سياسة صرف مكافآت ومستحقات أعضاء مجلس اإلدارة ولجانه
(قبل وبعد التعديل)
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الحالية

المعدلة

الملحق ( : )8سياسة صرف مكافآت ومستحقات أعضاء مجلس

الملحق ( : )8سياسة صرف مكافآت ومستحقات أعضاء مجلس
اإلدارة ولجانه واإلدارة التنفيذية

اإلدارة ولجانه

مقدمة:

مقدمة:

تهدف هذه السياسة لوضع ضوابط لصرف مكافآت واستحقاقات المجلس تهدف هذه السياسة لوضع ضوابط لصرف مكافآت واستحقاقات المجلس
ولجانه المنبثقة منه من خالل مواد تنظم صرف هذه المستحقات كما ولجانه المنبثقة منه واإلدارة التنفيذية من خالل مواد تنظم صرف هذه
يلي:

المستحقات كما يلي:

المادة األولى – التعريفات:

المادة األولى – التعريفات:

تدل الكلمات والعبارات اآلتية على المعاني الموضحة أمامها ما لم تدل الكلمات والعبارات اآلتية على المعاني الموضحة أمامها ما لم
يقتض السياق خالف ذلك:

يقتض السياق خالف ذلك:
الفترة :هي الفترة التي تحتسب على أساسها عدد جلسات

الفترة :هي الفترة التي تحتسب على أساسها عدد جلسات

أعضاء مجلس اإلدارة بالتطابق مع دورة المجلس التي تبتديء

أعضاء مجلس اإلدارة بالتطابق مع دورة المجلس التي تبتديء

من تاريخ تعيين الجمعية العامة العادية ألعضاء المجلس وتبدأ

من تاريخ تعيين الجمعية العامة العادية ألعضاء المجلس وتبدأ

من تاريخ  1يوليو من السنة المالية السابقة وتنتهي بتاريخ 31

من تاريخ  1يوليو من السنة المالية السابقة وتنتهي بتاريخ 31

يونيو من السنة المالية الالحقة.

يونيو من السنة المالية الالحقة.

المكافأة :هي المكافأة الدورية أو السنوية وأية مزايا عينية أو

المكافأة :هي المكافأة الدورية أو السنوية وأية مزايا عينية أو

مالية يتقاضاها عضو مجلس اإلدارة أو عضو اللجنة نظير

مالية يتقاضاها عضو مجلس اإلدارة أو عضو اللجنة أو

أداءه في مجلس اإلدارة أو أي من لجانه خالل الفترة ،وجمعها

اإلدارة التنفيذية نظير أداءه في مجلس اإلدارة أو أي من لجانه

"مكافآت".

أو اإلدارة التنفيذية خالل الفترة ،وجمعها "مكافآت".

البدل :هو المبلغ المحدد الذي يتقاضاه العضو نظير حضوره

البدل :هو المبلغ المحدد الذي يتقاضاه العضو نظير حضوره

اجتماعات المجلس أو لجان المجلس أو نظير مهام عمل

اجتماعات المجلس أو لجان المجلس أو نظير مهام عمل

داخلية أو خارجية يمثل فيها العضو الشركة بتفويض من

داخلية أو خارجية يمثل فيها العضو الشركة بتفويض من

المجلس أو اإلدارة التنفيذيـة.

المجلس أو اإلدارة التنفيذيـة.

عدد الجلسات التي حضرها :هي عدد الجلسات المجدولة سلفا

عدد الجلسات التي حضرها :هي عدد الجلسات المجدولة سلفا

وكان للعضو حضور فيها سواء شخصيا أو عن طريق احدى

وكان للعضو حضور فيها سواء شخصيا أو عن طريق احدى

طرق التواصل الحديثة ( االجتماع المرئي أو الهاتفي ) على

طرق التواصل الحديثة ( االجتماع المرئي أو الهاتفي ) على

أن ال تقل:

أن ال تقل:

أ /المجلس :عن عدد ( )6جلسات حسب النظام األساسي

أ /المجلس :عن عدد ( )6جلسات حسب النظام األساسي

للشركة والئحة حوكمتها.

للشركة والئحة حوكمتها.

ب /اللجان  :العدد الوارد في الئحة عملها.

ب /اللجان  :العدد الوارد في الئحة عملها.
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إجمالي عدد الجلسات :هي عدد الجلسات المجدولة سلفا.

إجمالي عدد الجلسات :هي عدد الجلسات المجدولة سلفا.

