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: أ
ً
   التعر�فاتوال

 .شركة أسواق عبد هللا العثيم الشركة: 

 . بد هللا العثيمشركة أسواق عا�جمعية العامة ملساه�ي : العامةا�جمعية 

 .شركة أسواق عبد هللا العثيممجلس إدارة مجلس اإلدارة: 

 �جنة امل�افآت  ال�جنة: 
ّ
 .إدارة شركة أسواق عبد هللا العثيملة من مجلس وال��شيحات املش�

 اهم�ن. الئحة عمل �جنة امل�افآت وال��شيحات لشركة أسواق عبد هللا العثيم املعتمدة من ا�جمعية العامة للمس الالئحة: 

 عضو �جنة امل�افآت وال��شيحات �شركة أسواق عبد هللا العثيم. عضو ال�جنة: 

 �� اإلدارة التنفيذية للشركة اإلدارة �شركة أسواق عبد هللا العثيم عضو مجلس : العضو التنفيذي 
ً
 عمال اليومية لها. �� األ ويشارك الذي ي�ون متفرغا

 إلدارة الشركة وال �شارك �� األعمال اليومية لها. ة أسواق عبد هللا العثيم �شركمجلس اإلدارة  عضو: التنفيذيغ�� العضو 
ً
 الذي ال ي�ون متفرغا

  يتمتع باالستقالل التام �� مركزه وقراراتھ، وال ينطبق عليھ أي من عوارض االستقالل �شركة أسواق عبد هللا العثيم  عضو مجلس إدارة غ�� تنفيذي    العضو املستقل: 

 . � األنظمة الصادرة من هيئة السوق املالية وا�جهات ذات الصلة �املنصوص عل��ا 

، واق��اح القرارات االس��اتيجية وتنفيذها، �الرئيس التنفيذي  شركة أسواق عبد هللا العثيماأل�خاص املنوط ��م إدارة عمليات  :  أو كبار التنفيذي�ن   اإلدارة التنفيذية

 ابھ واملدير املا��. ونوّ 

 :
ً
 الغرض   ثانيا

  لتعز�ز   اإلدارة مجلس  بما �ساعد  دف هذه الالئحة إ�� تحديد ضوابط عمل ال�جنة و�جراءا��ا، ونطاق أعمالها ومسؤوليا��ا، وآلية اتخاذ قرارا��ا ومهام وواجبات أعضا��ا،  ��

 واللوائح. األنظمةل أ�شطة و�جراءات العمل بالشركة مع ، وتوافق وامتثاوال��شيح لعضو�ة مجلس اإلدارة  ع��ا �عارض �� املصا�حال�ي ينتج األعمال  ومراجعةمسئولياتھ 

 
ً
  واختيار الرئيس  ال�جنة �شكيل: ثالثا

  )أ
ّ
ز�د عن ي عن ثالثة وال    يقل عدد أعضا��ابحيث ال    غ��هم، من    التنفيذي�ن أو  اإلدارة غ�� من أعضاء مجلس  �جنة امل�افآت وال��شيحات  اإلدارة  ل بقرار من مجلس  �ش�

 لقرار �شكيلها ،مستقلعضو مجلس إدارة  أس ال�جنةوأن ير  ،أعضاء خمسة
ً
 .  ع�� أال تتجاوز مدة دورة مجلس اإلدارة  وت�ون مدة ال�جنة وفقا

 لرئيسها، و�جوز أن �ع�ن من ب�ن أعضا��ا أ�ع�ن من ب�ن  �� أول اجتماع لها، ول�جنة أن    ع�� ال�جنة أن تختار من ب�ن أعضا��ا رئيس ال�جنة )ب
ً
��هم غمن  و  أعضا��ا نائبا

 . سكرت�� لها

 ھ. شغور عضو�ة ال�جنة �سبب االستقالة أو ألي سبب آخر، فإنھ يحق �جلس اإلدارة �عي�ن عضو �� امل�ان الشاغر و�كمل العضو ا�جديد مدة سلف ة�� حال )ج

 / أو أعضاء بال�جنة. بما ال يتجاوز ا�حد األع�� أثناء مدة عملها، يجوز للمجلس أن �ع�ن �� حال ا�حاجة إ�� ز�ادة عدد أعضاء ال�جنة )د
ً
 عضوا

