الئحة عمل لجنة املكافآت والترشيحات
تم اعتماد هذه الالئحة في نسختها األولى بموجب قرارالجمعية العامة العادية ملساهمي الشركة في اجتماعها
ً
مساء
املنعقد بتاريخ  2نوفمبر2017م امل وافق  13صفر1439هـ الساعة السادسة والنصف
وتم تعديل هذه الالئحة بموجب قرارالجمعية العامة غيرالعادية ملساهمي الشركة في اجتماعه
ً
مساء وذلك
املنعقد بتاريخ  29ابريل 2020م امل وافق  6رمضان 1441هـ ،الساعة العاشرة والنصف
بإضافة دورالحوكمة إلى مهام اللجنة

ً
أوال :مقدمة:
تم إعداد “الئحة عمل لجنة املكافآت والترشيحات املنبثقة عن مجلس إدارة مجموعة صافوال” بهدف التوافق مع املادتين
( )60،64من الئحة حوكمة الشركات الصادرة من مجلس هيئة السوق املالية بموجب القرار رقم ( )2017-16-8وتاريخ
1438/5/16هـ املوافق 2017/2/13م .التي تقتض ي بأن "تقوم الجمعية العامة ملساهمي الشركة – ً
بناء على اقتراح من مجلس

اإلدارة –(املجلس) باعتماد الئحة عمل لجنة املكافآت والترشيحات (اللجنة) ،على أن تشمل هذه الالئحة ضوابط وإجراءات
عمل اللجنة ،ومهامها ،وقواعد اختيار أعضائها ،ومدة عضويتهم ،ومكافآتهم".

ً
ثانيا :الهدف:
تهدف لجنة املكافآت والترشيحات إلى مساعدة مجلس إدارة مجموعة صافوال (صافوال أو الشركة) للقيام باملهام واملسؤوليات
التالية:
 .1االشراف على خطة املكافآت والحوافز ملوظفي صافوال ومتابعة تنفيذها.
 .2اإلشراف على خطط التعاقب اإلداري للقيادات العليا على مستوى الشركة.
 .3اإلشراف على عملية الترشح لعضوية املجلس واللجان واإلدارة التنفيذية باملجموعة والتأكد من ربطها باألداء.
 .4اإلشراف والتأكد من تطبيق سياسة تظلمات املوظفين.
 .5ادارة عملية تقييم أداء أعضاء املجلس واللجان.

ً
ثالثا :قواعد اختيارأعضاء لجنة املكافآت والترشيحات وكيفية ترشيحهم ومدة عضويتهم:
.1
.2

