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 :
ً
 :مقدمة أوال

) من الئحة حوكمة الشـر�ات الصـادرة عن 61) من املادة (1لتوافق مع الفقرة (لسـياسـة م�افآت مجلس اإلدارة و�جانھ واإلدارة التنفيذية �شـركة لدن “تم إعداد 

اإلدارة وال�جان املنبثقة عن  مجلس أعضاء مل�افآت وا�حة سياسة إعداد مجلس هيئة السوق املالية وال�ي نصت ع�� أن تقوم �جنة امل�افآت وال��شيحات بــــــــــــــ "

 إل ا�جلس واإلدارة التنفيذية، ورفعها إ�� مج
ً
 عتمادها من ا�جمعية العامة .لس اإلدارة للنظر ف��ا تمهيدا

: الهدف:
ً
 ثانيا

نظمة ولوائح هيئة األ ر�ات و متطلبات نظام الشـ بناء ع��وا�ـحة مل�افآت أعضـاء مجلس اإلدارة و�جانھ وكبار التنفيذي�ن  آليھتحديد  �� الالئحةهذه  الهدف من

لعمل �� مجلس اإلدارة وال�جان واإلدارة التنفيذية من خالل لوالقدرة وا�خ��ة الكفاءة  لد��م الذي فراداأل  ��ــــــــــــــجيعإ��  هذه الالئحةالســــــــــــــوق املالية، كما ��دف 

 .السادة املساهم�ن ها ومصا�حأداء الشركة وتحقيق مصا�ح تطو�ر وتقدممحّفزة للم�افآت ومرتبطة باألداء، مما �ساهم ��  وسياساتخطط  وضع

 :
ً
 العامة للم�افآت: الضوابط ثالثا

 للمعاي�� امل
ً
و�ما ال عتمدة تختص �جنة امل�افآت وال��شـــــــــيحات بالتوصـــــــــية للمجلس بم�افآت أعضـــــــــاء ا�جلس وأعضـــــــــاء ال�جان وكبار التنفيذي�ن بالشـــــــــركة، وفقا

 وذلك ع�� النحو التا��:يخالف القوان�ن واألنظمة املتبعة �� ذلك ا�خصوص 

 إ��جام امل�افآت مع إس��اتيجية الشركة و أهدافها . .1

تنمي��ا ع�� املدى الطو�ل ، �أن تر�ط ا�جزء املتغ��  أن تقدم امل�افآت �غرض حث أعضــــــــــــــاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية ع�� إنجاح الشــــــــــــــركة و .2

 من امل�افآت باألداء ع�� املدى الطو�ل .

 واملهام واملسؤوليات املنوطة �شاغلها واملؤهالت العلمية وا�خ��ات العملية واملهارات ومستوى األداء. مستوى الوظيفةأن تحدد امل�افآت بناء ع��  .3

 إ��جامها مع حجم وطبيعة ودرجة ا�خاطر لدى الشركة . .4

 خرى �� تحديد امل�افآت مع تفادي ما قد ينشأ عن ذلك من إرتفاع غ�� م��ر للم�افآت والتعو�ضات .�� اإلعتبار ممارسات الشر�ات اآل  األخذ .5

 .ة ف��اة عل��ا و تحف��ها مع عدم املبالغأن �س��دف إستقطاب الكفاءات املهنية وا�حافظ .6

رتفاع غ�� مع تفادي ما قد ينشأ عن ذلك من إ عتبار ممارسات الشر�ات األخرى وما هو سائد �� سوق العمل �� تحديد امل�افآت،تأخذ الشركة �� اإل  .7

 .م��ر للم�افآت والتعو�ضات

 .لتعيينات ا�جديدةبالتنسيق مع �جنة امل�افآت وال��شيحات فيما يتعلق با إعداد امل�افآتيتم  .8

