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لجنة  الئحة على تغييرات بإجراء التوصية"( اإلدارة مجلس أعضاء" أو" المجلس" اسمب بعد فيما إليه المشار) اإلدارة لمجلس يجوز
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 .على النحو المالئم المعنية لألطراف التنازالت أو التعديالت هذه عن

 .تسلسلًيا وترقيمها على هذه الوثيقة تطرأالتعديالت التي تأريخ  يجب -

 التحديثات. عند إجراء كافة وتوقيعهل أدناه السج يجب استخدام -

 

 الموافقات

 التاريخ التوقيع الدور االسم
   (المراجعة)رئيس اللجنة  رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت

   (التوصية)رئيس مجلس اإلدارة  رئيس مجلس اإلدارة
   اإلقرار العامةالجمعية  –ن مو المساه

 



2 

 

 جدول المحتويات

 3 المقدمة 1
 3 الغرض 2
 4 تنظيم لجنة الترشيحات والمكافآت 3
 4 هيكل لجنة الترشيحات والمكافآت 3-0 
 5 مكافآت اللجنة 3-7 
جراءات اللجنة 3-3   5 اجتماعات وا 
 6 محاضر االجتماعات 3-2 
 6 اللجنة سلطة 3-5 
 7 اللجنة مسؤوليات عن التقارير إعداد 3-6 
 8   مكافآتوليات لجنة الترشيحات والمسؤ  4
 8 اتالترشيح مسؤوليات 2-0 
 11 المكافآت مسؤوليات 2-7 
 12 أخرى مسؤوليات 2-3 
 12 والمكافآتمسؤوليات أعضاء لجنة الترشيحات  5
 13 العالقة مع اآلخرين 6
 13  توجيه األعضاء الجدد 7
 



3 

 

 المقدمة  -1

 يتماشى شركات حوكمة إطار التباع ("الشركة" أو" السعودية زين)" ةالسعودي المتنقلة االتصاالت شركة إدارة مجلس سعي إطار في
 نظام متطلباتل تلبيتها ولضمان ،7102 فبراير 03 بتاريخ السعودية المالية السوق هيئة عن الصادرة الشركات حوكمة الئحة مع

 والممارسات ،واالستثمار التجارة وزارة عن هـ )"نظام الشركات"(82/10/0331( وتاريخ 3الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/ الشركات
 64و (ب)66 المادة) العامة الجمعية في المساهمون اليقره الئحةال هبهذ اإلدارة مجلس أوصى الشركات، حوكمة مجال في الرائدة
 (.  الشركات حوكمة الئحة من )ب(

اللجنة وكيفية أدائها،  مسؤولياتق نطا تفصيللبا تصف)"اللجنة"(، و  عمليات لجنة الترشيحات والمكافآت الئحةال ههذ حكمت 0-7
جراءاتها ) ومنها على سبيل المثال ال الحصر  (.الئحة حوكمة الشركات ( من2( و)1) 56المادة هيكلها وا 

الالزمة بموجب أي لوائح معمول بها، باإلضافة إلى للمجلس بالتغييرات  اتهاتقدم توصيو ، سنويًّا الئحةال ههذاللجنة  تراجع 0-3
 . الرائدةطابقتها مع الممارسات م

ويتضمن تقييم  ،لجنةالتعده الذي لتقييم الذاتي ا، بناًء على تقرير سنويًّاأداء لجنة الترشيحات والمكافآت بتقييم المجلس يقوم  0-2
 أنشطة اللجنة.كل عضو في ومدى التزام داء أل اتقييمً لجنة الترشيحات والمكافآت 

الئحة حوكمة التسجيل واإلدراج و الشركات وقواعد نظام الموضحة في الواردة في هذه الوثيقة المعاني  لكلمات والعباراتتحمل ا 0-5
 الصادرة عن هيئة السوق المالية والمتطلبات التنظيمية األخرى. الشركات

يحات والمكافآت ، قرر مجلس إدارة زين السعودية دمج لجنتي الترشالئحة حوكمة الشركات( من 7) 56المادة كما ورد في  0-6
 ". زين السعوديةشركة في لجنة واحدة باسم "لجنة الترشيحات والمكافآت ل

 الغرض  -2

الئحة حوكمة يحات والمكافآت هو مساعدة المجلس، وفًقا لقواعد الترشيحات والمكافآت الواردة في الغرض الرئيسي للجنة الترش 7-0
 :ةاألمور اآلتيب فيما يتعلق الشركات