معيار نسبة األداء :يُقصد به المعيار الذي يُقيم أداء عضو

معيار نسبة األداء :يُقصد به المعيار الذي يُقيم أداء عضو

مجلس اإلدارة بناء على مقدار انتاجيته ومساهمته في رفع أداء

مجلس اإلدارة بناء على مقدار انتاجيته ومساهمته في رفع أداء

وربح الشركة ،ومدى التزامه بالمهام والمسؤوليات الموكلة

وربح الشركة ،ومدى التزامه بالمهام والمسؤوليات الموكلة

إليه ،وذلك وفقا لمعايير التقييم الواردة في الباب الرابع من

إليه ،وذلك وفقا لمعايير التقييم الواردة في الباب الرابع من

الئحة حوكمة الشركة ،ويتم قياسه كما يلي:

الئحة حوكمة الشركة ،ويتم قياسه كما يلي:

نسبة األداء

المعيـار

نسبة األداء

المعيـار

 %90فما فوق

1

 %90فما فوق

1

%89 - %70

0.80

%89 - %70

0.80

%69-%60

0.6

%69-%60

0.6

دون ال %60

صـفر

دون ال %60

صـفر

المادة الثانية  -شروط تحديد المكافأة:

اإلدارة التنفيذية أو كبار التنفيذيين :األشخاص المنوط بهم

مع مراعاة األنظمة واللوائح المطبقة من الجهات ذات العالقة ،يراعى

إدارة عمليات الشركة اليومية واقتراح القرارات االستراتيجية

عند تحديد وصرف المكافأة األحكام الواردة بالنظام األساسي للشركة

وتنفيذها ،كالرئيس التنفيذي ونوابه والمدراء العموم ورؤساء

وما ورد في الئحة حوكمة الشركة ،باإلضافة إلى المعايير التالية:

القطاعات.

 1-2انسجامها مع استراتيجية الشركة و أهدافها.

المادة الثانية  -شروط تحديد المكافأة:

 2-2انسجامها مع حجم و طبيعة و درجة المخاطر لدى الشركة.

مع مراعاة األنظمة واللوائح المطبقة من الجهات ذات العالقة ،يراعى

 3-2األخذ في االعتبار ممارسات الشركات االخرى في تحديد عند تحديد وصرف المكافأة األحكام الواردة بالنظام األساسي للشركة
وما ورد في الئحة حوكمة الشركة ،باإلضافة إلى المعايير التالية:

المكافآت.

 4-2أن تكون المكافأة كافية بشكل معقول الستقطاب أعضاء مجلس  1-2انسجامها مع استراتيجية الشركة و أهدافها.
 2-2انسجامها مع حجم و طبيعة و درجة المخاطر لدى الشركة.

ذوي كفاءة وخبرة مناسبة وتحفيزهم واإلبقاء عليهـم.

 5-2أن تقدم المكافآت بغرض حث أعضاء مجلس االدارة و لجانه على  3-2األخذ في االعتبار ممارسات الشركات االخرى في تحديد
المكافآت.

إنجاح الشركة و تنميتها على المدى الطويل.

 6-2أن تكون المكافآت عادلة ومتناسبة مع اختصاصات العضو  4-2أن تكون المكافأة كافية بشكل معقول الستقطاب أعضاء مجلس
واألعمال والمسؤوليات التي يقوم بها ،باإلضافة إلى األهداف
المحددة من قبل مجلس اإلدارة المراد تحقيقها خالل السنة المالية.

ذوي كفاءة وخبرة مناسبة وتحفيزهم واإلبقاء عليهـم.
 5-2أن تقدم المكافآت بغرض حث أعضاء مجلس االدارة و لجانه على
إنجاح الشركة و تنميتها على المدى الطويل.

 7-2عدم ربط صرف مكافآت المجلس بتحقيق الشركة ألرباح.
 8-2أن تكون المكافأة مبنية على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت.

 6-2أن تكون المكافآت عادلة ومتناسبة مع اختصاصات العضو
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المادة الثالثة  -معايير صرف المكافأة:

واألعمال والمسؤوليات التي يقوم بها ،باإلضافة إلى األهداف

 1-3يجب أن يشتمل تقرير مجلس اإلدارة المعروض على الجمعيـة

المحددة من قبل مجلس اإلدارة المراد تحقيقها خالل السنة المالية.

العامة للشركة على بيان شامل لكل ما حصل عليه أعضاء مجلس  7-2عدم ربط صرف مكافآت المجلس بتحقيق الشركة ألرباح.
االدارة خالل السنة المالية من مكافآت وبدالت وغير ذلك من  8-2أن تكون المكافأة مبنية على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت.

