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 قدمةامل

مع   التوافق شركة اسمنت اليمامة" بهدف إدارة مجلس عن املنبثقة الترشيحات واملكافآت  لجنة ميثاق" إعداد  تم

هـ  1438/ 16/05( وتاريخ  8- 16-2017القرار ) بموجب املالية السوق  هيئة مجلس من الصادرة الشركات حوكمة الئحة

والتي13/02/2017املوافق   ء - الشركة ملساهمي العامة الجمعية تقوم" بأن تقتض ي م. 
ً
مجلس   من  اقتراح على بنا

وإجراءات   ضوابط امليثاق ذا ه شملي أن على ،)اللجنة(  الترشيحات واملكافآت   لجنة ميثاق باعتماد  )املجلس(  -اإلدارة  

 ومكافآتهم.  عضويتهم، ومدة أعضائها، اختيار وقواعد  ومهامها، اللجنة، عمل

 في لجنة واحدة الترشيحات واملكافآتدمج لجنتي : ولىاملادة األ 

 إلى الفقرة )
ً
( من املادة الخمسون من الئحة حكومة الشركات التي تنص على أنه يجوز للشركة دمج لجنتي  7استنادا

، على أن تستوفي اللجنة املتطلبات الخاصة  الترشيحات واملكافآت  في لجنة واحدة تسمى لجنة الترشيحات واملكافآت

، وأن تجتمع اللجنة بصفة دورية كل ستة أشهر على األقل،  بأي منهما، وأن تمارس جميع االختصاصات املقررة لهما

 .ا امليثاقفي لجنة واحدة بموجب هذ الترشيحات واملكافآتوعلى ذلك قررت الشركة دمج لجنتي 

 الهدف :نيةاملادة الثا

واملكافآت لجنة تهدف اليمامة   إدارة مجلس مساعدة إلى الترشيحات  اسمنت  للقيام(شركة   باملهام الشركة( 

 :واملسؤوليات التالية

 .تنفيذها ومتابعة اليمامة ملوظفي والحوافز املكافآت خطة على االشراف .1

 .الشركة مستوى  على العليا للقيادات اإلداري  التعاقب خطط على اإلشراف .2

 .باألداء ربطها من والتأكد بالشركة التنفيذية واإلدارة واللجان املجلس لعضوية الترشح عملية على اإلشراف .3

 .املوظفين تظلمات سياسة تطبيق من والتأكد اإلشراف .4

 .واللجان املجلس أعضاء أداء تقييم عملية ادارة .5

 عضويتهم ومدة  ترشيحهم وكيفية الترشيحات واملكافآت لجنة أعضاء اختيار قواعد: ثالثةالاملادة 

إدارة الشركة من غير أعضاء املجلس   تشكل .1 بينهم  اللجنة بقرار من مجلس  التنفيذيين، على أن يكون من 

 .عضو مستقل على األقل

 يكون  أن على  خمسة، على عضويتها تزيد وال األقل على أعضاء ثالثة من  اللجنة عضوية  تشكل  أن ينبغي .2

 سواءً  اللجنة عضوية في خارجيين خبراء تعيين إمكانية مع التنفيذيين غير  اإلدارة مجلس من أعضاء أعضاءها

 .غيرهم املساهمين أو من كانوا

 يتم تعيين أعضاء اللجنة ملدة ال تتجاوز ثالث سنوات ويجوز إعادة تعيينهم حسب احتياجات تكوين اللجنة.  .3

 في لجنة  .4
ً
 ، على أال يشغل منصب رئيس اللجنة. الترشيحات واملكافآتيجوز أن يكون رئيس املجلس عضوا

 م تعيينه في أول اجتماع للجنة بعد تشكيلها.يجب أن يكون رئيس اللجنة من األعضاء املستقلين، ويت .5
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 وطبيعة ومسؤولياتها اللجنة بمهام العالقة ذات واملؤهالت املناسبة بالخبرة اللجنة  أعضاء يتمتع أن يجب .6

 .عملها

 لعضو  يجوز  كما مناسبا، يراه وقت أي في اللجنة أعضاء  كل أو / من أي استبدال أو /عزل  اإلدارة ملجلس يحق .7

