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 مقدمة

لجنة الترشيحات واملكافئات في شركة األندلس الذي تعمل من خالله  املنهجي اإلطار تحديدهو  هذه الالئحةإن الغرض من إعداد 

الفقرة )ب( من املادة الستين والفقرة )ب( من املادة نظام الشركات ولوائحه التنفيذية ، ووفقا ألحكام  ألحكام  وفقاالعقارية ، 

( وتاريخ 2017-16-8) مجلس هيئة السوق املالية بموجب القرار رقم  عن الرابعة والستون من الئحة حوكمة الشركات الصادرة 

 .   الشركةتصبو إليها التي  ممارسات الحوكمة ،  وبما ينسجم مع أفضلم(13/02/2017هـ املوافق 16/05/1438

وتتضمن هذه الالئحة إيضاحا لألهداف التي تسعى لجنة الترشيحات واملكافأت في شركة األندلس العقارية إلى تحقيقها  ،كما 

تتضمن بيانا بالقواعد الخاصة بتشكيل هذه اللجنة ، وقواعد اختيار أعضائها ، وكيفية  ترشيحهم ، ومدة عضويتهم ، ومكافآتهم 

، باإلضافة إلى  وصفا للمهام املنوطة بهذه اللجنة  سواء فيما ا بشكل مؤقت في حال شغور أحد مقاعد اللجنة وآلية تعيين أعضائه

التي تضطلع بها في سبيل تحقيق أهدفها ، وتشتمل الالئحة أيضا على تحديد واملسؤوليات  ،  يتعلق بالترشيحات أو باملكافئات

 ماعات ،  واتخاذ القرارات  , وغير ذلك من األحكام الخاصة بها .ضوابط وإجراءات العمل ، و آلية تنظيم  االجت

ويتم اعتماد هذه الالئحة بقرار الجمعية العامة ، بناءا على ا قتراح مجلس اإلدارة ،  وذلك إعماال لألحكام النظامية بهذا الشأن ، 

 وتتبع نفس اإلجراءات عند إجراء أي تعديل عليها .

 الترشيحات واملكافآت تشكيل لجنة  املادة األولى:

ل بقرار من مجلس إدارة الشركة لجنة تسمى  (1
َّ
ـــ تشك ـــ من غير أعضاء مجلس اإلدارة ( الترشيحات واملكافآت )لجنةبــ

 التنفيذيين على  أن يكون من بينهم عضو مستقل على األقل.

أن يكون أعضاؤها من أعضاء مجلس اإلدارة املستقلين، ويجوز الترشيحات واملكافآت  تراعي الشركة عند تشكيل لجنة (2

اإلستعانة بأعضاء غير تنفيذيين أو بأشخاص من غير أعضاء املجلس سواء أكانوا من املساهمين أم غيرهم، على أن 

 يكون رئيس اللجنة املشار إليه في هذه الفقرة من األعضاء املستقلين.  

إدارة الشركة ملدة ثالث  يختارهم مجلسأعضاء ،  ل عدد أعضاء لجنة الترشيحات واملكافئات عن ثالثة يجب أن ال يق (3

 . اإلدارة سنوات بالتزامن مع مدة عضوية مجلس

 يتم تعيين أعضاء اللجنة بقرار صادر من مجلس إدارة الشركة. (4

 يراعى أن يتمتع أعضاء اللجنة بالخبرة والكفاءة الالزمة  في مجال إختصاصاتها.   (5

 الترشيحات واملكافآتاملادة الثانية: رئيس لجنة  

وفي حال غياب رئيس اللجنة أو من ينوب عنه ويتولى  رئاسة اجتماعاتها ، ،  تختار اللجنة من بين أعضائها رئيسا لها  (1

 للضوابط املنصوص يقوم باقي األعضاء الحاضري
ً
ن بإختيار أحدهم لرئاسة اجتماع اللجنة على أن يكون مستوفيا

 عليها في الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق املالية.
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  الئحة عمل لجنة الترشيحات و املكافآت 
 

 مع أي جهات أخرى. املرتبطة بها في إجتماعات مجلس اإلدارة واإلجتماعات  اللجنة الرئيس يمثل  (2

