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

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 والئحة حوكمة الشركة و مؤسسة النقد العر�ي السعودي و �س��شد بأفضل املمارسات 

 وعمليا��ا. �شاط الشركة

جان بوجھ خاص و� واألعضـــاء غ�� التنفيذي�ن يتع�ن ع�� اإلدارة التنفيذية بالشـــركة تزو�د أعضـــاء مجلس اإلدارة .٣

ن ت�ون �املة ووا�ـــــحة و�ـــــحيحة وغ�� أ ق وال�ـــــجالت الالزمة، ع��الشـــــركة بجميع املعلومات والبيانات والوثائ

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

ي�ن �� الشــركة ممارســة صــالحيا��م وتنفيذ يجب ع�� أعضــاء مجلس اإلدارة وأعضــاء �جان ا�جلس وكبار التنفيذ .٤

 واجبا��م بما تقتضيھ مص�حة الشركة.

 للمســــــاهم�ن والدائن�ن  باإلفصــــــاح عن املعلومات ا�جوهر�ة يجب ع�� الشــــــركة اح��ام األنظمة واللوائح وال��امها .٥

 وأ�حاب املصا�ح.

 �عر�فات:  ) : ٢(  املادة

تنطبق التعر�فات الواردة �� النظام وقائمة املصــــط�حات املســــتخدمة �� لوائح هيئة الســــوق املالية وقواعدها والئحة حوكمة 

الشـــر�ات و مؤســـســـة النقد ع�� هذه الالئحة ما لم يق�ـــ�ي ســـياق النص �غ�� ذلك، و�قصـــد باملصـــط�حات والعبارات أدناه �� 

 هذه الالئحة املعا�ي املو�حة لها: 

 الئحة عمل �جنة امل�افآت وال��شيحات �� الشركة. ة:الالئح

 شركة األه�� للت�افل.  الشركة:

 مجلس إدارة الشركة.  مجلس اإلدارة أو ا�جلس:

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

جية اق��اح القرارات االســـــ��اتياأل�ـــــخاص املنوط ��م إدارة عمليات الشـــــركة اليومية ، و  كبار التنفيذي�ن أو اإلدارة التنفيذية :

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

املبالغ والبدالت واألر�اح وما �� حكمها ، وامل�افآت الدور�ة أو الســـنو�ة املرتبطة باألداء، وا�خطط التحف��ية قصـــ��ة  امل�افآت:

ى، باســــــــــتثناء النفقات واملصــــــــــار�ف الفعلية املعقولة ال�ي تتحملها الشــــــــــركة عن عضــــــــــو أو طو�لة األجل، وأي مزايا عينية أخر 

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

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

 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:

 قابية أو إشرافيھ. أو قرارات ذات عالقة صادره من هيئة السوق املالية أو من أي جهات ر 

 مؤسسة النقد العر�ي السعودي. املؤسسة:

 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  ةجلس اإلدار إلدارة من غ�� أعضـاء م�شـ�ل �جنة امل�افآت وال��شـيحات بقرار من مجلس ا .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

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

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

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

تقوم �جنة امل�افآت وال��شـــــيحات بمعاونة مجلس اإلدارة �� أداء واجباتھ والقيام بمســـــئولياتھ املتعلقة باالختصـــــاصـــــات واملهام 

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

، و�جب ع�� ال�جنة أن تبلغ مجلس اإلدارة بما تتوصــل إليھ من نتائج أو تتخذه من ام ا�جلسإلدارة وت�ون مســئولة أم�جلس ا

�� مجلس ��ا اقرارات �شـــــفافية وعرض محاضـــــرها املتضـــــمنة نتائج اعمالها وقرارا��ا وتوصـــــيا��ا وتوج��ا��ا وأي تقار�ر صـــــادرة ع

 انتظام للتحقق من ممارسا��ا األعمال املو�لة لها. ، وع�� مجلس اإلدارة أن يتا�ع عمل ال�جنة باإلدارة 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

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

 ،أعضـــاء   مجلس اإلدارة املســـتقل�ن ترا�� الشـــركة عند �شـــكيل �جنة امل�افآت وال��شـــيحات أن ي�ون أعضـــاؤها من .٢

