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١ 

 تمهيد:  ) : ١(  املادة

تنظم هذه الالئحة �شكيل �جنة امل�افآت وال��شيحات �� الشركة و ضوابط و إجراءات عمل ال�جنة ، ومهامها  .١

الشركة بدمج �جن�ي امل�افآت و ال��شيحات ��  دة عضو���م، وم�افآ��م وقد قامتوقواعد اختيار أعضا��ا ، وم

 ) من الئحة حوكمة الشر�ات.٥٠) من املادة (٧�جنة واحدة بمس�ى �جنة امل�افات وال��شيحات وفق الفقرة (

تخضع هذه الالئحة الح�ام نظام الشر�ات ونظام السوق املالية ولوائحهما التنفيذية وأح�ام النظام األسا��ي  .٢

�� السوق املالية السعودية املساهمة املدرجة  ت�جيل واإلدراج والئحة حوكمة الشر�اتللشركة ، وقواعد ال

بما يتناسب مع طبيعة �شاط و �س��شد بأفضل املمارسات  البنك املركزي السعوديوالئحة حوكمة الشركة و 

 وعمليا��ا. الشركة

جان بوجھ خاص و� ضاء غ�� التنفيذي�نيتع�ن ع�� اإلدارة التنفيذية بالشركة تزو�د أعضاء مجلس اإلدارة واألع .٣

ن ت�ون �املة ووا�حة و�حيحة وغ�� أ ق وال�جالت الالزمة، ع��الشركة بجميع املعلومات والبيانات والوثائ

 واجبا��م ومهامهم.  الوقت املناسب لتمكي��م من أداء مضللة و��

الشركة ممارسة صالحيا��م وتنفيذ  يجب ع�� أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء �جان ا�جلس وكبار التنفيذي�ن �� .٤

 واجبا��م بما تقتضيھ مص�حة الشركة.

 للمساهم�ن والدائن�ن  باإلفصاح عن املعلومات ا�جوهر�ة يجب ع�� الشركة اح��ام األنظمة واللوائح وال��امها .٥

 وأ�حاب املصا�ح.

 �عر�فات:  ) : ٢(  املادة

لوائح هيئة السوق املالية وقواعدها والئحة حوكمة  تنطبق التعر�فات الواردة �� النظام وقائمة املصط�حات املستخدمة ��

ع�� هذه الالئحة ما لم يق��ي سياق النص �غ�� ذلك، و�قصد باملصط�حات والعبارات  البنك املركزي السعوديالشر�ات و 

 أدناه �� هذه الالئحة املعا�ي املو�حة لها: 

 الئحة عمل �جنة امل�افآت وال��شيحات �� الشركة. الالئحة:

 شركة األه�� للت�افل.  ة:الشرك

 مجلس إدارة الشركة.  مجلس اإلدارة أو ا�جلس:

 �جنة امل�افآت وال��شيحات �� الشركة. ال�جنة:

األ�خاص املنوط ��م إدارة عمليات الشركة اليومية ، واق��اح القرارات االس��اتيجية  كبار التنفيذي�ن أو اإلدارة التنفيذية :

 وتنفيذها ، �الرئيس التنفيذي ونوابھ واملدير املا�� واملدراء التنفيذي�ن.

��ية قص��ة التحفاملبالغ والبدالت واألر�اح وما �� حكمها ، وامل�افآت الدور�ة أو السنو�ة املرتبطة باألداء، وا�خطط  امل�افآت:

أو طو�لة األجل، وأي مزايا عينية أخرى، باستثناء النفقات واملصار�ف الفعلية املعقولة ال�ي تتحملها الشركة عن عضو مجلس 

اإلدارة لغرض تأديتھ عملھ، (و�شمل امل�افآت الثابتة الرواتب والبدالت واملزايا العينية، و�شمل امل�افآت املتغ��ة امل�افآت 

 واألر�اح وا�خطط التحف��ية قص��ة األجل وطو�لة األجل واألسهم املمنوحة).الدور�ة 

 ا�جمعية العامة للشركة (عادية أو غ�� عادية).ا�جمعية العامة: 

النظام األسا��ي للشركة، ونظام السوق املالية ولوائحھ التنفيذية، ونظام الشر�ات ولوائحھ التنفيذية وأي �عليمات  النظام:

 ت عالقة صادره من هيئة السوق املالية أو من أي جهات رقابية أو إشرافيھ. أو قرارات ذا

 السعودي.البنك املركزي  :ساما

 الئحة حوكمة شر�ات املساهمة املدرجة �� السوق الصادرة عن مجلس هيئة السوق املالية. الئحة حوكمة الشر�ات:

 امل�افآت وال��شيحات: �شكيل �جنة  ) : ٣(  املادة

التنفيذي�ن، ع�� أن ي�ون  ةإلدارة من غ�� أعضاء مجلس اإلدار وال��شيحات بقرار من مجلس ا�ش�ل �جنة امل�افآت  .١