 .إجتماعات اللجنة، وتحديد جدول أعمالها  إدارة رئيس اللجنة يتولى  (3

 فيها. (4
ً
 للجنة الترشيحات واملكافآت ، ويجوز أن يكون عضوا

ً
 ال يجوز أن يكون رئيس مجلس اإلدارة رئيسا

يراعي رئيس اللجنة أو من ينوب عنه من أعضائها حضور الجمعيات العامة للمساهمين لإلجابة عن أي إستفسارات  (5

 تحت إختصاص اللجنة. ترد خالل الجمعية تندرج

 الترشيحات واملكافآتاملادة الثالثة: أمين سر لجنة  

ومن املمكن أن يكون من أحد أعضاء اللجنة أو املكافآت الترشيحات و  لجنة من صادر بقرار أمين سر اللجنة  يعين (أ

 على ما يلي :  هو تشمل مسؤوليات موظفي الشركة ، من 

 

 بمدة كافية .تبليغ أعضاء اللجنة بمواعيد إجتماعاتها ، وإرسال جدول األعمال قبل موعد االجتماع  (1

وبيان مكان ار من نقاشات ومداوالت وتوصيات، توثيق إجتماعات اللجنة وإعداد محاضر لها تتضمن ما د (2

التصويت، وحفظها في سجل خاص ومنظم، االجتماع وتاريخه ووقت بدايته وإنتهائه، وتوثيق قرارات اللجنة ونتائج 

وتدوين أسماء األعضاء الحاضرين والتحفظات التي أبدوها )إن وجدت(، وتوقيع هذه املحاضر من جميع األعضاء 

 الحاضرين.

رفع إلى اللجنة والتقارير والتوصيات التي تعّدها. (3
ُ
 حفظ التقارير التي ت

والوثائق واملعلومات املتعلقة بها، وأي وثائق أو معلومات  تزويد أعضاء اللجنة بجدول أعمالها و أوراق العمل (4

 إضافية يطلبها أي من أعضاء اللجنة ذات عالقة باملوضوعات املشمولة في جدول االجتماع.

 عرض مسودات املحاضر على أعضاء اللجنة بعد موافقة رئيسها  إلبداء مرئياتهم حيالها قبل توقيعها. (5

بشكل كامل وسريع على نسخة من محاضر إجتماعاتها واملعلومات والوثائق التحقق من حصول أعضاء اللجنة  (6

 املتعلقة بالشركة.

 التنسيق بين أعضاء اللجنة (7

 ال يجوز عزل أمين سر اللجنة إال بقرار منها. (ب

 

 ترشيحات واملكافآتاملادة الرابعة: مدة عضوية لجنة ال

 عضوية مجلس اإلدارة.تكون مدة عضوية اللجنة ثالث سنوات بالتزامن مع مدة  (1

 يتم إعادة تشكيل اللجنة مع بداية كل دورة من دورات املجلس ويجوز إعادة تعيين أعضاء اللجنة. (2

تنتهي عضوية أي من األعضاء باالستقالة أو العزل من قبل الجمعية ، أو بانتهاء عضوية ا ملجلس بالنسبة ألعضاء  (3

 اللجنة الذين يشغلون عضوية مجلس اإلدارة .
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 املادة الخامسة: املركز الشاغر في اللجنة

 في املركز الشاغر على ان يكون ممن 
ً
 مؤقتا

ً
إذا شغر مركز أحد األعضاء خالل مدة اللجنة كان ملجلس االدارة ان يعين عضوا

 يتوفر فيهم الخبرة والكفاءة ، ويكمل العضو الجديد مدة سلفه.

 ملكافآتاملادة السادسة: تعريف أعضاء لجنة الترشيحات وا

 من قبل اإلدارة التنفيذية عن الخطط 
ً
يتم تزويد أعضاء لجنة الترشيحات واملكافآت الجدد ببرنامج تعريفي يتضمن شروحا

اإلستراتيجية للشركة، والئحة الحوكمة والسياسات التابعة لها ، وعمليات الشركة، وإرشادات تضارب املصالح واألخالق املهنية، 

وسياسات الشركة الرئيسية وممارساتها واملدراء التنفيذيين ، ويمكن أن يشمل البرنامج التعريفي أيضا زيارة والهيكل اإلداري 

 ملشاريع الشركة القائمة، وذلك حسب الحاجة.

