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 دـــتمهي

 ملتبلتااات الئحااة اوشمااة ال اارلات فااي اململلااة العربيااة السااعوديةا القااادرة عاان بيئااة السااو  املاليااة بموجاا  و 
مل
فقااا

-16-8واملعدلاااااة بموجااااا  القااااارار ر اااااا  م 12/11/2006باااااا املوافااااا  21/10/1427وتااااااريخ  2006-212-1القااااارار ر ااااا  

 مااااان شااااارشة التااااااببين للبا اااااة واالتقاااااا م2017-2-13بتااااااريخ  2017
مل
الت بهاااااالئ الالئحاااااة والقواعاااااد واملعاااااايير وإلتزاماااااا

املنظمااة ادارة ال اارلات املسااابمة املدرجااة فااي السااو ا وماان أجااس  اامان أفضااس ممارسااة للحوشمااة لحمايااة اقااو  

الالئحاااااااة للجناااااااة السياساااااااة و املساااااااابمين وأصاااااااحا  املقاااااااال ا أعااااااادت شااااااارشة التااااااااببين للبا اااااااة واالتقااااااااالت باااااااالئ 

 ئحة على ما يلي الترشيحات واملكافآت. وت تمس بالئ الال 

 الترشيحات واملكافآتتعريف لجنة  (1

 الترشيحات واملكافآتتنظي  عمس لجنة  (2

 الترشيحات واملكافآتلجنة امسئوليات  (3

 إجراءات ترشيح عضو مجلس إدارة (4

 معايير عضوية مجلس اادارة  (5

 اجتماعات ومحا ر اللجنة  (6

 املسئوليات املتعلقة بالتقارير (7

 تفويض القالاية (8

 ة العامة لالئحةاعتماد الجمعي (9

 الترشيحات واملكافآتلجنة . 1

 ملتبلتاات الئحاة اوشماة ال ارلات املاادة 
مل
ا ي اكس مجلاس اادارة لجناة تساا   الساتون واملاادة الراةعاة والساتون وفقاا

 للمااااادة ال مسااااون فقااااد دمجاااا  ال اااارشة لجنتاااالجنااااة 
مل
ي املكافااااآت ااملكافااااآت ولجنااااة تساااا   لجنااااة الترشاااايحات ووفقااااا

راح الل ارشة وبنااء علاى إ تاا العاماةوتقادر الجمعياة  الترشايحات واملكافااآتناة واااد تسا   لجناة والترشايحات فاي لج

الئحاااة عماااس اللجناااة و اااوابم وإجاااراءات عماااس اللجناااة ومهامهاااا و واعاااد ا تياااار أعضاااا ها ومااادة مااان مجلاااس اادارة 

 عضويته  ومكافآته .
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 املكافآتو  الترشيحاتلجنة تعريف  .2

التااااااااببين للبا اااااااة  شااااااارشة  "اللجناااااااة"  لاااااااد  سااااااا   م)وامل اااااااار لهاااااااا فيماااااااا ةعاااااااد ب كافاااااااآتالترشااااااايحات واملتكاااااااون لجناااااااة 

  جلااس إدارة ال اارشة )وامل ااار لااد فيمااا ةعااد بمساا   التاةعااة م  وامل ااار لهااا فيمااا ةعااد بمساا   "ال اارشة") وااتقاااالت

واادارة التنفيالياااة  مجلااسلبالعدياااد ماان اال تقاااااات واملهااام ال ااااة باملكافاااآت ل  أو "امجلااس" "مجلااس اادارة"

شااااغس ةغاااار  مجلااااس اادارة لعضااااوية  ترشاااايحالبمساااائولة عاااان تحديااااد وفاااارة وتعيااااين والتواااااية والعاااااملين وشااااالل  

 .لعضوية امجلسالترشيح و  راشزجلس على أسا  مرالي بمجرد توفر بالئ املامال اغرة في  الجديدة أو املراشز

 ترشيحات وهي لجنة منبثقة عن وتاةعة إلى مجلس اادارة املكافآت والبالئ الالئحة تنظ  وتحل  أعمال لجنة 

 تنظيم عمل لجنة الترشيحات واملكافآت . 3

 تكوين اللجنة (3-1)

ر التنفيااليين ويفضاس أن يكوااوا اغيامن أعضااء مجلاس اادارة  فقام وال تزيد عن  مسة أعضاء ثالثة أعضاء بحد أدنى تتألف اللجنة 

ولاايس  ش صاا   تعااة بأعضاااء ماان  ااارس امجلااس سااواء ماان املسااابمين أو ماان غيااار املسااابمين أو يجااوة االسااشحااد أدنااى مسااتقليين 

ر أاد من الجائز دعوة أص اص أ ارين مثاس املادير العاام ومادير ا. غيوأمين سر اللجنة الح  في اضور اجتماعات اللجنة إال أعضاءبا

أش مان اجتماعاات اللجناة اسا  رغتاة أغلتياة أعضااء اللجناة وعناد املوارد الب رية واملست ارين ال ارجيين لحضور لامس أو جزء من 

 اللزوم.

 

 رئيس اللجنة (3-2)

 "الاارئيس" ملاادة عضاااوية اللجنااة. ويجااوة أن يقااوم مجلااس اادارة بتعياااين رئاايس اللجنااة بناااء علاااى 
مل
يختااار أعضاااء اللجنااة ماان بيااا"ه  رئيسااا

دة اجتماعااات اللجنااةا وي تنااي أن يحظااى رئاايس اللجنااة شممثااس لهااا تواااية ماان أعضاااء امجلااس. يقاارر الاارئيس جاادول ا عمااال وعاادد وماا

علاى إمكااياة الحقااول علاى لافااة املعلوماات والتيااااات ال اط يتبللهااا اباا  عمااس اللجناة وشااالل  إمكااياة االجتمااا  ما  اادارة واملساائولين 

ا يقتضااااط ا مااار مااان و ااا    ااار ملسااااعدة ااااال الحاجاااة إلاااى  لااا . وعلاااى الااارئيس و ااا  ااجاااراءاتا بماااا ال يخاااالف باااالئ الالئحاااةا اساااتم

فااي االااة غيااا  رئاايس  اللجنااة علااى تأديااة أعمالهااا. ويقااوم الاارئيس بتمثيااس اللجنااة أمااام مجلااس اادارة أو أش جهااة أ اار  تسااتد ي  لاا .

