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6102 يونيو 5من  0 صفحة  0اإلصدار رقم:  

  

 الغرض العام -0

 أعضاء ةواستقاللي ترشيح في الرقابية مسؤولياته أداء في اإلدارة مجلس مساعدة تهدف لجنة الترشيحات والمكافآت إلى

 الشركة في والرواتب والحوافز والمزايا المكافآت استراتيجية ونزاهة اإلدارة مجلس

  

 :المتعلقة بالترشيحات مسئولياتالو هامأوالً: الم

 واإلدارة التنفيذيةالترشيح وإعادة الترشيح لعضوية مجلس اإلدارة قبول التوصية ب (أ

 المطلوبةة لالحتياجات المراجعة السنوية مع التنفيذية، واإلدارة اإلدارة سمجل أعضاء لمكافآت واضحة سياسة وضع (ب

 حسةب التنفيذية المناصب شغل في الراغبين طلبات وكذلك استقطاب اإلدارة، مجلس لعضوية المناسبة المهارات من

 شريحة مثل لموظفين،منحها ل سيتم التي للمكافآت المختلفة الشرائح وتحديد الطلبات، تلك ودراسة ومراجعة الحاجة،

 نهايةة مكافةآت وشةريحة أسةهم، شةكل فةي المكافةآت بةادداء، وشةريحة المرتبطةة المكافةآت وشريحة الثابتة، المكافآت

 الخدمة

 المستقلين وادعضاء التنفيذيين غير وادعضاء التنفيذيين لألعضاء وظيفي توصيف وضع (ج

 .المستقل دارةاإل مجلس عضو عن االستقاللية صفة انتفاء عدم من التأكد (د

 مبةال  كانت سواء التنفيذية، واإلدارة اإلدارة مجلس دعضاء الممنوحة المكافآت كافة عن مفصل سنوي تقرير إعداد  (ه

 للموافقةة للشةركة العامةة الجمعيةة علةى التقريةر هةذا يعةر  أن علةى ومسةماها، طبيعتهةا كانت أيا   مزايا، أو منافع أو

 التقريةةر إعةةداد عنةةد والشةةفافية الدقةةة معةةايير بإتبةةا  الشةةركة تقةةوم أن ويتعةةين. اإلدارة مجلةةس رئةةيس مةةن ويتلةةى عليةةه

 مباشةرة، غيةر أو مباشةرة صورة في كانت سواء الممنوحة المكافآت كافة عن اإلفصاح يتم بحيث بالمكافآت، الخاص

 .التضليل أو لإلخفاء محاولة أية وتجنب

 ت المناسبة لعضوية مجلس اإلدارة.االمراجعة السنوية لالحتياجات المطلوبة من المهار (و

 التأكد من أن كل من يرغب في الترشح لعضوية مجلس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية يتوافر لديه ما يلي: (ز

 .مؤهالت دراسية وعلمية تتفق مع المجال الوظيفي المرشح له 

  والوظيفة المرشح لها. الشركةخبرات مهنية مناسبة في مجال يتوافق مع طبيعة عمل 

  قدرات فنية، قيادية، وإدارية تتيح له االستقاللية في العمل، والسرعة في اتخاذ القرار، واستيعاب كافة المتطلبات

 الفنية والمستجدات المتعلقة بسير العمل.

 .وضع توصيف وظيفي لألعضاء التنفيذيين وادعضاء غير التنفيذيين وادعضاء المستقلين 

  ين وإعادة ترشيحهم، والتأكد من عدم انتفاء صفة االستقاللية عن عضو مجلس اقتراح ترشيح ادعضاء المستقل   (ح

 اإلدارة المستقل. 

