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1. مقدمة

				تــم	إنشــاء	لجنــة	الترشــيحات	والمكافــآت	)»اللجنــة«(	لتمثيــل	ومســاعدة	مجلــس	اإلدارة	)»مجلــس	اإلدارة«(	فــي	توفيــر	
وســائل	منظمــة	ومركــزة	إلدارة	وتحقيــق	أهــداف	مجموعــة	مقــدام	القابضــة	ش.م.ع.ق.	)»المجموعــة«(	والتعامــل	بشــكل	
ــتقلين،	 ــن	والمس ــر	التنفيذيي ــن	وغي ــس	اإلدارة	التنفيذيي ــة	المرشــحين	لمجل ــد	وتوصي ــة	بتحدي ــا	المتعلق ــع	القضاي ــح	م صحي

باإلضافــة	إلــى	نظــام	الحوافــز	والموافقــة	علــى	التعويضــات.

2.الميثاق

				تتولــى	لجنــة	الترشــيحات	والمكافــآت	مســؤولية	التوصيــة	بتعييــن	أعضــاء	مجلــس	اإلدارة	والرؤســاء	التنفيذييــن	وإعــادة	
الترشــيح	لالنتخابــات	مــن	قبــل	الجمعيــة	العامــة	فضــالً	عــن	إجــراء	تقييــم	ذاتــي	ســنوي	ألداء	مجلــس	اإلدارة.	عــالوة	علــى	

ذلــك،	تحــدد	اللجنــة	هيــكل	المكافــآت	فــي	المجموعــة	ألعضــاء	مجلــس	اإلدارة	واإلدارة	والموظفيــن.

3. مسؤوليات وواجبات اللجنة

3.1.  الترشيح

3.1.1.	تحديــد	واقتــراح	مرشــحين	جــدد	لعضويــة	المجلــس	ممــن	يثبتــون	القــدرة	علــى	اتخــاذ	قــرارات	ســليمة	نيابــة	عــن	
ــا	 ــم	وفًق ــس	اإلدارة	تت ــات	أعضــاء	مجل ــد	مــن	أن	ترشــيحات	وتعيين ــك.	التأك ــى	ذل المجموعــة	ومســاهميها	واإلشــراف	عل

إلجــراءات	رســمية	وصارمــة	وشــفافة.

3.1.2.	وضــع	خطــة	تعاقــب	إلدارة	المجموعــة	لضمــان	التعييــن	الســريع	لبديــل	لمــلء	الوظائــف	الشــاغرة	فــي	المجموعــة	
وضمــان	امتثــال	اإلدارة	التنفيذيــة	العليــا	لهــذه	السياســة.

3.1.3.	تصميم	واعتماد	خطة	التعاقب	الخاصة	بمجلس	اإلدارة.

3.1.4.	ترشيح	من	تراه	مناسبا	لشغل	أي	من	وظائف	اإلدارة	التنفيذية	العليا.

تلقــي	طلــب	الترشــح	لعضويــة	مجلــس	اإلدارة	رفــع	قائمــة	المرشــحين	لعضويــة	المجلــس	إلــى	أعضــاء	المجلــس	 	.3.1.5
متضمنــة	توصياتهــا	فــي	هــذا	الشــأن،	علــى	أن	ُترفــع	نســخة	منهــا	إلــى	هيئــة	قطــر	لألســواق	الماليــة.

3.1.6.	ضمــان	أن	تأخــذ	الترشــيحات	فــي	االعتبــار	قــدرة	المرشــحين	إعطــاء	الوقــت	الكافــي	للقيــام	بواجباتهــم	كأعضــاء	
فــي	مجلــس	اإلدارة،	إلــى	جانــب	مهاراتهــم	ومعارفهــم	وخبراتهــم،	فضــالً	عــن	المؤهــالت	المهنيــة	والتقنيــة	واألكاديميــة	
وطبيعتهــم	الشــخصية،	ويجــب	أن	تتــم	الترشــيحات	وفقــاً	لنظــام	حوكمــة	الشــركات	والكيانــات	القانونيــة	الصــادر	عــن	هيئــة	

