الالئحة الداخلية للجنة الحوكمة والترشيح والمكافآت

الغرض
أ -الغرض من اللجنة فيما يخص حوكمة الشركات:
هو مساعدة المجلس في تشكيل ومتابعة سياسات وممارسات حوكمة
الشركات وتقييم اإللتزام بها.
ب -الغرض من اللجنة فيما يخص الترشيح:
الغرض من
للشركة هو:

("اللجنة")

التابعة

لمجلس

اإلدارة

("المجلس")

 -1تحديد األفراد المؤهلين ليصبحوا أعضاء في المجلس ،بما يتفق
مع المعايير المعتمدة من قبل المجلس.
 -2اإلشراف على تنظيم المجلس ألداء واجباته ومسئولياته بشكل
صحيح وفعال.
 -3ضمان منح االهتمام المناسب ،واالستجابة الفعالة لمخاوف
المساهمين في الشركة بشأن حوكمة الشركات.
 -4أداء الواجبات والمسئوليات األخرى المشار إليها في هذه
الالئحة.
ت -الغرض من اللجنة فيما يخص المكافآت:
هو االضطالع بمسئوليات المجلس فيما يتعلق بمكافآت المسئولين
التنفيذيين وأعضاء مجلس اإلدارة وإعداد تقرير سنوي عن مكافآت
المسئولين التنفيذيين إلدراجها في بيان الشركة (وفقا للقواعد
واألنظمة المعمول بها) ،وتوفير اإلشراف العام على هيكلة
المكافآت في الشركة بما في ذلك أنظمة مكافآت األسهم وبرامج
المنافع ،ومراجعة وتقديم المشورة بشأن برامج الموارد
البشرية للشركة ،ومراجعة المواهب وتنمية القيادات ومبادرات
تصنيف الشركة كأفضل مكان للعمل باإلضافة إلى أداء الواجبات
والمسئوليات المحددة في هذا النظام الداخلي.
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العضوية واإلجراءات
 -1العضوية والتعيين :تتألف اللجنة من عدد من أعضاء المجلس
حسبما يتم تحديده من وقت ألخر من قبل المجلس بناء على
توصيات من اللجنة ،إن وجدت ،ويقوم المجلس ،بناء على توصية
من اللجنة ،بتعيين أعضاء اللجنة.
 -2إنهاء العضوية :يجوز أن يتم إنهاء عضوية أعضاء اللجنة
بكاملها ،أو فصل أي عضو من أعضاء اللجنة من منصبه ألي سبب
بموجب تصويت بذلك من قبل أغلبية المجلس ،ويجوز ألي عضو من
أعضاء اللجنة أن يستقيل بموجب تقديم إخطار شفوي أو خطي
إلى رئيس المجلس ،أو لسكرتير المجلس ،وتكون هذه االستقالة
سارية المفعول من وقت ذلك اإلخطار (ما لم يحدد اإلخطار وقتا
الحقا لسريان مفعول تلك االستقالة) .إذا كانت استقالة أحد
أعضاء اللجنة ستكون سارية المفعول في وقت الحق ،يجوز
للمجلس انتخاب خلف له ليشغل المنصب عندما تصبح االستقالة
سارية المفعول.
 -3رئيس اللجنة :يجوز أن يتم تعيين رئيس اللجنة ("الرئيس")
من قبل المجلس بناء على توصيات اللجنة ،إن وجدت ،وفي غياب
هذا التعيين ،يجوز ألعضاء اللجنة أن يقوموا بتعيين رئيس
للجنة بأغلبية األصوات ألعضاء اللجنة بكاملها .يقوم رئيس
اللجنة بوضع جداول األعمال لالجتماعات ،ويحدد تعدد مدة
االجتماعات ويكون له حق التواصل مع أو الوصول غير المحدود
إلى اإلدارة والمعلومات .يقوم رئيس اللجنة برئاسة أية
جلسات تنفيذية ألعضاء مجلس اإلدارة غير التنفيذيين أو
المستقلين.
 -4السكرتير :يجوز للجنة تعيين سكرتير للجنة تكون واجباته
ومسئولياته الحفاظ على سجالت تامة وكاملة عن أعمال اللجنة
ألغراض إعداد تقارير عن أنشطة اللجنة إلى المجلس ،وأداء
جميع الواجبات األخرى التي قد تسند له من وقت آلخر من قبل
اللجنة ،أو غير ذلك بناء على توجيه من أحد أعضاء اللجنة.
