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 الئحة عمل لجنة املكافآت والترشيحات

  االتصاالت املتنقلة السعودية )زين(لشركة  
 

 

 م[ 2/6/2021الصادرة بقرار الجمعية العامة العادية باجتماعها املنعقد بتاريخ ]
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من الئحة حوكمة الشركات  65 -60عدت "الئحة عمل لجنة املكافآت والترشيحات" إعمال ألحكام املادتين أ

هـ  1438 /16/05( و تاريخ  2017 – 16 – 8الصادرة عن مجلس هيئة السوق املالية بموجب القرار رقم ) 

 على نظام الشركات الصادرة ب13/02/2017املوافق 
ً
هـ   28/01/1437و تاريخ  3م/لكي رقم املرسوم املم بنا

هـ 1440 /15/09( وتاريخ 2019 – 57 – 3بقرار مجلس هيئة السوق املالية بموجب القرار رقم  ) ةاملعدل

 م. 20/05/2019املوافق 

 

 املادة االولى: والتعريفات 

 يقصد بالكلمات والعبارات التالية املعاني املوضحة أمامها ما لم يقض سياق النص خالف ذلك:

 الئحة عمل لجنة املكافآت والترشيحات.لالئحة: ا

 الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق املالية.الئحة الحوكمة: 

 .شركة االتصاالت املتنقلة السعودية )زين( الشركة:

ل من مساهمي الشركة بموجب أحكام نظام الشركات ونظام الشركة الجمعية العامة: 
َّ
جمعية تشك

 األساس.

 شركة. المجلس إدارة  مجلس اإلدارة" أو "املجلس":"

 شركة.الفي  لجنة املكافآت والترشيحاتاللجنة: 

 

 املادة الثانية: أهداف الالئحة

ومدة  ا،تهدف الالئحة إلى توضيح ضوابط واجراءات عمل اللجنة، ومهامها، وقواعد اختيار أعضائه

 لالئحة ، ومكافآتهممعضويته
ً
 واألنظمة األخرى ذات العالقة.، وصالحياتهم طبقا

  

 ومهامها: تشكيل لجنة الترشيحات واملكافآت الثالثةاملادة 

 آلية الترشيح لعضوية اللجنة .أ

تخضع عملية اختيار أعضاء لجنة الترشيحات واملكافآت لضوابط الترشيح والتعيين واالحالل على 

 النحو الوارد في نظام الشركة األساس ويجب مراعاة ما يلي: 

1.  
 
 شكل لجنة الترشيحات واملكافآت بقرار من مجلس إدارة الشركة.ت

ال يقل عدد أعضاء اللجنة عن ثالثة وال يزيد عن خمسة، جميعهم من غير أعضاء مجلس اإلدارة  .2

، على أن يكون رئيس اللجنة من التنفيذيين، على أن يكون من بينهم عضو مستقل على األقل

 األعضاء املستقلين.
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انة بأعضاء غير تنفيذيين أو بأشخاص من غير أعضاء املجلس سواء أكانوا من يجوز االستع .3

 املساهمين أم غيرهم.

 يجوز أن يكون رئيس مجلس اإلدارة عضوا في اللجنة. .4

5.  
ً
بشرط أن يكون من األعضاء املستقلين وفقا لتعريف يختار أعضاء اللجنة من بينهم رئيسا

حوكمة الشركات الصادر من هيئة السوق املالية االستقاللية على النحو الوارد في الئحة 

 وتعديالته، و 
ً
 للجنة، في حال كان عضوا

ً
 .على أال يكون رئيس مجلس اإلدارة رئيسا

أال يكون للعضو مصلحة مباشرة أو غير مباشرة مع الرئيس التنفيذي وكبار التنفيذيين وال يكون  .6

 .من اقربائهم حتى الدرجة الرابعة

عضو التأهيل والتحصيل العلمي الذي ال يقل عن درجة البكالوريوس يجب أن يكون لدى كل  .7

سنوات في العمل في القطاع الخاص، وأن يكون لديه الخبرة املرتبطة بالجوانب  10وخبرة ال تقل عن 

 في 
ً
املالية أو اإلدارية وأن يكون لديه الفهم األدنى ألعمال الشركة وأنشطتها وسبق أن عمل عضوا

 .نبثقة عن مجلس اإلدارة في الشركة أو أي شركة مساهمة عامة أخرى أي من اللجان امل

8.  
 
