ارتلاجل غس
مربر ل ًةافآت والتقويضات.

5/7

أ تست دل است طاب الةلاءات امل ني .واحملافظ .ي ا وحتليمها ،مم دم املبالل .في ا.

2/7

أ حتد ال ن .املةافآت ند التقيينات اجلديدة.

7/7

حاالت إي ال صــــرل املةافأة أو اســــرت ا ها إذا تب .أن ا ت ررت يناءً ى مق ومات غس قي  .قدم ا ضــــو يف
إل ار ارة أو ار ارة التنليذي.؛ وذلك ملنم استلالل الوضم الوظيل ل ح ول ى مةافآت غس مستح ..
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1/7

تنظي منو أســ يف الشـــرك .أل ضـــاء

إل ار ارة وار ارة التنليذي .ســواء أكانت إصــدارام جديدام أم أســ ًام

اشرتت ا الشرك..
املادة (  : ) 9مكافآت العاملني يف الشركة:
مم مرا اة مم ور يف املا ة ( 7م .هذه الالئح .فإنه ت وم ال ن .ياقرتاع أنواجل املةافآت ال متنو ل قام  .يف الشــــرك،.
مثل املةافآت الثايت .واملةافآت املرتبط .ياأل اء واملةافآت يف شــــةل أســــ مبا ال يتقاري مم الضــــوايط وارجراءات
التنظيًي .ال ا رة تنليذام لنظام الشركات اخلاص يشركات املساهً .املدرج..

املادة (  : ) 10إجراءات الرتشيح لعضوية جملس اإلدارة:
9/91

إل ار ارة مرا اة ما ور يف الئح .حوكً .الشــركات

ى جلن .املةافآت والرتشــيحات ند ترشــيو أ ضــاء

م .شروط وأحةام ،وما ت رره هيئ .السوق املالي .م .متط بات م .ح .آلخر.
 7/91تســقى الشــرك .ما أمة .أ يلوق د املرشــح .ب إل ار ارة الذي .تُطرع أمساؤه

ى اجلًقي .القام .د

امل ا د املتوافرة حبيث يةو لدى اجلًقي .القام .فرص .االختيار م .ي .املرشح..
املادة (  : ) 11نشر إعالن الرتشيح:
ى الشـرك .نشـر إ ال الرتشـو يف املوقم ارلةرتون ل شرك .واملوقم ارلةرتون ل سوق ويف أي وسي  .أخرى حتد ها
اهليئ.؛ وذلك لد وة األشـ اص الراغب .يف الرتشو لقضوي.

إل ار ارة ،ى أ يظل ياب الرتشو ملتوحام مدة ش ر ى

األقل م .تاريخ إ ال الد وة للتو ياب الرتشيو.
املادة (  : ) 12حق املساهمني يف الرتشيح:
ق لةل مســاه يف الشــرك .يف ترشــيو نلســه أو غسه لقضــوي.

إل ار ارة وف ام ألحةام نظام الشــركات ولوائحه

التنليذي .مم دم ارخالل مبا ور يف الئح .حوكً .الشركات.
املادة (  : ) 13تعيني كبار التنفيذيني وحتديد مكافآتهم:
ت وم ال ن .يدراســــ .ترشـــــيو وتقي .كبار التنليذي .وحتديد مةافآت والتقديالت الالح  .ي ا يالتنســـــيق مم ار ارة
التنليذي .والتوصي .ب إل ار ارة ،وذلك وفق ما جاء يف هذه الالئح .والنظام والسياسات املقتًدة.
املادة (  : ) 14تقييم أداء اجمللس واإلدارة التنفيذية:
ت رتع جلن .املةافآت والرتشــيحات – يناء ى ط ب

إل ار ارة – اآلليات لت يي أ اء اب إل وأ ضــائه وجلانه وار ارة

التنليذي .سـنويام وذلك م .خالل مؤشـرات م ياس أ اء مناسـب .ترتبط مبدى حت يق أهدال الشرك .واسرتاتي يات ا وجو ة
إ ارة امل اطر وكلاي .أنظً .الرقاي .الداخ ي .وغسها ،ى أ حتد جوانب ال وة والضـــقف واقرتاع مقاجلت ا مبا يتلق مم
م ــــ ح .الشــــرك ،.وجيب أ تةو إجراءات ت يي األ اء مةتوي .وواضــــح .وأ يل ــــو ن ا أل ضــــاء
واألش اص املقني .يالت يي .
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إل ار ارة

املادة (  : ) 15الرتشيح لعضوية جمالس إدارات الشركات اليت تستثمر فيها الشركة:
 9/92ت رتع ال ن .السـياسـات وارجراءات اخلاص .يرتشيو وتقي .سث الشرك .يف ضوي.

الإل إ ارات الشركات

ال تستثًر في ا الشرك..
 7/92ت وم ال ن .يدارســــــ .ترشــــــيو وتقي .سث الشــــــرك .يف ضــــــوي.

الإل إ ارات الشــــــركات التايق .والممي .

والشــركات األخرى ال تســتثًر في ا الشــرك .وذلك يالتنســيق مم ار ارة التنليذي .والتوصــي .ياملرشــح .ب إل
ار ارة ،وذلك وفق ما جاء يف هذه الالئح .والنظام والسياسات املقتًدة.

املادة (  : ) 16صالحيات جلنة املكافآت والرتشيحات:
يارضاف .اا أي صالحيات متنح ا هذه الالئح .ل ن .أو أي صالحيات أو تلوي
فإنه

ياختاذ قرارات نمنح ا هلا

إل ار ارة

ق ل ن .يف سبيل ال يام يواجبات ا واخت اصات ا وم ام ا ما ي :

 9/95االطالجل ى الس الت والو ائق ال خت
 7/95ط ب أي إيضاع أو ييا م .أ ضاء

أ ًاهلا.

إل ار ارة أو ار ارة التنليذي..

 4/95ط ب االجتًاجل مم رئيإل اب إل أو القضو املنتدب واملدير القام أو املدير املال أو أي ضو م .ار ارة التنليذي .متى
ما استد ت احلاج ،.ول ن .الط ب م .رئيإل اب إل
 3/95تشـةيل جلن .مت

ـ ـ .أو أكثر أو فريق ًل م .أ ضـاء ال ن .أو إ ارة الشـرك .أو غسه م .اسـتشاري .أو

ت ــــــ .أل اء م ً .أو م ام حمد ة وتنت
مبةافأت اا

وة اب إل لالجتًاجل متى ما است مم األمر.

مدت ا يانت اء ً ا أو وفق ما ت رره ال ن ،.وترفم ال ن .التوصــــــي.

إل ار ارة لال تًا  ،مم مرا اة ما جاء يف املا ة ( 92م .هذه الالئح..

املادة (  : ) 17االستعانة واملشورة:
ل ن .املةافآت والرتشـيحات يف سـبيل ال يام مب ام ا ومسـئوليات ا االستقان .وط ب املشورة مب .تراه م .اخل الشرك .أو
م .خارج ا ى النحو التال :
 9/92جيب ى الشرك .توفس مجيم اخلدمات ار اري .الالزم .ل ن .ل يام مب ًات ا ومسئوليات ا.
 7/92جيوز ل ن .املةافآت والرتشـــيحات االســـتقان .يأي ضـــو م .أ ضـــاء

إل ار ارة أو ار ارة التنليذي .أو أي م.

موظل الشـــرك ،.أو يأي م .املةاتب االســـتشـــاري .املرتبط .ياتلاقيات مم الشـــرك ،.كًا جيوز هلا تة يف أو
االسـتقان .خبرباء و ت ـ .افرا أو ج ات اسـتشـاري .أو مت
الن ــــو أو ال يام يدراســــات أو تدقيق أو فح

ـ ـ .للري احل ـول ى املشـورة أو املسا دة أو

ســ ـ الت يف أي أمر حتتاو اليه سا هو يدخل يف نطاق ً ا وف ام

هلذه الالئح ، .وترفم ال ن .التوصــــي .مبةافآت اا

إل ار ارة لال تًا  ،ى أ يُضــــً .ذلك يف حمضــــر

اجتًاجل ال ن .مم ييا اس اخلبس أو االستشاري و القته يالشرك .أو ار ارة التنليذي..
4/92

ى ال ن .أ تؤكد وحترص مم م .يت االســـــــتقان .يه وف ما ألحةام الل رة ( 7م .هذه املا ة ضـــــــرورة االلتمام
ياحملافظ .ى ســـــري .املق ومات والبيانات اخلاصــــــ .يالشـــــرك .و دم إذا  .أو اســــــت دام ذلك يف غس األغراي
احملد ة هلا.
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املادة (  : ) 18اجتماعات اللجنة وتوصياتها وقراراتها:
تق د ال ن .اجتًا ات ا وف ام ل ضوايط التالي:.
ت احلاج .ى اال ت ل  .اجتًا  .خالل السن .املالي .الواحدة.