 أ ر ليحس محلد في الجلسة أو اللجنة
مل
 االجتما . يقوم ا عضاء املتتقيين الحا رين با تيار رئيس من بي"ه  لرئاسة  يفو  عضوا

 

 أمين سر اللجنة (3-3)

 فاااي اللجناااة أو لااا  يلااانا  يكاااون مسااائوال عااان االاتفاااا  ة اااجالت لاملاااة لو اااا   
مل
يجاااوة للجناااة أن تعاااين أماااين سااار لهااااا ساااواءمل لاااان عضاااوا

تولااس إليااد  اجتماعااات اللجنااة  غاارا  رفاا  التقااارير اااول ن ااا ات اللجنااة إلااى مجلااس اادارة وتأديااة لافااة املهااام ا  اار  ال ااط يملاان أن

 بمجلااس اادارة
مل
ويجااوة أن يكااون  ماان اااين   اار ماان  تااس اللجنااة أو بتوجيااد ماان أاااد أعضااا ها. وال ي ااترو أن يكااون أمااين الساار عضااوا

 .أمين سر مجلس اادارة بو أمين سر اللجنة 

 

 مدة اللجنة  (3-4)

بالكاماس أو أااد أعضاا ها ةساب  أو بادون ساب  أثنااء  . يجاوة اساتتعاد اللجناةملدد أ ار   تكون مدة اللجنة ثالث سنوات  ابلة للتجديد

فترة تولي امجلس ويجوة إعادة ت ليس أعضا ها من  الل التقوي  باملوافقة على  ل  من  تس أغلتية أعضاء مجلاس اادارة. ويجاوة 

اافااالة فاي و ا  تساالي  لكاس عضاو ماان أعضااء اللجناة االسااتقالة بتسالي  إشاعار  بااي لارئيس مجلاس إدارة ال اارشةا وتقاتح االساتقالة 

 لنفا  االستقالة . يقاوم مجلاس اادارة بتعياين عضاو باديس باللجناة للعضاو املساتقيس علاى أن 
مل
 الاقا

مل
ااشعار )إال إ ا ادد ااشعار و تا

 يمار  ن ا د بمجرد سريان االستقالة.
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 املكافآت وبدالت الحضور ( 3-5)

 مكافآة أعضاء مجلس اادارة     أ)

وبناء على الضوابم ال ط أ رتها  مكافأة متناستة م  الو   والجهد الالش يتاللد يحقس عضو اللجنة على

ا وتكون املكافأة في شكس بدل اضور عن لس بيئة السو  املالية ال ااة بمكافأة أعضاء مجلس اادارة

يجوة للعضو الحقول على مكافأة مقابس عضويتد اأو مكافأة سنوية اجتما  من اجتماعات اللجنة

متلغ معين عن و ا أو أش أعمال فنية أو است ارية بموج  تر ي  منهط وشالل  بدل الحضور بامجلس 

ا امجلس عمال تتعل  ةعمس  امجلسلس ساعة من الساعات ال ط يمضيها العضو  ارس اجتماعات 

وفي امجلس وتعويض عن املقاريف الفعلية ال ط يتلتدبا  عمال تتعل  بممارسة مهامد شعضو في 

اوال ال يجوة أن يتجاوة مجموعة ما يحقس عليد العضو  من مكافآت ومزايا مالية أو عي يد جمي  ا  

 للمادة )
مل
مجلس اادارة وبناءمل على  ل  فيت  منح عضو  .  من اظام ال رلات76عن ما ت  إ رارئ  تقا

ن ال يقس على أريال للجلسة الواادة   3000بدل الحضور ) شاملةألف ريال  500مكافأة سنوية  دربا 

 جلساتد  الل العام املالي.من مجمو   %75عن  امجلسالجتماعات  اضور العضونستة 

 مكافأة عضو اللجنة  (ب)

يت  منح عضو لجنة والضوابم ال ط أ رتها بيئة السو  املالية م  مراعاة ا اظمة  ات العال ة 

ريال باا افة إلى  ألف 50الترشيحات واملكافآت من  ارس عضوية امجلس مكافأة سنوية  دربا 

 %75لجنة عن الالتدالت ال ط تقرف لعضو مجلس اادارة على أن ال يقس نستة اضورة الجتماعات 

 من مجمو  جلسات اللجنة.

 تقرياار مجلااس اادارة للجمعيااة العامااة عاان املكافااآت واملزايااا ا  اار  ال ااط ااارف   عضاااء اللجنااة فقاااح فااي اا وياات  

 .املتعلقة بمكافأة مجلس اادارة واللجان وشالل  عن السياسات وا ليات

 
 

  االستقاللية( 3-6)

يج  أن يتمت  لس عضو من أعضاء اللجنة باالستقاللية  من سيا  املعن  الوارد في أش من ا اظمة املبتقة أو 

ئة والئحة اوشمة ال رلات القادرة عن بي ل رلات املسابمة في سو  ا سه في معايير و واعد وأاظمة إدراس ا

 السو  املالية.

