الئحة عمل لجنة المكافآت

والترشيحات

الشركة السعودية للصناعات األساسية (سابك)

الئحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات

لوائح عمل مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات األساسية (سابك)

المحتويات
المادة األولى :الغرض

4

المادة الثانية :تشكيل اللجنة

4

المادة الثالثة :مهام ومسؤوليات اللجنة

5

أوالً :المكافآت

5

ثانياً :مجلس اإلدارة

5

ثالثاً :أعضاء مجلس اإلدارة

6

رابعاً :البرنامج التعريفي ألعضاء المجلس المستجدين

6

خامساً :كبار التنفيذيين

6

المادة الرابعة :صالحيات اللجنة
المادة الخامسة :ضوابط عمل اللجنة

7
7

أوالً :اختصاصات رئيس اللجنة وأمينها

7

ثانياً :واجبات عضو اللجنة

8

ثالثاً :اجتماعات اللجنة

8

رابعاً :توثيق اجتماعات اللجنة

9

خامساً :متابعة أعمال اللجنة

10

سادساً :تقييم عمل اللجنة

10

المادة السادسة :سرية أعمال اللجنة

10

المادة السابعة :تعارض المصالح

10

2

الئحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات

لوائح عمل مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات األساسية (سابك)

المادة الثامنة :مكافآت أعضاء اللجنة

11

المادة التاسعة :مراجعة الالئحة

11

المادة العاشرة :النفاذ

11

3

الئحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات

لوائح عمل مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات األساسية (سابك)

المادة األولى :الغرض
تهدف هذه الالئحة إلى تنظيم عمل لجنة المكافآت والترشييييحات من خالل تحديد مهامها وصيييالحياتهاا باإلضيييافة إلى
ضييوابط وإجراءات عملهاا وقواعد اختيار أعضييائهاا وذلك في ضييوء القواعد المنظمة للجنة المكافآت والترشيييحات
في الشركة المساهمة المدرجة والمنصوص عليها في الضوابط واإلجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات
الخاصة بالشركات المساهمة المدرجةا والئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية.

المادة الثانية :تشكيل اللجنة
 تشكل لجنة المكافآت والترشيحات بقرار من مجلس اإلدارةا على أن تصدر الجمعية العامة العادية للشركة قواعد
اختيار أعضييياء اللجنة ومدة عضيييويتهم وتحدد مهام اللجنة وضيييوابط عملها ومكافآت أعضيييائهاا وذلك بنا ًء على
اقتراح من مجلس اإلدارة.
 تشكل لجنة المكافآت والترشيحات من أعضاء مجلس اإلدارة غير التنفيذيين سواء من المساهمين أو من غيرهم
