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ام والحوكمة 2 ز  إدارة اإللت 

 تمهيد 

كة  اح من  -أصدرت الجمعية العامة للشر شيحات والمكافآت هذه   - مجلس اإلدارةبناء عىل اقتر الئحة عمل لجنة التر

 
ً
كات الصادرة عن  الرابعة والستونمادة ألحكام ال وفقا  هيئة السوق المالية. مجلس من الئحة حوكمة الشر

، قواعد اختيار أعضائها، مدة عضويتهم،  تهدف هذه الالئحة إىل تنظيم ضوابط وإجراءات عمل اللجنة، مهامها 

 ومكافآتهم. 

 

 

 :
ً
شيحات والمكافآتأوال  تشكيل لجنة الت 

شيحات والمكافآت    مجلس اإلدارةتشكل بقرار من   .1 ( ثالثة أعضاء وال يزيد  3عدد أعضائها اليقل عن )لجنة للتر

، عىل أن يكون من بينهم عضو مستقل عىل  مجلس اإلدارة من غتر أعضاء  ،( خمسة أعضاء 5عن ) ن التنفيذيير

 األقل. 

ي لجنة  .2
شيحات والمكافآت تكون مدة العضوية فن ة إضافية حتر إنتهاء والية المجلس التر ويجوز تمديدها لفتر

ط أن يبقر  ن لمعايتر عضوية اللجنة.  األعضاءبشر  مستوفير

شيحات والمكافآت وترشيحهم     .3 ي  وإعفائهم  يتم إختيار أعضاء لجنة التر
 لسياسة وإجراءات العضوية فن

ً
وفقا

 ولجانة.  مجلس اإلدارة

 

 :
ً
ز ش لجنة الت  أثانيا  والمكافآتشيحات مي 

شيحات والمكافآت .1 ن رس لجنة التر ن المجلس أو من ينوب أو من تراه اللجنة بمثابة أمير  . يكون أمير

شيحات والمكافآت  .2 ن رس لجنة التر شيحات والمكافآت اجتماعاتجميع إجراءات يتوىل أمير  . لجنة التر

شيحات والمكافآت إعداد القرارات والتوجيهات والخطابات الالزمة حسبما قررته   .3 ن رس لجنة التر يتوىل أمير

كة   والمتابعة معهم حتر تنفيذها. اللجنة، ويتم إرسالها إىل األطراف ذات العالقة مثل إدارة الشر

 

 :
ً
شيحات والمكافآتثالثا  مكافآت أعضاء لجنة الت 

شيحات والمكافآت مكافأة سنوية وبدل حضور  اللجنة تقرها   اجتماعاتترصف لكل عضو من أعضاء لجنة التر

كة وفق توصية   . مجلس اإلدارةالجمعية العامة للشر

 

: ار 
ً
شيحات  اجتماعاتبعا  لجنة المكافآت والت 

شيحات بصفة دورية كل )ستة( أشهر عىل األقل، وكلما دعت الحاجة إىل ذلك.   تجتمع لجنة المكافآت والتر

 

 



 
 
 
 
 

 

 

ام والحوكمة 3 ز  إدارة اإللت 

 

: ن
ً
 اللجنة اجتماعاتصاب خامسا

ي الالزم لعقد 
شيحات والمكافآت حضور أغلبية  اجتماعاتيكون النصاب القانونن ويكون  ،األعضاء لجنة التر

  جتماعاال 
ً
ي مختصا

شيحات والمكافآت الذي يوجد فيه النصاب القانونن   الذي يعقد عىل النحو الواجب للجنة التر

شيحات والمكافآت  . بممارسة كل أو أي من الصالحيات والتقديرات المخولة أو القابلة للممارسة من قبل لجنة التر

    

: ادسا
ً
 اللجنة جتماعاتلدعوة ال سا

ن رس اللجنة بناء عىل طلب رئيس اللجنة.  جتماعاتترسل الدعوة ال  .1  اللجنة من قبل أمير

ن اللجنة بإرسال تفاصيل مكان وموعد اال  .2 ورية لالطالع   جتماع يقوم أمير وجدول األعمال وأي مستندات ضن

