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*
املادة االوىل :الغرض
*


يىل:
ساىس من &حلنة الرىشيحات واملاكفآت املنبثقة عن &حملس االدارة ىڡ مساعدة احمل& لس فامى 
يمكن اهلدف اال 
واملعايرى املعتمدة.
أ( التوصية حمل& لس االدارة &اى لرىشيح لعضوية احمل& لس وفقا للسياسات

*

ب( التوصية حمل& لس االدارة برىشيح أعضاء للعمل ىڡ &حلان احمل& لس االخرى.
ج( 
تقومى همارات أعضاء احمل& لس بشلك دوري.
د( مراجعة هيلك احمل& لس.

املستقلںى.
ه( امصن استقاللية أعضاء احمل& لس
و( رفع التوصيات حول ماكفآت أعضاء احمل& لس وكذلك مسؤوىل االدارة التنفيذية وفقا لنظام V
الرس كة

*
ساىس.
اال

املادة الثانية :العضوية
*
*
للرس كة بناء عىل 
احلمعية العامة V
اقرىاح من &حملس االدارة الحىة معل اللجنة عىل أن تشمل هذه الالحىة
 .1تصدر &


وماكفآهىم.
عضويهىم
ضوابط وإجراءات معل اللجنة وهماهما وقواعد اختيار أعضاءها ومدة
*
*
 .2يمى  
تعيںى أعضاء اللجنة من قبل احمل& لس &اىغلبية االصوات.
*

وحىوز
 .3تتألف اللجنة من ثالثة أعضاء ورىاىع عند تشكيلها أن يكون
أعضاهىا من أعضاء احمل& لس
املستقلںى  &
*
تنفيذيںى أو & *اى  V


مسامهںى أم غرىمه ،عىل أن
حساص من غرى أعضاء احمل& لس سواء اكنوا
االستعانة &اىعضاء غرى
*

املستقلںى.
يكون رئيس اللجنة من االعضاء
*
&  .4حىب أن ال يقل عدد االعضاء عن ثالثة و ال  رى يد عن محسة أعضاء.
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&  .5حىب أال تتجاوز مدة معل اللجنة ،مدة معل &حملس االدارة ،
وتنىهى عضوية عضو اللجنة ،إذا اكن عضو &حملس


االدارة &اى نهىاء عضويته ىڡ &حملس االدارة ،أو &اىستقالته الطوعية من اللجنة ،أما عضو اللجنة الذي ال يكون
فتنىهى عضويته &اىستقالته أو  
عضوا ىڡ &حملس االدارة ،
لتقدرىه
انهىاء فرىة معل اللجنة ،وحىق حمل& لس االدارة وفقا 



تعيںى أعضاء اللجنة عند 
تنحية أي عضو &اىللجنة ،امك  &حىوز إعادة  
عضويهىم.
انهىاء فرىة
*
*
&  .6حىب عىل أعضاء اللجنة  
تعيںى رئيسا للجنة &اىغلبية االصوات.

تعيںى أي من أعضاء اللجنة اىئبا هل 
 .7حىق لرئيس اللجنة  
ليرىأس 
وحىب أن يكون
اجامىعات اللجنة ىڡ غيابه&  ،
ً
اىئب رئيس اللجنة عضوا &اىللجنة.

وىڡ أي وقت وفق تصويت أغلبية
&  .8حىوز عزل أعضاء اللجنة بسبب أو بدون سبب من قبل &حملس االدارة 
أعضاء احمل& لس.
املادة الثالثة :مؤهالت أعضاء اللجنة

 &حىب أن يتمتع أعضاء اللجنة &اىملعرفة والكفاءة 
واحل &رىة &اىالضافة إىل هڡم شامل ملؤهالت وأدوار ومسؤوليات

واحلهد الالزم لتأدية هماهمم.
أعضاء احمل& لس وكبار
التنفيذيںى وأن يتمكنوا من تكريس الوقت &
املادة الرابعة :ماكفآت أعضاء اللجنة
أ( 
احلمعية العامة V
للرس كة بناء عىل توصية من قبل &حملس االدارة،
يتلىڡ أعضاء اللجنة املاكفآت املعتمدة من &

