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 : التعريفات
ي السياق خالف ذلك: 

ي الموضحة أمامها مالم يقتض 
 تدل الكلمات والعبارات التالية أينما وردت عىل المعان 

كات:  كات الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/  نظام الرسر ام الرسر
َ
ه، وأي تعديالت 1437-01-28( وتاري    خ 3ِنظ

 الحقة عليه. 
ه، وأي 1438-05-16( وتاري    خ 2017-16-8الحوكمة الصادرة بقرار مجلس الهيئة رقم ) : الئحة الحوكمة

 تعديالت الحقة عليها. 
 هيئة السوق المالّية.  : لهيئةا

كة كة أسمنت ينبع : الرسر  شر
كة أسمنت ينبعالجمعّية العامة  : الجمعية العامة  لرسر

كة أسمنت ينبع : المجلس  مجلس إدارة شر
ي  : العضو التنفيذي

ي األعمال اليومّية لها. عضو المجلس الذي يعمل ُمتفرغا ف 
كة وُيشارك ف   اإلدارة التنفيذّية للرسر

ي األعمال اليومّية لها.  : العضو غتر التنفيذي
كة وال ُيشارك ف  ي اإلدارة التنفيذّية للرسر

 عضو المجلس الذي ال يعمل ف 
ي مركزه وقراراته، و  : العضو المستقل

ال تنطبق علية عضو المجلس غتر التنفيذّي الذي يتمتع باالستقالل التام ف 
ي الئحة الحوكمة. 

 أٍي من عوارض االستقالل ف 
كة أسمنت ينبع : اللجنة شيحات والمكافآت المنبثقة عن مجلس إدارة شر  لجنة التر
 الئحة عمل اللجنة : الالئحة
 عضو اللجنة : العضو

 
 التمهيد المادة األوىل: 

شيحات والمكافآت )اللجنة( المنبثقة من   تم إعداد الئحة لجنة التر
ً
كة( وفقا كة أسمنت ينبع )الرسر مجلس إدارة شر
ي بأن تقوم الجمعية العامة 

ي تقتض 
كات الصادرة من مجلس هيئة السوق المالية التر لمتطلبات الئحة حوكمة الرسر

اح من مجلس اإلدارة  –العادية  شيحات والمكافآت.  -بناء عىل اقتر  باعتماد الئحة لجنة التر
شيحات و  تفاصيل مهام اللجنة، وضوابط عملها، ومسؤولياتها، ومكافأة  -المكافآت توضح الئحة عمل لجنة التر

ي ذلك عىل سبيل المثال 
أعضائها؛ حسب تكليف مجلس اإلدارة ووفقا لألنظمة والسياسات ذات الصلة، ويدخل ف 

 ال الحرص الوثائق اآلتية: 
كة األساس.  •  نظام الرسر
كات.  •  نظام الرسر
كات.  •  الئحة حوكمة الرسر
 المكافآت. سياسة  •
 التعليمات واإلجراءات الصادرة من الجهات ذات الصلة.   •
كة.  • ي الرسر

ام ف  اف عىل ممارسات الحوكمة وااللتر   مهام اإلشر
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 الغرض من الالئحة المادة الثانية: 
عتمدت الالئحة 

ُ
ي مجال الحوكمة، ا

 بالمتطلبات النظامية، والممارسات الرائدة لضمان أفضل الممارسات ف 
ً
اما التر 

إليضاح مهامها ومسؤولياتها، وضوابط إجراءات عمل اللجنة واختصاصاتها. باإلضافة إىل أن مجلس اإلدارة قام 
ام.  اف عىل أعمال ومهام الحوكمة وااللتر   بتكليف اللجنة باإلشر

 
 تشكيل اللجنة المادة الثالثة: 

شيحات والمكافآت بقرار من مجلس اإلدارة عىل أال يقل عدد أ -1 عضائها عن ثالثة وال يزيد عن تشكل لجنة التر
 خمسة. 

يجب أن يكون أعضاء اللجنة من غتر أعضاء مجلس اإلدارة التنفيذيير  عىل أن يكون من بينهم عضو مستقل  -2
 عىل األقل. 

3-  .  من بير  اعضاء مجلس اإلدارة المستقلير 
ً
 للجنة عىل أن يكون عضوا

ً
 يحدد مجلس اإلدارة رئيسا

 لها. يجوز أن يكون رئيس مجلس اإلدارة ع -4
ً
ي اللجنة وال يجوز أن يكون رئيسا

 ف 
ً
 ضوا

هم ا من أعضائه يعير  مجلس اإلدارة أمير  ش للجنة -5  . أو من غتر
ي سياسة المكافآت المعتمدة من  -6

تتقاض  اللجنة مكافأة سنوية وبدل حضور جلسات حسب ما هو مقرر ف 
 قبل الجمعية العامة. 

