شركة االتصاالت السعودية
الئحة عمل لجنة الترشيحات واملكافآت
االعتماد
تمت موافقة مجلس اإلدارة يف اجتماعه الثامن عشر املنعقد يوم اإلثنين املؤرخ يف 1438/06/14هـ (املوافق
2017/03/13م) ،ىلع عرض الئحة عمل لجنة الترشيحات واملكافآت يف اجتماع الجمعية العامة للشركة املنعقد يوم
اإلثنين بتاريخ 1438/07/13هـ (املوافق 2017/04/10م) العتمادها.
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صفحة اإلصدارات
االصدار

التاريخ

االعتماد

األول

2011م

تمت املوافقة باعتماد الئحة لجنة الترشيحات واملكافآت من قبل الجمعية العامة للشركة
يف اجتماعها 2011م ،املنعقد يوم االثنين 1432/04/23هـ (املوافق 2011/03/28م) ،بنا ًء ىلع
توصية مجلس اإلدارة يف اجتماعه يوم الثالثاء 1431/11/11هـ( ،املوافق 2010/10/19م)

الثاني

2017م

تمت موافقة مجلس اإلدارة يف اجتماعه الثامن عشر املنعقد يوم اإلثنين املؤرخ يف
1438/06/14هـ (املوافق 2017/03/13م) ،ىلع عرض الئحة عمل لجنة الترشيحات واملكافآت
يف اجتماع الجمعية العامة للشركة املنعقد يوم اإلثنين بتاريخ 1438 /13/7هـ (املوافق
2017/04/10م) العتمادها.
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 .4أحكام عامة

1

 .1تمهيد
.1.1

تتولى لجنة الترشيحات واملكافآت (اللجنة) االختصاصات واملهام الواردة يف هذه الالئحة وفقًا لالئحة حوكمة
الشركات ،ولغرض التأكد من أن أعمال الشركة تتماشى مع أفضل املمارسات يف مجال حوكمة الشركات.

.2.1

توضح الئحة اللجنة نطاق عملها وهيكلها واختصاصاتها بما يف ذلك آليات تنفيذ تلك االختصاصات وإجراءات العمل.

.3.1

ىلع اللجنة بغرض مواكبة أفضل املمارسات ذات العالقة مراجعة هذه الالئحة دوريًا ،ورفع التوصيات ملجلس اإلدارة
للمصادقة عليها تمهيدًا العتماد التعديالت من قبل الجمعية العامة وفقًا لألنظمة املطبقة.

.4.1

يقوم مجلس اإلدارة بتقييم أداء اللجنة دوريًا ،ويقدم توجيهاته لرفع مستوى أدائها.

 .2اختصاصات اللجنة

تمارس اللجنة جميع االختصاصات املوكلة إليها ،وترفع اللجنة تقاريرها إلى مجلس اإلدارة وتحافظ ىلع قنوات اتصال مباشرة
معه ،وال يحق لها تعديل أي قرار صادر من املجلس .تكون اختصاصات اللجنة بموجب األنظمة واللوائح ذات العالقة ىلع النحو
التالي:
.1.2

إعداد سياسة واضحة ملكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان املنبثقة عن املجلس واإلدارة التنفيذية ،ورفعها إلى
املجلس للنظر فيها تمهيدًا العتمادها من الجمعية العامة ،ىلع أن يراع يف تلك السياسة اتباع معايير ترتبط باألداء،
واإلفصاح عنها ،والتحقق من تنفيذها.

.2.2

توضيح العالقة بين املكافآت املمنوحة وسياسة املكافآت املعمول بها ،وبيان أي انحراف جوهري عن هذه
السياسة.

.3.2

املراجعة الدورية لسياسة املكافآت ،وتقييم مدى فعاليتها يف تحقيق األهداف املتوخاة منها.

.4.2

التوصية ملجلس اإلدارة بمكافآت أعضاء املجلس واللجان املنبثقة عنه وكبار التنفيذيين بالشركة وفقًا للسياسة
املعتمدة.

.5.2

اقتراح سياسات ومعايير واضحة للعضوية يف مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية.

.6.2

التوصية ملجلس اإلدارة بترشيح أعضاء فيه وإعادة ترشيحهم وفقًا للسياسات واملعايير املعتمدة ،مع مراعاة عدم
ترشيح أي شخص سبقت إدانته بجريمة مخلة باألمانة.

.7.2

إعداد وصف للقدرات واملؤهالت املطلوبة لعضوية مجلس اإلدارة وشغل وظائف اإلدارة التنفيذية.

.8.2

تحديد الوقت الذي يتعين ىلع العضو تخصيصه ألعمال مجلس اإلدارة.

