
 

 لجنة الترشيحات والمكافآت الئحة عمل 

 التغييراتملخص أهم 
 

 الحالة  الموضوع  #

   :المكافآت  – الغرض 1
 

 المكافآت   - الغرض

ألعضاء   • المكافآت  بسياسة  اإلدارة  لمجلس  التوصية 
  .مجلس اإلدارة ولجانه واإلدارة التنفيذية

المجلس   • الفردية ألعضاء  المكافآت  بمجموعة  التوصية 
 .ولجانه واإلدارة التنفيذية وفقا للسياسة المتبعة

السياسة   • عن  مادية  انحرافات  أي  على  الضوء  تسليط 
 .المتبعة، ومراجعة السياسة بشكل دوري

 خطط الحوافز.  •

 ترتيبات التقاعد.  •
الترشيحات والمكافآت  وتعتبر   لجنة من لجان مجلس  لجنة 

من خالل    تقاريرها مباشرة إلى مجلس اإلدارةاإلدارة وتقدم  
اإلدارة.   المجلس  رئيس مجلس  انتباه  اللجنة  ويوجه رئيس 

إجراء   اتخاذ  و/أو  المجلس  موافقة  تتطلب  مسائل  أية  إلى 
 .بشأنها في أقرب اجتماع للمجلس 

ويجوز للجنة في أداء مهامها الوصول المباشر إلى موارد  
الحفاظ   إلى  وتسعى  معقول  بشكل  تتطلبها  قد  التي  الشركة 

 مل فعالة مع اإلدارة. على عالقات ع
 

 تحديث
 

 المكافآت  - الغرض

التوصية لمجلس اإلدارة بسياسة المكافآت   •
ألعضاء مجلس اإلدارة ولجانه واإلدارة  

 .التنفيذية

التوصية بمجموعة المكافآت الفردية ألعضاء   •
المجلس ولجانه واإلدارة التنفيذية وفقا 

 .للسياسة المتبعة

انحرافات مادية عن  تسليط الضوء على أي  •
السياسة المتبعة، ومراجعة السياسة بشكل  

 .دوري 

 خطط الحوافز.  •

 ترتيبات التقاعد. •
تقدم لجنة الترشيحات والمكافآت تقاريرها 

مباشرة إلى مجلس اإلدارة من خالل رئيس  
  مجلس اإلدارة. 

 التعيين والتكوين والتأهيل  2

( أعضاء، على أن يكون جميعهم غير  3تتكون اللجنة من ثالثة )
( مستقل. ويجب  1تنفيذيين ويجب أن تتضمن على األقل عضو )

من أعضاء مجلس اإلدارة المستقلين.  مجلس اإلدارة  أن يكون رئيس  
 وال يحق للمدراء التنفيذيين عضوية اللجنة. 

تتزام لمدة  المجلس  قبل  من  اللجنة  أعضاء  تعيين  مدة  يتم  مع  ن 
 المجلس. 

 ويجتمع أعضاء اللجنة بالشروط التالية:  

 يكون لدى األعضاء مستوى مناسب من الفهم ل:  •
  .مبادئ حوكمة الشركات 
  .أعمال الشركة والهيكل التنظيمي 
   وظائف مجلس اإلدارة ومختلف أدوار ومسؤوليات أعضاء

 مجلس اإلدارة والوظائف التنفيذية الرئيسية األخرى. 
  .اإلدارة التنفيذية للشركة 
   حزم وتحديد  التفاوض  عليها  ينطوي  التي  التعقيدات 

 المكافآت التنفيذية. 

ينتخب األعضاء رئيسا فيما بينهم، ما لم يعينه المجلس. ويكون   •
الرئيس من أعضاء مجلس اإلدارة المستقلين. إن رئيس مجلس  

 ت. اإلدارة غير مؤهل ليكون رئيسا للجنة الترشيحات والمكافآ

 ينتخب األعضاء سكرتيراً للجنة فيما بينهم أو غيرهم.  •

 تحديث  

، على أن  على األقل( أعضاء 3تتكون اللجنة من ثالثة )
يكون جميعهم غير تنفيذيين ويجب أن تتضمن على األقل  

( رئيس  1عضو  يكون  أن  ويجب  مستقل.  من  اللجنة  ( 
للمدراء   يحق  وال  المستقلين.  اإلدارة  مجلس  أعضاء 

 التنفيذيين عضوية اللجنة. 
 ويجتمع أعضاء اللجنة بالشروط التالية:  

 يكون لدى األعضاء مستوى مناسب من الفهم ل:  •
 حوكمة الشركات.  مبادئ 
  .أعمال الشركة والهيكل التنظيمي 
   أدوار ومختلف  اإلدارة  مجلس  وظائف 

والوظائف   اإلدارة  مجلس  أعضاء  ومسؤوليات 
 التنفيذية الرئيسية األخرى. 

  .اإلدارة التنفيذية للشركة 
   وتحديد التفاوض  عليها  ينطوي  التي  التعقيدات 

 حزم المكافآت التنفيذية.
 

كان   إذا  اللجنة،  عضو  عضوية  مجلس  وتنتهي  عضو 
، عند انتهاء عضويته في مجلس اإلدارة أو استقالته  إدارة

العضو من  عضوية  وتنتهي  الطوعية من عضوية اللجنة.  
 عن طريق استقالته أو في نهاية مدة اللجنة. خارج المجلس  



 
 

وإذا تغيب الرئيس عن اجتماع اللجنة، ينتخب األعضاء الحاضرين  
 رئيسا مؤقتا فيما بينهم خالل االجتماع. 

 
، عند انتهاء عضويته مديراوتنتهي عضوية عضو اللجنة، إذا كان 

وتتوقف  في مجلس اإلدارة أو استقالته الطوعية من عضوية اللجنة.  
 عن طريق استقالته أو في نهاية مدة اللجنة. غير المدير عضوية 

 
 أو استبدال أعضاء اللجنة من قبل مجلس اإلدارة إزاحة ويجوز 

 
 

 
أو استبدال أعضاء اللجنة من قبل مجلس   عزل ويجوز 
ة مخالفة أي منهم لألحكام الواردة في هذه  في حال  اإلدارة

الالئحة أو ألي أسباب يراها المجلس مناسبة على أن  
يتخذ ذلك القرار بأغلبية أعضائه في اجتماع بحضور  
جميع أعضائه، كما يحق للعضو االستقالة من اللجنة  

شريطة ان يكون ذلك في وقت الئق يقبله مجلس  
الة من قبل رئيس  ، بعد الموافقة على اإلستق اإلدارة
 اللجنة. 

إذا شغر مركز أحد أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت  
أثناء مدة العضوية، يُعين المجلس عضواً آخر في  

  المركز الشاغر ويكمل العضو الجديد مدة سلفه. 
 إضافة  إجراءات التعيين 3

 إضافة  مدة العضوية   4

 إضافة  إنهاء العضوية   5

 إضافة  اللجنة تعيين رئيس  6

 إضافة  مهام رئيس اللجنة  7

 إضافة  تعيين أمين سر لجنة الترشيحات والمكافآت  8

 إضافة  مهام أمين سر لجنة الترشيحات والمكافآت  9

 االجتماعات والنصاب القانوني 10

، وينبغي أو أكثر حسب الحاجة( سنوياً  1تجتمع اللجنة مرة واحدة )
للجنة رفع تقرير مفصل عن نتائج االجتماع إلى  أن يلي كل اجتماع  

 المجلس. 
أو عضوان من   اللجنة  ذلك رئيس  إذا طلب  أيضا  اللجنة  وتجتمع 

 أعضاء اللجنة أو رئيس المجلس. 
وال يحق ألي عضو آخر غير أعضاء اللجنة حضور اجتماعات  
اللجنة إال إذا دعت اللجنة إلى حضورها لغرض تقديم المعلومات  

 الصلة، حسب االقتضاء. ذات 
يُعد سكرتير اللجنة جدول أعمال لكل اجتماع بالتشاور مع رئيس  
اللجنة وأعضاء اللجنة. ويوزع جدول األعمال على جميع األعضاء  

أيام على األقل، ما لم يتم التنازل عن  بعشرة  قبل انعقاد االجتماع  
 ذلك بموافقة جميع أعضاء اللجنة. 

القانوني في   النصاب  للجنة من أغلبية أعضاء  يتكون  أي اجتماع 
ويكون لكل عضو في اللجنة صوت  لجنة الترشيحات والمكافآت،  

كانت   إذا  )أي  التعادل  قاطع  هو  الرئيس  تصويت  ويكون  واحد. 
األصوات على قرار معين متساوية في العدد، يكون للرئيس صوت  

 إضافي واحد هو التصويت المقرر(. 
 ه، في جميع جلسات اللجنة. يجب أن يترأس الرئيس، عند حضور

ولن يكون  بسيطة  وتصدر جميع قرارات ومقررات اللجنة بأغلبية  
صراحة   سجلوا  قد  كانوا  إذا  مسؤولين  المعارضين  األعضاء 
اعتراضهم على القرار في محضر االجتماع الذي اعتمده. غياب  
أو ترك في منتصف االجتماع ال يشكل سببا للتخفيف من المسؤولية  

 إثبات أن العضو الغائب لم يكن على بينة من القرار. ما لم يتم 
وللجنة صالحية دعوة أي مدير تنفيذي أو موظف بالشركة لحضور  
اجتماعاتها. وينبغي دعوة هؤالء األفراد من خالل الرئيس التنفيذي  

 للشركة )"الرئيس التنفيذي"(. 
 ويتولى أمين اللجنة إعداد محاضر اجتماعات اللجنة وفقا لما يلي: 

 تحديث
 

( مرتين  اللجنة  تجتمع  أن  ،  2يجب  سنويًا  األقل  على   )
ستة أشهر ، أو  شريطة أن تجتمع اللجنة بشكل دوري كل  

، وينبغي أن يلي كل    بشكل متكرر أكثر حسب االقتضاء
اجتماع للجنة رفع تقرير مفصل عن نتائج االجتماع إلى 

أو   . المجلس  ويجوز أن تكون االجتماعات إما حضورياً 
مكالمات   مثل  الحديثة  التقنية  وسائل  باستخدام  بعد  عن 

 الفيديو وغيرها.
طلب   إذا  أيضا  اللجنة  أو  وتجتمع  اللجنة  رئيس  ذلك 

 عضوان من أعضاء اللجنة أو رئيس المجلس. 
يُعد سكرتير اللجنة جدول أعمال لكل اجتماع بالتشاور مع  
رئيس اللجنة وأعضاء اللجنة. ويوزع جدول األعمال على  

االجتماع   انعقاد  قبل  األعضاء  على  بخمسة  جميع  أيام 
يتم التنازل عن ذلك بموافقة جميع أعض اء  األقل، ما لم 

 اللجنة. 
يتكون النصاب القانوني في أي اجتماع للجنة من أغلبية  

والمكافآت،   الترشيحات  لجنة  غياب  أعضاء  حال  في 
بانتخاب الحاضرين  يقوم األعضاء  اللجنة  رئيس   رئيس 

. وتصدر جميع قرارات   مؤقت من بينهم خالل االجتماع 
أصوات الحاضرين سواء كانت  ومقررات اللجنة بأغلبية  

ت حضورياً ومتضمنة في محضر االجتماعات أو  القرارا
واحد.   صوت  اللجنة  في  عضو  لكل  ويكون  بالتمرير. 
ويكون تصويت الرئيس هو قاطع التعادل )أي إذا كانت  
يكون   العدد،  في  متساوية  معين  قرار  على  األصوات 

ولن   للرئيس صوت إضافي واحد هو التصويت المقرر(.
ا كانوا قد سجلوا  يكون األعضاء المعارضين مسؤولين إذ

االجتماع   محضر  في  القرار  على  اعتراضهم  صراحة 
ال   االجتماع  منتصف  في  ترك  أو  غياب  اعتمده.  الذي 
أن   إثبات  يتم  لم  ما  المسؤولية  من  للتخفيف  سببا  يشكل 



 
يجب أن يحدد المحضر موعد ومكان االجتماع واسم الحضور   -أ

والغائبين وموجز المناقشات التي دارت في االجتماع وقراراتهم  
 وتوصياتهم ذات الصلة. 

