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 : ت وال��شيحاتامل�افآأوال : مقدمة عن �جنة 

 للشركة �� إجتماعها املنعقد يوم ...  بتار�خ .............  رقم .... لعام (....)  صدرت هذه الالئحة بموجب قرار ا�جمعية العامة

 
ً
 �جنة امل�افآت وال��شيحاتأهداف  : ثانيا

ال�ي من خاللها يمكن التأكد من نزاهة وشــــــــفافية العمل بالشــــــــركة من حيث تناســــــــب م�افآت األعضــــــــاء مع أدوارهم  ال�جان�جنة امل�افآت وال��شــــــــيحات من أهم 

 املو�لة لهم بحكم مسؤوليا��م تج
ً
 �عكس طر�قة ومعاي�� إختيار مجلس اإلدارة وأعضاء ال�جان و�� ��دف بصفة خاصة إ�� ما ي�� : اه ا�جلس أيضا

 أ��م تقييم أعضاء ا�جلس وال�جان وتحديد م�اف -1

 .املطلو�ةو�عداد وصف للقدرات واملؤهالت معاي�� العضو�ة حسب ترشيح أعضاء ا�جلس وال�جان التنفيذية  -2

 . بالشركة لم�افآت وا�حوافز للمواظف�نل عادلة وضع خطط -3

و�يان أي إنحراف  وال��شــيحات مع األدوار ا�خاصــة بمجلس اإلدارة وأعضــاء ال�جان واإلدارة التنفيذية ة وســياســة امل�افآت حامل�افآت املمنو  تناســب -4

 جوهري عن هذه السياسة.

 : مدة عمل 
ً
 وكيفية إختيار أعضا��ا �جنة امل�افآت وال��شيحات ثالثا

وتنت�ي ف��ة عضــــــــو�ة أعضــــــــا��ا بإن��اء دورة مجلس إدارة  ســــــــنوات 3ملدة  �شــــــــ�ل بقرار من مجلس اإلدارة من غ�� أعضــــــــاء مجلس اإلدارة التنفيذي�ن -1

  الشركة.

 .خمسة ع�� عضو���ا تز�د وال األقل ع�� أعضاء ثالثة من ال�جنة عضو�ة �ش�ل -2

ترا�� الشــــركة عند �شــــكيل ال�جنة أن ي�ون أعضــــاؤها من أعضــــاء مجلس اإلدارة املســــتقل�ن و�جوز اإلســــتعانة بأعضــــاء غ�� تنفيذي�ن أو بأ�ــــخاص  -3

 ��هم ، وع�� أن ي�ون رئيسها من األعضاء املستقل�نمن غ�� أعضاء ا�جلس سواء أ�انوا من املساهم�ن أو غ

 ) أشهر ع�� األقل .6تجتمع ال�جنة بصفة دور�ة �ل ( -4

 يرا�� �� أعضاء ال�جنة ا�خ��ات واملؤهالت املناسبة لهذه املهمة . -5

 �� املركز الشاغر ع�� ن أعضاء ال�جنة �اا شغر مركز أحد إذ -6
ً
 ن يتع�ن ف��م ا�خ��ة والكفاية .أ�جلس اإلدارة أن �ع�ن عضوا

 بأسماء وصفات العضو�ة وأي �غي�� يطرأ خالل املدة النظامية ا�حددة .أن يتم إشعار الهيئة  يجب -7

 : مهام و إختصاصات 
ً
 �جنة امل�افآت وال��شيحاترا�عا

��  كما وترشــيح أعضــائھ و أعضــاء ال�جانأعضــاء مجلس اإلدارة وال�جان و �افة اإلدارات بالشــركة  م�افآتتحديد ت وال��شــيحات �� املســؤولة عن �جنة امل�افآ

 كما أ��ا تختص باملهام و اإلختصاصات اآلتية :
ً
 املسؤولة عن تقديم تقار�ر عن أ�شط��ا للمجلس دور�ا

 مهام و إختصاصات �جنة امل�افآت  -1

ها إ�� مجلس اإلدارة للنظر ف��ا ت أعضـــــاء مجلس اإلدارة وال�جان املنبثقة عن ا�جلس واإلدارة التنفيذية ورفعوا�ـــــحة مل�افآإعداد ســـــياســـــة  -

 إلعتماداه من ا�جمعية العامة ع�� أن يرا�� �� تلك السياسة إتباع معاي�� ترتبط باألداء واإلفصاح ع��ا والتحقق من تنفيذها .
ً
 تمهيدا

 ة .توضيح العالقة ب�ن امل�افآت املمنوحة وسياسة امل�افآت املعمول ��ا و�يان أي إنحراف جوهري عن هذه السياس -

 املراجعة الدور�ة لسياسة امل�افآت وتقييم مدى فاعلي��ا �� تحقيق األهداف املتوخاة م��ا. -

 للسياسة املعتمدة . -
ً
 التوصية �جلس اإلدارة بم�افآت أعضاء مجلس اإلدارة وال�جان املنبثقة عنھ وكبار التنفيذي�ن بالشركة وفقا

 مهام و إختصاصات �جنة ال��شيحات .  -2

 ومعاي�� وا�حة للعضو�ة �� مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية. إق��اح سياسات -

 للســياســات واملعاي�� املعتمدة مع مراعاة ع التوصــية �جلس اإلدارة -
ً
م ترشــيح أي �ــخص ســبقت دب��شــيح أعضــاء فيھ و�عادة ترشــيحهم وفقا

 إدانتھ بجر�مة مخلة باألمانة .