 

 الترشيحات واملكافآتمسئوليات وصالحيات لجنة . 4

وال اااط ت اااتمس علاااى مهاااام ومسااائوليات  اااااة الترشااايحات واملكافاااآت للجناااة الرئيساااية واملهاااام فيماااا يلاااي املسااائوليات 

  باملكافآت ومهام ومسئوليات  ااة بالترشيحات على النحو التالي

 ملكافآتبا( املهام واملسئوليات الخاصة 4-1)

 تأدية املهام واملسؤوليات ا  ر  اس  التفاايس الواردة في بالئ الالئحة وبما يتواف  معها.  1

و ا  سياساات واةاحة لتعويضاات ومكافاآت أعضااء مجلاس اادارة وشتاار التنفيااليين فاي ال ارشة ويرا اى   2

 ن تنفيالبا.واافقاح ع"ها والتحق  م تتم با داءعند و   تل  السياسات إستخدام معايير تر 
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 عان جاوبرش  ااحاراف أش وبياان بهااا املعماول  املكافاآت وسياساة وااةناملم املكافاآت باين العال اة تو ايح  3

  .السياسة بالئ

 .ها"م املتو اة ا بداف تحقي  في فعاليتها مد  وتقيي  املكافآتا لسياسة الدورية املراجعة  4

ارة لااد  ال ارشة وإعااداد )أو مراجعااة  مراجعاة تعويضااات ومكافاآت شتااار التنفياااليين وأعضااء مجلااس ااد  5

 التقرير السنوش اولها لتضميند في التقرير السنوش لل رشة.

 بال رشة يالييننفالت وشتار ندع بثقةنامل واللجان اادارة سمجل أعضاء بمكافآت اادارة سمجل التواية  6

 
مل
 املعتمد للسياسة وفقا

 

 سياسة املكافآت( 4-2)

القاادرة واادارة التنفيالياة ت والضوابم ال اااة بمكافاأة أعضااء مجلاس اادارة م  مراعاة الئحة اوشمة ال رلا

 عن بيئة السو  املالية تعتمد سياسة وآلية مكافآت أعضاء مجلس اادارة على التالي 

 .وأبدافها ال رشة استراتيجية م  ان جامها  1

م أن  2  ىعل ميتهانوت ال رشة إاجاح ىلع فياليةنالت واادارة اادارة سمجل أعضاء اث ةغر  املكافآت تقدَّ

 .البويس املد  ىعل با داء املكافآت من املتغير الجزء تربم لأن البويسا املد 

أن تكون املكافأة لافية ة كس معقول الستقبا  أعضاء مجلس  وش شفاءة و برة مناستة وتحفيزب    3

 وا بقاء عليه .

د أن  4  العلميةا واملؤبالت ة اغلهاا و ةنامل واملسؤوليات واملهام الوظيفةا مستو   عس اءمل نب املكافآت تحدَّ

 .ا داء ومستو   واملهاراتا العمليةا وال برات

يت  اال ال ةعين االعتتار القبا  الالش تعمس فيد ال رشة وحجمها و برة أعضاء مجلس اادارة وشتار   5

 التنفياليين.

 .ال رشة لد  ام ا ر ودرجة و تيعة حج  م  ان جامها  6

 من  ل  عن  أ ي  د ما تفادش م  املكافآتا تحديد في ا  ر   ال رلات ممارسات عتتاراال  في ا  ال  7

 .والتعويضات للمكافآت مبرر غير ارتفا 

 .فيها املتالغة عدم م  وتحفيزباا عليها وامحافظة ةناملهي اللفاءات استقبا  تستهدف أن  8

 .جديدةال اتنالتعيي يت  ا  ال في االعتتار بالئ السياسة عن إجراء أن  9

  دمها د يقة غير معلومات عس بياءمل  تقررت أنها تتين إ ا استردادبا أو املكافأة ارف إيقاف ااالت  10

 مكافآت عس للحقول  الوظيفي الو   استغالل  نمل و ل  فيالية؛نالت اادارة أو اادارة سمجل في عضو

 .مستحقة غير

  ألاا  سواء فياليةنالت واادارة ةاادار  سمجل  عضاء ال رشة في أسه  حنم ظي نتيجوة أن يت    11
مل
 إادارا

 
مل
  أم جديدا

مل
 .ال رشة اشترتها أسهما

 متناستة م  نستة اضور العضو مجمو  جلسات امجلسمتفاوتة املقدار  و أن تكون املكافأة يجوة   12

 على مجموعة من املعايير  والعوامس املتراببة م  ةعضها .
مل
 بحيث يت  اسا  املكأفاة للعضو بناءا
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بناء على  مجمو  الجلسات و ل  الل وم ارشتد وفاعليتد ديد املكافأة بناء على تقيي  العضو  يت  تح  13

 النمو س املعتمد من امجلس.

 ( املهام واملسئوليات الخاصة بالترشيحات4-3)

 .فياليةنالت واادارة اادارة سمجل في للعضوية واةحة ومعايير سياسات ا تراح  1

  ترشيحه  وإعادة دفي أعضاء بترشيح اادارة سمجل التواية  2
مل
 م  املعتمدةا واملعايير للسياسات وفقا

وتأ ال اللجنة في اعتتاربا العديد  .با مااة مخلة بجريمة دإداات ستق  ص   أش ترشيح عدم مراعاة

 من العوامس ال ط ت تمسا دون اقرا على ما يلي 

 النزابة وا مااة واملسئوليةا  أ)

 تقر في ا عمالاال برات القيادية الناجحة والت   )

 عم  الرؤية املستقتلية والترشيز االستراتيجيا  ت)

 القدرة على العمس الجما ي  من منظومة امجلسا  ث)

 االستقاللية وعدم وجود تضار  في املقال ا  س)

 القدرة على تلريس الو   الالةم لال بال  باملسئوليات ال ط تمليها عضويتد في امجلس.  ح)

 .فياليةنالت اادارة وظائف وشغس اادارة سمجل لعضوية بلوبةامل واملؤبالت للقدرات واف إعداد  3