كة تزويد هيئة السوق المالية بأسماء  -7 ات تطرأ عليها خالل عىل الرسر األعضاء وصفات عضويتهم أو بأي تغيتر
 ( أيام عمل من تاري    خ تعيينهم. 5)

 
 معايير العضوية المادة الرابعة: 

ي المرشح: 
 يراىع عند اختيار عضو اللجنة توفر المعايتر التالية ف 

اهة والمصداقية والمسؤولية واألمانة.  -1  الت  
ف  التمتع بأعىل المعايتر األخالقية، -2 ي جريمة مخلة بالرسر

بحيث ال يجوز اختيار أو تعيير  من سبقت إدانته ف 
 أو األمانة. 

ي مجال القيادة والفطنة اإلدارية والعملية.  -3
ة الناجحة ف   الختر

ي اللجنة.  -4
ي تمليها عليه عضويته ف 

 القدرة عىل تكريس الوقت الالزم للقيام بالمسؤوليات التر
ي أداء المهام الموكلة له بموضوعيٍة وتجّرٍد وبرسيٍة عىل نحٍو ُيمكنه من   -5

أن يتحىل باالستقاللية المهنية ف 
ي جميع ما يتعلق بخدماته المهنية. 

 التمتع باستقالل فكري ف 
ة، تساعد عىل اتخاذ القرارات المهمة والحساسة، عىل أن يكون  -6 ة مهنية ناجحة وممتر  التمتع بمهارات وختر

كة. ه ات جميع االعضاء لما فيه خدمة مصالح الرسر  ناك تكامل بير  ختر
كة القدرة عىل مراعاة مصالح -7  كافة المساهمير  وأصحاب المصالح عند اتخاذ القرار. و  الرسر
واستقالله عند  يكون له أي مصالح متعارضة، وأن يتجنب أي عالقات قد تبدو أنها تفقده موضوعيته أن ال  -8

 تقديم خدماته المهنية. 
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جراءاهتا ذات الصةل بأ داء معلهم، وفهم الزتاماهتم، والعمل مبوجهبا،  -9 جيب عىل أ عضاء اللجنة الاطالع عىل اكفة س ياسات الرشكة وا 

يضاحات ومن ذكل عىل سبيل املثال ال احلرص: قواعد الس لوك املهين، والافصاح مّعا تتطلبه تكل الس ياسات من معلومات وا 

 وس ياسة تعارض املصاحل.

 

 مدة العضوية : الخامسةالمادة 
 ال تزيد مدة عضوية رئيس اللجنة وأ عضاهئا عىل مدة عضوية دورة اجمللس. -1

خالل حبق العضو  -2 عادة انتخاب أ عضاء اللجنة، وللمجلس صالحية عزل لك أ عضاء اللجنة أ و أ اي مهنم يف أ ي وقت، دون ا  جيوز ا 

ذا وقع العزل لسبب غري مرشوع أ و يف وقت غري مناسب.املعزول يف   التعويض ا 

 

 انتهاء العضوية : السادسةالمادة 
  .يقوم عضو اللجنة بدوره ومسؤولياته من اترخي تعيينه

هناء العضوية: و  ىل ا   فامي ييل أ مثةل لبعض احلاالت اليت تؤدي ا 

دارة. .1  هناية مدة معل اللجنة حسب قرار جملس اال 

دارة. هناية  .2  مدة جملس اال 

شعار خطي لرئيس اللجنة، وتصبح الاس تقاةل سارية املفعول منذ اترخي  يف حال رغبة العضو تقدمي اس تقالته يتوجب عليه .3 تسلمي ا 

 تقدميها ما مل حيدد العضو اترخيا أ خر، وعىل اجمللس اختيار عضو جديد لشغل منصب عضو اللجنة املس تقيل. 

عاقته  .4  ، أ و يف حاةل وفاته.اجلسدية اليت متنعه من أ داء واجبات اللجنةمرض العضو أ و ا 

هناء العضوية لسبب غري مقبول. .5 ذا حدث ا  خالل حبق العضو يف املطالبة ابلتعويض ا  دارة دون اال   أ س باب أ خرى يقررها جملس اال 

ذا شغر مركز أ حد أ عضاء اللجنة أ ثناء مدة العضوية، جيوز للمجلس تعيني عضوًا أ خر يف املركز الشاغر  .6  مدة سلفه. ليمكلا 

بطال أ ي ا جراء س بق أ ن اختذته اللجنة ا ال ابلقدر اذلي يقتضيه القانون أ و اذلي  ال يؤدي ا هناء عضوية أ ي عضو من أ عضاء اللجنة ا ىل ا 

 ي معايري تنظميية.يتقرر أ نه مناسب لتلبية أ  

 

 المصالح: اإلفصاح عن السابعةالمادة 
يف أ ي  والرشكة أ  ت مصلحة مبارشة أ و غري مبارشة يف ال عامل والعقود اليت تمت حلساب أ  ال جيوز أ ن يكون لعضو جلنة الرتش يحات واملاكف