 للسر.ت

ً
 عين اللجنة من بين أعضائها أو من الغير أمينا

 

 مدة عضوية اللجنة .ب

 ءها.دورة مجلس اإلدارة وتنتهي بانتها من تاريخ بدءتكون مدة عضوية اللجنة ثالث سنوات، تبدأ  .1

 .بشرط أن ال تتجاوز تسع سنوات متتالية ترة أو فترات مماثلةلف العضو في اللجنة يجوز إعادة تعيين .2

 

 انتهاء عضوية اللجنة وأحكامها .ج

تنتهي مدة عضوية اللجنة بانتهاء مدته أو باستقالة العضو أو وفاته او إذا أصبح غير صالحا  .1

 لعضوية اللجنة وفقا ألحكام األنظمة والتعليمات السارية في اململكة.

حضور ثالث اجتماعات متتالية دون عذر يقبله رئيس اللجنة، وإن كان إذا تغيب العضو عن  .2

 العضو املتغيب هو رئيس اللجنة فيكون صالحية قبول العذر لرئيس مجلس اإلدارة.

كما يحق للعضو أن ، يحق ملجلس اإلدارة في كل وقت عزل أو استبدال أي عضو من أعضاء اللجنة .3

 لك في وقت مناسب.يستقيل من عضوية اللجنة بشرط أن يكون ذ
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 في املركز الشاغر،  ويكمل العضو إذا شغر مركز أحد أعضاء اللجنة ي   .4
ً
عين مجلس اإلدارة عضوا

يكون العضو البديل ممن تتوافر فيهم الخبرة والكفاية الالزمتين، يشترط أن و  ،البديل مدة سلفه

التغيير خالل خمسة أيام عمل ويجب على مجلس إدارة الشركة أن يبلغ هيئة السوق املالية بهذا 

 من تاريخ حدوث التعيين.

شعر هيئة السوق املالية بأسماء أعضاء اللجنة وصفات يجب على مجلس إدارة الشركة أن ي   .5

عضويتهم خالل خمسة أيام عمل من تاريخ تعيينهم وأي تغييرات تطرأ على ذلك خالل خمسة أيام 

 عمل من تاريخ حدوث التغييرات.

 

 للجنةواجبات عضو ا .د

اإلفصاح ملجلس اإلدارة عن ما يتم بينه وبين الشركة من عمليات، كما يجب عليه اإلفصاح عن  .1

 العالقة التي تربطه ملجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية للشركة.

أن يتبع قواعد النزاهة والصدق واألمانة ويتحلى باملوضوعية واالستقاللية واملصداقية وتغليب  .2

 ش يء أخر. مصالح الشركة على أي

بذلك الحد األقص ى من العناية إلنجاز األعمال واملهام املوكلة له، وأن يكون على إطالع على جميع  .3

 التطورات التي تتعلق بعمل الشركة وأنشطتها.

اخطار اللجنة بما يلم به من عوارض قد تمنع تنفيذ واجباته بشكل صحيح أو ما قد يمنعه من  .4

 حضور اجتماعات اللجنة.

على حضور اجتماعات اللجنة واملبادرة في الطرح واملشاركة اإليجابية فيما يصب في  املواظبة .5

 مصلحة الشركة. 