ليس لزاما أن يكون السكرتير أحد أعضاء مجلس اإلدارة.
 -5االستقاللية :يجب أن يكون كل عضو مستقالً بالمعنى المقصود في
أي قانون معمول به أو معيار أو قاعدة إدراج في سوق أوراق
مالية ،حسبما يقرره المجلس.
 -6التفويض :يجوز للجنة ،بموجب قرار تجيزه أغلبية اللجنة،
تشكيل لجنة فرعية واحدة أو أكثر ،وتتألف كل لجنة فرعية
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من واحد أو أكثر من أعضاء اللجنة .يكون لكل لجنة فرعية
اسم حسبما يتم تحديده من وقت آلخر بموجب قرار صادر من
اللجنة .يجب على كل لجنة فرعية الحفاظ على محاضر منتظمة
الجتماعاتها ورفع هذه المحاضر إلى اللجنة أو لمجلس اإلدارة
عند الحاجة.
 -7سلطات االحتفاظ بمستشارين :تقوم اللجنة بإجراء تقييم سنوي
لتقييم أدائها فيما يتعلق بغرضها وواجباتها والمهام
المنصوص عليها في هذا النظام الداخلي ،ويتم رفع هذا
التقييم إلى مجلس اإلدارة .وباإلضافة إلى تقييم ذاتي لكل
لجنة تابعة للمجلس ،وتقديم تقرير عن استنتاجاتها وأية
توصيات أخرى إلى المجلس.
االجتماعات واإلجراءات
ً ،على
ُ أو مناسبا
سوف تجتمع اللجنة كلما اعتبرت ذلك ضروريا
أن ال يقل ذلك في أي حال من األحوال عن أربع مرات في السنة،
ً أو عن طريق
ويجوز للجنة أن تجتمع إما بالحضور شخصيا
الهاتف في األوقات واألماكن التي تحددها اللجنة ،ويجب أن
يحضر أغلبية أعضاء اللجنة اإلجتماع لكي يكتمل النصاب،
وتقوم اللجنة بتقديم تقارير منتظمة فيما يتعلق بأنشطتها
إلى المجلس.
الواجبات والمسئوليات:
أ -فيما يخص حوكمة الشركات ما يلي:
 .1مراجعة وتقييم مدى كفاية سياسات وممارسات الشركة في
مجال حوكمة الشركات ،بما في ذلك المبادئ التوجيهية
لحوكمة الشركات في الشركة وأية سياسات إلجتماعات مجلس
اإلدارة ،وتقديم توصيات بأية تغييرات مقترحة تتعلق
بذلك للمجلس إلقرارها.
 .2مراجعة الممارسات التجارية للشركة ،خاصة فيما يتعلق
بالحفاظ على السمعة الطيبة للشركة.
 .3النظر في وجاهة حجم المجلس بالتناسب مع مستوى
مسئولياته المختلفة وتقديم توصيات إلى المجلس حسبما
ً.
ً أو ضروريا
يكون ذلك مناسبا
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 .4تطوير معايير مناسبة وتقديم توصيات للمجلس بشأن
استقاللية أعضاء مجلس اإلدارة والمرشحين للعضوية حسبما
ً.
يلزم أو يكون مناسبا
 .5تقديم توصيات للمجلس بشأن عدد وهوية ومسئوليات لجان
المجلس ورئيس وأعضاء كل لجنة .ويشمل ذلك تقديم
المشورة للمجلس بشأن تعيين أعضاء اللجان وأنهاء
عضويتهم وتناوب أعضاء ورؤساء اللجان.
 .6مراجعة مدى كفاية النظام الداخلي الذي اعتمدته كل
لجنة من لجان المجلس ،والتوصية بالتغييرات الالزمة.
 .7مساعدة المجلس في وضع معايير لتحديد واختيار األفراد
المؤهلين الذي يمكن ترشيحهم لالنتخاب لعضوية مجلس
إدارة الشركات التابعة للشركة.
 .8تقييم أي تغيير أو تحديث على سياسة المجلس لترشيح
أعضاء لمجالس إدارة الشركات التابعة للشركة وتقديم
توصيات للمجلس بشأن تلك التغييرات.