ها أعضـــــــــاء مجلس اإلدارة أو ال�جان، ��ا و�تحمل ون واألعمال واملســـــــــؤوليات ال�ي يقوم الســـــــــادة األعضـــــــــاءختصـــــــــاصـــــــــات إمع  وتناســـــــــ��اامل�افآت عدالة  .9

 .األهداف ا�حددة من قبل مجلس االدارة املراد خالل السنة املاليةتحقيق باإلضافة إ�� 

 .الذي �عمل فيھ الشركة وحجمها ا�جاالتمع  خ��ة أعضاء مجلس اإلدارةتناسب  .10

ســـــــتقاللھ وعدد �ملهام املنوطة بھ و حيث تختلف مدى خ��ة العضـــــــو و�ختصـــــــاصـــــــاتھ وامتفاوتة  يجوز أن ت�ون  م�افآت أعضـــــــاء مجلس اإلدارةمقدار  .11

 .واإلعتبارات اآلخرى ا�جلسات ال�ي يحضرها 

ال��ُبح وذلك ملنع  ، تلك املعلومات س��دادها إذا تب�ن أ��ا تقررت بناًء ع��إيتم إيقاف صرف امل�افأة أو إذا قام العضو بتقديم معلومات غ�� �حيحة  .12

 .ل�حصول ع�� م�افآت غ�� مستحقة من الوضع الوظيفي

�� املســؤلة عن إعداد و�عديل ســياســة امل�افآت �� حال قد تقرر منح أســهم �� الشــركة ألعضــاء مجلس اإلدارة أو اإلدارة  �جنة امل�افآت وال��شــيحات .13

  .النظام األساس للشركة وأنظمة ولوائح هيئة السوق املالية ذات العالقةبنود  ذلك مع األخذ باإلعتبارو  التنفيذية أو ال�جان

: م�افأة أعضاء مجلس اإلدارة:
ً
 را�عا

لدن من مبلغ مع�ن أو بدل حضور عن ا�جلسات أو بدل مصروفات أو مزايا عينية أو �سبة من األر�اح  شركةتت�ون م�افأة أعضاء مجلس اإلدارة ��  .1

افآت ع�� العامة العادية مقدار تلك امل�تحدد ا�جمعية نص عليھ نظام الشــــــــــــــر�ات دون اإلخالل بما ثنت�ن أو أك�� من هذه املزايا إو�جوز ا�جمع ب�ن 

 أن يرا�� ان ت�ون امل�افآت عادلة ومحفزة و تتناسب مع أداء العضو وأداء الشركة .

متفاوتة املقدار و�� ضـــــوء ســـــياســـــة تصـــــدرها �جنة امل�افآت وال��شـــــيحات وتقرها ا�جمعية، و�جب أن عضـــــاء مجلس اإلدارة أم�افأت يجوز أن ت�ون  .2

إلدارة خالل السنة املالية �شتمل تقر�ر مجلس اإلدارة السنوي إ�� ا�جمعية العامة للمساهم�ن ع�� بيان شامل ل�ل ما حصل عليھ أعضاء مجلس ا

ال من م�افآت و�دل مصـروفات وغ�� ذلك من املزايا، وأن �شـتمل كذلك ع�� بيان ما قبضـھ أعضـاء ا�جلس بوصـفهم عامل�ن أو إدار��ن أو نظ�� أعم



�ل عضــو من تار�خ آخر  فنية أو إدار�ة أو اســتشــارات (إن وجدت) وأن �شــتمل كذلك ع�� بيان �عدد جلســات ا�جلس وعدد ا�جلســات ال�ي حضــرها

 .اجتماع ل�جمعية العامة

) إجتماعات متتالية للمجلس دون عذر مشــروع 3إذا قررت ا�جمعية العامة إ��اء عضــو�ة من �غيب من أعضــاء مجلس اإلدارة �ســبب عدم حضــوره ( .3

 ا العضو اي م�افأت عن الف�� ال�ي ت�� أخر إجتماع حضره و�جب عليھ إعادة جميع امل�افآت ال�ي صرفت لھ عن تلك الف��ة.فال�ستحق هذ

: م�افأة أعضاء ال�جان:
ً
 خامسا

 ســــتحقاقاتو�دالت ا�حضــــور وغ��ها من إ آت عضــــو�ة �جانھ املنبثقة منھ �افمفآت وال��شــــيحات بناء ع�� توصــــيات �جنة امل�امجلس اإلدارة و�ــــ�ي ي .1

 و�عتمدها ا�جمعية العامة العادية .