قطــر	لألســواق	الماليــة	)»نظــام	حوكمــة	الشــركات«(.
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تقــدم	اللجنــة	توصيــات	حــول	الحجــم	والبنيــة	المناســبة	لمجلــس	اإلدارة	بمــا	فيهــا	هيــكل	لجــان	المجلــس	)مثــل:	نــوع	 	.3.1.7
العضويــة(.	ووضــع	معاييــر	الختيــار	أعضــاء	مجلــس	اإلدارة	الجــدد	وممارســة	اإلشــراف	علــى	جميــع	األمــور	المتعلقــة	

بتعييــن	األعضــاء	وتقييــم	المجلــس	وإدارة	المجموعــة.

ــى	قــدرات	 ــة	أن	يكــون	جميــع	مرشــحي	المجلــس	أفــراًدا	محققيــن	إلنجــازات	كبيــرة	ويبرهنــون	عل 3.1.8.	تضمــن	اللجن
ــع	المســاهمين	وليــس	أي	مجموعــة	محــددة	ذات	مصلحــة	خاصــة. ــون	جمي ــة	ويمثل قيادي

3.1.9.	ضمــان	أن	تلتــزم	اللجنــة	بــأي	أحــكام	أو	شــروط	تتعلــق	بترشــيح	أو	انتخــاب	أو	تعييــن	أعضــاء	المجلــس	صــادر	
عــن	هيئــة	قطــر	لألســواق	الماليــة	أو	أي	ســلطة	معنيــة	أخــرى.

3.1.10.	مراجعة	هيكل	مجلس	اإلدارة	واإلدارة	التنفيذية	العليا	والتوصية	بالتغييرات	عند	الحاجة.

3.2. المكافآت

3.2.1.	تحديــد	السياســة	العامــة	لمنــح	المكافــآت	فــي	المجموعــة	ســنوياً،	بمــا	فيهــا	طريقــة	تحديــد	مكافــآت	رئيــس	وأعضــاء	
المجلــس،	علــى	أال	تزيــد	المكافــأة	الســنوية	للمجلــس	علــى	5%	مــن	الربــح	الصافــي	للمجموعــة	بعــد	خصــم	االحتياطــات	

واالســتقطاعات	القانونيــة	وتوزيــع	األربــاح	النقديــة	والعينيــة	علــى	المســاهمين.

ــس	اإلدارة	واإلدارة	 ــآت	مجل ــة	خاصــة	بمكاف ــر	سياس ــة	وتطوي ــي	المجموع ــآت	ف ــة	للمكاف ــادئ	توجيهي 3.2.2.	وضــع	مب
التنفيذيــة	العليــا.	فــي	حيــن	يجــب	أن	يوافــق	المســاهمون	فــي	االجتمــاع	العــام	الســنوي	للمجموعــة	علــى	مكافــآت	مجلــس	

اإلدارة.

3.2.3.	تحديد	أسس	منح	البدالت	والحوافز	بالمجموعة	ومنها	إصدار	أسهم	تحفيز	للعاملين	بها.

3.2.4.	تقييم	سياسة	المكافآت	للقواعد	والمعايير	ذات	الصلة.

3.2.5.	إعــداد	سياســة	المكافــآت	والحصــول	علــى	موافقــة	مجلــس	اإلدارة	ومراجعتهــا	وتقييــم	مــدى	فعاليتهــا	فــي	تحقيــق	
أهدافهــا.	وتقديــم	توصيــات	إلــى	مجلــس	اإلدارة	لتعديــل	/	تحديــث	السياســة.

3.2.6.	إجراء	تقييم	ذاتي	سنوي	ألداء	مجلس	اإلدارة	واللجان	التابعة	للمجلس.

3.2.7.	تقدير	وتقييم	أعضاء	مجلس	اإلدارة	بناًء	على	معايير	منها:

النزاهة	والبصيرة، 	أ.	
تنوع	الخلفيات	والخبرات	التي	سيقدمونها	للمجلس،	باإلضافة	إلى 	ب.	

