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 الئحة عمل لجنة المكافآت والترشیحات
 

 عامة :مقدمة 

تم إعداد الئحة عمل لجنة المكافآت والترشیحات المنبثقة عن مجلس االدارة بموجب الئحة حوكمة الشركات الصادرة من 

بناًء على اقتراح من مجلس االدارة  –والتي تقتضي بأن تقوم الجمعیة العامة لمساهمي الشركة  جلس هیئة السوق المالیة،م

باعتماد الئحة عمل لجنة المكافآت والترشیحات ، على أن تشمل هذه الالئحة ضوابط واجراءات عمل اللجنة مهامها ، 

 وقواعد اختیار اعضائها ومدة عضوتیهم ومكافآتهم.

 المكافآت مع لجنة الترشیحاتأوال : دمج لجنة 

ز اجو عن هیئة السوق المالیة والتي تنص ب) من المادة الخمسون من الئحة حوكمة الشركات الصادرة ٧بموجب الفقرة (

فقد تم دمج اللجنتین في لجنة  وعلیه دمج لجنتي المكافآت والترشیحات في لجنة واحدة تمسى لجنة المكافآت والترشیحات ،

 واحدة تمسى لجنة المكافآت والترشیحات.

 قواعد اختیار أعضاء لجنة المكافآت والترشیحات : ثانیا 

 المجلس.وتنتهي بانتهاء دورة المجلس مع بدایة دورة  ، وتبدأ العضویة فیهااإلدارةقرار من مجلس بُتشكل اللجنة  )١

 التنفیذیین.أعضاء المجلس  من غیرن یكون أعضائها على أ أعضاء،خمسة إلى  اللجنة من ثالثةعدد أعضاء  )٢

 أن یكون من األعضاء المستقلین  للجنة علىیقوم المجلس بتعیین أحد أعضائه رئیسًا  )٣

كما یجوز لعضو اللجنة أن  مناسبا،یحق للمجلس عزل أو استبدال أي من أعضاء اللجنة في أي وقت یراه  )٤

 یستقیل من عضویة اللجنة بشرط أن یكون ذلك في وقت مناسب.

 للقیام بمهامهم على الوجه المطلوب. المؤهالت المناسبةو یجب أن یتمتع أعضاء اللجنة بالخبرة  )٥

الشاغر  یقوم مجلس االدارة بتعیین عضوًا في المركز إذا شغر مركز أحد أعضاء اللجنة أثناء مدة العضویة ، )٦

 ویكمل العضو الجدید مدة سلفه ، ویجب أن تُبلغ الهیئة خالل المدة النظامیة من تاریخ حدوث التعیین.

على ستقوم الشركة بإشعار الهیئة بأسماء أعضاء اللجنة وصفات عضویتهم عند تعیینهم وأي تغیرات تطرأ  )٧

 عضویتهم خالل خمسة أیام عمل من تاریخ حدوث التغیرات.
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اإلعداد الجتماعات اللجنة موظفي الشركة ویكون مسؤوال عن عضائها أو من أجنة أمین سر من بین تختار الل  )٨

 إداریة اخرى متعلقة بعمل اللجنة. أعمالوأي ، واعداد محاضرها 

 اللجنة  ا : اجتماعات وضوابط واجراءات عملثالث

ا اجتماعات استثنائیة أو طارئه حسب معقد تالقل . كما یجوز لها أن في السنة على ا تجتمع  اللجنة مرتین )١

 على دعوة من رئیس اللجنة . تفتضیه مصلحة العمل وذلك بناءً 

عضاء ، وتصدر اللجنة قرارتها بأغلبیة األعضاء صحیحا إال إذا حضره اثنین من األ االجتماعال یكون  )٢

 وعند تساوي االصوات یرجح الرأي الذي صوت له ریس اللجنة. الحاضرین

ات الهاتفیة الجماعیة ) ـــــوسائل االتصال الحدیثة ( المحادثـــاركة في اجتماعات اللجنة بــاللجنة المشیجوز لعضو  )٣

 )Conference Call( 

لالستماع إلى یمكن للجنة دعوة أي من أعضاء االدارة التنفیذیة ، و  االجتماع یحق لغیر أعضاء اللجنة حضور ال )٤

 رأیه أو الحصول على مشورته.