.3
.4
.5
.6
.7

ُ َ َ
تشكل لجنة املكافآت والترشيحات بقرار من مجلس اإلدارة ملدة ثالث سنوات تبدأ مع بداية دورة مجلس إدارة الشركة
وتنتهي فترة عضوية أعضائها بانتهاء دورة مجلس إدارة الشركة.
ينبغي أن تشكل عضوية اللجنة من ثالثة أعضاء على األقل وال تزيد عضويتها على خمسة ،على أن يكون أعضاءها من
أعضاء مجلس اإلدارة غير التنفيذيين مع إمكانية تعيين خبراء خارجيين في عضوية اللجنة ً
سواء كانوا من املساهمين
ً
ً
أو غيرهم شريطة أن يكون من بين أعضائها عضوا مستقال على األقل من أعضاء مجلس إدارة الشركة.
ً
يقوم مجلس اإلدارة بتعيين أحد أعضائه رئيسا للجنة على أن يكون من األعضاء املستقلين ،واذا لم يتم هذا التعيين
ً
من قبل املجلس ،يختار أعضاء اللجنة من بينهم رئيسا للجنة على أن يكون من أعضاء مجلس اإلدارة املستقلين.
يجب أن يتمتع أعضاء اللجنة بالخبرة املناسبة واملؤهالت ذات العالقة بمهام اللجنة ومسؤولياتها وطبيعة عملها.
يحق ملجلس اإلدارة عزل /أو استبدال أي من  /أو كل أعضاء اللجنة في أي وقت يراه مناسبا ،كما يجوز لعضو اللجنة
أن يستقيل من عضوية اللجنة بشرط أن يكون ذلك في وقت مناسب.
ً
إذا شغر مركز أحد أعضاء اللجنة كان ملجلس اإلدارة أن يعين عضوا في املركز الشاغر ،على أن يكون ممن تتوافر
فيهم الخبرة والكفاية ،ويجب أن تبلغ الهيئة خالل املدة النظامية من تاريخ حدوث التعيين.
ُ
على الشركة أن تشعر الهيئة بأسماء أعضاء اللجنة وصفات عضويتهم عند تعيينهم وأي تغييرات تطرأ على ذلك خالل
املدة النظامية التي حددتها الئحة حوكمة الشركات الصادرة من الهيئة.
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ً
رابعا :مهام واختصاصات اللجنة:
تتولى اللجنة املهام واالختصاصات املتعلقة بثالث جوانب هي :املكافآت والترشيحات والحوكمة ،باإلضافة إلى ذلك فإنها مسؤولة
عن تقديم تقارير عن أنشطتها للمجلس وذلك بصفة دورية .وفيما يلي مهام واختصاصات اللجنة:
أ) فيما يتعلق باملكافآت:
 .1إعداد سياسة واضحة ملكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان املنبثقة عن املجلس واإلدارة التنفيذية تعزز من
ً
تحفيز الجهاز اإلداري واملحافظة على الكوادر املتميزة ،ورفعها إلى مجلس اإلدارة للنظر فيها تمهيدا العتمادها من
الجمعية العامة ،على أن يراعى في تلك السياسة اتباع معايير ترتبط باألداء ،واإلفصاح عنها ،والتأكد من تنفيذها.
 .2توضيح العالقة بين املكافآت املمنوحة وسياسة املكافآت املعمول بها ،وبيان أي انحراف جوهري عن هذه السياسة.
 .3املراجعة الدورية لسياسة املكافآت ،وتقييم مدى فعاليتها في تحقيق أهدافها.
ً
 .4التوصية ملجلس اإلدارة بمكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان املنبثقة منه وكبار التنفيذيين بالشركة وفقا
للسياسة املعتمدة.
 .5مراجعة املكافآت املالية للرئيس التنفيذي ،بما في ذلك الحوافز طويلة وقصيرة األجل إلى جانب تحديد سقف النتائج
املتوقع تحقيقها من الرئيس التنفيذي ،وتقديم توصيات بشأنها إلى مجلس اإلدارة.
 .6مراجعة توصيات الرئيس التنفيذي حول املوجهات واملعايير العامة للمكافآت املالية واملزايا األخرى لكبار التنفيذيين
وإجازتها والتي يقوم الرئيس التنفيذي بتنفيذها في ضوء السياسة املتبعة واملذكورة في الفقرة ( )1من (أ) أعاله.
ب) فيما يتعلق بالترشيحات:
 .1اقتراح سياسات ومعايير واضحة للعضوية في مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وممثلي الشركة في الشركات التابعة.
 .2املراجعة السنوية للمتطلبات الالزمة من املهارات أو الخبرات لعضوية مجلس اإلدارة ووظائف اإلدارة التنفيذية،