.9.2

املراجعة السنوية لالحتياجات الالزمة من املهارات أو الخبرات املناسبة لعضوية مجلس اإلدارة ووظائف اإلدارة
التنفيذية.

 .10.2مراجعة هيكل مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وتقديم التوصيات يف شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.
.11.2

التحقق بشكل سنوي من استقالل األعضاء املستقلين ،وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل
عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.

.12.2

إعداد وصف وظيفي لألعضاء التنفيذيين واألعضاء غير التنفيذيين واألعضاء املستقلين وكبار التنفيذيين.

.13.2

إعداد اإلجراءات الخاصة يف حال شغور مركز أحد أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيين.

.14.2

تحديد جوانب الضعف والقوة يف مجلس اإلدارة ،واقتراح الحلول ملعالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.

 .3تنظيم أعمال اللجنة
تشكيل اللجنة:

.1.3
.1.1.3

تشكل اللجنة بقرار من مجلس اإلدارة من ثالثة أعضاء ىلع األقل ،وبحد أقصى خمسة أعضاء ،ىلع أن يكون
من بينهم عضو مستقل ىلع األقل.

.2.1.3

يجوز االستعانة بأعضاء غير تنفيذيين أو بأشخاص من غير أعضاء مجلس اإلدارة سواء أكانوا من املساهمين
أم غيرهم.
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.2.3
.1.2.3

رئيس اللجنة:
يتفق أعضاء اللجنة يف االجتماع األول للجنة مع بداية كل دورة جديدة أو يف حالة إعادة تشكيل اللجنة ىلع
اختيار رئيس للجنة ،ىلع أن يكون من األعضاء املستقلين.

 .2.2.3ال يجوز أن يشغل رئيس مجلس اإلدارة منصب رئيس اللجنة.
 .3.2.3يقوم رئيس اللجنة بتنظيم اجتماعات اللجنة ،ويُحدد جدول أعمال اجتماعاتها ،ويطلع ىلع جميع املعلومات
والوثائق الالزمة لتنفيذ مسؤولياتها.
 .4.2.3يجب ىلع رئيس اللجنة أو من ينيبه من أعضاء اللجنة حضور الجمعيات العامة لإلجابة عن أسئلة املساهمين.
أمين اللجنة

.3.3
.1.3.3

تتولى أمانة املجلس أمانة اللجنة ،ويمكن للجنة تعيين أمينًا لها ،وتكون مهامه ومسؤولياته متعلقة بتوثيق
اجتماعات اللجنة وإعداد محاضر لها تتضمن ما دار من نقاشات ومداوالت ،وبيان مكان االجتماع وتاريخه
ووقت بدايته وانتهائه ،وتوثيق قرارات اللجنة ونتائج التصويت ،وحفظها يف سجل خاص ومنظم ،وتدوين
أسماء األعضاء الحاضرين والتحفظات التي أبدوها – إن وجدت – ،وتوقيع هذه املحاضر من جميع األعضاء
الحاضرين.

 .2.3.3تزويد أعضاء اللجنة بجدول أعمال اللجنة وأوراق العمل والوثائق واملعلومات املتعلقة به ،وأي وثائق أو
معلومات إضافية يطلبها أي من أعضاء اللجنة ذات عالقة باملوضوعات املشمولة يف جدول االجتماع.
 .3.3.3تبليغ أعضاء اللجنة بمواعيد اجتماعات اللجنة قبل التاريخ املحدد بمدة كافية.
 .4.3.3رفع التقارير الدورية حول أنشطة وأعمال اللجنة إلى مجلس اإلدارة ،وتأدية جميع املهام األخرى التي يمكن
أن توكل إليه من قبل اللجنة.
 .5.3.3ال يحق ألمين اللجنة املشاركة يف أي من قرارات اللجنة أو التصويت عليها.
.4.3
.1.4.3

املدعوون
ال يحق أن يشارك املدعوون يف أي نقاش يتعلق بتعيينهم أو مزاياهم أو إنهاء خدماتهم أو أي أمر آخر
يختص بهم ما لم تكن اللجنة قد طلبت منهم املشاركة يف تلك النقاشات.

 .2.4.3يجب ىلع أعضاء اللجنة وغيرهم من األشخاص املدعوين الجتماعات اللجنة عدم إفشاء أسرار الشركة
واملحافظة ىلع سرية االجتماعات وما تضمنته من نقاشات واستعراض ملستندات اطلع عليها الحاضرون.
مدة عمل اللجنة

.5.3
.1.5.3
.6.3
.1.6.3

تبدأ مدة عمل اللجنة من تاريخ تشكيلها ،وتنتهي بانتهاء مدة عمل دورة مجلس اإلدارة ،أو بإنهاء خدماتها
من قبل املجلس ،ويجب أن تتوافق مدة عضوية عمل اللجنة مع مدة عضوية املجلس.
إنهاء خدمات اللجنة
يجوز بقرار من مجلس اإلدارة ،إنهاء عضوية أعضاء اللجنة بالكامل أو أحد أعضائها بسبب اساءة استخدام
العضو ملنصبة يف اللجنة أو سوء التصرف الذي يعتبره املجلس مضرًا بأهداف وسمعة الشركة بصفة عامة
واللجنة بصفة خاصة.

