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  مقدمةالمادة األوىل: 

 
ً
کة  إدارة  من  حرصا    درجة   تحقیق   وبغرض   الحوکمة،   فاعلیة   رفع  عىل  الشر

 
  أهداف  الشفافیة، وتحقیق   من   عالیة

کة، کة  تبنت  فقد   أدائها،  وتطویر   الشر سياسة مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عنه واإلدارة    الشر

ي التنفيذية  
کة  ف     وذلك   الشر

ً
ي   الواردة   والضوابط  للمعایي    وفقا

کات  نظام   ف  کات،   حوکمة  والئحة   الشر   واألنظمة   الشر

 .ذات العالقة األخرى  واللوائح

إعداد  و   تم  اإلدارة  مكافآت مجلس  عنه  لجان  السياسة  التنفيذية  المنبثقه  كة  واإلدارة  مع  بالشر التوافق  بهدف 

ي نصت عىل أن تقوم لجنة  61المادة )
كات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية، والت  ( من الئحة حوكمة الشر

شيحات ب  "    المجلس  عن  المنبثقة  واللجان  اإلدارة  مجلس  أعضاء   لمكافآت واضحة  سياسة  إعداد المكافآت والي 

   فيها   للنظر   اإلدارة   مجلس  إىل  ورفعها   ارة التنفيذية، واإلد
ً
ي   يراىع  عىل أن  العامة،  الجمعية  من  العتمادها   تمهيدا

  ف 

 تنفيذها.  من  والتحقق عنها،  واإلفصاح باألداء،  ترتبط  معايي   اتباع السياسة تلك

 التعريفات المادة الثانية: 

ي رايقصد بالكلمات والعبا
 :الموضحة أمامها ما لم يقض سياق النص خالف ذلكت التالية المعان 

 .هيئة السوق المالية : الهيئة

 .سياسة مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عنه واإلدارة التنفيذية: السياسة

كات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية  : الحوكمة  الئحة  .الئحة حوكمة الشر

كة  حوكمة نظام كة حوكمة ال نظام  : الشر كة مساهمة سعودية عامة  -زهرة الواحة للتجارة لشر  .شر

كة كة : الشر كة مساهمة سعودية عامة  -زهرة الواحة للتجارة شر  .شر

كة بموجب أح : العامة الجمعية  ل من مساهمي الشر
َّ
كة األساسي جمعية تشك كات ونظام الشر  .كام نظام الشر

كة مجلس إدارة  : المجلس أو  اإلدارة  مجلس كة مساهمة سعودية عامة -زهرة الواحة للتجارة شر  .شر

كة  : اللجنة شيحات والمكافآت المنبثقة عن مجلس إدارة الشر  .لجنة الي 

واقي    : التنفيذيي     كبار   / التنفيذية  اإلدارة اليومية،  كة  الشر عمليات  إدارة  بهم  المنوط   رارات الق  احاألشخاص 

كة و وتنفيذها،  تيجية ااالسي   ي الشر
 
ي أعضاء اإلدارة التنفيذية ف

 
كة، وباف  .. يشمل ذلك الرئيس التنفيذي للشر

 .أي شخص يتم دعوته لحضور اجتماع اللجنة من غي  أعضائها : المدعوون
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باألداء، والخطط    : المكافآت ي حكمها، والمكافآت الدورية أو السنوية المرتبطة 

المبالغ والبدالت واألرباح وما ف 

ية  ة أو طويلة األجل، وأي م  التحفي   ي  ز قصي 
ايا عينية أخرى، باستثناء النفقات والمصاريف الفعلية المعقولة الت 

كة  .عن عضو مجلس اإلدارة لغرض تأدية عمله   تتحملها الشر

 السياسة أهدافالمادة الثالثة: 

ي ضوء    وضعتهدف هذه السياسة إىل  
معايي  واضحة لمكافآت أعضاء مجلس اإلدارة ولجانه وكبار التنفيذيي   ف 

كات وأنظمة ولوائح هيئة السوق المالية، كما تهدف السياسة إىل جذب أفراد يتمتعون بقدر   متطلبات نظام الشر

ي مجلس اإلدارة واللجان من الكفاءة والقدرة والموهبة من  
واإلدارة التنفيذية من خالل    المنبثقه عنه   أجل العمل ف 

مصالح   وتحقيق  كة  الشر أداء  تحسي    ي 
ف  يساهم  مما  باألداء،  ومرتبطة  للمكافآت  زة 

ّ
محف وبرامج  خطط  ي 

تبت 

  .مساهميها 

 المسؤولیاتالمادة الرابعة: 