ال�جنة عن ثالثة وال يز�د عن خمسة، و�حدد �� القرار  من بي��م عضو مستقل ع�� األقل، ع�� أال يقل عدد أعضاء

 ملبينة �� هذه الالئحة.مدة عضو�ة ا�جلس وفق قواعد وشروط العضو�ة ا مدة عضو���م ع�� أن ال تتجاوز 

امل�افآت وال��شيحات ع��   الئحة عمل �جنة –بناًء ع�� اق��اح من مجلس اإلدارة  –تصدر ا�جمعية العامة للشركة  .٢

، اختيار أعضــــــــــــا��ا، ومدة عضــــــــــــو���موقواعد  أن �شــــــــــــمل هذه الالئحة ضــــــــــــوابط وإجراءات عمل ال�جنة ، ومهامها 

 وم�افآ��م.
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٢ 

 ت وال��شيحات:غرض ومرجعية �جنة امل�افآ ) : ٤(  املادة

تقوم �جنة امل�افآت وال��شيحات بمعاونة مجلس اإلدارة �� أداء واجباتھ والقيام بمسئولياتھ املتعلقة باالختصاصات واملهام 

، وت�ون مرجعية �جنة امل�افآت وال��شيحات ال�ي تحال إل��ا من مجلس اإلدارةواملسئوليات وفق ما جاء �� هذه الالئحة أو 

، و�جب ع�� ال�جنة أن تبلغ مجلس اإلدارة بما تتوصل إليھ من نتائج أو تتخذه من ت�ون مسئولة أمام ا�جلسإلدارة و �جلس ا

�� مجلس ��ا اقرارات �شفافية وعرض محاضرها املتضمنة نتائج اعمالها وقرارا��ا وتوصيا��ا وتوج��ا��ا وأي تقار�ر صادرة ع

 ع عمل ال�جنة بانتظام للتحقق من ممارسا��ا األعمال املو�لة لها. ، وع�� مجلس اإلدارة أن يتا�اإلدارة بصفة دور�ة

 : قواعد وشروط العضو�ة �� ال�جنة وأمانة سر ال�جنة ومد��ا :   )٥املادة ( 

يجب اال يقل عدد أعضاء ال�جنة عن ثالثة وال يز�د عن خمسة أعضاء وذلك بقرار من مجلس اإلدارة وأن يحدد ��  .١

 ال�جنة ويس�ي رئيسها وأعضا��ا. القرار عدد أعضاء

 ،أعضاء   مجلس اإلدارة املستقل�ن ترا�� الشركة عند �شكيل �جنة امل�افآت وال��شيحات أن ي�ون أعضاؤها من .٢

 ال و  اًء �انوا من املساهم�ن أو غ��هم،أعضاء ا�جلس سو غ�� تنفيذي�ن أو بأ�خاص من غ��  و�جوز االستعانة بأعضاء

�� 
ً
أي من أعضاء مجلس اإلدارة التنفيذي�ن أو من كبار التنفيذي�ن �� الشركة او �� ال�جنة  يجوز أن ي�ون عضوا

 الشر�ات  ال�ي �سيطر عل��ا الشركة.

 يجب أن ي�ون رئيس ال�جنة من األعضاء املستقل�ن �� مجلس االدارة.  .٣

 ف��ا. .٤
ً
 ل�جنة و�جوز لھ أن ي�ون عضوا

ً
 ال يجوز أن ي�ون رئيس مجلس اإلدارة رئيسا

االعتبار  تلك، مع األخذ �� �ون مدة عضو�ة ال�جنة من بداية دورة مجلس اإلدارة وتنت�ي بان��اء اعمال دورة ا�جلست .٥

 حاالت ان��اء عضو�ة أي من األعضاء خالل املدة وذلك وفق ما  جاء �� هذه الالئحة.

فر�ق إدارة  الشركة أو من غ��هم وذلك م�ن سر ا�جلس او من أو أسر لها من ب�ن أعضا��ا  أم�نتقوم ال�جنة بتعي�ن  .٦

ملتا�عة شؤون ال�جنة من التنسيق واإلعداد الجتماعات واعمال  ال�جنة، وتوثيق اجتماعا��ا واعداد محاضرها 

 ومتا�عة قرارا��ا وتوصيا��ا وتوج��ا��ا وما يرتبط بأعمال ال�جنة وت�ون مدة �عيينھ مرتبطة بمدة ال�جنة.

 لعضو�ة �� �جنة امل�افآت وال��شيحات و�عي�ن البديل: ) : ان��اء ا٦املادة ( 

 تنت�ي العضو�ة �� �جنة امل�افآت وال��شيحات �� ا�حاالت التالية:

 . امل�افآت وال��شيحات  �اء مدة ال�جنة وفق ما جاء �� الئحة عمل �جنةان� .١

وترفع طلب االستقالة  عل��ا،طلب العضو االستقالة من عضو�ة ال�جنة مع بيان األسباب وموافقة مجلس اإلدارة  .٢

 ا�� رئيس ا�جلس لعرضها ع�� ا�جلس والبت ف��ا و�عد مشاورة  أعضاء ال�جنة اآلخر�ن. 