يقوم سكرتير اللجنة بإعداد محضر الجلسات في غضون سبعة   -ب 
اللجنة   أعضاء  جميع  إلى  ويرسل  جلسة،  كل  من  عمل  أيام 

ت على المحضر من أي من أعضاء  للمراجعة. وتقدم أي تعليقا
 اللجنة خالل أسبوع من تاريخ استالم المحضر. 

على   -ت  بناء  الجلسات  محضر  ذلك  بعد  اللجنة  سكرتير  يعدل 
إلى   الموجهة  بالتعليقات  مشفوعا  ويرسلها  األعضاء  تعليقات 

 الرئيس. 
لتوصيات    -ث  وفقا  النهائية  المحاضر  اللجنة  سكرتير  ويضع 

 اللجنة. الرئيس ويرسلها إلى أعضاء 
ورئيس   - ج الحاضرين  األعضاء  جميع  االجتماع  محضر  ويوقع 

 مجلس اإلدارة والسكرتير.
وبقاء النسخة الموقعة من المحضر مرفقة بالوثائق والمراسالت   - ح

 ذات الصلة في ملف خاص. 
 

 

 العضو الغائب لم يكن على بينة من القرار. 
موظف   أو  تنفيذي  مدير  أي  دعوة  صالحية  وللجنة 

اعاتها. وينبغي دعوة هؤالء األفراد  بالشركة لحضور اجتم
 من خالل الرئيس التنفيذي للشركة )"الرئيس التنفيذي"(. 

 

 حذف  التهيئة  11

 مسؤوليات اللجنة وواجباتها   12

 فيما يتعلق بالترشيح أو التعيين  

اقتراح سياسات ومعايير واضحة لعضوية مجلس اإلدارة   •
 واإلدارة التنفيذية.

مجلس اإلدارة لترشيح أو إعادة ترشيح  تقديم توصيات إلى   •
أعضائه في اجتماع الجمعية العامة للمساهمين السنوي وفقا  
الترشيح ال   المعتمدة، مع مراعاة أن  للسياسات والمعايير 
أو   شرف  على  تنطوي  بجريمة  مدان  شخص  أي  يشمل 

 خداع أخالقي. 

مراجعة المهارات والخبرات المطلوبة من قبل أعضاء مجلس   •
 واإلدارة التنفيذية سنويا. اإلدارة 

وضع اإلجراءات الواجب اتباعها إذا أصبح منصب عضو   •
 .المجلس أو المدير التنفيذي شاغرا 

مجلس  للقدرات والمؤهالت المطلوبة لعضوية  إعداد وصف   •
تحديد الوقت الذي ينبغي ان اإلدارة التنفيذيةومناصب  اإلدارة  

 المجلس. يحجزه أعضاء المجلس للقيام بأنشطة 

وتقديم   • التنفيذية  واإلدارة  اإلدارة  مجلس  هيكل  مراجعة 
 التوصيات بشأن التغييرات التي قد تطرأ على هذا الهيكل. 

اإلدارة   • لمجلس  التوصيات  ورفع  لجنة  كل  هيكلة  مراجعة 
 باألفراد المؤهلين للعمل كأعضاء في كل لجنة. 

  مساعدة مجلس اإلدارة في اختيار وتطوير وتقييم المرشحين  •
التنفيذية، واإلشراف على وضع   المحتملين لمناصب اإلدارة 

 خطط التعاقب لإلدارة التنفيذية. 

 اإلشراف على برنامج التوجيه ألعضاء مجلس اإلدارة الجدد  •

إعداد تقييم األداء السنوي لمجلس اإلدارة وتطويره وتوصيات   •
ولجان   أعضائه  أداء  وتقييم  عليه،  للموافقة  اإلدارة  مجلس 

دارتها التنفيذية واإلشراف على تنفيذ عملية التقييم.  الشركة وإ

 تحديث

 مسؤوليات اللجنة وواجباتها  

 فيما يتعلق بالترشيح أو التعيين  

مجلس   .1 لعضوية  واضحة  ومعايير  سياسات  اقتراح 
 اإلدارة واإلدارة التنفيذية.

تقديم توصيات إلى مجلس اإلدارة لترشيح أو إعادة   .2
العامة   الجمعية  اجتماع  في  أعضائه  ترشيح 

للسياسات   وفقا  السنوي  والمعايير  للمساهمين 
أي   يشمل  ال  الترشيح  أن  مراعاة  مع  المعتمدة، 
شخص مدان بجريمة تنطوي على شرف أو خداع  

 أخالقي. 

وتقييم  .3 وتطوير  اختيار  في  اإلدارة  مجلس  مساعدة 
التنفيذية،  اإلدارة  لمناصب  المحتملين  المرشحين 
لإلدارة   التعاقب  خطط  وضع  على  واإلشراف 

 التنفيذية.

وصف  .4 ألعضا   إعداد  اإلدارة  ء  وظيفي  مجلس 
و   والمستقلين  التنفيذيين  وغير  اإلدارة  التنفيذيين 

 ، والقدرات والمؤهالت المطلوبة. التنفيذية

وضع اإلجراءات الواجب اتباعها إذا أصبح منصب   .5
التنفيذية   اإلدارة  أو  اإلدارة  مجلس  عضو 

واإلدارة  .شاغرا اإلدارة  مجلس  هيكل  مراجعة 
التوصيات بشأن التغييرات التي قد  التنفيذية وتقديم  

 تطرأ على هذا الهيكل. 

لمجلس   .6 التوصيات  ورفع  لجنة  كل  هيكلة  مراجعة 
كل   في  كأعضاء  للعمل  المؤهلين  باألفراد  اإلدارة 

 لجنة. 

إعداد تقييم األداء السنوي لمجلس اإلدارة وتطويره   .7
وتوصيات مجلس اإلدارة للموافقة عليه، وتقييم أداء  



 
الترشيحات   لجنة  وقد  والمكتفآت  وتتولى  األداء،  تقييم  قيادة 

 خارجيين. ميسرين تنظر اللجنة في الحاجة إلى أي 

مساعدة مجلس اإلدارة في تقييم امتثال كل عضو من أعضاء   •
شركة  مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية لمدونة قواعد سلوك ال 

 وأخالقياتها واإلبالغ عن أية انتهاكات لمجلس اإلدارة سنويا 

ذلك   • في  بما  والتعويض.  والحجم  للهيكل  المنتظمة  المراجعة 
المهارات والمعارف والخبرات المطلوبة؛ من مجلس اإلدارة  

 والتوصية بالتغييرات.

تحديد نقاط القوة والضعف في مجلس اإلدارة والتوصية بحلول   •
 .مصالح الشركة عالجية تخدم 

ضمان استقاللية أعضاء مجلس اإلدارة المستقلين وعدم وجود   •
إذا عمل عضو مجلس اإلدارة أيضا  أي تعارض في المصالح  

كعضو في مجلس إدارة شركة أخرى.منح الموافقات على أية  
مجلس   قبل  من  إليه  المفوضة  السلطة  لحدود  وفقا  معامالت 

 اإلدارة.  

شركة وإدارتها التنفيذية واإلشراف  أعضائه ولجان ال 
الترشيحات   لجنة  وتتولى  التقييم.  عملية  تنفيذ  على 

في  والمكافآت   اللجنة  تنظر  وقد  األداء،  تقييم  قيادة 
 خارجيين. مستشارين الحاجة إلى أي 

المستقلين   .8 اإلدارة  مجلس  أعضاء  استقاللية  ضمان 
 وعدم وجود أي تعارض في المصالح  بشكل سنوي  
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اإلدارة   • مجلس  أعضاء  لمكافآت  واضحة  سياسة  إعداد 
ولجانه واإلدارة التنفيذية ورفع هذه السياسة إلى مجلس  
اإلدارة تحضيرا لموافقة الجمعية العامة على أن تتبع هذه 
وضمان   واإلفصاح  باألداء  المرتبطة  المعايير  السياسة 

 .تنفيذ هذه السياسة

مباشرةً عن التوصية باستمارة ومبلغ  أن يكون مسؤوال   •
اللجان   وأعضاء  اإلدارة  مجلس  ألعضاء  المكافآت 
إطار   وفي  المعتمدة.  للسياسة  وفقا  التنفيذية  واإلدارة 
اجتذاب   إلى  اللجنة  تسعى  المسؤولية،  بهذه  اضطالعها 
وتحفيز ومكافأة واستبقاء األفراد الذين يتمتعون بسالمة 

يز لتعزيز قيمة المساهمين عالية وقدرة فائقة على الترك
 على المدى الطويل. 

بمكافآت   • يتعلق  فيما  اإلدارة  لمجلس  التوصيات  تقديم 
أعضائه وأعضاء اللجان واإلدارة التنفيذية وفقا للسياسة  
المعتمدة. تقدم اللجنة تقرير تعويض إلى مجلس اإلدارة  

 سنويا للموافقة عليه. 