 التأكد من حصول ادعضاء الجدد في مجلس اإلدارة على البرامج التعريفية من أجل ضمان تمتعهم بفهم مناسب    (ط

 ة لكافة ادعضاء.لسير عمل الشركة وعملياتها، وأن فرص التطوير والتعليم المستمر متوفر  

 إجراء التقيةيم السةنوي دداء مجلةس اإلدارة، وأعضةاء مجلةس اإلدارة، ولجةان مجلةس اإلدارة، ورفةع تقريةر تقيةيم    (ي

 للمجلس في هذا الشأن. ادداء 
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6102 يونيو 5من  6 صفحة  0اإلصدار رقم:  

  

يجوز للجنة الترشيحات االستعانة بمستشارين من جهة استشارية مستقلة قد تعتبرهم اللجنةة مناسةبين لتنفيةذ مهامهةا أو  (ك

 ع  مهامها. وتتحمل الشركة ادتعاب االستشارية ذات العالقة.ب

 أية مهام يكلفها بها مجلس إدارة الشركة. (ل

 

 ثانياً: المهام والمسؤوليات المتعلقة بالمكافآت:

وضةةع سياسةةة واضةةحة لمكافةةآت أعضةةاء مجلةةس اإلدارة وكبةةار التنفيةةذيين، مةةع مراعةةاة االلتةةزام بمعةةايير سياسةةة مةةنح  (أ

 ورة أدناه.المكافآت المذك

تحديةةد الشةةرائح المختلفةةة للمكافةةآت التةةي سةةيتم منحهةةا للمةةوظفين، مثةةل شةةريحة المكافةةآت الثابتةةة، وشةةريحة المكافةةآت  (ب

 المرتبطة بادداء، وشريحة المكافآت في شكل أسهم، وشريحة مكافآت نهاية الخدمة.

 ضوعة في هذا الشأن.التأكد من أن المكافآت يتم منحها وفق ما هو منصوص عليه في السياسة المو (ج

المراجعة الدورية )سنوية( لسياسة منح المكافآت، وتقييم مةد  فاعليتهةا فةي تحقيةق ادهةداف المرجةوة منهةا والمتمثلةة  (د

في استقطاب الكوادر البشرية والحفاظ على الموظفين ذوي الكفاءة المهنيةة والقةدرات الفنيةة الالزمةة للرفةع مةن شةأن 

 الشركة.

فصل عن كافة المكافآت الممنوحة دعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية، سةواء كانةت مبةال  إعداد تقرير سنوي م (ه

أو منافع أو مزايا، أيا  كانت طبيعتهةا ومسةماها، علةى أن يعةر  هةذا التقريةر علةى الجمعيةة العامةة للشةركة للموافقةة 

 .عليه

 

 معايير سياسة منح المكافآت -6

 مجلةس وأعضةاء رئةيس لمكافةآت تحديةد تتضةمن المكافةآت لمةنح واضةحة سياسةة ضةعوتقوم لجنة الترشةيحات والمكافةآت ب

 االسةتهالك اسةتنزال بعةد) الصةافي الةربح مةن بالمائة عشرة من بأكثر المكافآت هذه مجمو  تقدير يتجاوز أال على اإلدارة،

 عقةد عليهةا يةنص أعلةى نسةبة ةأية أو المسةاهمين علةى المةال سأر مةن بالمائة خمسة عن يقل ال ربح وتوزيع واالحتياطات

 (. الشركة

 من اإلدارة مجلس أعضاء من عضو ولكل اإلدارة مجلس لرئيس دينار آالف ستة على تزيد ال سنوية مكافأة توزيع ويجوز

  المكافآت بتوزيع لها تسمح التي ادرباح تحقيق لحين الشركة تأسيس تاريخ

 للمكافةآت ادعلى الحد من المستقل اإلدارة مجلس عضو استثناء شركةلل العادية العامة الجمعية منيصدر  قرارب يجوز كما

 منح المكافآت المعايير التالية، كحد أدنى:وتتضمن سياسة  .المذكورة

 أن تكون معتمدة من قبل مجلس اإلدارة. (أ

 أن تكون مرتبطة بمعدالت ادداء للعاملين بالشركة. (ب

 اء على المد  الطويل أو المد  القصير.أن تكون متسقة مع استراتيجية الشركة وأهدافها سو (ج

