الشركة املتحدة لإللك ﺮونيات

مرفقات البند رقم )(22
التعديالت املق ﺮحة ع ى سياسة املكافآت

الشركة املتحدة لإللك ﺮونيات  -اكس ﺮا
التعديالت ع ى سياسة املكافآت
النص الحا ي
أوال :أعضاء مجلس اإلدارة:
تتضمن مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة ما ي ي:
-

-

مكافأة سنوية ثابتة بقيمة  200ألف ريال سعودي حسب نظام الشركات وحسب النظام األساﺳ للشركة ،بحيث ال يتجاوز مجموع ما
ً
يحصل عليه عضو مجلس اإلدارة من مكافآت ومزايا مالية  -أو عينية مبلغ خمسمائة ألف ريال سنويا ،وفق الضوابط ال تضعها الجهة
املختصة ،وذلك حسب سياسة املكافآت أعالﻩ.
بدل حضور جلسات اجتماعات مجلس اإلدارة وقدرها  3000ريـال سعودي لكـل عضو عن كل جلسة.
صرف لكل عضو إذا كان مقر إقامته الدائم خارج املدينة ال تنعقد ا اجتماعات مجلس اإلدارة بدل إركاب يعادل قيمة تذكرﻩ الدرجة
االو ى ع ى الخطوط السعوديه باإلضافة إ ى بدل مبيت بمعدل  2000ريال سعودي عن كل يوم من أيام االجتماع.
يتم صرف مبلغ مقطوع كتعويض عن مصاريف السكن واألكل والتنقالت وخالفه عند حضـور اجتماع مجلس اإلدارة خارج مدينه الخ ﺮ
)املركز الرئيﺴ للشركه( وفـي أي مدينة أخرى داخل اململكة يعادل مبلغ مقطوع وقدرﻩ  3000ريال سعودي لكل عضو يحضر االجتماع
باإلضافة إ ى تذكرة سفر درجة أو ى )ذهاب وعودة( من مدينه الخ ﺮ إ ى املدينـة ال سيعقد ا االجتماع أو ما يعادل قيم ا.

النص الجديد
أوال :أعضاء مجلس اإلدارة:
تتضمن مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة ما ي ي:
-

-

يتقا كل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة مكافأة سنوية ثابتة بقيمة  280ألف ريال سعودي ،ويتقا رئيس املجلس مكافأة سنوية ثابتة
بقيمة  400ألف ريال سعودي ،حسب نظام الشركات وحسب النظام األساﺳ للشركة ،بحيث ال يتجاوز مجموع ما يحصل عليه عضو مجلس
اإلدارة من مكافآت ومزايا مالية  -أو عينية الحد املسموح به وفق الضوابط ال تضعها الجهة املختصة.
بدل حضور جلسات اجتماعات مجلس اإلدارة وقدرها  3000ريـال سعودي لكـل عضو عن كل جلسة.
صرف لكل عضو إذا كان مقر إقامته الدائم خارج املدينة ال تنعقد ا اجتماعات مجلس اإلدارة بدل إركاب يعادل قيمة تذكرة سفر درجة
أو ى )ذهاب وعودة( باإلضافة إ ى بدل مبيت بمعدل  2000ريال سعودي عن كل يوم من أيام االجتماع.
يتم صرف مبلغ مقطوع كتعويض عن مصاريف السكن واألكل والتنقالت وخالفه عند حضـور اجتماع مجلس اإلدارة خارج مدينه الخ ﺮ )املركز
الرئيﺴ للشركه( وفـي أي مدينة أخرى داخل اململكة يعادل مبلغ مقطوع وقدرﻩ  3000ريال سعودي لكل عضو يحضر االجتماع باإلضافة إ ى
تذكرة سفر درجة أو ى )ذهاب وعودة( من مدينة اإلقامة إ ى املدينـة ال سيعقد ا االجتماع أو ما يعادل قيم ا.