 .9القيام بشكل دوري بمراجعة هيكلية المكافآت عن الخدمة
في مج لس اإلدارة أو اللجان وغير ذلك من السياسات التي
تتعلق بأعضاء المجلس ،بما في ذلك أمور التقاعد
والتعويض ،وتقديم توصيات للمجلس بشأن جميع ذلك.
القيام بشكل دوري بتقييم فعالية مجلس اإلدارة في
.10
أداء مسئولياته التي تتمثل المصالح طويلة األجل
للمساهمين.
إعداد تقرير سن وي إلى المجلس عن تقييم أداء
.11
المجلس.
مراجعة خطط الخالفة واإلحالل الخاصة باإلدارة
.12
التنفيذية.
إجراء مراجعة سنوية ألداء اللجنة وإبالغ النتائج
.13
إلى المجلس ،والقيام بتقييم دوري لمدى كفاية النظام
الداخلي لها وتقديم توصيات المجلس بالتغييرات حسب
الحاجة.
القيام بأية واجبات أو مسئوليات أخرى يتم
.14
التفويض بها صراحة للجنة من قبل المجلس من وقت آلخر.
إستالم إخطارات من أعضاء مجلس اإلدارة بنيتهم في
.15
العمل في مهام إضافية خارج المجلس.
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ب -فيما يخص الترشيح:
سوف نعرض فيما يلي الواجبات والمسئوليات المتكررة العامة
للجنة أثناء تنفيذ وظيفتها اإلشرافية .لقد تم وضع الواجبات
والمسئوليات أدناه كدليل للجنة مع مالحظة أنه يمكن للجنة أن
ً
ً وفقا
تغير فيها أو تقوم باإلضافة عليها حيث يكون ذلك مناسبا
للظروف إلى المدى المسموح به بموجب القانون المعمول به أو
معيار إدراج في سوق أوراق مالية.
 )1تقوم اللجنة على أساس سنوي بتقييم حجم وتكوينه المجلس في
ضوء المتطلبات التشغيلية للشركة والمواقف واالتجاهات
السائدة.
 )2تحدد اللجنة المؤهالت المطلوبة لعضوية مجلس اإلدارة وجميع
لجان المجلس.
 )3تقوم اللجنة بمتابعة اإللتزام بمعايير عضوية المجلس
وعضوية اللجان التابعة للمجلس.
 )4تقوم اللجنة ،على أساس سنوي ،باستعراض مالئمة أعضاء المجلس
وتقديم توصيات باستمرارهم في الخدمة في المجلس حسبما يكون
ً وذلك بناء على االحتياجات المتطورة للشركة
مطلوبا
والمواقف واالتجاهات السائدة.
 )5تقوم اللجنة بالتنسيق مع اإلدارة التنفيذية ومجلس اإلدارة
في تعيين األعضاء الجدد في المجلس.
 )6تقوم اللجنة ومجلس اإلدارة ،على أساس سنوي ،بتقييم أداء
رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي .وللقيام بهذا
التقييم ،يقوم رئيس هذه اللجنة بجمع وتوحيد مدخالت من جميع
ً إلى
األعضاء في المجلس في جلسة تنفيذية ومن ثم ،استنادا
العوامل المنصوص عليها في المبادئ التوجيهية لحوكمة
الشركات بالشركة فضالً عن عوامل أخرى حسبما تعتبر مناسبة،
ويقوم رئيس هذه اللجنة بتقديم نتائج التقييم إلى مجلس
اإلدارة وإلى رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي في جلسة
خاصة.
 )7تقوم اللجنة بالتحقيق في اقتراحات ترشيح مرشحين للعضوية
في المجلس ،بما في ذلك ترشيحات من المساهمين ،وتقديم
توصيات بأسماء أعضاء المجلس المحتملين ،حسب االقتضاء،
لتوفير توازن مناسب من الخبرة والمعرفة والقدرات في مجلس
اإلدارة.
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 )8تقوم اللجنة بتحديد أفضل الممارسات والتوصية باعتماد
مبادئ حوكمة الشركات المناسبة لتطبيقها في الشركة.
 )9تقوم اللجنة باستعراض التغييرات المقترحة على النظام
األساسي للشركة أو على النظام الداخلي للجان التابعة
للمجلس ،وتقديم توصيات بذلك إلى المجلس.