 .اادارة سمجل  عمال دتخقيق العضو ىعل يتعين الالش الو   تحديد  4

 ووظائف اادارة سمجل لعضوية ستةناامل ال برات أو املهارات من الالةمة لالاتياجات ويةنالس املراجعة  5

 فياليةنالت اادارة

 يملن ال ط التغييرات شأن في التوايات وتقدي  فياليةنالت اادارةو  اادارة سمجل بيكس مراجعة  6

 .إجراؤبا

 لنما س محددة املستقلين ا عضاء استقالل من وش نس ة كس التحق   7
مل
 تعار  أش وجود وعدم ا تقا

 أ ر . شرشة إدارة سمجل عضوية ي غس العضو لان إ ا مقال 

 وشتار املستقلين وا عضاء فيالييننتال غير وا عضاء فيالييننالت لألعضاء وظيفي واف و    8

  .فيالييننتال

مراجعااااة املرصااااحين لعضااااوية مجلااااس اادارة بمااااا فااااي  لاااا  املوعااااا  بهاااا  ماااان  تااااس رئاااايس امجلااااس وأعضاااااء   9

امجلاااااس ا  ااااارين والتواااااايات املقدماااااة مااااان املسااااااابمين اسااااا  "إجاااااراءات ترشااااايح عضاااااو مجلااااااس إدارة" 

   من بالئ الالئحة.6املوةحة في الجزء )

واااياتها بالترشاايح ال"هااا ي لألعضاااء امحتملااين ال ااط تاار  اللجنااة أنهاا  ساايعزةون ماان  اادرة امجلااس تقاادي  ت  10

 على إدارة وتوجيد شؤون وأعمال ال رشة على احو فعال.

  .فيالييننالت شتار أو اادارة سمجل أعضاء أاد مرشز شغور  اال في ال ااة ااجراءات و    11

 .ال رشة مقلحة م  يتف  بما ملعالجتها الحلول  وا تراح رةااادا مجس في والقوة الضعف جواا  تحديد  12

تقااادي  توااااياتها إلاااى امجلاااس بترشااايح ا عضااااء الاااالين سااايت  ا تياااارب  فاااي اللجاااان ام تلفاااة املنبثقاااة عااان   13

 امجلسا آ الة في االعتتار ما يلي 

 لجنااة املراجعااة ال اااط ي تنااي أ  أ)
مل
 املااؤبالت الالةمااة لعضاااوية لااس لجنااة مااان اللجااان و قوااااا

مل
ن يكااون أااااد أعضااا ها ملماااا

 بال ئون املالية.

 إلى أش مد  ي تني وجود سياسة تتعل  بتغيير ا عضاء بين اللجان ة كس دورش.   )
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 القيود املتعلقة ةعدد السنوات املتتالية ال ط يملن فيها  اد أعضاء اللجان االاتفا  بمقعدئ في تل  اللجنة.  ت)

مساااااتمر لجميااااا  أعضااااااء وتااااادري  تقااااادي  التوااااااية ببرااااااام  تعريفاااااي لألعضااااااء الجااااادد وتاااااوفير بااااارام  تعلاااااي    14

 واادارة التنفيالية ةغر  تنمية مهاراته  ومعارفه  في امجاالت  ات العال ة بأن بة ال رشة امجلس 
مل
وفقا

 وبخااة ما يلي   ملا بو مبلو  بالئحة اوشمة ال رلات

 .بدافهاوأ ال رشة استراتيجية  أ)

 .ال رشة  ن بة والت غيلية املالية الجواا     )

 .واقو ه  ومسؤولياته  ومهامه  اادارة مجس أعضاء التزامات   ت)

 وا تقاااتها ال رشة لجان اممه  ث)

مساعدة امجلس في ا تيار وتبوير املرصحين امحتملاين ل اغس الوظاائف اادارياة العلياا فاي ال ارشة و باة   15

 التعا    ويلة ا جس.

د ماااوا ن القاااوة والضاااعف فاااي أداء امجلاااس والحلاااول املقترااااة ملعالجاااة أش  قاااور بماااا فاااي  لااا  ترشااايح تحديااا  16

 ا عضاء للحقول على دورات تدريبية لتعزيز معرفته  و درته  اادارية واالستراتيجية. 

يتوج  الحقول على موافقة اللجنة  تس د ول أعضاء امجلس الالين ليسوا موظفين لد  ال رشةا فاي   17

 تيتات تتعل  بتقدي   دمات است ارية لل رشة.تر 

مراجعاااااة التقاااااارير الدورياااااة املقدماااااة مااااان إدارة ال ااااارشة ااااااول ا ماااااور املتعلقاااااة بترشااااايح أو ا تياااااار أعضااااااء   18

 امجلس لد  ال رشة.

املراجعاة الدورياة  داء اللجناة والئحتهاا. وفاي االاة التغييارات الجوبرياة علاى الالئحاة فاعن اللجناة تعماد إلااى   19

   من امجلس لتواية بها لدش الجمعية العامة للمسابمين العتمادبا.البل

ومكافآت أعضاء امجلس وأعضاء اادارة العليا التأشد من االلتزام بقواعد اافقاح املتعلقة بتعويضات   20

 وف  متبلتات بيئة السو  املالية.

وو املرجعيااة  ش مست ااارين املساائولية عاان و اا  معااايير اال تيااار وا تيااار وتعيااين وو اا  ا اكااام وال اار   21

 يتعل  عمله  بتقدي  است ارات للجنة اول برام  املكافآت والتعويضات.