ال مبوافق دارةمعل من شأ نه منافسة الرشكة أ و املتاجرة يف ال نشطة اليت تزاولها الرشكة ا  ويتعني أ ن يفصح لك  ة مس بقة من قبل جملس اال 

 عضو يف اللجنة عن:

 متعلقة ابملسائل التجارية والعائلية أ و حس امب تقرر اللجنة. -عىل سبيل املثال ال احلرص -أ ي مصلحة مالية خشصية  •

دارية. •  أ ي تضارب حممتل يف املصاحل ينشأ  عن تداخل املناصب الوظيفية اال 

ذا اكن هناك  ال جيوز ل ي عضو ال ا  دليه حاةل من احلاالت السابقة أ ن يصوت أ و يناقش قرارات اللجنة يف املسائل املتعلقة هبذه املصلحة، ا 

 ا فصاح مس بق عن هذا التضارب وحصل عىل موافقة اجمللس عليه.
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 وللرشكة أ ن تطالبه ابلتعويض عن أ ي رضر حلقها نتيجة لهذا العمل أ و الترصف.

 

ن الرسا: الثامنةالمادة   ختصاصات رئيس اللجنة وأمير

 رئيس اللجنة: 
 دعوة اللجنة لالنعقاد بعد التنسيق مع أعضاء اللجنة. -
 تمثيل اللجنة أمام مجلس اإلدارة. -
ي يرغب األعضاء مناقشتها.  -

 تحديد جدول األعمال مع مراعاة الموضوعات التر
 متابعة وتنفيذ قرارات اللجنة.  -
 ألعضاء اللجنة لتمكنهم من أداء مهامهم. توفتر المعلومات الصحيحة  -
 التقييم الدوري ألداء اللجنة.  -
 رفع توصيات اللجنة إىل مجلس اإلدارة.  -
 

ن س   : اللجنة أمير
 تشمل مسؤوليات أمير  الرس، عىل سبيل المثال ال الحرص: 

 جدولة االجتماعات.  -
 ت. التنسيق مع رئيس اللجنة لصياغة جدول األعمال ومحاض  االجتماعا -
 االحتفاظ بسجالت كاملة الجتماعات اللجنة.  -
 تعميم قرارات اللجنة عىل األطراف المعنية.  -
ي تتطلب االمتثال للقوانير  واتخاذ التدابتر التنظيمية.  -

 التنسيق مع اإلدارات المعنية بشأن قرارات اللجنة التر
والوثائق الالزمة بمدة ال تقل عن ثالثة أيام يقوم أمير  ش اللجنة بتوجيه الدعوة لحضور وإرسال ملف االجتماع  -

 من موعد االجتماع. 
 حضور اجتماعات اللجنة وتوثيقها وإعداد محاض  االجتماعات.  -
ي تصدر عن اللجنة.  -

 حفظ الوثائق والسجالت التر
 يقوم امير  ش المجلس بمتابعة قرارات وتوصيات اللجنة.  -
 

  اجتماعات اللجنةالمادة التاسعة: 

  النصاب: 

 إال بحضور أغلبية أعضاء اللجنة، وال يجوز لعضو اللجنة المتغيب توكيل 
ً
ال يكون اجتماع اللجنة صحيحا

 اخر نيابة عنه. 
ً
   عضوا

  المواعيد

 . ي العام الماىلي
 تجتمع اللجنة بصفة دورية بحيث ال تقل عدد اجتماعاتها عن أربعة اجتماعات ف 
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  الحضور

ي مجلس اإلدارة م .1
ن غتر أعضاء اللجنة حضور اجتماعاتها إال إذا طلبت اللجنة ال يحق ألي عضو ف 

 االستماع إىل رأيه أو الحصول عىل مشورته. 

يمكن دعوة ممثىلي اإلدارة التنفيذية لحضور اجتماعات اللجنة، وتكون الدعوة بالتنسيق مع الرئيس  .2

 التنفيذي. 

 يمكن حضور االجتماعات من خالل وسائل التقنية الحديثة )عن بعد(.  .3

  اصدار القرارات

ي حالة تساوي األصوات يرجح  -1
ين وف  تصدر قرارات وتوصيات اللجنة بأغلبية أصوات أعضائها الحاض 

  الجانب الذي صوت معه رئيس اللجنة. 