 أن تكون مالئمة لحجم وطبيعة ودرجة المخاطر لد  الشركة. (د

 أن تتناسب مع خبرات ومؤهالت العاملين بالشركة على اختالف مستوياتهم الوظيفية. (ه

ل  أن يكون هناك توازن فةي هيكةل المكافةآت والرواتةب بحيةث تكةون محفةزة السةتقطاب أشةخاص مةؤهلين وغيةر مبةا (و

 فيها.
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6102 يونيو 5من  3 صفحة  0اإلصدار رقم:  

  

 العضوية -3

يقوم مجلس اإلدارة بتشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت من ثالثةة أعضةاء علةى ادقةل، علةى أن يكةون أحةد أعضةائها علةى 

 ادقل من ادعضاء المستقلين، ويكون رئيس اللجنة عضوا  من أعضاء مجلس اإلدارة غير التنفيذيين. 

أعضاء اللجنة الذين حضةروا االجتمةا  عضةوا  مةن بيةنهم ليتةرأس هةذا  وفي حالة غياب رئيس اللجنة عن االجتما ، يختار

 االجتما  نيابة عن رئيس اللجنة.

ويكون أمين سر لجنة الترشيحات والمكافآت هو أمين سر مجلس اإلدارة، وفي حالة تغيب أمين سر مجلس اإلدارة عن أي 

 اجتما  للجنة، يقوم رئيس مجلس اإلدارة بتعيين أمين سر أخر ليحضر االجتما .

 

 مدة العضوية -4

 نفةس هةي فةي لجنةة الترشةيحات والمكافةآت يعين مجلس اإلدارة أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت وتكون مدة عضةويتهم

وذلك ما لم يتم استبدال عضو اللجنة من قبةل مجلةس اإلدارة دي سةبب، أو يتقةدم عضةو  اإلدارة، مجلس في عضويتهم مدة

تعيةين  إعةادةلمجلةس اإلدارة  ويجةوزاللجنة نفسه باالسةتقالة مةن عضةوية اللجنةة أو االسةتقالة مةن عضةوية مجلةس اإلدارة. 

نة الترشيحات والمكافآت، مع مراعاة موافقة الجمعية العامة للشركة على مدة عضوية أعضاء لجنة الترشةيحات لج أعضاء

 والمكافآت.

 

 انتهاء العضوية -5

فةي لجنةة  العضةوية صةفة عنةه زالةتالعضوية فةي مجلةس اإلدارة  شروط منلجنة الترشيحات والمكافآت أيا   عضو فقد إذا

كما إذا تخلف أحد أعضاء اللجنة عن حضور جلسةتين متتةاليتين بةدون  .الشرط ذلك فقدان تاريخ من الترشيحات والمكافآت

 عذر مشرو  جاز اعتباره مستقيال  من لجنة الترشيحات والمكافآت.

 

 نصاب االنعقاد -2

 من حال كل في يقل والوالمكافآت بحضور ادغلبية البسيطة لألعضاء  لجنة الترشيحات الجتما  القانوني النصاب يكون

اثنين. وتصدر قرارات لجنة الترشيحات والمكافآت بأغلبية ادعضاء الحاضرين وإذا تساوت  عن الحاضرين عدد ادحوال

 ادصوات رجح الجانب الذي فيه الرئيس، ويعد سجل خاص تثبت فيه محاضر جلسات اللجنة ويوقعه الرئيس.

في أي وقت. وفي حالة شغر مركز عضو في اللجنةة،  ويجوز لمجلس اإلدارة عزل أي عضو من أعضاء اللجنة واستبداله

يمارس ادعضاء ادخرين في اللجنة كافة صالحياته طالما انعقد النصاب القانوني للجنة لحين تعيةين عضةو جديةد مةن قبةل 

 مجلس اإلدارة.
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6102 يونيو 5من  4 صفحة  0اإلصدار رقم:  

  

 اجتماعات اللجنة -7

وكذلك عند الحاجة، شرط توجيه إخطارا  تجتمع لجنة الترشيحات والمكافآت بصورة منتظمة مرة واحدة على ادقل كل سنة 

 مسبقا  لألعضاء واكتمال النصاب القانوني بحضور أغلبية ادعضاء.