أي قرارات تصدرها اللجنة ومتابعة توقیعها من  بإعداد مسودة محضر االجتماع، أو سر اللجنة یقوم أمین )٥

 الحاضرین. األعضاء

 لجنة المكافآت والترشیحاتواختصاصات  : مهام  رابعا

 فیما یتعلق بالمكافآت - أ

التنفیذیة ، ورفعها إعداد سیاسة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس االدارة واللجان المنبثقة عن المجلس واالدارة  )١

 تمهیدا العتمادها من قبل الجمعیة العامة. للمجلس

، وبیان أي انحراف جوهري عن هذه ح العالقة بین المكافآت الممنوحة وسیاسة المكافآت المعمول بهایتوض  )٢

 السیاسة.

 أهدفها المراجعة الدوریة لسیاسة المكافآت ، وتقییم مدى فعالیتها في تحقیق  )٣

 وفقًا للسیاسة المعتمدةاإلدارة بمكافآت أعضاء المجلس واللجان المنبثقة وكبار التنفیذیین بالشركة التوصیة لمجلس  )٤

  الترشیحاتفیما یتعلق ب - ب

 اقتراح معاییر وسیاسات واضحة للعضویة في مجلس اإلدارة واإلدارة التنفیذیة )١

 والمعاییر المعتمدةوفقا للسیاسات وٕاعادة ترشیحهم  ح  األعضاءییة لمجلس اإلدارة بترشالتوص )٢

 دارة لمؤهالت المطلوبة لعضویة مجلس اإلاعداد وصف للقدرات وا )٣
-۲- 
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 دارة التنفیذیةالخبرات المناسبة لعضویة مجلس اإلدارة واإلالمراجعة السنویة لالحتیاجات الالزمة من المهارات و  )٤

 ت التي یمكن اجراؤهادارة التنفیذیة وتقدیم التوصیات في شأن التغیرامراجعة هیكل مجلس اإلدارة واإل )٥

عضاء المستقلین وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو یشغل التحقق بشكل سنوي من استقالل األ )٦

 دارة شركة أخرى.یة مجلس إعضو 

 وغیر التنفیذیین واالعضاء المستقلین وكبار التنفیذیین التنفیذیین لألعضاءوضع وصف وظیفي  )٧

 الخاصة في حال شغور مركز أحد أعضاء مجلس االدارة أو كبار التنفیذیین اإلجراءاتوضع  )٨

 ول لالح واقتراح اإلدارة،تحدید جوانب الضعف والقوة في مجلس  )٩

 مكافآت البدالت وال :  خامسا

 كل جلسة من جلسات االجتماع لایر بدل حضور عن ٣,٠٠٠عضو مبلغ یستحق ال )١

 لایر  ٥٠,٠٠٠یستحق العضو مكافأة سنویة قدرها  )٢

 النشر والنفاذ : سادسا

من قبل الجمعیة  االلتزام بها من قبل الشركة اعتبارًا من تاریخ اعتمادهاو بما جاء في هذه الالئحة  یتم العمل  )١

 .العامة 

وموافقة الجمعیة العامة  اإلدارة،على اقتراح من مجلس  ال بناءً إ لهذه الالئحة،ال یتم تعدیل أو إضافة أي مواد  )٢

 العادیة للشركة.

 سیتم نشر الالئحة على موقع الشركة االلكتروني )٣

 

 تاریخ االعتماد  الموافقة  التوصیة  المراجعة  االعداد  اسم السیاسة 
الئحة عمل لجنة المكافآت 

 والترشیحات
لجنة المكافآت  أمین سر المجلس 

 والترشیحات
 م٢٤/١٢/٢٠١٧ الجمعیة العامة العادیة مجلس االدارة 

 

 

        

-۳- 
 


