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 ةالتنفيذي واإلدارةلجان ال وأعضاء اإلدارة مجلس أعضاء مكافآت سياسة

 

 : التنظيم
 بشركة تنفيذيةال واإلدارة المجلس عن المنبثقة اللجان وأعضاء اإلدارة مجلس أعضاء مكافآت سياسة إعداد تم

 هيئة مجلس عن الصادرة الشركات حوكمة الئحة من (61) المادة من (1) الفقرة مع التوافق بهدفتهامة 

 اضحةو سياسة إعداد " والترشيحات المكافآت لجنة اختصاصات ضمن من أن على نصت والتي المالية السوق

 اإلدارة جلسم إلى ورفعها التنفيذية، واإلدارة المجلس عن المنبثقة واللجان اإلدارة مجلس أعضاء لمكافآت

  ."العامة الجمعية من العتمادها تمهيدا فيها للنظر

 

 : الغرض

 بما اإلدارةب التنفيذيين وكبار عنه المنبثقة واللجان اإلدارة مجلس أعضاء لمكافآت واضحة معايير تحديد 

 . المالية السوق هيئة ولوائح وأنظمة الشركات نظام متطلبات مع يتماشى

 المنبثقة جانوالل اإلدارة مجلس في العمل أجل من والموهبة والقدرة الكفاءة من بقدر يتمتعون أفراد جذب 

 مما األداء،ب ومرتبطة للمكافآت محفزة وبرامج خطط تبني خالل من عليهم والحفاظ التنفيذية واإلدارة عنه

 .مساهميها وتطلعات وتحقيق مصالح الشركة أداء تحسين في يساهم

 

 : المكافآت سياسة

 ءوأعضا المجلس أعضاء بمكافآت الشركة إدارة لمجلس بالتوصية والترشيحات المكافآت لجنة تختص 

 -ي:لتالا النحو على وذلك المعتمدة للمعايير وفقا بالشركة، التنفيذيين وكبار عنه المنبثقة اللجان

 لديها اطرالمخ ودرجة وطبيعة حجم ومع وأهدافها الشركة استراتيجية مع المكافآت انسجام الشركة تراعى. 

 الذي القطاع اراالعتب بعين واألخذ إلدارتها الالزمة والمهارة الشركة نشاط مع متناسبة المكافآت تكون أن 

 .التنفيذية واإلدارة المجلس أعضاء وخبرة وحجمه الشركة فيه تعمل

 تطوير لىع التنفيذية واإلدارة عنه المنبثقة واللجان اإلدارة مجلس أعضاء حث بغرض المكافآت تقدم أن 

 .الطويل لمدىا على باألداء المكافآت من المتغير الجزء ربط ومراعاة الطويل، المدى على وتنميتها الشركة

 توالمؤهال بشاغلها، المنوطة والمسؤوليات والمهام الوظيفة، مستوى على بناء المكافآت تحدد 

 .األداء ومستوى والمهارات، العملية، والخبرات العلمية،
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 أعضاء حملهاويت بها يقوم التي والمسؤوليات واألعمال االختصاصات مع ومتناسبة عادلة المكافآت تكون أن 

 خالل تحقيقها مرادال اإلدارة مجلس قبل من المحددة األهداف إلى باإلضافة التنفيذية، واإلدارة اإلدارة مجلس

 .المالية السنة

 مع كافآت،الم تحديد في العمل سوق في سائد هو وما األخرى الشركات ممارسات االعتبار في الشركة تأخذ 

 .والتعويضات للمكافآت مبرر غير ارتفاع من ذلك عن ينشأ قد ما تفادي

 هموتحفيز مهنية وخبرة كفاءة ذوي إدارة مجلس أعضاء لجذب معقول بشكل كافية المكافآت تكون أن 

 .فيها المبالغة عدم مع عليهم واإلبقاء

 الجديدة بالتعيينات يتعلق فيما والترشيحات لجنة المكافآت مع بالتنسيق اعدادها يتم. 

 في عضو دمهاق دقيقة غير على معلومات بناء تقررت أنها تبين إذا استردادها أو المكافأة صرف إيقاف يتم 

 .مستحقة غير مكافآت على للحصول الوظيفي الوضع استغالل لمنع وذلك التنفيذية، اإلدارة أو اإلدارة مجلس

 أما  جديد ا  رإصدا أكانت سواء التنفيذية واإلدارة اإلدارة مجلس ألعضاء الشركة في أسهم منح تنظيم يجوز 

 .الشركة اشترتها أسهما

 أو ينيةع مزايا أو الجلسات عن حضور بدل أو معينة مبلغا اإلدارة مجلس أعضاء مكافأة تكون أن يجوز 

 .المزايا هذه من أكثر أو اثنتين بين الجمع ويجوز األرباح، صافي من معينة نسبة

 

  االدارة مجلس مكافآت أعضاء

  :آلتيا مراعاة مع للمساهمين العامة العتماد الجمعية اإلدارة مجلس أعضاء مكافآت تخضع عامة بصورة

 دلب أو الجلسات عن حضور بدل أو معين مبلغ من تهامة بشركة اإلدارة مجلس أعضاء مكافأة تتكون 

 ال وبما اياالمز هذه من أكثر أو اثنتين بين الجمع ويجوز األرباح من نسبة أو عينية مزايا أو مصروفات

 على اء  بن ا  سنوي أعضائه مكافآت بتحديد اإلدارة مجلس ويقوم الشركات، نظام عليه نص ما مع يتجاوز

 ألساسيا الشركة نظام في الخصوص بهذا الواردة األحكام مراعاة مع والترشيحات المكافآت لجنة توصية