المزايا وأن يشتمل كذلك على بيان ما قبضه أعضاء المجلس المادة الثالثة  -معايير صرف المكافأة:
بوصفهم عاملين أو إداريين أو ما قبضوه نظير أعمال فنية أو  1-3يجب أن يشتمل تقرير مجلس اإلدارة المعروض على الجمعيـة
ادارية أو استشارات ،وأن يشتمل أيضا على بيان بعدد جلسات

العامة للشركة على بيان شامل لكل ما حصل عليه أعضاء مجلس

المجلس وعدد الجلسات التي حضرها كل عضو خالل العام

االدارة خالل السنة المالية من مكافآت وبدالت وغير ذلك من

المالي لتقرير المجلس والسياسات المتعلقة بالمكافآت وآلية

المزايا وأن يشتمل كذلك على بيان ما قبضه أعضاء المجلس

تحديدها.

بوصفهم عاملين أو إداريين أو ما قبضوه نظير أعمال فنية أو
ادارية أو استشارات ،وأن يشتمل أيضا على بيان بعدد جلسات

 2-3توصي لجنة الترشيحات والمكافآت للمجلس بمنح مكافآت لرئيس

المجلس وعدد الجلسات التي حضرها كل عضو خالل العام

وأعضاء مجلس االدارة وذلك على النحو التالي:

المالي لتقرير المجلس والسياسات المتعلقة بالمكافآت وآلية

 1-2-3التوصية بمكافأة سنوية قدرها  150ألف لاير بحد أدنى

تحديدها.

لعضو مجلس االدارة
 2-2-3التوصية بمكافأة سنوية قدرها  200ألف لاير بحد أدنى

 2-3توصي لجنة الترشيحات والمكافآت للمجلس بمنح مكافآت لرئيس
وأعضاء مجلس االدارة وذلك على النحو التالي:

لرئيس مجلس االدارة.

 1-2-3التوصية بمكافأة سنوية قدرها  150ألف لاير

 3-2-3ال تتجاوز المكافأة السنوية لرئيس المجلس أو نائبه أو

بحد أدنى لعضو مجلس االدارة.

العضو عن  500ألف لاير شاملة جميع البدالت وذلك

 2-2-3التوصية بمكافأة سنوية قدرها  200ألف لاير

تمشيا مع تعليمات هيئة السوق المالية بهذا الخصوص.

بحد أدنى لرئيس مجلس االدارة.

 3-3يعتمد مجلس االدارة صرف المكافأة ألعضاء المجلس ولجانه
دون الرجوع للجمعية العامة ،على أن يتم االفصاح عن جميع ما

 3-2-3ال تتجاوز المكافأة السنوية لرئيس المجلس أو

يتم صرفه ألعضاء المجلس واللجان بتقرير مجلس االدارة

نائبه أو العضو عن  500ألف لاير شاملة جميع

السنوي الذي يعرض على الجمعية العامة حسب البند المشار اليه

البدالت وذلك تمشيا مع تعليمات هيئة السوق

بتقرير مجلس االدارة بناء على تعليمات هيئة السوق المالية.

المالية بهذا الخصوص.

 4-3يجب أن يفصح مجلس االدارة في تقريره السنوي عن تفاصيل

 3-3يعتمد مجلس االدارة صرف المكافأة ألعضاء المجلس ولجانه

السياسات المتعلقة بالمكافآت وآليات تحديدها والمبالغ والمزايا

دون الرجوع للجمعية العامة ،على أن يتم االفصاح عن جميع ما

المالية والعينية المدفوعة لكل عضو من أعضاءْ مجلس االدارة

يتم صرفه ألعضاء المجلس واللجان بتقرير مجلس االدارة

مقابل أي أعمال أو مناصب تنفيذية أو فنية أو ادارية أو

السنوي الذي يعرض على الجمعية العامة حسب البند المشار

استشارية.

اليه بتقرير مجلس االدارة بناء على تعليمات هيئة السوق

 5-3يجوز أن تكون مكافآت أعضاء مجلس االدارة متفاوتة المقدار
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المالية.

بحيث تعكس مدى خبرة العضو و اختصاصاته والمهام المنوطة

 4-3يجب أن يفصح مجلس االدارة في تقريره السنوي عن تفاصيل

به و استقالله وعدد الجلسات التي يحضرها و غيرها من

السياسات المتعلقة بالمكافآت وآليات تحديدها والمبالغ والمزايا

االعتبارات.

المالية والعينية المدفوعة لكل عضو من أعضا ْء مجلس االدارة
مقابل أي أعمال أو مناصب تنفيذية أو فنية أو ادارية أو

 6-3يحق للجنة الترشيحات والمكافآت واستنادا الى معايير نسبة االداء
التوصية بمكافأة إضافية للعضو المتميز إضافة للمكافأة العامة
المقترحة ألعضاء المجلس أو اللجان.