 .يين أعضاء المجلسترشيح وتع -
 .وكبار التنفيذيين، بما يشمل األداء السنوي للمجلس واللجانلمتطلبات المهارات المناسبة لعضوية المجلس المراجعة السنوية  -
 .في المصالح وذلك على أساس سنوي تعارضوعدم وجود أي ضمان استقاللية األعضاء المستقلين  -
 .1ات ومكافآت المجلس واللجان وكبار التنفيذيينوضع سياسات واضحة فيما يتعلق بتعويض -
 
 
 
 

                                                           
األشخاص: الرئيس التنفيذي  . ومن هؤالءاالستراتيجية وتنفيذ القراراتن عن إدارة عمليات الشركة اليومية، وعرض و ولؤ لمسكبار التنفيذيين هم األشخاص ا 1

 والمدير المالي. ومن ينوب عنه
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 لجنة الترشيحات والمكافآت تنظيم-3
 
 هيكل لجنة الترشيحات والمكافآت 3-1

غير أعضاء مجلس ، تتكون لجنة الترشيحات والمكافآت من الئحة حوكمة الشركاتمن  (64) و (66) نمادتيلل وفًقا 3-1-1
 3مستقل   واحد على أن يكون من بينهم عضو   ،بقرار معتمد من المجلسوذلك  ،ساهمين أو آخرين، سواء من الم2اإلدارة التنفيذيين

لجنة الترشيحات استبعاد أحد األعضاء بشرط صدور قرار معتمد من المجلس. ويكون رئيس على األقل. ويجوز للمجلس المطالبة ب
  (.الئحة حوكمة الشركات )ب( من 51المادة ) والمكافآت مستقالًّ 

الئحة حوكمة ( من 4) 56المادة ( أعضاء )5( أعضاء على األقل وال تزيد عن خمسة )3تتكون اللجنة من ثالثة ) 3-0-7
 (.الشركات

 .في مكانه، يعين المجلس عضًوا جديًدا أو استقالته في حالة وفاة أحد أعضاء اللجنة 3-0-3

(. الئحة حوكمة الشركات( من 5) 56المادة "( )الرئيس" ـبعد ب )ُيشار إليه فيما اللجنةرئيس يعمل أحد األعضاء بصفة  3-0-2
في  اجتماعات اللجنة لرئاسة للرئيسويجوز للمجلس أيًضا ترشيح نائب . وينبغي أن يكون مستقالًّ  ،الرئيسهذا  اإلدارة مجلسويعين 

 .حال غياب الرئيس

( 5) 56المادة ) .المساهمين أسئلة على لإلجابة مةالعا لجمعياتعنه اجتماعات ا ينوب من أو الرئيس حضرأن ي يجب 3-0-5
 (.الئحة حوكمة الشركاتمن 

 اللجنة بسجالت محاضر اجتماعاتلالحتفاظ اللجنة"(  سر لجنة )ُيشار إليه فيما بعد باسم "أمينا أمين سرتعين اللجنة  3-0-6
أحد  أمين السر أن يكون جوزويموافقة المجلس.  بناء علىلجنة ا كأمين سرأيًضا  يعملالمجلس أن  سر . ويجوز ألمينوقراراتها

اللجنة من غير أعضاء  سر ن أمينيًضا من خارج المجلس. وفي حالة كو أو من خارج اللجنة، ويمكن أن يكون أأعضاء اللجنة 
أن يكون فيها  اللجنة إذا لم يكن عضًوا سر نوال ينبغي ألمي .أي حق في التصويتجتماعات اللجنة الحضوره عند ليس له اللجنة، ف

اللجنة  سر للجنة. ويكون أمينا سرل اً أمين مع مهامه بصفته تعارضأخرى من شأنها أن تؤدي إلى  مسؤولياتمشترًكا في مهام أو 
 :عما يلي مسؤواًل 

 .تقارير عن أداء اللجنة إلى المجلس رفعاالحتفاظ بالسجالت الكاملة الجتماعات اللجنة بغرض  -

 .إلى األطراف المعنيةتمرير قرارات اللجنة  -

 .ي واإلجراءات التنظيميةنظامالتي تستوجب االمتثال ال ارات المعنية بشأن قرارات اللجنةالتنسيق مع اإلد -

 .وضع آلية لمتابعة قرارات اللجنة -

 .أخرى يكلفه بها رئيس اللجنة أو أي من أعضائها مسؤوليةتنفيذ أي مهمة أو  -

                                                           
 شهريًّا أو سنويًّا.، أو الذي ال يتلقى راتًبا بدواٍم كامل في الشركةا س اإلدارة ال يمتلك منصًبا إداريًّ غير التنفيذي هو عضو في مجل العضو 2
من المسائل التي تؤثر على  وقراراته، وال تسري عليه أي   رأيهالكاملة في  ةباالستقالليالعضو المستقل هو عضو غير تنفيذي في مجلس اإلدارة يتمتع  3