شیحات  لجنة • اح  السیاسة  ومراجعة   إعداد   عن   مسؤولة  والمکافآت  الي  ات  واقي  ي   التغیي 
  مناسبة   تراها   الت 

 .فیها  للنظر  اإلدارة  لمجلس  ورفعها 

شیحات   لجنة   ومساندة   دعم   عن  مسؤول  اإلدارة   مجلس   ي   ش أم •   هذه  وتحدیث   إلصدار   والمکافآت   الي 

ي  اإلجراءات وتطویر  السیاسة، 
ي  تساعد  الت 

 .تطبیقها  ف 

 . قرارها إل العامة العادية  الجمعية  عىلسياسة المكافآت  تعرض  •

ية باإلدارة • ي التنفيذية    اإلدارة المالية وإدارة الموارد البشر
 
کة  ف ي   ورد   ما   تنفیذ   عن  مسؤولة  الشر

 
  السیاسة  هذه  ف

كة.  اف مجلس اإلدارة المسؤول عن تطبيقها بالشر  بإشر

 

 المراجع المادة الخامسة: 

رقم   • الملكي  بالمرسوم  الصادر  كات  الشر بتاري    خ  3)م/  نظام  الموافق  1437/ 1/ 28(  م  2015/ 11/ 10ه 

 . م2020/ 02/ 25ه الموافق 1441/ 7/ 1المعدلة بقرار مجلس هيئة السوق المالية بتاري    خ 

كة • بتاري    خ    النظام األساسي للشر الموافق  1440/ 10/ 10الصادر   عىلي قرار 2019/ 6/ 13ه 
ً
بناءا الجمعية    م 

كة بتاري    خ الغي  عادية  العامة   .م2019/ 5/ 19ه الموافق  1440/ 9/ 14للشر

   الصادرة  التنظیمیة  واإلجراءات  الضوابط •
ً
کات  لنظام   تنفیذا کاتالب   الخاصة  الشر   المدرجة  المساهمة  شر

 .المالیة السوق  هیئة  من الصادر 
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كات    الئحة  • بتاري    خ    (2017-16-8)  رقم  القرار   بموجب   المالية   السوق   هيئة  مجلس  عن  الصادرةحوكمة الشر

رقم    م2017/ 2/ 13  الموافقه  1438/ 5/ 16 المالية  السوق  هيئة  مجلس  بقرار  (   2019-57-3)المعدلة 

 م2019/ 5/ 20الموافق ه 1440/ 9/ 15تاري    خ ب 

کةا حوکمة  الئحة  •  .لشر

شيحات  لجنة عمل  الئحة  •  .المكافآتو   الي 

 الئحة عمل لجنة الحوكمة.  •

 المكافآت معايي  المادة السادسة: 

كة، ومتطلبات الئحة الحوكمة، تخضع مكافآت أعضاء   دون اإلخالل بالمتطلبات النظامية والنظام االساسي للشر

 :التالية اإلدارة واللجان المنبثقة عنه واإلدارة التنفيذية للمعايي   مجلس

كة االسي  انسجامها   • المدى  لطوي   ا دافهتيجية وأامع خطط الشر ة  المدى وقصي  ا  وأنشطتها ة  لذي  والقطاع 

كة إلدارتها ه والمهارة الالزمة تعمل في  . ، وحجم وطبيعة ودرجة المخاطر لدى الشر

م المكافآت بغرض حث أعضاء مجلس اإلدارة و  •
َّ
اإلدارة التنفيذية عىل إنجاح  عنه و   المنبثقةاللجان  أن تقد

كة وتنميتها عىل المدى   .باألداء عىل المدى الطويل الطويل، كأن تربط الجزء المتغي  من المكافآت  الشر

د المكافآت بناء  عىل مستوى الوظيفة، والمهام والمسؤوليات المنوطة بشاغلها، والمؤهالت العلمية، •
َّ
  أن تحد

 .ت، ومستوى األداءرات العملية، والمهااوالخي  

ي تحديد المكافآت، مع تفادي ما قد ينشأ عن ذلك  •
كات األخرى ف  ي االعتبار ممارسات الشر

  من ارتفاع األخذ ف 

ر للمكافآت والتعويضات  .غي  مي 

ها، مع عدم المبالغة فيها •  .أن تستهدف استقطاب الكفاءات المهنية والمحافظة عليها وتحفي  

شيحات والمكافآت و  • ية عند التعيينات الجديدةإدارة أن تعد بالتنسيق مع لجنة الي   .الموارد البشر