، أو �سبب ال�جنة اآلخر�ن  مع بيان األسباباعفاء مجلس اإلدارة ألي عضو من عضو�ة ال�جنة �عد مشاورة أعضاء  .٣

امل�افآت  يات  العضو وفق ما جاء �� الئحة عمل �جنةاالخالل بقواعد وشروط العضو�ة أو واجبات ومسئول

 .وال��شيحات

  للعضو املن��يةعند ان��اء عضو�ة أي من أعضاء ال�جنة ألي سبب فلمجلس اإلدارة �عي�ن ع .٤
ً
 آخر بديال

ً
ضو�تھ ع ضوا

 ليكمل املدة املتبقية لسلفھ. 

 ومسئوليا��ا:) : اختصاصات �جنة امل�افآت وال��شيحات ومهامها ٧املادة ( 

تختص �جنة امل�افآت وال��شيحات باملهام املرتبطة بم�افآت أعضاء ا�جلس وال�جان املنبثقة منھ وم�افآت اإلدارة التنفيذية 

ها مجلس ت أخرى يو�لها ل�� جانب أي مهام ومسئولياإوال��شيحات لعضو�ة ا�جلس واإلدارة التنفيذية ع�� النحو املب�ن أدناه ، 

 :اإلدارة

 
ً
 : فيما يخص امل�افآت �� الشركة أوال

 العتمادها من ا�جمعية العامة للشركة  .١
ً
اعداد سياسة وا�حة للم�افآت ورفعها ا�� مجلس اإلدارة للنظر ف��ا تمهيدا

 ، ع�� أن �شمل هذه السياسة:

 م�افآت أعضاء مجلس اإلدارة.  .٢

 م�افآت ال�جان املنبثقة من مجلس اإلدارة. .٣

ع�� أن يرا�� �� تلك السياسة اتباع معاي�� مرتبطة باألداء واالفصاح ع��ا ، والتحقق من  اإلدارة التنفيذية.م�افآت  .٤

 تنفيذها.
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٣ 

 ، و�يان أي انحراف جوهري عن هذه السياسة.وحة وسياسة امل�افآت املعمول ��اتوضيح العالقة ب�ن امل�افآت املمن .٥

 مدى فعالي��ا �� تحقيق األهداف املتوخاة م��ا.املراجعة الدور�ة لسياسة امل�افآت ، وتقييم  .٦

 للسياسة املعتمدة من ا�جمعية بما ي��:  .٧
ً
 التوصية �جلس اإلدارة وفقا

 م�افآت أعضاء مجلس اإلدارة .٨

 م�افآت ال�جان املنبثقة عن مجلس اإلدارة. .٩

 م�افآت كبار التنفيذي�ن. .١٠

 : 
ً
 واإلدارة التنفيذيةفيما يخص ال��شيحات لعضو�ة مجلس اإلدارة ثانيا

 ت�ون اختصاصات ال�جنة فيما يخص ال��شيحات ما ي�� :

 اق��اح سياسات ومعاي�� وا�حة للعضو�ة �� مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية. .١

 للسياسات واملعاي�� املعتمدةالتوصية �جلس اإلدارة ب��شيح أعضاء فيھ وإعادة ترشيحهم وف .٢
ً
دم ، مع مراعاة عقا

 سبقت إدانتھ بجر�مة مخلة باألمانة.ترشيح أي �خص 

 ، وشغل وظائف اإلدارة التنفيذية.رةإعداد وصف للقدرات واملؤهالت املطلو�ة لعضو�ة مجلس اإلدا .٣

 تحديد الوقت الذي يتع�ن ع�� العضو تخصيصھ ألعمال مجلس اإلدارة. .٤

ة مجلس اإلدارة ووظائف اإلدارة املراجعة السنو�ة لالحتياجات الالزمة من املهارات أو ا�خ��ات املناسبة لعضو� .٥

 التنفيذية.