 :
ً
 ال�جنةأعضاء معاي�� وأسس اختيار  را�عا

 ونظامأ )1
ً
 ن يتمتع باألهلية املعت��ة شرعا

ً
 .ا

 التنفيذي�ن. ي�ون عضو ال�جنة من أعضاء مجلس اإلدارة  أال )2

 ولم �سبق لھ أن أدين �� جر�مة تتعلق بالشرف واألمانة. يتصف باألمانة واالستقامةأن  )3

 . املهنةع�� اتخاذ قرارات حكيمة ومتماشية مع قيم وأخالقيات القدرة وأن ت�ون لديھ  ،عمال ال�جنةألة �� ّعاالوقت ال�ا�� للمشاركة الف  لديھأن ي�ون  )4

 أن يتمتع با�حياد واملوضوعية. )5

 للسياسات وطبيعة عمل ال�جنة.  )6
ً
 معقوال

ً
 أن ي�ون لديھ فهما

 
ً
  ان��اء عضو�ة ال�جنة: خامسا

 لقرار �شكيلهامدة ال�جنة جنة بان��اء تنت�ي عضو�ة ال�
ً
إعفاء أي من   يجوز للمجلسكما  ،ال�جنةأي من معاي�� عضو�ة  ،أو عند فقدانھ ،باستقالتھأو  ، وفاة العضوأو  ،وفقا

  ألي سبب من األسباب الداعية لذلك أعضاء ال�جنة
ً
 . بالشركةو�� الوقت املعقول بما ال ي�حق ضررا

 
ً
 ومحاضرهاة ال�جن : اجتماعاتسادسا

وذلك بناًء ع�� طلب رئيس ال�جنة أو أحد أعضا��ا مع بيان   ،ا�حاجةاجتماعات إضافية �لما دعت    ولها أن �عقد ،ع�� األقل  بصفة دور�ة �ل ستة أشهرتجتمع ال�جنة   )1

األعضاء، أغلبية  وموافقة  لالجتماع  الدعوة  اجتماعا��  ،اإلدارة   مجلس   طلب   ع��   بناءً   أو  أسباب  ل�حة  حضور  ويش��ط  بأغلبية نصف  ا  قرار��ا  وتصدر  األعضاء، 

 صوات يرجح الرأي الذي صوت معھ رئيس االجتماع. أصوات ا�حاضر�ن وعند �ساوي األ 

2( .
ً
 يجوز بموافقة أغلبية األعضاء تأجيل أو إلغاء أي اجتماع وذلك وفق ما تراه ال�جنة مناسبا

 .ويعت�� ا�حضور أصالة أو املسموع املرئي �ق االتصالطر يجوز ل�جنة عقد اجتماعا��ا باستخدام وسائل التقنية عن  )3

ع�� أن يتم تزو�د جميع األعضاء ا�حاضر�ن وغ�� ا�حاضر�ن لالجتماع بمسودة ،  ا�حاضر�ن  ��ا �� محاضر يوقعها جميع األعضاءايتم تثبيت اجتماعات ال�جنة وقرار  )4

ع�� املسودة فع�� األعضاء تزو�د رئيس ال�جنة ��ا خالل ف��ة ال تتجاوز (سبعة) أيام من تار�خ    محضر االجتماع �� املدة ا�حددة، و�ن وجدت أي مالحظات أو �عديالت

 ما لم يكن املا�ع لذلك سبب طارئ يخضع تقديرها لرئيس ال�جنة.  ھإرسال ا�حضر و�ال اعت��ت املسودة ��ائية و�تم استكمال توقيع

ال�جنة، وال �عفى أي عضو ن �� محضر اجتماع  ن يدوّ أظ و �� ذلك التحّف إن يب�ن األسباب ال�ي دعتھ  أ�جنة ع��  ظ ع�� أي قرار تتخذه اليجوز ألي عضو بال�جنة التحّف  )5
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 من مسؤوليتھ عن القرارات املتخذة باالجتماع �� حال غيابھ عن ا�حضور ما لم يبد تحفظ عل��ا. 