كة   • ي الشر
التنفيذية  عنه و   المنبثقة اللجان  عضاء مجلس اإلدارة و أل تنظيم منح أسهم ف  أكانت  اإلدارة  سواء 

 ر إصدا
ً
 أم أسهما

ً
 جديدا

ً
كة ا تها الشر  .اشي 

ي يقوم بها ويتحملها  •
 أن تكون المكافآت عادلة ومتناسبة مع اختصاصات العضو واالعمال والمسؤوليات الت 

  د تحقيقها خالل السنة رااإلدارة، باإلضافة اىل األهداف المحددة من قبل مجلس اإلدارة المأعضاء مجلس  

 .المالية 

شيحات والمكافآت •  .أن تكون المكافآت مبنية عىل توصية لجنة الي 
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ة أعضاء مجلس اإلدارة • كة وحجمها وخي   .األخذ بعي   االعتبار القطاع الذي تعمل فيه الشر

المكافأة كافية   • تكون  هم  أن  وتحفي   مناسبة  ة  وخي  ذوي كفاءة  مجلس  أعضاء  الستقطاب  معقول  بشكل 

 .عليهم واإلبقاء

مكافأة سنوية )مبلغ مقطوع( وبدالت حضور  تتكون من  عنه    المنبثقة اللجان  مجلس اإلدارة و   أعضاءمكافآت   •

ها من اال  ي هذه السياسة.  وفقا للم االستحقاقاتجتماعات وغي 
 وضح ف 

 عىل توصية من مجلس اإلدارة.  بناء  و من قبل الجمعية العامة  اعتمادها لجنة المراجعة يتم   أعضاءمكافأة  •

ي لجنة الم •
  اجعة المشكلة من قبل الجمعية ر يجوز لعضو مجلس اإلدارة الحصول عىل مكافأة مقابل عضويته ف 

ي بموج- العامة، أو مقابل أي أعمال أو مناصب تنفيذية أو فنية أو إدارية أو استشارية  
إضافية    -ب ترخيص مهت 

ي 
 ف 
ً
ي يمكن أن يحصل عليها بصفته عضوا

كة، وذلك باإلضافة اىل المكافأة الت  ي الشر
مجلس اإلدارة    يكلف بها ف 

كات والنظام األساسي   لنظام الشر
ً
ي اللجان المشكلة من قبل مجلس اإلدارة، وفقا

 .وف 

ة العضو واختصاصاته   يجوز أن تكون مكافآت اعضاء مجلس اإلدارة متفاوتة المقدار بحيث  •   تعكس مدى خي 

ها من االعتبا ها وغي  ي يحض 
 .تراوالمهام المنوطة به واستقالله وعدد الجلسات الت 

ي رصفت ألي من أعضاء مجلس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية راإذا تبي   للجنة الم •
  جعة أو الهيئة أن المكافآت الت 

ي تقرير مجلسمبنية عىل معلومات غي  صحيحة أو مضلله تم  
  عرضها عىل الجمعية العامة او تضمينها ف 

كة مطالبته بردها كة، ويحق للشر  .اإلدارة السنوي، فيجب إعادتها للشر

 عنه  المنبثقة واللجان اإلدارة مجلس اعضاء مكافأة: السابعةالمادة 

ي يحصل عليها  ز تكون مكافأة عضو مجلس اإلدارة وجميع الم •
  تقرها الجمعية العامة كما    –إن وجدت    – ايا الت 

ي حدود ما نص عليه   راراتالعادية وذلك بما يتوافق مع الق
 
ي هذا الشأن، وف

 
  والتعليمات الرسمية الصادرة ف

كات ولوائحه  .نظام الشر

 او بدل حضور عن الجلسات أو م  •
ً
 معينا

ً
  يا عينية أو نسبة زايجوز ان تكون مكافأة عضو مجلس اإلدارة مبلغا

ي االرب 
 
 .المزايااح ويجوز الجمع بي   اثنتي   أو أكير من هذه معينة من صاف

كة، فال يجوز أن تزيد هذه النسبة عىل   • ي   %(10)إذا كانت المكافأة نسبة معينة من أرباح الشر
األرباح،    من صاف 

كة  الشر ونظام  كات  الشر نظام  ألحكام   
ً
تطبيقا العامة  الجمعية  قررتها  ي 

الت  االحتياطيات  خصم  بعد    وذلك 

، وبع كة المدفوع، عىل أن يكونر من  %(  1)د توزي    ع رب  ح عىل المساهمي   ال يقل عن  األساسي   أس مال الشر



 

7 

 