وال يقل عدد أعضييائها عن ثالثة وال يزيد على خمسيية يكون من بينهم عضييو مجلس إدارة مسييتقلا وتكون قواعد
اختيار أعضائها كما يلي:
 oأن يكون لدى المرشح سجالً من الخبرات ذات العالقة بمهام لجنة المكافآت والترشيحات.
 oأن يكون لدى المرشح إلمام جيد بأنشطة الشركة وأعمالها والمهارات والخبرات المطلوبة إلدارتها.
 oأن يكون لدى المرشح تأهيل جامعي.
 oأال يكون قد صييدر بحق المرشييح حكم بارتكاب عمل ُمخل بالشييرف أو األمانة أو مخالف لألنظمة واللوائح
في المملكة العربية السعودية أو في أي بلد آخر.
 oأال يكون اختيار المرشح مخالفا ً لألنظمة واللوائح والتعليمات ذات العالقة.
 يختار أعضياء اللجنة من بينهم رئيسيا ً لمدة عضيوية اللجنة على أن يكون من أعضياء مجلس اإلدارة المسيتقلينا
وفي حال غياب رئيس اللجنة عن االجتماعا يعين أعضاء اللجنة الحاضرون رئيسا ً لالجتماع.
 يقوم عضو اللجنة بمهامه من تاريخ تعيينه من مجلس اإلدارة كما أن عضويته تنتهي بأحد الحاالت اآلتية:
 oانتهاء دورة مجلس االدارة.
 oاستقالتها وذلك دون االخالل بحق الشركة بالتعويض إذا وقعت االستقالة في وقت غير مناسب.
 oإصابته بمرض عقلي أو إعاقة جسدية تمنعه من تأدية مهامه في اللجنة.
 oصدور حكم قضائي بإشهار إفالسه أو إعساره أو طلبه اجراء تسوية مع دائنيه.
 oاإلدانة بارتكاب عمل ُمخل بالشرف واألمانة أو بالتزوير أو بمخالفة األنظمة واللوائح في المملكة العربية
السعودية أو في أي بلد آخر.
 oصدور قرار من مجلس اإلدارة بإعفائه من عضوية اللجنة ألي من األسباب اآلتية:
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 oإخالله بمسؤولياته ومهامه وواجباته مما يترتب عليه ضرر بمصلحة الشركة.
 oتغيبه عن ثالثة اجتماعات متتالية خالل سنة واحدة دون عذر مشروع.
 oغير ما ذكر أعاله من األسييييييباب التي يراها المجلس وذلك دون اإلخالل بحق العضييييييو المعزول
تجاه الشركة بالمطالبة بالتعويض إذا وقع العزل لسبب غير مقبول أو في وقت غير مناسب.
 oفقدانه في أي وقت ألي من قواعد االختيار لعضيييييوية لجنة المكافآت والترشييييييحات المقررة بموجب هذه
الالئحة.
 إذا شييييغر مركز أحد أعضيييياء اللجنة بأحد الحاالت السييييابقة أو غيرها أثناء مدة العضييييويةا كان للمجلس أن يعين
عضواً في المركز الشاغرا على أن يكون ممن تتوافر فيهم قواعد االختيار لعضوية اللجنة والمشار إليها في هذه
الالئحةا ويكمل العضو الجديد مدة سلفه.
 يكون للجنة أمينا ً عاما ً يعين من قبل مجلس اإلدارة.