9/97

تق د ال ن .اجتًا ات ا ي ل .وري .وك ًا

7/97

تق د ال ن .اجتًا ات ا يد وة م .رئيس ـ ا أو م .خالل أم .ســر ال ن .يالتنســيق مم رئيإل ال ن .وا ضــائ ا ،أو
يناءً ى ط ب ضــوي .م .أ ضـــائ ا ،وجيوز لرئيإل
ما

إل ار ارة أو

إل اال ارة ط ب

د اجتًاجل ل ن .متى

ت احلاج ،.كًا جيوز ملراجم حســايات الشــرك .أو املراجم الداخ ط ب االجتًاجل مم ال ن .ك ًا

ت

احلاج ،.ول قضــو املنتدب واملدير القام أو املدير املال أو مدير الشــئو ار اري .ط ب اجتًاجل ل ن .متى ما اســت مم
االمر.
4/97

ترا

ال ن .ند حتديد موا يد اجتًا ات ا موا يد اجتًا ات

إل ار ارة ما أمة .ليتســــــــــــــــــنى هلا ت دي

توصـــــيات ا ونتائم أ ًاهلا وقرارات ا وت اريرها اا اب إل ل بت في ا يف الوقت املناســـــب وخاصـــــ .ند وجو أمور
جوهري .ت تمم الشرك .ارف اع ن ا وف ام ل نظام.
3/97

يف حال .تقذر حضــــــور رئيإل ال ن .ألي اجتًاجل له تلوي

أحد أ ضــــــائ ا لرتأس االجتًاجل احملد

خطيام يالتســــــ ـ ي او ياللاكإل أو يالربيد ارلةرتون  ،ويف حال .غيايه الطارئ وتقذر التلوي

ى أ يةو

خيتار األ ضــــــــاء

اآلخري .م .يين رئيسام لالجتًاجل احملد .
2/97
5/97

يشرتط ل ح .اجتًا ات ال ن .حضور اغ بي .أ ضائ ا.
ال

ق ألي ضو يف

إل ار ارة أو ار ارة التنليذي .دا أم .سر ال ن .حضور اجتًا ات ا إال إذا ط بت ال ن.

االستًاجل اليه أو احل ول ى مشورته أو
2/97

وته حلضور االجتًاجل أو جمء منه.

جيوز أ ت وم ال ن .يق د اجتًا ات ا  .طريق وسائل الت ني .احلديث( .سواء يواسط .اهلاتف املسًوجل أو املرئ أو
أي وسـي  .أخرى يتلق ي ا األ ضـاء  ،كًا جيوز ل قضـو أ يثبت حضـوره ألي م .اجتًا ات ال ن .ياملشارك.
اهلاتلي .املسًو  .أو املرئي .أو أي وسي  .أخرى م بول .وذلك ند الضرورة مبواف  .األ ضاء االخري ،.وينطبق ى
صـــــح .هذه االجتًا ات وصـــــح .مشـــــارك .أي ضـــــو ما ينطبق ى احلضــــور اصـــــال .م .ناحي .ن ـــــاب

د

االجتًا ات والت ويت وا تًا حماضرها أو قرارات ا.
7/97

ت ــدر قرارات ال ن .وتوصــيات ا وتوجي ات ا يأغ بي .أصــوات احلاضــري ،.و ند تســاوي األصــوات يرجو اجلانب
الذي صـــــوت مقه رئيإل االجتًاجل ،وال جيوز لقضـــــو ال ن .االمتناجل  .الت ـــــويت ى قرارات ا أو توصـــــيات ا مم
مرا اة الل رة ( 2م .املا ة ( 71م .هذه الالئح..

1/97

جيوز أ ت وم ال ن .يف احلاالت القاج  .يإصــــــدار قرارات ا وتوصــــــيات ا وتوجي ات ا وت اريرها يالتًرير  .طريق
رضـ ـ ا ى كاف .األ ضـــاء متلرق .يالربيد ارلةرتون أو أي وســـي  .مناســـب .أخرى نمة .في ا تو يق ال رار
مةتويام ،ى أ يت

رض ا يف أول اجتًاجل الحق وتضًين ا يف حمضر ذلك االجتًاجل.

 91/97ال جيوز لقضــو ال ن .أ ينيب غسه م .األ ضــاء أو غسه يف حضــور اجتًا ات ال ن .أو الت ــويت ى قرارات ا
وتوصيات ا.
 99/97تو ق اجتًا ات ال ن .يناءً ى ما جاء يف املا ة ( 92م .هذه الالئح..

22/ 33

املادة (  : ) 19توثيق اجتماعات اللجنة:
 9/91يقد أم .سـر ال ن .مسو ة حمضر لةل اجتًاجل يدو فيه تاريخ االجتًاجل ومةانه أو وسي .
احلاضري .واللائب .وم

د االجتًاجل وأمساء

مناقش .ما مت التوصل اليه م .توصيات أو توجي ات أو قرارات.

 7/91يرسل أم .السر مسو ة حمضر كل اجتًاجل اا رئيإل وأ ضاء ال ن .لالطالجل وايداء أي مالحظات ي ا.
 4/91تو ق اجتًا ات ال ن .وتقد حماضـر تتضـً .م

مداوالت ا ومناقشـات ا وقرارات ا وتوصيات ا يف حماضر يدون ا

أم .الســـر مم ييا أي حتلظات أ وجدت ألي م .األ ضـــاء احلاضـ ـري .وتوقم هذه احملاضـــر م .مجيم األ ضـــاء
احلاضري .وأم .السر.
 3/91تنظ حماضر وو ائق ومراسالت كل اجتًاجل وحتلظ يف م ف خاص يس ل الرجوجل اليه ند احلاج..
 2/91تةو حماضــــر ال ن .ســــري .ال جيوز االطالجل ي ا أو احل ــــول ى نســــخ من ا إال م .أ ضــــاء

إل ار ارة،

ومراجم حسايات الشرك .واملراجم الداخ وفيًا دا ذلك يةو يناء ى ط ب ومواف  .ال ن .ى ذلك.
املادة (  : ) 20واجبات ومسئوليات عضو اللجنة:
يتق .ى كل ضو يف جلن .املةافآت والرتشيحات يف سبيل ال يام مب امه يف ال ن .وف ما ألحةام هذه الالئح .االلتمام
مبا ي :
 9/71االنتظام يف حضـور اجتًا ات ال ن .واملشـارك .اللقال .يف ا ًاهلا ،و ى القضو الذي يطرأ ما يستوجب غيايه أو
دم مشاركته يف أي اجتًاجل أ خيطر رئيإل ال ن .أو أم .السر يذلك.
 7/71احملافظ .ى اســرار الشــرك .وال جيوز لقضــو ال ن .أ يذيم اا املســاهً .أو اللس ما وقف يه م .مق ومات أو
ييانات أو اســرار الشــرك .يســبب ضــويته يف ال ن .واال وجب ى
التقوي

ال  .مســاءلته .
إل ار ارة ا لاءه فض ـ م

 .أي ضرر قد يرتتب ى ذلك.

 4/71جيب أ ي تمم رئيإل وأ ضــــــــاء ال ن .مببا ئ ال ــــــــدق واألمان .والوالء والقناي .واالهتًام مب ــــــــاحل الشــــــــرك.
واملساهً .وت دنم ا ى م حته الش

ي..

 3/71أ يل ـو ل ن .إذا مل تتوافق ضـويته مم قوا د وشروط القضوي .يف هذه الالئح .أو إذا طرأ مست بالم ما يتقاري
مم ت ك الشروط والضوايط.
 2/71أ يل ــو ل ن . .أي م ــ ح .مباشــرة أو غس مباشــرة له يف املوضــو ات املقروضـــ .امام ال ن .أو  .أي ا ًال
و و تت حلسـاب الشرك .وله في ا م ح .مباشرة أو غس مباشرة وا بات ذلك يف حمضر االجتًاجل ،وال جيوز له
االشرتا ي يف أي قرار أو توصيه يف هذا الشأ .
 5/71جيب حضــور رئيإل ال ن .أو م .ينيبه م .أ ضــائ ا اجلًقيات القام .ل شــرك .لإلجاي . .أســئ  .املســاهً .فيًا
خي

ا.