تقوم اللجنة بتقييم دوري والتوصية بإتخاذ إجراءات
)10
فيما يتعلق بخطط حقوق المساهمين أو خطط الحماية األخرى
للمساهمين.
تقوم اللجنة بتقديم توصيات بتكليف مهام اللجان
)11
التابعة للمجلس.
تقوم اللجنة باستعراض والموافقة على أي موظف أو عضو
)12
مجلس إدارة يعتزم الدخول في انتخابات لمجلس إدارة مؤسسة
ربحية خارج الشركة.
تقوم اللجنة باستعراض مقترحات المساهمين فيما يتعلق
)13
بحو كمة الشركات وتقديم توصيات بردود المجلس على هذه
المقترحات.
يقوم رئيس اللجنة باستالم الرسائل الموجهة إلى أعضاء
)14
مجلس اإلدارة غير التنفيذيين.
تقوم اللجنة باإلشراف على تقييم مجلس اإلدارة واإلدارة
)15
التنفيذية.
تقوم اللجنة بإجراء إستعراض أولي لمدى استقاللية
)16
أعضاء مجلس اإلدارة ومعرفة وخبرة أعضاء لجنة التدقيق
بالشؤون المالية لغرض مساعدة المجلس في قراراته المتعلقة
بهذه المسائل.
تقوم اللجنة باستعراض المطالبات بالتعويض المسموح
)17
بها إال أنه يجوز للجنة تفويض موظف واحد أو أكثر من موظفي
ً بالنظر في هذه المتطلبات التي
الشركة حسبما تراه مناسبا
يجب أن تكون:
( )1في نطاق األعمال العادية للشركة.
( )2ال تنطوي على إلتزامات مالية كبيرة من قبل الشركة.
( ) 3ال تتعلق بمسئولين تنفيذيين أو أعضاء مجلس اإلدارة في
الشركة.
ت -فيما يخص المكافآت:
 -1تقييم استراتيجيات الموارد البشرية والمكافآت :تقوم
اللجنة بتقييم واإلشراف بشكل عام على هيكلية وسياسات
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وبرامج الموارد البشرية والمكافآت للشركة وتقييم ما إذا
كانت الشركة توفر حوافز مناسبة بشكل جيد لإلدارة
والموظفين ،وتقوم اللجنة باإلشراف على جميع برامج
المكافآت للشركة لغرض جذب المواهب واالحتفاظ بها وتعزيز
تفضيل الشركة كمكان للعمل.
 -2متابعة إعداد القادة :تقوم اللجنة بمراجعة عملية إعداد
القادة لشغل وظائف اإلدارة العليا وضمان وجودة برامج
المكافآت والحوافز األخرى المناسبة من أجل تعزيز هذه
العملية.
 -3تحديد مكافآت المسئ ولين التنفيذيين :تقوم اللجنة بمراجعة
وإقرار األغراض واألهداف المؤسسية ذات الصلة بمكافآت
الرئيس التنفيذي وغيره من المسئولين التنفيذيين في
الشركة ،كما تقوم اللجنة بتقييم أداء الرئيس التنفيذي
والمسئولين التنفيذيين اآلخرين في ضوء تلك األهداف،
والموافقة على مست ويات مكافآتهم السنوية بما في ذلك
األسهم
وحوافز
األسهم،
وخيارات
والمكافآت
الرواتب
التشجيعية األخرى ،والحوافز النقدية التشجيعية طويلة األجل
وذلك بناء على هذا التقييم .وباإلضافة إلى ذلك ،يجوز
للجنة ،حسب إرادتها التقديرية ،القيام بمراجعة والموافقة
على مقترحات اإلدارة التنفيذية بترشيح موظفين رئيسيين
للحصول على خيارات أسهم أو مكافآت أسهم أو غيرها.
 -4الموافقة على اتفاقيات العمل :تقوم اللجنة باستعراض
والموافقة على اتفاقيات التوظيف للرئيس التنفيذي
والمسئولين التنفيذيين اآلخرين وفصلهم؛ بما في ذلك
الموافقة على أحكام أو خطط أو اتفاقيات التغير في
السيطرة.
 -5إعداد تقارير عن أمور المكافآت :تقوم اللجنة بإعداد تقرير
سنوي عن مكافآت المسئولين التنفيذيين للشركة.
