
 بعد بلق

 نطاق السياسة 2.1 
التعليمات تم تصميم نطاق هذه السياسة بغرض توفير 

لجميع أعضاء مجلس اإلدارة ولجانه  الواضحة
واألعضاء من خارج المجلس ولجنة المراجعة الذين 

يتقاضون مكافآت دورية مقابل خدماتهم عن آلية تحديد 
وصرف واإلفصاح عن تلك المكافآت، كما تحدد 

السياسة اإلطار العام لحوكمة وهيكلة مكافآت كبار 
 التنفيذيين في الشركة.

 نطاق السياسة  2.1
تصميم نطاق هذه السياسة بهدف وضع معايير وإجراءات  تم

واضحة ومحددة توضح لمساهمي الشركة الشروط والمعايير 
واإلجراءات المتبعة عند منح المكافآت ألعضاء مجلس 

اإلدارة وأعضاء اللجان وكبار التنفيذيين بالشركة، باإلضافة 
الى تحديد اإلطار العام لحوكمة وهيكلة مكافآت كبار 

 .نفيذيين في الشركةالت

 أحكام عامة4.1 
أصدرت هذه السياسة باللغتين العربية واإلنجليزية. وتتولى 

مجموعة الموارد البشرية المراجعة لهذه السياسة وفقاً 
 .للسياسات المتبعة في الشركة

 أحكام عامة 4.1
أصدرت هذه السياسة باللغتين العربية واإلنجليزية. وتتولى 

البشرية المراجعة الدورية لهذه السياسة مجموعة الموارد 
وفقاً للسياسات المتبعة في الشركة واللوائح الصادرة من 

 .الجهات ذات العالقة

 اإلطار التنظيمي للسياسة  5.1
( منه إلى أنه اذا كانت 76أشار نظام الشركات في المادة )

مكافآت اعضاء مجلس اإلدارة نسبة معينة من ارباح الشركة 
من االرباح  % 10يجوز ان تزيد هذه النسبة على فال 

الصافية بعد خصم االحتياطيات التي قررتها الجمعية العامة 
من  %5وبعد توزيع ارباح على المساهمين بما ال يقل عن 

 استحقاق يكون رأس مال الشركة المدفوع. كما اشترطت أن
 العضو، يحضرها التي الجلسات عدد مع متناسباً  المكافأة هذه

باطال، كما أنه في جميع  يكون ذلك يخالف وكل تقدير
األحوال، ال يتجاوز ما يحصل عليه عضو مجلس اإلدارة من 
مكافآت ومزايا مالية أو عينية مبلغ خمسمائة ألف لاير سعودي 

 سنوياً.
كما أشارت الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق 

سة المكافآت يجب أن ( منها إلى أن سيا62المالية في المادة )
 المكافآت تقدم تنسجم مع استراتيجية الشركة وأهدافها وأن

على   التنفيذية واإلدارة اإلدارة مجلس أعضاء حث بغرض
 الجزء تربط كأن الطويل، المدى على الشركة وتنميتها إنجاح

 تحدَّد و أن .المدى الطويل عل باألداء المكافآت من المتغير
 والمسؤوليات والمهام الوظيفة، مستوى على بناءً  المكافآت
 العملية، والخبرات العلمية، بشاغلها والمؤهالت المنوطة

 وطبيعة حجم األداء وأن تنسجم مع والمهارات ومستوى
 االعتبار الشركة وأن تأخذ في لدى المخاطر ودرجة

 تفادي مع المكافآت، تحديد في األخرى الشركات ممارسات
 للمكافآت مبرر غير ارتفاع من ذلك ينشأ عن قد ما

 المهنية الكفاءات استقطاب والتعويضات وأن تستهدف
 تعد و أن .فيها المبالغة عدم مع وتحفيزها، عليها والمحافظة

كما  .الجديدة التعيينات عند الترشيحات لجنة مع بالتنسيق
 إذا استردادها أو المكافأة صرف إيقاف يتعين تحديد حاالت

 عضو دقيقة قدمها غير معلومات على بناءً  تقررت أنها تبين
 استغالل لمنع وذلك التنفيذية؛ اإلدارة أو اإلدارة مجلس في