 حوكمة الشركات. الئحةمن  71االستقاللية المنصوص عليها في المادة 
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ذا كان عضو اللجنة المجلس. و  دورةلمدة ال تتجاوز ت والمكافآت لجنة الترشيحا دورة تمتد 3-0-2 فإن من أعضاء مجلس اإلدارة ا 
إذا كان من غير أعضاء أما لجنة. امن عضوية  ختياريةاستقالته االببانتهاء عضويته في المجلس أو عضويته في اللجنة تنتهي 

 اللجنة.  بانقضاء دورةاستقالته أو عضويته ب ، فتنتهيالمجلس

 مكافآت اللجنة  3-2

 على ما يلي: – عضو مجلس اإلدارة اتاستحقاق ما يعادلب عليهايحصل التي  المكافآت إلىإضافة  -يحصل كل عضو  3-7-0

 ينظام األساسال على النحو الوارد فيلالجتماعات وفًقا لنسبة حضوره  على مكافأةكل عضو من أعضاء اللجنة  يحصل 
 قرار المجلس. وبناًء على

مصروفات الشخصية التي تكبدوها الحصول على جميع ال يالرئيسالمقيمين خارج مقر الشركة  اللجنةيحق ألعضاء  3-7-7
 لحضور االجتماع، وفًقا لسياسة وحقوق أعضاء المجلس غير المقيمين في زين السعودية.

المادة ألعضاء اللجنة ) المقدمةاألخرى  عن المكافآت والمدفوعات العامةيكشف تقرير مجلس اإلدارة المقدم إلى الجمعية  3-7-3
 (.الئحة حوكمة الشركاتمن  33

 .على النحو الذي تقرره اللجنةالحصول على تعويض سنوي  - اللجنةلم يكن من أعضاء إذا  –اللجنة  سر حق أمينستي 3-7-2

جراءات اللجنة 3-3  اجتماعات وا 

 .عامالسنوي الخاص بها في االجتماع األول من كل  اتلجنة الترشيحات والمكافآت جدول االجتماع تعتمد 3-3-0

 ،(الئحة حوكمة الشركاتمن  (7) 56المادة أشهر ) (6) مرة على األقل كل ستة لجنة الترشيحات والمكافآت تجتمع 3-3-7
الشركة  قرة في متجتمع اللجنو طلب المجلس. أو بناًء على  تراه مناسباً خر حسبما أكثر من ذلك من وقت آلويجوز أن تجتمع اللجنة 

االجتماعات الهاتفية أو ا أو عبر مجلس )يمكن حضور االجتماعات شخصيًّ لم تصدر تعليمات بخالف ذلك من ال ، مايرئيسال
 (.المرئية ]المنعقدة بواسطة الفيديو[

هذه الدعوة  مع يرسلو ( من أعضاء اللجنة. 7أي عضوين )تجتمع لجنة الترشيحات والمكافآت بدعوة من رئيس اللجنة أو  3-3-3
 ( أيام2ل موعد االجتماع بسبعة )أي وسيلة أخرى قب عبرا أو إلى األعضاء أو ُيرسل إلكترونيًّ  باليدم ُيسل  و  جدول أعمال االجتماع

 موافقة متبادلة بين جميع األعضاء.بذلك  التنازل عنلم يتم ، ما على األقل

 رئيس.العد موافقة اللجنة جدول أعمال كل اجتماع ب سر د أمينع  يُ  3-3-2

من غيرهم  دعوة، غير أنه يجوز للرئيس اجتماعاتهاحضور - السروأمين أعضاء اللجنة عدا  –ال يحق ألي شخص  3-3-5
في الشركة  المسئوليناإلدارة العليا وكبار أن تدعو للجنة  ويجوز(. الئحة حوكمة الشركاتمن  )أ( 53المادة ) للحضوراألشخاص 

 . على قرارات اللجنة التصويتمن المدعوين حق  يكون ألي  أن  دون، لحضور اجتماعها

 .جميع اجتماعاتهاحضوره عند يرأس رئيس اللجنة  3-3-6

وسائل ويمكن أن يستخدم األعضاء ال. هأو نائبالرئيس حضور و حضور غالبية أعضاءها اللجان  اجتماعات لصحة ُيشترط 3-3-2
من  )ب( 53المادة تعليقاتهم وقراراتهم )ثات الفيديو والمؤتمرات عن ُبعد في اإلدالء بآرائهم و لكتروني ومحادالتكنولوجية، أي البريد اإل
 (.الئحة حوكمة الشركات
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 ال يمكن أن يرشح أحد أعضاء اللجنة أي عضو آخر للتصرف نيابًة عنه أو للتصويت في االجتماعات.  3-3-8