المكافآت    توضيح العالقة بين األجور المدفوعة وسياسة •
مادي عن   انحراف  أي  الضوء على  وتسليط  المعتمدة، 

 .تلك السياسة 

مراجعة سياسة المكافآت بشكل دوري وتقييم فعاليتها في   •
 .تحقيق أهدافها

لكافة   • شامل  بيان  إدراج  على  اإلدارة  مجلس  مساعدة 
التي حصل عليها أعضاء مجلس اإلدارة خالل   المبالغ 

ن هذا البيان تفاصيل جميع  السنة المالية. وينبغي أن يتضم
الحضور،   ورسوم  األرباح،  وأسهم  المكافآت، 
والمصروفات، وغيرها من االستحقاقات؛ وكذلك المبالغ  
التي يتلقاها أعضاء مجلس ا إلدارة بصفتهم مسوؤولين  
أو   الفنية  الخدمات  في  النظر  عند  أو  للشركة،  تنفيذيين 

 اإلدارية أواإلستشارية. 

 ضمان تنفيذ ما يلي:  •
  جب على أعضاء مجلس اإلدارة الذين ال يعملون في الشركة  ي

 أن يتلقوا تعويضاً عن خدماتهم كأعضاء مجلس اإلدارة. 

 تحديث

 فيما يتعلق بالمكافآت  

إعداد سياسة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس   •
هذه   ورفع  التنفيذية  واإلدارة  ولجانه  اإلدارة 

تحضيرا   اإلدارة  مجلس  إلى  لموافقة  السياسة 
السياسة   هذه  تتبع  أن  على  العامة  الجمعية 
باألداء واإلفصاح وضمان   المرتبطة  المعايير 

 .تنفيذ هذه السياسة

التوصية   • عن  مباشرةً  مسؤوال  يكون  أن 
مجلس   ألعضاء  المكافآت  ومبلغ  باستمارة 
اإلدارة وأعضاء اللجان واإلدارة التنفيذية وفقا  

ها بهذه للسياسة المعتمدة. وفي إطار اضطالع
إلى اجتذاب وتحفيز   اللجنة  المسؤولية، تسعى 
ومكافأة واستبقاء األفراد الذين يتمتعون بسالمة  
قيمة   لتعزيز  التركيز  على  فائقة  وقدرة  عالية 

 المساهمين على المدى الطويل. 

يتعلق  • فيما  اإلدارة  لمجلس  التوصيات  تقديم 
واإلدارة   اللجان  وأعضاء  أعضائه  بمكافآت 

وفق اللجنة  التنفيذية  تقدم  المعتمدة.  للسياسة  ا 
سنويا   اإلدارة  مجلس  إلى  تعويض  تقرير 

 للموافقة عليه. 

توضيح العالقة بين األجور المدفوعة وسياسة   •
أي   على  الضوء  وتسليط  المعتمدة،  المكافآت 

 .انحراف مادي عن تلك السياسة

وتقييم  • بشكل دوري  المكافآت  مراجعة سياسة 
 .فعاليتها في تحقيق أهدافها

 



 
   يجب على أعضاء مجلس اإلدارة الذين ليسوا موظفين في الشركة

عدم الدخول في أي ترتيبات استشارية مع الشركة دون الحصول  
 على موافقة مسبقة من مجلس اإلدارة. 

 تساهم الشركة في المنظمات الخيرية التي ينتمي إليها   ينبغي أال
 مدير.

اإلدارة   • لمجلس  يجوز  التي  األخرى  باألنشطة  القيام 
 التنازل عنها من وقت آلخر.  

وفقا   • المكافاآت  مع  معامالت  أي  الموافقات على  توفير 
 لحدود السلطة الممنوحة لها من قبل مجلس اإلدارة. 

أدائها سنويا وتقدم تقاريرها إلى مجلس  تقوم اللجنة بتقييم   •
كل   والتزام  ألداء  تقييما  اللجنة  تقييم  ويتضمن  اإلدارة. 

 عضو بأنشطة اللجنة. 

 ترشيح اعضاء المجلس   14

عند ترشيح عضو مجلس اإلدارة، يجب على اللجنة أن   •
تحددها   التي  واألحكام  المتطلبات  االعتبار  في  تأخذ 
الهيئة، بما في ذلك لوائح حوكمة الشركات الصادرة عن  

 هيئة السوق المالية. 

موقعها   • على  الترشيح  إعالن  بنشر  الشركة  تقوم 
وسيلة أخرى محددة من قبل  االلكترونى، ومن خالل أي  

في   الراغبين  األشخاص  دعوة  المالية.  السوق  هيئة 
الترشيح لعضوية المجلس، شريطة أن تظل فترة الترشيح  

 مفتوحة لمدة شهر على األقل من تاريخ اإلعالن.

ترشح اللجنة المرشحين الذين يتمتعون بمستوى عال من   •
أقصى  المؤهالت والخبرات المطلوبة لتمكينهم من تقديم  

 قدر من المساهمة في تحقيق األهداف خالل أقصر وقت. 

ال يخل في تنفيذ أي من األحكام الواردة في هذا الميثاق   •
بحق أي مساهم في ترشيح نفسه أو غيره لعضوية مجلس  

 اإلدارة وفقا ألحكام قانون الشركات ولوائحه التنفيذية. 

 

 تحديث

 ترشيح اعضاء المجلس  

اإلدارة، يجب على  عند ترشيح عضو مجلس   •
المتطلبات   االعتبار  في  تأخذ  أن  اللجنة 
واألحكام التي تحددها الهيئة، بما في ذلك لوائح  
السوق   هيئة  عن  الصادرة  الشركات  حوكمة 

 المالية. 

تقوم الشركة بنشر إعالن الترشيح على موقعها   •
أخرى   وسيلة  أي  خالل  ومن  االلكترونى، 

د المالية.  السوق  هيئة  قبل  من  عوة  محددة 
لعضوية   الترشيح  في  الراغبين  األشخاص 
الترشيح  فترة  تظل  أن  شريطة  المجلس، 
تاريخ  من  األقل  على  شهر  لمدة  مفتوحة 

 اإلعالن.

يتمتعون   • الذين  المرشحين  اللجنة  ترشح 
والخبرات   المؤهالت  من  عال  بمستوى 
من   قدر  أقصى  تقديم  من  لتمكينهم  المطلوبة 

أق خالل  األهداف  تحقيق  في  صر  المساهمة 
 وقت. 

يجب أن يكون عدد المرشحين لعضوية مجلس   •
الجمعية   على  أسماؤهم  تُعرض  الذين  اإلدارة 
إلتاحة   المتاحة  المقاعد  عدد  من  أكثر  العامة 
الفرصة للجمعية العامة الختيار أعضاء مجلس  

 .اإلدارة من بين هؤالء المرشحين
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سوق المال   وقانونالشركات  قانونمع عدم اإلخالل بأحكام 

 ، تقوم سياسة المكافآت بما يلي: ولوائحه التنفيذية

 أن تكون متسقة مع سياسة الشركة وأهدافها.  •

اإلدارة   • مجلس  أعضاء  تشجيع  بهدف  مكافآت  تقديم 
الشركة وتطويرها   تحقيق نجاح  التنفيذية على  واإلدارة 

على سبيل المثال من خالل    على المدى الطويل، وذلك
جعل الجزء المتغير من المكافأة المرتبطة باألداء طويل  

 األجل. 

 تحديث

 سياسة المكافآت  
يتم تنفيذ المبادئ التوجيهية لمكافآت مجلس اإلدارة  

واإلدارة التنفيذية وفقاً لسياسة المكافآت   ولجان المجلس 
التي يعتمدها مجلس اإلدارة والتي توافق عليها الجمعية  

ونظام  الشركات  نظام مع عدم اإلخالل بأحكام .العامة
 ، تقوم سياسة المكافآت بما يلي: يةسوق المالهيئة ال

 أن تكون متسقة مع سياسة الشركة وأهدافها.  •

مجلس   • أعضاء  تشجيع  بهدف  مكافآت  تقديم 
نجاح   تحقيق  على  التنفيذية  واإلدارة  اإلدارة 



 
تحديد المكافآت على أساس مستوى الوظيفة والواجبات   •

العملية   والخبرة  التعليمية  والمؤهالت  والمسؤوليات 
 والمهارات ومستوى األداء. 

المخاطر    • ومستوى  وطبيعة  حجم  مع  متسقة  تكون  أن 
 اجهها الشركة. التي تو

مراعاة ممارسات الشركات األخرى فيما يتعلق بتحديد   •
المكافآت وتجنب مساوئ هذه المقارنات مما يؤدي إلى  

 زيادات غير مبررة في المكافآت والتعويضات. 

جذب المهنيين الموهوبين واالحتفاظ بها وتحفيزهم دون   •
 مبالغة. 

فيما    • الترشيحات والمكافآت  لجنة  بالتنسيق مع  إعدادها 
 يتعلق بالتعيينات الجديدة. 

أو  اإلحالالت  مراعاة   • المكافآت  تعليق  فيها  يجب  التي 
إعادة تسويتها إذا تبين أن هذه المكافآت قد تم تحديدها 
مجلس   أعضاء  قدمها  دقيقة  غير  معلومات  على  بناء 

جل الحيلولة دون إساءة  اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية من أ 
 استخدام السلطة للحصول على مكافآت غير مرخصة. 

تنظيم منح أسهم الشركة ألعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة   •
قبل   من  شراؤها  تم  أو  حديثا  صدرت  سواء  التنفيذية، 

 الشركة. 

 

الشركة وتطويرها على المدى الطويل، وذلك  
على سبيل المثال من خالل جعل الجزء المتغير  

 من المكافأة المرتبطة باألداء طويل األجل. 

الوظيفة   • مستوى  أساس  على  المكافآت  تحديد 
ات والمؤهالت التعليمية والواجبات والمسؤولي 

 والخبرة العملية والمهارات ومستوى األداء. 

ومستوى    • وطبيعة  حجم  مع  متسقة  تكون  أن 
 المخاطر التي تواجهها الشركة. 

فيما   • األخرى  الشركات  ممارسات  مراعاة 
هذه   مساوئ  وتجنب  المكافآت  بتحديد  يتعلق 
المقارنات مما يؤدي إلى زيادات غير مبررة  

 المكافآت والتعويضات. في 

بها   • واالحتفاظ  الموهوبين  المهنيين  جذب 
 وتحفيزهم دون مبالغة. 

التي يجب فيها تعليق المكافآت  الحاالت  مراعاة   •
أو إعادة تسويتها إذا تبين أن هذه المكافآت قد  
تم تحديدها بناء على معلومات غير دقيقة قدمها  
أعضاء مجلس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية من  

السلطة  أ استخدام  إساءة  دون  الحيلولة  جل 
 للحصول على مكافآت غير مرخصة. 

مجلس   • ألعضاء  الشركة  أسهم  منح  تنظيم 
اإلدارة واإلدارة التنفيذية، سواء صدرت حديثا  

 أو تم شراؤها من قبل الشركة. 