 تأدية املهام أو املسئوليات ا  ر  ال ط يقوم مجلس اادارة بتكليف اللجنة بها من و     ر.  22

 لاااااا  ااااااااالاية يجاااااا  أن يكااااااون للجناااااااة املااااااوارد والقاااااااالايات الالةمااااااة  داء مهامهااااااا ومسااااااائولياتهاا بمااااااا فاااااااي   23

. رأشاالستعااة ب
مل
  ارجي أو  براء أو مست ارين آ رين استما ترائ مناستا

املسابمين اول  واستفسارات لتساؤالت د يقةمناس  وتقدي  إجابات ء ابتمام عباالتأشد من إ  24

 .وتحديد مكافآته  مجلس اادارةأعضاء فيما يتعل  بع تيار  اوشمة ال رلات

 

 اضر اللجنةومحاالجتماعات إجرءات . 5

 ( االجتماعات 5-1)

  داء مسائولياتها لا  فاي السانة وفاي أو اات إ اافية اساتما يكاون  مارتينجتم  اللجناة علاى ا  اس ت
مل
. ويملان  اروريا

 أو عااان ةعااااد 
مل
التليفااااون أو دوائااار  اااالل اظاااام املااااؤتمرات عبااار مااان  عضااااء اللجناااة اضاااور االجتماعااااات إماااا ص قااايا

 .الفيديو
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انعقااااد اللجناااة بحضاااور النقااااا  . وعناااد جلسااااتهالجناااة النقاااا  القاااااوني الااااالةم النعقااااد أغلتياااة أعضااااء الي اااكس 

 .اس  بالئ الالئحة ومهامهاا بلية الالةمة ملمارسة االاياتها  فعن  ل  يمنحهاالقااوني 

ةا أعضاء اللجنة اول التقوي  علاى أش مان القاراراتا أش عادم التوااس إلاى  ارار با غلتيااالة تساوش أاوات  في

 .بو القوت املرج  في اتخا  القرارات اللجنةاوت رئيس ا اوات ال ط بها يكون في بالئ الحالة 

 
 

 املحاضر وسجالت الجلسات( 5-2)

ا مجلس اادارةتحتفظ اللجنة بمحا ر ملتوبة الجتماعاتهاا ويت  االاتفا  بهالئ امحا ر م  دفاتر وسجالت 

 .بمجرد املوافقة عليد يت  تمريرئ لجمي  أعضاء مجلس اادارةا و أعضا هاجمي  على  تمرير لس محضرويت  

 توث  محا ر اجتماعات اللجنة شما يلي 

اللجنة  الل االجتما  أب  املنا  ات ويقوم عند االاتهاء من منا  ة أش مو و   أمين سريدون  .1

 بتل ي  ما ت  التواس إليد من توايات أو  رارات.

جتما  من اجتماعات اللجنة م رو  محضر يدون فيد تاريخ االجتما  اللجنة لكس ا أمين سريحرر  .2

ومكااد وأسماء الحا رين والغائتين ومل   املنا  ات واقوص التوايات والقرارات ال ط توال  

 إليها اللجنة ويرف  لرئيس اللجنة العتمادئ.

من مالاظات  الل أستو  يرسس م رو  امحضر لجمي  ا عضاء ويبل  م"ه  تزويد اللجنة بما لديه   .3

 من إرسالد.

 بد املالاظات. .4
مل
 يعدل م رو  امحضر في  وء املالاظات ال ط ترد من ا عضاء ويرف  للرئيس مرفقا

 من  .5
مل
 أمين السرفي  وء ما يوجد بد رئيس اللجنة يعد امحضر في شكلد ال"ها ي ويرسس لألعضاء مو عا

 اللجنة بما لديه  من مالاظات إن وجدت. اللجنة ورئيسها ويبل  من ا عضاء تزويد

 إ ا وردت أش مالاظات جوبرية من ا عضاء تدرس  من جدول أعمال االجتما  التالي. .6

تحفظ ال   ة املو عة من امحضر في ملف  اص ويرف  بها جمي  الوثائ  املراسالت املتعلقة  .7

 بامحضر.

 

 

 عضو مجلس إدارةلرشيح توشروط الات إجراء .6

 أن يرشح عضو ملجلس اإلدارة حسب اإلجراءات التالية: يمكن للمساهم( 6-1)

يت   ةعد ااعالن للتقدم لعضوية مجلس اادارة واللجان  تس إاتهاء دورة مجلس اادارة املنعقدة بو   لاف  

 ااشعار ما يلي املكافآت والترشيحات يتضمن رئيس لجنة إرسال إشعار إلى 

  إعالن ال رشة في ة امحدد الفترة ل ال   ل  الترص املرص   يقدم   1
مل
على أن يظس با  الترص  مفتواا

وتعمس ال رشة على ن ر ااعالن للترص  في املو   االللتروني لل رشة   ملدة شهر من تاريخ ااعالن

 واملو   االللتروني للسو  أو في أش وسيلد أ ر  تحددبا الهيئة.

 باللغة وال ط وردت  اهل الوثائ  املؤيدة باال افة لجمی  لدا ةالالاتی يج  أن يحتوش البل  على السيرة  2

شما يج  أن يرف  املرص  إ رار يفيد بأاد ل  يست  إدااتد  . ومقد ة من الجهات الرسمیة العربیةا

 بجريمة مخلد بال رف. 
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ئول عن تعتئة النمو س ال اص بالسيرة الالاتية القادر من بيئة السو  املالية  ومو   عليد ويكون مس  3

 صحة جمي  املعلومات الواردة فيد.

ا ص اص الالين يرغ  في أو أسماء  واس  الش   الترشيح الالش يرغ  فياس  وعنوان املساب    4

 ترشيحه .

التقوي   ويح  لدشمساب  ال رشة سجالت ح م جس في الالش يقوم بالترشيعر  يوة  أن املساب    5

 أو من  الل وشيس 
مل
مفو  لترشيح الش  /ا ص اص الالين اددب  ويرغ  في الحضور إما ص قيا

 في إشعارئ.