 أن تتخذ اللجنةاللجنة وعند عدم القدرة على اجتماع اللجنة، يمكن  في حاالت الطوارئ أو المواقف الخارجة عن سيطرة 3-3-9
 . بالتمريرقراراتها 

ح األصوات تساوي دوعن الحاضرين، أصوات بأغلبية قراراتها تصدر 3-3-01  .االجتماع سرئي معه صوت الذي الجانب يرج 
 (.الئحة حوكمة الشركاتمن  )ب( 53المادة )

)محاضر االجتماعات(  من هذه الوثيقة 2-3البند  في على النحو الواردكتوب الجتماعاتها تحتفظ اللجنة بمحضر م 3-3-00
 (.الئحة حوكمة الشركاتمن  )ج( 53المادة )

  محاضر االجتماعات 3-4

 دارة، ويتم توفير هذهفي سجالت مجلس اإل محاضر تودعُتسجل مداوالت وقرارات لجنة الترشيحات والمكافآت في  3-2-0
 (.الئحة حوكمة الشركاتمن  )ج( 53المادة عضاء الذين حضروا االجتماع )األلجميع أعضاء اللجنة بعد موافقة جميع ضر االمح

 إلى المجلس. وُتوثق اجتماعات اللجنة على النحو التالي: وترفع تقريًرا عنهاتحتفظ اللجنة بسجل الجتماعاتها  3-2-7

حاضرين والمتغيبين وملخص للنقاشات التي دارت في االجتماع والقرارات يذكر المحضر تاريخ ومكان االجتماع وأسماء ال -
 والتوصيات المتعلقة بها.

د أمين  - وُيرسل إلى جميع أعضاء اللجنة لالطالع. تُقدم أي  ،جتماعكل امن ( أيام عمل 2مسودة المحضر خالل سبعة ) السريع 
ال ُيعتبر المحضرأسبوع من تاريخ استالم المسودة  من أعضاء اللجنة خالل عضو أي قبل على المحضر منمالحظات  قد تم  وا 

 .الموافقة عليه

 . به التعليقات إلى الرئيس ارسل المحضر مرفقً ويُ األعضاء، إن ُوجدت، لمالحظات  وفًقااللجنة مسودة المحضر  سر يعدل أمين -

د أمين -  .وأمين السر الرئيس بعد توقيعه من قبلأعضاء اللجنة ه إلى ويرسل الرئيساللجنة المحضر النهائي وفًقا لتوصيات  سر يع 

 مرفق بها الوثائق والمراسالت ذات الصلة. ،النسخة الموقعة للمحضر في ملف خاصتحفظ  -

 سلطة اللجنة 3-5

. واتخاذ القرارات بخصوص الترشيحات والمكافآت بتفويض من المجلسالمراجعة يكون دور لجنة الترشيحات والمكافآت هو  3-5-0
حدود مسؤولياتها وتتطلب  تدخل ضمنوعلى اللجنة اتخاذ القرارات بخصوص تلك األمور بالنيابة عن المجلس فيما يتعلق بأي مسألة 

 المجلس.صادرة عن تعديل أي قرارات   للجنة يحق ال  7-5-3 تحسين.باتخاذ إجراء أو القيام 

 :ما يليافآت ، يحق للجنة الترشيحات والمكهاتحقيق أهداف في سبيل 3-5-3

 .وموافقتهما العامة، وفًقا لتوجيهات المجلس والجمعية الئحةهذه ال المهام والوظائف المحددة فيأداء  -

لحصول على تقارير أو معلومات عن ، والحق في اولي الشركة من جميع المستوياتجميع كبار موظفي ومسؤ مع  حرية التواصل -
 بالتنسيق مع الرئيس التنفيذي.و ها مسؤولياتسًبا للوفاء بالشؤون المالية للشركة، حسبما تراه منا



7 

صدار توجيهات إلى كبار مسؤ إرسال ما توصلت إليه من نتائج وتوصيات بشأن أي إجراءات تصحيحية إلى ال - ولي مجلس وا 
اللجنة أو إبالغ توصيات  أما الموافقة وتطبيقوعلى المجلس . مصفوفة الصالحياتوموظفي الشركة، وفًقا لسلطتها المحددة في 

 من ق بل اللجنة.  ةالمقدمتوصيات الالعدول عن اللجنة بأسباب 

ودراستها، في حدود نطاق  أي مسألة ُتعرض عليهامراجعة صالحية أداء اللجنة لدورها الرقابي، تمتلك اللجنة في ظل  3-5-2
 الحساباتومدققي  رينحق لها تعيين المستشاويموظفي الشركة، جميع دفاتر وسجالت ومرافق و حرية االطالع على مع أنشطتها، 
 أن تطلب اللجنة من أي  ويجوز ، أو تكبد مصاريف إضافية تتحملها الشركة في الحدود المالية المتفق عليها مع المجلس. الخارجيين