 إضافة  المكافآت   16

 إضافة  ملكية وحفظ الُمستند 17

 وتعديالته الميثاقاعتماد  18

تقوم اللجنة باستعراض وتقييم مدى كفاية هذا الميثاق سنويا. وأي  
أن   يجب  اإلدارة  مجلس  أو  اللجنة  تقترحها  الميثاق  في  تغييرات 
أن   أيضا  ويجب  للشركة،  الداخلية  واللوائح  األنظمة  مع  تتماشى 

 توافق عليها الجمعية العامة. 
 

 تحديث

 اوتعديالتهالالئحة اعتماد 

إعتماد هذه االئحة من قبل الجمعية العمومية بناًء على  يتم  
توصية مجلس اإلدارة. وأي تغييرات في الئحة عمل لجنة  
الترشيحات والمكافآت تقترحها اللجنة أو مجلس اإلدارة  
 يجب أن تتماشى مع األنظمة واللوائح الداخلية للشركة. 

الجمعية   إقرارها من  تاريخ  نافذة من  الالئحة  تكون هذه 
 لعامة العادية. ا

 

 إضافة  أحكام عامة   19
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 الئحة عمل لجنة المكافأت والترشيحات
2017ديسمبر  5األصدر الثاني بتاريخ   

 لجنة الترشيحات والمكافآت الئحة عمل

  الغرض 81-8

وصالحياتها، باالضافة الي ضوابط واجراءات عملها، وقواعد  تهدف هذه الالئحه الي تنظيم عمل لجنة المكافآت والترشيحات من خالل تحديد مهامها

اختيار اعضائها، وذلك في ضوء القواعد المنظمه للجنة المكافآت والترشيحات في الشركة المساهمه المدرجة والمنصوص عليها في الضوابط 

ئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيةة السو  درجة، والواالجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذا لنظام الشركات الخاصه بالشركات المساهمه الم

 المالية.

 التعيين والتكوين والتأهيل  81-2

عضويتهم  تشكل لجنة المكافآت والترشيحات بقرار من مجلس االدارة، علي آن تصدر الجمعية العامة العادية للشركة قواعد اختيار اعضاء اللجنة ومدة

 .تعين اللجن أمينأ عاماً لهاكما  ومكافآت اعضائها، وذلك بناء علي اقتراح من مجلس االدارة.وتحدد مهام اللجنة وضوابط عملها 

وال  تشكل لجنة المكافآت والترشيحات من اعضاء مجلس االدارة غير التنفيذيين سواء من المساهمين او من غيرهم وال يقل عدد اعضائها عن ثالثة

 رة مستقل، وتكون قواعد اختيار اعضائها كما يلي:إدايزيد عن خمسة يكون من بينهم عضو مجلس 

 .أن يكون لدي المرشح سجال من الخبرات ذات العالقة بمهام لجنة المكافآت والترشيحات 

  .أن يكون لدي المرشح إلمام جيد بأنشطة الشركة وأعمالها والمهارات والخبرات المطلوبة إلدارتها 

 .أن يكون لدى المرشح تأهيل جامعي 

  عمل مخل بالشرف أو األمانة آو مخالف لالنظمة واللوئح في المملكة العربية السعودية أو في اي أال يكون قد صدر بحق المرشح حكم بأرتكاب

 بلد أخر.

 .أاليكون اختيار المرشح مخالفا لألنظمة واللوائح والتعليمات ذات العالقة 

علي ان يكون من اعضاء مجلس الإلدارة المستقلين. وفي حال غياب رئيس اللجنة عن  يختارأعضاء اللجنة من بينهم رئيسا لمدة عضوية اللجنة

 األجتماع يعين اعضاء اللجنة الحاضرون رئيسا لألجتماع.

، عند انتهاء عضويته في مجلس اإلدارة أو استقالته الطوعية من عضوية اللجنة. عضو مجلس إدارةإذا كان  تنتهي عضوية عضو اللجنة،

يقوم عضو اللجنة بمهامه من  عن طريق استقالته أو في نهاية مدة اللجنة.بينما إذا كان من غير إعضاء مجلس اإلدارة تنتهي عضويته باللجنة 

 تاريخ تعيينه من مجلس اإلدارة كما أن عضويته تنتهي بأحد الحاالت اآلتية:

 .انتهاء دورة مجلس األدارة .8

 شركة بالتعويض اذا وقعت األستقالة في وقت غير مناسب.استقالته،وذلك دون اإلخالل بحق ال .2

 إصابته بمرض عقلي او إعاقة جسديه تمنعه من تأدية مهامه في اللجنة. .3

 .نيهصدور حكم قضائى بإشهار إفالسه او إساره أو طلبه اجراء تسوية مع دائ .4

 اللوائح في المملكة العربية السعودية او في أي بلد آخر.اإلدانة بارتكاب عمل مخل بالشرف واألمانة أو بالتزوير أو بمخالفة األنظمة و .5

 صدور قرار من مجلس اإلدارة بإعفائه من عضوية اللجنة ألي من االسباب االتية: .6

 إخالله بمسةؤولياته ومهامه ووجباتة مما يترتب عليه ضرر بمصلحة الشركة. - أ

 تغيبه عن ثالثة اجتماعات متتالية خالل سنة وحدة دون عذر مشروع. - ب

غير ما ذكر أعاله من األسباب التي يراها المجلس وذلك دون االخالل بحق العضو المعزول تجاه الشركة بالمطالبة بالتعويض أذ وقع العزل  - ت

 لسبب غير مقبول في وقت غير مناسب.

 فقدانه في أي وقت ألي من قواعد االختيار لجنة المكافأت والترشيحات المقررة بموجب هذه الالئحة. - ث

الحاالت السابقة أو غيرها أثناء مدة العضوية، كان للمجلس أن يعين عضو في المركز الشاغر على أن يكون  أحداعضاء اللجنة ب أحدمركز  إذا شغر

 ممن تتوافر فيهم قواعد وشروط االختيار لعضوية اللجنة والمشار اليها في هذة الالئحة، ويكمل العضو الجديد مدة سلفه. 
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 وواجباتها  مسؤوليات اللجنة 81-3

فى ضوء ما نصت عليه القواعد المنظمة للجنة المكافأت والترشيحات في الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيةة السو  المالية، تكون مهام 

 ومسؤوليات اللجنة كما يلي:

 مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذيةمكافآت يما يتعلق بف 81-3-8

 لجانه المنبثقة وكبار التنفيديين والتوصية لمجلس اإلدراة بشأنها وذلك ألعتمادها من الجمعية إعداد سياسة المكافأت ألعضاء مجلس اإلدارة و

 العامة العادية للشركة.

  وإهداف الشركة مراجعة سياسة المكافاءات بشكل دوري للتأكد من مالئمتها للتغيرات التي قد تطرا على التشريعات والتنظيمات ذات العالقة

 تغيرات المقترحة على هذه السياسة.رات والمؤهالت الالزمة لتحقيقها والتوصية لمجلس اإلدارة بخصوص الاالستراتيجية والمها

 العامة  التوصية لمجلس اإلدارة بمكافأت أعضاء مجلس اإلدارة ولجانه المنبثة عنه وكبار التنفذيين بالشركة وفقاً للسياسة المعتمدة من الجمعية

 العادية للشركة.

  سنوي عن المكافأت الممنوحة ألعضاء مجلس اإلدارة ولجانه المنبثقة عنه وكبار التنفذيين.إعداد تقرير 

 .تحديد أنواع المكافأت التي تمنح للموظفين في الشركة والتوصية بشأنها 

 ترشيح اعضاء المجلس بيما يتعلق ف 81-3-2

  ألعتمادها من الجمعية العامة للشركة.إعداد سياسة ومعايير لعضوية مجلس اإلدارة والتوصية للمجلس بشأنها وذلك 

  بالترشيح لعضوية المجلس وفقاً لسياسة العضوية المعتمدةالتوصية لمجلس اإلدارة. 

 .المراجعة السنوية لألحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس اإلدارة وإعداد وصف للقدرات والمؤهالت المطلوبة 

 دارة بشكل دوري للتأكد من مالئمتها للتغيرات التي قد تطرا على التشريعات والتنظيمات ذات العالقة وإهداف مراجعة سياسة عضوية مجلس اإل

 الشركة االستراتيجية والمهارات والمؤهالت الالزمة لتحقيقها والتوصية لمجلس اإلدارة بخصوص التغيرات المقترحة على هذه السياسة.

 ية مجلس اإلدارة والتوصية بشأنها.ي الترشيح لعضودراسة حاالت تعارض المصالح للرغبين ف 

 .دراسة هيكل مجلس اإلدراة ورفع التوصيات في شأن التغيرات التي يمكن إجراءها 

 .تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس اإلدارة وإقتراح معالجاتها بما يتفق مع مصلحة الشركة 

  أعضاء مجلس اإلدارة أو أعضاء لجانه المنبثقة والتوصية في شانها. أحدوضع اإلجراءات في حال شغور مركز 

 .التوصية لمجلس اإلدارة بمعايير اإلداء لتقيم إعمال مجلس اإلدارة وأعضائه ولجانه المنبثقة 

 أعضاء مجلس اإلدارةبيما يتعلق ف 81-3-3

 .تحديد الوقت الذي يجي على العضو تخصيصه ألعمال مجلس اإلدارة 

 من استقاللية األعضاء المستقلين وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخري. التاكد بشكل سنوي 

 .وضع وصف وظيفي لألعضاء التنفيذيين واألعضاء غير التنفيذيين واإلعضاء المستقلين 

 قة منه.التوصية لمجلس اإلدارة بإعادة ترشيح أو عزل عضو المجلس أو أعضاؤ اللجان المنبث 

 كبار التنفذيين تختص لجنة الترشيحات والمكافأت بما يلي:تعيين بفيما يتعلق  81-4

 ي للتأكد التوصية لمجلس اإلدارة بالسياسات والمعايير المناسبة لتعيين كبار التنفذيين وتحديد القدرات والمهارات المطلوبة ومراجعتها بشكل دور

 إهداف الشركة االستراتيجية والمهارات والمؤهالت الالزمة لتحقيقها.من مالئمتها للتغيرات التي قد تطرا على 

  .وضع الوصف الوظيفي لكبار التنفيذيين ومراجعة الهيكل التنظيمي في الشركة ورفع التوصيات في شأن التغيرات التي يمكن إجراءها 

  في شانها. إجراءات التعاقب الوظيفي في حال شغور مركز أحد كبار التنفيذيين والتوصيةوضع 

 البرنامج التعريفي ألعضاء المجلس المستجدينو التهيةة 81-5

ية التوصية لمجلس اإلدارة بوضع برنامج تعريفي ألعضاء المجلس المستجدين بحيث يشمل البرنامج نشاط الشركة وطبيعة إعمالها وجوانبها المال

 والقانونية.
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 اتالموارد والصالحي 81-6

 تأدية مهامها يكون لها الصالحيات اآلتية:لتتمكن لجنة المكافأت والترشيحات من 

 .طلب المعلومات والبيانات التي من شأنها مساعدة اللجنة في دراسة الموضوعات التي تختص بها، أو التي تحال إليها من مجلس اإلدارة 

 وذلك بعد موافقة سةؤولياتهااألستعانة بمن تراه من الخبراء أو المختصين من غيرهم في دراسة الموضوعات التي تندرج ضمن مهامها وم ،

 مجلس اإلدارة.