 -6اإلشراف على خطط وبرامج المكافآت والحوافز المرتبطة
باألسهم :تقوم اللجنة باإلشراف على وإدارة المكافآت
والحوافز للشركة بما ف ي ذلك خطط وبرامج خيارات األسهم،
وحقوق ارتفاع سعر األسهم ،ومكافآت مدد الخدمة ،كما يجوز
لها الموافقة على أو تعديل أو تغيير أو تفسير أو التصديق
على شروط أو إنهاء أي من هذه الخطط والبرامج إلى المدى
الذي ال يتطلب فيه هذا اإلجراء موافقة من قبل المساهمين،
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وتقديم توصيات إلى المجلس فيما يتعلق ببرامج المكافآت
والحوافز وخطط المكافآت المرتبطة باألسهم.
 -7اإلشراف على برامج منافع الموظفين :تقوم اللجنة بمراقبة
فعالية خطط وبرامج منافع الموظفين التي ال تستند إلى
األسهم ،وبشكل خاص المنافع والعالوات االستثنائية التي
تتعلق بالمسؤ ولين التنفيذيين ،كما تقوم بمناقشة وإقرار
أية خطة منافع جوهرية جديدة للموظفين أو أي تغيير في
برنامج أو خطة قائمة يكون من شأنه خلق إلتزام مالي كبير
ً إلرادتها التقديرية
على الشركة .وغير ذلك ،يجوز للجنة وفقا
الموافقة على أو تعديل أو تغيير أو التصديق على أو تفسير
شروط ،أو إنهاء أي من برامج أو خطط المنافع التي ال تستند
إلى األسهم أو تفويض هذه الصالحيات إلى لجنة فرعية إلى
المدى المنصوص عليه في قسم (التفويض) أدناه.
 -8متابعة برنامج إدارة القوى العاملة :تقوم اللجنة بمراقبة
فعالية برامج إدارة القوى العاملة التي تكون ذات نطاق
عالمي ،بما في ذلك برامج إعادة الهيكلة العالمية.
 -9تحديد مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة :تقوم اللجنة باستعراض
مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة عن خدمتهم في المجلس وفي لجانه،
كما تقدم توصيات للمجلس بالمكافآت السنوية وأتعاب رئيس
مجلس اإلدارة وأتعاب حضور اجتماعات المجلس واجتماعات
اللجان.
والمسئولين
اإلدارة
مجلس
أعضاء
ملكية
متابعة
-10
التنفيذيين لألسهم :تقوم اللجنة بمتابعة إلتزام المسئولين
التنفيذيين وأعضاء مجلس اإلدارة بالمبادئ التوجيهية
للشركة التي تتعلق بملكية األسهم ،وتقوم بمراجعة هذه
المبادئ بشكل دوري.
إجراء التقييم السنوي :تقوم اللجنة على أساس سنوي
-11
بتقييم أداء اللجنة ومدى كفاءة نظامها الداخلي.
بشكل عام تقوم اللجنة بأداء أية واجبات ومسئوليات
-12
أخرى فيما يتفق مع أغراضها وحسبما يراه مجلس اإلدارة أو
ً.
اللجنة مناسبا
المستشارون الخارجيون:
يكون للجنة صالحيات تعيين واالحتفاظ ،على نفقة الشركة
بمستشاري مكافآت خارجيين أو محامين ،أو غيرهم من الخبراء
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ً لمساعدتها في أداء مهامها كاملة ،بما
حسبما تراه مناسبا
في ذلك الصالحية المحصورة في اللجنة وحدها في اإلحتفاظ
بخدمات وإنهاء خدمات أي مستشار مكافآت يعين لمساعدة
اللجنة في تقييم مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة أو الرئيس
التنفيذي أو كبار المسئولين التنفيذيين ،وصالحيات
الموافقة على أتعاب االستشاري والشروط األخرى لتعيينه.
التفويض:
يجوز للجنة تفويض أي من واجباتها ومسئولياتها المذكورة
أعاله إلى لجنة فرعية مكونة من ما ال يقل عن عضوين من أعضاء
اللجنة .عالوة على ذلك ،يجوز للجنة تفويض شخص أو أكثر
بإدارة خطط وبرامج حوافز األسهم ومنافع الموظفين ما لم
ً بموجب القانون ،ويجوز للجنة إلغاء أي
يكن ذلك ممنوعا
تفويض كهذا في أي وقت تشاء.
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