
 

 لجنة الترشيحات والمكافآتالئحة 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 عمل  الإن الغرض من  

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

  :وقام مجلس اإلدارة بتكوين اللجنة لتحقيق األهداف التالية

   الترشيحات

 .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 •

 مراجعة مجلس اإلدارة لخطط التعاقب الوظيفي.  •

 واإلبقاء واإلحالل الخاصة باإلدارة التنفيذية.  سياسات التوظيف  •

 المكافآت  

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

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

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

 خطط الحوافز.  •

 ترتيبات التقاعد.  •

 لجنة الترشيحات والمكافآت تقاريرها مباشرة إلى مجلس اإلدارة من خالل رئيس مجلس اإلدارة.  تقدم

 التعيين والتكوين والتأهيل  

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

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

 ويجتمع أعضاء اللجنة بالشروط التالية:  

 يكون لدى األعضاء مستوى مناسب من الفهم ل: •

 حوكمة الشركات.  مبادئ 

  .أعمال الشركة والهيكل التنظيمي 

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

 

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 

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

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

 ويكمل العضو الجديد مدة سلفه.



 
 

 :إجراءات التعيين

 التالية:عند تعيين أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت، يتم اتباع اإلجراءات 

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

 فردي أو جماعي لتعيينهم كأعضاء في اللجنة. 

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

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

 

 مدة العضوية 

 مجلس اإلدارة. عمل  يتم تعيين أعضاء اللجنة من قبل المجلس لمدة تتزامن مع مدة

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

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

 

 إنهاء العضوية 

 الحاالت التالية: يجوز إنهاء عضوية لجنة الترشيحات والمكافآت بقرار من مجلس اإلدارة في  .1

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

 فقدان األهلية القانونية. •

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

 

 تعيين رئيس اللجنة 

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

 اإلدارة غير مؤهل ليكون رئيسا للجنة الترشيحات والمكافآت. 

 

 

 مهام رئيس اللجنة

 اإلشراف على عمل اللجنة وعقد اجتماعاتها بكفاءة.  .1

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

 الجتماعات اللجنة.

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

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

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

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

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

 لجنة في المسائل المهمة لضمان مدى مقدرة إدارة المراجعة الداخلية على تنفيذ مهامها ومسؤولياتها. التمثيل  .8

 . العاجلة ذات العالقةإبالغ أعضاء اللجنة باإلجراءات والقرارات المتخذة لمعالجة المسائل  .9



 
 

 الترشيحات والمكافآت تعيين أمين سر لجنة 

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

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.

 

 مهام أمين سر لجنة الترشيحات والمكافآت 

 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

 للنظر فيها.  تغييرات مطلوبة في الالئحة

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. 

 اللجنة خالل اجتماعاتهم.تجهيز المعلومات التي يحتاجها أعضاء  .6

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

 من موعد االجتماع. 

 عات اللجنة. . دعوة األطراف ذات العالقة بما في ذلك الجهات االستشارية والمستشارين القانونيين أو أي طرف آخر في اجتما8

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،  إرسال محضر االجتماع خالل يومين/ثالثة أيام

 ويتعين أن يتضمن محضر االجتماع ما يلي:

 تاريخ ورقم االجتماع               •

 مكان  االجتماع            •

 أسماء الحضور والوكالء )الموكلين بالحضور نيابة عن األعضاء(    •

 خاص الغير حاضرين لالجتماع. بيان أسباب غياب األش •

 الموضوعات المطروحة والمناقشات              •

 جميع القرارات المتخذة والتوصيات المتخذة             •

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

مرئياتها على محاضر االجتماعات التي يتم إرسالها من قبل أمين سر اللجنة خالل  تقوم لجنة الترشيحات والمكافآت بإبداء  .10

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

م تدوين كافة المحاور التي تمت مناقشتها وقرارات  ( أيام من استالم مسودة المحضر، يعتبر بمثابة إقرار بالموافقة. يت10عشرة )



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

 بالتعليقات الموجهة إلى الرئيس وأعضاء اللجنة للمراجعة واالعتماد.

 ا من قبل رئيس وأعضاء اللجنة وأمين السر. . يتم اعتماد المحاضر النهائية وتوقيعه11

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

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

 سهيل تتبع المسائل الغير مغلقة والمتعلقة بقرارات اللجنة . للتنفيذ، وذلك لت

 تعميم قرارات/ محاضر اللجنة على الجهات المعنية.  .14

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

 نفيذ قراراتها وتوصياتها. إبالغ رئيس اللجنة بأي معوقات تحول دون عمل اللجنة، بما في ذلك أي تأخير في ت .16

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

 االلتزام بالمحافظة على سرية المعلومات وعدم مشاركة ما يدور في االجتماعات مع مع اإلدارة او أي طرف آخر.  .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  األعمال  ويوزع جدول  اللجنة.  اللجنة وأعضاء  رئيس  مع  بالتشاور  اجتماع  لكل  أعمال  اللجنة جدول  يُعد سكرتير 

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

 

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

 .  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   .االجتماعات  الرئيس هو قاطع  اللجنة صوت واحد. ويكون تصويت  ويكون لكل عضو في 

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

ر االجتماع الذي اعتمده. غياب أو ترك في  المعارضين مسؤولين إذا كانوا قد سجلوا صراحة اعتراضهم على القرار في محض

 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 

 التنفيذي للشركة )"الرئيس التنفيذي"(.

