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 واإلدارة التنفیذیة  سیاسة مكافآت مجلس اإلدارة ولجانه
 

 عامة:مقدمة 
) من الئحة حوكمة ٦۱المادة ( التنفیذیة وفقدارة واإل ولجانھدارة اإلتم إعداد سیاسة مكافآت مجلس 

بأن تقوم لجنة المكافآت والترشیحات بإعداد  "السوق المالیة ، والتي تنصیئة ھالشركات الصادرة عن 

ھا عالتنفیذیة ورفواإلدارة لمجلس واللجان المنبثقة عن ادارة اإلسیاسة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس 

 ."عتمادھا من قبل الجمعیة العامة للنظر فیھا تمھیدا الدارة اإللى مجلس إ

 الھدف أوال:
ولجانھ وكبار التنفیذیین دارة اإلسة إلى تحدید معاییر واضحة لمكافآت أعضاء مجلس تھدف ھذه السیا

والنظام االساسي للشركة والئحة حوكمة  والضوابط واإلجراءات التنظیمیة على ضوء نظام الشركات 

 الشركات.

 : المعاییر العامة للمكافآت  ثانیا
ان وكبار بمكافآت أعضاء المجلس واللج كافآت والترشیحات بالتوصیة لمجلس اإلدارة تختص لجنة الم

 للمعاییر التالیة : التنفیذیین بالشركة وفقاً 

 أن تكون المكافآت منسجمة مع استراتیجیة الشركة وأھدافھا  )۱

الشركة على نجاح إالتنفیذیة على دارة واإلأن تكون المكافآت بغرض حث أعضاء المجلس  )۲

 الطویل  ىدالم

أن تحدد المكافآت بناًء على مستوى الوظیفة ، والمھام والمسؤولیات المنوطة بشاغلھا ،  )۳

 والمؤھالت العلمیة والخبرات العملیة ، ومستوى األداء 

خذ في االعتبار ممارسات الشركات االخرى في تحدید المكافآت ، مع تفادي ما قد ینشأ  عن األ )٤

 افآت والتعویضاتذلك من ارتفاع غیر مبرر للمك

 تعمل فیھ الشركة وحجمھا وخبرة أعضاء مجلس االدارة  خذ في االعتبار القطاع الذياأل )٥

 أن تستھدف استقطاب الكفاءات المھنیة والمحافظة علیھا وتحفیزھا ، مع عدم المبالغة فیھا  )٦

یجوز أن تكون مكافآت أعضاء المجلس متفاوتة المقدار بحیث تعكس مدى خبرة العضو  )۷

 .واختصاصاتھ والمھام المنوطة بھ
-۱- 
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 دارة اإل: مكافآت أعضاء مجلس  ثالثا
مجلس من مبلغ معین أو بدل حضور الجلسات أو بدل مصروفات أو التتكون مكافأة أعضاء  -۱

مزایا عینیة أو نسبة من األرباح ویجوز الجمع بین اثنین أو أكثر من ھذه المزایا وبما ال یتجاوز 

 الشركات.ما نص علیھ نظام 

لى الجمعیة العامة للمساھمین على بیان شامل السنوي إاإلدارة شتمل تقریر مجلس یجب أن ی -۲

خالل السنة المالیة من مكافآت وبدل مصروفات دارة اإللكل ما حصل علیھ أعضاء مجلس 

وغیر ذلك من المزایا ، وأن یشتمل كذلك على بیان ما قبضھ أعضاء المجلس بوصفھم عاملین 

 او استشارات ( إن وجدت) .داریة إأو نظیر أعمال فنیة أو داریین إأو 

من مكافآت دارة اإلأن ال یتجاوز مجموع ما حصل علیھ عضو مجلس  حوال یجباألفي جمیع  -۳

 خمسمائة ألف لایر سنویا  مبلغوعینیة ومزایا مالیة 

 أعضاء اللجان افآتمكرابعا : 

بناًء على وذلك باستثناء لجنة المراجعة  -عنھ  المنبثقة اللجان مكافآت اإلدارة یعتمد مجلس  )۱

 توصیة لجنة المكافآت والترشیحات

من مكافأة سنویة وبدل حضور دارة اإلتتكون مكافآت عضویة اللجان المنبثقة عن مجلس  )۲

 .االجتماع 

 مجلسمن  اعتمادھا من قبل الجمعیة العامة بناًء على توصیة یتمالمراجعة لجنة أعضاء   مكافأة  )۳

 دارة اإل

 التنفیذیة دارة اإل : مكافآتخامسا 
حسب مؤشرات قیاس  لكبار التنفیذیین  السنویة  المكافأة بمراجعة  تقوم لجنة المكافآت والترشیحات