 مراجعة هي�ل مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية ، وتقديم التوصيات �� شأن التغي��ات ال�ي  يمكن إجراؤها. .٦

التحقق �ش�ل سنوي من استقالل األعضاء املستقل�ن ، وعدم وجود أي �عارض مصا�ح إذا  �ان العضو �شغل  .٧

 أخرى.عضو�ة مجلس إدارة شركة 

 ذي�ن.، وكبار التنفيضع وصف وظيفي لألعضاء التنفيذي�ن، واألعضاء غ�� التنفيذي�ن، واألعضاء  املستقل�نو  .٨

 وضع اإلجراءات ا�خاصة �� حال شغور مركز أحد أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار  التنفيذي�ن. .٩

 مص�حة الشركة. يتفق مع ، واق��اح ا�حلول ملعا�ج��ا بمانب الضعف والقوة �� مجلس اإلدارةتحديد جوا .١٠

 ) : سياسة امل�افآت :٨املادة (

يجب ع�� ال�جنة مراعاة ما ي�� عند إعداد سياسة امل�افآت وذلك دون اخالل بأح�ام نظام الشر�ات ونظام السوق املالية 

 ولوائحهما التنفيذية:

 ا��جامها مع اس��اتيجية الشركة وأهدافها.   .١

م امل�افآت �غرض حث أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية ع�� إنجاح الشركة  وتنمي��ا ع�� املدى  .٢ أن تقدَّ

 الطو�ل ، كأن تر�ط ا�جزء املتغ�� من امل�افآت باألداء ع�� املدى الطو�ل. 

د امل�افآت بناًء ع�� مستوى الوظيفة ، وامل .٣ �ات واملؤهالت العلمية، وا�خ�هام واملسؤوليات املنوطة �شاغلها، أن تحدَّ

 ، ومستوى األداء.العملية، واملهارات

 ا��جامها مع حجم وطبيعة ودرجة ا�خاطر لدى الشركة. .٤

، مع تفادي ما قد ينشأ عن ذلك من ارتفاع غ�� م��ر لشر�ات األخرى �� تحديد امل�افآتاألخذ �� االعتبار ممارسات ا .٥

 للم�افآت والتعو�ضات.

 ، مع عدم املبالغة ف��ا.ملهنية وا�حافظة عل��ا وتحف��هاالكفاءات ا أن �س��دف استقطاب .٦

 أن تحدد ال�جنة امل�افآت عند التعيينات ا�جديدة. .٧

حاالت إيقاف صرف امل�افأة أو اس��دادها إذا تب�ن أ��ا تقررت بناًء ع�� معلومات غ��  دقيقة قدمها عضو �� مجلس  .٨

 نع استغالل الوضع   الوظيفي ل�حصول ع�� م�افآت غ�� مستحقة.اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية ؛ وذلك مل

 اش����ا  .٩
ً
 أم أسهما

ً
 جديدا

ً
تنظيم منح أسهم �� الشركة ألعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية سواء أ�انت إصدارا

 الشركة.

 ) : م�افآت العامل�ن �� الشركة:٩املادة (

فإنھ تقوم ال�جنة باق��اح أنواع امل�افآت ال�ي تمنح امل�افآت وال��شيحات  �جنة الئحة عمل) من ٨مع مراعاة مع ورد �� املادة (

للعامل�ن �� الشركة ، مثل امل�افآت الثابتة وامل�افآت املرتبطة باألداء وامل�افآت �� ش�ل أسهم بما ال يتعارض مع الضوابط 

 لنظام الشر�ات ا�خاص �شر�ات 
ً
 املساهمة املدرجة. واإلجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذا
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٤ 

 ) : إجراءات ال��شيح لعضو�ة مجلس اإلدارة:١٠املادة (

ع�� �جنة امل�افآت وال��شيحات عند ترشيح أعضاء مجلس اإلدارة مراعاة ما ورد ��   الئحة حوكمة الشر�ات من  

 شروط وأح�ام ، وما تقرره هيئة السوق املالية من متطلبات من ح�ن آلخر.

طرح أسماؤهم ع��  ا�جمعية العامة عدد  �س�� الشركة ما أمكن 
ُ
أن يفوق عدد املر�ح�ن �جلس اإلدارة الذين ت

 املقاعد املتوافرة بحيث ي�ون لدى ا�جمعية العامة فرصة االختيار من ب�ن املر�ح�ن.

 ) : �شر إعالن ال��شيح :١١املادة (

 اإللك��و�ي للسوق و�� أي وسيلة أخرى تحددها الهيئة ؛ع�� الشركة �شر إعالن ال���ح �� املوقع اإللك��و�ي للشركة واملوقع 

 مدة شهر ع�� األقل من 
ً
ذلك لدعوة األ�خاص الراغب�ن �� ال���ح لعضو�ة مجلس اإلدارة ، ع�� أن يظل باب ال���ح مفتوحا

 تار�خ إعالن الدعوة لفتح باب ال��شيح

 ): حق املساهم�ن �� ال��شيح:١٢املادة (

 ألح�ام نظام الشر�ات ولوائحھ التنفيذية مع يحق ل�ل مساهم �� الشر 
ً
كة �� ترشيح نفسھ أو غ��ه لعضو�ة مجلس اإلدارة وفقا

 عدم اإلخالل بما ورد �� الئحة حوكمة الشر�ات.