 اًء �انوا من املســـاهم�ن أو غ��هم،أعضـــاء ا�جلس ســـو غ�� تنفيذي�ن أو بأ�ـــخاص من غ��  و�جوز االســـتعانة بأعضـــاء

 �� ال�جنة  وال 
ً
أعضاء مجلس اإلدارة التنفيذي�ن أو من كبار التنفيذي�ن �� الشركة او �� أي من 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

 تلــك، مع األخــذ �� ال�جنــة من بــدايــة دورة مجلس اإلدارة وتنت�ي بــان��ــاء اعمــال دورة ا�جلست�ون مــدة عضــــــــــــو�ــة  .٥

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

الشـــــــــركة أو من غ��هم م�ن ســـــــــر ا�جلس او من فر�ق إدارة  أو أســـــــــر لها من ب�ن أعضـــــــــا��ا  أم�نتقوم ال�جنة بتعي�ن  .٦

وذلـــك ملتـــا�عـــة شــــــــــــؤون ال�جنـــة من التنســــــــــــيق واإلعـــداد الجتمـــاعـــات واعمـــال  ال�جنـــة، وتوثيق اجتمـــاعـــا��ـــا واعـــداد 

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

 نة امل�افآت وال��شيحات و�عي�ن البديل: ) : ان��اء العضو�ة �� �ج٦املادة ( 

 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 االســـتقالة  طلب العضـــو االســـتقالة من عضـــو�ة ال�جنة مع بيان األســـباب وموافقة مجلس اإلدارة عل��ا، .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  العضــــــــــــو وفق ما جاء �� الئحة عمل �جنةيات  االخالل بقواعد وشــــــــــــروط العضــــــــــــو�ة أو واجبات ومســــــــــــئول

 .وال��شيحات

  للعضـــــــــــو املن��يةعند ان��اء عضـــــــــــو�ة أي من أعضـــــــــــاء ال�جنة ألي ســـــــــــبب فلمجلس اإلدارة �عي�ن ع .٤
ً
 آخر بديال

ً
 ضـــــــــــوا

 عضو�تھ ليكمل املدة املتبقية لسلفھ. 

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

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

ها ت أخرى يو�لها ل�� جانب أي مهام ومســــــــــــئولياإوال��شــــــــــــيحات لعضــــــــــــو�ة ا�جلس واإلدارة التنفيذية ع�� النحو املب�ن أدناه ، 

 :مجلس اإلدارة

 
ً
 : فيما يخص امل�افآت �� الشركة أوال

 العتمـادهـا من ا�جمعيـة العـامـة  .١
ً
اعـداد ســــــــــــيـاســـــــــــــة وا�ــــــــــــحـة للم�ـافـآت ورفعهـا ا�� مجلس اإلدارة للنظر ف��ـا تمهيـدا

 للشركة ، 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  التنفيذية.م�افآت اإلدارة  .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

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

 : 
ً
 ذيةفيما يخص ال��شيحات لعضو�ة مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيثانيا

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

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

 للســــياســــات واملعاي�� املعتمدةالتوصــــية �جلس اإلدارة ب��شــــيح أعضــــاء فيھ وإعادة ترشــــيحهم وف .٢
ً
دم ، مع مراعاة عقا

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

 ، 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

رة ووظائف اإلدارة املراجعة الســــــــــــنو�ة لالحتياجات الالزمة من املهارات أو ا�خ��ات املناســــــــــــبة لعضــــــــــــو�ة مجلس اإلدا .٥

 التنفيذية.

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

التحقق �شـــ�ل ســـنوي من اســـتقالل األعضـــاء املســـتقل�ن ، وعدم وجود أي �عارض مصـــا�ح إذا  �ان العضـــو �شـــغل  .٧

 عضو�ة مجلس إدارة شركة أخرى.