تقررى &حملس االدارة.
وحسب ما يمى االفصاح عنه ىڡ 
االجامىع أن 
الذںى يقيمون  ىڡ مدينة خارج موقع 

تعويهصم &اىملصاريف 
ب( حىق *العضاء اللجنة  
يمى
الىى تكبدوها

حلضور 
االجامىع ،وتشمل هذه النفقات تذكرة ذهاب وعودة عىل درجة رجال االمعال وكذلك أي نفقات

الىى تكبدوها عىل أال تتجاوز تلك التاكليف مبلغ  3000راىل لليوم الواحد.
أخرى لالقامة والتنقل 
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*
*

تعويهصم عن نفقات ومصاريف اىدية هماهمم.
ج( حىق العضاء اللجنة أن يمى
احلمعية العامة تفصيل حول ماكفآت وتعويضات أعضاء اللجنة.
تقررى &حملس االدارة املقدم إىل &
د( سوف يتضمن 
املادة 
احلامسة :صالحيات اللجنة

التنفيذيںى.
 .1مىلك اللجنة صالحيات رفع التوصيات حول سياسة ماكفآت أعضاء احمل& لس وكبار
 

 .2مىلك اللجنة صالحية ومسؤولية  
ملساعدهىا ىڡ أداء هماهما واملوافقة
خارىح
تعيںى أو إهىاء خدمات أي مستشار & 
عىل Vرسوط أي  
تعيںى من هذا القبيل ،وأتعاب أي مستشار يقدم خدمات االستشارة والدمع للجنة ،بعد موافقة
خطية من رئيس &حملس االدارة.
&  .3حىوز أن تطلب اللجنة &اىلتنسيق مع الرئيس التنفيذي من أي مسؤول أو موظف آخر ىڡ V

املستشارںى
الرس كة أو


ارجيںى أو أي  V

احل  
حسص آخر 
لالجامىع مع أي عضو أو مستشار  ىڡ اللجنة أو 
تقدمى مساعدة أخرى للجنة ىڡ
أداء هماهما.
املادة السادسة :
الرىشيح

اقرىاح سياسات ومعايرى 
 .1
واحصة للعضوية ىڡ &حملس االدارة واالدارة التنفيذية.

واملعايرى املعتمدة ،مع مراعاة
 .2التوصية حمل& لس االدارة &اى لرىشيح لعضوية احمل& لس وإعادة رىشيحهم وفقا للسياسات

*
عدم رىشيح أي  V
حسص سبق إدانته & &حىر مىة حم هل &اى Vلرسف أو االمانة.
 .3إعداد وصف للقدرات واملؤهالت املطلوبة لعضوية &حملس االدارة وشغل الوظائف التنفيذية.

التنفيذيںى  ،

تقدمى النصح واملشورة حمل& لس االدارة فامى يتعلق &اىختيار كبار
الذںى يتمتعون بصفات ومؤهالت
.4
مناسبة للعمليات التشغيلية V
للرس كة.
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 .5مراجعة هيلك &حملس االدارة واالدارة التنفيذية ورفع التوصيات ىڡ شأن
الىى مىكن إجراؤها.

التغيرىات 
*

املستقلںى ،وعدم وجود تعارض مصاحل إذا اكن العضو يشغل
 .6التأكد بشلك سنوي من استقاللية االعضاء
عضوية &حملس إدارة Vرس كة أخرى.
 .7املراجعة السنوية لالحتياجات الالزمة من املهارات أو 
احل &رىات املناسبة لعضوية &حملس االدارة ووظائف االدارة
التنفيذية.