ي محاض  يراجعها ويوقعها رئيس وأعضاء اللجنة، وأمينها.  -2
 تثبت مداوالت اللجنة وقراراتها ف 

ي حال اتخذت اللجنة قرارات بالتمرير   -3
ي  ف 

وجب عىل أمير  ش اللجنة عرض هذه القرارات عىل اللجنة ف 

ي محرص  االجتماع. 
 أول اجتماع تال لها إلثباتها ف 

 
ةالمادة   توثيق اجتماعات اللجنة : العاسر

1 .  .  تحديد تاري    خ ومكان االجتماع، وأسماء الحضور والغائبير 
 توثيق  إعداد محرص  االجتماع من قبل امير  ش اللجنة خالل خمسة أيام . 2

ً
عمل بعد كل اجتماع، متضمنا

ي تم اتخاذها، ويتم إرسالها إىل جميع 
ي االجتماع والتوصيات والقرارات التر

ي جرت ف 
ملخص المناقشات التر

أعضاء اللجنة للمراجعة، وتقديم التعليقات من قبل أعضاء اللجنة خالل خمسة أيام عمل من تاري    خ 
 اإلرسال. 

ي حا . 3
 ف 
ً
ل عدم استالم أي مالحظات من قبل أعضاء اللجنة بعد خمسة أيام عمل من يعتتر المحرص  نهائيا

 تاري    خ اإلرسال. 
 لتعليقات األعضاء وموافقة رئيس اللجنة، ويرسل إىل أعضاء  . 4

ً
ي وفقا

يعد امير  ش اللجنة المحرص  النهان 
 اللجنة للتوقيع. 

والمستندات ذات الصلة  يجب عىل أمير  الرس االحتفاظ بنسخة موقعة من المحرص  مع المرفقات . 5
ي ملف خاص. 

 والمراسالت ف 
 

 سية المعلومات : الحادية عرسر المادة 
ي يطلع عليها بحكم عضويته، وال يحق له االفصاح  . 1

يتوجب عىل العضو المحافظة عىل شية المعلومات التر
 عنها أو مشاركتها مع الغتر إال بعد الحصول عىل موافقة كتابية من المجلس. 
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كة يعرفها بحكم عضويته، ويتحمل  . 2 يتعير  عىل العضو عدم الكشف ألي طرف آخر عن أية أشار تخص الرسر
 وحده مسؤولية مخالفة ذلك. 

ي تتم خالل اجتماعات اللجنة، مناقشات شية، وعىل عضو اللجنة الحفاظ عىل  . 3
تعد جميع المناقشات التر
 شية هذه المعلومات. 

ي تقع تحت ترصفه بحكم عضويته.  . 4
ة عن البيانات والمعلومات التر  يكون كل عضو مسؤول مسؤولية مباشر

 تعد وثائق اللجنة ومحاض  االجتماع شية ال يطلع عليها إال األشخاص المرصح لهم.  . 5
 

 اختصاصات اللجنة : الثانية عرسر المادة 
ي 
ي تختص بها أو التر

تحال إليها من المجلس أو حسب دليل الصالحيات تتوىل اللجنة دراسة الموضوعات التر
العليا، وترفع توصياتها إىل المجلس التخاذ القرار بشأنها، أو أن تتخذ القرارات إذا فوضت بذلك من المجلس. 

 : ي
 وتختص اللجنة باآلنر

 
شيحات  فيما يتعلق بالير

ي مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية.  . 1
اح سياسات ومعايتر واضحة للعضوية ف   اقتر

 للسياسات والمعايتر المعتمدة، مع مراعاة  . 2
ً
شيح أعضاء فيه وإعادة ترشيحهم وفقا التوصية لمجلس اإلدارة بتر
 عدم ترشيح أي شخص سبقت إدانته بجريمة مخلة باألمانة.  

 ت المطلوبة لعضوية مجلس اإلدارة وشغل وظائف اإلدارة التنفيذية. إعداد وصف للقدرات والمؤهال  . 3
 تحديد الوقت الذي يتعير  عىل العضو تخصيصه ألعمال مجلس اإلدارة.  . 4
ات لعضوية مجلس اإلدارة ووظائف اإلدارة  . 5 المراجعة السنوية للمتطلبات الالزمة من المهارات أو الختر

 التنفيذية. 
ي يمكن إجراؤها. مراجعة هيكل مجلس اإل  . 6

ات التر ي شأن التغيتر
 دارة واإلدارة التنفيذية وتقديم التوصيات ف 

، وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو  . 7 التحقق بشكل سنوي من استقاللية األعضاء المستقلير 
كة أخرى.   يشغل عضوية مجلس إدارة شر

ي لألعضاء التنفيذيير  واألعضاء غتر التن . 8
. وضع وصف وظيف   فيذيير  واألعضاء المستقلير  وكبار التنفيذيير 

9 .  . ي حال وجود مركز شاغر ضمن عضوية مجلس االدارة أو كبار التنفيذيير 
 وضع اإلجراءات الخاصة ف 

كة.  . 10 اح الحلول لمعالجتها بما يتفق مع مصلحة الرسر ي مجلس اإلدارة واقتر
 تحديد جوانب الضعف والقوة ف 

 
 فيما يتعلق بالمكافآت 

إعداد سياسة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عن المجلس واإلدارة التنفيذية  -1
ة، ورفعها إىل مجلس اإلدارة للنظر فيها تمهيدا  لتحفتر  الجهاز اإلداري والمحافظة عىل الكوادر المتمتر 

ي تلك السياسة اتباع معايتر 
ترتبط باألداء، واإلفصاح عنها،  العتمادها من الجمعية العامة، عىل أن يراىع ف 

 والتأكد من تنفيذها 
توضيح العالقة بير  المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها، وبيان أي انحراف جوهري عن  -2

 هذه السياسة. 