 

 : اختصاصات اللجنةالرابعةاملادة 

 اختصاصات تتعلق باملكافآت: .أ

إعداد سياسة واضحة ملكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان املنبثقة عن املجلس واإلدارة  .1

 العتمادها من الجمعية العامة، على أن 
ً
التنفيذية، ورفعها إلى مجلس اإلدارة للنظر فيها تمهيدا

قق من التحمتابعة تطبيقها و يراعي في تلك السياسة اتباع معايير ترتبط باألداء، واإلفصاح عنها، و 

 تنفيذها.

توضيح العالقة بين املكافآت املمنوحة وسياسة املكافآت املعمول بها، وبيان أي انحراف جوهري  .2

 عن هذه السياسة.
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 املراجعة الدورية لسياسة املكافآت، وتقييم مدى فعاليتها في تحقيق أهدافها. .3

 ورؤساء القطاعاتإلدارة بمكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان املنبثقة منه التوصية ملجلس ا .4

 بالشركة وفقا للسياسة املعتمدة.

 

 اختصاصات تتعلق بالترشيحات: .ب

 اقتراح سياسات ومعايير واضحة للعضوية في مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية. .1

 للسياسات واملعايير املعتمدة، التوصية ملجلس اإلدارة بترشيح أعضاء فيه وإعادة ترشيحهم  .2
ً
وفقا

 .ممن تتوفر بهم عوارض الترشحمع مراعاة عدم ترشيح أي شخص 

 إعداد وصف للقدرات واملؤهالت املطلوبة لعضوية مجلس اإلدارة وشغل وظائف اإلدارة التنفيذية .3

 .بالشركة

تقل عن )علي أن ال  تحديد الوقت الذي يتعين على العضو تخصيصه ألعمال مجلس اإلدارة .4

 .اجتماعين(

املراجعة السنوية للمتطلبات الالزمة من املهارات أو الخبرات لعضوية مجلس اإلدارة ووظائف  .5

 اإلدارة التنفيذية.

مراجعة هيكل مجلس اإلدارة واللجان التابعة واإلدارة التنفيذية وتقديم التوصيات في شأن  .6

 التغييرات التي يمكن إجراؤها.

تقاللية األعضاء املستقلين، والتحقق من عدم وجود أي تعارض التحقق بشكل سنوي من اس .7

 مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.

وضع وصف وظيفي لألعضاء التنفيذيين واألعضاء غير التنفيذيين واألعضاء املستقلين وكبار  .8

 التنفيذيين.

مجلس االدارة أو كبار وضع اإلجراءات الخاصة في حال وجود مركز شاغر ضمن عضوية  .9

 التنفيذيين.

تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس اإلدارة، واقتراح الحلول ملعالجتها بما يتفق مع مصلحة  .10

 الشركة.

 التوصية ملجلس اإلدارة بترشيح الرئيس التنفيذي ورؤساء القطاعات في الشركة. .11

 الشركة. التوصية ملجلس اإلدارة بعزل وقبول استقالة رؤساء القطاعات في .12

 التوصية ملجلس اإلدارة بتوفير التدريب الكافي والدعم الالزم للرئيس التنفيذي .13
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 : صالحيات اللجنةالخامسةاملادة 

تتولى اللجنة دراسة املوضوعات التي تختص بها أو التي تحال إليها من مجلس اإلدارة، وترفع  .1

لقرارات إذا فوض إليها املجلس ذلك، على توصياتها إلى املجلس التخاذ القرار بشأنها، أو أن تتخذ ا

من الئحة حوكمة الشركات والتي تنص (21)راعى في ذلك ما نصت عليه الفقرة )ب( من املادة أن ي  

 أو جهات أو 
ً
على أنه "تقع على عاتق مجلس إدارة الشركة املسؤولية عن أعمالها  وإن فوض لجانا

األحوال، ال يجوز ملجلس اإلدارة إصدار تفويض أفراد في ممارسة بعض اختصاصاته. وفي جميع 

 عام أو غير محدد املدة".

