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 الوكافآت والترشيحاتهيثاق لجنة 

  

 4 - 20بتارٌخ "( الشركة"" )زٌن"شركة االتصاالت المتنقلة السعودٌة مجلس إدارة حسب توصٌة 
والمعتمد من قبل الجمعٌة العمومٌة العادٌة للمساهمٌن فً الشركة فً اجتماعها المنعقد م 2008

 م 2009 – 4 – 5بتارٌخ 
 

 العضىية -1

ذس١ّرُٙ ٠رُ ِٓ شالشح أػضاء ػٍٝ األلً "( اٌٍجٕح)"اٌّىافآخ ٚاٌرشش١ذاخ ذرؤٌف ٌجٕح  1-1

 غاٌث١ح ٠ٚجة أْ ٠ىْٛ . "(اٌّجٍس)"اسج اٌششوح ٓ ِجٍس إدػلشاس طادس ّٛجة ذؼ١١ُٕٙ تٚ

أػضاء اٌٍجٕح ِٓ اٌّذساء غ١ش اٌرٕف١ز١٠ٓ اٌز٠ٓ ٠رّرؼْٛ تاالسرمال١ٌح فٟ اٌشخظ١ح ٚاألدىاَ 

١ٌسد ٌُٙ أ٠ح ػاللاخ أٚ ظشٚف لذ ذؤشش أٚ لذ ٠ثذٚ أٔٙا ذؤشش ػٍٝ األدىاَ اٌرٟ ٠ظذسٚٔٙا ٚ

 ثالث سنواتال تزٌد عن لمدة  ٌكون التعٌٌن فً اللجنةٚ. اٌرٟ ٠ظذس٘ا أػضاء اٌٍجٕح
، وٌجوز دائماً مجلس إدارة عضوٌة أولتستمر لنهاٌة مدة التً وللجنة أول مدة  باستثناء

 .أعضاء اللجنة إعادة تعٌٌن
  

 

وفً حالة غٌاب رئٌس اللجنة ٌختار . ٌعٌن المجلس أحد أعضاء اللجنة لٌكون رئٌسا لها 1-2
 .رأس إجتماعات اللجنةتاألعضاء الباقون الموجودون واحدا من األعضاء الحاضرٌن لٌ

 

كل اجتماع ٌحضره  نظٌرلاير سعودي  20000ٌحصل كل عضو من أعضاء اللجنة على  1-3
 .ن اجتماعات اللجنةم

 

 السرهين أ -2

 .اٌٍجٕح زٌه ِٕظة أ١ِٓ سشواٌّجٍس  ١ِٓ سشأ٠رٌٛٝ 

 

 النصاب -3

إِا تذضٛس ػضٛ ِغ سئ١س اٌٍجٕح أٚ شالشح جرّاػاخ اٌٍجٕح ٔؼماد ا٠ثٍغ إٌظاب اٌمأٟٛٔ ال

 .اػضاء ِٓ دْٚ اٌشئ١س
 

 حضىر االجتواعات -4

ا ف١ٙا، ٌٚىٓ ٠جٛص ٌغ١ش ال ٠ذك ألٞ شخض دضٛس اجرّاػاخ اٌٍجٕح ِا ٌُ ٠ىٓ ػضٛ 4-1

 .اٌٍجٕح ٌُٙ ٙاأػضاء اٌٍجٕح دضٛس االجرّاػاخ تذػٛج خاطح ذٛجٙ

 

 هىاعيد االجتواعات -5

أْ ألٞ ػضٛ ِٓ أػضاء اٌٍجٕح ٠ٚجٛص . فٟ اٌسٕح جِشػٍٝ األلً ذؼمذ اٌٍجٕح اجرّاػاذٙا  5-1

ذشذ١ة ػمذ  اٌسش أ١ِٓسأخ أْ رٌه ضشٚس٠ا تذ١س ٠رٌٛٝ /٠طٍة ػمذ اجرّاع ٌٙا إرا ِا سآٜ

ِٚا ٌُ ٠رُ االذفاق ػٍٝ خالف رٌه، ٠مَٛ سئ١س اٌٍجٕح لثً ِا ال ٠مً ػٓ سثؼح . رٌه اإلجرّاع

ا٠اَ ػًّ ترٛج١ٗ دػٛج ٠ذذد ف١ٙا اٌّىاْ ٚاٌضِاْ ٚجذٚي أػّاي إٌماط اٌرٟ س١رُ تذصٙا إٌٝ 

٠ٚرُ فٟ ٔفس . رُ دػٛذٗ ٌذضٛس االجرّاعذوً ػضٛ ِٓ أػضاء اٌٍجٕح ٚأٞ شخض آخش 

ٌٛلد إسساي اٌٛشائك اٌذاػّح ألػضاء اٌٍجٕح ٚأٞ شخض آخش ِٓ اٌذاضش٠ٓ دسثّا ٠ىْٛ ا

 .رٌه ِالئّا

 