 2/71يف مجيم األحوال ينطبق ى ضــو ال ن .ما ينطبق ى ضـــو
ولوائو الشرك .الداخ ي..
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إل ار ارة م .واجبات ومســـئوليات وفق النظام

املادة (  : ) 21سياسة مكافآت وبدالت أعضاء جلنة املكافآت والرتشيحات وأمني السر:
 9/79مةافأة سـنوي .قدرها  971.111ريال (مائ .و شـرو ألف لرئيإل ال ن .و 911.111ريال (مائ .ألف لةل ضو
م .األ ضاء االخري .ى ا يةو استح اق هذه املةافـــــأة متناسبام مم د االجتًا ات ال

ضرها القضو

خالل السن..
7/79

يدل حضـــور لةل اجتًاجل م .اجتًا ات ال ن .قدره  4.211ريال ( ال  .بالل ومخســـًائ .ريال لةل ضـــو م.
األ ضاء.

4/79

يدل م ــاريف لتذاكر الســلر واملواصــالت م طوجل قدره  4.111ريال ( ال  .بالل ريال لةل ضــو م .أ ضــاء
ال ن .ل حضــــور اصــــال .ألي اجتًاجل م .اجتًا ات ال ن .م .مدين .اقامته اا مةا االجتًاجل اخل املً ة.
القريي .السقو ي..

3/79

يدل م ــــاريف إقام .م طوجل قدره  4.111ريال ( ال  .بالل ريال ألي ضــــو م .أ ضــــاء ال ن .ند اضـــطراره
لإلقام .يف مدين .مةا االجتًاجل ل حضــور اصــال .ألي اجتًاجل م .اجتًاجل ال ن .م .مدين .إقامته اخل املً ة.
القريي .السقو ي..

2/79

حتد ال ن .مةافأة ويدالت أم .ســـر ال ن .وترفم التوصـــي .يذلك ب إل ار ارة لال تًا  ،وتلط الشـــرك.
امل اريف املتق  .يه لتذاكر السلر واملواصالت وارقام .وغسها يف كل ما خي

شئو ال ن..

 5/79ت ــرل املةافآت ويدالت احلضــور والبدالت األخرى كًا أ اله يف ن اي .الســن .املالي .اال يف حال .انت اء ضــوي.
أي ضو قبل ن اي .السن .املالي .فإن ا ت رل ند انت اء ضويته.
املادة (  : ) 22اإلفصاحات:
إا جانب ما جاء يف هذه الالئح .وأي اف احات أخرى مط وي .وفق النظام فإنه:
9/77

تل ـو الشـرك .يف الت رير السـنوي ب إل ار ارة  .أمساء رئيإل وأ ضـاء ال ن .وصلات القضوي .لةل ضو
وأي تليس طرأ ى ذلك خالل السن .املالي ،.إا جانب د اجتًا ات ا وس ل احلضور خالل السن .املالي..

7/77

تل ـــو الشـــرك .يف الت رير الســـنوي ب إل ار ارة  .امجال ما ت اضـــاه أ ضـــاء ال ن .م .مةافآت ويدالت
خالل السن .املالي..

4/77

تمو الشرك .ار ارة امل ت  .يف هيئ .السوق املالي .يأمساء رئيإل وأ ضاء ال ن .وصلات ضويت خالل مخس.
أيام م .تاريخ تقيين وأي تليسات تطرأ ى ذلك خالل مخس .أيام ًل م .تاريخ حدوث التليسات.

3/77

تل و الشرك . .أي مق ومات أخرى ذات الق .يال ن .قد تط ب ا هيئ .السوق املالي .م .وقت آلخر.

املادة (  : ) 23مراجعة الئحة عمل اللجنة:
ت وم جلن .املةافآت والرتشـــــيحات مبراجق .الئحً .ل ال ن .مرة ى األقل ســـــنويام أو ند الضـــــرورة ي دل التحســـــ.
والتطوير املستًر وااللتمام مبواكب .أي تليسات أو تقديالت يف النظام أو أي تق يًات ذات الق..
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املادة (  : ) 24احكام عامة:
9/73

ب إل ار ارة مراجق .هذه الالئح .ند الضــــرورة ي دل التطوير والتحســــ .املســــتًر وملواكب .أي تقديالت قد
تطرأ ى النظام ،ل وصول اا أفضل املًارسات امل ني..

7/73

يشرل

4/73

ال جيوز التقديل ى هذه الالئح .اال ي رار اقرتاع أو توصي .م.

3/73
2/73

إل ار ارة ى تنليذ هذه الالئح .و ى رئيإل وأ ضاء ال ن .تنليذ ما جاء في ا.

ل شرك .نشر هذه الالئح .أو م

إل ار ارة وا تًا اجلًقي .القام..

ام هلا ى موقق ا االلةرتون أو م .خالل أي وسي  .أخرى.

ق ألي مسـاه االطالجل ى هذه الالئح .يف مةاتب الشـرك .يالتنسيق املسبق مم إ ارة الشرك .يف حال دم
نشرها ى املوقم ارلةرتون ل شرك..

5/73

ب إل ار ارة حق تلسس أو إيضاع ما جاء يف هذه الالئح .م .احةام.

2/73

ال تقد هذه الالئح .يدي  .ألحةام النظام ولوائحه التنليذي .وفيًا مل ير يشــــأنه ن

يت فيه الرجوجل اا النظام،

و ند وجو أي تقاري يين ا أو أي ف رة أو أي ما ة في ا وي .النظام فإ احةام النظام تســــــــــــو وتب ى الل رات
واملوا األخرى قيد التطبيق.
7/73

تةو هذه الالئح .نافذه م .تاريخ ا تًا اجلًقي .القام .ل شرك .هلا.
*********
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مرفق البند رقم ()3
الئحة سياسات ومعايري وإجراءات
العضوية يف جملس اإلدارة
(قبل التعديل)
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املادة األوىل :متهيد
 9/9ختضـم هذه الالئح .ألحةام النظام األساس ل شرك ،.والئح .حوكً .الشرك ،.ونظام الشركات السقو ي،
ونظام السوق املالي .السقو ي .ولوائحه التنليذي .وقوا د التسـ يل وار راو ،والئح .حوكً .الشركات يف املً ة.
القريي .السـقو ي ،.والئح .حوكً .الشـرك .وتسـرتشـد يأفضـل املًارسـات يف حوكً .الشركات مبا يتناسب مم
طبيق .نشاط الشرك .و ً يات ا.
 7/9ت دل هذه الالئح .إا حتديد السياسات واملقايس وارجراءات ل قضوي .يف

4/9

جيب ى أ ضـــاء

إل إ ارة الشرك..

إل ار ارة وكبار التنليذي .واملديري .واملوظل .سارســـ .صـــالحيات وتنليذ واجبات مبا

ق م ح .الشرك..
 3/9جيب ى الشرك .احتـــــــــــــــرام األنظً .وال وائو والتمام ا يارف اع  .املق ومات اجلوهري .ل ًساهً .والدائن.
وأصحاب امل احل.
املادة الثانية :تعريفات
الشرك :.شرك .سس ل ت ارة والسياح .وال نا  .والمرا  .والق ارات وأ ًال امل اوالت.
إل ار ارة:

إل إ ارة الشرك..

ضو اب إل :ضو

إل إ ارة الشرك..

القضو غس التنليذي :وفق تقريف الئح .حوكً .الشركات يف املً ة .القريي .السقو ي..
القضو املست ل :وفق تقريف الئح .حوكً .الشركات يف املً ة .القريي .السقو ي..
اهليئ :.هيئ .السوق املالي..
السوق :السوق املالي .السقو ي( .تداول .
النظام :النظام األسـاسـ ل شرك .ولوائح ا الداخ ي ،.ونظام الشركات السقو ي ،ونظام السوق املالي .السقو ي .ولوائحه
التنليذي .وقوا د التس يل وار راو ،والتق يًات وال رارات النظامي .ذات القالق..
املادة الثالثة :سياسات العضوية يف جملس اإلدارة
 9/4يتةو

إل ار ارة م .د تسق .أ ضاء طبيقي..

 7/4تق .اجلًقي .القام .أ ضـاء

إل ار ارة ملدة ال تت اوز الث سـنوات ألي ورة جديدة ،وجيوز إ ا ة تقي .أ ضاء

إل ار ارة ملدة أو مد اخرى.
 4/4ينت ب

إل ار ارة م .ي .أ ضائه رئيس ما ونائبام ل رئيإل و ضوما منتديام وفق النظام األساس ل شرك..

 3/4أ يةو أغ بي .أ ضاء

إل ار ارة م .األ ضاء غس التنليذي..