باإلضافة لذلك يتم تزويد األعضاء الجدد بنسخة من عقد التأسيس والنظام األساس للشركة، وامللخص التنفيذي عن خطط 

 . ة، ومحاضر االجتماع السابقة ، وغيرها من املعلومات املناسبةعمل الشرك

 

 إجتماعات لجنة الترشيحات واملكافآت والنصاب القانوني :بعةسااملادة  ال

 أو بطلب عضوين من أعضائها ، بدعوة من رئيسها  على األقل سنويا ، وذلك مرتين    الترشيحات واملكافئاتتجتمع لجنة  (1

 أن تدعو الرئيس  (2
ً
 وضروريا

ً
 ملا تراه مالئما

ً
ال يحق لغير أعضاء اللجنة حضور إجتماعاتها ، ومع ذلك يجوز للجنة وفقا

 إجتماعاتها. ر لحضو التنفيذي للشركة أو املسؤول التنفيذي للموارد البشرية أو غيرهم من اإلستشاريين الخارجيين 

، ويراعي عضو اللجنة حضور اإلجتماعات باألصالة أو عن طريق الحضور  عضوين قانوني للجنة بحضور يكتمل النصاب ال (3

 باألصالة ، كما يحق له توكيل غيره من اإلعضاء بالحضور.  
ً
  عبر وسائل التواصل عن بعد ، ويعد ذلك حضورا

جنة الترشيحات واملكافآت لطرح أية يجب أن يتيح جدول أعمال اجتماعات مجلس إدارة الشركة الفرصة أمام رئيس ل (4

 موضوعات ذات أهمية على املجلس.

  .اللجنة  بأغلبية أصوات الحاضرين قراراتتصدر  (5

لطرح أية  الترشيحات واملكافئاتيجب أن يتيح جدول أعمال إجتماعات مجلس إدارة الشركة الفرصة أمام رئيس لجنة  (6

  موضوعات ذات أهمية على املجلس.

جدول أعمال اإلجتماع والوثائق الالزمة، ما  لهاترسل الدعوة لكل عضو قبل خمسة أيام على األقل من تاريخ اإلجتماع مرفًقا  (7

عمال لم تستدع األوضاع عقد اإلجتماع بشكل طارئ فبهذه الحالة يجوز إرسال الدعوة إلى اإلجتماع مرفًقا لها جدول أ

 . اإلجتماع والوثائق الالزمة خالل مدة تقل عن خمسة أيام من تاريخ اإلجتماع

 لقرار اللجنة، فيلزم إثباته في محضر إجتماع اللجنة (8
ً
 مغايرا

ً
 أو رأيا

ً
 .إذا أبدى عضو اللجنة تحفظا

ذلك في محضر اجتماع  تقر اللجنة جدول أعمالها حال انعقادها، وفي حال اعتراض أي عضو على هذا الجدول، يجب إثبات (9

 اللجنة . 

 .ح إضافة أي بند على جدول األعماللكل عضو في اللجنة حق إقترا (10

تخذ فيها عبر وسائل التقنية  (11
ُ
يجوز ملن تعذر حضوره من األعضاء حضور اجتماعات اللجنة والتصويت على القرارات التي ت

 .ة ويتعتبر حضوره حضوًرا فعلًياالحديث

 . من غير األعضاء إلى حضور االجتماع دون أن يكون له حق التصويتللجنة دعوة من تراه  (12
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 الترشيحات واملكافآت : مسؤوليات أعضاء لجنة ثامنةاملادة ال

االلتزام بحضور جميع اجتماعات اللجنة واملشاركة بفعالية في نقاشاتها وفي   واملكافآت الترشيحات على أعضاء لجنة  (1

  .وأمين السر حالة عدم تمكن أحد أعضاء اللجنة من الحضور عليه إبالغ رئيس اللجنة

الكشف  ، وال يجوز له يجب أن يلتزم العضو باملحافظة على أسرار الشركة وسرية ما يطلع عليه من معلومات ومستندات (2

 عنها ألي جهة لم يصّرح له بها من قبل مجلس اإلدارة، أو بموجب قرار من اللجنة، وفي حدود املصرح بها.

 .تطوير أداءهم ومعرفتهم لخدمة مصلحة الشركةالترشيحات واملكافآت  على أعضاء لجنة  (3

 .لية عند أداء عملهمباملصداقية والثقة واملوضوعية واالستقالالترشيحات واملكافآت  يجب أن يتسم أعضاء لجنة  (4

على اللجنة مناقشة واستعراض أدائها على األقل مرة واحدة في السنة لتحديد ما إذا كانت تعمل بشكل فعال واالتفاق  (5

  على التدابير بشأن الكيفية التي يمكن فيها تحسين وزيادة كفاءتها ويجب رفع تقرير عن أداء اللجنة إلى مجلس اإلدارة.