استشارية.
 5-3يجوز أن تكون مكافآت أعضاء مجلس االدارة متفاوتة المقدار

 7-3مع عدم االخالل بما نصت عليه الفقرة ( )10-3من هذه المادة،

بحيث تعكس مدى خبرة العضو و اختصاصاته والمهام المنوطة

توصي لجنة الترشيحات والمكافآت لمجلس االدارة بصرف

به و استقالله وعدد الجلسات التي يحضرها و غيرها من

مكافآت سنوية ألعضاء المجلس بما في ذلك رئيس المجلس

االعتبارات.

ونائب الرئيس وتحدد قيمة المكافأة بحسب نتائج التقييم ألداء

 6-3يحق للجنة الترشيحات والمكافآت واستنادا الى معايير نسبة االداء

المجلس و وذلك وفق المعادلة التالية:
المكافأة المحددة ×

التوصية بمكافأة إضافية للعضو المتميز إضافة للمكافأة العامة

(عدد الجلسات التي حضرها ÷ إجمالي عدد

الجلسات)

المقترحة ألعضاء المجلس أو اللجان.
 7-3مع عدم االخالل بما نصت عليه الفقرة ( )10-3من هذه المادة،

 8-3في جميع األحوال ال يتجاوز مجموع ما يحصل عليه عضو

توصي لجنة الترشيحات والمكافآت لمجلس االدارة بصرف

مجلس االدارة من مكافآت ومزايا مالية أو عينية مبلغ

مكافآت سنوية ألعضاء المجلس بما في ذلك رئيس المجلس

 500،000لاير (خمسمائة ألف لاير) سنويا وفق الضوابط التي

ونائب الرئيس وتحدد قيمة المكافأة بحسب نتائج التقييم ألداء

تضعها هيئة السوق المالية والئحة حوكمة الشركة.

المجلس و وذلك وفق المعادلة التالية:
المكافأة المحددة × (عدد الجلسات التي حضرها ÷ إجمالي عدد

 9-3يجب أن التكون مكافأة أعضاء مجلس االدارة المستقلين نسبة من
األرباح التي تحققها الشركة أو أن تكون مبنية بشكل مباشر أو
غير مباشر على ربحية الشركة.

الجلسات)
 8-3في جميع األحوال ال يتجاوز مجموع ما يحصل عليه عضو

 10-3ال يستحق العضـو المكافأة في حال كان متغيبا عن أكثر من

مجلس االدارة من مكافآت ومزايا مالية أو عينية مبلغ

 %50من إجمالي عدد الجلسات للمجلس أو لجان المجلس خالل

 500،000لاير (خمسمائة ألف لاير) سنويا وفق الضوابط التي

الفترة سواء كانت لجلسات متتاليـة أو متفرقـة.

تضعها هيئة السوق المالية والئحة حوكمة الشركة.

 11-3في حالة تعذر حضور العضو للجلسات غير المجدولة ال يعتبر

 9-3يجب أن التكون مكافأة أعضاء مجلس االدارة المستقلين نسبة من

غياب  ،وكذلك للجلسات التي تجاوز عددها عدد الجلسات

األرباح التي تحققها الشركة أو أن تكون مبنية بشكل مباشر أو

المعتمدة نظامآ.

غير مباشر على ربحية الشركة.

 12-3في حالة خروج عضو خالل الفترة ،يتم احتساب المكافآت بنسبـة

 10-3ال يستحق العضـو المكافأة في حال كان متغيبا عن أكثر من

الجلسات التي حضرهـا إلـى إجمالي عدد الجلسات المنعقدة خالل

 %50من إجمالي عدد الجلسات للمجلس أو لجان المجلس

الفترة قبل خروجه.

خالل الفترة سواء كانت لجلسات متتاليـة أو متفرقـة.

 13-3في حالة دخول عضو جديد إلـى المجلس ،يتم احتساب المكافآت

 11-3في حالة تعذر حضور العضو للجلسات غير المجدولة ال يعتبر
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بنسبـة الجلسات التي حضرهـا إلـى إجمالي الجلسات المنعقدة

غياب  ،وكذلك للجلسات التي تجاوز عددها عدد الجلسات

خالل الفترة بعد دخولـه.

المعتمدة نظامآ.