 اختصاصات رئيس اللجنة وأمينها 81-6-8

 يتولى رئيس اللجنة المهام التالية:

 .إدارة اجتماعات اللجنة والعمل على تعزيز فاعليتها 

 .تمثيل اللجنة أمام مجلس اإلدارة 

  التنسيق مع أعضاء اللجنة.دعوة اللجنة لألنعقاد مع تحديد وقت وتاريخ ومكان االجتماع وذلك بعد 

 .إعداد جدول األعمال مع األخذ بعين األعتبار الموضوعات التي يرغب أحد أعضاء اللجنة إدراجها 

  الموضوعات المعروضة على اللجنة مصحوبة بمعلومات كافبه تمكن اللجنة من أتخاذ القرارات بخصوصها.ضمان أن تكون 

 د جدول أعمال إجتماع اللجنة.التأكد من توفر الوقت الكافي لمناقشة بنو 

 بالشكل  رائهمآداء أببت المطروحة على جدول ومناقشتها وتعزيز المشاركة الفعالة لألعضاء في إجتماعات اللجنة من خالل دراسة الموضوعا

 الذي يسهم في تحقيق أهداف اللجنة

 ب، لتمكينهم من تأدية مهامهم.التأكد من توافر المعلومات الكاملة والصحيحة ألعضاء اللجنة في الوقت المناس 

 .إعداد التقارير الدورية عن أنشطة اللجنة ورفع توصياتها وما توصلت إلية من أعمال لمجلس اإلدارة 

 .متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن اللجنة 

 .وضع الترتبيات الألزمة إلجراء التقييم الدوري ألداء اللجنة 

 تكون مهام أمين اللجنة كما يلي: 81-6-2

 اجتماعات اللجنة،ووضع مقترح لجدول أعمالها بالتنسيق مع رئيس اللجنة . تنسيق 

 .تبليغ اعضاء اللجنة بمواعيد األجتماعات وتزويدهم بجدول أعمالها، والوثائق الالزمة لدراسة بنود اجتماع اللجنة 

 .حضور وتوثيق أجتماعات اللجنة وإعداد محاضرها وحفظها في سجل خاص 

 والتقارير التي تعرض علي اللجنة او تصدر عنها . حفظ الوثائق والسجالت 

 .تقديم العون والمشورة إلي اللجنة، في المسائل التي تندرج ضمن أختصاصاتها 

 يتولى أمين اللجنة إعداد محاضر اجتماعات اللجنة وفقا لما يلي:و 
  االجتماع وقراراتهم وتوصياتهم  خاللالحضور والغائبين وموجز المناقشات التي دارت  اءالمحضر موعد ومكان االجتماع واسمب يذكريجب أن

 ذات الصلة.

  والتعليق ضر الجلسات إلى جميع أعضاء اللجنة للمراجعةامحوارسال مسودة ليقوم سكرتير اللجنة بإعداد. 

 بناء على تعليقات األعضاء ويرسلها مشفوعا بالتعليقات الموجهة إلى الرئيس. ةمحضر الجلس بتحديث مسودةسكرتير اللجنة  يقوم 

   المحاضر النهائية وفقا لتوصيات الرئيس ويرسلها إلى أعضاء اللجنة.المسات األخيرة على ويضع سكرتير اللجنة 

  والسكرتير. اللجنةويوقع محضر االجتماع جميع األعضاء الحاضرين ورئيس 

 الموقعة من المحضر مرفقة بالوثائق والمراسالت ذات الصلة في ملف خاص.نهائية الالنسخة ب يحتفظ 
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 واجبات عضو اللجنة  81-6-3

   األساس للشركة عند ممارسته لمهامه، اإللتزام بأحكام نظام الشركات ونظام السو  المالية ولوائحهما التنفيذية واألنظمة ذات العالقة والنظام

 المشاركة في أي عمل من شأنه اإلضرار بمصالح الشركة.واألمتناع عن القيام او 

 .أن يكون مدركا لمهام اللجنة ومسؤولياتها، وعليه تخصيص الوقت الكافي للقيام بدوره في تحقيقها 

  مصالح الشركة.القيام بواجباته بعيدا عن أي تأثير خارجي سواء من داخل الشركة أوخارجها، كما يجب عليه عدم تقديم مصالحه الشخصية علي 

 . عدم قبول الهدايا من اي شخص له تعامالت تجارية مع الشركة 

 ية يخطر بها رئيس اللجنة مسبقا،وتقبلها اللجنة.التحضير لألجتماعات واأللتزام بحضورها وعدم التغيب عنها إال لمبررات موضوع 

 علي جدول اعمال اجتماعتها ومناقشتها. المشاركة الفعالة في اجتماعات اللجنة من خالل دراسة الموضوعات المطروحة 

 .العمل علي تعزيز المعرفة بالتطورات التنظيمية في المجاالت والمواضيع ذات العالقة، بمهام اللجنة ومسؤولياتها 

 .العمل علي تعزيز المعرفة بالتطورات في مجال انشطة الشركة واعمالها والمجاالت األخري ذات العالقة 

 لقانونياالجتماعات والنصاب ا 81-7

ثنائية تجتمع اللجنة مرتين في السنة علي األقل ،وذلك بناء علي دعوة من رئيسها، كما يجب علي رئيس اللجنة دعوتها لألجتماع في الحاالت االست

وجية لدعوة تطلبت الظروف ذلك مع توضيح األسباب المومنها علي سبيل المثال إذا طلب ذلك مجلس اإلدارة أو عضوين من أعضاء اللجنة أو إذا 

 األجتماع اإلستثنائي.

بمهام  غرض تقديم معلومات ذات الصلةباللجنة  بناء على دعوة مسبقة منآخر غير أعضاء اللجنة حضور اجتماعات اللجنة إال  شخصوال يحق ألي 

 .اعاتهاللجنة صالحية دعوة أي مدير تنفيذي أو موظف بالشركة لحضور اجتمو حسب االقتضاء اللجنة

يُعد سكرتير اللجنة جدول أعمال لكل اجتماع بالتشاور مع رئيس وأعضاء اللجنة. ويوزع جدول األعمال على جميع األعضاء قبل انعقاد 

 .على األقل( 2) بيوميناالجتماع 

في اللجنة صوت لجنة من أغلبية أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت. ويكون لكل عضو لأي اجتماع لصحة أنعقاد كون النصاب القانوني ي

)أي إذا كانت األصوات على قرار معين متساوية في العدد، األصوات تعادل  في حالةالرئيس  بينما يرجح الجانب الذي صوت له واحد

 يكون للرئيس صوت إضافي واحد(.

إذا كانوا قد سجلوا  عن ما اتخذ من قرارات. ولن يكون األعضاء المعارضين مسؤولين األصوات تصدر جميع قرارات اللجنة بأغلبية

 للدفع بعدم مبررال يشكل الجلسة غياب أو ترك االجتماع في منتصف أن . المعتمداعتراضهم صراحة على القرار في محضر االجتماع 

 المسؤولية ما لم يتم إثبات أن العضو لم يكن على بينة من القرار.

 متابعة أعمال اللجنة 81-1

على اللجنة أن تقوم، من خالل رئيسها، بتقديم تقرير إلى مجلس اإلدارة، في أول اجتماع يعقد بعد كل اجتماع للجنة، بشأن اإلجراءات 

، وأي القرارت ذات الصلةاللجنة و هااستعراضاتالموضوعات التي اجتماع من اجتماعات اللجنة، ونتائج  في كل يتم تناولهاالتي واألنشطة 

 .من قبل مجلس اإلدارة تخاذ إجراء بشأنها او الموافقة عليهاالالمجلس إليها  قد ترغب اللجنة لفت إنتباه مسائل أخرى

 لق بالمحتوى واإلفصاحات التي سيتضمنها قسم حوكمة الشركاتيجب على اللجنة تزويد مجلس اإلدارة بالمشورة والتوصيات فيما يتع

معلومات عن أعضاء اي لشركة والخاصة بمجلس إدارة االتقرير السنوي لمجلس اإلدارة بما في ذلك سياسات وإجراءات المكافآت ب

 مجلس اإلدارة ومكافآتهم وأداء أعضاء مجلس اإلدارة، واإلدارة التنفيذية.

 تقييم عمل اللجنة 81-9

 تقييم على سبيل المثال مستوى فاعلية اللجنة في مباشرتها للمهام المحددة لها.تقوم اللجنة بتقييم أعمالها بشكل دوري على أن تتضمن عناصر ال

حتي  –ل يجب على عضو اللجنة االلتزام بالمحافظة على سرية المعلومات التي أتيحت له، وما يطلع عليه من وثائق، وال يجوز له بأي حال من األحوا

من مجلس اإلدارة، أو أن يستعمل أياً من هذه المعلومات لتحقيق منفعة شخصية له أو  له بذلكالبوح بها ألي فرد أو جهة مالم يصرح  -نتهاء عضويته

 ألحد أقاربه أو للغير، وللشركة الحق في مطالبته بالتعويض في حال اإلخالل بما جاء في هذه المادة، كما يسري ذلك على أمين اللجنة.
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ارض مصالحه مع مصالح الشركة، ويقصد بتعارض المصالح وجود مصلحة مباشرة أو غير االت التي تؤدي إلى تعيجب على عضو اللجنة تجنب الح

ية مباشرة ألي عضو في موضوع مدرج على جدول أعمال اللجنة ويكون من شأن تلك المصلحة التأثير أو االعتقاد بتأثير تلك المصلحة في أستقالل

 المهنية.رأي عضو اللجنة الذي يفترض أن يكون معبراً عن وجهة نظره 

إذا كان لعضو اللجنة أي تعارض في المصالح في مرتبط بموضوع مدرج على جدول أعمال اللجنة، فعليه االفصاح عن ذلك قبل بدء مناقشة 

 الموضوع، على أن يثبت ذلك في محضر االجتماع، وال يجوز له في هذه الحالة حضور مناقشة الموضوع ذي العالقة أو المشاركة في مناقشته أو

 لتصويت عليه، ويراعى تطبيق اإلجراءات النظامية ذات العالقة.ا

أن يستغل أو يستفد بشكل مباشر أو غير مباشر من أي من أصول الشركة أو معلوماتها أو الفرص االستثمارية الجاري دراستها لعضو اللجنة ال يجوز 