 ) : �عي�ن كبار التنفيذي�ن وتحديد م�افآ��م:١٣املادة (

تنفيذية تعديالت الالحقة عل��ا بالتنسيق مع اإلدارة التقوم ال�جنة بدراسة ترشيح و�عي�ن كبار التنفيذي�ن وتحديد م�افآ��م وال

 والنظام والسياسات املعتمدة.امل�افآت وال��شيحات   إلدارة ، وذلك وفق ما جاء �� الئحة عمل �جنةوالتوصية �جلس ا

 ) : تقييم أداء ا�جلس واإلدارة التنفيذية:١٤املادة (

اآلليات لتقييم أداء ا�جلس وأعضائھ و�جانھ واإلدارة  –ب مجلس اإلدارة بناء ع�� طل –تق��ح �جنة امل�افآت وال��شيحات 

 وذلك من خالل مؤشرات قياس أداء مناسبة ترتبط بمدى تحقيق أهداف الشركة واس��اتيجيا��ا وجودة إدارة 
ً
التنفيذية سنو�ا

واق��اح معا�ج��ا بما يتفق مع مص�حة  ا�خاطر وكفاية أنظمة الرقابة الداخلية وغ��ها ، ع�� أن تحدد جوانب القوة والضعف

الشركة ، و�جب أن ت�ون إجراءات تقييم األداء مكتو�ة ووا�حة وأن يف�ح ع��ا ألعضاء مجلس اإلدارة واأل�خاص املعني�ن 

 بالتقييم.

 ) : ال��شيح لعضو�ة مجالس إدارات الشر�ات ال�ي �ستثمر ف��ا الشركة:١٥املادة (

تق��ح ال�جنة السياسات واإلجراءات ا�خاصة ب��شيح و�عي�ن ممث�� الشركة �� عضو�ة مجالس إدارات الشر�ات ال�ي  .١

 �ستثمر ف��ا الشركة. 

تقوم ال�جنة بدارسة ترشيح و�عي�ن ممث�� الشركة �� عضو�ة مجالس إدارات الشر�ات  التا�عة والزميلة والشر�ات  .٢

دارة ، وذلك إل وذلك بالتنسيق مع اإلدارة  التنفيذية والتوصية باملر�ح�ن �جلس ااألخرى ال�ي �ستثمر ف��ا الشركة 

 والنظام  والسياسات املعتمدة.امل�افآت وال��شيحات   وفق ما جاء �� الئحة عمل �جنة

 ): صالحيات �جنة امل�افآت وال��شيحات: ١٦املادة (

ي صالحيات أو تفو�ض باتخاذ قرارات يمنحها لها مجلس اإلدارة فإنھ باإلضافة ا�� أي صالحيات تمنحها هذه الالئحة ل�جنة او أ

 يحق ل�جنة �� سبيل القيام بواجبا��ا واختصاصا��ا ومهامها ما ي��:

 االطالع ع�� ال�جالت والوثائق ال�ي تخص أعمالها.  .١

 طلب أي إيضاح او بيان من أعضاء مجلس اإلدارة او اإلدارة التنفيذية.  .٢

 ىعضو من اإلدارة التنفيذية م�طلب االجتماع مع رئيس ا�جلس أو العضو املنتدب واملدير العام أو املدير املا�� أو أي  .٣

 ما استدعت ا�حاجة ، ول�جنة الطلب من رئيس ا�جلس دعوة ا�جلس لالجتماع م�ى ما استلزم األمر. 

من استشار��ن أو   أو إدارة الشركة أو غ��هم�شكيل �جنة متخصصة أو أك�� أو فر�ق عمل من أعضاء ال�جنة  .٤

، وترفع ال�جنة التوصية ء عملها أو وفق  ما تقرره ال�جنةمختص�ن ألداء مهمة أو مهام محددة وتنت�ي مد��ا بان��ا

 .امل�افآت وال��شيحات  من الئحة عمل �جنة )١٧بم�افأ��م ا�� مجلس اإلدارة لالعتماد ، مع مراعاة ما جاء �� املادة (
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٥ 

 ): االستعانة واملشورة :١٧املادة (

ل�جنة امل�افآت وال��شيحات �� سبيل القيام بمهامها ومسئوليا��ا االستعانة وطلب املشورة بمن تراه من داخل الشركة أو من 

 خارجها ع�� النحو التا��: 

 ل�جنة للقيام بمهما��ا ومسئوليا��ا. يجب ع�� الشركة توف�� جميع ا�خدمات اإلدار�ة الالزمة .١

يجوز ل�جنة امل�افآت وال��شيحات االستعانة بأي عضو من أعضاء مجلس اإلدارة او   اإلدارة التنفيذية أو أي من  .٢

موظفي الشركة، أو بأي من امل�اتب االستشار�ة املرتبطة  باتفاقيات مع الشركة، كما يجوز لها ت�ليف او االستعانة 

 أو الن�ح  أو املساعدة  أو متخصصة لغرض ا�حصول ع�� املشورة  أو جهات استشار�ة  أو ص�ن افراد بخ��اء ومخت

  فحص �جالت �� أي أمر تحتاج اليھ مما هو يدخل �� نطاق عملها أو تدقيق  أو القيام  بدراسات 
ً
الئحة عمل لوفقا

ك �� ع�� أن  ُيضمن ذل ،لالعتماد دارةمجلس اإل  إ��وترفع ال�جنة التوصية بم�افآ��م  ،امل�افآت وال��شيحات  �جنة

 محضر اجتماع ال�جنة مع بيان اسم ا�خب�� أو االستشاري وعالقتھ بالشركة أو اإلدارة التنفيذية.