ومدققي االستشاريين : على سبيل المثال ال الحصر)ومستشاريها ولي أو موظفي الشركة أو أي من الجهات التابعة لها من كبار مسؤ 
الئحة حوكمة من  )ب( 52المادة ) .االجتماع باللجنة بعد التنسيق مع الرئيس التنفيذيالحسابات والمستشارين القانونيين( 

الخاصة بشركة زين المراجعة تلتزم اللجنة بالتنسيق مع لجنة  –الداخليين والخارجيين  –الحسابات لمدققي (. وبالنسبة الشركات
 السعودية.

 رئيس أو قرار منالولي وموظفي الشركة بدون موافقة كبار مسؤ بمن تلقاء أنفسهم االتصال أعضاء اللجنة  يحظر على 3-5-5
 .اللجنة

 اللجنة مسؤولياتعن  إعداد التقارير 3-6

في نطاق  ةالواقع حول جميع المسائلبعد كل اجتماع  اإلجراءاتبشأن إلى المجلس  بشكل رسميالتقارير رئيس اليرفع  3-6-0
 (.الئحة حوكمة الشركاتمن  (2) 56المادة بشفافية. ويحق للمجلس متابعة األنشطة بانتظام )و ه مسؤولياتمهامه و 

مع التقرير السنوي للشركة فيما يتعلق بأنشطتها وعدد االجتماعات المنعقدة خالل السنة ُيرفق  سنوي   تلتزم اللجنة بإعداد بيانٍ  3-6-7
 تي حضرها كل عضو.وعدد االجتماعات ال

 ما يلي: العامةأن يتضمن تقرير مجلس اإلدارة المقدم إلى الجمعية تضمن اللجنة  3-6-3

 الشركات. الئحةمن  93الكشف عن مكافآت أعضاء المجلس واإلدارة التنفيذية العليا، كما نصت المادة  -

مكافآت في صورة  لية،السنوات الما خالل ،الرئيس ذلك في ، بماأعضاء مجلس اإلدارة التي حصل عليهاكل المبالغ ببيان شامل  -
باإلضافة إلى جميع المبالغ التي تلقاها األعضاء بصفتهم موظفين أو تنفيذيين في الشركة أو مقابل  وغيرها من المزايا،وبدل النفقات 

عات المجلس وعدد االجتماعات التي عدد اجتماانات عن وينبغي أن يتضمن التقرير أيًضا بيخدمات فنية أو إدارية أو استشارية. 
 (.2615 لعام الشركات نظاممن  76المادة مة )اتاريخ آخر جمعية عمنذ عضو  حضرها كل  
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 لجنة الترشيحات والمكافآت  مسؤوليات-4

 ت كاآلتي:لجنة الترشيحات والمكافآ مسؤولياتو  اختصاصاتتكون ، الئحة حوكمة الشركاتمن  (65)والمادة  (60)وفًقا للمادة 

 الترشيحات مسؤوليات 4-1

 اللجنة المجلس وتساعد. العامةالجمعية  تقرها اإلدارة سمجل في للعضوية واضحة ومعايير سياساتب التوصية للمجلس 2-0-0
  (.الئحة حوكمة الشركاتمن ( 3) 22والمادة  65المادة في تطبيق هذه السياسات ) أيًضا

 والمدير المالي. من الئحة حوكمة الشركات( 25المادة الرئيس التنفيذي )ى تعيين بالموافقة عل للمجلسالتوصية  2-0-7

 ينالتنظيمي  والمدراءالمدير المالي  خالففي الشركة،  ئيس التنفيذي لتعيين كافة كبار المسؤولينالموافقة على توصيات الر  2-0-3
  .ينو االستراتيجي

عادة مجلسال أعضاء بترشيح اإلدارة لمجلس التوصية 2-0-2  ترشيح عدم مراعاة مع المعتمدة، والمعايير للسياسات وفقاً  ترشيحهم وا 
  (.الئحة حوكمة الشركاتمن  65المادة ) .األمانةالشرف أو ب مخلة بجريمة إدانته سبقت شخص أي

 وما أحكام،و  شروط من الئحة حوكمة الشركات في ورد ما مراعاة اإلدارة سمجل أعضاء ترشيح عند لجنةال ىعل 2-0-2-0
  .)أ( من الئحة حوكمة الشركات( 66)المادة  متطلبات من هيئة السوق المالية تقرره