تقدي  تقرير  بي عن الترتيتات وأش اقاو ت  التفاب  عليها بين املساب  والبرف املرص  لعضوية   6

 مجلس اادارة.

في بيان التوشيس  هايج  تضمي" مقترح من  رف  ل  املساب  وال ط املعلومات ا  ر  اول لس مرص   7

 لتعليمات ال
مل
 ت  ترشيح املرص  أو سيت  ترشيحد من  تس امجلس. إ ا ولالةا في االة ما تقا

وإ رار مند بتمتعد  مجلس إدارة ال رشة في االة ا تيارئ.في موافقة  بية من لس مرص  للعمس شعضو   8

  باالستقاللية ال ط تؤبس لعضوية مجلس اادارة.

أشثر من املقاعد املتوفرة في امجلس  يفضس أن يكون عدد املتقدمين للترص  لعضوية مجلس اادارة  9

 بحيث يكون لد  الجمعية العامة فراة اال تيار من بي"ه . 

 تعر  اللجنة القائمة على امجلس للتداول فيها وإجراء التقوي  ال تيار املرصحين ال"هائيينا   10

مد   توله  يت  استبال  آراء من يختارب  امجلس للعر  على الجمعية العامة لل رشة للتعرف على   11

 العضوية اال ا تيارب  بواسبة الجمعية العامة

 املساب  في االة عدم تواف من املقترح يملن لرئيس الجمعية العامة العادية رفض ترشيح العضو   12

 م  ااجراءات املاللورة أعالئ.الترشيح 
 

 ة مجلس اإلدارةمعايير عضوي( 6-2)

 م  املادة )
مل
وباا افة إلى ما ورد القادرة عن بيئة السو  املالية    من الئحة اوشمة ال رلات12تماشيا

 ي ترو في عضو امجلس ما يلي بالنظام ا ساساط لل رشة 

 على مستو  تعلي  مناس  ويفضس من أت  دراسة جامعياااااااااااااااااااااااة. .1
مل
 أن يكون اااال

 القناعة ال ط تعمس بها. أن يكون لد  برة عملية في مجال أعمال يتقس بأن بة ال رشة و تيعةيفضس  .2

 مااار  فيااد و اا  ااسااتراتيجيات واتخااا  القاارارات  .3
مل
  ياديااا

مل
يفضااس ماان يكااون  ااد شااغس أو ال ياازال ي ااغس منقااتا

 على مستو  املؤسسة.

يفضااااس ماااان تكااااون لااااد  باااارات متمياااازة فااااي مجااااال معااااين يهاااا  ال اااارشة مثااااس ا مااااور املاليااااةا إدارة املااااوارد الب ااااريةا  .4

 ر  ل  من املو وعات ال ط تهت  بها ال رشة وتحتاس فيها إلى  برات متجددة.التخبيم االستراتيجي وغي
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 للمتغيااارات  .5
مل
 علاااى ا و اااا  اال تقاااادية ة اااكس عاااام وفاااي اململلاااة علاااى وجاااد ال قاااوص ومتاةعاااا

مل
أن يكاااون مبلعاااا

 العامة وتأثيراتها على ن او ا عمال واال تقاد الو نط ة كس عام.

لااااااااد اتقاااااااااالت  ارجيااااااااة وعلااااااااى علاااااااا  بتبااااااااورات ا و ااااااااا  السياسااااااااية أن يجيااااااااد لغااااااااة أجنبيااااااااةا وتكااااااااون يفضااااااااس  .6

 واال تقادية في املنبقة والعال .

أن يكاااون املرصاااا  فااااي ساااان واالااااة صااااحية مناسااااتة تساااامحان بالعباااااء الفلاااارش وبااااالل الجهااااد والو اااا  فااااي دراسااااة  .7

 املو وعات املعرو ة على امجلس واملسابمة ب  او في فعالياتد.

 اسن الحديث و ي  املع ر.أن يتمت  بالسمعة البيتة و  .8

 في  تول العضوية وعلى استعداد لاللتزام بواجتاتد شعضو في امجلس. .9
مل
 أن يكون راغتا

 في أشثر من  مس .10
مل
 بما فيه  ال رشة. –في آن وااد مدرجة شرلات مسابمة  أال يكون عضوا

تاؤبله  للعماس شفريا  متناسا  ويرا ى بقفة عامة أن تتاوفر فاي أعضااء امجلاس مجتمعاين ال بارات والقادرات ال اط 

 لتحقي  غايات ال رشة وأبدافها وبما يمل"ه  من  يادة ال رشة احو النمو واالةدبار املستمر.

 

 

 سهم ف  الررةةأل املجلس املرشح لعضوية ملكية ( 6-3)

امجلااااس مالكااااا لعاااادد ماااان املرصاااا  لعضااااوية يجاااا  أن يكااااون لضاااامان جديااااة املرصاااا  لعضااااوية مجلااااس اادارة 

عناد التقادم بالترصاا  واافاادة بملليتاد لألسااه  عان ع اارة آالف رياال ا سامية رشة ال تقاس  يمتهااا أساه  ال ا

 عند تقدي  البل .
 

 األعضاء غير التنفيذيين واملستقلين( 6-4)

تكون أغلتية أعضاء امجلس من ا عضاء غير التنفياليينا وال يقس عدد ا عضاء املستقلين عن عضوينا 

 ا أيهما أشثر.أو ثلث أعضاء امجلس

 

 التعيين بواسطة الجمعية العامة( 6-5)

تعر  توايات مجلس اادارة ة أن املرصحين على الجمعية العامة العاديةا م  تو يح مبررات الترشيح 

بال سااتة لكااس مرصاا . وتختااار الجمعيااة املرصاا  / املرصااحين الااالين تتااوفر فاايه  ال ااروو وبمراعاااة العاادل فااي 

 تواةن وتكامس ال برات في امجلس.تمثيس ا  ليةا وشالل  

 

 ضرورة اإلفصـاح من جانب املرشحين لعضوية املجلس( 6-6)

يج  على املرص  لعضوية امجلس اال  تولد متدأ العضوية أن يفص  عن التزاماتد ال ارجية ومدتها 

 في مقالحد م  مقال  ال رشة.
مل
 وبيان ما إ ا لاا  لديد أش التزامات  د تسب  تعار ا

 

 اإلبالغ بالعضوية( 6-7)

يوجد الرئيس ا مااة الفنية شما  يتولى الرئيس االتقال بالعضو / ا عضاء ابالغه  بقرار الجمعية العامة.