 ا�حاجة. ذات الصلة حسب   وتقديم املعلومات اجتماعا��اغ��هم �حضور أو  أو اإلدارة التنفيذية إدارة الشركةمجلس من أعضاء  أيل�جنة دعوة يحق  )6

 
ً
 : جدول األعمال واملستندات املؤ�دة سا�عا

ند أو بنود جديدة سواًء  يتم التقيد بجدول أعمال االجتماع مع األخذ �� االعتبار أي موضوعات يق��ح إضاف��ا من األعضاء �� اجتماع سابق، و�حق ألي عضو إضافة ب )1

 االجتماع أو عند إقرار جدول االجتماع و�درج البند ضمن بنود االجتماع للمناقشة.قبل 

وب اتخاذها مشفوعة باملؤ�دات يتم تزو�د األعضاء بالوسائل املتاحة سواًء بال��يد اإللك��و�ي أو غ��ه بجدول األعمال واملوضوعات املق��ح مناقش��ا والقرارات املطل )2

ال تقل عن أسبوع لالجتماعات ا�جدولة عدا االجتماعات الطارئة يتم تزو�د األعضاء بمدة معقولة و�افية قبل االجتماع بحيث تمكن   وذلك قبل موعد االجتماع بمدة 

 العضو من دراسة البنود والوثائق املطروحة ل�ل بند.

قدر ل�ل موضوع مدرج فيھ. )3
ُ
قدر لالجتماع، والوقت امل

ُ
 يحدد �� جدول األعمال الوقت امل

رئيس ال�جنة   وجود أي استفسار أو طلب توضيح من أي عضو حول أي من بنود جدول األعمال أو وثائقھ قبل موعد االجتماع يتم الرد عل��ا �� وق��ا من قبل�� حال   )4

 أو من يفوضھ بذلك. 

 وقتھ.�� حال وجود أي تحديث أو �غي�� سواًء حول جدول أعمال االجتماع أو وثائقھ يتم تزو�د األعضاء بالتغي�� ��  )5

 
ً
 : مهام رئيس ال�جنة ومسؤولياتھثامنا

 ثال ما ي��:مع االعتبار ملهام ومسؤوليات العضو �ش�ل عام الواردة �� هذه الالئحة، �شمل املهام واملسؤوليات األساسية لرئيس ال�جنة ع�� سبيل امل

غياب رئيس ال�جنة ونائبھ (إن وجد)، فعليھ أن يفوض و�وقت �ا�� أحد أعضا��ا   رئاسة و�دارة اجتماعات ال�جنة، و�� حال غيابھ يحل محلھ نائبھ (إن وجد)، و�� حال )1

 لالجتماع.
ً
 لرئاسة االجتماع، و�� حال عدم تفو�ضھ ألحد األعضاء، فع�� ال�جنة أن تختار من ب�ن أعضا��ا ا�حاضر�ن رئيسا

 اإلشراف ع�� أعمال ال�جنة وضمان االل��ام بالئح��ا من ا�جهات املعنية.  )2

 .أو من يفوضھ بذلكإدارة أعمال ال�جنة ومتا�ع��ا  )3

 يجية.ضمان سالمة القرارات والتوصيات ال�ي تتخذها ال�جنة، وأ��ا مبنية ع�� أسس معرفية وتصب �� مص�حة تحقيق أهداف الشركة وخططها االس��ات )4

 ر ذات ا�خاطر ا�حرجة. رفع املوضوعات �جلس اإلدارة ال�ي لم تتوصل ف��ا ال�جنة إ�� قرار �شأ��ا والتقار� )5

 متا�عة تنفيذ قرارات ال�جنة وتوصيا��ا وا�جهات ذات الصلة ��ا.  )6

 التحض�� لالجتماعات و�عداد جدول األعمال و�قراره وضمان توفر الوثائق واملستندات املؤ�دة لھ. )7

 اق��اح جدول اجتماعات ال�جنة ل�ل عام قبل بدايتھ ومشاركتھ مع األعضاء.  )8

 الالئحة والتحقق من مدى ا�حاجة لتحدي��ا.متا�عة االل��ام ب )9

 للمتعارف عليھ.التأكد من   )10
ً
 تدو�ن محاضر االجتماعات والقرارات وتوثيقها وحفظها وفقا

 تزو�د أعضاء ال�جنة بجدول أعمال أي اجتماع مع الوثائق املؤ�دة لھ وضمان حصول األعضاء ع�� أي تحديثات عل��ا.  )11

تماعات و�� ف��ة ال تز�د عن (سبعة) أيام من تار�خ ا�عقاد االجتماع، واألخذ �� االعتبار ألي مق��حات أو �عديالت ع�� ا�حضر أو تزو�د األعضاء بمسودة محاضر االج )12

 أي قرارات صادرة �� االجتماع.