 عدد يفوق العامة الجمعية أمام أسماؤهم ُتطرح الذين لمجلسا لعضوية المرشحين عدد تؤكد اللجنة لمجلس اإلدارة أن 2-0-2-7
 (.الئحة حوكمة الشركاتمن )ب(  66المادة ) المرشحين بين من ياراالخت فرصة العامة الجمعية لدى يكون بحيث الشاغرة المقاعد

  من الئحة حوكمة الشركات.  11المادة كما وردت في باعتماد شروط عضوية المجلس مجلس الاللجنة  توصي 2-0-2-3

من الئحة حوكمة  (68)دة عالقات المستثمرين اللجنة بما يتعلق بالتزام زين السعودية بالمامسؤول اللجنة و  سر أمين ُيبلغ 2-0-5
السوق المالية السعودية و لكتروني الخاص بزين السعودية نشر إعالن الترشيح على الموقع اإل، والتي تتطلب من الشركة الشركات
 اإلدارة. مجلس لعضوية الترشح في الراغبين األشخاص لدعوة وذلك ؛أخرى تحددها هيئة السوق المالية وسيلة ومن خالل أي)تداول( 

 65المادة )الشركة  مصلحة مع يتفق بما لمعالجتها الحلول وتقترح اإلدارة، سمجل في والقوة الضعف نقاطتحدد اللجنة  2-0-6 
 . (من الئحة حوكمة الشركات
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وكمة من الئحة ح 65المادة تطوير القدرات والمؤهالت بما يشمل مراجعة المهارات والخبرات: ) بهدفتلتزم اللجنة باآلتي  2-0-2
 (الشركات

الموارد  
 البشرية

أمين سر 
المجلس/ 

مدير الدائرة 
 القانونية

الرئيس 
 التنفيذي

لجنة الترشيحات 
 والمكافآت

 المجلس

لقدرات والمؤهالت إعداد وصف ل
المطلوبة لعضوية المجلس، بما فيها 
 المراجعة السنوية للمهارات والخبرات

 تماداالع والتوصيةالمراجعة  المراجعة المبادرة 

لقدرات والمؤهالت إعداد وصف ل
المطلوبة لكبار التنفيذيين، بما فيها 
  المراجعة السنوية للمهارات والخبرات

المراجعة   المبادرة
 والتوصية

 - الموافقة

المباشر  للتابع وضع وصف وظيفي
ثناء كبار للرئيس التنفيذي )باست
، بما فيها ولين(التنفيذيين/ كبار المسؤ 

 نوية  للمهارات والخبراتالمراجعة الس

المبادرة 
 والتوصية

 - - االعتماد 

 

 اللجنة كاآلتي: مسؤوليةتكون هيكل المجلس وكبار التنفيذيين وزين السعودية، بخصوص  2-0-8

 المجلس لجنة الترشيحات والمكافآت الرئيس التنفيذي الموارد البشرية 
زين السعودية شركة الهيكل التنظيمي ل

)المادة هيكل اإلدارة العليا(  –ل )المستوى األو 
من الئحة حوكمة  65ه( والمادة -1) 22

 الشركات(

 االعتماد المراجعة والتوصية المراجعة المبادرة

من الئحة حوكمة  65)المادة هيكل المجلس 
 الشركات(

المراجعة المبادرة و    
 والتوصية

 االعتماد

هيكل اإلدارات / الهيكل  –المستوى الثاني 
 يمي التنظ

المبادرة 
 والتوصية

   االعتماد
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 اآلتي:كولة ، تكون اللجنة مسؤ المناصب الشاغرة والتعاقببتخطيط فيما يتعلق  2-0-9

الموارد  
 البشرية

أمين سر 
 المجلس

الرئيس 
 التنفيذي

لجنة الترشيحات 
 والمكافآت

 المجلس

إجراءات المناصب الشاغرة  
ألعضاء المجلس )انظر 

المادة ) أعاله( 2-0-0
من الئحة حوكمة  65

 الشركات(

 تقديم التوصيات المراجعة والتوصية  المبادرة 
موافقة الجمعية ل)

 العامة(

خطة تعاقب كبار التنفيذيين 
( 1)36( و1) 25)المادة 

من الئحة حوكمة 
 الشركات(

المبادرة 
 والتوصية

المراجعة  
 والتوصية

تُقدم خطة التعاقب  المصادقة
 لكبار التنفيذيين

 أيًضا إلى المجلس 

المباشر للرئيس  للتابع
ثناء كبار التنفيذي )باست

 ولين(التنفيذيين/ كبار المسؤ 

المبادرة 
 والتوصية

المراجعة  
 واالعتماد

- - 

 

 :من الئحة حوكمة الشركات( 65المادة )على النحو التالي ولة بالوصف الوظيفي، تكون اللجنة مسؤ  فيما يتعلق 2-0-01