 ذي�ن.، وكبار التنفيوظيفي لألعضاء التنفيذي�ن، واألعضاء غ�� التنفيذي�ن، واألعضاء  املستقل�ن ضع وصفو  .٨

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

 ة الشركة.مص�ح ، واق��اح ا�حلول ملعا�ج��ا بما يتفق معنب الضعف والقوة �� مجلس اإلدارةتحديد جوا .١٠

 ) : سياسة امل�افآت :٨املادة (

يجب ع�� ال�جنة مراعاة ما ي�� عند إعداد ســــــياســــــة امل�افآت وذلك دون اخالل بأح�ام نظام الشــــــر�ات ونظام الســــــوق املالية 

 ولوائحهما التنفيذية:

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

م امل�افآت �غرض حث أعضــــــــــــاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية ع�� إنجاح الشــــــــــــركة  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�� مســتوى الوظيفة ، وامل .٣ �ات املؤهالت العلمية، وا�خ�هام واملســؤوليات املنوطة �شــاغلها، و 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 اأن �س��دف استقطاب  .٦

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

حاالت إيقاف صــــــــــــرف امل�افأة أو اســــــــــــ��دادها إذا تب�ن أ��ا تقررت بناًء ع�� معلومات غ��  دقيقة قدمها عضــــــــــــو ��  .٨

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

 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��شـــــيحات  �جنةالئحة عمل ) من ٨مع مراعاة مع ورد �� املادة (

للعامل�ن �� الشـــــــركة ، مثل امل�افآت الثابتة وامل�افآت املرتبطة باألداء وامل�افآت �� شـــــــ�ل أســـــــهم بما ال يتعارض مع الضـــــــوابط 

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

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

ع�� �جنة امل�افآت وال��شـــيحات عند ترشـــيح أعضـــاء مجلس اإلدارة مراعاة ما ورد ��   الئحة حوكمة الشـــر�ات من  

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

طرح أســــماؤهم ع��  ا�جمعية العامة عدد �ســــ�� الشــــركة ما أمكن  
ُ
أن يفوق عدد املر�ــــح�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 
ً
ذلك لدعوة األ�خاص الراغب�ن �� ال���ح لعضو�ة مجلس اإلدارة ، ع�� أن يظل باب ال���ح مفتوحا

 من تار�خ إعالن الدعوة لفتح باب ال��شيح

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

 ألح�ام نظام الشـــر�ات ولوائحھ التنفيذية يحق ل�ل مســـاهم �� ا
ً
لشـــركة �� ترشـــيح نفســـھ أو غ��ه لعضـــو�ة مجلس اإلدارة وفقا

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

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

نفيذية والتعديالت الالحقة عل��ا بالتنسيق مع اإلدارة التتقوم ال�جنة بدراسة ترشيح و�عي�ن كبار التنفيذي�ن وتحديد م�افآ��م 

 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 وأعضــــــــــــائھ و�جانھ واإلدارة  –طلب مجلس اإلدارة  بناء ع�� –تق��ح �جنة امل�افآت وال��شــــــــــــيحات 

 وذلك من خالل مؤشـــــــرات قياس أداء مناســـــــبة ترتبط بمدى تحقيق أهداف الشـــــــركة واســـــــ��اتيجيا��ا وجودة 
ً
التنفيذية ســـــــنو�ا

ضــــــــــــعف واق��اح معا�ج��ا بما يتفق مع إدارة ا�خاطر وكفاية أنظمة الرقابة الداخلية وغ��ها ، ع�� أن تحدد جوانب القوة وال

مص�حة 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 الســــياســــات واإلجراءات ا�خاصــــة ب��شــــيح و�عي�ن ممث�� الشــــركة �� عضــــو�ة مجالس إدارات الشــــر�ات  .١

 ال�ي �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 بالتنسـيق مع اإلدارة  التنفيذية والتوصـية باملر�ـح�ن �جلس ااألخرى ال�ي �سـتثمر ف��ا الشـركة 

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

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

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

 فإنھ 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

عضــــــــــــو من اإلدارة التنفيذية طلب االجتماع مع رئيس ا�جلس أو العضــــــــــــو 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.  م�ى

من اســــــتشــــــار��ن أو   أو إدارة الشــــــركة أو غ��هم�شــــــكيل �جنة متخصــــــصــــــة أو أك�� أو فر�ق عمل من أعضــــــاء ال�جنة  .٤

، وترفع ال�جنة التوصـــــــــــية ء عملها أو وفق  ما تقرره ال�جنةمختصـــــــــــ�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��شــيحات �� ســبيل القيام بمهامها ومســئوليا��ا االســتعانة وطلب املشــورة بمن تراه من داخل الشــركة أو من 