 ضمان ا�حصول ع�� التواقيع الالزمة ع�� محاضر االجتماعات وأي قرارات وحفظها �� ملف خاص.  )13

 ات والتوصيات ال�ي تقرها ال�جنة، و�عداد قائمة ملتا�عة القرارات بحيث تتضمن م�خص القرارات وجهات تنفيذها وآخر املستجدات عل��ا ع�� التأكد من تنفيذ القرار  )14

 أن �عرض ع�� ال�جنة �� �ل اجتماع.

 لرئيس ال�جنة تفو�ض جزء من مهامھ ملن يراه من أعضاء ال�جنة.  )15

 
ً
 واجبات ومسئوليات عضو ال�جنة : تاسعا

أن يخطر رئيس ال�جنة فعليھ    �اعن إحدى اجتماعا�  عضو ال�جنة  طرأ ما �ستوجب غيابو�� حال  الة �� أعمالها،  الفعّ   ال�جنة واملشاركةنتظام �� حضور جلسات  اال  )1

 وال يجوز للعضو االنصراف من ا�جلسة قبل ختامها إال بإذن من رئيس ال�جنة. ،بأي وسيلة إخطار متاحة

 بھ. ب لالجتماع واالطالع قبل االجتماع ع�� املوضوعات املدرجة ع�� جدول أعمال �ل اجتماع واملطروحة للنقاش وقراءة �افة الوثائق املتعلقةالتحض�� ا�جيد واملناس )2

 لھ. �عم�سبب قيامھ   معلومات �عت�� سر�ة، ما وقف عليھ من العامة يذ�ع للغ�� �� غ�� ا�جمعية وأال والشركة،ا�حافظة ع�� أسرار عمل ال�جنة  )3

إيضاح أي قرار وطلب  تار�خ استالمھ للمسودة    ف��ة معقولة منع�� مسودة وقائع ومحاضر اجتماعات ال�جنة وفهمها �ش�ل جيد و�بداء مالحظاتھ عل��ا خالل    االطالع )4

 وا�ح �� تلك ا�حاضر.  نص غ�� أو 

 بھ. األعمال املناطة  أن يقوم العضو بتنمية مهاراتھ الالزمة ملزاولة )5

 عمال الشركة. � رسالة الشركة وأهدافها وغايا��ا وفهمها �ش�ل جيد وأن ي�ون ع�� دراية ب��امجها وخططها التنفيذية ومواكبة التطورات ذات العالقة بأاالطالع ع� )6

أال يقوم عن علم باإلفصاح و   ،وأن يتجرد من املصا�ح ال�خصية �عدم توجيھ سياسة الشركة إ�� مص�حتھ ال�خصية  واملوضوعية،بالن�اهة واألمانة والصدق   التح�� )7

 . عن معلومات مضللة

 الـتأث�� ع�� قراراتھ ال�ي يتخذها بال�جنة.إ��  يعميل، أو مورد، أو ممن لھ عالقة عمل بالشركة قد تؤد موظف، أوأال يقبل أي ��يء لھ قيمة ذات شأن من  )8
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الع )9 ا�جمعية  ال�جنة  رئيس  و�� حالةيجب حضور  املساهم�ن  أسئلة  لإلجابة ع��  �حضور   امة  ال�جنة  أعضاء  أحد  يفوض  أن  االجتماع عليھ  تمكنھ من حضور  عدم 

 .وقت �ا�� قبلاالجتماع نيابة عنھ 

 
ً
 مهام واختصاصات ال�جنة  : عاشرا

املعنية )1 ل�جهات  ورفعها  التنفيذية،  واإلدارة  ا�جلس  عن  املنبثقة  وال�جان  اإلدارة  مجلس  أعضاء  مل�افآت  الالزمة  السياسات  وتحديث  مراعاة با  إعداد  مع  عتمادها 

 األنظمة ذات الصلة بتنظيم هذه السياسة.