 الفرص االستثمارية حتى بعد انتهاء عضويته بأي من طر  إنتهاء العضوية. حتى وأن أتخذ قراراً بعدم المضي بها، كما اليجوز له االستفادة من تلك

بطال أي في حال ثبوت استفادة عضو اللجنة من الفرص االستثمارية، فأنه يجوز للشركة أو لكل ذي مصلحة المطالبة أمام الجهة القضائية المختصة بإ

 يجوز للشركة المطالبة بالتعويض المناسب. عمل أو ربح أو منفعة تحققت من تلك الفرص االستثمارية. كما

 مكافأت لجنة الترشيحات والمكافأت 81-81

 شركة.يستحق عضو اللجنة مكافأة وفقاً لسياسة مكافأت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة وكبار التنفيذين المعتمدة من الجمعية العامة لل 

 الت.يحدد مجلس اإلدارة ما يتلقاه أمين اللجنة من مكافأت وبد 

  في حال صدور قرار من الجمعية العامة بإعفاء العضو من عضوية اللجنة بسبب التغيب عن ثالثة اجتماعات متتالية خالل سنة واحدة دون عذر

يقبله مجلس اإلدارة، فال يستحق هذا العضو أي مكافأت أو تعويضات عن الفترة التي تلي أخر اجتماع حضره، وعليه إعادة جميع المكافأت 

 تعويضات التى صرفت له عن تلك الفترة.وال

  يحق للشركة المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي يلحق بسمعتها واسترداد ما صرف من مكافأت وتعويضات وأي تكاليف أخرى تحملتها الشركة

أو بالتزوير أو بمخالفة األنظمة واللوائح في المملكة  وذلك في حال ارتكاب العضو عمل مخل بالشرف واألمانة لتسهيل قيام العضو بمسؤولياته،

 العربية السعودية أو في أي بلد أخر أو عند إخالله للقيام بمسؤولياته ومهامه ووجباته مما يترتب عليه ضرر بمصلحة الشركة.

 اوتعديالتهالعمل  ئحةاعتماد ال 81-88

تخضع الالئحة للمراجعة الدورية بغرض تطويرها وتحديثها بما و. اإلدارة ية مجلسعلى توص بناءً يتم إعتماد هذه االئحة من قبل الجمعية العمومية 

على أن تعرض على  وال يجوز إجراء أي تعديل عليها إال بتوصية من مجلس اإلدارة، يتماشى مع األنظمة واللوائح ذات العالقة ووفق ما يراه المجلس،

 الجمعية العامة العادية إلقرارها

 نافذة من تاريخ إقرارها من الجمعية العامة العادية. تكون هذه الالئحة

 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التعديل  بعد الترشيحات والمكافآت الئحة عمل لجنة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 لجنة الترشيحات والمكافآت الئحة عمل 
 

 الغرض 

إعداد   في  )"المجلس"(  اإلدارة  مجلس  مساعدة  في  )"اللجنة"(  والمكافآت  الترشيحات  لجنة  من  الرئيسي  الهدف  يتمثل 

للمجوهرات   إدارة شركة الزوردي  إلى أعضاء مجلس  تقدم  التي  بالتعويضات والمزايا  المتعلقة  )"الشركة"( السياسات 

واإلدارة التنفيذية. باإلضافة إلى ذلك، فإن اللجنة مسؤولة عن اإلشراف على تطوير وتقييم   والرئيس التنفيذي للمجموعة

ومختلف المسائل المتعلقة بتقييم أداء المجلس ولجان الشركة واإلدارة    .وترشيح األفراد المؤهلين لعضوية المجلس ولجانه

 التنفيذية. 

هو تحديد تكوين ومسؤوليات وواجبات اللجنة وتحديد   "(الالئحةلجنة الترشيحات والمكافآت)"  ئحة عملالإن الغرض من  

 )"المجلس"( واإلدارة. تفاعل اللجنة مع المساهمين ومجلس اإلدارة

  :وقام مجلس اإلدارة بتكوين اللجنة لتحقيق األهداف التالية

   حاتالترشي

 .المجلساقتراح سياسات ومعايير لعضوية  •

 .تقديم توصيات إلى المجلس بشأن المرشحين للترشيح أو إعادة الترشيح إلى المجلس •

 .تقييم المسائل المختلفة المتعلقة بترشيح وأداء المجلس، واللجان التابعة له واإلدارة التنفيذية، وتقديم التوصيات للمجلس •

 . التعاقب الوظيفيمراجعة مجلس اإلدارة لخطط  •

 سياسات التوظيف واإلبقاء واإلحالل الخاصة باإلدارة التنفيذية.  •

 المكافآت  

  .التوصية لمجلس اإلدارة بسياسة المكافآت ألعضاء مجلس اإلدارة ولجانه واإلدارة التنفيذية •

 .المكافآت الفردية ألعضاء المجلس ولجانه واإلدارة التنفيذية وفقا للسياسة المتبعة ةالتوصية بمجموع •

 .ط الضوء على أي انحرافات مادية عن السياسة المتبعة، ومراجعة السياسة بشكل دوريتسلي •

 خطط الحوافز.  •

 ترتيبات التقاعد.  •

 والمكافآت تقاريرها مباشرة إلى مجلس اإلدارة من خالل رئيس مجلس اإلدارة.  الترشيحاتلجنة  تقدم

 التعيين والتكوين والتأهيل  

، على أن يكون جميعهم غير تنفيذيين ويجب أن تتضمن على األقل عضو  على األقل   ( أعضاء3تتكون اللجنة من ثالثة )

 التنفيذيين عضوية اللجنة.   راءارة المستقلين. وال يحق للمدمن أعضاء مجلس اإلد  اللجنةويجب أن يكون رئيس    مستقل.(  1)

 ويجتمع أعضاء اللجنة بالشروط التالية:  

 يكون لدى األعضاء مستوى مناسب من الفهم ل: •

  .مبادئ حوكمة الشركات 

  .أعمال الشركة والهيكل التنظيمي 

  والوظائف التنفيذية الرئيسية األخرى.وظائف مجلس اإلدارة ومختلف أدوار ومسؤوليات أعضاء مجلس اإلدارة 

 

كان   إذا  اللجنة،  إدارةوتنتهي عضوية عضو  الطوعية من  عضو مجلس  استقالته  أو  اإلدارة  في مجلس  انتهاء عضويته  عند   ،

 عن طريق استقالته أو في نهاية مدة اللجنة. العضو من خارج المجلسعضوية وتنتهي عضوية اللجنة. 

 

في حالة مخالفة أي منهم لألحكام الواردة في هذه الالئحة أو ألي   أو استبدال أعضاء اللجنة من قبل مجلس اإلدارة عزلويجوز 

أسباب يراها المجلس مناسبة على أن يتخذ ذلك القرار بأغلبية أعضائه في اجتماع بحضور جميع أعضائه، كما يحق للعضو 

 .اللجنة رئيس قبل من اإلستقالة  على الموافقة بعد ، االستقالة من اللجنة شريطة ان يكون ذلك في وقت الئق يقبله مجلس اإلدارة

أثناء مدة العضوية، يُعين المجلس عضواً آخر في المركز الشاغر   الترشيحات والمكافآت  إذا شغر مركز أحد أعضاء لجنة

 ويكمل العضو الجديد مدة سلفه.



 
 

 :إجراءات التعيين

 التالية:، يتم اتباع اإلجراءات الترشيحات والمكافآتعند تعيين أعضاء لجنة 

يمتلكون المهارات الالزمة، بشكل  الترشيحات والمكافآت أعضاء لعضوية لجنة واختيار  وتقييم يقوم مجلس اإلدارة بترشيح .1

 . لتعيينهم كأعضاء في اللجنة فردي أو جماعي

في حال عدم توفر المهارات المطلوبة لدى أعضاء اللجنة، فيتوجب التنسيق مع إدارة الموارد البشرية في الشركة، ليتم تحديد  .2

 المرشحين المناسبين )من داخل أو خارج المجلس( الذين تتوفر لديهم المهارات الالزمة. 

 

 مدة العضوية 

 .اإلدارة مجلس عمل  ن مع مدةيتم تعيين أعضاء اللجنة من قبل المجلس لمدة تتزام

وإذا ما تم تعيين أي عضو خالل مدة عمل اللجنة، فيتعين أن تتزامن مدة عضويته مع مدة عمل اللجنة ما لم يتم تعيينه لمدة أقل. 

 . ويجوز إعادة تعيين أعضاء اللجنة مرة أخرى بعد انتهاء مدة عمل اللجنة، وذلك من خالل اتباع إجراءات التعيين

 

 إنهاء العضوية 

 في الحاالت التالية:  مجلس اإلدارةبقرار من   الترشيحات والمكافآتيجوز إنهاء عضوية لجنة  .1

 عدم استيفاء عضو اللجنة ألي من المتطلبات/ المسؤوليات الواجبة عليه، أو عدم استيفائه لشروط التعيين.  •

 فقدان األهلية القانونية. •

 لجنة. ال حسب الصالحيات الممنوحة للمجلس، يجوز للمجلس قبول استقالة أي عضو من أعضاء  .2

 

 تعيين رئيس اللجنة 

رئيس من أعضاء مجلس اإلدارة المستقلين. إن رئيس مجلس ال ينتخب األعضاء رئيسا فيما بينهم، ما لم يعينه المجلس. ويكون  

 . الترشيحات والمكافآتللجنة اإلدارة غير مؤهل ليكون رئيسا 

 

 

 مهام رئيس اللجنة

 اإلشراف على عمل اللجنة وعقد اجتماعاتها بكفاءة.  .1

مخصص  .2 ومكان  تاريخ  في  لالجتماعات  األعضاء  كافة  ودعوة  االجتماعات  أجندة  واعتماد  لوضع  األعضاء  مع  التعاون 

 الجتماعات اللجنة.

 االعتماد من قبل اللجنة أو رفع توصيات اللجنة إلى المجلس.ضمان تقديم كافة البنود التي تتطلب  .3

 ضمان أن كافة الموضوعات المطروحة أمام اللجنة ترافقها المعلومات الكافية لتمكين اللجنة من اتخاذ القرارات بشأنها. .4

 كل المناسب.التحقق من أن الجهات االستشارية يتمتعون باالستقاللية التامة باإلضافة إلى تأهيلهم بالش .5

 ضمان أن اللجنة يمكنها الوصول مباشرة إلى اإلدارة العليا حسبما يكون ذلك مطلوبًا من قبل المجلس. .6

 تمثيل اللجنة أمام المجلس أو الجمعية العامة أو أي طرف آخر لمناقشة المسائل المختصة فيها. .7

 مراجعة الداخلية على تنفيذ مهامها ومسؤولياتها. لجنة في المسائل المهمة لضمان مدى مقدرة إدارة الالتمثيل  .8

 . إبالغ أعضاء اللجنة باإلجراءات والقرارات المتخذة لمعالجة المسائل العاجلة ذات العالقة .9



 
 

 الترشيحات والمكافآت عيين أمين سر لجنة ت

من الفريق اإلداري بالشركة أو من خالل طرف ثالث، ليكون  للجنة فيما بينهم أو غيرهم   (أمين سر)  سكرتيراً ينتخب األعضاء  

مسؤواًل عن التحضير الجتماعات اللجنة، وإعداد السجالت والوثائق ومتابعة وتسهيل/ تنفيذ توصياتها وقراراتها وخطط عملها. 