 .2.6.3يجوز ألي عضو من أعضاء اللجنة االستقالة من عضوية اللجنة ،وذلك بتسليم إشعار خطي لرئيس مجلس
اإلدارة ورئيس اللجنة ،وتصبح االستقالة سارية املفعول اعتبارًا من تاريخ تسليم اإلشعار إال إذا حدد اإلشعار
وقتًا الحقًا لتنفيذ االستقالة.
 .3.6.3تسقط عضوية عضو اللجنة إذا تخلف عن حضور اجتماعات اللجنة ألكثر من ثالثة اجتماعات متتالية دون إذن
مسبق من رئيس اللجنة أو عذر مقبول يوافق عليه أغلبية أعضاء اللجنة الحاضرين.
 .4.6.3يحق للجنة ترشيح عضو بديل من بين أعضاء مجلس اإلدارة ،العتماده من قبل املجلس ،يف املركز الشاغر،
ويكمل العضو الجديد املدة املتبقية اخذًا يف االعتبار الشروط الواجب توافرها يف عضو اللجنة.
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مكافآت وبدالت أعضاء اللجنة

.7.3
.1.7.3

يحق لكل عضو من أعضاء اللجنة الحصول ىلع مكافآت سنوية ،وبدل حضور ،وبدالت أخرى كما هو
منصوص عليه يف النظام األساس للشركة ،وسياسة « ترشيح أعضاء مجلس إدارة شركة االتصاالت
السعودية ،وأعضاء اللجان املنبثقة عنه ،ومكافآتهم ،ومكافآت اإلدارة التنفيذية «.

 .2.7.3يحق ألعضاء اللجنة الحصول ىلع تعويض عن تكاليف السفر مقابل حضور اجتماعات اللجنة من مكان
إقامته إلى موقع الشركة الرئيس أو مكان انعقاد االجتماع ،إضافة إلى أي تكاليف أخرى مرتبطة باإلقامة
واملواصالت حسب السياسة املعمول بها يف الشركة.
.8.3

اجتماعات اللجنة

 .1.8.3الدعوة لالجتماع
أ.

تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها ،كما يتوجب ىلع رئيس اللجنة أن يدعو إلى االجتماع يف حال تقديم اثنين
من أعضاء اللجنة طلبًا كتابيًا موجهًا لرئيس اللجنة.

ب.

تعقد اللجنة بغرض تنفيذ مهامها وبحد أدنى كل ستة أشهر أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

ج.

إن تعذر حضور أحد أعضاء اللجنة شخصيًا ،فيجوز له استخدام أي من وسائل االتصال الحديثة؛ لحضور اجتماع
اللجنة.

د.

يتعين إرسال دعوات االجتماع بوقت كايف ىلع أن يوضح يف الدعوة وقت ،وتاريخ ،ومكان االجتماع ،وجدول
ً
إضافة إلى الوثائق التي سيتم مناقشتها يف االجتماع.
األعمال،

هـ.

تعقد اللجنة جميع اجتماعاتها يف املركز الرئيس للشركة أو يف أي مكان آخر يتفق عليه أعضاء اللجنة.

 .2.8.3جدول أعمال االجتماع
أ.

يُعد أمين اللجنة بالتنسيق مع رئيس اللجنة واإلدارة التنفيذية جدول أعمال اجتماع اللجنة ،وجدولة
املواضيع املطروحة للنقاش وفقًا ألهميتها وأولوياتها ،ىلع أن ُتراجع وُتعتمد من قبل رئيس اللجنة قبل
توزيعها ىلع األعضاء.

 .3.8.3النصاب القانوني والتصويت
أ.

يجب حضور أغلبية أعضاء اللجنة ليكتمل النصاب القانوني النعقاد اجتماع اللجنة.

ب.

ال يجوز لعضو اللجنة توكيل عضو آخر لحضور اجتماع اللجنة نيابة عنه أو التصويت عنه يف االجتماعات.

ج.

تصدر قرارات اللجنة بأصوات أغلبية األعضاء الحاضرين لالجتماع ،ويف حال تساوي األصوات يؤخذ بالقرار
الذي صوت له رئيس االجتماع ويجوز للرئيس يف حال تساوي األصوات تأجيل اتخاذ القرار ملزيد من
الدراسة.