 تت�ون م�افآت عضـــو�ة ال�جان املنبثقة من مجلس اإلدارة من م�افأة ســـنو�ة (مبلغ مقطوع) و�دالت حضـــور االجتماعات وغ��هما من االســـتحقاقات .2

 ل�جدول املضمن ��ا
ً
 .كما هو مو�ح �� هذه السياسة وفقا

 سادسا: م�افأة اإلدارة التنفيذية: 

 كبار التنفيذي�ن و�رنامج وخطط ا�حوافز �شــ�ل مســتمر واعتمادها وذلكبما ف��م �جميع املوظف�ن  ةالرواتب ا�حدد جنة امل�افآت وال��شــيحات بمراجعةتقوم �

 بناء ع�� توصية من اإلدارة التنفيذية و�شتمل م�افآت اإلدارة التنفيذية ما ي��:

 ب��اية �ل شهر ميالدي) .راتب أساس ( •
ً
 شهر�ا

 مثال ، بدل سكن، و�دل مواصالت ، و�دل هاتف .،  و�دالت �شتمل •

 ن ط�ي لھ ولعائلتھ. مزايا تأم� •

 ا�جزئي والك�� والوفاة اثناء العمل) سياسة تأم�ن ع�� ا�حياة (�شمل إصابات العمل و ال�جز •

 للتقييم السنوي الذي يتم ��ذا ا�خصوص •
ً
 .م�افأة سنو�ة مرتبطة بمؤشرات األداء وفقا

 برامج خيارات األسهم (م�ى وجدت). ا�خطط التحف��ية قص��ة األجل املرتبطة باألداء االستثنائي، وا�خطط التحف��ية طو�لة األجل مثل •

، وم�افأة ��اية خدمة حســــب نظام العمل وســــياســــة املوارد البشــــر�ة  ســــنو�ة، وتذاكر ســــفر ســــنو�ةالجازة اإل �شــــمل ع�� ســــبيل املثال  و خرى األ زايا امل •

  .املعتمدة من قبل الشركة

 .مل�افآت كبار التنفيذي�ن من قبل �جنة مل�افآت وال��شيحات واملوجهات العامة يتم إعتماد ا�خطط وال��امج •

 .سياسة امل�افآت للموظف�ن وكبار التنفيذي�ن �� ضوء ا�خطط وال��امج واملوجهات العامة ال�ي تقرها ال�جنة بإق��احيذي يقوم الرئيس التنف •

 :
ً
 : الصرف وآليةإضافية للم�افآت  سياساتسا�عا

 .جتماع ا�جمعية العامةد م�افأة أعضاء مجلس اإلدارة �� إال يجوز ألعضاء مجلس اإلدارة التصو�ت ع�� بن .1

 للضــــــــــــوابط والتوج��ات  تقوم .2
ً
الشــــــــــــركة باإلفصــــــــــــاح عن م�افآت أعضــــــــــــاء ا�جلس وال�جان وكبار التنفيذي�ن �� التقر�ر الســــــــــــنوي �جلس اإلدارة وفقا

 .الصادرة بموجب نظام الشر�ات وأنظمة هيئة السوق املالية ولوائحهما التنفيذية

 من تار�خ انضمامھ للمجلس أو ال� .3
ً
 ملدة عضو�تھ�ستحق العضو امل�افأة اعتبارا

ً
 .جنة ووفقا

يتم إعداد إجراءات صـــــــرف امل�افآت ا�خاصـــــــة بأعضـــــــاء مجلس اإلدارة وال�جان من قبل أم�ن الســـــــر ا�جلس ع�� أن يتم اعتماد أمر صـــــــرفها من قبل  .4

 العضو املنتدب ورئيس مجلس اإلدارة .