 .مناسب وقت في ذلك يكون  أن بشرط اللجنة عضوية من يستقيل اللجنة أن

 ممن يكون  أن على الشاغر، املركز اإلدارة أن يعيين عضوا في ملجلس كان اللجنة أعضاء أحد مركز شغر إذا .8

 .التعيين حدوث تاريخ من خمسة أيام عمل خالل الهيئة تبلغ أن ويجب والكفاية، الخبرة تتوافر فيهم

 على تطرأ تغييرات وأي تعيينهم عند عضويتهم وصفات  اللجنة أعضاء  تشعر الهيئة بأسماء  أن الشركة على .9

   .الهيئة من الصادرة الشركات حوكمة الئحة حددتها التي خالل خمسة أيام عمل ذلك

 اللجنة واختصاصات هام: مرابعةالاملادة 

 عن مسؤولة فإنها ذلك  إلى باإلضافة  ،الترشيحات واملكافآت هما بجانبين املتعلقة واالختصاصات املهام اللجنة تتولى

 :اللجنة واختصاصات مهام يلي وفيما .دورية بصفة وذلك للمجلس أنشطتها عن تقديم تقارير

 ( اختصاصات لجنه الترشيحاتأ

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

 للسياسات واملعايير املعتمدة، مع مراعاة   .2
ً
التوصية للمجلس بترشيح أعضاء فيه وإعادة ترشيحهم وفقا

 عدم ترشيح أي شخص سبقت إدانته بجريمة مخلة باألمانة.

 اإلدارة ووظائف  اإلدارة مجلس لعضوية الخبرات أو  املهارات من الالزمة للمتطلبات السنوية املراجعة .3

 التنفيذية. 

 ظيفي للقدرات واملؤهالت املطلوبة لعضوية مجلس اإلدارة ووظائف اإلدارة التنفيذية. و  وصف  وضع .4

 .اإلدارة مجلس ألعمال تخصيصه العضو  على  يتعين الذي الوقت تحديد .5

 يمكن التي التغييرات شأن في التوصيات وتقديم التنفيذية واإلدارة واللجان اإلدارة مجلس هيكل مراجعة .6

 .إجراؤها

 .التنفيذيين وكبار املستقلين واألعضاء التنفيذيين غير  واألعضاء التنفيذيين لألعضاء وظيفي وصف  وضع .7

 .التنفيذيين كبار أو االدارة مجلس أعضاء ضمن مركز شغور  حال في الخاصة اإلجراءات وضع .8

  الشركة. مصلحة مع يتفق بما ملعالجتها الحلول  واقتراح اإلدارة، مجلس في والقوة الضعف  جوانب تحديد .9

 كما العتمادها، املجلس على  وعرضها  بخصوصها تعديالت بأي والتوصية املجلس  لجان مكافآت مراجعة .10

 املجلس لجان من  أي عضوية مقاعد شغر أحد حال للمجلس في توصياتها بتقديم اللجنة أن تقوم يجوز 

 .الحاجة جدد عند أعضاء بتعيين

 إذا مصالح تعارض أي وجود عدم من والتحقق املستقلين، األعضاء استقاللية من سنوي  بشكل التحقق .11

 .أخرى  شركة إدارة مجلس عضوية يشغل كان العضو 

 .التنفيذيين كبار خدمة وإنهاء بتعيين الخاصة الرئيس التنفيذي توصيات ومراجعة دراسة .12
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الرئيس   و وللمجلس عامة بصفة للشركة الوظيفي اإلحالل أو اإلداري  التعاقب خطط  ومراجعة دراسة .13

 .خاصة بصفة التنفيذيين وكبار التنفيذي

 الشركة مهام عن واللجان املجلس في  الجدد لألعضاء والتعريف  التدريب من مناسب مستوى  توفير  .14

 .املطلوبة بالكفاءة أعمالهم أداء من بما يمكنهم ومنجزاتها

 تدريبية ودورات برامج على التنفيذية واإلدارة اإلدارة مجلس  أعضاء من كل لحصول  الالزمة اآلليات تطوير .15

 .الشركة بأنشطة العالقة ذات املجاالت في ومعارفهم مهاراتهم تنمية بغرض بشكل مستمر

 .للشركة التنظيمي الهيكل ومراجعة وضع في اإلدارة مساعدة مجلس .16

 اختصاصات لجنه املكافآت ب(

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

تحفيز  تعزز  فيها  للنظر اإلدارة مجلس إلى ورفعها املتميزة، الكوادر على واملحافظة اإلداري  الجهاز من 