 توضيح العالقة ب�ن امل�افأة املمنوحة وسياسة امل�افآت املعمول ��ا، و�يان أي إنحراف جوهري عن هذه السياسة.  )2

 املراجعة الدور�ة لسياسة امل�افآت، وتقييم مدى فعالي��ا �� تحقيق األهداف املتوخاة م��ا. )3

 للسياسة املعتمدة. التوصية �ج )4
ً
 لس اإلدارة بم�افآت أعضاء مجلس اإلدارة وال�جان املنبثقة عنھ وكبار التنفيذي�ن بالشركة وفقا

 اق��اح سياسات ومعاي�� وا�حة للعضو�ة �� مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية.  )5

 للسياسات واملعاي��  )6
ً
 املعتمدة، مع مراعاة الشروط الواجب توفرها لل���ح لعضو�ة ا�جلس. التوصية �جلس اإلدارة ب��شيح األعضاء و�عادة ترشيحهم وفقا

 إعداد وصف للقدرات واملؤهالت املطلو�ة لعضو�ة مجلس اإلدارة وشغل وظائف اإلدارة التنفيذية. )7

 تحديد الوقت الذي يتع�ن ع�� العضو تخصيصھ ألعمال مجلس اإلدارة. )8

أداء ا�جلس وأ )9 لتقييم  التنفيذيةو و�جانھ    ئھعضاإق��اح اآلليات الالزمة   وذلك من  اإلدارة 
ً
سنو�ا ترتبط بمدى تحقيق األهداف    خالل مؤشرات،  أداء مناسبة  قياس 

 االس��اتيجية للشركة وجودة إدارة ا�خاطر وكفاية أنظمة الرقابة الداخلية وغ��ها.

  �ش�ل وال�جانتقييم أعضاء مجلس اإلدارة  )10
ً
 تقييم.لآلليات الالزمة �� عملية السنوي وفقا

 املراجعة السنو�ة لالحتياجات الالزمة من املهارات أو ا�خ��ات املناسبة لعضو�ة مجلس اإلدارة ووظائف اإلدارة التنفيذية. )11

 مراجعة هي�ل مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وتقديم التوصيات �� شأن التغي��ات ال�ي يمكن إجراؤها.  )12

 ملستقل�ن، وعدم وجود أي �عارض مصا�ح إذا �ان العضو �شغل عضو�ة مجلس إدارة شركة أخرى.التحقق �ش�ل سنوي من استقاللية األعضاء ا )13

 وضع وصف وظيفي لألعضاء التنفيذي�ن واألعضاء غ�� التنفيذي�ن واألعضاء املستقل�ن وكبار التنفيذي�ن. )14

 وضع اإلجراءات ا�خاصة �� حال شغور مركز أحد أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذي�ن.  )15

 تحديد جوانب الضعف والقوة �� مجلس اإلدارة، واق��اح ا�حلول ملعا�ج��ا بما يتفق مع مص�حة الشركة. )16

 التأكد من مراعاة ما ورد بالئحة حوكمة الشر�ات وما تقرره األنظمة ذات العالقة عند ترشيح أعضاء مجلس اإلدارة. )17

 .لس اإلدارة وترفع توصيا��ا إ�� ا�جلس التخاذ القرار املناسب �شأ��االقيام بدراسة املوضوعات ال�ي تختص ��ا أو تحال إل��ا من مج )18

 تقر�ر عن أعمالها للمجلس ب��اية �ل عام. أن تقدم ال�جنة )19
يان تفصـي�� ماعها مع بول�جنة حق االستعانة بمن تراه من ا�خ��اء وا�ختص�ن من داخل الشركة أو من خارجها �� حدود صالحيا��ا، ع�� أن تضّمن ذلك �� محضر اجت )20

 .عن ا�خب�� أو ا�ختص وعالقتھ بالشركة أو كبار التنفيذي�ن

 تطبيق وتفس�� بنود الالئحة  : أحد عشر

ام الشر�ات السعودي وأنظمة يتم تطبيق وتفس�� بنود هذه الالئحة بما ال يتعارض مع النظام األسا��ي للشركة وأي لوائح أخرى يقّرها مجلس اإلدارة و�ما يتوافق مع نظ 

 يئة السوق املالية ولوائحهما التنفيذية. ه

 : م�افآت ال�جنةاثنا عشر 

 لسياسة امل�افآت املعتمدة أو حسب ما يقرره مجلس اإلدارة.
ً
 �ستحق عضو ال�جنة م�افأة سنو�ة وفقا

 : إحالل وسر�ان الالئحةثالثة عشر

 . تخضع هذه الالئحة للمراجعة كجزء من مراجعة فاعلية حوكمة أعمال ال�جنة )1

.العامة و�بدأ تار�خ سر�ا��ا وفق قرار ا�جمعية، ا�جمعية هذه الالئحة من  يتم اعتماد )2
ً
 وتل�� أي لوائح أخرى معمول ��ا سابقا
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