 المجلس لجنة الترشيحات والمكافآت الرئيس التنفيذي شريةالموارد الب 
ألعضاء المجلس  الوصف الوظيفي

 المستقلين(  –غير التنفيذيين  –)التنفيذيين 
 االعتماد المراجعة والتوصيةالمبادرة و   

المبادرة  لكبار التنفيذيين الوصف الوظيفي
 والتوصية

المراجعة 
 والتوصية

 - االعتماد

للرئيس ي للتابع المباشر الوصف الوظيف
)باستثناء كبار التنفيذيين/ كبار  التنفيذي

 المسئولين(

المبادرة 
 والتوصية

 - - االعتماد

 

 .من الئحة حوكمة الشركات( 65المادة )اإلدارة  مجلس ألعمال تخصيصه العضو على يتعين الذي الوقتاللجنة  تحدد 2-0-00

 وجود وعدم المستقلين، األعضاء يةاستقالل من سنوي بشكل تتحقق اللجنة، الشركاتحوكمة من الئحة  65للمادة وفًقا  2-0-07
   .أخرى شركة إدارة سمجل عضوية يشغل العضو كان إذا مصالح تعارض أي

تعارض  للتعامل مع حاالت سياسة مكتوبةبمجلس لل وتوصي تستعرض اللجنةبما سبق، فيما يتعلق  2-0-07-0
 متطلبات السياسة أيًضا هذه تراعي (. وينبغي أنمن الئحة حوكمة الشركات 44و 43وأ( -2) 22المواد ) المصالح
 .2615 لعام من نظام الشركات 73-71المواد 
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ع عامالت تجارية مله تهدايا من أي شخص عضو من أعضاء المجلس  أي   تتأكد اللجنة من عدم قبول 2-0-07-7
 (. من الئحة حوكمة الشركات 43المادة إلى تعارض المصالح ) ؤديأن تالهدايا  من شأن تلككان ، إذا السعوديةزين 

التنظيمي لإلدارة إضافة إلى مكافآت وعالوات كافة الموظفين. كما وتقوم  مراجعة واعتماد الهيكل عنتكون اللجنة مسؤولة  2-0-03
 اللجنة بتقديم توصياتها الى المجلس بخصوص مكافآت وعالوات الرئيس التنفيذي.  

 المكافآت  سؤولياتم 4-2

 وتساعدوكبار التنفيذيين.  واللجان المنبثقة عنهأعضائه  مكافآتل بسياسة مراجعة والتوصية لمجلس اإلدارةعلى اللجنة  2-7-0
من الئحة حوكمة الشركات،  61المادة مع متطلبات بما يتوافق إلى الجمعية العامة هذه السياسة في تقديم  أيًضا المجلساللجنة 
  لزين السعودية. يوالنظام األساس 7105 لعام من نظام الشركات 76 والمادة

 . بشكل دوري نهام المرجوة األهداف تحقيق في فعاليتها مدى وتقييم المكافآت سياسة مراجعةعلى اللجنة  2-7-0-0

 انحراف أي وبيان بها، لالمعمو  المكافآت وسياسة الممنوحة المكافآت بين لعالقةا توضيحو التقديم للمجلس على اللجنة  2-7-7
 (.من الئحة حوكمة الشركات 61 ةاد)المفي تقرير مجلس اإلدارة  وعرض هذا األمر ،السياسة هذه عن جوهري

لسياسة  وفقاً  التنفيذيين وكبار عنه المنبثقة واللجان اإلدارة مجلس أعضاء بمكافآت اإلدارة لمجلس التوصيةعلى اللجنة  2-7-3
 :(من الئحة حوكمة الشركات 61 ةاد)الم: النحو التالي علىالمكافآت المعتمدة 

 

 المجلس لجنة الترشيحات والمكافآت الرئيس التنفيذي الموارد البشرية 
توصيات بخصوص مكافآت أعضاء مجلس 

المجلس وكبار المنبثقة عن جان للااإلدارة و 
 التنفيذيين

تقديم  التوصيةالمبادرة و   
 التوصيات

موافقة ل)
الجمعية 

 امة(الع
أنواع المكافآت الممنوحة لموظفي الشركة 

( من الئحة حوكمة 14) 22المادة )
 (.الشركات

 االعتماد التوصية المراجعة  المبادرة 

شركة، ال تطبيق ودفع المكافآت على مستوى
ا للميزانية قً )وف التدرج الوظيفيبما فيها هيكل 

ن(.والسياسة المعتمدتي  

 - - االعتماد المبادرة والتوصية

 