 

 9من  9الصفحة 

 

 

ي تحقيق األهداف المرجوة منها.  -3
 المراجعة الدورية لسياسة المكافآت، وتقييم مدى فعاليتها ف 

كة وفقا  التوصية -4 لمجلس اإلدارة بمكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عنه وكبار التنفيذيير  بالرسر
 للسياسة المعتمدة. 

 
ام ن  فيما يتعلق بالحوكمة وااللير

 لألنظمة واللوائح ذات العالقة.  . 1
ً
كة وفقا اف عىل عملية إعداد دليل الحوكمة الخاص بالرسر  اإلشر

ام الرسر  . 2 ي تهدف إىل حماية حقوق المساهمير  التحقق من التر 
كة وتقيدها بقواعد ومبادئ الحوكمة والتر

ي 
وتحقيق أدوار ومسؤوليات مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عنه والمعاملة العادلة للمساهمير  وما يقتض 

 ذلك من السبل السليمة لإلفصاح والشفافية ومعالجة حاالت تعارض المصالح المحتملة باإلضافة إىل دور 
كة ومسؤوليتها تجاه المجتمع.   الرسر

كة بما يستجد من لوائح أو متطلبات  . 3 التأكد من إجراء التحديثات والتعديالت الالزمة عىل دليل حوكمة الرسر
 نظامية متعلقة بالحوكمة. 

ي األنظمة أو  . 4
إطالع أعضاء اإلدارة التنفيذية ومجلس اإلدارة بصفة دائمة عىل أية تطورات أو تحديثات ف 

 اللوائح النظامية ذات الصلة بلوائح الحوكمة وكذلك أفضل الممارسات. 
 عىل األقل، بالتقارير  . 5

ً
كة وتزويد مجلس اإلدارة سنويا متابعة أي موضوعات بشأن تطبيقات الحوكمة بالرسر

ي تتوصل إليها. 
 والتوصيات التر

افية والت . 6 كة بتطبيق متطلبات الجهات اإلشر ام الرسر اف عىل التر   نظيمية والتأكد من فعاليتها. اإلشر
ي عىل أساس المخاطر.  . 7

ام المبت   إعداد برنامج لاللتر 
كة.  . 8 ي الرسر

ام ف   القيام بتفعيل ودعم سياسة وثقافة االلتر 
 

 النرسر والنفاذ : الثالثة عرسر المادة 
كة بناء عىل توصية من مجلس اإلدارة بما  يتوافق مع  يتم تعديل الالئحة بموجب قرار من الجمعية العامة للرسر

قواعد الحوكمة، وتكون الالئحة نافذة بمجرد اعتمادها من الجمعية العامة، مالم تتضمن األنظمة واللوائح ذات 
ي تعديل هذه الالئحة أو 

العالقة والتعليمات الصادرة من الجهات المختصة غتر ذلك. وللجمعية العامة الحق ف 
 أي إجراءات يراها مناسبة. 
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 مقدمة

 60 املادتينبهدف التوافق مع  )"الشركة"(أسمنت ينبع  شركةالتابعة ملجلس إدارة )"اللجنة"( لجنة الترشيحات واملكافآت  الئحةتم إعداد 

 املوافق هـ16/5/1438تاريخ و  2017-16-8 رقم بموجب القرار املالية  حوكمة الشركات الصادرة من مجلس هيئة السوق  الئحةمن  64و 

 املكافآتلجنة  الئحة باعتماد - ناء على اقتراح من مجلس اإلدارةب – العادية تقوم الجمعية العمومية التي تقتض ي بأنم. 13/2/2017

 .وصالحياتهم،أعضائها ةومدة عضويضوابط وإجراءات عمل اللجنة، ومهامها،  الالئحة هشمل هذتعلى أن  ،والترشيحات

 الغرض 

مساعدة مجلس اإلدارة في  هو )"الشركة"(  أسمنت ينبع شركةالتابعة ملجلس إدارة  )"اللجنة"(الغرض من لجنة الترشيحات واملكافآت 

 بما يلي: الحصر، وليس املثال سبيل على ذلكب ،القيام بمهامه الرقابية املتعلقة

 لعضوية مجلس اإلدارةتحديد األفراد املؤهلين و التنفيذية  واإلدارة واللجانعلى عملية ترشيح أعضاء مجلس اإلدارة  اإلشراف •

 .حسب السياسات املعتمدة

 .اإلدارة سلمج التوصية ملجلس اإلدارة باملرشحين لعضوية •

 واإلدارة التنفيذية. ولجانه الشؤون املتعلقة بمكافآت وأجور أعضاء املجلس جميعاإلشراف على  •

