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مقدمة
استتتنادا إلى مدونة قواعد حوكمة الشتتركات بفلستتنين ،الصتتادرة عن اللجنة الوطنية للحوكمة
بتش ت ت ت ت ت ت ترين تتاني  ،0222ونظتتاا الشت ت ت ت ت ت تتركتتة والنظتتاا اإلداري والمتالي ،أنش ت ت ت ت ت ت ت مجلس إدارة
شت ت ت ت ت ت تترك تتة وب ار التنوير ال تتدولي تتة لل تتدم تتات المعلوم تتا ي تتة لجن تتة الحوكم تتة والترشت ت ت ت ت ت تتيح تتات
والمكافآت وذلك لتقوا بدور أس ت ت تتاس ت ت تتي لالطالع باألمور المتعلقة بس ت ت تتياس ت ت تتات الش ت ت تتركة
في الحوكمة والترشيحات والمكافآت والحوافز.

صالحيات اللجنة
 اللجنة مفوض تتة من قبل المجلس بمتابعة أي نش تتا ض تتمن اوتص تتا تتها والحص تتو على أية معلومات
نلبها من إدارة الشركة.

 للجنة االستعانة بمستشارين وارجيين بغرض الحصو على المشورة فقط.
 اللجنة ال شرف على عمل اإلدارة اليومي وليس لديها

الحيات نفيذية.

 يمكن لرئيس اللجنة وجيه دعوة لمن يراه مناسبا لحضور اجتماعات اللجنة من غير أعضائها.
قدا اللجنة و تتيا ها و رفع نتائج أعمالها إلى مجلس اإلدارة بشت ت ن المس تتائل التي دول ض تتمن اوتص تتا تتا ها

وبصورة منتظمة.

مهام اللجنة


حديد األشت ت ا

المؤهلين لالنض تتماا إلى عض تتوية مجلس اإلدارة وفقا لش تترو الت هيل والمالئمة التي

حددها اللجنة و قديم التو ت تتيات للمجلس بهذا الشت ت ت ن ،على أن وذ اللجنة بعين االعتبار ،من بين

أمور أورى ،فيما يتعلق بعضت ت ت تتوية مجلس اإلدارة ،قدرة المرشت ت ت تتحين على إعنا الوقت الكافي للقياا

بواجبا هم ك عض تتا في المجلس ،باإلض تتافة إلى مها ار هم ومعرفتهم ووبر هم ومؤهال هم المهنية والتقنية

واألكاديمية وشت صتتيتهم ،ويراعى في ذلك" ،المبادئ االرشتتادية المناستتبة لترشتتي أعضتتا مجلس اإلدارة "
المرفقة مع نظاا حوكمة الشركات الصادر عن مدونة قواعد حوكمة الشركات بفلسنين.

 الموافقة على التو تتيات المقدمة من الرئيس التنفيذي بتعيين المس تتؤولين الرئيستتيين في اإلدارة التنفيذية
في الشتتركة وعزلهم والموافقة على روا بهم ومستتتحقا هم ومكافآ هم ،ويستتتىنى من ذلك رشتتي مدير إدارة
التدقيق الداولي حيث أن التو ية لمجلس اإلدارة بترشيحه يكون من مسؤولية لجنة التدقيق.



حديد ونة مالئمة إلحال واستتتبدا أعضتتا المجلس بما يتماشتتى مع القانون وستتياستتة وأنظمة الشتتركة

و عليمات و ازرة االقتصتتاد الوطني ،باإلضتتافة إلى ذلك ،فإن أي اقتراح يتقدا به المجلس إلى المستتاهمين

النت اب أو إعادة انت اب األعضتتا أو عيين أي عضتتو يجب أن يكون مشتتفوعا بتو تتية من المجلس

بنا على قرير اللجنة.


رشي رئيس وأعضا اللجان المنبىقة عن المجلس واعادة النظر في عضوية هذه اللجان متى رأت ذلك

مناسبا أو متى م كليفها بذلك من قبل مجلس اإلدارة.

 وضتع أستتس محددة لتقييم أدا المجلس بشتتكل ستتنوي والمستتؤولين الرئيستيين في اإلدارة التنفيذية ،تصتتف
بالموضوعية والحياد.

 اإلش ت تراف على ست تتياست تتات إدارة الموارد البش ت ترية بشت تتكل عاا والت كد من وجود ونة إحال للمست تتؤولين
الرئيسيين في اإلدارة التنفيذية.

 التوجيه واإلشت ت تراف على إعداد دليل الحوكمة و حديىه ومراقبة نبيقه وذلك بالعمل مع اإلدارة التنفيذية
ولجنة التدقيق.

 المراجعة والموافقة على الست ت تتياست ت تتات العامة للشت ت تتركة التي قدا إليها و قوا برفع قرير بها إلى مجلس
اإلدارة العتمادها.