 س اإلدارة وشغل وظائف اإلدارة التنفيذية.إعداد وصف للقدرات واملؤهالت املطلو�ة لعضو�ة مجل -

 تحديد الوقت الذي يتع�ن ع�� عضو مجلس اإلدارة تخصيصة ألعمال مجلس اإلدارة . -

 ات املناسبة لعضو�ة مجلس اإلدارة ووظائف اإلدارة التنفيذية .� املراجعة السنو�ة لإلحتياجات الالزمة من املهارات أو ا�خ� -

 دارة التنفيذية وتقديم التوصيات �� شأن التغ��ات ال�ي يمكن أجراؤها.مراجعة هي�ل مجلس اإلدارة واإل  -
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التحقق �شــ�ل ســنوي من إســتقالل األعضــاء املســتقل�ن وعدم وجود أي �عارض مصــا�ح إذا �ان العضــو �شــغل عضــو�ة مجلس إدارة شــركة  -

 أخرى .

 املستقل�ن وكبار التنفيذي�ن .�� التنفيذي�ن و األعضاء غي لألعضاء التنفيذي�ن و األعضاء وضع وصف وظيف -

 و كبار التنفيذي�ن .أحد أعضاء مجلس اإلدارة أجراءات ا�خاصة �� حال شغور مركز وضع اإل  -

ا�ج��ا بما يتفق مع مصـــــــــــ�حة الشـــــــــــركة من خالل إق��اح آليات مناســـــــــــبة تحديد جوانب الضـــــــــــعف والقوة �� مجلس اإلدارة و�ق��اح ا�حلول ملع -

 الشركة وكذلك إم�انية اإلق��اح ع�� مجلس اإلدارة ا�حصول ع�� تقييم جهة خارجية مختصة ألدائھ .للتقييم بما يتفق مع مص�حة 

 : إجراءات عمل 
ً
 وآلية عملها .�جنة امل�افآت وال��شيحات خامسا

 يتم اإلجتماع  -1
ً
 و إثن�ن من أعضا��ا.أو بناء ع�� دعوة من رئيس ال�جنة حسب ما تقتضية مص�حة العمل أكما يجوز لها أن تجتمع  مرت�ن سنو�ا

 يجوز لعضو ال�جنة املشاركة �� إجتماعات ال�جنة بوسائل اإلتصال ا�حديثة و�عد مشاركتھ بوسائل اإلتصال ا�حديثة كمن حضر بنفسھ . -2

 يتم توجيھ دعوة اإلجتماع قبل مدة �افية من موعد ا�جلسة . -3

 و من يتم توجيھ دعوة لھ �� حالة اإلستجواب أواملناقشة.أضاء ال�جنة فقط عال يجوز حضور اإلجتماع إال أل  -4

 ائب�ن و النقاشــــــات ال�ي تمت وأيضــــــيقوم أم�ن الســــــر بتدو�ن أســــــماء األعضــــــاء ا�حاضــــــر�ن والغ -5
ً
توقيع جميع املالحظات و�عد اإلن��اء من التديون يتم ا

 ا�حاضر�ن عليھ كما يجوز أن يتم التوقيع بالتمر�ر.

النصـــــــــــاب بحضـــــــــــور أغلبية ال�جنة وتصـــــــــــدر القرارت بأغلبية أعضـــــــــــاء ال�جنة و �� حال �ســـــــــــاوي األصـــــــــــوات يرجح الرأي الذي صـــــــــــوت لھ رئيس يكتمل  -6

 اإلجتماع .

 : أم�ن سر �جنة امل�افآت وال��شيحات .
ً
 سادسا

 

م�ن أ �ان ةحال ��( قرارا��ا  ع�� التصـــــو�ت حق لھ ي�ون  أال ع�� الشـــــركة موظفي من أو أعضـــــاء ال�جنة ب�ن من لها ســـــر أم�ن �جنة امل�افآت وال��شـــــيحات تختار

 عن و  )أعضــــاء ال�جنة غ�� من الســــر
ً
  و��ون  جتماعاتإل ل باإلعداد القيام ي�ون مســــؤوال

ً
 تنفيذ وتوثيقها ومتا�عة محاضــــرها و�عداد ال�جنة أ�شــــطة  عنمســــؤوال

ال�جنة  وتقوم ا�جلس لعضــــــــو�ة بال��شــــــــيح ا�خاصــــــــة اإلدار�ة باألعباء كما يقوم ، اإلدار�ة واإلجراءات أعضــــــــا��ا ب�ن والتواصــــــــل وقرارا��ا، وتوج��ا��ا توصــــــــيا��ا

 .ا�خصوص هذا �� ��ا املعول  السياسات ضوء �� صرفها وطر�قة م�افأتھ بتحديد

 
ً
 :أح�ام ختامية :  سا�عا

 من تار�خ إعتمادها من قبل ا�جمعية العامة للمســـــــــــــــاهم�ن و�عدل هذه الالئحة �عمل بما جاء �� هذه الالئحة و�تم  1
ً
اإلل��ام ��ا من قبل الشــــــــــــــركة إعتبارا

ن �عرض أي �عديل مق��ح عل��ا ع�� ا�جمعية العامة للمســـــــــــــــاهم�ن �� أول إجتماع لها أع�� توصــــــــــــــية من مجلس اإلدارة ع��  حســـــــــــــــب ا�حاجة وذلك بناء

 إلعتماده.
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