 الترشيحات واملكافآتإختصاصات أعضاء لجنة  مهام و : ةتاسعاملادة ال

 بما يلي:الترشيحات واملكافآت  تختص لجنة 

 أ( اإلختصاصات املتعلقة بالترشيحات:

 إقتراح سياسات ومعايير واضحة للعضوية في مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية. (1

 للسياسات واملعايير املعتمدة مع مراعاة عدم ترشيح التوصية ملجلس اإلدارة بترشيح أعضاء فيه وإعادة ترشيحهم  (2
ً
وفقا

 أي شخص سبقت إدانته بجريمة مخلة باألمانة.

 إعداد وصف للقدرات واملؤهالت املطلوبة لعضوية مجلس اإلدارة وشغل وظائف اإلدارة التنفيذية. (3

 تحديد الوقت الذي يتعين على العضو تخصيصه ألعمال مجلس اإلدارة. (4

وية لإلحتياجات الالزمة من املهارات أو الخبرات املناسبة لعضوية مجلس اإلدارة  ووظائف اإلدارة املراجعة السن (5

 التنفيذية.

 مراجعة هيكل مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وتقديم التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها. (6

وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية التحقق بشكل سنوي من إستقالل األعضاء املستقلين، وعدم  (7

 مجلس  إدارة شركة أخرى.

 وضع وصف وظيفي لألعضاء التنفيذيين واألعضاء غير التنفيذيين واألعضاء املستقلين وكبار التنفيذيين. (8

 وضع اإلجراءات الخاصة في حال شغور مركز أحد أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيين. (9

 لضعف والقوة في مجلس اإلدارة، وإقتراح الحلول ملعالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.تحديد جوانب ا (10

 اإلختصاصات املتعلقة باملكافآت: (ت

إعداد سياسة واضحة ملكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان املنبثقة عن املجلس واإلدارة التنفيذية، ورفعها إلى مجلس  (1

 إلعتمادها 
ً
من الجمعية العامة، على أن يراعى  في تلك السياسة إتباع معايير ترتبط باألداء، اإلدارة للنظر فيها تمهيدا

 واإلفصاح عنها، والتحقق من تنفيذها.  

 توضيح العالقة بين املكافآت املمنوحة وسياسة املكافآت املعمول بها، وبيان أي إنحراف جوهري عن هذه السياسة. (2

 مدى فعاليتها في تحقيق األهداف املتوخاة منها. املراجعة الدورية لسياسة املكافآت، وتقييم (3

 للسياسة  (4
ً
التوصية ملجلس اإلدارة بمكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان املنبثقة عنه وكبار التنفيذيين بالشركة وفقا

 املعتمدة.



 
 

 
 8 من 8 صفحة

 
 

  الئحة عمل لجنة الترشيحات و املكافآت 
 

 الترشيحات واملكافآت مكافآت أعضاء  لجنة : عاشرةالاملادة 

 لسياسة املكافآت والتعويضات،    مكافئة سنوية أعضاء لجنة الترشيحات واملكافآت بما فيهم رئيس اللجنة  يستحق (1
ً
 وفقا

   املعتمدة من الجمعية العامة للمساهمين ملجلس اإلدارة واللجان املنبثقة عنه ،و

 يجب أن  (2
ً
واملكافآت ألعضاء  عن التعويضات يتم اإلفصاح في تقرير مجلس اإلدارة السنوي واملقدم للجمعية العامة تفصيال

 للضوابط املنصوص عليها في الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق املالية مع ضرورة تبيان وفصل 
ً
اللجنة وفقا

 مكافآت وتعويضات األعضاء وأي مزايا مالية كانت أو عينية سواء كان العضو من داخل املجلس أو من خارجه.

 على الالئحةإجراءات التعديل :  املادة الحادية عشرة

 بناًء على توصية لجنة الترشيحات 
ً
يجوز ملجلس اإلدارة املوافقة على أي تعديالت على هذه الالئحة في أي وقت يراه مناسبا

 إعتمادها من الجمعية العامة للمساهمين.أن يتم واملكافآت ، شريطة 