 .8وضع االجراءات 

التنفيذيںى.
احلاصة ىڡ حال شغور مركز أحد أعضاء &حملس االدارة أو كبار
 .9حىديد جوانب الضعف والقوة ىڡ &حملس االدارة ،
ملعاحل هىا &مىا يتفق مع مصلحة V
الرس كة.
واقرىاح احللول &

 *
احلدد.
 .10تقوم اللجنة &اىال Vرساف عىل إعداد &رى اى ¼حم
تعريىڡ لالعضاء &

 .11تقوم اللجنة &اىلتوصية حمل& لس االدارة لملوافقة عىل معليات التقيمى 
علهىا،
الذاىى السنوي لملجلس واال Vرساف 



خارىح Vاىلث.
ومىكن أن يمى ذلك من خالل اللجنة أو من خالل مساعدة طرف & 
املادة السابعة :املاكفآت
 .1إعداد سياسة 
واحصة ملاكفآت أعضاء احمل& لس وأعضاء اللجان املنبثقة عن احمل& لس واالدارة التنفيذية ورفهعا إىل

&حملس االدارة للنظر فهىا مىهيدا 
معايرى
العامىدها من &
احلمعية العامة عىل أن رىاىع ىڡ تلك السياسات اتباع 
رىتبط &اى *الداء واالفصاح 
عهىا والتحقق من تنفيذها.

 .2توضيح العالقة  
بںى املاكفآت املمنوحة وسياسة املاكفآت املعمول &هىا ،وبيان أي احىراف جوهري عن هذه
السياسة.
*
  
فعاليهىا ىڡ حىقيق االهداف املتوخاة مهىا.
وتقيمى
 .3املراجعة الدورية لسياسة املاكفآت 
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*
الحىة حومكة V
الرس اكت.
 .4رىاىع عند وضع سياسة املاكفآت املادة الثانية و الستون من

التنفيذيںى &اى Vلرسكة وفقا
 .5التوصية حمل& لس االدارة &مىاكفآت أعضاء احمل& لس واللجان املنبثقة عن احمل& لس وكبار
للسياسة املعتمدة.
*
املادة الثامنة :املسؤوليات االخرى
تعيںى أو 
تقدمى 
اقرىاحات لملجلس & حىصوص املوافقة عىل  

إقاهل الرئيس التنفيذي أو قبول استقالته.
.1

تعيںى أو 
تقدمى 

اقرىاحات لملجلس عىل  

التنفيذيںى.
استقاهل أي من كبار
إقاهل أو قبول
.2
 .3مراجعة 
حمارص 
االجامىعات السابقة للجنة والتأكد من عدم وجود مسائل عالقة.
*
الحىة معل اللجنة من خالل  
أمںى رس اللجنة.
 .4حفظ وإدارة
*
*
تغيرىات 
علهىا.
تقيمى مدى كفاية هذه الالحىة والتوصية &اىي 
مقرىحة إىل &حملس االدارة لملوافقة 
 .5مراجعة وإعادة 
 .6ال  &حىوز أن تفوض اللجنة أاى من هماهما إىل &حلنة فرعية منبثقة 
عهىا.
*
*
*
*
االساىس V
للرس كة واالنظمة السائدة عىل النحو الذي
والنظام
ة
الالحى
هذه
مع
تتفق
أخرى
أنشطة
ي
اى
 .7القيام &

وراى ومناسبا.
رىاه احمل& لس رص 
 .8
الىى تتخذها إىل &حملس االدارة خالل فرىة أقصاها 


اجامىع احمل& لس

ينبىع أن رىفع اللجنة القرارات والتوصيات 
التاىل.



تقدرىمه 
واجهىادمه ىڡ االمعال للعمل
&  .9حىب أن حىافظ أعضاء اللجنة عىل رسية أمعاهلم
ومناقشاهىم ،وأن حىمكوا 
بطريقة رىون &حىسن نية أهىا حىقق مصاحل V
الرس كة.
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املادة التاسعة :مسؤوليات أعضاء اللجنة
 .1العمل عىل حضور 
اجامىعات اللجنة
واجامى 
 .2تكريس وقت اكف لملشاركة  ىڡ تنفيذ شؤون اللجنة 
عاهىا.
واجامى 
 .3امصن  
الرىاهة  ىڡ تنفيذ شؤون اللجنة 
عاهىا.