2/4
 5/4أ يةو أغ بي .أ ضاء اب إل يتًتقو ياجلنسي .السقو ي..
 2/4أال يشلل القضو ضوي .إل إ ارة أكـثر م .مخإل شركات مساهً .ام .يف ب واحد مبا في ا الشرك..
أال ي ل د أ ضاء اب إل املست  . .ث أ ضاء اب إل.
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 7/4ال جيوز ل شــــ

ذي ال ـــــل .اال تباري – .الذي

الت ويت ى اختيار األ ضاء اآلخري .يف

1/4

ق له تقي .سث  .له يف

إل ار ارة.

القضـوي .يف اب إل متثل مجيم املسـاهً ،.وي تمم ضـو اب إل يال يام مبا
ما

ق م احل ابًو  .ال متث ا أو ال صوتت ى تقيينه يف

 91/4ي رر

إل ار ارة وفق نظام الشـــــرك– .
ق م ـاحل الشركً .ومام وليإل

إل ار ارة.

إل ار ارة مقاجل .أي حاالت تقاري م احل ألي ضو م .أ ضاءه ويت ذ ما يراه م .إجراءات وفق سياس.

تقاري امل احل املقتًدة ل شرك..
 99/4تنت

ضــوي .أي م .أ ضــاء

إل ار ارة يأي م .طرق انت اء القضــوي .احملد ة نظامام ،وجيوز ل ًقي .القام .يف

أي وقت مل مجيم أ ضاء اب إل أو يقض وفق النظام.
 97/4لقضــــــو

إل ار ارة أ يقتمل (يســــــت يل شــــــرط أ يةو يف وقت الئق ي ب ه اب إل وإال كا مســــــئوالم قبل

الشرك..
 94/4ب إل ار ارة أ يق .مؤقتام ضـوام يف

إل ار ارة مةا أي ضـو انت ت ضويته يأي م .طرق انت اء القضوي.

خالل مدة اب إل وتةو مدة ضويته املدة املتب ي .م .مدة اب إل ،وجيب ري التقي .املؤقت ى أول مجقي.
ام .الح  .ل ً ا ق .ى التقي..
 93/4جيوز ب إل ار ارة أ يســــــــــتًر يف ً ه ملدة ال تت اوز ال  .أشــــــــ ـ ر م .تاريخ انت اء ورة اب إل إذا تأخر
اجلًقي .القام .النت اب

د

إل ار ارة اجلديد ألي س ـبب م .األســباب وتقري ى أول مجقي .ام .الح  .أســباب

تأخس انق ا ها وإجازة األ ًال ال قام ي ا اب إل خالل هذه اللرتة.
 92/4جيب ى

إل ار ارة

وة اجلًقي .القام .يف أقرب وقت سة .إذا اخنل

د أ ضــــــــــاء

إل ار ارة .

مخس .أ ضاء لتقي .القد الالزم م .األ ضاء وتةو مدة ضويت املدة املتب ي .م .مدة اب إل.
 95/4جيب ى الشـرك .أ ختطر اهليئ .والسوق فورام ند انت اء ضوي .أحد أ ضاء
القضوي .مم ييا األسباب ال

إل ار ارة يأي م .طرق انت اء

ت اا ذلك ،و ند تقي .اب إل لقضو جديد مةا القضو املنت ي .ضويته وفق

الئح .سياس .ارف اع يف الشرك..
املادة الرابعة :معايري وشروط العضوية يف جملس اإلدارة
 9/3جيب أ يةو

ضـو

إل ار ارة مالةام لقد م .أسـ الشـرك .ال ت ل قيًت ا األمسي . .شـرة بالل ريال،

و يه إيداجل هذه األس خالل ال  .يوم ما م .تاريخ تقيينه لدى أحد البنو ي احمل ي .ضًانام ملسئولي .أ ضاء اب إل.
 7/3أ يةو لديه مؤهل تق يً مناسب.
 4/3أ تتوافر لديه اخلربة والدراي..
 3/3أ تةو لديه امل درة ى خت ـــي

وقت كال لالضـــطالجل مبســـئولياته كقضـــو يف

إل ار ارة مبا يف ذلك

حضور اجتًا ات اب إل وال ا الدائً .واملؤقت .املق .في ا.
 2/3أ ال يةو قد سبق إ انته يرنم.

 .يالشرل واألمان..

 5/3جيب أ ي دم املرشــو لقضــوي .اب إل إخطارام كتاييام ل رتشــيو أو اقرارما ي بوله ل رتشــيو لقضــوي .اب إل ،وتمويد
الشرك .ياملق ومات املط وي .شام  .لسسته الذاتي .وفق الضوايط النظامي .ذات القالق..
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 2/3أ ال يةو قد صــدر حب ه منم م .القًل يف الشــركات املســاهً .املدرج .وفق النظام ند ترشــيحه ل قضــوي .أو
أ ناء ضويته يف اب إل.
املادة اخلامسة :إجراءات العضوية يف جملس اإلدارة
ت وم الشرك .يإتباجل ارجراءات التالي:.
 1/5تعيني أعضاء اجمللس لدورة جديدة أو تعيني عدد من األعضاء لتكملة احلد األدنى لعدد أعضاء اجمللس:
أ .ت وم الشرك .يار ال

 .فتو ياب الرتشيو لقضوي .اب إل خالل ال  .أش ر ى األقل قبل تاريخ ن اي .ورة

اب إل وفق الضوايط النظامي .ذات القالق..
ب .ت وم جلن .الرتشـيحات واملةافآت ياسـتالم ط بات الرتشـيو و راسـت ا وفق سـياسات ومقايس القضوي .املبين .يف
هذه الالئح .وت دي توصيات ا يأمساء املرشح .اا

إل ار ارة.

و .ي وم اب إل يدراس .توصيات جلن .الرتشيحات واملةافآت وت رر أمساء املرشح .لقضوي .اب إل.
 .ترفم الشـــرك .قائً .املرشـــح .املقتًدي .م .اب إل والســـس الذاتي .ل ًرشـــح .اا وزارة الت ارة وال ـــنا .
يط ب املواف  .ى رض ا ى اجلًقي ،.كًا تمو الوزارة ي ائً .املستبقدي .م .الرتشيو وأسباب ذلك.
ه .تقري أمساء املرشـــــح .املقتًدي .لقضـــــوي .اب إل وســـــسه الذاتي .ى اجلًقي .القام .امل رر في ا انت اب
أ ضاء اب إل.
و .ت وم اجلًقي .القام .يانت اب تسـق .أ ضـاء م .ي .املرشح .لقضوي .اب إل وفق النظام ووفق ارجراءات ذات
القالق .ياجلًقيات القام..
 2/5ترشيح عضو بديل يف مركز شاغر يف اجمللس عند انتهاء عضوية عضو أو أكثر:
أ .ت وم جلن .الرتشــــيحات واملةافآت يرتشــــيو ضــــو ل ًركم الشــــاغر يف اب إل مةا القضــــو الذي انت ت
ضويته وفق السياسات واملقايس احملد ة املبين .يف هذه الالئح..
ب .ي وم اب إل يدراســ .توصــي .جلن .الرتشــيحات واملةافآت وا تًا التقي .املؤقت يف

إل ار ارة لقضــو أو

أكثر وفق احلال..
و .يقري التقي .املؤقت لقضو أو أكثر وفق احلال .ى أول مجقي .ام .الح  .ل ً ا ق .ى التقي..
املادة السادسة :أحكام عامة

9/5

تقتًد هذه الالئح .م .اجلًقي .القام .ل شرك .وت بو نافذة م .تارخيه ،وب إل ار ارة حق إجراء أي تقديل ى
هذه الالئح .م .وقت ألخر مبا تستد يه م ح .الشرك .ووفق ظروف ا وأوضا ا.

7/5
4/5

ب إل ار ارة حق تلسس أو إيضاع ما جاء يف هذه الالئح .م .أحةام فيًا ال يتقاري مم النظام.
تةو أحةـام هـذه الالئح .مةً  .ملا ور يف النظام وال تةو يدي ه هلا ،ويف حال .أي تقاري ي .ما ور يف أي
ف ره م .هذه الالئح .وأحةام النظام تسو أحةام النظام.

3/5

ل شرك .نشر هذه الالئح .أو م

ام هلا يف موقم الشرك .ارلةرتون .
*********
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سياسات ومعايري وإجراءات
العضوية يف جملس اإلدارة
(بعد التعديل)
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املادة (  : ) 1متهيد:
إل إ ارة الشرك..