وأن  .مستحقة غير مكافآت عل الوظيفي للحصول الوضع
 مجلس اإلدارة ألعضاء الشركة في أسهم تنظم عملية منح

ً  أم إصداراً جديداً  أكانت سواء التنفيذية واإلدارة  أسهما
 .شركةال اشترتها

 اإلطار التنظيمي للسياسة  5.1
( منه إلى أنه إذا كانت مكافآت 76أشار نظام الشركات في المادة )

اعضاء مجلس اإلدارة نسبة معينة من ارباح الشركة فال يجوز ان 
من االرباح الصافية بعد خصم  % 10تزيد هذه النسبة على 

لى عاالحتياطيات التي قررتها الجمعية العامة وبعد توزيع ارباح 
من رأس مال الشركة المدفوع. كما  %5المساهمين بما ال يقل عن 

 الجلسات عدد مع متناسباً  المكافأة هذه استحقاق يكون اشترطت أن
باطال، كما أنه  يكون ذلك يخالف وكل تقدير العضو، يحضرها التي

في جميع األحوال، ال يتجاوز ما يحصل عليه عضو مجلس اإلدارة 
مالية أو عينية الحد األعلى المنصوص عليه من مكافآت ومزايا 

 بنظام الشركات.
كما أشارت الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق 

( منها إلى أن سياسة المكافآت يجب أن تنسجم 62المالية في المادة )
 حث بغرض المكافآت تقدم مع استراتيجية الشركة وأهدافها وأن

الشركة  على إنجاح تنفيذيةال واإلدارة اإلدارة مجلس أعضاء
 من المتغير الجزء تربط كأن الطويل، المدى على وتنميتها
 على بناءً  المكافآت تحدَّد وأن .المدى الطويل عل باألداء المكافآت
بشاغلها  المنوطة والمسؤوليات والمهام الوظيفة، مستوى

األداء  والمهارات ومستوى العملية، والخبرات العلمية، والمؤهالت
الشركة وأن  لدى المخاطر ودرجة وطبيعة حجم وأن تنسجم مع

 المكافآت، تحديد في األخرى الشركات ممارسات االعتبار تأخذ في
 للمكافآت مبرر غير ارتفاع من ذلك ينشأ عن قد ما تفادي مع

 والمحافظة المهنية الكفاءات استقطاب والتعويضات وأن تستهدف
 لجنة مع بالتنسيق وأن تعد .فيها المبالغة عدم مع وتحفيزها، عليها

 إيقاف كما يتعين تحديد حاالت .الجديدة التعيينات عند الترشيحات
 على بناءً  تقررت أنها تبين إذا استردادها أو المكافأة صرف

 اإلدارة أو اإلدارة مجلس في عضو دقيقة قدمها غير معلومات
 عل الوظيفي للحصول الوضع استغالل لمنع وذلك التنفيذية؛
 الشركة في أسهم وأن تنظم عملية منح .مستحقة غير مكافآت

إصداراً  أكانت سواء التنفيذية واإلدارة مجلس اإلدارة ألعضاء
ً  أم جديداً   .الشركة اشترتها أسهما

وقد أشارت الضوابط واإلجراءات التنظيمية الصادرة عن هيئة 
ساهمة المالسوق المالية تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بالشركات 

المدرجة في الباب الثاني منها إلى الضوابط التنظيمية لمكافآت 
، والتي تنص على أعضاء مجلس اإلدارة في الشركات المساهمة



وقد أشارت الضوابط واإلجراءات التنظيمية الصادرة عن 
هيئة السوق المالية تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بالشركات 
المساهمة المدرجة في الباب الثاني منها إلى الضوابط 
التنظيمية لمكافآت أعضاء مجلس اإلدارة في الشركات 

 في المجلس يراعي أن ، والتي تنص على أنه يجبالمساهمة
 من أعضاء كل عليها يحصل التي المكافآت وصرف تحديد

باإلضافة إلى الضوابط الواردة في نظام الشركات  – المجلس
عادلة ومتناسبة  المكافآت تكون أن -والئحة حوكمة الشركات 