باألداء  المرتبطة: المكافآت الثابتة والمكافآت على سبيل المثال ال الحصرتشمل المكافآت الممنوحة لموظفي الشركة  2-7-3-0
 والخاصةنظام الشركات ب عمالً إلجراءات التنظيمية الصادرة وا بما ال يتعارض مع الضوابط، أسهم شكل)العالوات( والمكافآت في 

 (.من الئحة حوكمة الشركات (14) 22 ةاد)الملمدرجة شركات المساهمة االب
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 أخرى مسؤوليات 4-3

من  33المادة : )على النحو التاليالالزم وبرامج التدريب  والتعريف في إعداد التوجيه زين السعوديةجهود  تراقب اللجنة 2-3-0
 (.الئحة حوكمة الشركات

أمين سر  الموارد البشرية 
 المجلس

الرئيس 
 التنفيذي

ة الترشيحات لجن
 والمكافآت

 المجلس

برامج ألعضاء مجلس اإلدارة 
 المعينين حديثًا 

 االعتماد المراجعة والتوصية المراجعة المبادرة 

   االعتماد  المبادرة والتوصية لكبار التنفيذيين
     واالعتمادالمبادرة  آخرين

 

 ومكتوب واضح بشكل هنائبو  الرئيس وتحديد مسؤوليات صاتبشأن اختصا توصي اللجنة للمجلسبناًء على طلب المجلس،  2-3-7
 )ج( من الئحة حوكمة الشركات(.  72)المادة ذلك  من ياألساس الشركة نظام خال وذلك في حال

 .بين الحين واآلخرالمجلس بها األنشطة األخرى التي قد يكلفها تلتزم اللجنة بأداء  2-3-3

 افآتأعضاء لجنة الترشيحات والمك مسؤوليات-5

ألعضاء رئيس اللجنة ا كما يخطروالمشاركة في المناقشات بفاعلية.  اللجنةجهدهم لحضور اجتماعات  قصارىاألعضاء  يبذل 5-0
 .جتماعاحضور أي ا في حال عدم القدرة على كتابيًّ 

األعضاء نشر  علىيحظر . كما مهامهمأداء  في إطارعليها  يطلعونسرار الشركة التجارية التي األعضاء على أ حافظي 5-7
تتم  في حال حدوث ذلك، ُيفصل العضو من اللجنة وقدو المعلومات السرية إلى المساهمين خارج الجمعية العامة أو أي طرف آخر. 

 اإلفصاح.  عن مساءلته عن األضرار المالية الناجمة

 تشارة.أعضاء اللجنة أداء أي وظيفة إدارية في الشركة حتى ولو على سبيل االس يحظر على 5-3

في مجال  تحديث معلوماتهماألعضاء على  يحافظ، كما المناسبنحو العلى  هممسؤولياتمهامهم و  بأداءاألعضاء  يلتزم 5-2
 مصالح الشركة.بما يحقق تخصصهم 

 يلتزم األعضاء باألمانة والصدق والموضوعية واالستقاللية في أداء مهامهم.  5-5

لشركة أو لمصالح ال عارضتبقواعد السلوك واألخالقيات أو سياسة وظائف قد تخل األعضاء المشاركة في أي  يحظر على 5-6
تمنعهم من أداء  قد مع مصالح الشركة أواألعضاء قبول أي وظائف قد تؤدي إلى تعارض  يحظر على عن ذلك، مبادئها. فضاًل 

 مهامهم بموضوعية واستقاللية.

القائمة مع المصالح وطبيعة هذه ما فيها ملكية األسهم في الشركة( )ب على األعضاء اإلفصاح عن جميع المصالح الشخصية 5-2
  ولين.وكبار المسؤ بمجلس اإلدارة أي صلة شخصية اإلفصاح عن و  ،الشركة
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 العالقة مع اآلخرين -6

ائمة في زين لجان المجلس واللجان اإلدارية األخرى القعليها أن تحافظ على العالقة الجيدة مع اللجنة  مسؤولياتطاق نيحتم 
 السعودية.

 توجيه األعضاء الجدد -7

ولين بخصوص الخطط من كبار المسؤ  تقديمية على عروضهذا البرنامج  يحتويو عضاء اللجنة الجدد، أل تعريفيبرنامج م قد  يُ سوف 
رامج المطابقة والعمليات وقواعد وب والشؤون القانونيةوقضايا إدارة المخاطر البارزة االستراتيجية للشركة والقضايا المالية والمحاسبية 

 ينسخ من نظام زين األساس تقديميتم سكما الداخليين والخارجيين. والمدققين السلوك وهيكل اإلدارة وأهم السياسات والممارسات 
  والملخص التنفيذي لخطة الشركة. اتفاقية اإلدارة  لألعضاء الجدد، فضاًل عن

 

 

 

  

 