إمكانية	تكريس	وقت	كاٍف	لشؤون	المجموعة. 	ج.	
3.2.8.	الســعي	للحصــول	علــى	استشــارات	مــن	قبــل	مستشــار	خارجــي	مســتقل	يقــدم	المشــورة	للجنــة	ويســاعدها	فــي	القيــام	

بــأي	مــن	مســؤولياتها	)إذا	اســتدعاه	األمــر(.
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3.2.9.	تأكد	من	مراجعة	المكافآت	والتعويضات	السنوية	بشكل	مستقل	عن	اإلدارة.

مسؤوليات اإلبالغ الخاصة باللجنة  .4

رفع	التقارير	المتعلقة	بنشاط	اللجنة. 	.4.1

يجــب	تقديــم	تقريــر	ســنوي	إلــى	المســاهمين	يصــف	تكويــن	اللجنــة	ودورهــا	ومســؤولياتها،	وأي	معلومــات	أخــرى	 	.4.2
تتطلبهــا	اللوائــح.

تقديم	الرد	السريع	إلى	مجلس	اإلدارة	بشأن	االستفسارات. 	.4.3

ــذا	 ــي	ه ــا	ف ــا	المنصــوص	عليه ــول	القضاي ــس	اإلدارة	ح ــى	مجل ــر	إل ــم	تقاري ــة	بتقدي ــم	اللجن ــر،	تق ــب	االم إذا	ُطل 	.4.4
الميثــاق،	باإلضافــة	إلــى	المحاضــر	المعتمــدة.

يجب	على	رئيس	اللجنة	تقديم	التقارير	التالية	إلى	مجلس	اإلدارة	سنوًيا: 	.4.5

تقريــر	يوضــح	تفاصيــل	المكافــآت	والتعويضــات	المدفوعــة	ألعضــاء	مجلــس	اإلدارة	ولجــان	المجلس	مــع	التفاصيل	 	.i
التــي	تتطلبهــا	اللوائــح.

نتائج	التقييم	الذاتي	السنوي	لمجلس	اإلدارة	ولجانه	مع	توصياته،	إن	وجدت؛	و 	.ii
المعلومات	المتعلقة	بالتوظيف	واالستقالة	وإنهاء	الخدمة	ومكافأة	اإلدارة. 	.iii
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5. تنظيم اللجنة

تشكيل	اللجنة 	.5.1

5.5.1.	تتكون	اللجنة	من	ثالثة	أعضاء	على	األقل،	ويتم	تعيين	األعضاء	من	قبل	المجلس.

5.5.2.	تتكــون	اللجنــة	برئاســة	أحــد	أعضــاء	المجلــس	وعضويــة	اثنيــن	علــى	األقــل،	وأن	تتوافــر	فيهــم	الخبــرة	الالزمــة	
لممارســة	اختصاصــات	اللجنــة.

5.5.3.	يصدر	المجلس	قراراً	بتسمية	رئيس	وأعضاء	اللجنة.

5.5.4.	في	حالة	غياب	رئيس	اللجنة،	يمكنه	تعيين	عضو	آخر	في	اللجنة	ليكون	نائًبا	للرئيس.

5.5.5.	ال	يجوز	لرئيس	مجلس	اإلدارة	أن	يكون	عضواً	في	اللجنة.

5.5.6.	يحضر	تولي	رئاسة	أكثر	من	لجنة	من	اللجان	التي	يشكلها	المجلس.

مدة	العضوية 	.5.2

				ستســتمر	العضويــة	بالتزامــن	مــع	المــدة	التــي	يقضيهــا	المجلــس	وســتكون	لمــدة	أقصاهــا	ثــالث	ســنوات	قابلــة	للتجديــد	
لمــدة	إضافيــة	واحــدة	فقــط.	باســتثناء	فتــرة	المجلــس	األولــى،	قــد	تســتمر	لمــدة	خمــس	ســنوات.
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6. العضوية