 .4احلصول عىل املهارات الاكفية والتدريب الالزم لملشاركة ىڡ تنفيذ شؤون اللجنة.

علهىا.
 .5املشاركة ىڡ قرارات اللجنة والتصويت 
*
 

واى كيد 
حمارص 
ضرى جداول أمعال 
االجامىعات.
االجامىعات
  .6رىويد رئيس
اللجنة)واىئبه( &اىلدمع الاكمل ىڡ حى 
*
 *
*

الىى V
اللواحى واملمارسات 
تغيرى
ية
اى
خريںى
اال
 .7إعالم أعضاء اللجنة
تؤرى عىل أدوار ومسؤوليات اللجنة.
ىڡ
ات
&






املسامهںى.
أسئهل
&  .8حىب حضور رئيس اللجنة أو من ينيبه من أعضاءها للجمعيات العامة لالجابة عىل
املادة V
العارسة  :
تعيںى رئيس اللجنة
*
*
يمى  
تعيںى رئيس اللجنة من &حملس االدارة &اىغلبية االصوات.
املادة احلادية V
عرس :دور وصالحيات رئيس اللجنة


وحمارص 
 .1اال Vرساف عىل  حىطيط وعقد 
اجامىعات اللجنة &مىا ىڡ ذلك املوافقة عىل جداول االمعال
االجامىعات.
لتمكيهىا من القيام &مىسؤو 

ليهىا.
  .2رىويد اللجنة &اىملعلومات املناسبة من االدارة



الىى تتطلب موافقة اللجنة أو
توصيهىا لملجلس بشلك مناسب.
 .3التأكد من جدوهل &محيع البنود 
السلمى لملعلومات إىل اللجنة ومراجعة كفاية وتوقيت املواد الدامعة 
ملقرىحات االدارة.
 .4امصن التدفق 
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 .5امصن مىتع اللجنة &اىماكنية الوصول V
املبارس إىل أعضاء االدارة التنفيذية امك حىدده احمل& لس.
تقاررى عن أنشطة اللجنة بناء عىل طلب &حملس االدارة.
 .6إعداد 
املادة الثانية V
عرس :همام ومسؤوليات  
أمںى رس اللجنة
*
 .1العمل بوصفه حلقة وصل أساسية ومصدر لملعلومات وإسداء املشورة والتوجيه العضاء اللجنة فامى  حىص
أنشطة V
الرس كة من أجل دمع معلية صنة القرار.
 .2املراقبة احلثيثة *المعال اللجنة 
وامصن إطالع أعضاء اللجنة بشلك اىم عىل أي معلومات تؤخذ  
بعںى االعتبار
لدى  
احىاذ القرارات.
*
*
لالحىة العمل ،ويتضمن ذلك 
تقدمى
 .3االحتفاظ بالحىة معل اللجنة وتوجيه أنشطة اللجنة ليمى تنفيذها طبقا
*
تقتىص 
الحىة العمل عندما 
الرصورة.
املشورة للجنة حول إجراء تعديالت عىل

وتوجهىها إىل أعضاء اللجنة وأعضاء
 .4إعداد املراسالت &اى لرىتيب مع رئيس اللجنة عندما تدعو احلاجة لذلك،

*
واالطراف ذات العالقة ،ويتضمن ذلك املراسالت املطلوبة لتحديد مواعيد 
اجامىعات اللجنة
&حملس االدارة،
أو الدعوة إلهىا.
اجامى 
الىى  &حىب تعميمها عىل أعضاء اللجنة  ىڡ 

عاهىا.
 .5إعداد حزم املعلومات 
 .6مساعدة رئيس اللجنة  ىڡ وضع وإعداد جدول أمعال 
اجامىعات اللجنة وتعميمها عىل أعضاء اللجنة قبل
وقت اكف من مواعيد انعقاد تلك 
االجامىعات.
وتعممى هذه 
اجامىعات اللجنة &هىدف إعداد 
حمارص 
 .7حضور 
احملارص عىل اكفة أعضاء اللجنة لملوافقة
االجامىعات ،