 .إلى تزويد العضو أو ا عضاء الجدد بملف لامس عن ال رشة ودعوته  لحضور أول اجتما   ادم للمجلس
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 مدة العضوية وعدد دورات العضويـة( 6-8)

ملدد أ ر  بناء على  -لله  أو ةعضه   -عضوية ثالث سنواتا ويجوة إعادة تعيين أعضاء امجلس مدة ال

  رار من الجمعية العامةا و ل  في  وء تقوي  أداء امجلس.

 

 تعريف األعضاء الجدد بالررةة( 6-9)

 يجرش تعريف ا عضاء الجدد بال رشة على النحو التالي 

 متكاا  أ)
مل
 يضا  معلومااات لافياة عان ال ارشة وتاريخهاا وفعالياتهااا وت االيس تعاد ا ماااة الفنياة ملفاا

مل
مال

 امجلس ون  ة من "اظام مجلس اادارة"؛

ياااااات  اسااااااتقتال ا عضاااااااء الجاااااادد بمقاااااار ال اااااارشة ايااااااث يجاااااارش لقاااااااء بياااااا"ه  وبااااااين الاااااارئيس والاااااارئيس    )

 التنفيالش وشتار التنفياليين؛

رف ا عضااااااء الجااااادد علاااااى أن ااااابة يااااات  تنظاااااي  جولاااااة ساااااريعة باملقاااااان  واادارات الرئيساااااية ليتعااااا  ت)

 ال رشة وإمكااياتها.

 

 وإجراءا تعيين الراغر( إنتهاء عضوية أحد أعضاء مجلس اإلدارة 6-10)

 م  اظام  1
مل
 للجمعية ويجوة  اادارةا مجلس عضوية ااتهاء شيفية ا ساساط الالش يتين  ال رشة تماشيا

 على طا ساسا ال رشة اظام ا  ولو ةعضه  أو امجلس أعضاء جمي  عزل  و   لس في العامة العادية

 غير في و   أو مقتول  غير لسب  العزل  و   إ ا التعويض في ُعزل  من بح  إ الل دون   ل   الف

  - العامة للجمعية يجوة  شالل  .مناس 
مل
 يتغي  من إنهاء عضوية – اادارةمجلس  من تواية عس بناءا

  م رو  عالر ن دو  للمجلس متتالية اجتماعات ثالثة اضور  عن أعضائد من

 الهيئة ت عر أن ال رشة ىعل العضويةا ااتهاء  ر   بعاد  اادارةس مجل في عضو عضوية ااتهاء دنع   2

  والسو  
مل
 . ل  إلى دع  ال ط ا ستا  بيان م  فورا

 ملتو  بيان تقدي  دفعلي ال رشةا أداء ىعل ملحوظات دلدي ولاا  اادارةا سمجل عضو استقال إ ا  3

 .اادارةس مجل أعضاء ىعل التيان بالا عر  ويج  ادارةاا سمجل سرئي إلى بها

 يت  إبالغ العضو املنتهط عضوية للجنة املكافآت والترشيحات لعر  البل  على مجلس اادارة   4

 للسو  املالية عن التغير الالش ادث في   5
مل
يقوم مجلس اادارة بقتول  ل  االستقالة وا عالن فورا

 مجلس اادارة.

عضو جديد في مكان العضو ال اغر مجلس اادارة الالش  حيحات بالتواية بترشيتكليف لجنة الترش  6

 يقوم بتعيند ليلمس العضو الجديد مدة سلفد وااعالن لهيئة السو  املالية.

 .يت  عر  بالا التعيين في أ ر  اجتما  للجمعية العامة   ال املوافقة عليد  7

س اادارة وتعيين عضو أ ر في افس  ات ويجوة أن يت   تول مجلس اادارة استقالة عضو مجل  8

 لإلجراءت املتتعة في 
مل
الجلسة وااعالن لهيئة السو  املالية بالتغيرات ال ط ادث  في مجلس اادارة  تقا

 ااعالن. 

ترا ي لجنة املكافآت والترشيحات أن يكون العضو املعيين في املكان ال اغر بمجلس اادارة منبتقة   9

 عضوية مجلس اادارة املواردة في بالئ الالئحة. عليد  در اامكان شروو
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 سياسة تعويضات ومكافأت أعضاء مجلس اإلدارة وةبار التنفيذيين. 7

   اااارار سياسااااة وإ الجاجااااة ملراجعااااة  ددوريااااة أو اساااا  مااااا تقتضااااديتقااااوم لجنااااة الترشاااايحات ةعقااااد اجتمااااا 

ل ااااارلات والنظاااااام ا ساسااااااط بماااااا ال يتعاااااار  مااااا  اظاااااام ا  التعويضاااااات واملكافاااااآت  عضااااااء مجلاااااس اادارة

معايير التقيي  أن تكون مرتتبة با داء وتوعاط بالنتائ  إلى مجلس اادارة الاالش يرفعهاا  لل رشة ومراعاة 

 للجمعية العامة العادية العتمادبا واملوافقة عليها. 