للجنة االستعانة بمن تراه من الخبراء واملختصين من داخل الشركة أو من خارجها في حدود  .2

ضمن ذلك في محضر اجتماع اللجنة، مع ذكر اسم الخبير وعالقته بالشركة صالحياتها،  على أن ي  

 أو اإلدارة التنفيذية.

 للجنة حق االطالع على سجالت الشركة ووثائقها فيما يتعلق باختصاصها وألداء مهامها. .3

وكل لها .4
 
من  للجنة حق التحري في كل ما يندرج تحت صالحياتها واختصاصاتها وكذلك األمور التي ت

 .مجلس اإلدارة في حدود األنظمة ذات العالقة

 

 : اجتماعات اللجنةالسادسةاملادة 

أشهر على األقل(،  ثالثةسنويا )كل  اربع اجتماعاتبصفة دورية على أال تقل عن تجتمع اللجنة  .1

 تجتمع كلما دعت الحاجة إلى ذلك.كما 

ال يحق ألي عضو في مجلس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية عدا أمين سر اللجنة وأعضاء اللجنة  .2

 على مشوره.حضور اجتماعاتها إال إذا طلبت اللجنة االستماع إلى رأي أو الحصول 

شترط لصحة اجتماع اللجنة حضور أغلبية أعضائها، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات  .3 ي 

 الحاضرين، وعند تساوي األصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس االجتماع.

يجب توثيق اجتماعات اللجنة وإعداد محاضر لها تتضمن ما دار من نقاشات ومداوالت، وتوثيق  .4

ائج التصويت، وحفظها في سجل خاص ومنظم، وبيان أسماء األعضاء توصيات اللجنة ونت

الحاضرين والتحفظات التي أبدوها إن وجدت، وتوقيع هذه املحاضر من جميع األعضاء 

 الحاضرين.

في حال فوضه   ّ–من قبل رئيس اللجنة أو أمين السر  اجتماعات اللجنةتوجه الدعوة لحضور  .5

جتماع بوقت كاف. كما يجب تزويد أعضاء اللجنة بجدول قبل موعد اال  –بذلك رئيس اللجنة 

 أعمال االجتماع والوثائق الالزمة قبل موعد االجتماع بخمسة أيام على األقل.
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 لدواعي السفر أو ألي سبب طارئ آخر جاز للعضو  .6
ً
في حال تعذر حضور عضو اللجنة شخصيا

وفي  –سواء كانت مرئية أو مسموعة  –االجتماع من خالل وسائل االتصال الحديثة  املشاركة  في

 .يوقع عليه جميع األعضاء مجتمعين أو متفرقين كل األحوال وجب توثيق ذلك في محضر االجتماع

تجوز إنابة عضو لعضو آخر من أعضاء اللجنة نيابة عنه بموجب تفويض خطي يرسل لرئيس  .7

لجنة وأمين سرها، وال يجوز أن ينوب العضو الحاضر أصالة عن أكثر من عضو واحد في حضور ال

 ذات االجتماع. 

8.  
ً
 تقدم اللجنة تقريرا

ً
 ملجلس اإلدارةسنويا

ً
كما يتم تقديم تقاريرها وتوصياتها للمجلس ، موجزا

 بالتمرير متى ما دعت الحاجة لذلك. 

 

 ية مجلس اإلدارة: إجراءات الترشيح لعضو السابعةاملادة 

على اللجنة عند ترشيح أعضاء مجلس اإلدارة مراعاة ما ورد في الئحة حوكمة الشركات من شروط  .1

 وأحكام، وما تقرره هيئة السوق املالية من متطلبات.