زمنية أقل، ويجوز إعادة تعيينه مره أخرى بعد انتهاء مده  وتكون مدة عمله هي نفس مدة عمل اللجنة إال إذا ما تم تعيينه لمده  

 تعيينه األصلية.

 

 والمكافآت   الترشيحاتمهام أمين سر لجنة 

 ضمان حسن سير أنشطة اللجنة. .1

العمل كنقطة اتصال رئيسية ومصدر للمعلومات، وتقديم االستشارة والتوجيه ألعضاء اللجنة فيما يتعلق بأنشطة الشركة، من  .2

 دعم عملية اتخاذ القرار.    أجل

 اطالع أعضاء اللجنة على كافة المعلومات ذات الصلة التي تم النظر فيها أثناء اتخاذ القرار.  .3

الحفاظ على الئحة اللجنة وإدارتها وضمان كفايتها لتلبية التغيرات في أعمال الشركة والمتطلبات التنظيمية، وتحديد أي  .4

 تغييرات مطلوبة في الالئحة للنظر فيها. 

إعداد خطابات المراسالت عند الترتيب مع رئيس اللجنة حسب الحاجة ، وتوجيهها إلى أعضاء اللجنة ومجلس اإلدارة   .5

 واألطراف ذات الصلة. وهذا يشمل إجراء االتصاالت المطلوبة لجدولة/ الدعوة الجتماعات اللجنة. 

 تجهيز المعلومات التي يحتاجها أعضاء اللجنة خالل اجتماعاتهم. .6

األقل  مساعدة رئيس اللجنة في إعداد جداول أعمال اجتماعات اللجنة وتعميمها على أعضاء اللجنة ، قبل أسبوع واحد على  .7

 من موعد االجتماع. 

 دعوة األطراف ذات العالقة بما في ذلك الجهات االستشارية والمستشارين القانونيين أو أي طرف آخر في اجتماعات اللجنة.  .8

ر  ( أيام عمل. ويتعين على أمين الس5إعداد محضر االجتماع وتعميمه على جميع أعضاء اللجنة للموافقة عليه خالل خمسة ) .9

عمل في الحاالت التي تتطلب االنتهاء بشكل سريع حسبما يقرره رئيس اللجنة،  ن/ثالثة أيامإرسال محضر االجتماع خالل يومي

 ويتعين أن يتضمن محضر االجتماع ما يلي:

 تاريخ ورقم االجتماع               •

 مكان  االجتماع            •

 يابة عن األعضاء(   أسماء الحضور والوكالء )الموكلين بالحضور ن •

 بيان أسباب غياب األشخاص الغير حاضرين لالجتماع.  •

 الموضوعات المطروحة والمناقشات              •

 جميع القرارات المتخذة والتوصيات المتخذة             •

 التحفظات التي أبداها األعضاء الحاضرون على أي من القرارات أو التوصيات الصادرة عن اللجنة  •

لجنة خالل  البإبداء مرئياتها على محاضر االجتماعات التي يتم إرسالها من قبل أمين سر  الترشيحات والمكافآتتقوم لجنة  .10

( أيام عمل من تاريخ االجتماع. وفي حالة عدم استالم أمين سر اللجنة أية مالحظات أو مرئيات خالل  10-7سبعة إلى عشرة )

المحضر، يعتبر بمثابة إقرار بالموافقة. يتم تدوين كافة المحاور التي تمت مناقشتها وقرارات   ( أيام من استالم مسودة10عشرة )



 
اللجنة في محاضر االجتماعات، ويقوم سكرتير اللجنة بتحديث مسودة محضر الجلسة بناء على تعليقات األعضاء ويرسلها  

 .بالتعليقات الموجهة إلى الرئيس وأعضاء اللجنة للمراجعة واالعتماد

 سر. اللجنة وأمين اليتم اعتماد المحاضر النهائية وتوقيعها من قبل رئيس وأعضاء  .11

 االحتفاظ بالنسخة النهائية الموقعة من المحضر مرفقة بالوثائق والمراسالت ذات الصلة في ملف خاص. .12

المسؤول والتاريخ المستهدف توثيق وتحديث خطط العمل المقترحة من قبل اللجنة، مع تحديد المسؤوليات والشخص  .13

 للتنفيذ، وذلك لتسهيل تتبع المسائل الغير مغلقة والمتعلقة بقرارات اللجنة . 

 تعميم قرارات/ محاضر اللجنة على الجهات المعنية.  .14

 متابعة المسائل الغير مغلقة والمواضيع التي سيتم عرضها على اللجنة .  .15

 ل دون عمل اللجنة، بما في ذلك أي تأخير في تنفيذ قراراتها وتوصياتها. إبالغ رئيس اللجنة بأي معوقات تحو .16

 إرسال كافة محاضر اجتماعات اللجنة إلى مجلس اإلدارة من خالل أمين مجلس اإلدارة . .17

 آخر. االلتزام بالمحافظة على سرية المعلومات وعدم مشاركة ما يدور في االجتماعات مع مع اإلدارة او أي طرف  .18

 

 االجتماعات والنصاب القانوني

( على األقل سنويًا ، شريطة أن تجتمع اللجنة بشكل دوري كل ستة أشهر ، أو بشكل متكرر أكثر 2يجب أن تجتمع اللجنة مرتين )

ويجوز أن تكون االجتماعات   رفع تقرير مفصل عن نتائج االجتماع إلى المجلس.  ، وينبغي أن يلي كل اجتماع للجنةحسب االقتضاء  

 مثل مكالمات الفيديو وغيرها.  دام وسائل التقنية الحديثةإما حضورياً أو عن بعد باستخ

 

 وتجتمع اللجنة أيضا إذا طلب ذلك رئيس اللجنة أو عضوان من أعضاء اللجنة أو رئيس المجلس.

 

على جميع   سكرتيرعد  يُ  األعمال  ويوزع جدول  اللجنة.  وأعضاء  اللجنة  رئيس  مع  بالتشاور  اجتماع  لكل  أعمال  اللجنة جدول 

 أيام على األقل، ما لم يتم التنازل عن ذلك بموافقة جميع أعضاء اللجنة.  بخمسةاألعضاء قبل انعقاد االجتماع  

 

، في حال غياب رئيس اللجنة يقوم  لجنة الترشيحات والمكافآتيتكون النصاب القانوني في أي اجتماع للجنة من أغلبية أعضاء  

 .  رئيس مؤقت من بينهم خالل االجتماع األعضاء الحاضرين بانتخاب

 

بأغلبية   اللجنة  ومقررات  قرارات  جميع  محضر وتصدر  في  ومتضمنة  حضورياً  القرارات  كانت  سواء  الحاضرين  أصوات 

بالتمرير أو  التعادل )أي إذا كانت ويكون لكل عضو    .االجتماعات  الرئيس هو قاطع  اللجنة صوت واحد. ويكون تصويت  في 

ولن يكون األعضاء    األصوات على قرار معين متساوية في العدد، يكون للرئيس صوت إضافي واحد هو التصويت المقرر(.

اعتمده. غياب أو ترك في    ن مسؤولين إذا كانوا قد سجلوا صراحة اعتراضهم على القرار في محضر االجتماع الذييالمعارض

 منتصف االجتماع ال يشكل سببا للتخفيف من المسؤولية ما لم يتم إثبات أن العضو الغائب لم يكن على بينة من القرار.

وللجنة صالحية دعوة أي مدير تنفيذي أو موظف بالشركة لحضور اجتماعاتها. وينبغي دعوة هؤالء األفراد من خالل الرئيس 

 )"الرئيس التنفيذي"(. التنفيذي للشركة

 

 مسؤوليات اللجنة وواجباتها  

 للوفاء بمسؤولياتها وواجباتها، تقوم لجنة الترشيحات والمكافآت بما يلي:



 
 فيما يتعلق بالترشيح أو التعيين  

 اقتراح سياسات ومعايير واضحة لعضوية مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية.  .1

لترشيح أو إعادة ترشيح أعضائه في اجتماع الجمعية العامة للمساهمين السنوي وفقا تقديم توصيات إلى مجلس اإلدارة   .2

للسياسات والمعايير المعتمدة، مع مراعاة أن الترشيح ال يشمل أي شخص مدان بجريمة تنطوي على شرف أو خداع  

 أخالقي. 

دارة التنفيذية، واإلشراف على وضع  مساعدة مجلس اإلدارة في اختيار وتطوير وتقييم المرشحين المحتملين لمناصب اإل .3

 خطط التعاقب لإلدارة التنفيذية. 

وصف .4 اإلدارة  ألعضاء  وظيفي  إعداد  و  مجلس  والمستقلين  التنفيذيين  وغير  التنفيذية  التنفيذيين  والقدرات اإلدارة   ،

 والمؤهالت المطلوبة.

