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 لمادة األولى: تعريفاتا

الئحة مصطلحات السوق والئحة حوكمة الشركات المعدلة، يكون للكلمات والعبارات مع مراعاة التعريفات الواردة في 

 الواردة أدناه المعاني المبينة بجانب كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك.

  ..الكندي الطبي العام المركز مجمع شركة الشركة: ▪

 ..الطبي العام مجمع المركز الكنديشركة مجلس إدارة  المجلس: ▪

   هيئة السوق المالية. الهيئة: ▪

 ر من وزارة التجارة نظام الشركات الصاد نظام الشركات: ▪

 . .الطبي العام مجمع المركز الكنديشركة لالنظام االساسي  نظام الشركة األساس: ▪

الشركات: ▪ حوكمة  بموجب    الئحة  المالية  السوق  هيئة  عن  الصادرة  الشركات  حوكمة  رقم  الئحة  بتاريخ   2017-16-8القرار 

هـ المعدلة  ١٤٣٧\١\٢٨وتاريخ    ٣  \بناًء على نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م  م13/02/2017هـ الموافق  16/05/1438

 م ٢٠٢١\١\ ١٤هـ الموافق  ١٤٤٢\ ٦\١وتاريخ  ٢٠٢١ -٧ -١بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم 

 .حكام نظام الشركات ونظام الشركة األساسأل وفقاً شركة جمعية مساهمي ال :الجمعية العامة ▪

 . سياسة مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان واإلدارة التنفيذية :السياسة ▪

المبالغ والبدالت واألرباح وما في حكمها، والمكافآت الدورية أو السنوية المرتبطة باألداء، والخطط التحفيزية قصيرة أو   المكافآت: ▪

ستثناء النفقات والمصاريف الفعلية المعقولة التي تتحملها الشركة عن عضو مجلس اإلدارة إاألجل، وأي مزايا عينية أخرى، ب  طويلة

 لغرض تأدية عمله. 

األشخاص المنوط بهم إدارة عمليات الشركة اليومية، واقتراح القرارات االستراتيجية وتنفيذها، كالرئيس التنفيذي   كبار التنفيذيين: ▪

 ابه والمدير المالي.ونو

 عضو مجلس اإلدارة الذي ال يكون متفرغاً إلدارة الشركة وال يشارك في األعمال اليومية لها.العضو غير التنفيذي:  ▪

المستقل: ▪ التام في مركزه وقراراته، وال تنطبق عليه أي من عوارض   العضو  باالستقالل  إدارة غير تنفيذي يتمتع  عضو مجلس 

 بالئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية. يها االستقالل المنصوص عل
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 المادة الثانية: تمهيد 

شركة   -  الكندي الطبي العام   مجمع المركزشركة    سياسة مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان واإلدارة التنفيذيةتم إعداد   .1

التنفيدية والئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق  وفقا لنظام الشركات ولوائحه    -سعودية  مغلقة  مساهمة  

 المالية ونظام الشركة األساس.

يتم تعديل هذه   .2 بناًء على توصية من لجنة    السياسةال  التعديل أال بعد موافقة الترشيحات وإال  المكافآت وال يسري 

 والتعليمات الصادرة من الجهات المختصة غير ذلك. الجمعية العامة للشركة، ما لم تتضمن األنظمة واللوائح 

 

 : أهداف السياسةالثالثةالمادة 

وضع معايير وإجراءات واضحة ومحددة توضح لمساهمي الشركة الشروط والمعايير واإلجراءات المتبعة عند منح   .1

 المكافآت ألعضاء مجلس اإلدارة، أعضاء اللجان وكبار التنفيذيين بالشركة.

 التنفيذية. واإلدارة واللجان اإلدارة مجلس  في  أجل العمل من والخبرة والقدرة الكفاءة من بقدر  يتمتعون داستقطاب أفرا .2

 قواعد ومعايير منح المكافآت: الرابعةالمادة 

العامة: -أ اإل    القواعد والمعايير  التنفيذية ونظام  دون  المالية ولوائحهما  السوق  الشركات ونظام  بأحكام نظام  خالل 

 القواعد والمعايير التالية:   مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان واإلدارة التنفيذيةالشركة األساس، يراعى عند تحديد  

 المكافآت. الترشيحات وأن تكون المكافآت مبنية على توصية لجنة  (1

إختصاصات   (2 مع  ومتناسبة  المكافآت عادلة  تكون  اللجنةأن  أو عضو  المجلس  التنفيذي  عضو  واألعمال   أو 

مراد تحقيقها  ، باإلضافة إلى األهداف المحددة من قبل مجلس اإلدارة المسؤوليات التي يقوم بها ويتحملهاوال

 ها.خالل السنة المالية، وبما يحقق األنسجام مع إستراتيجية الشركة وأهداف

واللجان  (3 اإلدارة  أعضاء مجلس  بغرض حث  الطويل  المدى  على  باالداء  المكافآت  من  المتغير  الجزء  ربط 

 واإلدارة التنفيذية على إنجاح الشركة على المدى الطويل.