سياسة مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة  

 عنه واإلدارة التنفيذية

 
يكون   يخالف ذلك  تقدير  العضو، وكل  ها  يحض  ي 

الت  الجلسات   مع عدد 
ً
متناسبا المكافأة  استحقاق هذه 

 
 
 .باطل

ي جميع األحوال،  •
مالية أو   مزايا ال يتجاوز مجموع ما يحصل عليه عضو مجلس اإلدارة من مكافآت و يجب أف 

ي تضعها الجهة المختصة   عينية
، وفق الضوابط الت 

ً
 .مبلغ خمسمائة ألف ريال سنويا

كة أو أن تكون   • ي تحققها الشر
يجب أال تكون مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة المستقلي   نسبة من األرباح الت 

كة  مبنية  .بشكل مباشر أو غي  مباشر عىل ربحية الشر

ي   •
 لما ورد ف 

 
أعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة    مزايا من هذه المادة تكون مكافآت و   د السابقةالبنو اعماال

 للجدول أدناه عنه
ً
 :وفقا

  أعضاء مجلس اإلدارة:  -1

 المبلغ  البيان 

 ريال(  3,000ثالثة األف ريال )  بدل حضور الجلسة الواحدة

 ريال( 100,000ريال )مائة الف  )مبلغ مقطوع( الغي  تنفيذي عضو مجلس اإلدارة   مكافأة

 صفر ريال  التنفيذي عضو مجلس اإلدارة   مكافأة

 

 سنوي   األخرى   ت بدال الو   االجتماعات يتم رصف بدل حضور  
ً
المكافأة السنوية المقطوعة   ، بينما يتم رصفا

 .من قبل الجمعية العامة اعتمادها بعد 

 
  : لجنة المراجعةأعضاء  -2

 المبلغ  البيان 

 ريال(  3,000ثالثة األف ريال )  الواحدةبدل حضور الجلسة 

 ريال( 30,000ثالثون الف ريال ) )مبلغ مقطوع( الغي  تنفيذيعضو اللجنة   مكافأة

 

حضور   بدل  رصف   سنوي   األخرى   ت بدال ال و   االجتماعاتيتم 
ً
إىلي ،  ا السنوية   رصف  باإلضافة  المكافأة 

 .المقطوعة
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شيحات والمكافآت: لجنة أعضاء  -3   الي 

 المبلغ  البيان 

 ريال(  2,000الفان ريال )  بدل حضور الجلسة الواحدة

ون الف ريال ) )مبلغ مقطوع( الغي  تنفيذي عضو اللجنة   مكافأة  ريال(  20,000عشر

 

  : لجنة ادارة المخاطر أعضاء  -4

 المبلغ  البيان 

 ريال(  2,000الفان ريال )  بدل حضور الجلسة الواحدة

ون الف ريال ) )مبلغ مقطوع( الغي  تنفيذيعضو اللجنة   مكافأة  ريال(  20,000عشر

 

  : لجنة الحوكمةأعضاء  -5

 المبلغ  البيان 

 ريال(  2,000الفان ريال )  بدل حضور الجلسة الواحدة

ون الف ريال ) )مبلغ مقطوع( غي  تنفيذيعضو اللجنة ال  مكافأة  ريال(  20,000عشر

 

 مكافآت اإلدارة التنفيذية : الثامنةالمادة 

شيحات بمراجعة سلم الرواتب المحدد لجميع الموظفي   وكبار التنفيذيي   وبرنامج   • تقوم لجنة المكافآت والي 

مكافآت   وتشتمل  التنفيذية  اإلدارة  توصية من  بناء عىل  واعتمادها وذلك  بشكل مستمر  الحوافز  وخطط 

 :  اإلدارة التنفيذية عىل ما يىلي

 .تب أساسي را ▪

ي له وألشته ▪  .تأمي   طت 

 اجتماىعي تأمي    ▪

 .انتقال أو تأمي   وسيلة انتقال مناسبةبدل  ▪

 .أو تأمي   سكن مناسب له وألشته بدل سكن  ▪

ات األداء و  ▪  للتقييم السنوي الذي يتم بهذا الخصوصزيادة سنوية مرتبطة بمؤشر
ً
 . وفقا

 للتقييم السنوي و ت األداء امكافأة سنوية مرتبطة بمؤشر  ▪
ً
 .الذي يتم بهذا الخصوصوفقا
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ية طويلة األجل إن وجدت ▪  .مكافأة تحفي  

والمز  ▪ له وألشته  االبدالت  السفر  وتذاكر  األبناء  تعليم  األخرى كبدل  السنوية مدفوعة    واإلجازةيا 