ويوجه رئيس اللجنة إخطارا  مسبقا  دعضاء اللجنة لحضور اجتمةا  اللجنةة قبةل خمسةة أيةام عمةل مةن موعةد عقةد االجتمةا  

 المقترح.

لتةي يةتم تةداولها بةين ادعضةاء بطريقةة كتابيةة وتوقيعهةا مةن جميةع أعضةاء وفي حالة تعذر عقد االجتما ، تعتبر القرارات ا

 اللجنة صحيحة كما لو كان قد تم تمريرها في اجتما  انعقد على وجه ادصول.

 وتعتمد تكرارية وطبيعة جداول االجتماعات على الموضوعات المتعلقة بأعمال الشركة والتي تظهر من وقت إلى آخر.

حات والمكافآت من وقت آلخر دعوة ادشخاص التي تراهم مناسبين لحضور اجتماعاتها للمشةاركة فةي ويجوز للجنة الترشي

 مناقشة الموضوعات التي تطرحها اللجنة للنقاش.

 

 جدول األعمال -8

 يكون أمين سر اللجنة هو المسؤول عن إعداد جدول أعمال اجتماعات اللجنة بالتشاور مع رئيس اللجنة.

قترحة للنقاش من قبل أعضاء اللجنة إلى أمين سر اللجنة مدعومة بالمستندات قبةل سةبعة أيةام علةى وترفع الموضوعات الم

 ادقل من انعقاد االجتما .

ا بالوثائق والمعلومات الالزمة  ويقوم أمين سر اللجنة بتزويد أعضاء اللجنة بجدول أعمال اللجنة بموضوعات محددة معزز 

جتماعات اللجنة مع مراعاة االجتماعات الطارئة، بحيث يتم تمكين أعضاء اللجنةة مةن قبل مدة يومين عمل على ادقل من ا

 دراسة الموضوعات المطروحة واتخاذ القرارات المناسبة.

أعضةةاء اللجنةةة يمكةةنهم الوصةةول بشةةكل كامةةل وسةةريع إلةةى كةةل محاضةةر كمةةا يجةةب علةةى أمةةين سةةر اللجنةةة التأكةةد مةةن أن 

ئق والسةةجالت المتعلقةةة بالشةةركة، وضةةمان حصةةول أعضةةاء اللجنةةة علةةى المعلومةةات اجتماعةةات اللجنةةة والمعلومةةات والوثةةا

 الكاملة والصحيحة في الوقت المناسب.

كما يتعين على أمين سر اللجنة وتحةت إشةراف رئةيس اللجنةة تةأمين حسةن إيصةال وتوزيةع المعلومةات والتنسةيق فيمةا بةين 

 ن فيهم المساهمين واإلدارات المختلفة في الشركة والموظفين.أعضاء اللجنة وبين أصحاب المصالح اآلخرين بالشركة بم

 

 محاضر االجتماعات -9

وتقةوم لجنةة الترشةيحات والمكافةآت بإنشةاء . اللجنةة سر وأمينرئيس اللجنة  قبل من وتوقع اللجنة اجتماعات محاضر تدون

ما  ومبينا  بةه مكةان االجتمةا  وتاريخةه سجل خاص تدون فيه محاضر اجتماعاتها بأرقام متتابعة للسنة التي عقد فيها االجت

وساعة بدايته ونهايتةه، ذلةك باإلضةافة إلةى إعةداد محاضةر بالمناقشةات والمةداوالت بمةا فيهةا عمليةات التصةويت التةي تمةت 

 وتبويبها وحفظها بحيث يسهل الرجو  إليها.

مةا  أو نسةخة مةن محضةر اجتمةا  اللجنةة وبعد كل اجتما  للجنة، يرفةع رئةيس اللجنةة لمجلةس اإلدارة تقريةرا  بوقةائع االجت

 لتحديث مجلس اإلدارة بكافة المعلومات المتعلقة بأعمال اللجنة أوال  بأول.