 14-3مع عدم اإلخالل بما تنص عليه الفقرة ( )10-3من هذه المادة،

 12-3في حالة خروج عضو خالل الفترة ،يتم احتساب المكافآت

يتـم حساب المكافأة المخصصة لعضو المجلس في حالتي

بنسبـة الجلسات التي حضرهـا إلـى إجمالي عدد الجلسات

الخروج والدخول المشار إليهما في الفقرات ( )12-3و ()13-3

المنعقدة خالل الفترة قبل خروجه.
 13-3في حالة دخول عضو جديد إلـى المجلس ،يتم احتساب

أعاله المعادلة التاليـة:

المكافآت بنسبـة الجلسات التي حضرهـا إلـى إجمالي الجلسات

(مبلغ المكافأة المخصصة ÷ إجمالي عدد الجلسات) × عدد الجلسات

المنعقدة خالل الفترة بعد دخولـه.

التي حضرهـا)
 15-3مع عدم اإلخالل بما تنص عليه الفقرة ( )10-3من هذه المادة

 14-3مع عدم اإلخالل بما تنص عليه الفقرة ( )10-3من هذه المادة،

توصي لجنة الترشيحات والمكافآت بصرف المكافآت السنوية

يتـم حساب المكافأة المخصصة لعضو المجلس في حالتي

ألعضاء اللجان نظير مشاركتهم فيها ،كما توصي بمكافأة

الخروج والدخول المشار إليهما في الفقرات ( )12-3و (-3

إضافية لرؤساء اللجان نظير دورهم وجهدهم فى توجيه وإدارة

 )13أعاله المعادلة التاليـة:

أعمال اللجان وتحقيق النتائج المستهدفة من أعمالها ،على أال

(مبلغ المكافأة المخصصة ÷ إجمالي عدد الجلسات) × عدد الجلسات

يتجاوز مبلغ المكافأة لعضو اللجنـة المكافأة المدرجة في الئحة
عمل تلك اللجنة وهو مائة ألف ( )100.000لاير ولرئيس

التي حضرهـا)
 15-3مع عدم اإلخالل بما تنص عليه الفقرة ( )10-3من هذه المادة
توصي لجنة الترشيحات والمكافآت بصرف المكافآت السنوية

اللجنـة مائة وخمسون ألف ( 150.000لاير).
 16-3تحسب مكافأة أعضاء لجان مجلس االدارة نظير عضويتهم في

ألعضاء اللجان نظير مشاركتهم فيها ،كما توصي بمكافأة

اللجان وفق االجراءات ذاتها المطبقة لحساب مكافآت أعضاء

إضافية لرؤساء اللجان نظير دورهم وجهدهم فى توجيه وإدارة

المجلس نظير عضويتهم في المجلس.

أعمال اللجان وتحقيق النتائج المستهدفة من أعمالها ،على أال

 17-3في حال عضوية أحد أعضاء المجلس بأحد اللجان الفرعية

يتجاوز مبلغ المكافأة لعضو اللجنـة المكافأة المدرجة في الئحة

للمجلس فإنه يستحق المكافأة المخصصة لعضويته بتلك اللجنة

عمل تلك اللجنة وهو مائة ألف ( )100.000لاير ولرئيس

باالضافة الى مكافأة عضوية المجلس.

اللجنـة مائة وخمسون ألف ( 150.000لاير)3.

 18-3على لجنة الترشيحات والمكافآت المراجعة الدورية لسياسة

 16-3تحسب مكافأة أعضاء لجان مجلس االدارة نظير عضويتهم في

صرف مكافآت أعضاء المجلس واللجان وتقييم مدى فاعليتها

اللجان وفق االجراءات ذاتها المطبقة لحساب مكافآت أعضاء

ورفع التوصية للمجلس بأي مقترحات أو تعديالت.

المجلس نظير عضويتهم في المجلس.

 19-3يتم صرف المكافأة السنوية ألمين السر وذلك حسب اآلداء بناء

 17-3في حال عضوية أحد أعضاء المجلس بأحد اللجان الفرعية
للمجلس فإنه يستحق المكافأة المخصصة لعضويته بتلك اللجنة

على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت.

باالضافة الى مكافأة عضوية المجلس.

المادة الرابعة  -المكافأة الشهرية لرئيس مجلس اإلدارة ونائبه:
 1-4تصرف لرئيس المجلس مكافأة شهرية مقدارها ( 10000عشرة

18-3على لجنة الترشيحات والمكافآت المراجعة الدورية لسياسة

آالف لاير) نظير قيامه بتصريف وتوجيه أعمال المجلس والتحقق

صرف مكافآت أعضاء المجلس واللجان وتقييم مدى فاعليتها
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ورفع التوصية للمجلس بأي مقترحات أو تعديالت.