اٌمشاساخ اٌرٟ ذظذس٘ا اٌٍجٕح ػٕذ اٌّٛافمح ػ١ٍٙا ِٓ لثً أغٍث١ح األػضاء اػرّاد ٠رُ  5-2

 .اٌذاضش٠ٓ ٌالجرّاع اٌزٞ ٠رُ ف١ٗ اذخار ذٍه اٌمشاساخ
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 .ٌّمش اٌشئ١سٟ ٌٍششوحذؼمذ اٌٍجٕح اجرّاػاذٙا فٟ ا 5-3

 

ٌٍجٕح أْ ذؼمذ اجرّاػاذٙا ػٓ طش٠ك ِىاٌّح جّاػ١ح تاٌٙاذف أٚ اٌف١ذ٠ٛ اٌّشئٟ أٚ أ٠ح ٠جٛص  5-4

سّاع ٚس١ٍح اذظاي ِشاتٙح إرا واْ تاسرطاػح وافح األػضاء اٌّشاسو١ٓ فٟ االجرّاع 

ػٓ اٌّشاسن  ٠ٚؼرثش ػضٛ اٌٍجٕح. ٚاٌرذذز ف١ّا ت١ُٕٙ خالي أؼماد االجرّاعتؼضُٙ تؼضا 

٘زٖ اٌٛس١ٍح داضشا شخظ١ا فٟ االجرّاع ٚأٔٗ ِذسٛب ِٓ ضّٓ إٌظاب اٌّمشس طش٠ك 

وراتح وافح اٌمشاساخ اٌرٟ اذخزذٙا اٌٍجٕح خالي  ١ِٓ سش اٌٍجٕحأ٠ٚرٌٛٝ . ٠ٚذك ٌٗ اٌرظ٠ٛد

جّاػ١ح تاٌٙاذف أٚ اٌف١ذ٠ٛ اٌّشئٟ أٚ أ٠ح ٚس١ٍح اذظاي اٌاالجرّاع إٌّؼمذ تطش٠مح اٌّىاٌّح 

 شاتٙح ٠ٚمَٛ ترٛص٠غ اٌمشاساخ اٌّىرٛتح ػٍٝ أػضاء اٌٍجٕح اٌذاضش٠ٓ فٟ رٌه االجرّاعِ

 .ٌٍرٛل١غ ػ١ٍٙا
 

 ٚذٛش١مٙا فٟ سجً خاص اوافح ِذاضش اجرّاػاخ اٌٍجٕح ٚاٌمشاساخ اٌرٟ ذرخز٘ا ٠رُ ذسج١ٍٙ 5-5

 .ساخاء اٌٍجٕح اٌز٠ٓ دضشٚا االجرّاع تاٌرٛل١غ ػٍٝ اٌّذاضش ٚاٌمشامَٛ وافح أػضتذ١س ٠

 

 سلطات اللجنة -6

 :٠خٛي اٌّجٍس اٌٍجٕح تاٌسٍطاخ اٌرا١ٌح 6-1
 

االسرمظاء ػٓ اٌّىافآخ اٌّذفٛػح ألػضاء ِجٍس اإلداسج فٟ اٌششواخ األخشٜ ِٓ ٔفس  6-1-1

 .اٌذجُ اٌؼاٍِح فٟ لطاع ِشاتٗ داخً اٌٍّّىح اٌؼشت١ح اٌسؼٛد٠ح
 

مستقلة حسب الضرورة لتنفٌذ من أطراف الحصول على أٌة مشورة قانونٌة أو مهنٌة  6-1-2
 مسؤولٌاتها؛

 

 .دعوة أٌة اشخاص آخرٌن لحضور اجتماعتها إذا رأت أن ذلك ضرورٌا 6-1-3
 

ذٍمٟ اٌّساػذج ٚاٌّشٛسج ِٓ اٌّذساء اٌرٕف١ز١٠ٓ ٌٍششوح تششط أْ ٠رُ اٌفظً اٌراَ ٚاٌٛاضخ  6-1-4

 .٠مِْٛٛ تٗ داخً اٌششوحزٞ اٌ اٌذٚست١ٓ ذمذ٠ُ اٌّذساء اٌرٕف١ز١٠ٓ ٌٍّساػذج ٚاٌّشٛسج ٚت١ٓ 
 

ٌذضٛس اجرّاػاخ اٌٍجٕح إرا سأخ أْ رٌه راخ اٌؼاللح دػٛج األشخاص رٚٞ اٌخثشج  6-1-5

 .ضشٚس٠ا
 

 

 الوهام والوسؤوليات  -7

 :ف١ّا ٠ٍٟ اٌّٙاَ ٚاٌّسؤ١ٌٚاخ اٌرٟ ذرٛال٘ا اٌٍجٕح

 