 

 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

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

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

 أخالقي. 

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

 خطط التعاقب لإلدارة التنفيذية. 

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

 والمؤهالت المطلوبة.

 .جلس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية شاغراً وضع اإلجراءات الواجب اتباعها إذا أصبح منصب عضو م .5

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

 مراجعة هيكلة كل لجنة ورفع التوصيات لمجلس اإلدارة باألفراد المؤهلين للعمل كأعضاء في كل لجنة. .7

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

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

 خارجيين. مستشارين تنظر اللجنة في الحاجة إلى أي 

 وعدم وجود أي تعارض في المصالح بشكل سنوي ن استقاللية أعضاء مجلس اإلدارة المستقلين ضما .9

 فيما يتعلق بالمكافآت  

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

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

 .السياسة

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

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

 األفراد الذين يتمتعون بسالمة عالية وقدرة فائقة على التركيز لتعزيز قيمة المساهمين على المدى الطويل.

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

 ير تعويض إلى مجلس اإلدارة سنويا للموافقة عليه.تقدم اللجنة تقر

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  

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

 في ذلك لوائح حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية. 

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

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

 األقل من تاريخ اإلعالن. 

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

 ف خالل أقصر وقت. من المساهمة في تحقيق األهدا

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

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



 
 سياسة المكافآت  

مجلس  عتمدها يفآت مجلس اإلدارة ولجان المجلس واإلدارة التنفيذية وفقاً لسياسة المكافآت التي يتم تنفيذ المبادئ التوجيهية لمكا

، تقوم سياسة  يةسوق المالونظام هيئة الالشركات نظام مع عدم اإلخالل بأحكام .الجمعية العامةوافق عليها توالتي  اإلدارة

 المكافآت بما يلي: 

 وأهدافها. أن تكون متسقة مع سياسة الشركة  .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.

والمسؤوليات والمؤهالت التعليمية والخبرة العملية والمهارات   تحديد المكافآت على أساس مستوى الوظيفة والواجبات .3

 ومستوى األداء. 

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

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

 لمكافآت والتعويضات.غير مبررة في ا

 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 

أج التنفيذية من  اإلدارة  أو  اإلدارة  أعضاء مجلس  قدمها  دقيقة  السلطة  معلومات غير  استخدام  إساءة  الحيلولة دون  ل 

 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

ؤذن للجنة بالتحقيق في أي مسألة تعرض عليها مع  ، يه الالئحةولكي يتسنى للجنة الوفاء بمسؤولياتها المنصوص عليها في هذ

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

 والمراجعين أو مستشارين، أو تحمل نفقات أخرى لهذا الغرض. ويوافق المجلس على ميزانية اللجنة لهذا الغرض. 

 

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

 للشركة، أو المراجعين القانونيين الخارجيين للشركة مقابلة اللجنة أو أي عضو من أعضاء اللجنة. 

 رفع التقارير 

 المساهمين 

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

 اللجنة وواليتها. 

 أعضاء مجلس اإلدارة  

 في كل اجتماع 

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

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

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

 تقرير المجلس السنوي

بالمشورة والتوص اإلدارة  اللجنة تزويد مجلس  قسم يجب على  في  التي سيتم تضمينها  بالمحتوى واإلفصاحات  يتعلق  فيما  يات 

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

 مجلس اإلدارة ومكافآتهم وأداء أعضاء مجلس اإلدارة، واإلدارة التنفيذية. 

 



 
 لمكافآت  ا

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

 . المعتمدة من الجمعية العامةوقة منهاإلدارة واللجان المنبث

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

 

 ملكية وحفظ الُمستند 

مالءمة بالتعاون مع أمين سر اللجنة ، ومن خالل ضمان  وذلك    تعد لجنة الترشيحات والمكافآت مسؤولة عن ملكية الالئحة وحفظها
الئحة اللجنة للتغييرات التي تطرأ على أعمال الشركة والمتطلبات التنظيمية. كما أن اللجنة مسؤولة عن مراجعة وإعادة تقييم  

الحاجة، وتقوم اللجنة بالتوصية بأي  مدى كفاية الئحة اللجنة مرة واحدة على األقل كل ثالثة سنوات أو ما قبل ذلك كلما دعت  
 . تغييرات مقترحة لمجلس اإلدارة للمراجعة والموافقة عليها

 

 ا وتعديالتهالالئحة اعتماد 

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

 تاريخ إقرارها من الجمعية العامة العادية. 

 

 أحكام عامة 

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

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.

 مة واللوائح ذات العالقة. حال حصول العضو على ترخيص بذلك وفقاً لألنظ

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

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

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

 بسبب مباشرتهم لعملهم، وإال وجب عزلهم ومساءلتهم عن التعويض.
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