وإعداد وصف للقدرات واملؤهالت املطلوبة لعضوية مجلس اإلدارة وشغل وظائف اإلدارة التنفيذية ،بما في ذلك
تحديد الوقت الذي يتعين على العضو تخصيصه ألعمال مجلس اإلدارة.
 .3مراجعة هيكل مجلس اإلدارة واللجان واإلدارة التنفيذية وتقديم التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.
 .4وضع وصف وظيفي لألعضاء التنفيذيين واألعضاء غير التنفيذيين واألعضاء املستقلين وكبار التنفيذيين.
 .5وضع اإلجراءات الخاصة في حال وجود مركز شاغر ضمن عضوية مجلس االدارة أو كبار التنفيذيين.
 .6تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس اإلدارة ،واقتراح الحلول ملعالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة من خالل:
ً
أ -اقتراح اآلليات الالزمة لتقييم أداء املجلس وأعضائه ولجانه واإلدارة التنفيذية سنويا؛ وذلك من خالل مؤشرات
قياس أداء مناسبة ترتبط بمدى تحقيق األهداف االستراتيجية للشركة وجودة إدارة املخاطر وكفاية أنظمة
الرقابة الداخلية وغيرها ،على أن َّ
تحدد جوانب القوة والضعف واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.
ب -مساعدة املجلس في مسؤوليته في اتخاذ الترتيبات الالزمة للحصول على تقييم جهة خارجية مختصة ألدائه كل
ثالث سنوات واإلشراف على عملية التقييم.
 .7مراجعة مكافآت لجان املجلس والتوصية بأي تعديالت بخصوصها وعرضها على املجلس العتمادها ،كما يجوز أن
َ ُ
تقوم اللجنة بتقديم توصياتها للمجلس في حال شغر أحد مقاعد عضوية أي من لجان املجلس بتعيين أعضاء جدد
عند الحاجة.
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 .8التحقق بشكل سنوي من استقاللية األعضاء املستقلين ،والتحقق من عدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان
العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.
 .9دراسة ومراجعة توصيات الرئيس التنفيذي الخاصة بتعيين وإنهاء خدمة كبار التنفيذيين.
 .10دراسة ومراجعة خطط التعاقب اإلداري أو اإلحالل الوظيفي للشركة بصفة عامة وللمجلس والرئيس التنفيذي
وكبار التنفيذيين بصفة خاصة.
 .11توفير مستوى مناسب من التدريب والتعريف لألعضاء الجدد في املجلس واللجان عن مهام الشركة ومنجزاتها بما
يمكنهم من أداء أعمالهم بالكفاءة املطلوبة.
 .12تطوير اآلليات الالزمة لحصول كل من أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية على برامج ودورات تدريبية بشكل
مستمر بغرض تنمية مهاراتهم ومعارفهم في املجاالت ذات العالقة بأنشطة الشركة.
ج) فيما يتعلق بالحوكمة):(1
 .1التحقق من التزام الشركة بقواعد حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق املالية ودليل وسياسات الحوكمة
الخاصة بالشركة.
ً
 .2مراجعة دليل وقواعد الحوكمة وتحديثها وفقا للمتطلبات النظامية وأفضل املمارسات.
 .3مراجعة وتطوير قواعد السلوك املنهي التي تمثل قيم الشركة ،وغيرها من السياسات واإلجراءات الداخلية بما يلبي
حاجات الشركة ويتفق مع أفضل املمارسات.
ً
 .4إطالع أعضاء مجلس اإلدارة دوما على التطورات في مجال حوكمة الشركات وأفضل املمارسات.
ً
 .5متابعة أي موضوعات بشأن تطبيقات الحوكمة ،وتزويد مجلس اإلدارة ،سنويا على األقل ،بالتقارير والتوصيات
التي تتوصل إليها.
د) مهام ومسؤوليات أخرى:
 .1مساعدة مجلس اإلدارة في وضع ومراجعة الهيكل التنظيمي للشركة والنموذج التشغيلي الذي ينظم العالقة بين
الشركة األم وشركاتها الفرعية.
 .2مراقبة تطبيق سياسة تظلمات املوظفين والتأكد من فعاليتها.