د.

ال يجوز للجنة أن ُتصدر قراراتها بطريق عرضها ىلع األعضاء متفرقين إال يف الحاالت الضرورية ،ويُشترط
ً
كتابة ،وُتعد تلك القرارات سارية املفعول يف حالة
عندها موافقة جميع أعضاء اللجنة ىلع هذه القرارات
تال لها إلثباتها يف
التوقيع عليها من قبل جميع األعضاء وتعرض هذه القرارات ىلع اللجنة يف أول اجتماع ٍ
محضر االجتماع.

 .4.8.3محضر االجتماع
أ.

س َوّدة
يقدم أعضاء اللجنة ملحوظاتهم ومرئياتهم عن املحضر خالل وقت كايف من تاريخ تسلمهم ُ
للم َ
األولى للمحضر من قبل أمين اللجنة.

ب.

يجوز ألي عضو التحفظ ىلع أي قرار تتخذه اللجنة ىلع أن يبين األسباب األساسية التي دعته إلى التحفظ.
وإذا خرج أي عضو من اجتماع اللجنة قبل اختتامه فيقتصر تحفظه إن وجد ىلع القرارات املتعلقة بالبنود
التي حضر مناقشتها ،ىلع أن ينص يف املحضر بنا ًء ىلع رغبته ىلع البنود التي لم يحضر مناقشتها إذا أبدى
رغبته كتابة يف ذلك.

ج.

يعدل أمين اللجنة ا ُ
س َوّدة األولى بناء ىلع ملحوظات األعضاء.
مل َ

د.

س َوّدة الثانية من قبل أمين
يقدم أعضاء اللجنة ملحوظاتهم عن املحضر خالل يومين من تاريخ تسلمهم ُ
للم َ
اللجنة.

هـ.

يعد أمين اللجنة املحضر بصورته النهائية ويعتبر املحضر رسميًا بمجرد توقيعه من قبل جميع األعضاء
الحاضرين ،وأمين اللجنة.
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و.

املعتمد وا ُ
ملصادق عليه إلى أعضاء اللجنة.
يرسل أمين اللجنة املحضر ُ

ز.

إذا أراد أحد أعضاء اللجنة إدراج ملحوظاته يف جدول أعمال االجتماع التالي لذلك االجتماع كأحد املواضيع
الرئيسة ،يُنسق مع رئيس اللجنة لجدولة ذلك يف جدول أعمال االجتماع.

ح.

ُتتابع اللجنة نتائج تنفيذ القرارات الصادرة عنها وأية مواضيع أخرى تم مناقشتها يف اجتماعات سابقة.
التقارير

.9.3

يكون املحضر بعد اعتماده متاحًا لالطالع مع املستندات ألي من أعضاء مجلس اإلدارة.

.1.9.3

 .2.9.3تقدم اللجنة التوصيات املناسبة إلى مجلس اإلدارة يف األمور التي تقع ضمن اختصاصات املجلس وتؤثر يف
ذات الوقت ىلع مهام اللجنة.
.10.3

املوارد ومصادر املعلومات

 .1.10.3يحق للجنة الوصول إلى جميع املوارد واملعلومات الالزمة لها بما يمكنها من أداء اختصاصاتها ومهامها
ومسؤولياتها ىلع أكمل وجه.
 .2.10.3يحق للجنة اعتماد التعاقد وبصورة مباشرة وتوجيه االدارة التنفيذية لترسيه املشاريع االستشارية ىلع
شركات استشارية تحددها اللجنة حسبما يتفق مع طبيعة املهام واملسؤوليات املناطة بها ،وال يشترط
يف مثل هذه الحاالت تطبيق سياسة الشراء.

 .4أحكام عامة
.1.4

ً
نافذة من تاريخ موافقة الجمعية العامة عليها ،وال ُتعدل أو ُتحذف أو ُتضاف موادًا لهذه الالئحة،
تعد هذه الالئحة
إال بنا ًء ىلع موافقة الجمعية العامة.

.2.4

ً
مكملة للنظام األساس للشركة ،والئحة الحوكمة يف الشركة ،وسياسة “ترشيح أعضاء مجلس
تعد هذه الالئحة
إدارة شركة االتصاالت السعودية واللجان املنبثقة عنه ومكافآتهم ،ومكافأة اإلدارة التنفيذية” وغيرها من األنظمة
ذات العالقة.

.3.4

تلغي هذه الالئحة وتحل محل كل ما يتعارض معها من إجراءات أو قرارات أو لوائح داخلية للشركة.

.4.4

كل ما لم يرد بشأنه نص يف هذه الالئحة يطبق بشأنه االنظمة واللوائح ذات الصلة الصادرة من الجهات املختصة.
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