الجمعية العتمادها تمهيدا  باألداء، ترتبط معايير  اتباع السياسة تلك في يراعى أن على العامة، من 

 .تنفيذها من والتحقق عنها، واإلفصاح

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

 .السياسة

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

 بالشركة التنفيذيين وكبار منه املنبثقة واللجان اإلدارة مجلس أعضاء بمكافآت اإلدارة ملجلس التوصية .4

 .املعتمدة وفقا للسياسة

م أن .5  على الشركة وتنميتها إنجاح على التنفيذية واإلدارة اإلدارة مجلس أعضاء حث بغرض املكافآت تقدَّ

 .املدى الطويل  على باألداء املكافآت من املتغير  الجزء تربط كأن الطويل، املدى

 تحديد جانب إلى  األجل وقصيرة طويلة الحوافز ذلك في بما التنفيذي،  للرئيس املالية املكافآت مراجعة .6

 .اإلدارة مجلس  إلى بشأنها توصيات وتقديم الرئيس التنفيذي من تحقيقها  النتائج املتوقع سقف 

 لكبار األخرى  واملزايا املالية للمكافآت العامة واملعايير  املوجهات الرئيس التنفيذي حول  توصيات مراجعة .7

 من (1) الفقرة في واملذكورة املتبعة السياسة ضوء في بتنفيذها يقوم الرئيس التنفيذي  التنفيذيين والتي

 .أعاله) )ب

 نشر إعالن الترشح  )ج

وسيلة تلتزم الشركة بنشر إعالن الترشح في املوقع اإللكتروني للشركة واملوقع اإللكتروني للسوق )تداول( وفي أي  

 
ً
تحددها الهيئة، وذلك لدعوة األشخاص الراغبين في الترشح لعضوية املجلس، على أن يبقى باب الترشيح مفتوحا

 .مدة شهر على األقل من تاريخ اإلعالن
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 اللجنة  صالحيات برز أ :خامسة  الاملادة 

 .وجه التحديد على املجلس يطلبه موضوع أي أو ومهامها، اختصاصاتها ضمن يدخل أمر أي عن التحري  حق .1

 حق االطالع على سجالت الشركة ووثائقها.  .2

طلب إيضاح أو بيان من أعضاء املجلس أو اإلدارة التنفيذية أو موظفي الشركة بغرض التحري واالستفسار  .3

 عن أي معلومات.

أخرى متى ما  حق االستعانة باملشورة القانونية والفنية من أية جهة خارجية أو أية جهة استشارية مستقلة   .4

 ملساعدة اللجنة في أداء مهامها. 
ً
 كان ذلك ضروريا

 اللجنة  عمل وإجراءات وضوابط جتماعات: ادسة السااملادة 

 طارئة أو استثنائية اجتماعات تعقد أن لها يجوز  كما بصفة دورية كل ستة أشهر على األقل، اللجنة تجتمع .1

 .ةاللجن رئيس من  دعوة على بناءً  وذلك العمل تقتضيه مصلحة ما حسب

الجماعية(  الهاتفية املحادثة(الحديثة   االتصال بوسائل اللجنة اجتماعات في املشاركة اللجنة لعضو  يجوز  .2

 سبب ألي أصالة بسبب سفره أو حضوره تعذر حال في وذلك أصالة حضر كمن الحالة بهذه مشاركته وتعد

 .طارئ 

 .أعضائها أغلبية بحضور  اللجنة الجتماع القانوني النصاب يكتمل .3

 االجتماع، وفي ذات حضور  في واحد عضو  من أكثر  عن ينوب أن  )أصالة الحاضر(اللجنة   لعضو  يجوز  ال .4

 رئيس يقم لم حال وفي الجلسة، تلك لترأس أعضائها أحد تفويض  له يحق اللجنة رئيس تعذر حضور  حال

 .االجتماع يترأس من بينهم من اللجنة أعضاء يختار االجتماع، من يترأس بتفويض اللجنة

 له صوت الذي الرأي يرجح األصوات تساوي  وعند الحاضرين األعضاء آراء بأغلبية اللجنة قرارات تصدر .5