 مراقبة والت كد من

تتحة نبيق أنظمة الحوكمة في الش تتركة والمس تتاعدة في نوير و حس تتين الحوكمة

وإ دار الق اررات والتعليمات المتعلقة بذلك.


زويد المجلس بالتقارير والتو تتيات حو مدى االلتزاا بدليل حوكمة البنك والمقترحات المنلوبة لتعديل

هذا الدليل بما في ذلك شكيلة المجلس وعدد أعضائه ولجانه حتى يتوافق مع أفضل الممارسات.

 الت كد من أن س تتياس تتة من الحوافز وذ بعين االعتبار كافة أنواع الم اطر التي تعرض لها الش تتركة،
وذلك عند حديد المكافآت بحيث تم الموازنة بين األرباح المتحققة ودرجة الم اطر التي تضت ت ت تتمنها
األنشنة وأعما الشركة.

 الت كد من التزاا الشتتركة بستتياستتة من المكافآت والحوافز المعتمدة من مجلس اإلدارة ،وأنه يتم االفصتتاح
عن سياسة ومبادئ المكافآت ألعضا مجلس اإلدارة في التقرير السنوي للشركة.

 الت كد من وجود جانس بين فترة

ت ت ت تترف المكاف ة و حقيق االيراد بش ت ت ت تتكل فعلي وا ت ت ت تتة فيما يتعلق

باإليرادات المستقبلية ذات التوقيت واالحتما غير المؤكدين.

 أن عمل اللجنة بش ت ت ت تتكل و يق مع لجنة إدارة الم اطر وااللتزاا و/أو مدير إدارة الم اطر في قييم
الحوافز المقدمة بموجب نظاا من المكافآت المعتمد على قييم الم اطر.

 أية أمور أورى قد يكلفها بها مجلس اإلدارة من حين إلى آور.

دورية االجتماعات
جتمع اللجنة ما ال يقل عن الث مرات كل عاا ،ويمكن عقد اجتماعات إضافية إذا دعت الحاجة الى ذلك .
ويجوز لعضو اللجنة حضور االجتماع عن ُبعد في الحاالت الضرورية ب ية وسيلة تي له السماع والتحدث بما
في ذلك عن طريق الها ف أو بكافة وسائل اال صا الحديىة.
عضوية اللجنة
 .1ت لف اللجنة من ال ة أعضا من مجلس اإلدارة ،منهم عضو مستقل هو رئيس اللجنة باإلضافة إلى
عضوين غير نفيذيين ،ويصدر قرار من مجلس اإلدارة بتحديد أسمائهم ومنا بهم في اللجنة.
 .0يراعي ما أمكن أن يتمتع أعضا اللجنة بالمعرفة والمهارات المنلوبة إلعداد السياسات وا اذ ق اررات
مستقلة وموضوعية بش ن ممارسات الحوكمة والترشيحات ومن المكافآت والحوافز.
النصاب والتصويت
يتكون النصاب القانوني النعقاد واجتماع اللجنة من عضوين من األعضا و ت ذ الق اررات في اللجنة ب غلبية

األعضا  ،وعلى العضو المعترض على أي قرار إ بات هذا االعتراض في محضر اجتماع اللجنة وفقا ألحكاا

القانون في هذا الش ن.

القضايا الملحة
في حالة الضرورة وإذا ما عذر انعقاد اللجنة ألي أسباب وإذا ما كانت هناك حاجة ملحة ال اذ ق ار ار ما ،فإنه

يتم ا اذه بالتمرير على أعضا اللجنة.

سكرتارية اللجنة
يقوا سكر ير مجلس اإلدارة ب دا وظيفة سكر ير اللجنة ،وفي حا غيابه قوا اللجنة بتعيين مدير الشؤون
القانونية أو أحد موظفيه ليقوا بمهاا سكر ير اللجنة.

مهام سكرتير اللجنة


عميم جدو األعما ومستندات االجتماع على أعضا اللجنة.

 إعداد وحفظ محاضر االجتماعات و سجيل جميع الق اررات التي ت ذها اللجنة.


عميم محضر االجتماع على جميع أعضا اللجنة ،وال أسبوع من اريخ االجتماع ،والحصو على
اعتمادهم له.

 إونار األش ا

المعنيين بق اررات اللجنة من أجل العمل على نفيذها ،وابالغ اللجنة في االجتماعات

الالحقة بمدى التقدا في إج ار ات التنفيذ.
 رفع محضر كل اجتماع للجنة إلى مجلس اإلدارة العتماده.
 التنسيق ب صو

حديث مهاا ومسؤوليات لجنة الحوكمة والترشيحات والمكافآت.

مراجعة وتحديث مهام ومسؤوليات لجنة الحوكمة والترشيحات والمكافآت
تم مراجعة مهاا ومسؤوليات لجنة إدارة الم اطر وااللتزاا و حديىها بشكل سنوي أو كلما نلب األمر ذلك.