9/9

تنظ هذه الو ي  .سياسات ومقايس وإجراءات القضوي .يف

7/9

ختضــــم هذه الســـــياســـــ .ألحةام نظام الشـــــركات ،ونظام الســـــوق املالي .ولوائح ًا التنليذي ،.وأحةام النظام
األســـاس ل شـــرك ،.وقوا د التسـ ـ يل واال راو ،والئح .حوكً .الشـ ـركات املســـاهً .املدرج .يف الســـوق املالي.
الســـقو ي ،.والئح .حوكً .الشـــرك ،.وتســـرتشـــد يأفضـــل املًارســـات مبا يتناســـب مم طبيق .نشـــاط الشـــرك.
و ً يات ا.

4/9

يتق .ى ار ارة التنليذي .يالشــــرك .تمويد أ ضــــاء

إل ار ارة واأل ضــــاء غس التنليذي .يوجه خاص وجلا

الشــرك .يًيم املق ومات والبيانات والو ائق والسـ الت الالزم ،.ى أ تةو كام  .وواضــح .وصــحيح .وغس
مض  .ويف الوقت املناسب لتًةين م .أ اء واجبات وم ام .
3/9

إل ار ارة وأ ضـاء جلا اب إل وكبار التنليذي .يف الشرك .سارس .صالحيات

جيب ى أ ضـاء

وتنليذ

واجبات مبا ت تضيه م ح .الشرك..
2/9

االلتمام التام يأحةام النظام ند سارســته مل ام ضــويته يف اب إل واالمتناجل م .ال يام أو املشــارك .يف أي ًل
يشةل إساءه لتديس شؤو الشرك..

املادة (  : ) 2تعريفات:
للري تطبيق أحةام هذه السـياسـ ،.ي
سياق الن

ـد يالة ًات والقبارات الوار ة أ ناه املقان املوضح .أمام كل من ا مامل ين

خالل ذلك:

السياس :.سياسات ومقايس وإجراءات القضوي .يف

إل ار ارة.

الشرك :.شرك .سس ل ت ارة والسياح .وال نا  .والمرا  .والق ارات وا ًال امل اوالت.
إل ار ارة:

إل إ ارة الشرك..

ضو اب إل :ضو

إل إ ارة الشرك..

القضو غس التنليذي :ضو
القضو املست ل :ضو

إل ار ارة الذي ال يةو متلرغام ر ارة الشرك .وال يشار ي يف األ ًال اليومي .هلا.

إل إ ارة غس تنليذي يتًتم ياالست الل التام يف مركمه وقراراته ،وال تنطبق يه أي م .واري

االست الل املن وص ي ا يف الئح .حوكً .الشركات.
اهليئ :.هيئ .السوق املالي..
السوق :السوق املالي .السقو ي( .تداول .
اجلًقي .القام :.اجلًقي .القام .ل شرك ( .ا ي .أو غس ا ي .وتشةّل م .مساهً الشرك .مبوجب أحةام النظام.
الئح .حوكً .الشـركات :الئح .حوكً .الشـركات املساهً .املدرج .يف السوق ال ا رة .
مبوجب ال رار رق ( 7192-5-7وتاريخ 9347/12/95هـ املوافق 7192/17/94م.
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إل هيئ .السوق املالي.

النظام :النظام األساس ل شرك ،.ونظام السوق املالي .ولوائحه التنليذي ،.ونظام الشركات ولوائحه التنليذي .وأي تق يًات
أو قرارات ذات الق .صا ره م .هيئ .السوق املالي .أو م .اجل ات الرقايي .أو ارشرافي..
املادة (  : ) 3سياسات ومعايري العضوية يف جملس إدارة الشركة:
يُشــــرتط أ يةو

إل ار ارة م .ذوي الةلاي .امل ني .س .تتوافر في

ضــــو

الالزم ،مبا نمةّنه م .سارسـ .م امه يةلاءة واقتدار ،ى أ ترا
توصــيات جلن .املةافآت والرتشــيحات يالشــرك .وتوافر امل ومات الشـ

اخلربة واملقرف .وامل ارة واالســــت الل

اجلًقي .القام .ند انت اب أ ضـاء

إل ار ارة

ــي .وامل ني .الالزم .أل اء م ام يشــةل فقدال،

وجيب ى جلن .املةافآت والرتشـيحات مرا اة ما ور يف الئح .حوكً .الشركات م .شروط وأحةام وما ت رره اهليئ.
م .متط بات ند ترشيو أ ضاء
9/4

إل ار ارة وأ يتوافر يف ضو اب إل ى وجه اخل وص ما ي :

أ ال يةو املرشو لقضوي .اب إل قد سبق ا انته يرنم.

 .يالشرل واألمان ،.وأال يةو مقسرام أو مل سام أو

أصبو غس صاحل لقضوي .اب إل وف ام ألي نظام أو تق يًات ساري .يف املً ة..
7/4
4/4

أ ال يشلل ضو اب إل ضوي.
أ نمثل ضـــو

إل إ ارة أكثر م .مخإل شركات مساهً .مدرج .يف السوق يف ب واحد.

إل ار ارة مجيم املســـاهً .يف الشـــرك ،.وااللتمام مبا

ق م ـــ ح .الشـــرك .وم ـــ ح.

املساهً .ومرا اة ح وق أصحاب امل احل اآلخري ،.وليإل م ح .ابًو  .ال انت بته فحسب.
3/4

أ ال ي ل د األ ضاء املست  4( . .أ ضاء وهو ما نمثل ث أ ضاء اب إل ،حيث إ

إل إ ارة الشرك.

يتةو م 1( .أ ضاء.
2/4

جيب أ يتًتم القضـــو املســـت ل ياالســـت الل التام يف مركمه وقراراته ،وال تنطبق يه أي م .واري االســـت الل
املن وص ي ا يف املا ة ( 71م .الئح .حوكً .الشركات.

5/4

ال درة

ى ال يا ة :وذلك يأ يتًتم مب ارات قيا ي .تؤه ه ملنو ال ـــــالحيات مبا يؤ ي اا حتليم األ اء وتطبيق

أفضل املًارسات يف
2/4

ال ار ارة اللقال .والت يد يال ي واألخالق امل ني..

الةلاءة :وذلك يأ تتوافر فيه املؤهالت الق ًي ،.وامل ارات امل ني ،.والشـ ـ

ـــي .املناســـب ،.ومســـتوى التدريب،

واخلربات القً ي .ذات ال ـ ـ  .يأنشـــط .الشـــرك .احلالي .واملســـت ب ي .أو يار ارة ،أو االقت ـــا  ،أو احملاســـب ،.أو
ال انو  ،أو احلوكً ،.فضالم  .الرغب .يف التق والتدريب.
7/4

ال درة

ى التوجيه :وذلك يأ تتوافر فيه ال درات اللني ،.وال يا ي ،.وار اري ،.والســــــــر  .يف اختاذ ال رار

واســـتيقاب املتط بات اللني .املتق  .يســـس القًل ،وأ يةو قا رام ى التوجيه االســـرتاتي

والت طيط والرؤي.

املست ب ي .الواضح..
1/4

املقرف .املالي :.وذلك يأ يةو قا رام ى قراءة البيانات والت ارير املالي .وف ً ًا.

 91/4ال ياق .ال حي :.وذلك يأ ال يةو لديه مانم صح يقوقه  .سارس .م امه واخت اصاته.
 99/4أ ي تمم املرشــو لقضــوي .اب إل مببا ئ ال ــدق واألمان .والوالء والقناي .واالهتًام مب ــاحل الشــرك .واملســاهً.
وت دنم ا ى م حته الش
أ

ال ــدق :وذلك يأ تةو

ي ،.ويدخل يف ذلك ى وجه اخل وص ما ي :
الق .ضــو اب إل يالش ـرك .الق .م ني .صــا ق ،.واالف ــاع ل شــرك . .أي

مق ومات مؤ رة قبل تنليذ أي صل  .أو

د مم الشرك .أو احدى شركات ا التايق..
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تنطوي

ب الوالء :وذلك يأ يت نب التقامالت ال

ى تقاري يف امل ــــــاحل ،مم التح ق م .دال .التقامل،

ومرا اة االحةام اخلاص .يتقاري امل احل الوار ة يف الئح .حوكً .الشركات.
و

القناي .واالهتًام :وذلك يأ اء الواجبات واملسؤوليات الوار ة يف النظام.

 97/4ينبل مرا اة التنوجل يف التأهيل الق ً واخلربة القً ي ،.ومنو األولوي .يف الرتشـيو لالحتياجات املط وي .م .أصحاب
امل ارات املناسب .لقضوي.

إل ار ارة.