 ألح�ام الفقرة ( .٣
ً
  الئحة عمل �جنة) من ١٧(املادة ) ٢ع�� ال�جنة ان تؤكد وتحرص مع من يتم االستعانة بھ وفقا

 أو  ضرورة االل��ام با�حافظة ع�� سر�ة املعلومات والبيانات ا�خاصة بالشركة وعدم إذاعة  امل�افآت وال��شيحات

 استخدام ذلك �� غ�� األغراض ا�حددة لها.

 ): اجتماعات ال�جنة وتوصيا��ا وقرارا��ا:١٨املادة (

 للضوابط التالية: 
ً
 �عقد ال�جنة اجتماعا��ا وفقا

 السنة املالية الواحدة.  اجتماعا��ا بصفة دور�ة و�لما دعت ا�حاجة ع�� اال تقل عن اجتماع�ن خالل�عقد ال�جنة  .١

ال�جنة واعضا��ا، أو  �عقد ال�جنة اجتماعا��ا بدعوة من رئيسها أو من خالل ام�ن سر ال�جنة بالتنسيق مع رئيس .٢

لس االدارة طلب عقد اجتماع ل�جنة م�ى بناًء ع�� طلب عضو�ن من أعضا��ا، و�جوز لرئيس مجلس اإلدارة او مج

ما دعت ا�حاجة ، كما يجوز ملراجع  حسابات الشركة او املراجع الداخ�� طلب االجتماع مع ال�جنة �لما دعت 

ا�حاجة ،  وللعضواملنتدب واملدير العام او املدير املا�� أو مدير الشئون اإلدار�ة طلب اجتماع ل�جنة  م�ى ما استلزم 

 االمر.

� ال�جنة عند تحديد مواعيد اجتماعا��ا مواعيد اجتماعات مجلس اإلدارة ما أمكن  ليتس�ى لها تقديم توصيا��ا ترا� .٣

ونتائج أعمالها وقرارا��ا وتقار�رها ا�� ا�جلس للبت ف��ا ��  الوقت املناسب وخاصة عند وجود أمور جوهر�ة تل��م 

 للنظام.
ً
 الشركة اإلفصاح ع��ا وفقا

 �� حالة �عذر ح .٤
ً
ضور رئيس ال�جنة ألي اجتماع لھ تفو�ض أحد أعضا��ا ل��أس االجتماع ا�حدد ع�� أن ي�ون خطيا

بالتسليم او بالفاكس أو بال��يد اإللك��و�ي، و�� حالة غيابھ الطارئ و�عذر التفو�ض يختار األعضاء اآلخر�ن من بي��م 

 لالجتماع ا�حدد.
ً
 رئيسا

 �ش��ط ل�حة اجتماعات ال�جنة حضور اغلبية أعضا��ا.  .٥

اجتماعا��ا إال إذا طلبت ال�جنة   ال يحق ألي عضو �� مجلس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية عدا أم�ن سر ال�جنة حضور  .٦

 االستماع اليھ أو ا�حصول ع�� مشورتھ أو دعوتھ  �حضوراالجتماع أو جزء منھ. 

تماعا��ا عن طر�ق وسائل التقنية ا�حديثة (سواء بواسطة الهاتف املسموع أو املرئي يجوز أن تقوم ال�جنة �عقد اج .٧

أو أي وسيلة أخرى يتفق عل��ا االعضاء)، كما يجوز للعضو  ان يثبت حضوره ألي من اجتماعات ال�جنة باملشاركة 

األعضاء االخر�ن، و�نطبق  الهاتفية املسموعة او املرئية أو أي  وسيلة أخرى مقبولة وذلك عند الضرورة بموافقة

ع�� �حة  هذه االجتماعات و�حة مشاركة أي عضو ما ينطبق ع�� ا�حضور اصالة من ناحية  نصاب عقد 

 االجتماعات والتصو�ت واعتماد محاضرها أو قرارا��ا.