 .شاغراً  رة التنفيذيةمنصب عضو مجلس اإلدارة أو اإلدا إذا أصبحوضع اإلجراءات الواجب اتباعها  .5

 مراجعة هيكل مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وتقديم التوصيات بشأن التغييرات التي قد تطرأ على هذا الهيكل. .6

 .للعمل كأعضاء في كل لجنة باألفراد المؤهلينكل لجنة ورفع التوصيات لمجلس اإلدارة  هيكلةمراجعة  .7

اإلدارة وتطويره وتوصيات مجلس اإلدارة للموافقة عليه، وتقييم أداء أعضائه ولجان  إعداد تقييم األداء السنوي لمجلس  .8

فآت قيادة تقييم األداء، وقد االشركة وإدارتها التنفيذية واإلشراف على تنفيذ عملية التقييم. وتتولى لجنة الترشيحات والمك

 خارجيين.  مستشارينتنظر اللجنة في الحاجة إلى أي 

 وعدم وجود أي تعارض في المصالح بشكل سنوي عضاء مجلس اإلدارة المستقلين ضمان استقاللية أ .9

 المكافآت  بفيما يتعلق 

إعداد سياسة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس اإلدارة ولجانه واإلدارة التنفيذية ورفع هذه السياسة إلى مجلس اإلدارة   .1

المعاي السياسة  هذه  تتبع  أن  على  العامة  الجمعية  لموافقة  هذه  تحضيرا  تنفيذ  واإلفصاح وضمان  باألداء  المرتبطة  ير 

 .السياسة

مباشرةً  .2 يكون مسؤوال  واإلدارة    أن  اللجان  وأعضاء  اإلدارة  المكافآت ألعضاء مجلس  ومبلغ  باستمارة  التوصية  عن 

فأة واستبقاء  التنفيذية وفقا للسياسة المعتمدة. وفي إطار اضطالعها بهذه المسؤولية، تسعى اللجنة إلى اجتذاب وتحفيز ومكا

 تعزيز قيمة المساهمين على المدى الطويل.لاألفراد الذين يتمتعون بسالمة عالية وقدرة فائقة على التركيز 

تقديم التوصيات لمجلس اإلدارة فيما يتعلق بمكافآت أعضائه وأعضاء اللجان واإلدارة التنفيذية وفقا للسياسة المعتمدة.   .3

 اإلدارة سنويا للموافقة عليه.تقدم اللجنة تقرير تعويض إلى مجلس 

تلك   .4 مادي عن  انحراف  أي  على  الضوء  وتسليط  المعتمدة،  المكافآت  المدفوعة وسياسة  األجور  بين  العالقة  توضيح 

 .السياسة

 .مراجعة سياسة المكافآت بشكل دوري وتقييم فعاليتها في تحقيق أهدافها .5

 

 ترشيح اعضاء المجلس  

عند ترشيح عضو مجلس اإلدارة، يجب على اللجنة أن تأخذ في االعتبار المتطلبات واألحكام التي تحددها الهيئة، بما   .1

 هيئة السوق المالية.  لوائح حوكمة الشركات الصادرة عنفي ذلك 

السوق    ئة قبل هيتقوم الشركة بنشر إعالن الترشيح على موقعها االلكترونى، ومن خالل أي وسيلة أخرى محددة من   .2

المالية. دعوة األشخاص الراغبين في الترشيح لعضوية المجلس، شريطة أن تظل فترة الترشيح مفتوحة لمدة شهر على  

 األقل من تاريخ اإلعالن. 

  قدر   أقصى  تقديم  من  لتمكينهم  المطلوبة  والخبرات  المؤهالت  من  عال  بمستوى  يتمتعون  الذين  المرشحين  اللجنة   ترشح .3

 وقت.  أقصر قيق األهداف خاللالمساهمة في تح من

  المقاعد   عدد  من  أكثر  العامة   الجمعية  على  أسماؤهم  تُعرض  الذين  اإلدارة  مجلس  لعضوية  المرشحين  عدد  يكون  أن  يجب .4

 .المرشحين هؤالء بين من اإلدارة مجلس أعضاء الختيار العامة للجمعية  الفرصة إلتاحة المتاحة



 
 سياسة المكافآت  

مجلس  عتمدها يالتي  المكافآتمجلس اإلدارة ولجان المجلس واإلدارة التنفيذية وفقاً لسياسة  لمكافآتتم تنفيذ المبادئ التوجيهية ي

، تقوم سياسة  يةسوق المالال ونظام هيئةالشركات  نظاممع عدم اإلخالل بأحكام .الجمعية العامةوافق عليها توالتي  اإلدارة

 المكافآت بما يلي: 

 كون متسقة مع سياسة الشركة وأهدافها. أن ت .1

تقديم مكافآت بهدف تشجيع أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية على تحقيق نجاح الشركة وتطويرها على المدى   .2

 الطويل، وذلك على سبيل المثال من خالل جعل الجزء المتغير من المكافأة المرتبطة باألداء طويل األجل.

ت التعليمية والخبرة العملية والمهارات الالمكافآت على أساس مستوى الوظيفة والواجبات والمسؤوليات والمؤهتحديد   .3

 ومستوى األداء. 

 أن تكون متسقة مع حجم وطبيعة ومستوى المخاطر التي تواجهها الشركة.   .4

قارنات مما يؤدي إلى زيادات  مراعاة ممارسات الشركات األخرى فيما يتعلق بتحديد المكافآت وتجنب مساوئ هذه الم .5

 غير مبررة في المكافآت والتعويضات.

 . جذب المهنيين الموهوبين واالحتفاظ بها وتحفيزهم دون مبالغة .6

قد تم تحديدها بناء على   الحاالتمراعاة   .7 المكافآت  إذا تبين أن هذه  أو إعادة تسويتها  المكافآت  فيها تعليق  التي يجب 

أعضا قدمها  دقيقة  السلطة  معلومات غير  استخدام  إساءة  الحيلولة دون  أجل  التنفيذية من  اإلدارة  أو  اإلدارة  ء مجلس 

 للحصول على مكافآت غير مرخصة. 

 تنظيم منح أسهم الشركة ألعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية، سواء صدرت حديثا أو تم شراؤها من قبل الشركة.  .8

 الموارد والصالحية

، يؤذن للجنة بالتحقيق في أي مسألة تعرض عليها مع  ه الالئحةسؤولياتها المنصوص عليها في هذولكي يتسنى للجنة الوفاء بم

خارجي،  بمحام  االحتفاظ  على  والقدرة  الشركة،  وموظفي  والمرافق  والسجالت  الكتب  جميع  إلى  الكامل  الوصول  إمكانية 

 لس على ميزانية اللجنة لهذا الغرض. راجعين أو مستشارين، أو تحمل نفقات أخرى لهذا الغرض. ويوافق المجموال

 

ويحق للجنة أن تطلب من أي مدير تنفيذي أو موظف في الشركة أو أي من الشركات التابعة لها، أو المستشار القانوني الخارجي  

 راجعين القانونيين الخارجيين للشركة مقابلة اللجنة أو أي عضو من أعضاء اللجنة. مللشركة، أو ال

 التقارير رفع 

 المساهمين 

يحضر رئيس اللجنة أو مندوبه من أعضاء اللجنة اجتماعات الجمعية العامة ويجيب على أية أسئلة يثيرها المساهمون بشأن أنشطة  

 اللجنة وواليتها. 

 أعضاء مجلس اإلدارة  

 في كل اجتماع 

أ في  اإلدارة،  إلى مجلس  تقرير  بتقديم  تقوم، من خالل رئيسها،  أن  اللجنة  بشأن  على  للجنة،  اجتماع  بعد كل  يعقد  اجتماع  ول 

اإلجراءات التي يتخذها كل اجتماع من اجتماعات اللجنة، ونتائج استعراضات اللجنة وموافقاتها، وأي مسائل أخرى قابلة للتطبيق  

 ويكون المجلس بحاجة الى اإلنتباه إليها واتخاذ إجراء بشأنها او الموافقة عليها.

 تقرير المجلس السنوي

قسم ي في  التي سيتم تضمينها  بالمحتوى واإلفصاحات  يتعلق  فيما  بالمشورة والتوصيات  اإلدارة  اللجنة تزويد مجلس  جب على 

حوكمة الشركات في التقرير السنوي لمجلس اإلدارة بما في ذلك سياسات وإجراءات المكافآت للشركة ومعلومات عن أعضاء  

 إلدارة، واإلدارة التنفيذية. مجلس اإلدارة ومكافآتهم وأداء أعضاء مجلس ا

 



 
 لمكافآت  ا

وبالنظر إلى المهام التي يؤديها أعضاء اللجنة، باإلضافة إلى وظائفهم كأعضاء في مجلس اإلدارة أو اللجان التي يشكلها المجلس، 
يتم تحدده وفقاً لسياسة مكافأت أعضاء مجلس   الترشيحات والمكافآتيستحق أعضاء اللجنة أجرا إضافيا عن تعينهم كأعضاء بلجنة  

 . المعتمدة من الجمعية العامةوقة منهجان المنبثلاإلدارة وال

جنة وفقاً لتوصية لجنة الترشيحات والمكافأت. كما تقترح  ليستحق رئيس اللجنة أتعابا إضافية، باإلضافة إلى مكافأته كعضو بال
 اللجنة مكافآة ألمين سر اللجنة وتعتمد من قبل مجلس اإلدارة.   

 

 ملكية وحفظ الُمستند 

مالءمة ضمان  من خالل  لجنة ، والأمين سر    بالتعاون معوحفظها وذلك    الالئحةمسؤولة عن ملكية    كافآتالترشيحات والمتعد لجنة  
الئحة اللجنة للتغييرات التي تطرأ على أعمال الشركة والمتطلبات التنظيمية. كما أن اللجنة مسؤولة عن مراجعة وإعادة تقييم  

لجنة بالتوصية بأي  المدى كفاية الئحة اللجنة مرة واحدة على األقل كل ثالثة سنوات أو ما قبل ذلك كلما دعت الحاجة، وتقوم  
 . لس اإلدارة للمراجعة والموافقة عليهاتغييرات مقترحة لمج

 

 ا وتعديالته الالئحةاعتماد 

الترشيحات يتم إعتماد هذه االئحة من قبل الجمعية العمومية بناًء على توصية مجلس اإلدارة. وأي تغييرات في الئحة عمل لجنة  
تكون هذه الالئحة نافذة من  . واللوائح الداخلية للشركةتقترحها اللجنة أو مجلس اإلدارة يجب أن تتماشى مع األنظمة    والمكافآت

 تاريخ إقرارها من الجمعية العامة العادية. 

 

 أحكام عامة 

الشركة، كما ال  ال يجوز أن يكون لعضو اللجنة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في األعمال والعقود التي تتم لحساب   •

يجوز لعضو اللجنة أن يشترك في أي عمل من شانه منافسة الشركة أو أن يتجر في أحد فروع النشاط الذي تزاوله، وإال 

إال في    .  كان للشركة أن تطالبه بالتعويض، أو أن تعتبر العمليات التي باشرها لحسابه الخاص قد أجريت لحساب الشركة.

 حال حصول العضو على ترخيص بذلك وفقاً لألنظمة واللوائح ذات العالقة. 

ال يجوز للشركة أن تقدم قرضاً نقدياً من أي نوع ألعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت، أو أن تضمن أي قرض يعقده  •

 حة.واحد منهم أو أكثر مع الغير، ويعتبر باطالً كل عقد يتم بالمخالفة ألحكام هذه الالئ

ال يجوز ألعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت أن يذيعوا إلى المساهمين، أو إلى الغير ما وقفوا عليه من أسرار الشركة   •

 بسبب مباشرتهم لعملهم، وإال وجب عزلهم ومساءلتهم عن التعويض.

 

 

 

 

 

 

 تاريخ االعتماد  الموافقة  التوصية  المراجعة  عداد اإل أسم السياسة 

الترشيحات و  الئحة عمل لجنة 

 المكافآت 

 2النسخة 

إدارة  

 الحوكمة 

لجنة الترشيحات  

 والمكافأت 
  الجمعية العامة   مجلس اإلدارة 

 