يتم صرف مبلغ مقطوع كتعويض عن مصاريف السكن واالكل والتنقالت وخالفه لكل عضو مجلس اثناء حضورﻩ اجتماع مجلس االدارﻩ
خارج اململكه بمبلغ مقطوع قدرﻩ  3000دوالر باالضافه ا ى تذكرﻩ سفر درجه او ى )ذهاب وعودﻩ( من الخ ﺮ ا ى املدينه ال سيعقد ا
االجتماع او ما يعادل قيم ا.
إذا طلب رئيس مجلس اإلدارة من أي من اللجان عقـد اجتماع للجنة خارج مدينه الخ ﺮ أو مشاركة أي من أعضاء اللجان أو جميعهم ي اجتماع
مجلس اإلدارة فيتم تعويض األعضاء الحاضرين عن املصاريف أسوﻩ بأعضاء مجلس االدارة.
هذا و ي حالة عقد أك ﺮ من اجتماع ي نفس اليوم واملكان فإن التعويضات عن املصاريف املذكورة أعالﻩ تصرف ملرة واحدة فقط لكل عضو.
يجوز ملجلس اإلدارة صرف مكافآت ألعضاء مجلس اإلدارة نظ ﺮ أي أعمال فنية أو إدارية أو استشارات كلفهم املجلس ا ،ع ى أن يتم عرض
توصية مجلس اإلدارة ع ى الجمعية العامة للمساهم ن للموافقة عل ا.

يتم صرف مبلغ مقطوع كتعويض عن مصاريف السكن واالكل والتنقالت وخالفه لكل عضو مجلس اثناء حضورﻩ اجتماع مجلس االدارﻩ خارج
اململكه بمبلغ مقطوع قدرﻩ  3000دوالر باالضافه ا ى تذكرﻩ سفر درجه او ى )ذهاب وعودﻩ( من مدينة اإلقامة ا ى املدينه ال سيعقد ا
االجتماع او ما يعادل قيم ا.
إذا طلب رئيس مجلس اإلدارة من أي من اللجان عقـد اجتماع للجنة خارج مدينه الخ ﺮ أو مشاركة أي من أعضاء اللجان أو جميعهم ي اجتماع
مجلس اإلدارة فيتم تعويض األعضاء الحاضرين عن املصاريف أسوﻩ بأعضاء مجلس االدارة.
هذا و ي حالة عقد أك ﺮ من اجتماع ي نفس اليوم واملكان فإن التعويضات عن املصاريف املذكورة أعالﻩ تصرف ملرة واحدة فقط لكل عضو.
يجوز ملجلس اإلدارة صرف مكافآت ألعضاء مجلس اإلدارة نظ ﺮ أي أعمال فنية أو إدارية أو استشارات كلفهم املجلس ا ،ع ى أن يتم عرض توصية
مجلس اإلدارة ع ى الجمعية العامة للمساهم ن للموافقة عل ا.

ً
ثانيا اللجان املنبثقة عن مجلس اإلدارة :
تتضمن مكافآت أعضاء اللجان املنبثقة عن مجلس اإلدارة ما ي ي:

ً
ثانيا اللجان املنبثقة عن مجلس اإلدارة :
تتضمن مكافآت أعضاء اللجان املنبثقة عن مجلس اإلدارة ما ي ي:

-

-

مكافأة سنوية ثابتة بقيمة  80,000ريال سعودي ألعضاء اللجنة من خارج مجلس اإلدارة وبالنسبة ألعضاء اللجنة من داخل مجلس
اإلدارة فإن املكافأة السنوية الثابتة تكون بقيمة  60,000ريال سعودي ،وذلك وفق الضوابط ال تضعها الجهة املختصة ،وذلك حسب
سياسة املكافآت أعالﻩ.
بدل حضور جلسات اجتماعات اللجنة وقدرها  3000ريـال سعودي لكـل عضو عن كل جلسة.
صرف لكل عضو إذا كان مقر إقامته الدائم خارج املدينة ال تنعقد ا اجتماعات اللجنة بدل إركاب يعادل قيمة تذكرﻩ الدرجة االو ى
ع ى الخطوط السعوديه باإلضافة إ ى بدل مبيت بمعدل  2000ريال سعودي عن كل يوم من أيام االجتماع.
يتم صرف مبلغ مقطوع كتعويض عن مصاريف السكن واألكل والتنقالت وخالفه عند حضـور اجتماع اللجنة خارج مدينه الخ ﺮ )املركز
الرئيﺴ للشركه( وفـي أي مدينة أخرى داخل اململكة يعادل مبلغ مقطوع وقدرﻩ  3000ريال سعودي لكل عضو يحضر االجتماع باإلضافة
إ ى تذكرة سفر درجة أو ى )ذهاب وعودة( من مدينه الخ ﺮ إ ى املدينـة ال سيعقد ا االجتماع أو ما يعادل قيم ا.