لذي ا تصدر قرارات ال�جنة وتوصيا��ا وتوج��ا��ا بأغلبية أصوات ا�حاضر�ن، وعند �ساوي األصوات يرجح ا�جانب .٨

صوت معھ رئيس االجتماع، وال يجوز لعضو ال�جنة االمتناع عن التصو�ت ع�� قرارا��ا او توصيا��ا مع مراعاة املادة 

 . امل�افآت وال��شيحات  ) من الئحة عمل �جنة١٥(

ر�ق عرضها طيجوز أن تقوم ال�جنة �� ا�حاالت العاجلة بإصدار قرارا��ا وتوصيا��ا وتوج��ا��ا وتقار�رها بالتمر�ر عن  .٩

 ، ع�� ان  ع�� �افة األعضاء متفرق�ن بال��يد اإللك��و�ي أو
ً
أي وسيلة مناسبة أخرى يمكن ف��ا توثيق القرار مكتو�ا

 اجتماع الحق وتضمي��ا �� محضر ذلك االجتماع. يتم عرضها �� اول 

أو التصو�ت ع�� قرارا��ا  ال يجوز لعضو ال�جنة أن ينيب غ��ه من األعضاء أو غ��هم �� حضور اجتماعات ال�جنة .١٠

 وتوصيا��ا.

 ) من هذه الالئحة.١٩توثق اجتماعات ال�جنة بناًء ع�� ما جاء �� املادة ( .١١
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٦ 

 ) : توثيق اجتماعات ال�جنة:١٩املادة (

وسيلة عقد االجتماع وأسماء  أو سر ال�جنة مسودة محضر ل�ل اجتماع يدون فيھ تار�خ االجتماع وم�انھ  أم�ن�عد  .١

 من  توصيات أو توج��ات أو قرارات. إليھا�حاضر�ن والغائب�ن وم�خص مناقشة ما تم التوصل 

 السر مسودة محضر �ل اجتماع ا�� رئيس وأعضاء ال�جنة لالطالع وابداء أي  مالحظات عل��ا. أم�نيرسل  .٢

ومناقشا��ا وقرارا��ا  وتوصيا��ا �� محاضر يدو��ا توثق اجتماعات ال�جنة و�عد محاضر تتضمن م�خص مداوال��ا  .٣

األعضاء ا�حاضر�ن وتوقع هذه ا�حاضر من جميع األعضاء  السر مع بيان أي تحفظات أن وجدت ألي من أم�ن

 السر. أم�نا�حاضر�ن 

 تنظم محاضر ووثائق ومراسالت �ل اجتماع وتحفظ �� ملف خاص �سهل الرجوع اليھ عند ا�حاجة. .٤

ال�جنة سر�ة ال يجوز االطالع عل��ا أو ا�حصول ع�� ��خ م��ا إال من  أعضاء مجلس اإلدارة ، ومراجع ت�ون محاضر  .٥

 ع�� طلب وموافقة ال�جنة ع�� ذلك. حسابات الشركة واملراجع الداخ�� وفيما عدا ذلك ي�ون   بناءً 

 ): واجبات ومسؤوليات عضو ال�جنة :٢٠املادة (

 ألح�ام هذه الالئحة االل��ام بما ي��: يتع�ن ع�� �ل عضو �� �جنة امل�ا
ً
 فآت وال��شيحات �� سبيل القيام بمهامھ �� ال�جنة وفقا

االنتظام �� حضور اجتماعات ال�جنة واملشاركة الفعالة �� اعمالها، وع�� العضو الذي  يطرأ ما �ستوجب غيابھ او  .١

 ك. عدم مشاركتھ �� أي اجتماع ان يخطر رئيس ال�جنة أو ام�ن السر بذل

و أالغ�� ما وقف عليھ من معلومات  أو ا�حافظة ع�� اسرار الشركة وال يجوز لعضو ال�جنة ان يذ�ع ا�� املساهم�ن  .٢

 عن مساءلتھ عن وإال اسرار الشركة �سبب عضو�تھ �� ال�جنة  أو بيانات 
ً
 وجب  ع�� مجلس اإلدارة اعفاءه فضال

 ذلك.  التعو�ض عن أي ضرر قد ي��تب ع��

رئيس وأعضاء ال�جنة بمبادئ الصدق واألمانة والوالء والعناية واالهتمام  بمصا�ح الشركة واملساهم�ن  يجب أن يل��م .٣

 وتقديمها ع�� مص�حتھ ال�خصية.

 ما يتعارض  أن .٤
ً
يف�ح ل�جنة إذا لم تتوافق عضو�تھ مع قواعد وشروط العضو�ة �� هذه الالئحة أو إذا طرأ مستقبال

 مع تلك الشروط والضوابط. 

ف�ح ل�جنة عن أي مص�حة مباشرة او غ�� مباشرة لھ �� املوضوعات املعروضة امام ال�جنة او عن أي اعمال أن ي .٥

وعقود تتم �حساب الشركة ولھ ف��ا مص�حة مباشرة أو غ��  مباشرة واثبات ذلك �� محضر االجتماع، وال يجوز لھ 

 هذا الشأن.ش��اك �� أي قرار او توصيھ �� اال 

جنة أو من ينيبھ من أعضا��ا ا�جمعيات العامة للشركة لإلجابة عن أسئلة املساهم�ن فيما يجب حضور رئيس ال� .٦

 يخصها.