ً
خامسا :أبرزصالحيات اللجنة:
.1
.2
.3
.4

حق التحري عن أي أمر يدخل ضمن اختصاصاتها ومهامها ،أو أي موضوع يطلبه املجلس على وجه التحديد.
حق االستعانة باملشورة القانونية والفنية من أية جهة خارجية أو أية جهة استشارية مستقلة أخرى متى كان ذلك
ً
ضروريا ملساعدة اللجنة في أداء مهامها.
يحق للجنة االطالع على كافة البيانات واملعلومات والسجالت املتعلقة باملكافآت والتعويضات بالشركة واالطالع على
تقارير التعاقب اإلداري الخاصة بالتنفيذيين.
تتحمل الشركة أي تكاليف تلزم لقيام اللجنة بعملها.

( )1تم إضافة دور ومهام الحوكمة على الئحة عمل اللجنة بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية لمساهمي الشركة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 29
ابريل 2020م الموافق  6رمضان 1441هـ ،الساعة العاشرة والنصف مسا ًء
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سادسا :اجتماعات وضوابط وإجراءات عمل اللجنة:
 .1تجتمع اللجنة أربع مرات خالل العام ،كما يجوز لها أن تعقد اجتماعات استثنائية أو طارئة حسب ما تقتضيه
مصلحة العمل وذلك ً
بناء على دعوة من رئيس اللجنة أو إثنين من أعضائها.
ً
 .2يتم جدولة اجتماعات اللجنة مسبقا – قبل بداية العام املعين -بصفة سنوية لكامل العام وذلك ضمن الجدول
السنوي الجتماعات مجالس إدارة مجموعة صافوال وشركاتها ولجانها الفرعية (.)Annual Meetings Calendar
 .3يجوز لعضو اللجنة املشاركة في اجتماعات اللجنة بوسائل االتصال الحديثة (املحادثة الهاتفية الجماعية) ( Conference
ُ
 ،)Callوتعد مشاركته بهذه الحالة كمن حضر أصالة وذلك في حال تعذر حضوره أصالة ألي سبب طارئ.

 .4يكتمل النصاب القانوني الجتماع اللجنة بحضور أغلبية أعضائها.
عضو واحد في حضور ذات االجتماع .وفي حال تعذر
 .5ال يجوز لعضو اللجنة (الحاضر أصالة) أن ينوب عن أكثر من
ٍ
حضور رئيس اللجنة يحق له تفويض أحد أعضائها لترأس تلك الجلسة ،وفي حال لم يقم رئيس اللجنة بتفويض من
يترأس االجتماع ،يختار أعضاء اللجنة من بينهم من يترأس االجتماع.
 .6تصدر قرارات اللجنة بأغلبية آراء األعضاء الحاضرين وعند تساوي األصوات يرجح الرأي الذي صوت له رئيس اللجنة.

 .7يتم إعداد جدول أعمال االجتماع والذي يتم تضمينه بالدعوة بالتنسيق مع رئيس اللجنة قبل االجتماع.
 .8توجه الدعوة لحضور االجتماع من قبل رئيس اللجنة أو أمين سر اللجنة إذا تم تفويضه للقيام بذلك من قبل الرئيس
قبل مدة كافية من موعد الجلسة ،كما يتم ارسال العروض والوثائق الالزمة قبل مدة كافية من موعد االجتماع.
 .9ال يحق لغير أعضاء اللجنة حضور اجتماعاتها ،اال أنه يمكن لغير أعضاء اللجنة من فريق االدارة التنفيذية أو
املديرين أو املوظفين أو املراقبين حضور كل أو جزء من االجتماعات بناء على طلب أو دعوة من اللجنة وذلك لتزويدها
باملعلومات الالزمة.