صفحة  1من 2

-

يتقا كل عضو من أعضاء اللجان مكافأة سنوية ثابتة بقيمة  80,000ريال سعودي ،ويتقا رئيس كل لجنة مكافأة سنوية ثابتة بقيمة
 120ألف ريال سعودي ،وذلك وفق الضوابط ال تضعها الجهة املختصة ،وذلك حسب سياسة املكافآت أعالﻩ.
بدل حضور جلسات اجتماعات اللجنة وقدرها  3000ريـال سعودي لكـل عضو عن كل جلسة.
صرف لكل عضو إذا كان مقر إقامته الدائم خارج املدينة ال تنعقد ا اجتماعات اللجنة بدل إركاب يعادل قيمة تذكرة سفر درجة أو ى
)ذهاب وعودة( باإلضافة إ ى بدل مبيت بمعدل  2000ريال سعودي عن كل يوم من أيام االجتماع.
يتم صرف مبلغ مقطوع كتعويض عن مصاريف السكن واألكل والتنقالت وخالفه عند حضـور اجتماع اللجنة خارج مدينه الخ ﺮ )املركز الرئيﺴ
للشركه( وفـي أي مدينة أخرى داخل اململكة يعادل مبلغ مقطوع وقدرﻩ  3000ريال سعودي لكل عضو يحضر االجتماع باإلضافة إ ى تذكرة
سفر درجة أو ى )ذهاب وعودة( من مدينه الخ ﺮ إ ى املدينـة ال سيعقد ا االجتماع أو ما يعادل قيم ا.

الشركة املتحدة لإللك ﺮونيات  -اكس ﺮا
التعديالت ع ى سياسة املكافآت
-

يتم صرف مبلغ مقطوع كتعويض عن مصاريف السكن واالكل والتنقالت وخالفه لكل عضو اثناء حضورﻩ اجتماع اللجنة خارج اململكه
بمبلغ مقطوع قدرﻩ  3000دوالر باالضافه ا ى تذكرﻩ سفر درجه او ى )ذهاب وعودﻩ( من الخ ﺮ ا ى املدينه ال سيعقد ا االجتماع او ما
يعادل قيم ا.

ي حالة عقد أك ﺮ من اجتماع ي نفس اليوم واملكان فإن التعويضات عن املصاريف املذكورة أعالﻩ تصرف ملرة واحدة فقط لكل عضو.

صفحة  2من 2

-

يتم صرف مبلغ مقطوع كتعويض عن مصاريف السكن واالكل والتنقالت وخالفه لكل عضو اثناء حضورﻩ اجتماع اللجنة خارج اململكه بمبلغ
مقطوع قدرﻩ  3000دوالر باالضافه ا ى تذكرﻩ سفر درجه او ى )ذهاب وعودﻩ( من الخ ﺮ ا ى املدينه ال سيعقد ا االجتماع او ما يعادل قيم ا.

ي حالة عقد أك ﺮ من اجتماع ي نفس اليوم واملكان فإن التعويضات عن املصاريف املذكورة أعالﻩ تصرف ملرة واحدة فقط لكل عضو.