املادة (  : ) 4احقية وإجراءات الرتشح لعضوية جملس اإلدارة:
ق لةل مسـاه ترشـيو نلسه أو ش

9/3

إل ار ارة ،وذلك يف حدو نسب .م ةيته يف

بخر أو أكثر لقضوي.

رأس املال.
7/3

تتوا جلن .املةافآت والرتشــيحات التنســيق مم ار ارة التنليذي .ل شــرك .لإل ال

 .فتو ياب الرتشــيو لقضــوي.

إل إ ارة الشرك .قبل انت اء ورة اب إل يست 51( .يومام ى األقل ويف ضوء املتط بات ال ت تضي ا األنظً.
وال وان..
4/3

يت نشــر إ ال الرتشــو ى املوقم االلةرتون ل ســوق املالي( .تداول وكذلك ى املوقم االلةرتون ل شــرك،.
ويف أي وســي  .أخرى حتد ها اهليئ ،.وذلك لد وة األش ـ اص الراغب .يف الرتشــو لقضــوي.

إل ار ارة ،ى أ

يظل ياب الرتشو ملتوحا ملدة ش ر ى األقل م .تاريخ ار ال .
3/3

ت دم جلن .املةافآت والرتشـيحات توصيات ا ب إل ار ارة يشأ الرتشو لقضوي .اب إل وف ام ل ًقايس املوضح .يف
هذه السياس..

2/3

جيب ى م .يرغب ترشـــيو نلســـه لقضـــوي.

إل إ ارة الشـــرك .ارف ـــاع  .رغبته يف الرتشـــو وذلك مبوجب

اخطار ي دم ر ارة الشــرك .وف ام ل ًدة واملوا يد املن ــوص ي ا حســب هذه الســياســ .واألنظً .وال وائو املقًول
ي ا ،وجيب أ يشـًل هذا االخطار تقريلام ياملرشو يال ل .القريي .م .حيث مق ومات سسته الذاتي .متضًن .مق ومات
 .م نته والوظيل .األساسي .ال يشل ا حاليام ،ومؤهالته ،وخرباته القً ي .يانب تمويد الشرك .يةاف .الو ائق
الثبوتي .مثل (يطاق .اهلوي .الوطني ،.يطاق .القائ  ،.جواز الســـلر للس الســـقو ي .املرتشـــح .لقضـــوي .اب إل وأي
و ائق أخرى ذات الق .تط ب ا الشرك .الستيلاء املتط بات النظامي. .
5/3

جيب ى املرشـــو لقضـــوي .اب إل أ يل ـــو ل ً إل ول ًقي .القام . .أي م .حاالت تقاري امل ـــاحل -وفق
ارجراءات امل ررة م .اهليئ ،-.وتشًل:
أ

وجو م ـ ح .مباشــرة أو غس مباشــرة يف اال ًال والق و ال

تت حلســاب الشــرك .ال ترغب يف الرتشــو

ب إل ا ارت ا.
ب اشرتاكه يف ًل م .شأنه منافس .الشرك ،.أو منافست ا يف أحد فروجل النشاط الذي تماوله.
2/3

ى املت دم .لقضـــوي .اب إل تقبئ .النًوذو أو النًاذو ال

حتد ها هيئ .الســـوق املالي .وال

نمة .احل ـــول

ي ا م .خالل املوقم االلةرتون ل يئ..
7/3

جيب ى املرشــو الذي ســبق له شــلل ضــوي.

إل إ ارة احدى الشــركات املســاهً .أ يرفق ييانام يقد وتواريخ

الإل إ ارات الشركات ال توا ضويت ا.
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1/3

جيب ى املرشـــو الذي ســـبق له شـــلل ضـــوي.

إل إ ارة الشـــرك .أ يرفق يإخطار الرتشـــيو ييانام م .إ ارة

الشرك . .اخر ورة توا في ا ضوي .اب إل متضًنام املق ومات التالي:.
أ

د اجتًا ات اب إل ال متت خالل كل سن .م .سنوات الدورة.

ب

د االجتًا ات ال حضرها القضو اصال ،.ونسب .حضوره بًوجل االجتًا ات.

و

ال ا الدائً .ال شــار ي في ا القضــو ،و د االجتًا ات ال

دت ا كل جلن .م .ت ك ال ا خالل كل

سن .م .سنوات الدورة ،و د االجتًا ات ال حضرها ،ونسب .حضوره اا

ًوجل االجتًا ات.

 91/3جيب ى املرشو توضيو صل .القضوي ،.أي ما إذا كا القضو تنليذي أو غس تنليذي أو ضو مست ل.
 99/3جيب ى املرشــو توضــيو طبيق .القضــوي ،.أي ما إذا كا القضــو مرتشــحام ي ــلته الش ـ
ش

ــي .أو أنه سثل .

ي .ا تباري..

 97/3ت وم جلن .املةافآت والرتشــيحات يالتنســيق مم ار ارة التنليذي .رن اء املتط بات النظامي .وتمويد اجل ات النظامي.
امل ت  .يةاف .الو ائق املط وي..
 94/3جيب است دام الت ويت الرتاكً يف انت اب

إل ار ارة ،حبيث ال جيوز است دام حق الت ويت ل س أكثر

م .مرة واحدة.
 93/3ي ت ر الت ويت يف اجلًقي .القام .ى املرشح .لقضوي.

إل ار ارة الذي .أ نت الشرك . .مق ومات .

املادة (  : ) 5انتهاء عضوية عضو اجمللس وشغور أحد املراكز:
9/2

تنت

ضوي .اب إل يانت اء املدة امل ررة له وه

7/2

تنت

ضـــوي .ضـــو اب إل وف ام ألي نظام او تق يًات ســـاري .يف املً ة .القريي .الســـقو ي ،.أو يســـبب الوفاة أو

االست ال .أو إذا أ ي .يرنم.

الث سنوات م .تاريخ انت ايه م .قبل اجلًقي .القام..

 .ل شرل واألمان ،.ومم ذلك جيوز ل ًقي .القام .القا ي .يف كل وقت مل مجيم

أ ضــاء اب إل أو يقض ـ وذلك و اخالل حبق القضــو املقمول جتاه الشــرك .ياملطالب .يالتقوي

إذا وقم القمل

لسـبب غس م بول أو يف وقت غس مناسب ولقضو اب إل أ يقتمل يشرط أ يةو ذلك يف وقت مناسب واال كا
مسؤوالم قبل الشركً .ا يرتتب ى اال تمال م .اضرار.
4/2

جيوز ل ًقي .القام .يناءً ى توصـي .م .اب إل ان اء ضـوي .م .تليب م .األ ضـاء  .احلضور ال  .اجتًا ات
متتالي .ل ً إل و

3/2

جيب ى ضـو
إل إ ارة ،أو

ذر مشروجل.
إل ار ارة أ يسـت يل قبل ن اي .مدته يف

إل ار ارة ،يف حال ف دانه أله يته ل قًل كقضو

مه  .سارس .ا ًاله ،أو دم قدرته ى خت ي

الوقت أو اجل د الالزم .أل اء م ًاته يف

اب إل ،اما يف حال تقاري امل ــاحل فيةو القض ـو ياخليار يف احل ــول ى ترخي

م .اجلًقي .القام .جيد

كل سن .أو ت دي است الته.
2/2

ترشيو ضو يديل يف مركم شاغر يف اب إل ند انت اء ضوي .ضو أو أكثر:
أ

ت دم جلن .الرتشـــيحات واملةافآت يرتشـــيو ضـــو ل ًركم الشـــاغر يف اب إل مةا القضـــو الذي انت ت
ضويته وف ام هلذه السياسات واملقايس.
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ب ي وم اب إل يدراســ .توصــي .جلن .الرتشــيحات واملةافآت وا تًا التقي .املؤقت يف

إل ار ارة لقضــو أو

أكثر وفق احلال..
و

يقري التقي .املؤقت لقضو أو أكثر وفق احلال .يف أول مجقي .ام .الح ه ل ً ا ق .ى التقي..

املادة (  : ) 6احكام عامة:
9/5

ب إل ار ارة مراجق .هذه السياس .ند الضرورة ي دل التطوير والتحس .املستًر وملواكب .أي تقديالت قد تطرأ
ى النظام ،ل وصول اا أفضل املًارسات امل ني..

7/5
4/5
3/5

ال جيوز التقديل ى هذه السياس .اال ي رار اقرتاع أو توصي .م.
ل شرك .نشر هذه السياس .او م

إل ار ارة وا تًا اجلًقي .القام..

ام هلا ى موقق ا االلةرتون أو م .خالل أي وسي  .أخرى.