6.1.	المؤهالت	والمتطلبات

ــبة	 ــالت	المناس ــم	المؤه ــة،	ولديه ــى	اللجن ــائل	المعروضــة	عل ــم	بالمس ــى	عل ــة	عل ــون	أعضــاء	اللجن 6.1.1.	يجــب	أن	يك
ــة.	يجــب	أن	 ــة	واإلدارة	التنفيذي ــأدوار	ومســؤوليات	أعضــاء	اللجن ــة،	ولديهــم	وعــي	شــامل	ب ــة	ذات	الصل ــرة	المهني والخب

ــة. ــي	هــذه	اللجن ــي	لمهامهــم	كأعضــاء	ف ــت	الكاف ــى	تخصيــص	الوق ــادرة	عل ــة	ق تكــون	اللجن

الترشيح 	.6.2

6.2.1.	يقوم	المجلس	بتعيين	أعضاء	اللجنة.

ــق	مــع	القواعــد	 ــكل	شــفافية	وبمــا	يتطاب ــق	إجــراءات	رســمية	وصارمــة	وب ــة	وف ــات	اللجن ــم	ترشــيحات	وتعيين تت 	.6.2.2
ــع	 ــة	لجمي ــة	المتســاوية	والعادل ــان	المعامل ــك،	وألغــراض	الشــفافية،	ولضم ــى	ذل ــا.	عــالوة	عل ــارف	عليه ــح	المتع واللوائ

ــم. ــار	المرشــحين	وانتخابه ــات	اختي ــا	عــن	عملي ــس	مســؤوالً	حصرًي المرشــحين،	ســيكون	المجل

استقالة	واستبدال	أعضاء	اللجنة 	.6.3

6.3.1.	يصبح	منصب	عضو	اللجنة	شاغراً:

إذا	استقال	العضو	أو	توفى. أ	.	
إذا	أصبح	الشخص	غير	قادراً	على	القيام	بأعمال	المنصب. ب	.	

إذا	كان	الشــخص	قــد	تغيــب	عــن	ثالثــة	)3(	اجتماعــات	متتاليــة،	أو	أربــع	اجتماعــات	غيــر	متتاليــة	دون	عــذر	يقبلــه	 ت	.	
المجلــس	أعتبــر	مســتقيالً.

ــس	 ــك	بتســليم	إشــعار	خطــي	لرئي ــة،	وذل ــة	اللجن ــن	عضوي ــة	االســتقالة	م ــن	أعضــاء	اللجن 6.3.2.	يجــوز	ألي	عضــو	م
المجلــس	ورئيــس	اللجنــة،	وتصبــح	االســتقالة	ســارية	المفعــول	اعتبــاراً	مــن	تاريــخ	تســليم	اإلشــعار،	إال	إذا	حــدد	اإلشــعار	

وقتــاً	الحقــاً	لتنفيــذ	االســتقالة.

6.3.3.	فــي	حالــة	خلــو	مقعــد	باللجنــة	ألي	ســبب	مــن	األســباب،	يقــوم	مجلــس	اإلدارة	بتعييــن	عضــو	جديــد،	وليكمــل	المــدة	
المتبقيــة	اخــذاً	فــي	االعتبــار	الشــروط	الواجــب	توافرهــا	فــي	عضــو	اللجنــة.

المكافآت 	.6.4

ــا	لتوصيــات	هيــكل	التعويضــات	والمزايــا	 يتلقــى	رئيــس	وأعضــاء	اللجنــة	مكافــآت	علــى	أســاس	كل	اجتمــاع	وفًق 	.6.4.1
المقدمــة	مــن	لجنــة	الترشــيحات	والمكافــآت	والموافقــة	عليهــا	مــن	قبــل	الجمعيــة	العامــة.
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رئيس	اللجنة 	.6.5

6.5.1.	يصــدر	المجلــس	قــراراً	بتســمية	رئيــس	اللجنــة،	ويتولــى	رئيــس	اللجنــة	اإلشــراف	علــى	انجــاز	اللجنــة	لمهامهــا	
وعلــى	وجــه	الخصــوص	مــا	يلــي:

دعــوة	اللجنــة	النعقــاد	وتحديــد	وقــت	وتاريــخ	ومــكان	كل	اجتمــاع	مــن	اجتماعــات	اللجنــة	وجــدول	األعمــال	وذلــك	 أ	.	
ــة. ــع	أعضــاء	اللجن ــيق	م ــد	التنس بع

رئاسة	اجتماعات	اللجنة،	ورفع	نتائج	أعمالها	وتوصياتها	إلى	المجلس. ب	.	
اإلشــراف	علــى	اعــداد	تقاريــر	دوريــة	عــن	أنشــطة	اللجنــة	بالتنســيق	مــع	أميــن	ســر	اللجنــة	وعرضهــا	علــى	اللجنــة	 ت	.	