العلمية    (4 والمؤهالت  بشاغلها،  المنوطة  والمسؤوليات  والمهام  الوظيفة،  مستوى  على  بناء  المكافآت  تحدد 

 والخبرات العملية والمهارات ومستوى األداء. 

 االنسجام مع حجم وطبيعة المخاطر لدى الشركة.  (5

إذا تبين أن المكافأة قد تقررت بناء على معلومات غير دقيقة قدمها عضو مجلس اإلدارة أو أي من اللجان أو   (6

 إستردادها في حال تم صرفها. اإلدارة التنفيذية، فإنه يتم إيقاف صرفها أو إتخاذ اإلجراءات النظامية نحو 
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 لشركة والمهارة الالزمة إلدارتها. أن تكون المكافآت متناسبة مع نشاط ا (7

 اآلخذ بعين االعتبار القطاع الذي تعمل فيه الشركة وحجمها وخبرة أعضاء مجلس اإلدارة. (8

ة  بفاءة مناسذوي خبرة وك  ولجان وتنفيذيين  أن تكون المكافآة كافية بشكل معقول الستقطاب أعضاء مجلس (9

 وتحفيزهم واإلبقاء عليهم. 

 عند التعيينات الجديدة.  والمكافآت  يتم تحديد المكافآت بالتنسيق مع لجنة الترشيحات (10

 يراعى األخذ في االعتبار ممارسات الشركات األخرى في تحديد المكافآت.  (11

 

 : اإلدارة واللجانمكافآت أعضاء مجلس  -ب

يحدد نظام الشركة األساس مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة بشرط أال يتجاوز ما يحصل عليه كل عضو حدود   (1

أو   نظير عضويتهم في المجلس –عضاء مجلس اإلدارة  تكون مكافأة أوما نص عليه نظام الشركات ولوائحه،  

يجوز  و أو مزايا عينية أو نسبة معينة من صافى األرباح  جلسات  البدل حضور عن  مبلغاً معيناً أو    –اللجان  

 المكافآت بالشركة. الترشيحات وعلى توصية لجنة  ذلك بناءً الجمع بين إثنين أو أكثر من هذه المزايا و

يجب أال تكون مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة المستقلين نسبة من األرباح التي تحققها الشركة أو أن تكون مبنية   (2

 مباشر أو غير مباشر على ربحية الشركة.بشكل 

  مكافأة)سواء كان العضو من داخل المجلس أو من خارجه(  المنبثقة    اللجانالمجلس أو  أعضاء    منحيجوز   (3

 بالشركة. والمكافآت الترشيحات ، وذلك بناء على توصية لجنة سنوية

 يلي:كما   المنبثقة تحدد بدالت حضور إجتماعات مجلس اإلدارة واللجان (4
 البدل المقرر  التصنيف

 اير  2000 بدل حضور إجتماع مجلس اإلدارة 

 اير  1500 بدل حضور اللجان المنبثقة من مجلس اإلدارة )ألعضاء المجلس( 

 اير  2500 بدل حضور اللجان المنبثقة من مجلس اإلدارة )لغير أعضاء المجلس( 
 

المنبثقة )من أعضاء المجلس أو من خارجه( بما فيهم رئيس  يٌدفع لكل عضو من أعضاء المجلس واللجان   (5

المجلس، قيمة النفقات الفعلية التي يتحملونها من أجل حضور اجتماعات المجلس أو اللجان المنبثقة من مجلس  

 اإلدارة بما في ذلك مصروفات السفر واإلقامة واإلعاشة. 

ه في لجنة المراجعة المشكلة من قبل الجمعية يجوز لعضو مجلس اإلدارة الحصول على مكافأة مقابل عضويت (6

  –   بموجب ترخيص مهني   –أو مقابل أي أعمال أو مناصب تنفيذية أو فنية أو إدارية أو إستشارية    ،العامة

إضافية يكلف بها من قبل الشركة، وذلك باإلضافة إلى المكافأة التي يحصل عليها بصفته عضو في مجلس 

 المشكلة من قبل مجلس اإلدارة، وفقا لنظام الشركات ونظام الشركة األساس.اإلدارة وفي اللجان 
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ط النظامية يجوز منح مكافآت ألعضاء مجلس اإلدارة واللجان في شكل أسهم، وذلك بعد إستيفاء كافة الضواب (7

 االستحقاق.  المقررة في هذا الشأن، وفي هذه الحالة تكون القيمة المدخلة لألسهم هي القيمة السوقية عند تاريخ

اإلدارة (8 مجلس  أعضاء  مكافآت  تكون  أن  العضو    واللجان  يجوز  خبرة  مدى  تعكس  بحيث  المقدار  متفاوتة 

 وإختصاصاته والمهام المنوطة به واستقالله وعدد الجلسات التي يحضرها غيرها من االعتبارات. 