 (.واملدير املالي التنفيذي الرئيس أي) رئيسيةال للوظائف يفيلوظا التعاقب خططعلى  اإلشراف •

 .منه ةقاملنبث واللجان اإلدارة مجلس أعضاء تقييم كيفية في اإلدارة ملجلس صيةالتو  •

 .اإلدارة مجلس بعضوية املتعلقة السياسات بتحديث اإلدارة ملجلس صيةالتو  •

 .الشركة موظفي لجميع اتبو الر  وتعديلالسنوية  املكافآت إجماليبملجلس اإلدارة  التوجيه •

  اللجنةتشكيل 

 
 
 ت

 
أعضاء  من (5)وال يزيد عن  (3)أعضاء ال يقل عددهم عن من دارة وتتكون اإل كل لجنة الترشيحات واملكافآت بقرار من مجلس ش

 . من أعضاء مجلس اإلدارة مستقل على األقلواحد  عضو هم نبيأن يكون من  ى، علدارة غير التنفيذيينمجلس اإل 

 
ً
 مستقال

ً
   بالحصول على أغلبية أصوات أعضاء اللجنة.تعيينه يتم  ،الشركةإدارة  مجلس من يكون رئيس اللجنة عضوا

مجلس اإلدارة  تتأكد اللجنة بصفة سنوية من استقاللية األعضاء املستقلين ومن عدم وجود أي تعارض للمصالح في حال كان عضو 

 بمجلس إدارة شركة أخرى. 
ً
 عضوا

من تاريخ تعيينهم، وتقوم بإخطار الهيئة بأي  أيام (5)عضويتهم خالل صفات األعضاء و  بأسماءالسوق املالية  تزويد هيئة الشركةعلى 

 هذه التغييرات. حدوث من تاريخ أيام (5)تغييرات تطرأ عليها خالل 

 فترة تولي املنصب والعضوية

بالتزامن مع بتشكيل اللجنة وتنتهي  اإلدارةمن حين قرار مجلس  بحيث تبدأبحد أقص ى  سنوات (3)تكون فترة تولي املنصب لدى اللجنة 

 اللجنة في الحاالت التالية:أعضاء تنتهي عضوية  كما فترة مجلس اإلدارة

 في مجلس اإلدارة، فإن عضويته تنتهي بانتهاء عضويته في مجلس اإلدارة أو باستقالته الطوعية من  •
ً
في حالة كان العضو عضوا

 اللجنة.

 في مجلس  •
ً
 .الستقالة أو بانتهاء فترة اللجنةاإلدارة، تتوقف العضوية إما بافي حال لم يكن عضوا

bassem
Highlight
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 أمين سر اللجنة

 تعيين أمين سر لحفظ سجالت إلجراءاتها وقراراتها، وذلك على النحو التالي: للجنة

 يمكن أن يكون أمين سر مجلس اإلدارة أو أحد أعضاء اللجنة أو أي شخص آخر. •

 والقرارات.أن ال يكون ألمين السر أي حق تصويت بشأن التوصيات والتوجيهات  •

 تشتمل مسؤوليات أمين السر، على سبيل املثال ال الحصر: •

 .االجتماعات جدولة -

 .واللوجستي اإلداري  الدعم تقديم -

 .االجتماعات ومحاضر  األعمال جدول  صياغة -

 االحتفاظ بسجالت كاملة الجتماعات اللجنة. -

 تعميم قرارات اللجنة على األطراف املعنية. -

 املعنية بشأن قرارات اللجنة التي تتطلب االمتثال للقوانين واتخاذ التدابير التنظيمية.التنسيق مع اإلدارات  -

 وضع آلية لتعقب قرارات اللجنة ومتابعتها. -

 .اللجنة رئيس بها يكلفه أخرى  مسؤوليات أو  مهام أية تنفيذ -

 االجتماعات والنصاب القانوني

 االجتماعاتعدد 

 على مرتينلجنة اليجتمع أعضاء 
ً
 حسب الحاجة.بذلك  أكثر منأو  ،سنوي نصف أساس األقل على  سنويا

 التصويت والنصاب القانوني 

 بحضور أغلبية أعضائها لجنةالاجتماعات تصح ال 
ّ
 .)النصاب القانوني( إال

 منه وكيل شخص آخر لحضور االجتماعاتت اللجنة عضاءحق أل يال 
ً
مؤتمرات على الرغم من ذلك، يمكن حضور األعضاء من خالل  ،بدال

عتبر الو  الفيديو،  .فعلي حضور ي 

 يكون لكل عضو من أعضاء اللجنة صوت واحد.