 لقانون العمل   ومكافاة األجر 
ً
كة السعودي نهاية الخدمة وفقا ية بالشر  . والئحة إدارة الموارد البشر

كةأي مكافآت أو بد  ▪  .الت اخرى يتم اعتمادها من مجلس إدارة الشر

شيحات وا • امج العامة لمكافآت كبار التنفيذيي    السياسات و   مراجعة ب   لمكافآتتقوم لجنة الي  الخطط والي 

 . العتمادها لمجلس اإلدارة  وتقوم برفع ما توصلت إليه من نتائج 

ي ضوء   •
الخطط  السياسات و يقوم الرئيس التنفيذي بتنفيذ سياسة المكافآت للموظفي   وكبار التنفيذيي   ف 

ي تقرها  
امج العامة الت  شيحات والمكافآت والمعتمدة من مجلس اإلدارةوالي   . لجنة الي 

والمك   تقوم  • شيحات  الي  للرئيس  بمراجعة  فآت  الجنة  السنوية  والمكافآت  الحوافز  ورفعها    التنفيذي رصف 

 . العتمادها لمجلس اإلدارة  

 المكافآت  رصف: التاسعةالمادة 

ي جد–المكافآت    تضف 
ي هذه السياسة  ةول المكافآت والمزايا المرفقاوفقا لما هم منصوص عليه ف 

بالريال    - ف 

ي الحسابات البنكية المحددة من جانب  أو ما يعادله بأي عملة اخرى ويتم الدفع من    السعودي
خالل قيد مباشر ف 

ي 
 .الشخص المعت 

ةالمادة   عامة  أحكام: العاشر

ي اجتماع الجمعية العامة •
 
 .ال يجوز ألعضاء مجلس اإلدارة التصويت عىل بند مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة ف

كة، ونظام حوكمة  • كة، والئحة الحوكمة تعد هذه السياسة مكملة للنظام األساسي للشر  .الشر

ي هذه السياسة يطبق بشأنه األنظمة واللوائح ذات الصلة الصادرة من الجهات  •
  كل ما لم يرد بشأنه نص ف 

 .لمختصةا

 اإلفصاح: ةالحادية عشر المادة 

  يجب أن يشتمل تقرير مجلس اإلدارة إىل الجمعية العامة العادية عىل بيان شامل لكل ما حصل عليه أعضاء •

، وأن يشتمل كذلك  المزايا مجلس اإلدارة خالل السنة المالية من مكافآت وبدل مضوفات وغي  ذلك من  

بيان ما قبضه أعضاء المجلس بوصفهم عاملي   أو إداريي   أو ما قبضوه نظي  أعمال فنية أو إدارية أو    عىل

ي   ت،ااستشار 
 عىل بيان بعدد جلسات المجلس وعدد الجلسات الت 

ً
ها كل عضو من  وأن يشتمل أيضا  حض 

ي  للجمعية العامة  تاري    خ آخر اجتماع
 
 . سمي  دي 31أو خالل السنة المالية المنتهية ف
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ي الفقرة    •

كة عن    السابقة دون اإلخالل بما ورد ف  أعضاء مجلس االدارة واللجان  من هذه المادة، تفصح الشر

اكي  المكافآت عىل أن يكون من    وا ن تلقالمنبثقة منه واإلدارة التنفيذية )اكي  خمسة من كبار التنفيذيي   مم

ي الئحة الحوكمة (الماىلي والمدير  التنفيذي ضمنهم الرئيس 
 للمتطلبات النظامية المحددة ف 

ً
 . وفقا

 

 النفاذ : ةالمادة الثانية عشر 

  مجلس  عىلي  تطبيقها  مسؤولية  وتقع   العادية   العامة  الجمعية   من  إقرارها   تاري    خ  من  نافذة   السياسة  هذه  تكون 

ي لتمكي   المساهمي   والجمهور وأصحاب المصالح    اإلدارة ويتم نشر 
ون  كة اإللكي  هذه السياسة عىل موقع الشر

 . من االطالع عليها 

شيحات  لجنة  وبمساندة -  اإلدارة   مجلس   يقوم    من  للتأكد   بشكل دوري   السياسة   هذه   بمراجعة  -والمكافآت  الي 

ات  مالءمتها  ي  للتغي 
كة  أعمال طبيعة  عىل  تطرأ  قد  الت  اتيجية،  الشر يعات وأهدافها االسي    ذات والتنظيمات  والتشر

 .بخصوصها  العامة للجمعية والتوصية  العالقة،