الشركة املتحدة لإللك ﺮونيات

مرفقات البند رقم )(23
سياسة ضوابط ومعاي ﺮ منافسة الشركة

الشركة املتحدة لإللك ﺮونيات
ضوابط ومعاي ﺮ املنافسة
الغرض
ً
تم صياغة تلك الضوابط واملعاي ﺮ تماشيا مع قرار مجلس هيئة السوق املالية بتعديل الئحة حوكمة الشركات بتاريخ 20
مايو 2019م واملتضمن إصدار ضوابط ألعمال املنافسة تصدرها الجمعية العامة للشركة ً -
بناء ع ى اق ﺮاح مجلس اإلدارة
– وذلك لتوضيح منافسة الشركة وآلي ا ومفهوم أعمال املنافسة ،وآلية تحقق مجلس اإلدارة من منافسة عضو املجلس
ألعمال الشركة أو منافس ا ي أحد فروع النشاط الذي تزاوله ،وذلك ال اما بمتطلبات الفقرة ) (3من املادة ) (46من
الئحة حوكمة الشركات.
مفهوم أعمال املنافسة:
ُ
يدخل ي مفهوم االش ﺮاك ي أي عمل ينافس الشركة أو منافس ا ي أحد فروع النشاط الذي تزاوله ما ي ي:
 تأسيس عضو مجلس اإلدارة لشركة أو مؤسسة فردية أو تملكه حصة مسيطرة ي شركة أو منشأة أخرى ،تزاول
نشاطا من نوع نشاط الشركة أو مجموع ا.
 قبول عضوية مجلس إدارة شركة أو منشأة منافسة للشركة أو مجموع ا ،أو تو ي إدارة مؤسسة فردية منافسة أو
شركة منافسة أيا كان شكلها ،فيما عدا تاب ي الشركة.
 حصول العضو ع ى وكالة تجارية أو ما ي حكمها ،ظاهرة كانت أو مست ﺮة ،لشركة أو منشأة أخرى منافسة للشركة
أو مجموع ا.
أغراض الشركة:
يكون غرض الشركة حسب ما نصت عليه املادة الثالثة من النظام األساﺳ  ،هذا وتمارس الشركة أنشط ا وفق األنظمة
املتبعة وبعد الحصول ع ى ال ﺮاخيص الالزمة من الجهات املختصة إن وجدت.
منافسة الشركة
 يل م أعضاء مجلس اإلدارة بإبالغ مجلس اإلدارة بشكل كامل وفوري بمشاركته – املباشرة أو غ ﺮ املباشرة – ي أي
أعمال من شأ ا منافسة الشركة ،أو بمنافسته الشركة – بشكل مباشر أو غ ﺮ مباشر – ي أحد فروع النشاط الذي
ً
تزاوله  ،وذلك وفقا ألحكام نظام الشركات ونظام السوق املالية ولوائحهما التنفيذية.
 ال يجوز لعضو مجلس اإلدارة أن يش ﺮك ي أي عمل من شأنه منافسة الشركة ،أو أن ينافس الشركة ي أحد فروع
النشاط الذي تزاوله؛ وإال كان للشركة أن تطالبه أمام الجهة القضائية املختصة بالتعويض املناسب ،ما لم يكن
ً
حاصال ع ى ترخيص من الجمعية العامة العادية يسمح له القيام بذلك.
 إذا رغب عضو مجلس اإلدارة ي االش ﺮاك ي عمل ُينافس الشركة ،أو منافس ا ي أحد فروع النشاط الذي تزاوله،
فيجب مراعاة ما ي ي:
 .1إبالغ مجلس اإلدارة باألعمال املنافسة ال يرغب ي ممارس ا ،وإثبات هذا اإلبالغ ي محضر اجتماع مجلس
اإلدارة.
 .2عدم اش ﺮاك العضو صاحب املصلحة ي التصويت ع ى القرار الذي يصدر ي هذا الشأن ي مجلس اإلدارة
وجمعيات املساهم ن.
الئحة الحوكمة )(V 2.3

صفحة  1من 2
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 .3قيام رئيس مجلس اإلدارة بإبالغ الجمعية العامة العادية عند انعقادها باألعمال املنافسة ال يرغب ي مزاول ا
عضو املجلس ،وذلك بعد تحقق مجلس اإلدارة من منافسة عضو املجلس ألعمال الشركة أو منافس ا ي أحد
فروع النشاط الذي تزاوله وفقا لهذﻩ الضوابط واملعاي ﺮ ،ع ى أن يتم التحقق من هذﻩ األعمال بشكل سنوي.
 .4الحصول ع ى ترخيص من الجمعية العامة العادية للشركة يسمح للعضو بممارسة األعمال املنافسة.
 ع ى من يرغب ي ترشيح نفسه لعضوية مجلس اإلدارة أن يفصح ملجلس اإلدارة والجمعية العامة بإش ﺮاكه ي عمل
من شأنه منافسة الشركة  ،أو منافس ا ي أحد فروع النشاط الذي تزاوله.
رفض منح ال ﺮخيص
إذا رفضت الجمعية العامة منح ال ﺮخيص لعضو مجلس اإلدارة باالش ﺮاك ي عمل من شأنه منافسة الشركة أو أن
ينافس الشركة ي أحد فروع النشاط الذي تزاوله بموجب املواد املتعلقة ي النظام والئحة حوكمة الشركات ،فع ى عضو
مجلس اإلدارة تقديم استقالته خالل مهلة تحددها الجمعية العامة ،وإال ُعدت عضويته ي املجلس من ية ،وذلك ما لم
يقرر العدول عن منافسة الشركة أو توفيق أوضاعه طبقا لنظام الشركات ولوائحه التنفيذية قبل انقضاء املهلة املحددة
من قبل الجمعية العامة.
مراجعة وتعديل تلك الضوابط
تقوم لجنة ال ﺮشيحات واملكافآت بالشركة بمراجعة هذﻩ الضوابط واملعاي ﺮ بصفة دورية أو كلما دعت الحاجة إ ى ذلك،
وذلك لضمان تماش ا مع القواعد واألنظمة ذات العالقة ،وكذلك تقييم فاعلي ا ي تحقيق أغراضها.

الئحة الحوكمة )(V 2.3

صفحة  2من 2