 الترشيح 7-1
 

اٌم١اَ تشىً ِٕرظُ تّشاجؼح ١٘ى١ٍح ٚدجُ ٚذشى١ً اٌّجٍس ِغ اال٘رّاَ تشىً  7-1-1

 اٌّٛاصٔح ت١ٓ اٌّذساء اٌرٕف١ز١٠ٓ ٚاٌّذساء غ١ش اٌرٕف١ز١٠ٓ ٚسفغ  تّٛضٛع خاص 

 ٌٍّجٍس تؤ٠ح ذؼذ٠الخ ذشٜ اٌٍجٕح أٔٙا ضشٚس٠ح؛اٌرٛط١اخ 
 

اٌّجٍس  داخًٕاخ اٌرؼ١١فٟ اٌخطظ اٌشا١ِح اٌٝ ا٠جاد طش٠مح ِٕرظّح  ِشاجؼح 7-1-2

ٚاالداسج اٌؼ١ٍا، ِغ األخز فٟ االػرثاس اٌرذذ٠اخ ٚاٌفشص اٌرٟ ذٛاجٙٙا اٌششوح 

 .ٚاٌّٙاساخ ٚاٌخثشاخ اٌّطٍٛتح داخً اٌششوح ٚداخً ذشى١ٍح اٌّجٍس
 

 

واْ ِذىِٛا فٟ اٌساتك تجٕذح ذؤشش ػٍٝ ذضّٓ اٌٍجٕح ػذَ ذس١ّح أٞ شخض  7-1-4

 ٌؼض٠ٛح اٌّجٍس؛سّؼرٗ ٚأِأرٗ 
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، تذ١س ٠رُ إٌظش فٟ اٌّذ٠ش اٌرٕف١زٞسفغ اٌرٛط١اخ ٌٍّجٍس تشؤْ ذؼ١١ٓ  7-1-7

 واًِ أػضاء اٌّجٍس؛٠ذضشٖ اٌرٛط١ح خالي اجرّاع 
 

 

ٌٍؼًّ فٟ  ذخظ١ظٗاٌم١اَ تاٌّشاجؼح اٌس٠ٕٛح ٌٍٛلد اٌّطٍٛب ِٓ األػضاء  7-1-9

ٌزٞ ٠مض١ٗ ٠ٚرُ اذثاع طش٠مح ذم١١ُ األداء ٌرمذ٠ش ف١ّا إرا واْ اٌٛلد ا. اٌّجٍس

 .أػضاء اٌّجٍس واف١ا ألدائُٙ ِٙاَ ػٍُّٙ
 

 اٌّشاجؼح اٌذائّح ٌّسرٜٛ أداء اٌٍجٕح ٚدسرٛس٘ا ٚششٚطٙا اٌّشجؼ١ح؛ 7-1-10
 

 

 .إٌظش تؤ٠ح أِٛس أخشٜ ذرؼٍك تؼ١ٍّح اٌرشش١خ ٠ذٌٛٙا اٌّجٍس ٌٍجٕح ٌٍٕظش تٙا 7-1-12

 

 الوكافآت     7-2
 

ٛاضذح دٛي اٌّىافآخ اٌخاطح تؤػضاء اٌاخ س١اساٌٛضغ اإللرشاح ٚاٌرٛط١ح ت 7-2-1

ٓ ٚسىشذ١ش اٌششوح ٚوثاس اٌّذساء اٌرٕف١ز١٠ٓ ا٢خش٠ٓ ١ذساء اٌرٕف١ز٠ّاٌّجٍس ٚاٌ

د ٘زٖ اٌس١اساخ، ٠ٕثغٟ أْ ذضّٓ ػذَ اٚفٟ س١اق ل١اَ اٌٍجٕح تئػذ. ٚأذؼاتُٙ

ذؼاسضٙا ِغ إٌظاَ األساسٟ ٌٍششوح ٚاٌمٛا١ٔٓ ٚاألٔظّح األخشٜ راخ اٌؼاللح
1

 ؛
 

 ٌّذٜ ِالءِح س١اسح اٌّىافآخ؛ اٌذٚس٠حاٌّشاجؼح  7-2-2
 

سفغ اٌرٛط١اخ ٌٍّجٍس تشؤْ دضَ ِذذدج ِٓ اٌّىافآخ ٌشئ١س اٌّجٍس ٚاٌؼضٛ  7-2-3

ْٛ خذِاخ ٌٍششوح ِإٌّرذب ٚاٞ ػضٛ آخش ِٓ أػضاء اٌّجٍس اٌز٠ٓ ٠مذ

 ؛(ػالٚج ػٍٝ وٛٔٗ ػضٛا فٟ اٌّجٍس)
 