 .اللجنة رئيس

 .االجتماع قبل اللجنة رئيس مع بالتنسيق بالدعوة تضمينه يتم والذي االجتماع أعمال جدول  إعداد يتم .6

 من بذلك للقيام تفويضه  تم إذا اللجنة سر أمين أو  اللجنة  رئيس قبل من اعاالجتم لحضور  الدعوة توجه .7

 كافية مدة قبل الالزمة والوثائق العروض ارسال يتم كما الجلسة، موعد من كافية مدة قبل الرئيس قبل

 .االجتماع موعد من

 التنفيذية االدارة فريق من اللجنة أعضاء  لغير  يمكن أنه اال اجتماعاتها، حضور  اللجنة أعضاء  لغير  يحق ال .8

 اللجنة من دعوة أو طلب على بناء  االجتماعات من جزء أو كل حضور  املراقبين أو املوظفين أو واملديرين

 .الالزمة لتزويدها باملعلومات وذلك

يجب توثيق اجتماعات اللجنة وإعداد محاضر لها تتضمن ما دار من نقاشات ومداوالت، وتوثيق توصياتها  .9

التي  ون والتحفظات  الحاضرين  األعضاء  أسماء  وبيان  ومنظم،  خاص  سجل  في  وحفظها  التصويت،  تائج 

 وتوقيع هذه املحاضر من جميع األعضاء الحاضرين.  -إن وجدت-أبدوها 
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أسئلة  .10 على  لإلجابة  للشركة  العامة  للجمعيات  أعضائها  من  عنه  ينوب  من  أو  اللجنة  رئيس  يجب حضور 

 املساهمين.

 إدارة مجلس إلى ترفع  التي الدورية التقارير خالل ومن رئيسها عبر  اللجنة وأداء أعمال اإلدارة مجلس يتابع .11

 .الشركة

 مين سر اللجنة : أسابعة الاملادة 

 في(قراراتها   على التصويت حق له يكون  أال على الشركة موظفي  من أو أعضائها بين من  لها أمين سر اللجنة تختار

وتوثيقها   محاضرها وإعداد اللجنة مسؤوال عن القيام باإلعداد الجتماعات وأنشطة ويكون   )أعضائها غير  من حال كان

 وتقوم األخرى، واللوجستية اإلدارية واإلجراءات أعضائها بين والتواصل وقراراتها، وتوجيهاتها توصياتها  تنفيذ ومتابعة

 .الخصوص هذا في بها املعمول  السياسات ضوء في صرفها وطريقة مكافأته اللجنة بتحديد

 اللجنة أعضاء مكافآت: ثامنة الاملادة 

النظام  مع يتوافق وبما اإلدارة مجلس يضعها التي السياسة على بناءً  ألعضاء اللجنة السنوية املكافآت تحدد .1

 .العالقة ذات والقوانين واألنظمة للمساهمين  العامة الجمعية وقرارات للشركة األساس ي

 مقطوعا اللجنة أعضاء مكافآت تكون  .2
ً
 أخرى  مزايا الجلسات، وأي عن حضور  بدل إلى باإلضافة  -إن وجد- مبلغا

 للضوابط ويتم التنفيذية واإلدارة اللجان وأعضاء ألعضائه اإلدارة مجلس يضعها التي سياسة املكافآت  في ترد

 .السياسة تلك الواردة في وفقا للضوابط صرفها

 )السياسة هذه ونشر وتعديل مراجعة( ختامية أحكام: التاسعةاملادة 

 العامة الجمعية قبل من اعتمادها  تاريخ اعتبارا من الشركة قبل من به االلتزام ويتم السياسة هذه في جاء بما يعمل

 من املصالح وأصحاب والجمهور  املساهمين لتمكين اإللكتروني الشركة موقع على السياسة هذه للمساهمين وتنشر

 ويتم ، الترشيحات واملكافآت  لجنة قبل من  -  الحاجة عند - دورية بصفة السياسة هذه ويتم مراجعة عليها، االطالع

 املقترحة التعديالت ومراجعة بدراسة يقوم الذي اإلدارة، مجلس على اللجنة من قبل مقترحة تعديالت أي عرض

 .للمساهمين العتمادها العمومية للجمعية بها ويوص ي

 