ق ألي مسـاه االطالجل ى هذه السـياسـ .يف مةاتب الشرك .يالتنسيق املسبق مم إ ارة الشرك .يف حال دم
نشرها ى املوقم ارلةرتون ل شرك..

2/5

ب إل ار ارة حق تلسس أو إيضاع ما جاء يف هذه السياس .م .احةام.

5/5

ال تقد هذه الســياســ .يدي  .ألحةام النظام ولوائحه التنليذي .وفيًا مل ير يشــأنه ن

يت فيه الرجوجل اا النظام،

و ند وجو أي تقاري يين ا أو أي ف رة أو أي ما ة في ا وي .النظام فإ احةام النظام تســـــــــــــــو وتب ى الل رات
واملوا األخرى قيد التطبيق.
2/5

تةو هذه السياس .نافذه م .تاريخ ا تًا اجلًقي .القام .ل شرك .هلا.
*********
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املادة (  : ) 1متهيد:
9/9

تنظ هذه الســياســ .مةافآت أ ضــاء

إل ار ارة وال ا املنبث  .وار ارة التنليذي .ل شــرك .تطبي ما ألحةام

الل رة ( 9م .املا ة ( 59م .الئح .حوكً .الشركات.
7/9

ختضــــم هذه الســـــياســـــ .ألحةام نظام الشـــــركات ،ونظام الســـــوق املالي .ولوائح ًا التنليذي ،.وأحةام النظام
األســـاس ل شـــرك ،.وقوا د التسـ ـ يل واال راو ،والئح .حوكً .الشـــركات املســـاهً .املدرج .يف الســـوق املالي.
الســـقو ي ،.والئح .حوكً .الشـــرك ،.وتســـرتشـــد يأفضـــل املًارســـات مبا يتناســـب مم طبيق .نشـــاط الشـــرك.
و ً يات ا.

4/9

يتق .ى ار ارة التنليذي .يالشــــرك .تمويد أ ضــــاء

إل ار ارة واأل ضــــاء غس التنليذي .يوجه خاص وجلا

الشــرك .يًيم املق ومات والبيانات والو ائق والسـ الت الالزم ،.ى أ تةو كام  .وواضــح .وصــحيح .وغس
مض  .ويف الوقت املناسب لتًةين م .أ اء واجبات وم ام .
3/9

إل ار ارة وأ ضـاء جلا اب إل وكبار التنليذي .يف الشرك .سارس .صالحيات

جيب ى أ ضـاء

وتنليذ

واجبات مبا ت تضيه م ح .الشرك..
املادة (  : ) 2تعريفات:
للري تطبيق أحةام هذه السـياسـ ،.ي
سياق الن

ـد يالة ًات والقبارات الوار ة أ ناه املقان املوضح .أمام كل من ا مامل ين

خالل ذلك:

السياس :.سياس .مةافآت أ ضاء

إل ار ارة وال ا املنبث  .وار ارة التنليذي..

الشرك :.شرك .سس ل ت ارة والسياح .وال نا  .والمرا  .والق ارات وا ًال امل اوالت.
إل ار ارة:

إل إ ارة الشرك..

ضو اب إل :ضو

إل إ ارة الشرك..

القضو غس التنليذي :ضو
القضو املست ل :ضو

إل ار ارة الذي ال يةو متلرغام ر ارة الشرك .وال يشار ي يف األ ًال اليومي .هلا.

إل إ ارة غس تنليذي يتًتم ياالست الل التام يف مركمه وقراراته ،وال تنطبق يه أي م .واري

االست الل املن وص ي ا يف الئح .حوكً .الشركات.
ار ارة التنليذي .أو كبار التنليذي :.األش اص املنوط ي إ ارة ً يات الشرك .اليومي ،.واقرتاع ال رارات االسرتاتي ي.
وتنليذها ،كالرئيإل التنليذي ونوايه واملدير املال واملدراء التنليذي..
املةافآت :املبالس والبدالت واألرياع وما يف حةً ا ،واملةافآت الدوري .أو الســنوي .املرتبط .ياأل اء ،واخلطط التحليمي.
ق ــسة أو طوي  .األجل ،وأي ممايا يني .أخرى ،ياســـتثناء النل ات وامل ـــاريف اللق ي .املق ول .ال تتحً ا الشـــرك. .
ضـــو

إل ار ارة للري تأ يته ً ه( ،وتشـــًل املةافآت الثايت .الرواتب والبدالت واملمايا القيني ،.وتشـــًل املةافآت

املتلسة املةافآت الدوري .واألرياع واخلطط التحليمي .ق سة األجل وطوي  .األجل واألس املًنوح. .
اهليئ :.هيئ .السوق املالي..
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السوق :السوق املالي .السقو ي( .تداول .
اجلًقي .القام :.اجلًقي .القام .ل شرك ( .ا ي .أو غس ا ي. .
الئح .حوكً .الشــركات :الئح .حوكً .شــركات املســاهً .املدرج .يف الســوق ال ــا رة .

إل هيئ .السـوق املالي.

مبوجب ال رار رق ( 7192-5-7وتاريخ 9347/12/95هـ املوافق 7192/17/94م.
النظام :النظام األساس ل شرك ،.ونظام السوق املالي .ولوائحه التنليذي ،.ونظام الشركات ولوائحه التنليذي .وأي تق يًات
أو قرارات ذات الق .صا ره م .هيئ .السوق املالي .أو م .اجل ات الرقايي .أو ارشرافي..
املادة (  : ) 3اهلدف:
إل ار ارة ول ا املنبث  .م .اب إل وكبار التنليذي.

ت دل هذه الســياســ .لتحديد مقايس واضــح .ملةافآت أ ضــاء

يف الشــرك .يف ضــوء متط بات نظام الشــركات وأنظً .ولوائو هيئ .الســوق املالي ،.كًا ت دل الســياســ .اا جذب افرا
يتًتقو ي در م .الةلاءة وال درة واملوهب .م .اجل القًل يف

إل ار ارة وال ا وار ارة التنليذي .م .خالل تبين خطط

ويرامم حملمة ل ًةافآت ومرتبط .ياأل اء ،سا يساه يف حتس .أ اء الشرك .وحت يق م احل مساهًي ا.
املادة (  : ) 4سياسة املكافأة:
د

إل ار ارة يناءً ى توصـي .جلن .املةافآت والرتشـيحات مةافآت أ ضـاء

إل ار ارة وجلانه املنبث  .وار ارة

التنليذي .وف ام ل ًقايس التالي:.
9/3
7/3

انس ام ا مم اسرتاتي ي .الشرك .وأهداف ا.
أ ت دَّم املةافآت يلري حث أ ضـــــاء

إل ار ارة وار ارة التنليذي .ى إااع الشـــــرك .وتنًيت ا ى املدى

الطويل ،كأ تريط اجلمء املتلس م .املةافآت ياأل اء ى املدى الطويل.
4/3

أ حتدَّ املةافآت يناءً ى مسـتوى الوظيل ،.وامل ام واملسـؤوليات املنوط .يشاغ ا ،واملؤهالت الق ًي ،.واخلربات
القً ي ،.وامل ارات ومستوى األ اء.
وطبيق .و رج .امل اطر لدى الشرك..

3/3

انس ام ا مم ح

2/3

األخذ يف اال تبار سارسات الشركات األخرى يف حتديد املةافآت ،مم تلا ي ما قد ينشأ  .ذلك م .ارتلاجل غس
مربر ل ًةافآت والتقويضات.

5/3

أ تســــــت دل اســــــت طاب الةلاءات امل ني .واحملافظ .ي ا وحتليمها ي دل اري اء ي  ،مم مرا اة ما ور يف
الل رة ( 4م .املا ة ( 25م .نظام الشركات.