سالمهىا.
احملارص واحملافظة عىل
علهىا ،ومن Vمى حفظ


رمڡ الوثيقة
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*
*
اجامى 
الىى تطلب اللجنة 

دعوهىا حلضور 
االطراف 
االستشاريںى أو
 .8الرىتيب مع
عاهىا ،وتشمل هذه االطراف



القانونيںى أو أي طرف آخر.
املستشارںى

الىى تستلزم  

القانوىى واالجراءات التنظيمية.
االلرىام

 .9التنسيق مع االدارات املعنية بشأن قرارات اللجنة 
املادة الثالثة V
عرس :دور ية 
االجامىعات

* 

وحىوز حىديد مواعيد لعقد 
أ(
اجامىعات إضافية امك
يتعںى عىل اللجنة أن &حىتمع مرة واحدة عىل االقل ىڡ السنة&  ،
رىاه أعضاء أو رئيس اللجنة مناسبا عند 
الرصورة.
آخرںى من &حملس االدارة أو 
موظىڡ V
الرسكة حلضور 
تقدرى اللجنة دعوة أعضاء  
اجامىعات اللجنة
ب(  &حىوز بناء عىل 

واملشاركة فهىا ،ولكن ال يكون هلم أي حقوق تصويت.
الىى 
ج( يقع عىل عاتق  


علهىا من قبل
ستمى املوافقة 
أمںى رس اللجنة مسؤولية إعداد جداول امعال االجامىعات 
رئيس اللجنة ،
وينبىع إرسال جداول االمعال واملواد ذات العالقة &مىوضوع لك 
اجامىع إىل أعضاء اللجنة قبل

وقت اكف من موعد انعقاد لك 
اجامىع.

حسالت *
د( 
دامىة لدى V
ينبىع توثيق 
حمارص 
الرس كة.
اجامىعات اللجنة وتوقيهعا من أعضاء اللجنة واالحتفاظ &هىا ىڡ &

املادة الرابعة V
التقاررى
عرس:

رىفع اللجنة اكفة التوصيات املقدمة والقرارات واالجراءات املتخذة من قبلها إىل رئيس &حملس االدارة خالل


التاىل.
فرىة أقصاها املوعد املقبل الجامىع احمل& لس 
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املادة 
احلامسة V
القانوىى
عرس :النصاب

*

*

القانوىى *الي 
احلارص  ںى،
أعضاهىا وتصدر قرار اهىا &اىغلبية أصوات
اجامىع للجنة &حىضور أغلبية
 .1يكتمل النصاب

*
االصوات رى &حح النصاب الذي صوت معه رئيس 
االجامىع.
وعند تساوي
 .2ال  &حىوز أن يفوض أي عضو أي  V
حسص أخر أو أي عضو أخر من أعضاء اللجنة &اىحلضور &اىلنيابة عنه.
تقدرى رئيس اللجنة.
لتمررى بناء عىل 
&  .3حىوز املوافقة عىل قرارات اللجنة &اى 
عرس :اى  
املادة السادسة V
الرساىن
رحى

علهىا 
احلمعية العامة.
واعامىدها من &
 .1تدخل هذه السياسة نطاق التطبيق بعد موافقة احمل& لس 
احلمعية العامة
 .2إن إجراء أي تعديالت عىل هذه السياسة من صالحية &حملس االدارة &مىوجب تفويض من &
*
*

احلهات ذات العالقة.
لملسامهںى ،عىل أن تكون تلك التعديالت &مىا يتوافق مع االنظمة واللواحى من &
املادة السابعة V
عرس:ضبط الوثيقة

اعامىد السياسة
االدارة املعنية:
صاحب الصالحية:
التوصيات:
التوقيع :
اى  
رحى 
االعامىد:
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