بما ال يقل عن أسبوع، ويقوم بالتنسيق لحضور أي أطراف    إىل أعضاء اللجنة قبل انعقاده  جتماع عليها قبل اال 

 اللجنة حسب الحال.  جتماع أخرى ال 

 

: سابع
ً
 جتماعاتحضور اال ا

ي الموقع المقرر لكل    جتماعاتاللجنة حضور اال   ألعضاء يمكن   .1
، أو المشاركة عن طريق الهاتف  عاجتما فعليا فن

 أو الفيديو حسب الحاجة وبعد الموافقة عىل ذلك من قبل رئيس اللجنة. 

ن أو األطراف األخرى لحضور   .2  .اللجنة إذا لزم األمر  اجتماعيجوز لرئيس اللجنة دعوة أي من المديرين التنفيذيير

 

 :
ً
 جتماع محضز اال ثامنا

شيحات والمكافآت وقائع وقرارات جميع  يوثق  .1 ن رس لجنة التر ي ذلك تسجيل  اجتماعاتأمير
اللجنة، بما فن

ين.   أسماء الحاضن

ن   اجتماعاتتعمم مسودة محاضن  .2 اللجنة عىل جميع أعضاء اللجنة. وبعد الموافقة عليها وتوقيعها، يبلغ أمير

رس اللجنة األطراف ذات العالقة بما يخصهم من قرارات اللجنة وتوصياتها ما لم يكن من غتر المالئم القيام  

 بذلك. 

 . ال للمجلسرسية وال يمكن اإلفصاح عنها إ جتماعاتتبقر جميع محاضن اال  .3

 

 :
ً
شيحات والمكافآت قرارات لجنة اتاسعا  لت 

ي حالة تعادل األصوات يرجح صوت رئيس  
ة، وفن تتخذ جميع قرارات اللجنة بموافقة أغلبية االصوات الحاضن

 .  جتماعاال 

 



 
 
 
 
 

 

 

ام والحوكمة 4 ز  إدارة اإللت 

 

 
ً
ا ز : عاشر  الجمعية العامة للمساهمي 

ي طرحها 
ن لإلجابة عىل األسئلة التر شيحات والمكافآت الجمعية العامة للمساهمير المساهمون  يحرصن رئيس لجنة التر

 .حول أنشطة اللجنة

 

:   يالحاد شيحعشر  إجراءات الت 

شيحات والمكافآت عند ترشيح أعضاء  .1 وط   مجلس اإلدارةعىل لجنة التر ي هذه الالئحة من رسر
مراعاة ما ورد فن

ي سياسة وإجراءات
ي  وأحكام، وماورد فن

 وما تقرره الهيئة من متطلبات.   ، هولجان  مجلس اإلدارةالعضوية فن

ن ل   .2 الذين تطرح أسماؤهم أمام الجمعية العامة عدد  مجلس اإلدارةتسىع اللجنة إىل أن يفوق عدد المرشحير

 . ن ن المرشحير  المقاعد المتوفرة بحيث يكون لدى الجمعية العامة فرصة االختيار من بير

 

: اثلا ي عشر
شيحاتلجنة  ونطاق عمل  ختصاصاتانز  والمكافآت  الت 

واللجان المنبثقة عن المجلس واإلدارة التنفيذية،  مجلس اإلدارة إعداد سياسة واضحة لمكافأت أعضاء  .1

ي تلك   مجلس اإلدارةورفعها إىل 
 العتمادها من الجمعية العامة، عىل ان يراىع ذلك فن

ً
للنظر فيها تمهيدا

 ا. السياسة اتباع معايتر ترتبط باألداء، واإلفصاح عنها، والتحقق من تنفيذه

ن المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها، وبيان أي انحراف جوهري عن هذه   .2 توضح العالقة بير

 السياسة. 

ي تحقيق األهداف المتوخاة منها.  .3
 المراجعة الدورية لسياسة المكافآت، وتقييم مدى فعاليتها فن

  واللجان المنبثقة    مجلس اإلدارةمكافآت أعضاء    مجلس اإلدارةالتوصية ل .4
ً
كة وفقا ن بالشر عنه وكبار التنفيذيير

 للسياسة المعتمدة. 