ــداَ	لرفعهــا	للمجلــس. تمهي

يجــب	علــى	رئيــس	اللجنــة	أو	مــن	ينــوب	عنــه	مــن	أعضــاء	اللجنــة	حضــور	الجمعيــات	العامــة	لإلجابــة	عــن	أســئلة	 ث	.	
ــاهمين. المس

تمثيل	اللجنة	أمام	المجلس	وأي	جهة	أخرى	تستدعي	ذلك. ج	.	

أمين	سر	اللجنة 	.6.6

ــى	 ــن	المجموعــة	عل ــاً	لهــا	مــن	بيــن	موظفي ــن	أمين ــة	تعيي ــة،	ويمكــن	للجن ــة	اللجن ــى	أميــن	ســر	المجلــس	أمان 6.6.1.	يتول
أن	تتوافــر	فيــه	المتطلبــات	المناســبة	للمنصــب	حســب	مــا	نــص	عليــه	نظــام	حوكمــة	الشــركات	الصــادر	عــن	هيئــة	قطــر	
لألســواق	الماليــة،	وتكــون	مهامــه	ومســؤولياته	متعلقــة	بتوثيــق	اجتماعــات	اللجنــة	واعــداد	محاضــر	لهــا	تتضمــن	مــا	دار	
ــج	 ــة	ونتائ ــرارات	اللجن ــق	ق ــه،	وتوثي ــه	وانتهائ ــت	بدايت ــاع	وتاريخــه	ووق ــكان	االجتم ــان	م ــداوالت،	وبي ــن	نقاشــات	وم م
التصويــت،	وحفظهــا	فــي	ســجل	خــاص	ومنظــم،	وتدويــن	أســماء	األعضــاء	الحاضريــن	والتحفظــات	التــي	أبدوهــا	–	ان	

ــن. ــع	األعضــاء	الحاضري ــع	هــذه	المحاضــر	مــن	جمي وجــدت	–	وتوقي

ــل	 ــك	قب ــاع،	وذل ــة	باالجتم ــات	المتعلق ــق	والمعلوم ــال	والوثائ ــدول	األعم ــة	األعضــاء	بج ــر	اللجن ــن	س ــزود	أمي 6.6.2.	ي
ــاع. ــخ	االجتم ــن	تاري ــل	م ــى	األق أســبوعين	عل

6.6.3.	يبلغ	أمين	السر	اللجنة	بمواعيد	االجتماعات	خالل	فترة	كافية.
6.6.4.	يتولى	أمين	سر	اللجنة	مسؤولية	تأدية	جميع	المهام	األخرى	الموكلة	اليه	من	قبل	اللجنة.

6.6.5.	ال	يحق	ألمين	سر	اللجنة	المشاركة	في	أي	من	قرارات	اللجنة	أو	التصويت	عليها.
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7. عقد االجتماعات

عدد	االجتماعات 	.7.1

7.1.1.	تجتمــع	لجنــة	الترشــيحات	والمكافــآت	مرتيــن	فــي	الســنة	علــى	األقــل،	وتحفــظ	محاضــر	اجتماعاتهــا.	ويمكــن	عقــد	
ــة	تعــد	المشــاركة	فــي	هــذه	االجتماعــات	كالحضــور	 ــة	أو	عبــر	الفيديــو،	وفــي	هــذه	الحال االجتمــاع	عبــر	مكالمــات	هاتفي

الشــخصي	فــي	االجتمــاع.