المادة الثالثة :مهام ومسؤوليات اللجنة
في ضوء ما نصت عليه القواعد المنظمة للجنة المكافآت والترشيحات في الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة
السوق الماليةا تكون مهام ومسؤوليات اللجنة كما يلي:
أوالً :المكافآت
 إعداد سييييياسيييية المكافآت ألعضيييياء مجلس اإلدارة ولجانه المنبثقة وكبار التنفيذيين في الشييييركة والتوصييييية
لمجلس اإلدارة بشأنهاا وذلك العتمادها من الجمعية العامة العادية للشركة.
 مراجعة سياسة المكافآت بشكل دوري للتأكد من مالءمتها للتغيرات التي قد تطرأ على التشريعات والتنظيمات
ذات العالقةا وأهداف الشيييييركة االسيييييتراتيجية والمهارات والمؤهالت الالهمة لتحقيقهاا والتوصيييييية لمجلس
االدارة بخصوص التغييرات المقترحة على هذه السياسة.


التوصية لمجلس اإلدارة بمكافآت أعضاء مجلس اإلدارة ولجانه المنبثقة عنه وكبار التنفيذيين بالشركة وفقا ً
للسياسة المعتمدة من الجمعية العامة العادية للشركة.

 إعداد تقرير سنوي عن المكافآت الممنوحة ألعضاء مجلس اإلدارة ولجانه المنبثقة عنه وكبار التنفيذيين.
 تحديد أنواع المكافآت التي تمنح للموظفين في الشركةا والتوصية بشأنها.
ثانيا ً :مجلس االدارة
 إعداد سيييياسييية ومعايير لعضيييوية مجلس اإلدارةا والتوصيييية للمجلس بشيييأنهاا وذلك العتمادها من الجمعية
العامة العادية للشركة.
 التوصية لمجلس اإلدارة بالترشيح لعضوية المجلس وفقا ً لسياسة العضوية المعتمدة.
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 المراجعة السيييينوية لالحتياجات المطلوبة من المهارات المناسييييبة لعضييييوية مجلس اإلدارةا وإعداد وصييييف
للقدرات والمؤهالت المطلوبة.
 مراجعة سييييييياسيييييية عضييييييوية مجلس االدارة بشييييييكل دوري للتأكد من مالءمتها للتغيرات التي قد تطرأ على
التشريعات والتنظيمات ذات العالقةا وأهداف الشركة االستراتيجية والمهارات والمؤهالت الالهمة لتحقيقهاا
والتوصية لمجلس اإلدارة بخصوص التغييرات المقترحة على هذه السياسة.
 دراسة حاالت تعارض المصالح للراغبين في الترشح لعضوية مجلس اإلدارةا والتوصية بشأنها.
 دراسة هيكل مجلس اإلدارة ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.
 تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس اإلدارةا واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.
 وضييع اإلجراءات في حال شييغور مركز أحد أعضيياء مجلس اإلدارة أو أعضيياء لجانه المنبثقةا والتوصييية في
شأنها.
 التوصية لمجلس االدارة بمعايير األداء لتقييم أعمال مجلس اإلدارة وأعضائه ولجانه المنبثقة.
ثالثاً :أعضاء مجلس االدارة
 تحديد الوقت الذي يجب على العضو تخصيصه ألعمال مجلس اإلدارة.
 التأكد بشكل سنوي من استقاللية األعضاء المستقلينا وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل
عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.
 وضع وصف وظيفي لألعضاء التنفيذيين واألعضاء غير التنفيذيين واألعضاء المستقلين.
 التوصية لمجلس اإلدارة بإعادة ترشيح أو عزل عضو المجلس أو أعضاء اللجان المنبثقة منه.
رابعاً :البرنامج التعريفي ألعضاء المجلس المستجدين
التوصية لمجلس اإلدارة بوضع برنامج تعريفي ألعضاء المجلس المستجدين بحيث يغطي البرنامج نشاط الشركة
وطبيعة أعمالها وجوانبها المالية والقانونية.
خامساً :كبار التنفيذيين
 التوصييية لمجلس اإلدارة بالسييياسييات والمعايير المناسييبة لتعيين كبار التنفيذيين وتحديد القدرات والمهارات
المطلوبييةا ومراجعتهييا بشييييييكييل دوري للتييأكييد من مالءمتهييا للتغيرات التي قييد تطرأ على أهييداف الشييييييركيية
االستراتيجية والمهارات والمؤهالت الالهمة لتحقيقها.
 وضيييع الوصيييف الوظيفي لكبار التنفيذيين ومراجعة الهيكل التنظيمي في الشيييركة ورفع التوصييييات في شيييأن
التغييرات التي يمكن إجراؤها.
 وضع إجراءات التعاقب الوظيفي في حال شغور مركز أحد كبار التنفيذيين والتوصية في شأنها.
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المادة الرابعة :صالحيات اللجنة
لتتمكن لجنة المكافآت والترشيحات من تأدية مهامهاا يكون لها الصالحيات اآلتية:
 طلب المعلومات والبيانات التي من شأنها مساعدة اللجنة في دراسة الموضوعات التي تختص بهاا أو التي تحال
إليها من مجلس اإلدارة.
 االسييتعانة بمن تراه من الخبراء أو المختصييين أو من غيرهم في دراسيية الموضييوعات التي تندرن ضييمن مهامها
ومسؤولياتهاا وذلك بعد موافقة مجلس اإلدارة.