 التنفیذیة على ما یلي :دارة اإل وتعویضات تشمل مكافآت. اإلدارة معتمدة من قبل مجلس الاالداء 

 نھایة كل شھر میالديراتب اساسي یتم دفعھ في  )۱

 بناء  األبد الت تشمل على  بدل سكن ، وبدل مواصالت وبدل تعلیم  )۲

 حسب سیاسة الموارد البشریة تأمین طبي لھ ولعائلتھ  )۳

 والعجز الكلي أو الجزئي والوفاة أثناء العملالعمل صابات إتأمین  )٤

 السنوي  للتقییم وفقاً األداء مرتبطة بمؤشرات قیاس  مكافأة سنویة )٥

-۲- 
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مزایا أخرى تشمل على اجازة سنویة وتذاكر سفر سنویة ومكافأة نھایة الخدمة حسب نظام  )٦

 العمل وسیاسة الموارد البشریة المعتمدة من قبل الشركة 

حسب توصیة لجنة المكافآت التنفیذي بتنفیذ سیاسة المكافآت لإلدارة التنفیذیة  یقوم الرئیس )۷

 .والترشیحات واعتماد المجلس 

 ام عامة أحك :سادسا 
المجلس في اجتماع الجمعیة العامة المجلس التصویت على بند مكافآت  ال یجوز ألعضاء -۱

 للمساھمین 

عن مكافآت أعضاء المجلس واللجان وكبار التنفیذیین في التقریر  تقوم الشركة باإلفصاح -۲

بموجب نظام الشركات وأنظمة ھیئة السوق  ةوفقا للضوابط الصادراإلدارة السنوي لمجلس 

 المالیة.

 من بتنسیق صرف المكافآت السنویة الخاصة بأعضاء المجلس واللجان إعداد إجراءات یتم  -۳

 على أن یتم اعتماد صرفھا من قبل الرئیس التنفیذي المالیةاإلدارة مع  أمین سر المجلس

یجوز صرف بدل حضور اجتماعات المجلس واللجان بنھایة كل ربع سنة میالدیة ، أما المكافأة  -٤

 السنویة للمجلس فتدفع بعد اقرارھا في اجتماع الجمعیة العامة السنوي.

 أعضاء المجلس ولجانھ : تفاصیل مكافآت سابعا 
 اإلدارة أعضاء مجلس  - أ

 لایر عن الجلسة الواحدة  ۳٫۰۰۰مبلغ بدل حضور صرف  )۱

أو صرف بدل خارج مدینة مقر االجتماع ( الدمام ) لألعضاء القادمین من  الفندق  تأمین حجز )۲

 لایر ۲٫۰۰۰مبلغ مبیت 

مدینة مقر االجتماع  من خارجلألعضاء القادمین  ر السفر على درجة رجال األعمالتأمین تذاك )۳

 لایر. ۱٫۰۰۰مبلغ   أو صرف بدل تذاكر

ا وبما ال ـــنویال ســلف ری) أ۲۰۰درھا ( ــقسنویة لكل عضو من أعضاء المجلس  منح مكافأة )٤

 لایر  لف) أ٥۰۰یتجاوز مبلغ (

 أعضاء اللجان - ب

 لایر عن الجلسة الواحدة  ۳٫۰۰۰بدل حضور مبلغ قدره صرف  )۱

 ) لایر ٥۰٫۰۰۰(  منح مكافأة سنویة لكل عضو قدرھا )۲
-۳- 
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 النشر والنفاذ : ثامنا 
االلتزام بھا من قبل الشركة اعتباراً من تاریخ اعتمادھا من السیاسة وبما جاء في ھذه  یتم العمل )۱

 . للمساھمینقبل الجمعیة العامة 

یتم عرض أي تعدیالت مقترحة على مجلس اإلدارة، الذي یقوم بدوره بمراجعة تلك التعدیالت  )۲

 والتوصیة بھا للجمعیة العامة العتمادھا

 االلكتروني. موقع الشركة  تنشر ھذه السیاسة على  )۳

 

 

    

 تاریخ االعتماد  الموافقة  التوصیة  المراجعة  االعداد  اسم السیاسة 
سیاسة مكافآت 

المحلس واللجان 
 واالدارة التنفیذیة 

أمین سر 
 المجلس 

لجنة المكافآت 
 والترشیحات

الجمعیة العامة  مجلس االدارة 
 العادیة

 م ٢٤/١٢/٢٠١٧

    

-٤- 
 