طرح أسماؤهم أمام الجمعية العامة عدد  .2
 
يجب أن يفوق عدد املرشحين ملجلس اإلدارة اللذين ت

 يكون لدى الجمعية العامة فرصة االختيار من بين املرشحين. املقاعد املتوافرة بحيث

 

 : نشر إعالن الترشيح لعضوية مجلس اإلدارةالثامنةاملادة 

على الشركة نشر إعالن الترشح في املوقع اإللكتروني للشركة واملوقع اإللكتروني للسوق )تداول( وفي أي 

األشخاص الراغبين في الترشح لعضوية مجلس وسيلة أخرى تحددها هيئة السوق املالية، وذلك لدعوة 

 مدة شهر على األقل من تاريخ اإلعالن.
ً
 اإلدارة، على أن يظل باب الترشح متاحا

 

 : حق املساهم في الترشيح لعضوية مجلس اإلدارةالتاسعةاملادة 

أو غيره الشركة في ترشيح نفسه  من مساهميمساهم  أيخل ما ورد في هذه الالئحة من أحكام بحق ال ي   

 لعضوية مجلس اإلدارة وفقا ألحكام نظام الشركات ولوائحه التنفيذية.
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 :  اختصاصات رئيس اللجنة وأمين السرالعاشرةاملادة 

 اختصاصات رئيس اللجنة: .أ

 يترأس رئيس اللجنة اجتماعاتها والدعوة لها. .1

كما يقوم بإضافة أي بند متى ما طلب  ،وضع جدول أعمال االجتماع بعد التنسيق مع باقي األعضاء .2

 أحد األعضاء ذلك.

 حضور اجتماعات الجمعية العامة للمساهمين وتمثيل اللجنة أمام مجلس اإلدارة. .3

 والتأكد من تنفيذها. هاوتوصياتاللجنة متابعة قرارات  .4

 

 اختصاصات أمين السر:  .ب

ا في سجل خاص، ويرسل يوثق أمين السر مناقشات وتوصيات اللجنة في محاضر، ويقوم بحفظه .1

 أمين السر املحاضر لرئيس وأعضاء اللجنة خالل عشرة أيام عمل من تاريخ انعقاد االجتماع.

التنسيق مع جميع األعضاء بخصوص مواعيد االجتماعات، والتأكد من تزويدهم بكافة الوثائق  .2

 الالزمة ملناقشتها حسب البنود املدرجة في جدول األعمال.

 واملحاضر والسجالت التي تصدر عن اللجنة. حفظ كافة الوثائق  .3

 

 مكافآت أعضاء اللجنة الحادية عشرة:املادة 

 ملا تقرره  تكون مكافآت أعضاء اللجنة بناء على السياسة املعتمدة من قبل مجلس اإلدارة .1
ً
وطبقا

 .( في السنة املالية50,000الجمعية العامة للشركة على أن ال تزيد عن مبلغ )

 بحيث ال تكون مكافآت أع .2
ً
اذا كان  –يتجاوز ما يقبضه عضو اللجنة ضاء اللجنة مبلغا مقطوعا

 في مجلس اإلدارة 
ً
 .عن الحدود العليا املسموح بها بموجب نظام الشركات -عضوا

تلتزم الشركة بتغطية كافة مصاريف التنقل والسكن وأي مصاريف أخرى لتمكين العضو من  .3

 اللجنة ذات العالقة بمهامها.حضور االجتماعات واملشاركة في أنشطة 

يتم اإلفصاح عما تقاضاه أعضاء اللجنة من مكافآت أو بدالت أو مزايا ضمن تقرير مجلس اإلدارة  .4

 السنوي.

وبعد موافقة  تصرف املكافأة والبدالت بعد اعتماد القوائم املالية السنوية املوحدة املدققة .5

 .الجمعية العامة للشركة
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 : أحكام ختاميةعشرةثانية املادة ال   

 .للشركةيعمل بهذه الالئحة ويتم االلتزام بأحكامها فور اعتمادها من قبل الجمعية العامة  .1

2.  
 
 نشر الالئحة على موقع الشركة اإللكتروني.ت

3.  
 
عدل هذه الالئحة متى ما دعت الحاجة لذلك بموجب اقتراح من مجلس اإلدارة، ويصدر بموجبه ت

 كة. قرار من الجمعية العامة الشر 