بسبب  (9 اإلدارة  مجلس  أعضاء  من  تغيب  من  عضوية  إنهاء  العامة  الجمعية  قررت  ثالثة    إذا  حضوره  عدم 

إجتماعات متتالية للمجلس دون عذر مشروع، فال يستحق هذا العضو أي مكافآت عن الفترة التي تلي آخر  

 اجتماع حضره، ويجب عليه إعادة جميع المكافآت التي صرفت له هم تلك الفترة. 

عضاء مجلس اإلدارة مبنية  أن المكافآت التي صرفت ألي من أ هيئة السوق الماليةإذا تبين للجنة المراجعة أو  (10

اإلدارة  مجلس  تقرير  تضمينها  أو  العامة  الجمعية  على  تم عرضها  أومضللة  غير صحيحة  معلومات  على 

 السنوي، فيجب عليه إعادتها للشركة، ويحق للشركة مطالبته بردها. 

 : كبار التنفيذينمكافآت  - ج

لكبار التنفيذيين   أنواع المكافآت التي تمنح  –  المكافآتالترشيحات وبناء على توصية لجنة    –  يحدد مجلس اإلدارة (1

 .و المكافآت المرتبطة باألداءأتة في الشركة مثل المكافآت الثاب 

يتم منح كبار التنفيذيين مكافآت سنوية بناء على تقييم األداء، باإلضافة الى التعويضات والمكافآت الثابتة حسب   (2

 عقود العمل المبرمة معهم. 

يجوز منح مكافآت لكبار التنفيذيين في شكل أسهم، وذلك بعد إستيفاء كافة الضوابط النظامية المقررة في هذا   (3

 الشأن، وفي هذه الحالة تكون القيمة المدخلة لألسهم هي القيمة السوقية عند تاريخ االستحقاق. 

رئيسي على أدائهم المهني خالل العام ومدى تفاعلهم المهني في تحقيق  يبنى تقييم أداء كبار التنفيذيين بشكل   (4

 اهداف الشركة االستراتيجية. 

 : اإلفصاح عن المكافآتالخامسةالمادة 

يفصح مجلس اإلدارة في تقريره السنوي عن تفاصيل السياسات المتعلقة بالمكافآت وآليات تحديدها والمبالغ   (1

و  أعة لكل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة مقابل أي أعمال أو مناصب تنفيذية  والمزايا المالية والعينية المدفو

 و استشارية.أو إدارية أفنية 

الممنوحة ألعضاء مجلس  (2 المكافآت  قيمة  تقرير مجلس اإلدارة عن  بدقة وشفافية وتفصيل في  يتم اإلفصاح 

كانت طبيعتها   أياً  أم مزايا،  منافع  أم  مبالغ  مباشرة، سواء أكانت  التنفيذية بصورة  واللجان واإلدارة  اإلدارة 

 واسمها.  

 خلة لألسهم هي القيمة السوقية عند تاريخ االستحقاق. إذا كانت المزايا أسهماً في الشركة، فتكون القيمة المد (3
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 : المراجعة والنفاذدسةالمادة السا

، ويتم  المكافآتالترشيحات و لجنة قبل من  –عند الحاجة    – دورية شراف بصفةواإل  للمراجعة  السياسةتخضع   (1

بدراسة   يقوم  الذي   ، اإلدارة  مجلس  على  اللجنة  قبل  من  مقترحة  تعديالت  أي  التعديالت عرض  ومراجعة 

 ويوصي بها للجمعية العامة للمساهمين إلعتمادها. 

على توصية    بناءً بالموافقة على التعديل  يتم إعتماد تعديل هذه السياسة بموجب قرار الجمعية العامة للمساهمين   (2

 بمجرد اعتمادها من قبل الجمعية العامة. من مجلس اإلدارة، وتكون الالئحة نافذة 

شأنه نص في هذه الالئحة يطبق بشأنه نظام الشركات السعودي ولوائحه ونظام هيئة السوق  كل ما لم يرد ب (3

 المالية ولوائحه ونظام الشركة األساس والقرارات الصـادرة مـن الجهـات المختصة فيما يتعلق بالالئحة.

 