2/3

جيوز لقضـو

إل ار ارة احل ـول ى مةافأة م ايل ضويته يف جلن .املراجق .املشة  .أو م ايل أي أ ًال أو

مناصــب تنليذي .أو فني .أو إ اري .أو اســتشــاري .مبوجب ترخي
املةافأة ال نمة .أ

ـل ي ا ي ـلته ضـوما يف

م ين ية ف ي ا يف الشــرك .وذلك يارضــاف .اا
إل ار ارة ويف ال ا املشة  .م .قبل

إل ار ارة

وف ام لنظام الشركات ونظام الشرك .األساس.
7/3

أ تقد يالتنسيق مم جلن .املةافآت والرتشيحات ند التقيينات اجلديدة وأي اقرتاع تقديالت الح  .ي ا.
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1/3

يت إي ال صــرل املةافأة أو اســرت ا ها إذا تب .أن ا ت ررت يناءً ى مق ومات غس قي ه قدم ا ضــو يف

إل

ار ارة أو ار ارة التنليذي ،.وذلك ملنم استلالل الوضم الوظيل ل ح ول ى مةافآت غس مستح ..
 91/3إذا قررت اجلًقي .القام .ان اء ضــــوي .م .تليب م .أ ضــــاء

إل ار ارة يســــبب دم حضــــوره ال  .اجتًا ات

متتالي .و ســبب مشــروجل فال يســتحق هذا القضــو أي مةافأة  .اللرتة ال ت بخر اجتًاجل حضــره وجيب يه
إ ا ة مجيم املةافآت ال صرفت له  .ت ك اللرتة.
 99/3يف حال تطوير يرنامم ملنو أســ ـ يف الشــــرك .أل ضــــاء

إل ار ارة وار ارة التنليذي .وموظلي ا ســــواء اكانت

اصـــدار جديدام ام اسـ ـ ًام اشـــرتت ا الشـــرك .يت ذلك حتت إشـــرال جلن .املةافآت والرتشـــيحات ومبا يتوافق مم
النظام األساس ل شرك .وأنظً .ولوائو هيئ .السوق املالي .ذات القالق..
املادة (  : ) 5مكافأة أعضاء جملس اإلدارة:
9/2

طب ام ل ًا ة ( 79م .النظام األســــاس ل شــــرك ،.تةو مةافأة أ ضــــاء اب إل مب لام مقينام أو يدل حضــــور .
اجل سات ،أو ممايا يني ،.أو نسب .مقين .م .صايف األرياع ،وجيوز اجلًم ي .ا ن .أو أكثر م .هذه املمايا ،وذلك
مبا يتوافق مم األحةام الوار ة يف نظام الشــركات ،والئح .حوكً .الشــركات ،وال وا د واملقايس ال تضــق ا
هيئ .السوق املالي .يف هذا اخل وص.

7/2

إذا كانت املةافأة نســب .مقين .م .أرياع الشــرك ،.فال جيوز أ تميد هذه النســب .ى ( %91م .صــايف األرياع،
وذلك يقد خ ـــ ـ االحتياطيات ال

قررت ا اجلًقي .القام .تطبي ام ألحةام نظام الشـــــركات ونظام الشـــــرك.

األساس ،ويقد توزيم ريو ى املساهً .ال ي ل  %2( .م .رأس مال الشرك .املدفوجل ،ى أ يةو استح اق
هذه املةافأة متناسبام مم د اجل سات ال
4/2

يف مجيم األحوال؛ ال يت اوز

ًوجل ما

ضرها القضو ،وكل ت دير خيالف ذلك يةو ياطالم.
ـــل يه ضـــو

إل ار ارة م .مةافآت وممايا مالي .أو يني .مب س

مخسًائ .ألف ريال سنويام ،وفق الضوايط ال تضق ا اجل  .امل ت ..
3/2

جيب أ يشتًل ت رير اب إل اا اجلًقي .القام .القا ي .ى ييا شامل لةل ما ح ل يه أ ضاء اب إل خالل
الســـن .املالي .م .مةافآت ويدل م ـــروفات وغس ذلك م .املمايا .وأ يشـــتًل كذلك ى ييا ما قبضـــه أ ضـــاء
اب إل يوصــل

ام  .أو إ اري .أو ما قبضــوه نظسا أ ًال فني .أو إ اري .أو اســتشــارات .وأ يشــتًل أيض ـام ى

ييا يقد ج سات اب إل و د اجل سات ال حضرها كل ضو م .تاريخ بخر اجتًاجل ل ًقي .القام..
2/2

إل ار ارة متلاوت .امل دار حبيث تقةإل مدى خربة القضـــو واخت ـــاصـــاته

جيوز أ تةو مةافآت أ ضـــاء

وامل ام املنوط .يه واست الله و د اجل سات ال
5/2

جيب أال تةو مةافأة أ ضاء

ضرها وغسها م .اال تبارات.

إل ار ارة املست  .نسب .م .األرياع ال حت

يشةل مباشر أو غس مباشر ى رحبي .الشرك..
املادة (  : ) 6مكافأة أعضاء اللجان:
جيب أ تشتًل الئحً .ل كل جلن .م .ال ا

ى املةافآت اخلاص .يأ ضائ ا.
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ا الشرك .أو أ تةو مبني.

املادة (  : ) 7مكافأة اإلدارية التنفيذية:
د
9/2

إل ار ارة يناءً ى توصي .جلن .املةافآت والرتشيحات مةافأة كبار التنليذي .وتشًل ما ي :
مب س ايت يدفم ي ـــورة راتب ويدالت ،وتشـــًل البدالت يدل الســـة .ويدل املواصـــالت والتذاكر الســـنوي .وال
ت رتح ا جلن .املةافآت والرتشيحات ويقتًدها

7/2
4/2

إل ار ارة.

مةافأة سنوي .مرتبط .مبؤشرات األ اء وف ام ل ت يي السنوي الذي يت ي ذا اخل وص.
إل ار ارة يناءً ى توصي .جلن.

يت ا تًا خطط وسياس .وأنواجل املةافآت ل قام  .وكبار التنليذي .م .قبل
املةافآت والرتشيحات.

3/2

جيب ى جلن .املةافآت والرتشيحات ارشرال ى تنليذ سياس .املةافآت ل ًوظل .وكبار التنليذي .يف ضوء
اخلطط والربامم واملوج ات القام .ال ي رها اب إل.

املادة (  : ) 8حمددات وضوابط صرف املكافأة:
9/7

ال جيوز أل ضــــــــاء

إل ار ارة الت ــــــــويت ى يند مةافأة أ ضــــــــاء

إل ار ارة يف اجتًاجل اجلًقي .القام.

ل ًســـاهً .لضـــًا اســـت اللي .ال رار ال ـــا ر م .اجلًقي .القام .ل شـــرك .ســـوا ًء كا لقضـــويته ياألصـــال .أو
يالوكال..
7/7

ت وم الشرك .يارف اع  .مةافآت أ ضاء اب إل وال ا وكبار التنليذي .يف الت رير السنوي ب إل ار ارة
وف ام ل ضوايط والتوجي ات ال ا رة مبوجب نظام الشركات وأنظً .هيئ .السوق املالي .ولوائح ًا التنليذي..

4/7

يستحق القضو املةافأة ا تبارما م .تاريخ انضًامه ل ً إل أو ال ن .ووف ام ملدة ضويته.

3/7

ي وم أم .ســـــــر اب إل ياختاذ ارجراءات الالزم .ر دا وصـــــــرل مةافآت أ ضـــــــاء اب إل وال ا وفق هذه
السياس..

2/7

ت رل املةافأة السنوي .ل ً إل يقد إقرارها يف اجتًاجل اجلًقي .القام .السنوي.

5/7

ت رل مةافأة ال ا املنبث  .م .اب إل ن اي .القام املال ل شرك..

2/7

تدفم املةافأة يالريال السقو ي ياريداجل مباشرة يف حساب القضو أو شيك يامسه.

املادة (  : ) 9احكام عامة:
9/1

ب إل ار ارة مراجق .هذه السياس .ند الضرورة ي دل التطوير والتحس .املستًر وملواكب .أي تقديالت قد تطرأ
ى النظام ،ل وصول اا أفضل املًارسات امل ني..

7/1
4/1
3/1

ال جيوز التقديل ى هذه السياس .اال ي رار اقرتاع أو توصي .م.
ل شرك .نشر هذه السياس .أو م

إل ار ارة وا تًا اجلًقي .القام..

ام هلا ى موقق ا االلةرتون أو م .خالل أي وسي  .أخرى.

ق ألي مسـاه االطالجل ى هذه السـياسـ .يف مةاتب الشرك .يالتنسيق املسبق مم إ ارة الشرك .يف حال دم
نشرها ى املوقم ارلةرتون ل شرك..

2/1

ب إل ار ارة حق تلسس أو إيضاع ما جاء يف هذه السياس .م .احةام.
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5/1

ال تقد هذه الســياســ .يدي  .ألحةام النظام ولوائحه التنليذي .وفيًا مل ير يشــأنه ن

يت فيه الرجوجل اا النظام،

و ند وجو أي تقاري يين ا أو أي ف رة أو أي ما ة في ا وي .النظام فإ احةام النظام تســـــــــــــــو وتب ى الل رات
واملوا األخرى قيد التطبيق.
2/1

تةو هذه السياس .نافذه م .تاريخ ا تًا اجلًقي .القام .ل شرك .هلا.
*********
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