 .المختصة الجهات عن أخرى صادرة أنظمة أية أو

 بلغم منه المنبثقة اللجان أو اإلدارة مجلس جلسات من جلسة كل عن حضور بدل المجلس عضو يتقاضى 

 ألعضاءل والمواصالت الطيران وتذاكر واإلقامة السفر مصاريف تعويضه إلى إضافة لاير،( 500) وقدره

 .للشركة الرئيسي المقر مدينة خارج من

 مناسبة، يراه لما وفقا نقدية أو عينية إضافية مكافآت اإلدارة مجلس يحدد المكافآت لجنة من تصدر بتوصية 

 بلغم عينية أو مالية ومزايا مكافآت من اإلدارة مجلس عضو عليه يحصل ما مجموع يتجاوز ال بحيث

 .المختصة الجهة تضعها التي الضوابط وفق سنويا، لاير( 500,000)

 عمال أوأ أي مقابل أو المراجعة لجنة في عضويته مقابل مكافأة على الحصول اإلدارة مجلس لعضو يجوز 

 ضويةع مكافأة إلى باإلضافة( مهني ترخيص بموجب) استشارية أو إدارية أو فنية أو تنفيذية مناصب

 .التابعة واللجان المجلس
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 تكون أن وأ الشركة تحققها التي األرباح من نسبة المستقلين اإلدارة مجلس أعضاء مكافأة تكون أال يجب 

 .الشركة ربحية على مباشر غير أو مباشر بشكل مبنية

 مجلس اءأعض حصل عليه ما لكل شامل بيان على العامة الجمعية إلى اإلدارة مجلس تقرير يشتمل أن يجب 

 بيان على ككذل يشتمل وأن. المزايا من ذلك وغير مصروفات وبدل مكافآت من المالية السنة خالل اإلدارة

 .استشارات وأ إدارية أو فنية أعمال نظير قبضوه ما أو إداريين أو عاملين بوصفهم المجلس أعضاء قبضه ما

 ماعاجت آخر تاريخ من عضو كل حضرها التي الجلسات وعدد المجلس جلسات بيان على أيضا يشتمل وأن

 .العامة للجمعية

 

 : المجلس عن المنبثقة اللجان أعضاء مكافآت

 رالحضو وبدالت - المراجعة لجنة باستثناء - منه المنبثقة لجانه عضوية مكافآت اإلدارة مجلس ويعتمد يحدد 

 .والترشيحات المكافآت لجنة من توصية على بناء استحقاقات من وغيرها

 حضور توبدال( مقطوع مبلغ) سنوية مكافأة من اإلدارة مجلس من المنبثقة اللجان عضوية مكافآت تتكون 

 لخاصةا المكافآت على اللجان من لجنة كل عمل الئحة وتشتمل االستحقاقات، من غيرهما و االجتماعات

 .بأعضائها

 من توصية على ءبنا للمساهمين العامة الجمعية قبل من اعتمادها يتم المراجعة لجنة عضوية لمكافأة بالنسبة 

 .النظام حسب وذلك اإلدارة مجلس

 أن جلسالم لعضو يمكن التي اللجان عدد يراعى اإلدارة، مجلس من المنبثقة اللجان عضوية تشكيل عند 

 الحد واللجان المجلس في عضويته عن مكافآت من العضو يتقاضاه ما إجمالي يتجاوز ال بحيث يشغلها،

 .الشركات نظام في عليه المنصوص األعلى

 

 : التنفيذية اإلدارة مكافآت

 تنفيذيينال لكبار الحوافز وخطط وبرنامج لمكافآت الدورية بالمراجعة والترشيحات المكافآت لجنة تقوم

  :يلي ما على التنفيذية االدارة مكافآت وتشتمل اإلدارة لمجلس بشأنها والتوصية

 (.شهري بشكل يسدد) أساسي راتب 

 ألبناءل تعليم بدل هاتف، بدل نقل، بدل سكن، بدل: الحصر ال المثال سبيل على تشتمل والتي البدالت. 

 ولعائالتهم لهم الطبي التأمين مزايا. 

 مثل جلاأل طويلة التحفيزية والخطط والشركة، الفرد بأداء المرتبطة األجل قصيرة التحفيزية الخطط 

 .وغيرها األسهم خيارات

 نهاية أةومكاف السفر، بدل السفر، تذاكر سنوية، إجازة: الحصر ال المثال سبيل على تشمل أخرى مزايا 

 .الخدمة
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 : السياسة هذه عن المختصة الجهة

 األغراض حقيقت في فاعليتها مدى وتقييم السياسة لهذه الدورية بالمراجعة والترشيحات المكافآت لجنة تختص

 الواقعة اتالتغيير مع التجاوب بغرض والمراجعة للتحديث قابلة وثيقة السياسة هذه وتعد منها، المنشودة

 .وتوسعها الشركة نمو تحقيق أجل ومن معها، والسير العمل سوق في

 : االعتماد
 الجمعية من قبل ااعتماده تاريخ من اعتبارا   الشركة قبل من بها االلتزام ويتم السياسة هذه في جاء بما عملي  

 صحابوأ والعامة المساهمين لتمكين اإللكتروني الشركة موقع على نشرها يجب كما للمساهمين العامة

 المجلس من توصية على بناء   الحاجة حسب الالئحة هذه مراجعة محتوى ويتم. عليها االطالع من المصالح

 .لها اجتماع أقرب في العتمادها للمساهمين العامة للجمعية التعديالت هذه تقديم يتم أن على

 

 

 

 