المادة الخامسة :ضوابط عمل اللجنة
أوالً :اختصاصات رئيس اللجنة وأمينها
 يتولى رئيس اللجنة المهام التالية:
 oإدارة اجتماعات اللجنة والعمل على تعزيز فاعليتها.
 oتمثيل اللجنة أمام مجلس اإلدارة.
 oدعوة اللجنة لالنعقاد مع تحديد وقت وتاريخ ومكان االجتماعا وذلك بعد التنسيق مع أعضاء اللجنة.
 oإعداد جدول األعمال مع األخذ بعين االعتبار الموضوعات التي يرغب أحد أعضاء اللجنة إدراجها.
 oضيييمان أن تكون الموضيييوعات المعروضييية على اللجنة مصيييحوبة بمعلومات كافية تمكن اللجنة من
اتخاذ القرارات بخصوصها.
 oالتأكد من توافر الوقت الكافي لمناقشة بنود جدول أعمال اجتماع اللجنة.
 oتعزيز المشييياركة الفعالة لألعضييياء في اجتماعات اللجنة من خالل دراسييية الموضيييوعات المطروحة
على جدول أعمال اجتماعاتها ومناقشيييييتهاا وبإبداء آرائهم بالشيييييكل الذي يسيييييهم في تحقيق أهداف
اللجنة.
 oالتأكد من توافر المعلومات الكاملة والصييييحيحة ألعضيييياء اللجنة في الوقت المناسييييب لتمكينهم من
تأدية مهامهم.
 oإعداد التقارير الدورية عن أنشييييييطة اللجنة ورفع توصييييييياتها وما توصييييييلت إليه من أعمال لمجلس
اإلدارة.
 oمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن اللجنة.
 oوضع الترتيبات الالهمة إلجراء التقييم الدوري ألداء اللجنة.
 تكون مهام أمين اللجنة كما يلي:
 oتنسيق اجتماعات اللجنةا ووضع مقترح لجدول أعمالها بالتنسيق مع رئيس اللجنة.
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 oتبليغ أعضيياء اللجنة بمواعيد االجتماعات وتزويدهم بجدول أعمالهاا والوثائق الالهمة لدراسيية بنود
اجتماع اللجنة.
 oحضور وتوثيق اجتماعات اللجنة وإعداد محاضرها وحفظها في سجل خاص.
 oحفظ الوثائق والسجالت والتقارير التي تعرض على اللجنة أو تصدر عنها.
 oتقديم العون والمشورة إلى اللجنةا في المسائل التي تندرن ضمن اختصاصاتها.
ثانياً :واجبات عضو اللجنة
 االلتزام بأحكام نظام الشييييركات ونظام السييييوق المالية ولوائحهما التنفيذية واألنظمة ذات العالقة والنظام
األساسي للشركة عند ممارسته لمهامها واالمتناع عن القيام أو المشاركة في أي عمل من شأنه اإلضرار
بمصالح الشركة.
 أن يكون مدركا ً لمهام اللجنة ومسؤولياتهاا وعليه تخصيص الوقت الكافي للقيام بدوره في تحقيقها.
 القيام بواجباته بعيداً عن أي تأثير خارجي سواء من داخل الشركة أو خارجهاا كما يجب عليه عدم تقديم
مصالحه الشخصية على مصالح الشركة.
 عدم قبول الهدايا من أي شخص له تعامالت تجارية مع الشركة.
 التحضيييير لالجتماعات وااللتزام بحضيييورها وعدم التغيب عنها إال لمبررات موضيييوعية يخطر بها رئيس
اللجنة مسبقاًا وتقبلها اللجنة.
 المشيييييياركة الفعالة في اجتماعات اللجنة من خالل دراسيييييية الموضييييييوعات المطروحة على جدول أعمال
اجتماعاتها ومناقشتها.
 العمل على تعزيز المعرفة بالتطورات التنظيمية في المجاالت والمواضيييييييع ذات العالقةا بمهام اللجنة
ومسؤولياتها.
 العمل على تعزيز المعرفة بالتطورات في مجال أنشطة الشركة وأعمالها والمجاالت األخرى ذات العالقة.
ثالثاً :اجتماعات اللجنة
 تجتمع اللجنة مرة واحدة كل سييييتة أشييييهر على األقلا وذلك بنا ًء على دعوة من رئيسييييهاا كما يجب على
رئيس اللجنة دعوتها لالجتماع في الحاالت االسييييييتثنائية ومنها على سييييييبيل المثال إذا طلب ذلك مجلس
اإلدارة أو عضيييوين من أعضييياء اللجنة أو إذا تطلبت الظروف ذلك مع توضييييح األسيييباب الموجبة لدعوة
االجتماع االستثنائي.
 تعتمد اللجنة تواريخ وجدول أعمال اجتماعات العام المالي قبل بدايتها وتوجه الدعوة لحضييييييور اجتماع
اللجنة قبل موعده بـ ( )15يوما ً على األقلا ويرفق بدعوة االجتماع جدول األعمال والوثائق والمعلومات
الالهمة لمناقشة الموضوعات المعروضة على اجتماع اللجنة واتخاذ القرارات بشأنها.

8

الئحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات

لوائح عمل مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات األساسية (سابك)