 .األرجح صوتالوفي حالة تساوي األصوات، يكون لرئيس اللجنة  ،تصدر قرارات اللجنة بأغلبية أصوات الحاضرين املمثلة في االجتماع

 العمليات

حدد االجتماعات من ِقبل 
 
 .أعضائها من عضوین أي طلب علی بناء أو  ،اللجنة رئیست

 يتولى رئيس اللجنة رئاسة جميع اجتماعات اللجنة. وفي حال غيابه، يجب على األعضاء الحاضرين تعيين رئيس ليتولى ذلك بالنيابة عنه.

 بدعوة من اللجنة.إال الترشيحات واملكافآت يجوز لألعضاء اآلخرين حضور اجتماعات لجنة ال 

الوثائق ذات الصلة، على أن يعمم على أعضاء و  اتمسؤولية إعداد جدول أعمال االجتماع ،مع رئيس اللجنة يتولى أمين السر باالشتراك

 أو عبر الهاتف أو بالبريد اإللكتروني جتماعموعد اال  من أيام (10)اللجنة قبل 
ً
 .إما بإشعار مكتوب أو شفويا

 محاضر االجتماعات 

يتولى أمين السر تسجيل محاضر اجتماعات اللجنة، وتشمل جميع اإلجراءات والوقائع والقرارات واملداوالت والحضور، على أن تعمم على 

 . أيام (10)جميع أعضائها بعد املوافقة عليها في غضون 

 األعضاء الحاضرين.جميع والتوقيع عليها من ِقبل  على محاضر االجتماعات،اعتماد رسمي يجب الحصول على  

 يحتفظ أمين السر بسجل الجتماعات اللجنة ويجب عليه عرضه أمام مجلس اإلدارة من خالل رئيس اللجنة.
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 املسؤولياتاملهام و 

 لترشيحاتفيما يتعلق با

 :يلي ما الحصر، وليس املثال سبيل على اللجنة، مهام تشمل

  تحديثالو  ،توصيةالو  ،وضع •
ً
 .التنفيذية واإلدارة واللجان اإلدارة مجلسعضوية  ومعايير  وسياسات الترشيح، عايير مل سنويا

  التنفيذية، دارةاإل و  دارةاإل  مجلس أعضاء انتخاب وإعادة لتعيين السنوية بالتوصيات دارةاإل  جلسمل توصيةالو  راجعةامل •

  للعضوية، ملطلوبةالت اواملؤه للقدرات وصف إعداد •

 خرى األ  والتغييراتالتكوين و  حجمالب املتعلقة التوصيات وتقديم التنفيذية دارةاإل و  واللجان دارةاإل  مجلس لهيكل الدورية املراجعة •

 .بها املوص ى

 .العليا التنفيذية واإلدارة واملستقلينين وغير التنفيذيين التنفيذي للمديرينالوصف الوظيفي  وضع •

 (.و املدير املالي التنفيذي الرئيساملدراء التنفيذيين مثل  أي) للوظائف الرئيسية لوظيفيا التعاقب خططواإلشراف على  دارةاإل  •

 .اإلدارة مجلس ألعمال تخصيصه العضو  على يتعين الذي الوقت تحديد •

  التنفيذيين كبار  أحد أو  دارةاإل  مجلس عضو  منصب أصبح إذا اتباعها الواجب جراءاتاإل  وضع •
ً
 .شاغرا

 مجلس اإلدارة وأعضاء رئيس بينصالح في امل استقالل األعضاء املستقلين، وعدم وجود أي تعارضالتحقق بشكل سنوي من  •

 إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.وما  ،الهامة اإلدارية املناصب من ذلك وغير  التنفيذي والرئيس جلسامل

 خطط وتنفيذ وضع وفي والضعف، القوة جوانب حيث منواإلدارة التنفيذية  هولجان املجلس أداء تقييم في املجلس مساعدة •

 .زمةالال  جراءاتاإل ب التوصية اللخ من دارةاإل  مجلس أعضاء كفاءات وتعزيز  لتحديد

 راجعةوم مستمرة، تعليمية برامج وجود إلى ضافةاإل ب الجدد، دارةاإل  مجلس عضاءأل  الفعّ  وتوجيه تعريف منهج وجود من التأكد •

 .بانتظام فعاليتها

خرى وفي أي وسيلة أ لهيئة السوق املالية )تداول(واملوقع اإللكتروني  للشركةنشر إعالن الترشح في املوقع اإللكتروني على الشركة  •

  هيئةالتحددها 
ً
 مدة شهر وذلك لدعوة األشخاص الراغبين في الترشح لعضوية مجلس اإلدارة، على أن يظل باب الترشح مفتوحا

 على األقل من تاريخ اإلعالن.

 كافآتفيما يتعلق بامل

 :يلي ما الحصر، وليس املثال سبيل على اللجنة، مهام تشمل

  بها والتوصية، ومراجعتها  التنفيذية واإلدارة ولجانه اإلدارة مجلس ألعضاء مكافآت سياسة وضع •
ً
 إلى مجلس اإلدارة تمهيدا

راعى في ،العادية موميةالع الجمعيةالعتمادها من ِقبل  ، عايير ترتبط باألداء، واإلفصاح عنهاها ملتباعا تلك السياسة على أن ي 

 ما يلي:على أن تتضمن  والتحقق من تنفيذها.