 خارجها ع�� النحو التا��: 

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

يجوز ل�جنة امل�افآت وال��شــــيحات االســــتعانة بأي عضــــو من أعضــــاء 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�ــح  أو املســاعدة  أو متخصــصــة لغرض ا�حصــول ع�� املشــورة  أو جهات اســتشــار�ة  أو اء ومختصــ�ن افراد بخ�� 

  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 مجلس اإلدارة 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 االســــــــــــتعانة بھ وفقا

 أو  ضـــرورة االل��ام با�حافظة ع�� ســـر�ة املعلومات والبيانات ا�خاصـــة بالشـــركة وعدم إذاعة  امل�افآت وال��شـــيحات

 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�جنـــة عنـــد تحـــديـــد مواعيـــد اجتمـــاعـــا��ـــا مواعيـــد اجتمـــاعـــات مجلس اإلدارة مـــا أمكن  ليتســــــــــــ�ى لهـــا تقـــديم ترا� .٣

توصــــــــــــيا��ا ونتائج أعمالها وقرارا��ا وتقار�رها ا�� ا�جلس للبت ف��ا ��  الوقت املناســــــــــــب وخاصــــــــــــة عند وجود أمور 

 للنظام.
ً
 جوهر�ة تل��م الشركة اإلفصاح ع��ا وفقا

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

 بالتســــــليم او بالفاكس أو بال��يد اإللك��و�ي، و�� حالة غيابھ الطارئ و�عذر التفو�ض يختار األعضــــــاء اآلخر�ن 
ً
خطيا

 لالجتماع ا�حدد.
ً
 من بي��م رئيسا

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

اجتماعا��ا إال إذا طلبت   ال يحق ألي عضــــــــــــو �� مجلس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية عدا أم�ن ســــــــــــر ال�جنة حضــــــــــــور  .٦

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

ديثة (سواء بواسطة الهاتف املسموع أو املرئي يجوز أن تقوم ال�جنة �عقد اجتماعا��ا عن طر�ق وسائل التقنية ا�ح .٧

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

الهاتفية املســــموعة او املرئية أو أي  وســــيلة أخرى مقبولة وذلك عند الضــــرورة بموافقة األعضــــاء االخر�ن، و�نطبق 

هذه االجتماعات و�ــــــحة مشــــــاركة أي عضــــــو ما ينطبق ع�� ا�حضــــــور اصــــــالة من ناحية  نصــــــاب عقد ع�� �ــــــحة  

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

تصــدر قرارات ال�جنة وتوصــيا��ا وتوج��ا��ا بأغلبية أصــوات ا�حاضــر�ن، وعند �ســاوي األصــوات يرجح ا�جانب الذي  .٨

جوز لعضــــــــــو ال�جنة االمتناع عن التصــــــــــو�ت ع�� قرارا��ا او توصــــــــــيا��ا مع مراعاة صــــــــــوت معھ رئيس االجتماع، وال ي

 . امل�افآت وال��شيحات  ) من الئحة عمل �جنة١٥املادة (

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

 ، ع�� ان  ن بال��يد اإللك��و�ي أوع�� �افة األعضــاء متفرق�
ً
أي وســيلة مناســبة أخرى يمكن ف��ا توثيق القرار مكتو�ا

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

أو التصــــو�ت ع�� قرارا��ا  ال يجوز لعضــــو ال�جنة أن ينيب غ��ه من األعضــــاء أو غ��هم �� حضــــور 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 (

وســيلة عقد االجتماع وأســماء  أو ســر ال�جنة مســودة محضــر 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

توثق اجتماعات ال�جنة و�عد محاضـــر تتضـــمن م�خص مداوال��ا ومناقشـــا��ا وقرارا��ا  وتوصـــيا��ا �� محاضـــر يدو��ا  .٣

األعضــــــاء ا�حاضــــــر�ن وتوقع هذه ا�حاضــــــر من جميع األعضــــــاء  ظات أن وجدت ألي منالســــــر مع بيان أي تحف أم�ن

 السر. أم�نا�حاضر�ن 

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

مجلس اإلدارة ، ومراجع ت�ون محاضر ال�جنة سر�ة ال يجوز االطالع عل��ا أو ا�حصول ع�� ��خ م��ا إال من  أعضاء  .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
ً
 الل��ام بما ي��: ا يتع�ن ع�� �ل عضو �� �جنة امل�افآت 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