ً
 .10يقوم أمين سر اللجنة بإعداد مسودة محضر اجتماع اللجنة (متضمنة بيانا بأسماء األعضاء الحاضرين والغائبين
باإلضافة إلى ما دار من نقاشات ومداوالت وقرارات) وإرسالها لرئيس وأعضاء اللجنة وذلك خالل عشرة

أيام ()2

من

تاريخ عقد االجتماع لالطالع عليها وإبداء أي مالحظات عليها (إن وجدت) خالل سبعة أيام من تاريخ إرسالها عبر البريد
ً
اإللكتروني ،وفي حالة عدم استالم أي مالحظات يعتبر ذلك إقرارا باملوافقة عليها ،ومن ثم يوقع على املحضر رئيس
اللجنة وأمينها وجميع األعضاء الحاضرين ويمكن التوقيع بالتمرير في حال دعى األمر لذلك .وتحفظ تلك املحاضر
ضمن الوثائق الهامة للشركة.
 .11يتابع مجلس اإلدارة أعمال وأداء اللجنة عبر رئيسها ومن خالل التقارير الدورية التي ترفع إلى مجلس إدارة الشركة.

( ) 2يوم :يقصد به في هذه الالئحة "يوم تقويمي"
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ً
سابعا :أمين ومنسق اللجنة:
 .1تختار اللجنة أمين سر لها من بين أعضائها أو من موظفي الشركة على أال يكون له حق التصويت على قراراتها (في حال
ً
كان من غير أعضائها) ويكون مسؤوال عن القيام باإلعداد الجتماعات وأنشطة اللجنة وإعداد محاضرها وتوثيقها
ومتابعة تنفيذ توصياتها وتوجيهاتها وقراراتها ،والتواصل بين أعضائها واإلجراءات اإلدارية واللوجستية األخرى ،كما
يقوم باألعباء اإلدارية الخاصة بالترشيح لعضوية املجلس بالتعاون مع ضابط الحوكمة باملجموعة .وتقوم اللجنة
بتحديد مكافأته وطريقة صرفها في ضوء السياسات املعول بها في هذا الخصوص.
 .2يتم تعيين املدير التنفيذي للموارد البشرية كمنسق للجنة دون أن يكون له حق التصويت على قراراتها ،ويتمثل دوره
في إعداد املستندات الخاصة باالجتماعات ،وتنفيذ ومتابعة قرارات اللجنة الخاصة باملوارد البشرية وما يتم تكليفه
به من أعمال أخرى من قبل اللجنة ،وإحاطة اللجنة حول مستوى تنفيذ قرارات اللجنة واعمالها بصفة عامة في كل
اجتماع.

ً
ثامنا :مكافآت أعضاء اللجنة:

ُ .1تحدد املكافآت السنوية ألعضاء اللجنة ً
بناء على السياسة التي يضعها مجلس اإلدارة وبما يتوافق مع النظام
األساس للشركة وقرارات الجمعية العامة للمساهمين واألنظمة والقوانين ذات العالقة.
ً
ً
 .2تكون مكافآت أعضاء اللجنة مبلغا مقطوعا باإلضافة إلى بدل حضور عن الجلسات وأي مزايا أخرى ترد في سياسة
ً
املكافآت التي يضعها مجلس اإلدارة ألعضائه وأعضاء اللجان واإلدارة التنفيذية ويتم صرفها وفقا للضوابط الواردة
في تلك السياسة.
 .3تلتزم الشركة بتغطية مصاريف التنقل والسكن واي مصاريف أخرى لتمكين العضو من حضور االجتماعات
واملشاركة في أنشطة اللجنة ذات العالقة بمهامها.

تاسعا :أحكام ختامية (النشروالتعديل)

ً
يعمل بما جاء في هذه الالئحة ويتم االلتزام بها من قبل الشركة اعتبارا من تاريخ اعتمادها من قبل الجمعية العامة للمساهمين
كما يجب نشرها على موقع الشركة اإللكتروني لتمكين املساهمين والعامة وأصحاب املصالح من االطالع عليها .يتم مراجعة
محتوى هذه الالئحة حسب الحاجة ً
بناء على توصية من املجلس على أن يتم تقديم هذه التعديالت للجمعية العامة للمساهمين
العتمادها في أقرب اجتماع لها.
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