7.1.2.	يجــوز	عقــد	اجتماعــات	غيــر	تلــك	المجدولــة،	وبموافقــة	رئيــس	اللجنــة،	بنــاء	علــى	طلــب	الرئيــس	التنفيــذي	أو	أي	
عضــو	آخــر	مــن	اإلدارة	التنفيذيــة	العليــا	أو	بنــاًء	علــى	طلــب	مجلــس	اإلدارة.

الدعوة	لعقد	االجتماعات	وجدول	األعمال 	.7.2

ــال	 ــي	جــداول	أعم ــة	ف ــع	المســائل	ذات	الصل ــة	جمي ــان	تغطي ــكل	عــام	لضم ــل	ســنوية	ل ــة	خطــة	عم 7.2.1.	تضــع	اللجن
ــة	المناســبة	للمســائل	المنصــوص	عليهــا	مــن	قبــل	المجلــس	 االجتماعــات	للعــام.	يجــب	أن	تضمــن	الخطــة	الســنوية	تغطي
ويجــب	االهتمــام	بالمســائل	األكثــر	أهميــة	كل	عــام	بينمــا	يمكــن	التعامــل	مــع	األمــور	األخــرى	علــى	أســاس	التنــاوب	علــى	

ــا	للخطــة	الســنوية. مــدى	فتــرة	ثــالث	ســنوات.	يتــم	تحديــد	عــدد	ومــدة	االجتماعــات	وجــداول	األعمــال	وفًق

ــى	أعضــاء	 ــل	كل	اجتمــاع	عل ــت	كاف	قب ــي	وق ــع	جــدول	أعمــال	مفصــل	مــع	المســتندات	الداعمــة	ف 7.2.2.	يجــب	توزي
ــن. ــن	اآلخري ــة	والمدعوي اللجن

7.2.3.	يجــب	أن	يكــون	أعضــاء	اللجنــة	علــى	اســتعداد	الجتماعــات	اللجنــة،	لتقديــم	أراء	مناســبة	وبنــاءة	بشــأن	المســائل	
المطروحــة	للمناقشــة.

7.2.4.	فــي	حــال	غيــاب	رئيــس	اللجنــة	عــن	االجتمــاع،	يرشــح	الرئيــس	مــن	يحــل	مكانــه.	فــي	حالــة	عــدم	إمكانيــة	ذلــك،	
يقــوم	أعضــاء	اللجنــة	الحاضــرون	بتعييــن	رئيــس	بديــل	يكــون	مؤهــالً	بشــكل	مناســب	لرئاســة	اللجنــة.

ــل	 ــى	األعضــاء	قب ــة،	إل ــاع	اللجن ــة	باجتم ــواد	أخــرى	ذات	صل ــال،	وأي	م 7.2.5.	يجــب	إرســال	الدعــوة	وجــدول	األعم
ــاع. ــن	االجتم أســبوعين	م

ــة	 ــس	وأعضــاء	اللجن ــالغ	الرئي ــه	بإب ــه	علي ــن،	ولكن ــد	الحاضري ــوة	أح ــة	دع ــن	أعضــاء	اللجن ــوز	لعضــو	م 7.2.6.	يج
ــل. ــى	األق ــن	عل ــل	يومي ــن	قب اآلخري

7.2.7.	يمكن	لعضو	من	أعضاء	اللجنة	أن	يطلب	عقد	اجتماع	مع	إشعار	مناسب	لألعضاء	اآلخرين.	

النصاب	القانوني 	.7.3

7.3.1.	ال	يكون	انعقاد	اجتماع	اللجنة	صحيحاً	إال	بحضور	رئيسها	وأغلبية	األعضاء.
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القرارات 	.7.4

7.4.1.	تتخــذ	لجنــة	الترشــيحات	والمكافــآت	قراراتهــا	باألغلبيــة	ألعضــاء	اللجنــة.	فــي	حالــة	تســاوي	األصــوات،	يكــون	
للرئيــس	صــوت	إضافــي.	يمكــن	للجنــة	أن	تتخــذ	قراراتهــا	بالتمريــر	مــا	لــم	يطلــب	أحــد	األعضــاء	كتابــة	لمناقشــة	الموضــوع	

المتــداول	فــي	االجتمــاع.