 يجوه في الحاالت االستثنائية توجيه الدعوة لحضور االجتماع قبل موعده بـييييي ( )5أيام على األقلا ووفقا ً
إلجراءات الدعوة المحددة في هذه الالئحة.
 تعقد اللجنة اجتماعاتها في مركز الشييييييركة الرئيسا ويجوه لها أن تجتمع خارن المركز الرئيس بعد
موافقة مجلس اإلدارة.
 ي شترط ل صحة االجتماع ح ضور غالبية أع ضاء اللجنةا ولع ضو اللجنة – في حاالت ال ضرورة-الح ضور
من خالل االستعانة بإحدى وسائل االتصال وذلك بعد موافقة اللجنة على ذلك.
 ال يحق ألي عضييو في مجلس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية من غير أعضيياء اللجنة حضييور اجتماعاتها اال
بدعوة من اللجنة لالستماع الى رأيه أو الحصول على مشورته.
 ت صدر قرارات اللجنة بأغلبية أ صوات األع ضاء الحا ضرينا وعند ت ساوي األ صوات يرجح الجانب الذي
صوت معه رئيس االجتماع.
 يحق لعضيييو اللجنة االعتراض على أي قرار تتخذه اللجنة على أن يثبت اعتراضيييه صيييراحة في محضييير
االجتماع مع بيان أسيييباب اعتراضيييها وال يعد غيابه عن حضيييور االجتماع الذي يصيييدر فيه القرار سيييببا ً
لإلعفاء من المسييييييؤولية إال إذا ثبت عدم علمه بالقرار أو عدم تمكنه من االعتراض عليه مباشييييييرةً بعد
علمه به.
رابعاً :توثيق اجتماعات اللجنة
 يُعد أمين اللجنة محاضر توثيق اجتماعات اللجنةا على أن تتضمن ما يلي:
 oمكان االجتماع وتاريخه ووقت بدايته ونهايته.
 oأسماء األعضاء الحاضرين وغير الحاضرينا مع بيان أسماء المدعوين لحضور االجتماع من غير
أعضاء اللجنة.
 oمداوالت وقرارات اللجنة مع بيان نتائج التصويت عليها وأسباب االعتراضات إن وجدت.
 oتحديد الجهة المسييييييؤولة عن تنفيذ القرارات المتخذةا وتحديد الوقت الزمني لمباشييييييرتهاا وآلية
متابعتها.
 يُرسل أمين اللجنة مسودة محضر االجتماع ألعضاء اللجنةا وعلى أعضاء اللجنة إبداء مالحظاتهم على
مسودة المحضر – إن وجدت –خالل مدة أقصاها ( )5أيام عمل من تاريخ اإلرسال المشار إليه.
 بعد معالجة مالحظات أعضيياء اللجنة على مسييودة المحضييرا وبعد موافقة رئيس االجتماعا يُرسييل أمين
اللجنة المسودة بعد التعديل ألعضاء اللجنة تمهيداً العتمادها في اجتماع اللجنة التالي.
 يُحفظ محضييير االجتماع مرفقا ً به جدول أعمال االجتماع وجميع الوثائق المصيييحوبة به في سيييجل خاص
يوقعه رئيس اللجنة وأمينها.
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لوائح عمل مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات األساسية (سابك)

خامساً :متابعة أعمال اللجنة
يرفع رئيس اللجنة توصييياتها وما توصييلت إليه من نتائج لمجلس اإلدارةا وذلك في أول اجتماع للمجلس تال
الجتماع اللجنة.
سادساً :تقييم عمل اللجنة
تقوم اللجنة بتقييم نتائج أعمالها بشيييكل دوري على أن تتضيييمن عناصييير التقييم على سيييبيل المثال مسيييتوى
فاعلية اللجنة في مباشرتها للمهام المحددة لها.

المادة السادسة :سرية أعمال اللجنة
يجب على عضييييييو اللجنة االلتزام بالمحافظة على سييييييرية المعلومات التي ُأتيحت لها وما يطلع عليه من وثائقا وال
يجوه له بأي حال من األحوال – حتى في حال انتهاء عضييويته  -البوح بها ألي فرد أو جهة مالم يصييرح له بذلك من
مجلس االدارةا أو أن يسيييتعمل أيا ً من هذه المعلومات لتحقيق منفعة شيييخصيييية له أو ألحد أقاربه أو للغيرا وللشيييركة
الحق في مطالبته بالتعويض في حال اإلخالل بما جاء في هذا المادةا كما يسري ذلك على أمين اللجنة.