 انسجامها مع استراتيجية الشركة وأهدافها. -

 انسجامها مع حجم وطبيعة ودرجة املخاطر لدى الشركة. -

 قيمة وتعزيز  الشركة نجاح تحقيق على تحفيزهم مع التنفيذية، واإلدارة املوهوبين اإلدارة مجلس أعضاء واستبقاء جذب -

 .الطويل املدى على املساهمين

ية، املكافآت بناًء على مستوى الوظيفة، واملهام واملسؤوليات املنوطة بشاغلها، واملؤهالت العلمية، والخبرات العمل تحديد -

 واملهارات، ومستوى األداء.

ممارسات الشركات األخرى في تحديد املكافآت، مع تفادي ما قد ينشأ عن ذلك من ارتفاع غير مبرر األخذ في االعتبار  -

 للمكافآت والتعويضات.

ضو عاألخذ في االعتبار حاالت إيقاف صرف املكافأة أو استردادها إذا تبين أنها تقررت بناًء على معلومات غير دقيقة قدمها  -

 ذية.في مجلس اإلدارة أو اإلدارة التنفي
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توضيح العالقة بين املكافآت املمنوحة وسياسة املكافآت املعمول بها، وبيان أي انحراف جوهري عن هذه  •

 السياسة.

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

 للسياسة املعتمدة الشركةثقة عنه وكبار التنفيذيين بالتوصية ملجلس اإلدارة بمكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان املنب •
ً
 .وفقا

 قصيرة الحوافز  خطط في واملشاركة السنوية، واملكافآت العقد، شروط مثل التنفيذية، دارةاإل  ترتيباتب توصيةالو  راجعةامل •

 .الشركةب الخاصة األجل وطويلة

بذلك  صيةوتعديل الرواتب فيما يتعلق بالرئيس التنفيذي والتو الزيادات السنوية واملكافآت واقتراح  بتقييم وترقية صيةالتو  •

   .ملجلس اإلدارة

 .باملوظفين املتعلقةالحوافز  خططسياسات و و  تقاعدوال التعویضات خطة راجعةم •

 .األجور  بشأن مستنيرة قرارات اتخاذ لضمان الخارجية واملشورة الكافية باملعلومات التنفيذية واإلدارة اإلدارة مجلس تزويد •

 املوارد والصالحيات

 يتم تمكين اللجنة، وفاًء لدورها الرقابي، من:

رفع إليها، ولها الحرية الكاملة في الوصول إلى كافة دفاتر الشركة وسجالتها ومرافقها وموظفيها. •
 
 التحقيق في أي مسألة ت

 تتحمل والتي الغرض، لهذا أخرى  مصاريف لتحم  ، أو املستشارين املستقلينو  ،واملحاسبين ،االستعانة باملستشارين القانونيين •

عتمدة أتعابها الشركة
 
 .وفق الصالحيات امل

أو مراجعي حساباتها الخارجيين باالجتماع مع  ،أو املستشار القانوني الخارجي للشركة ،أي موظف يعمل لدى الشركةمن  طلبال •

 اللجنة أو أي من أعضائها.

 .ناملطروحة من ِقبل املساهمي األسئلة على لردا العادية موميةالعإتاحة رئيس اللجنة للجمعية  •

 التقارير صدار إ

 :على النحو اآلتي دارةاإل  دم اللجنة تقاريرها إلى مجلستق

 .بعد كل اجتماع للجنة •

 .بمسؤوليات اللجنة متصلةبشأن أية مسائل أخرى  •

 .األنشطة أو القرارات أو التوصيات الرئيسية التي تراها اللجنة مناسبة •

 الذين رئيس اللجنة أو أي من أعضائها أو تقرير كتابي من ِقبل صورة شفوية بيمكن أن يقدم التقرير إلى مجلس اإلدارة 
 
 اللجنة معينهت

 .تقديم التقريرل

ضافة إلى عدد اإل دارة التنفيذية باإل وأعضاء اللجنة و  ،دارةاإل يتضمن تقرير لجنة الترشيحات واملكافآت تعويضات أعضاء مجلس 

 دارة.اإل دراجها في تقرير مجلس إل  تماعات التي حضرها كل عضو االجالسنة وعدد نعقدة خالل تماعات املاإلج

 والتعديالتراجعة امل

 العتمادهاواالقتراحات للجمعية العمومية  التعديالتقدم تعلى أن  على توصية مجلس اإلدارة بناءً بشكل دوري  ه الالئحةهذمراجعة يتم 

 .. وتجري اللجنة تلك التقييمات بالطريقة التي تراها مناسبةفي أقرب اجتماع لها