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

و أالغ�� ما وقف عليھ من معلومات  أو ن ا�حافظة ع�� اســـرار الشـــركة وال يجوز لعضـــو ال�جنة ان يذ�ع ا�� املســـاهم� .٢

 عن مســـاءلتھ عن وإال اســـرار الشـــركة �ســـبب عضـــو�تھ �� ال�جنة  أو بيانات 
ً
 وجب  ع�� مجلس اإلدارة اعفاءه فضـــال

 ذلك.  التعو�ض عن أي ضرر قد ي��تب ع��

مصـــــــــــــا�ح الشــــــــــــركــة يجــب أن يل��م رئيس وأعضـــــــــــــاء ال�جنــة بمبــادئ الصـــــــــــــدق واألمــانــة والوالء والعنــايــة واالهتمــام  ب .٣

 واملساهم�ن وتقديمها ع�� مص�حتھ ال�خصية.

 ما  أن .٤
ً
يف�ـــــــــح ل�جنة إذا لم تتوافق عضـــــــــو�تھ مع قواعد وشـــــــــروط العضـــــــــو�ة �� هذه الالئحة أو إذا طرأ مســـــــــتقبال

 يتعارض مع تلك الشروط والضوابط. 

امام ال�جنة او عن أي اعمال أن يف�ــح ل�جنة عن أي مصــ�حة مباشــرة او غ�� مباشــرة لھ �� املوضــوعات املعروضــة  .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 

 ملســاهم�ن فيمايجب حضــور رئيس ال�جنة أو من ينيبھ من أعضــا��ا ا�جمعيات العامة للشــركة لإلجابة عن أســئلة ا .٦

 يخصها.

�� جميع األحوال ينطبق ع�� عضــــــــــــو ال�جنـة مـا ينطبق ع�� عضــــــــــــو مجلس اإلدارة من  واجبـات ومســــــــــــئوليـات وفق  .٧

 النظام ولوائح الشركة الداخلية. 

 �افآت امل): ٢١املادة (

(خمسون ألف لایر) ل�ل عضو من  ٥٠٬٠٠٠لایر لرئيس ال�جنة و  ألف لایر) وسبعون خمسة ( 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.

 ) : االفصاحات :٢٢املادة (

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

تف�ــح الشــركة �� التقر�ر الســنوي �جلس اإلدارة عن أســماء رئيس وأعضــاء ال�جنة   وصــفات العضــو�ة ل�ل عضــو  .١

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

جما�� ما تقاضــــاه أعضــــاء ال�جنة من م�افآت و�دالت خالل تف�ــــح الشــــركة �� التقر�ر الســــنوي �جلس اإلدارة عن ا .٢

 السنة املالية. 

تزود الشـــــــركة اإلدارة ا�ختصـــــــة �� هيئة الســـــــوق املالية بأســـــــماء رئيس وأعضـــــــاء ال�جنة  وصـــــــفات عضـــــــو���م خالل  .٣

 خمسة 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
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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 الضـــرورة ��دف التطو�ر والتحســـ�ن املســـتمر  وملواكبة أي �عديالت قد تطرأ  .١

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

ئيس وأعضـــــاء ال�جنة تنفيذ ما جاء  وع�� ر امل�افآت وال��شـــــيحات  الئحة عمل �جنة�شـــــرف 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 وســيلة  امل�افآت وال��شــيحات   الئحة عمل �جنةللشــركة �شــر 
ً
او م�خصــا

 أخرى. 

�� م�اتب الشــركة بالتنســيق املســبق مع إدارة امل�افآت وال��شــيحات   الئحة عمل �جنةيحق ألي مســاهم االطالع ع��  .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 �شـــأنھ نص يتم ��شـــيحات امل�افآت وال ةالئحة عمل �جنال �عد  .٦

فيــھ الرجوع ا�� النظــام، وعنــد وجود أي �عــارض بي��ــا او أي فقرة او أي مــادة ف��ــا و��ن النظــام  فــإن اح�ــام النظــام 

 �سود وتبقى الفقرات واملواد األخرى قيد التطبيق. 

 