من أدائه لمهامه ومسئولياته الواردة بالنظام األساسي للشركة.
 2-4تصرف لنائب رئيس المجلس مكافأة شهرية مقدارها 5000

 19-3يتم صرف المكافأة السنوية ألمين السر وذلك حسب اآلداء بناء

(خمسة آالف لاير) نظير قيامه بتصريف وتوجيه أعمال المجلس
وكافة المهام الموكلة لرئيس المجلس فى حالة غيابه.

على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت.

المادة الرابعة  -المكافأة الشهرية لرئيس مجلس اإلدارة ونائبه:

المادة الخامسة  -بدل حضور جلسات المجلس واجتماعات  1-4تصرف لرئيس المجلس مكافأة شهرية مقدارها ( 10000عشرة

اللجان:

آالف لاير) نظير قيامه بتصريف وتوجيه أعمال المجلس والتحقق

 1-5يصرف بدل حضور الجلسات للمجلس مبلغا وقدره  3000لاير

من أدائه لمهامه ومسئولياته الواردة بالنظام األساسي للشركة.
 2-4تصرف لنائب رئيس المجلس مكافأة شهرية مقدارها 5000

(ثالثة آالف لاير) للعضو للجلسة الواحدة.

(خمسة آالف لاير) نظير قيامه بتصريف وتوجيه أعمال المجلس

 2-5يصرف بدل حضور الجلسات ألعضاء لجان المجلس مبلغا وقدره

وكافة المهام الموكلة لرئيس المجلس فى حالة غيابه.

 2000لاير (ألفين لاير) للعضو للجلسة الواحدة.
 3-5ال يستحق العضو الغائب أي بدل.

المادة الخامسة  -بدل حضور جلسات المجلس واجتماعات

 4-5اليستحق العضو البدل إال إذا إكتمل نصاب الجلسـة وعقـدت.

اللجان:

 5-5تتحمل الشركة نفقات السفر واإلقامة إذا كان االجتماع خارج مكان  1-5يصرف بدل حضور الجلسات للمجلس مبلغا وقدره  3000لاير
إقامة العضو ،وفي حال تحمل العضو لنفقات إقامته واعاشته

(ثالثة آالف لاير) للعضو للجلسة الواحدة.

وتنقالته يصرف له مبلغ ألف ( )1000لاير لكل ليلة تم إلزامه بها  2-5يصرف بدل حضور الجلسات ألعضاء لجان المجلس مبلغا وقدره
وفقا لحاجة العمل.

 2000لاير (ألفين لاير) للعضو للجلسة الواحدة.

 6-5يصرف بدل حضور جلسات واجتماعات المجلس واللجان ألمين  3-5ال يستحق العضو الغائب أي بدل.
السر على أن يكون بدل الحضور مساوي لبدل أعضاء مجلس  4-5اليستحق العضو البدل إال إذا إكتمل نصاب الجلسـة وعقـدت.
االدارة وكذلك الحال بالنسبة لنفقات السفر واالقامة خارج مكان  5-5تتحمل الشركة نفقات السفر واإلقامة إذا كان االجتماع خارج مكان
إقامة أمين السر.

إقامة العضو ،وفي حال تحمل العضو لنفقات إقامته واعاشته

المادة السادسة  -بدالت لتكليفات بمهام عمل أو تمثيل الشركة

وتنقالته يصرف له مبلغ ألف ( )1000لاير لكل ليلة تم إلزامه بها

داخليا أو خارجيا:

وفقا لحاجة العمل.

فى حالة تكليف عضو المجلس أو اللجان بمهام عمل أو تمثيل للشركة  6-5يصرف بدل حضور جلسات واجتماعات المجلس واللجان ألمين
داخليا أو خارجيا بحيث يصب ذلك فى خدمة مصالح الشركة وأهدافها

السر على أن يكون بدل الحضور مساوي لبدل أعضاء مجلس

االستراتيجية وتطوير أعمالها  ،فيكون إستحقاق البدالت لمثل هذه المهام

االدارة وكذلك الحال بالنسبة لنفقات السفر واالقامة خارج مكان

وفقا للضوابط التالية:

إقامة أمين السر.

 1-6ال تنطبق هذه البدالت على رئيس المجلس ونائبه فيما يختص بمهام المادة السادسة  -بدالت لتكليفات بمهام عمل أو تمثيل الشركة
تمثيل الشركة المنصوص بالنظام األساسي.

داخليا أو خارجيا:

 2-6ال تنطبق مثل هذه البدالت على األعضاء التنفيذين الذين يؤدون فى حالة تكليف عضو المجلس أو اللجان بمهام عمل أو تمثيل للشركة
مهام تنفيذية للشركة ويتقاضون رواتب شهرية نظير أداء مهامهم
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داخليا أو خارجيا بحيث يصب ذلك فى خدمة مصالح الشركة وأهدافها

ومسئولياتهم الوظيفية.