ي  .5
اح سياسات ومعايتر واضحة للعضوية فن  واإلدارة التنفيذية.  مجلس اإلدارة اقتر

 للسياسات والمعايتر المعتمدة، مع   مجلس اإلدارة التوصية ل .6
ً
شيح أعضاء فيه وإعادة ترشيحهم وفقا بتر

 يمة مخله باألمانة. مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبقت إدانته بجر 

 وشغل وظائف اإلدارة التنفيذية.  مجلس اإلدارةإعداد وصف للقدرات والمؤهالت المطلوبه لعضوية  .7

ن عىل العضو تخصيصه ألعمال  .8  . مجلس اإلدارةتحديد الوقت الذي يتعير

ات المناسبة لعضوية  .9 وظائف  و  مجلس اإلدارةالمراجعة السنوية لالحتياجات الالزمة من المهارات أو الختر

 اإلدارة التنفيذية. 

ي يمكن إجراؤها.   مجلس اإلدارةمراجعة هيكل  .10
ات التر ي شأن التغيتر

 واإلدارة التنفيذية وتقديم التوصيات فن

، وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو   األعضاء التحقق بشكل سنوي من استقالل  .11 ن المستقلير

كة أخرى.   يشغل عضوية مجلس إدارة رسر

ي ل .12
ن و  عضاءل وضع وصف وظيقن ن و  األعضاءالتنفيذيير .  األعضاءغتر التنفيذيير ن ن وكبار التنفيذيير  المستقلير

ي حال شغور مركز أحد أعضاء  .13
.  مجلس اإلدارةوضع اإلجراءات الخاصة فن ن  أو كبار التنفيذيير

ي  .14
اح الحلول لمعمجلس اإلدارةتحديد جوانب الضعف والقوة فن كة، واقتر  . الجتها بما يتفق مع مصلحة الشر



 
 
 
 
 

 

 

ام والحوكمة 5 ز  إدارة اإللت 

 

: و ال شيحات والمكافآتثالث عشر  اجبات أعضاء لجنة الت 

ي أعمالها، وعىل العضو الذي يطرأ ما يستوجب غيابه   .1
ي حضور جلسات اللجنة والمشاركة الفعالة فن

اإلنتظام فن
 عن إحدى جلسات اللجنة أن يخطر رئيس اللجنة كتابة بذلك. 

ن  .2 كة، وال يجوز لعضو اللجنة أن يذيع إىل المساهمير  أو إىل الغتر ما وقف عليه من أرسار المحافظة عىل أرسار الشر
تب عىل   ر الذي قد يتر  عن مساءلته عن التعويض عن الرصن

ً
ه، فضال كة بسبب قيامه بعمله وإال وجب تغيتر الشر

 ذلك. 
 أن يبذل العناية الواجبة لمزاولة األعمال المنوطة به، ومواكبة التطورات الحديثة ذات العالقة بأعمال المنشأة.  .3
اهة والصدق والموضوعية واإلستقاللية، وأن يتجرد من     .4 ن أن يتصف بالعدل وأن يتحىل عند قيامه بعمله بالتن

 المصالح الشخصية وأال يخضع حكمه آلراء اآلخرين، وأال يقوم باإلفصاح عن معلومات عىل غتر حقيقتها. 

 

 : شيحات والمكافآت وقرارتها وتوصياتها  الرابع عشر  نتائج أعمال لجنة الت 

 بما تقوم به أو تتوصل إليه من نتائج أو تتخذه من قرارات بشفافية مطلقة، وتقوم    مجلس اإلدارةجنة  تبلغ الل .1
ً
علما

ويد أعضاء  ن  ها وقراراتها فور اكتمالها. اجتماعاتبنسخة عن محاضن   مجلس اإلدارةاللجنة بتر
 موكلة إليها. بمتابعة عمل اللجنة بشكل دوري للتحقق من قيامها باألعمال ال  مجلس اإلدارةيقوم  .2