  ياااااد التعويضاااااات واملكافاااااأت للتاااااار التنفيااااااليين وتحدوسياساااااة شماااااا تقاااااوم لجناااااة الترشااااايحات باااااع رار اظاااااام

 لتقيي  ا داء وما تحققة ال رشة من اتائ  إيجابية. 
مل
 رواتله   تقا

  التاةعة دف  تعويضات أو مكافآت لعضو مجلس  اأو أش من شرلاته  رشةرغ  التعندما التأشد من أاد

أو أش عضو مجلس إدارة االي أو مقترح  ش   رشةأو ااد شتار التنفياليين لل  رشةاالي أومقترح لل إدارة

 .أن يكون مرتتم بتقيي  ا داء والنتائ  امحققة تاةعةشرشة 

 من مساب ط ال 
مل
املنو ة للجنة الترشيحات   رشةاملوافقة على شروو التعويضات واملكافآت مستقا

استما تكون ,في جمعية عمومية ال يكون لعضو مجلس اادارة املعن  أو  اد شتار التنفياليين واملكافأت 

 على بالئ ال روو .الحالة ا  التقوي  فيها 

  بناء م  مراعاة أن تكون جلس اادارة بمكافأة أعضاء مجلس اادارة السنويةمتقوم اللجنة بالتواية

وبما على نستة اضور أعضاء مجلس اادارة لجلسات امجلس  الل العام الالش يتخال فيها القرار 

ارة القادرة عن بيئة السو  والضوابم ال ااة بمكافأة أعضاء مجلس ااداظام ال رلات يتواف  م  

 . واظام ا ساساط لل رشةاملالية 

 ت آتقوم لجنة الترشيحات بالتواية مجلس اادارة بمكافأت شتار التنفياليين بناء على سياسة املكاف

 املو وعة املرتتبة بمعدل ا داء. 

 ر وأمين السوعضو اللجنة لعضو مجلس اادارة  الجلسات اضور  بدل مقاريف ال رشة تقرف

ملا أ رئ مجلس اادارة  في اجتماعة وبما ال   تقا و ل وشالل  مكافآة أعضاء مجلس اادارة للمجلسا 

يتعار  م  النظام ا ساساط لل رشة واظام ال رلات على أن ال يزيد مجمو  ما يتقضائ عضو مجلس 

ية عن ية أو مالاادارة وأمين السر سواء بدل الحضور أو مكافآة عضوية مجلس اادارة أو مزايا عي 

من أعضاء مجلس  اكافآت أعضاء لجنة املراجعة إن لااو مباا افة إلى   مسمائة ألف ريال في السنة

  اادارة. 

 

 املسئوليات املتعلقة بالتقارير. 8

اااول لافااة   لاا  االجتمااا للمجلااس ة ااأن و ااا    تقرياار رساا طرفاا  رئيسااها ب عقاا  لااس اجتمااا  تعقاادئ اللجنااةا يقااوم

 علقة بمهام ومسئوليات اللجنة.ا مور املت
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وتقااادم اللجناااة التواااايات ال اااط تراباااا مالئماااة إلاااى امجلاااس ااااول أش أمااار يقااا   ااامن ا تقاااااهاا وال اااط تااار   ااارورة 

 إجراء تحسينات عليد.اتخا  الالةم احوئ أو 

ا 
مل
د  والتعويضاااات لااا املكافاااآت بععاااداد تقريااار سااانوش ااااول سياساااة وممارسااااتاللجناااة  تقاااومشماااا باااو موةااا  ساااابقا

 ماااان تقرياااار ال
مل
عباااار  املسااااابمينفااااي لااااس عااااام ماااان عر ااااد علااااى  والتأشاااادالساااانوشا   اااارشةال اااارشةا والااااالش ي ااااكس جاااازءا

وا عضااااء  هاااالعاديااة العتمااادئ. وياات  فااي التقرياار السااانوش للجنااة  شاار عاادد ماارات انعقاااد اجتماعات العامااةالجمعيااة 

 الحا رين لتل  االجتماعات.

 

 تفويض الصالحية .9

ا تعيااين لجنااة فرعيااة واااادة أو أشثاارا تتااألف لااس م"هااا ماان أغلتيااة أعضااا هااء علااى  اارار يقااوت عليااد جااوة للجنااة بنااش

 يملاااان لكااااس عضااااو أو عاااادة أعضاااااء ماااان اللجنااااة. و 
 
بجمياااا  اااااالايات أن تتمتاااا  لة لجنااااة ماااان اللجااااان الفرعيااااة امل ااااك

رد فاااي  ااارارات اللجناااة وإلاااى ويجاااوة لهاااا مزاولاااة باااالئ القاااالايات إلاااى الحاااد الاااوا الترشااايحاتاملكافاااآت و وسااالبات لجناااة 

الحد الالش يسمح بد النظام املبت  أو  واعد اادراس ال ااة بهيئة السو  املالية. وتحمس لس لجنة فرعية االسا  

لجنااة تلاا  اللجنااة الفرعيااة. وعلااى لااس  القاضاااط بت االيس الترشاايحاتاملكافااآت و لجنااة   اارارفااي لهااا الااالش تاا  تحدياادئ 

تقااارير بهااالا القاادد إلاااى اللجنااة أو امجلااس عنااادما  ا وأن ترفااا ا   اجتماعاتهااافرعيااة أن تحااتفظ ة ااجس مناااتظ  لو اا

 يبل  م"ها  ل .

 

 اعتماد الجمعية العامة لالئحة .10

من الئحة اوشمة ال رلات القادرة من بيئة السو  املاليةا ت  إعتماد بالئ   64واملادة )  60بناء على املادة )

 على تواية مجلس         /      /   العادية بتاريخ غير الجمعية العامة الالئحة بواسبة املسابمين في إجتما  
مل
إستنادا

       /     /      بتاريخ       /   ر   في اجتماعة إدارة ال رشة 

 