 3-6يحدد بدل التكليف بتمثيل الشركة في األنشطة والفعاليات ذات االستراتيجية وتطوير أعمالها  ،فيكون إستحقاق البدالت لمثل هذه المهام
الصلة بأعمال الشركة التي تنظمها جهات رسمية أو شبه رسمية وفقا للضوابط التالية:
أو خاصة داخل أو خارج المملكة بمبلغ  2000لاير (ألفي لاير)  1-6ال تنطبق هذه البدالت على رئيس المجلس ونائبه فيما يختص بمهام
لكل يوم يتطلبه وجود ومشاركة العضو في هذه االنشطة
والفعاليات.

تمثيل الشركة المنصوص بالنظام األساسي.
 2-6ال تنطبق مثل هذه البدالت على األعضاء التنفيذين الذين يؤدون
مهام تنفيذية للشركة ويتقاضون رواتب شهرية نظير أداء مهامهم

 4-6يحدد بدل التكليف بأداء مهام عمل خارجية للشركة بمبلغ ألفي

ومسئولياتهم الوظيفية.

 2000لاير (ألفي لاير) لكل يوم يتطلبه أداء هذه المهام.

 5-6ألغراض تطبيق هذه المادة ،يتم اعتبار العضو مكلفا بأداء مهام  3-6يحدد بدل التكليف بتمثيل الشركة في األنشطة والفعاليات ذات
داخلية أو خارجية أو موفدا لتمثيل الشركة إذا كان ذلك بتفويض

الصلة بأعمال الشركة التي تنظمها جهات رسمية أو شبه رسمية

وقرار من المجلس أو لجنتـه التنفيذيـة يحدد فيه طبيعة المهمة

أو خاصة داخل أو خارج المملكة بمبلغ  2000لاير (ألفي لاير)

والنتائج المتوقعه منها وأي توجيهات ذات صلة والفترة الزمنية

لكل يوم يتطلبه وجود ومشاركة العضو في هذه االنشطة

للمهمة.

والفعاليات.

 6-6باإلضافة إلى البدل الممنوح نظير تمثيل الشركة أو أداء مهام عمل  4-6يحدد بدل التكليف بأداء مهام عمل خارجية للشركة بمبلغ ألفي
داخلية أو خارجية ،تتحمل الشركة نفقات السفر واإلقامة للعضو
إذا كانت المهمة خارج مكان إقامته.

 2000لاير (ألفي لاير) لكل يوم يتطلبه أداء هذه المهام.
 5-6ألغراض تطبيق هذه المادة ،يتم اعتبار العضو مكلفا بأداء مهام

 7-6يكون استحقاق البدل مستوفيا بعد تقديم العضو لتقرير مفصل عن

داخلية أو خارجية أو موفدا لتمثيل الشركة إذا كان ذلك بتفويض

المهمة المكلف بها واعتماد التقرير من قبل المجلس أو اللجنـة

وقرار من المجلس أو لجنتـه التنفيذيـة يحدد فيه طبيعة المهمة

التنفيذيـة.

والنتائج المتوقعه منها وأي توجيهات ذات صلة والفترة الزمنية
للمهمة.

المادة السابعة :اإلفصاح عن مكافآت أعضاء المجلس وأعضاء
اللجان وكبار التنفيذيين:

 6-6باإلضافة إلى البدل الممنوح نظير تمثيل الشركة أو أداء مهام عمل

 1-7يلتزم المجلس بما يلى:

داخلية أو خارجية ،تتحمل الشركة نفقات السفر واإلقامة للعضو

 1-1-7اإلفصاح عن سياسة المكافآت وعن كيفية تحديد مكافآت

إذا كانت المهمة خارج مكان إقامته.

أعضاء المجلس وآعضاء اللجان واإلدارة التنفيذية فى  7-6يكون استحقاق البدل مستوفيا بعد تقديم العضو لتقرير مفصل عن
المهمة المكلف بها واعتماد التقرير من قبل المجلس أو اللجنـة
الشركة.
التنفيذيـة.
 2-1-7اإلفصاح بدقة وشفافية وتفصيل في تقرير مجلس اإلدارة

عن المكافآت الممنوحة ألعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء المادة السابعة :مستحقات ومكافأة اإلدارة التنفيذية:
اللجان واإلدارة التنفيذية بصورة مباشرة أو غير مباشرة تقوم لجنة الترشيحات والمكافآت بمراجعة دورية لسلم الرواتب والمزايا
 ،دون إخفاء أو تضليل ،سواء أكانت مبالغ أم منافع أم الوظيفية بالشركة واعتمادها من مجلس االدارة؛ والتوصية للمجلس
مزايا  ،أيا كانت طبيعتها وإسمها ،وإذا كانت المزايا بمستحقات ومكافآت االدارة التنفيذية وكبار التنفيذيين ،وتشتمل
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أسهما فى الشركة  ،فتكون القيمة المدخلة للسهم هى مستحقات مكافآت اإلدارة التنفيذية وكبار التنفيذيين على ما يلي:
 1-7نوعية المستحقات والمكافآت وصريقة الصرف:

القيمة السوقية عند تاريخ اإلستحقاق.