المادة السابعة :تعارض المصالح
 يجب على العضيييو تجنب الحاالت التي تؤدي إلى تعارض مصيييالحه مع مصيييالح الشيييركةا ويقصيييد بتعارض
المصيييالح وجود مصيييلحة مباشيييرة أو غير مباشيييرة ألي عضيييو في موضيييوع مدرن على جدول أعمال اللجنة
ويكون من شأن تلك المصلحة التأثير (أو االعتقاد بتأثير تلك المصلحة) في استقاللية رأي عضو اللجنة الذي
يفترض أن يكون معبراً عن وجهة نظره المهنية.
 إذا كان للعضو أي تعارض في المصالح في موضوع مدرن على جدول أعمال اللجنةا فعليه اإلفصاح عن ذلك
قبل بدء مناقشيييية الموضييييوعا على أن يُثبت ذلك في محضيييير االجتماعا وال يجوه له في هذه الحالة حضييييور
مناقشة الموضوع ذي العالقة أو المشاركة في مناقشته أو التصويت عليه.
 ال يجوه أن يكون لعضييييو اللجنة مصييييلحة مباشييييرة أو غير مباشييييرة في العقود واألعمال التي تتم لحسيييياب
الشيييركةا كما ال يجوه له أن يشيييتري في أي عمل من شيييأنه منافسييية الشيييركةا أو أن ينافس الشيييركة في أحد
فروع النشاط الذي تزاوله.
 إذا تخلف عضييو اللجنة عن اإلفصيياح عن مصييلحته في العقود واألعمال التي تتم لحس ياب الشييركة سييوا ًء قبل
تعيينه عضواً في اللجنة أو أثناء عضويتها جاه للشركة المطالبة أمام الجهة القضائية المختصة بإبطال العقد
والتعويض أو إلزام العضو بأداء أي ربح أو منفعة تحققت له من ذلك.
 إذا تخلف عضيييو اللجنة عن اإلفصييياح عن مشييياركته في أي عمل من شيييأنه منافسييية الشيييركةا أو أن ينافس
الشركة في أحد فروع النشاط الذي تزاولها كان للشركة أن تطالبه أمام الجهة القضائية المختصة بالتعويض.
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لوائح عمل مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات األساسية (سابك)

 ال يجوه أن يسيييتغل أو يسيييتفيد عضيييو اللجنة -بشيييكل مباشييير أو غير مباشييير-من أي من أصيييول الشيييركة أو
معلوماتها أو الفرص االسييييتثمارية الخاضييييعة لدراسييييتها – حتى وإن اتخذ القرار بعدم المضييييي بها  .-كما ال
يجوه له االستفادة من تلك الفرص االستثمارية حتى بعد انتهاء عضويته.
 في حال ثبوت استفادة عضو اللجنة من الفرص االستثماريةا فإنه يجوه للشركة أو لكل ذي مصلحة المطالبة
أمام الجهة القضيييائية المختصييية بإبطال أي عمل أو ربح أو منفعة تحققت من تلك الفرصييية االسيييتثمارية .كما
يجوه للشركة المطالبة بالتعويض المناسب.

المادة الثامنة :مكافآت أعضاء اللجنة
 يسييييتحق عضييييو اللجنة مكافأة سيييينوية وفقا ً لسييييياسيييية مكافآت أعضيييياء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة وكبار
التنفيذيين المعتمدة من الجمعية العامة للشركة.
 يحدد مجلس اإلدارة ما يتلقاه أمين اللجنة من مكافآت وبدالت.
 في حال صيييدور قرار من الجمعية العامة بإعفاء العضيييو من عضيييوية اللجنة بسيييبب التغيب عن ثالثة اجتماعات
متتالية خالل سييينة واحدة دون عذر يقبله مجلس اإلدارةا فال يسيييتحق هذا العضيييو أي مكافآت أو تعويضيييات عن
الفترة التي تلي آخر اجتماع حضرها وعليه إعادة جميع المكافآت والتعويضات التي صرفت له عن تلك الفترة.
 يحق للشييركة المطالبة بالتعويض عن الضييرر الذي يلحق بسييمعتها واسييترداد ما صييرف من مكافآت وتعويضييات
وأي تكاليف أخرى تحملتها الشييركة لتسييهيل قيام العضييو بمسييؤولياتها وذلك في حال ارتكاب العضييو عمل ُمخل
بالشيييييرف واألمانة أو بالتزوير أو بمخالفة األنظمة واللوائح في المملكة العربية السيييييعودية أو في أي بلد آخر أو
عند إخالله للقيام بمسؤولياته ومهامه وواجباته مما يترتب عليه ضرر بمصلحة الشركة.

المادة التاسعة :مراجعة الالئحة
تخضيييع الالئحة للمراجعة الدورية بغرض تطويرها وتحديثها بما يتماشيييى مع األنظمة واللوائح ذات العالقة ووفق ما
يراه المجلسا وال يجوه إجراء أي تعديل عليها إال بتوصيييييية من مجلس اإلدارةا على ان تعرض على الجمعية العامة
العادية إلقرارها.

المادة العاشرة :النفاذ
تكون الالئحة نافذة من تاريخ إقرارها من الجمعية العامة العادية.
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