ٚط ٚاألدىاَ اٌخاطح تؤ٠ح اذفال١ح خذِاخ ٠رُ سفغ اٌرٛط١ح ٌٍّجٍس تشؤْ اٌشش 7-2-4

 اتشاِٙا ِغ أٞ ػضٛ ِٓ أػضاء اٌّجٍس أٚ ِذ٠ش ِٓ وثاس اٌّذساء اٌرٕف١ز١٠ٓ؛
 

سفغ اٌرٛط١اخ تّسرٜٛ ٚشىً اٌّىافآخ اٌخاطح تاالداسج اٌؼ١ٍا ِٚشالثح ذٍه  7-2-5

 اٌّىافآخ؛
 

 ح تاإلداسج اٌؼ١ٍا؛ٌّظاس٠ف اٌخاطااٌّٛافمح ػٍٝ اٌس١اسح اٌخاطح تّطاٌثاخ  7-2-6
 

 سفغ اٌرٛط١اخ ٌٍّجٍس تخظٛص أسس األداء اٌخاطح تاٌّىافآخ؛ 7-2-7
 

تٗ تاٌّماسٔح ِغ اٌششواخ األخشٜ إٌظش فٟ اٌّىاْ اٌزٞ ٠رؼ١ٓ ٚضغ اٌششوح  7-2-8

ف١ّا ٠رؼٍك تاٌّىافآخ إٌّّٛدح ٌّٛظفٟ اٌششوح، ِٚؼشفح ِا ذذفؼٗ ذٍه اٌششواخ 

ٜٛ إٌسثٟ ٌألداء تذ١س ٠رُ ذٛخٟ اٌذزس فٟ اسرخذاَ ِغ األخز فٟ اإلػرثاس اٌّسر

ذٍه اٌششواخ ٚذمذ٠ُ ذمش٠ش سٕٛٞ ٌٍّجٍس دٛي إٌرائج اٌرٟ ذٛطٍد إ١ٌٙا اٌٍجٕح 

 فٟ ٘زا اٌخظٛص؛
 

تّا فٟ رٌه ششٚط اٌذفغ فٟ اٌششوح  األشًّا٠الء ا٘رّاَ خاص تإٌاد١ح   7-2-9

ذ ذذذ٠ذ اٌض٠ادج اٌس٠ٕٛح ٚاٌرٛظ١ف فٟ اإلداساخ األخشٜ فٟ اٌششوح، ٚخاطح ػٕ

 فٟ اٌشٚاذة؛
 

ذرٌٛٝ اٌٍجٕح اٌّسؤ١ٌٚح اٌذظش٠ح ػٓ ٚضغ ِؼا١٠ش خاطح تؼ١ٍّح اخر١اس ٚذؼ١١ٓ  7-2-10

اٌّسرشاس٠ٓ اٌخاط١ٓ تاٌّىافآخ اٌز٠ٓ ٠مذِْٛ اٌّشٛسج ٌٍجٕح ٚٚضغ اٌششٚط 

ٌّشجؼ١ح ٌّىافآذُٙ، ٚذج١ّغ اٌّؼٍِٛاخ اٌّٛشٛلح ٚاٌذذ٠صح دٛي اٌّىافآخ فٟ ا

 ششواخ األخشٜ؛اٌ
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 .إٌظش فٟ اٌّسائً األخشٜ اٌّرؼٍمح تٛظ١فح اٌّىافآخ اٌرٟ ٠ذٌٛٙا اٌّجٍس ٌٍجٕح 7-2-11

 
 

 التقارير تقدينإجراءات  -8
 

ػذاد ت١اْ ٠ٛضغ داخً اٌرمش٠ش اٌسٕٛٞ ٌٍششوح دٛي ٔشاطاخ اٌٍجٕح ئذمَٛ اٌٍجٕح ت 8-1

ذُ ٚضغ تّشٛسج خاسج١ح أٚ  ٚاالجشاءاخ اٌّرثؼح فٟ اٌرؼ١١ٕاخ ٚذٛض١خ ِا إرا ذُ األخز

 .ػاَ ٌٍج١ّغ ػالْإ
 

٠ذضش سئ١س اٌٍجٕح االجرّاع اٌسٕٛٞ ٌٍجّؼ١ح اٌؼ١ِّٛح ٌٍششوح ٌإلجاتح ػٍٝ اسرفساساخ  8-2

 اٌّسا١ّ٘ٓ دٛي إٌشاطاخ اٌّرؼٍمح تاٌٍجٕح؛
 

 .٘زا ا١ٌّصاق اٌزٞ ٠ث١ٓ اٌذٚس ٚاٌسٍطاخ اٌرٟ ِٕذٙا إ٠ا٘ا اٌّجٍسٌٍج١ّغ ذٛفش اٌٍجٕح  8-3
 