  والمكافآت الترشيحات لجنة عمل ميثاق

 

 

 

 

 

6102 يونيو 5من  5 صفحة  0اإلصدار رقم:  

  

 تقارير اللجنة -01

  ترفع لجنة الترشيحات والمكافآت لمجلس اإلدارة بعد كل اجتما  للجنة تقريرا  بوقائع االجتما  وبما تقوم به أو

 رارات بشفافية مطلقة وذلك في خالل خمسة أيام عمل من تاريخ االجتما .تتوصل إليه من نتائج أو تتخذه من ق

  تعد لجنة الترشيحات والمكافآت تقريرا  سنويا  مفصال  لمجلس اإلدارة في نهاية شهر ديسمبر من كل عام عن كافة

 البنود التالية: الموضوعات التي تم مناقشتها في اجتماعاتها والقرارات الممرة والتوصيات المرفوعة، بحيث يغطي

 .الترشيح وإعادة الترشيح لعضوية مجلس اإلدارة ولجان المجلس واإلدارة التنفيذية 

  .االحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس اإلدارة 

  .نتائج دراسة طلبات الراغبين في شغل المناصب التنفيذية 

 ر التنفيذيين وادعضاء المستقلين.التوصيف الوظيفي لألعضاء التنفيذيين وادعضاء غي 

 .إعالنات طلب الترشح لعضوية مجلس اإلدارة التي تم نشرها على مدار العام 

 .نتائج التقييم السنوي دداء مجلس اإلدارة، وأعضاء مجلس اإلدارة، ولجان مجلس اإلدارة 

  بها دعضاء مجلس اإلدارة الجدد. الموصيالبرامج التعريفية 

 برمت مع جهات استشارية مستقلة لمساعدة اللجنة في أداء مهامها.التعاقدات التي أ 

 أية أمور أخر  قامت بها اللجنة على مدار العام 

   إعداد تقرير سنوي مفصل عن كافة المكافآت الممنوحة دعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية، سواء كانت مبال

لى أن يعر  هذا التقرير على الجمعية العامة للشركة للموافقة أو منافع أو مزايا، أيا  كانت طبيعتها ومسماها، ع

 عليه.

 .أية تقارير دورية أخر  يطلبها مجلس اإلدارة من لجنة الترشيحات والمكافآت 

 

 صالحيات اللجنة -00

للجنة الترشيحات والمكافآت الحق في الحصول على أية معلومات أو بيانات من اإلدارة التنفيذيةة بشةكل كامةل ودقيةق  (أ

 فـي الوقت المناسب، وبما يمكن أعضائها من االضطال  والقيام بواجباتهم ومهامهم بكفاءة وفاعلية.و

يجوز للجنة الترشيحات والمكافآت االستعانة بمستشارين من جهة استشارية مستقلة قد تعتبرهم اللجنةة مناسةبين لتنفيةذ  (ب

 العالقة. مهامها أو بع  مهامها. وتتحمل الشركة ادتعاب االستشارية ذات

 .أية صالحيات أخر  يمنحها لها مجلس اإلدارة من وقت آلخر (ج

 

 أداء اللجنة -06

 مرة كل سنة بما يلي:والمكافآت للوقوف على مد  فعالية أداء اللجنة، تقوم لجنة الترشيحات 

 )ت أو صدور قوانين أو لوائح او تعليماعند حدوث تغيرات جوهرية أو  مراجعة هذا الميثاق )ميثاق عمل اللجنة

 وتقدم التعديالت المقترحة على الميثاق إلى مجلس اإلدارة العتمادها.قرارات جديدة من الجهات الرقابية، 

 .إجراء تقييم ذاتي سنوي ددائها ورفع تقرير تقييم ادداء إلى مجلس اإلدارة 

 .مراجعة مد  فعالية البرامج التعريفية المقدمة دعضاء مجلس اإلدارة الجدد 

 