ــا	أو	بالبريــد	اإللكترونــي(	مــن	قبــل	أغلبيــة	أعضــاء	اللجنــة	 ــا	)فعلًي 7.4.2.	يصــدر	القــرار	إذا	تمــت	الموافقــة	عليــه	خطًي
ويتــم	تســجيل	جميــع	القــرارات	المعتمــدة	فــي	محاضــر	االجتماعــات	التاليــة.

الحصول	على	المعلومات 	.7.5

ــى	ســجالت	المجموعــة	وأي	 ــة	الحصــول	عل ــا	-	بالشــكل	المناســب	-	بإمكاني ــا	لمهامه ــاء	أدائه ــة،	أثن ــع	اللجن 7.5.1.	تتمت
مســتندات،	أو	تقاريــر،	أو	مــواد،	أو	معلومــات	أخــرى	)فيمــا	يتعلــق	بوظائفهــا(	فــي	حــوزة	أي	موظــف	أو	مستشــار	خارجــي	

للمجموعــة.

محضر	االجتماع 	.7.6

ــود	العمــل	فــي	خــالل	 ــم	هــذه	المحاضــر	مــع	جــدول	بن ــة	وتعمي ــاظ	بــكل	محاضــر	اجتماعــات	اللجن 7.6.1.	يجــب	االحتف
ــة. ــام	عمــل	بعــد	اجتمــاع	اللجن خمســة	)5(	أي

7.6.2.	يتم	تعيين	أمين	سر	لجنة	الترشيحات	والمكافآت	وتسجيل	محاضر	كل	اجتماع.

7.6.3.	سيتم	تقديم	إشعارات	إلى	األطراف	المعنية	وفًقا	للقوانين	واللوائح	والممارسات	المعمول	بها.

وسائل	االجتماع 	.7.7

7.7.1.	قد	تجتمع	اللجنة	شخصًيا	أو	عبر	الهاتف	أو	عبر	الفيديو.
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8. حل النزاعات

				فــي	حالــة	وجــود	أي	نــزاع	بيــن	أعضــاء	اللجنــة	أو	اختــالف	فــي	تفســير	قواعــد	الميثــاق،	يكــون	مجلــس	اإلدارة	هــو	
ــا. الســلطة	الحاكمــة.	يجــب	أن	يكــون	قــرار	مجلــس	اإلدارة	المتخــذ	نهائًي

				فــي	حالــة	وجــود	أي	خــالف	بيــن	توصيــات	اللجنــة	وقــرار	مجلــس	اإلدارة،	بمــا	فــي	ذلــك	عندمــا	يرفــض	مجلــس	اإلدارة	
توصيــات	اللجنــة،	يجــب	علــى	مجلــس	اإلدارة	بإصــدار	بيــان	فــي	تقريــر	الحوكمــة	الــذي	يوضــح	بالتفصيــل	التوصيــات	

واألســباب	وراء	قــرار	مجلــس	اإلدارة	بعــدم	المتابعــة	التوصيــة.

9. تقييم أداء اللجنة
ســتقدم	اللجنــة	توصيــات	إلــى	مجلــس	اإلدارة	ســنوًيا،	فيمــا	يتعلــق	بعمليــة	تقييــم	األداء	الذاتــي	لتقييــم	كل	لجنــة	مــن	لجــان	

ــس	اإلدارة. مجل

10. المالحق 
ملحق	1:	نموذج	تعديل	الُكتيب 	.10.1

التعديل	صادر	بواسطة
تــم	قبــول	/	رفــض	التعديــل	

)*( بواســطة  
تــم	قبــول	/	رفــض	التعديــل	

)*( 	 بواســطة	
								)االسم(																					)التوقيع(																			)اإلدارة(																							)التاريخ(

القسم/األقسام	والفقرة/الفقرات	
المقترح	تعديلها
أسباب	التعديل

نص	التعديل	المقترح		)يرجى	إرفاق	صفحات	إضافية	إن	لزم(
أسباب	الرفض

تم	تحديث	النموذج	
اإللكتروني	بواسطة

تم	توزيع	التعديالت	بواسطة