ر�ع ســـــــــــنة ميالدية، أما امل�افأة  �شـــــــــــ�ل مرح�� �ليجوز صـــــــــــرف بدل حضـــــــــــور اجتماعات ا�جلس وم�افآت ال�جان و�دل حضـــــــــــور اجتماعات ال�جان  .5

 .نوي الس العامة ا�جمعية اجتماع �� اقرارها �عد �املة فتدفع للمجلس السنو�ة 

 تتحمل الشركة ت�اليف إقامة وتذاكر ل�افة أعضاء ا�جلس وال�جان واإلدارة التنفيذية �� حالة عقد االجتماع خارج مدينة الر�اض .6



: بيان تفاصيل م�افأة أعضاء مجلس اإلدارة
ً
 :و�جانھ  ثامنا

  أعضاء مجلس اإلدارة: )1

 فقط بدل حضور ا�جلسة الواحدة  )أ
ً
 . ) ر�ال 1,500مبلغ قدره (حضور�ا

 ) .ر�ال  150,000(مبلغ سنوي مقطوع للعضو الواحد مبلغ قدره  )ب

اح �عد استيفاء م�افأة مرتبطة باألر�اح : و�� �سبة معينة من صا�� األر�اح تحدد بموجب توصية من �جنة امل�افآت وال��شيحات �� حال تحقيق الشركة ألر� )ت

 لنظام الشر�اتالشروط واملتطلبات النظامية مع مراعاة الفقرة (ب) من املادة الرا�عة من الضوابط واإلجراءات التنظ
ً
 . يمية الصادرة تنفيذا

ة باألداء ومن يجوز مراجعة مبلغ امل�افأة السنو�ة املقطوعة لعضو مجلس بناء ع�� توصية من �جنة امل�افآت وال��شيحات وذلك �� ضوء املتغ��ات املتعلق )ث

 .ثم أخذ موافقة ا�جمعية العامة للمساهم�ن ع�� ذلك

، بينما يتم صرف امل�افأة السنو�ة املقطوعة �عد اعتمادها سنوي ر�ع و نصف و مرح��     �ش�لا�حضور اإلضا��  يتم صرف بدل حضور االجتماعات و�دل )ج

 .من قبل ا�جمعية العامة للمساهم�ن

 أعضاء ال�جان املنبثقة عن مجلس اإلدارة: )2

 .مقابل رئاسة �جنة املراجعة أو عضو���ا ) ر�ال 75,000(مبلغ سنوي مقطوع للعضو الواحد مبلغ قدره  )أ

 .أو عضو���ا امل�افآت وال��شيحاتمقابل رئاسة �جنة  ) ر�ال 50,000(مبلغ سنوي مقطوع للعضو الواحد مبلغ قدره  )ب

 .أو عضو���االتنفيذية �جنة المقابل رئاسة  ) ر�ال 50,000(مبلغ سنوي مقطوع للعضو الواحد مبلغ قدره  )ت

 .م�افأة ألم�ن سر ا�جلس وال�جان التا�عةمقابل  ) ر�ال 50,000(مبلغ سنوي مقطوع للعضو الواحد مبلغ قدره  )ث

 .يتم صرف امل�افأة السنو�ة املقطوعة �عد اعتمادها من قبل ا�جمعية العامة للمساهم�ن )ج

: أح�ام ختامية (مراجعة و�عديل و�شر هذه السياسة):
ً
 تاسعا

 من تار�خ إ ل��ام�عمل بما جاء �� هذه السياسة و�تم اإل
ً
 .للمساهم�ن عتمادها من قبل ا�جمعية العامة بھ من قبل الشركة إعتبارا
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