 1-1-7راتب أساس (يتم صرفه بنهاية كل شهر ميالدي وبصفة

 3-1-7توضيح العالقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت

شهرية)

المعمول بها ،وبيان أي إنحراف جوهري عن هذه

 2-1-7صرف البدالت المستحقة وتشتمل على سبيل المثال ال

السياسة.

الحصر ،بدل سكن ،وبدل مواصالت ،وبدل إتصال ...

 4-1-7بيان التفاصيل الالزمة بشأن المكافآت والتعويضات

الخ ) وذلك حسب النظام.

المدفوعة لكل ممن يلي على حدة:
.i

أعضاء مجلس اإلدارة

 3-1-7مزايا تأمين طبي له ولعائلته.

.ii

خمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى مكافآت من

 4-1-7مكافأة سنوية مرتبطة بمؤشرات األداء وفقا للتقييم السنوي

الشركة على أن يكون من ضمنهم الرئيس التنفيذي
.i

الذي يتم بهذا الخصوص.

والمدير المالي

 5-1-7الخطط التحفيزية قصيرة األجل المرتبطة بآداء الموظف

أعضاء اللجان.

وآداء الشركة ،والخطط التحفيزية طويلة األجل مثل
برامج خيارات األسهم (متى وجدت).

 2-7يكون اإلفصاح الوارد في هذه المادة في تقرير مجلس اإلدارة

 6-1-7مزايا أخرى تشمل على سبيل المثال ال الحصر ،إجازة

ووفقا للجداول المرفقة أدناه.

سنوية ،وتذاكر سفر سنوية ،خدمات المطارات التنفيذية.

نموذج (أ) مكافآت أعضاء مجلس االدارة

ومكافأة نهاية خدمة حسب نظام العمل وسياسة الموارد
البشرية المعتمدة من قبل الشركة.
 7-1-7يتم صرف المستحقات والمكافآت أعاله بالريال السعودي.
 8-1-7يصرف الراتب والبدالت المرتبطة به بصور شهرية.
 9-1-7تصرف باقي المكافآة بعد إعتمادها من مجلس االدارة.

المادة الثامنة :اإلفصاح عن مكافآت أعضاء المجلس وأعضاء
اللجان وكبار التنفيذيين:
نموذج (ب) مكافآت أعضاء اللجان

 1-8يلتزم المجلس بما يلى:
 1-1-8اإلفصاح عن سياسة المكافآت وعن كيفية تحديد مكافآت
أعضاء المجلس وآعضاء اللجان واإلدارة التنفيذية فى
الشركة.
 2-1-8اإلفصاح بدقة وشفافية وتفصيل في تقرير مجلس اإلدارة
عن المكافآت الممنوحة ألعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء
اللجان واإلدارة التنفيذية بصورة مباشرة أو غير مباشرة
 ،دون إخفاء أو تضليل ،سواء أكانت مبالغ أم منافع أم
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مزايا  ،أيا كانت طبيعتها وإسمها ،وإذا كانت المزايا

نموذج (ج) مكافآت كبار التنفيذيين

أسهما فى الشركة  ،فتكون القيمة المدخلة للسهم هى
القيمة السوقية عند تاريخ اإلستحقاق.
 3-1-8توضيح العالقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت
المعمول بها ،وبيان أي إنحراف جوهري عن هذه
السياسة.
 4-1-8بيان التفاصيل الالزمة بشأن المكافآت والتعويضات
المدفوعة لكل ممن يلي على حدة:
.iii

أعضاء مجلس اإلدارة .

.iv

خمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى مكافآت من
الشركة على أن يكون من ضمنهم الرئيس التنفيذي
والمدير المالي.

.ii

أعضاء اللجان.

 2-8يكون اإلفصاح الوارد في هذه المادة في تقرير مجلس اإلدارة
ووفقا للجداول المرفقة أدناه.
نموذج (أ) مكافآت أعضاء مجلس االدارة
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نموذج (ب) مكافآت أعضاء اللجان:

نموذج (ج) مكافآت كبار التنفيذيين
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