�� جميع األحوال ينطبق ع�� عضو ال�جنة ما ينطبق ع�� عضو مجلس اإلدارة من  واجبات ومسئوليات وفق النظام  .٧

 ولوائح الشركة الداخلية. 

 �افآت امل): ٢١املادة (

(خمسون ألف لایر) ل�ل عضو من  ٥٠٬٠٠٠لایر لرئيس ال�جنة و  ألف لایر) خمسة وسبعون ( ٧٥٬٠٠٠م�افأة سنو�ة قدرها 

 لسياسة امل�افآت املقررة بالشركة، و�تم املصادقة عل��ا من قبل �جنة ال��شيحات وامل�افآت ومن  وذلكاألعضاء االخر�ن 
ً
وفقا

 ثم اعتمادها من قبل مجلس اإلدارة.

 ت :) : االفصاحا٢٢املادة (

 إ�� جانب ما جاء �� هذه الالئحة وأي افصاحات أخرى مطلو�ة وفق النظام فإنھ: 

تف�ح الشركة �� التقر�ر السنوي �جلس اإلدارة عن أسماء رئيس وأعضاء ال�جنة   وصفات العضو�ة ل�ل عضو  .١

 ل السنة املالية.وأي �غي�� طرأ ع�� ذلك خالل السنة املالية ، إ�� جانب عدد  اجتماعا��ا و�جل ا�حضور خال

جما�� ما تقاضاه أعضاء ال�جنة من م�افآت و�دالت خالل تف�ح الشركة �� التقر�ر السنوي �جلس اإلدارة عن ا .٢

 السنة املالية. 

تزود الشركة اإلدارة ا�ختصة �� هيئة السوق املالية بأسماء رئيس وأعضاء ال�جنة  وصفات عضو���م خالل خمسة  .٣

 أيام من تار�خ �عيي��م وأي �غي��ات تطرأ ع�� ذلك خالل خمسة أيام عمل من تار�خ حدوث التغي��ات. 

 السوق املالية من  وقت آلخر. تف�ح الشركة عن أي معلومات أخرى ذات عالقة بال�جنة قد تطل��ا هيئة .٤



  
 
 

 
 

 

كة األه�ي للتكافل  ش�حاتالئحة عمل لجنة  –�ش  المكافآت وال�ت
 

٧ 

 ) : مراجعة الئحة عمل ال�جنة: ٢٣املادة (

 أو عند الضرورة ��دف التحس�ن والتطو�ر 
ً
تقوم �جنة امل�افآت وال��شيحات بمراجعة الئحة عمل ال�جنة مرة ع�� األقل سنو�ا

 ت عالقة.املستمر واالل��ام بمواكبة أي �غي��ات أو �عديالت �� النظام أو أي �عليمات ذا

 ) : اح�ام عامة :٢٤املادة (

�جلس اإلدارة مراجعة هذه الالئحة عند الضرورة ��دف التطو�ر والتحس�ن املستمر  وملواكبة أي �عديالت قد تطرأ  .١

 ع�� النظام، للوصول ا�� أفضل املمارسات املهنية.

وع�� رئيس وأعضاء ال�جنة تنفيذ ما جاء  امل�افآت وال��شيحات  الئحة عمل �جنة�شرف مجلس اإلدارة ع�� تنفيذ  .٢

 ف��ا. 

 ا�جمعية العامة. توصية من مجلس اإلدارة واعتماد  ال يجوز التعديل ع�� هذه الالئحة اال بقرار اق��اح أو  .٣

 لها ع�� موقعها االلك��و�ي او من خالل أي وسيلة  امل�افآت وال��شيحات   الئحة عمل �جنةللشركة �شر 
ً
او م�خصا

 أخرى. 

�� م�اتب الشركة بالتنسيق املسبق مع إدارة امل�افآت وال��شيحات   الئحة عمل �جنةحق ألي مساهم االطالع ع�� ي .٤

 الشركة �� حال عدم �شرها ع�� املوقع اإللك��و�ي للشركة. 

 �جلس اإلدارة حق تفس�� او إيضاح ما جاء �� هذه الالئحة من اح�ام. .٥

بديلة ألح�ام النظام ولوائحھ التنفيذية وفيما لم يرد �شأنھ نص يتم �شيحات امل�افآت وال� ةالئحة عمل �جنال �عد  .٦

فيھ الرجوع ا�� النظام، وعند وجود أي �عارض بي��ا او أي فقرة او أي مادة ف��ا و��ن النظام  فإن اح�ام النظام �سود 

 وتبقى الفقرات واملواد األخرى قيد التطبيق. 

 