مع اختصاصات العضو واألعمال والمسؤوليات التي يقوم بها 
مجلس اإلدارة المراد باإلضافة إلى األهداف المحددة من قبل 

لجنة  توصية على تحقيقها خالل السنة المالية وأن تكون مبنية
 والمهارة الشركة نشاط مع والمكافآت. ومتناسبة الترشيحات

 القطاع االعتبار بعين الالزمتين إلدارتها. مع األخذ والخبرة
وأن   أعضاء المجلس وخبرة وحجمها الشركة فيه تعمل الذي

معقول الستقطاب أعضاء مجلس ذوي  تكون كافية بشكل
 كفاءة وخبرة مناسبة وتحفيزهم واإلبقاء عليهم،، كما أنه ال

 أعضاء مكافأة بند على التصويت المجلس ألعضاء يجوز
 .العامة اجتماع الجمعية في اإلدارة مجلس
 مقابل مكافأة على الحصول اإلدارة مجلس لعضو يجوز

ً  وذلك المجلسقبل  من المشكلة اللجان في عضويته  لنظام وفقا
 تنفيذية مناصب أو أعمال أي مقابل أو المعتمد الشركة حوكمة
 الشركة، في بها يكلف إضافية استشارية أو إدارية أو أو فنية
 عليها يحصل أن التي يمكن المكافأة الى باإلضافة وذلك

ً  ادارة مجلس عضو بصفته  والنظام الشركات لنظام وفقا
 المجلس أعضاء مكافآت تكون أن يجوزاألساس للشركة، كما 

العضو  خبرة مدى تعكس بحيث المقدار متفاوتة
 يحضرها التي الجلسات وعدد واستقالليته واختصاصاته

 أعضاء مكافأة أن تكون ويجب .االعتبارات من وغيرها
 من نسبة وليست مقطوع مبلغ المستقلين اإلدارة مجلس

 .قراراتهم حيادية أجل تأمين من األرباح

 التي المكافآت وصرف تحديد في المجلس يراعي أن أنه يجب
باإلضافة إلى الضوابط  – المجلس من أعضاء كل عليها يحصل

 تكون أن -ة حوكمة الشركات الواردة في نظام الشركات والئح
عادلة ومتناسبة مع اختصاصات العضو واألعمال  المكافآت

والمسؤوليات التي يقوم بها باإلضافة إلى األهداف المحددة من قبل 
 مجلس اإلدارة المراد تحقيقها خالل السنة المالية وأن تكون مبنية

 نشاط  مع والمكافآت. ومتناسبة لجنة الترشيحات توصية على
 بعين الالزمتين إلدارتها. مع األخذ والخبرة والمهارة الشركة

أعضاء  وخبرة وحجمها الشركة فيه تعمل الذي القطاع االعتبار
المجلس وأن تكون كافية بشكل معقول الستقطاب أعضاء مجلس 

 ذوي كفاءة وخبرة مناسبة وتحفيزهم واإلبقاء عليهم.
 

 عضويته مقابل مكافأة على الحصول اإلدارة مجلس لعضو يجوز
ً  وذلك قبل المجلس من المشكلة اللجان في  حوكمة لنظام وفقا

 أو أو فنية تنفيذية مناصب أو أعمال أي مقابل أو المعتمد الشركة
 باإلضافة وذلك الشركة، في بها يكلف إضافية استشارية أو إدارية

 ادارة مجلس عضو بصفته عليها يحصل أن التي يمكن المكافأة الى
 ً  تكون أن األساس للشركة، كما يجوز والنظام الشركات لنظام وفقا

 خبرة مدى تعكس بحيث المقدار متفاوتة المجلس أعضاء مكافآت
 يحضرها التي الجلسات وعدد واستقالليته العضو واختصاصاته

 مجلس أعضاء مكافأة أن تكون ويجب .االعتبارات من وغيرها
أجل  من األرباح من نسبة وليست مقطوع مبلغ المستقلين اإلدارة
 .قراراتهم حيادية تأمين

 

 مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس اإلدارة5.1 
( 3,000يحصل عضو مجلس اإلدارة على مبلغ وقدره ) .1

لاير سعودي نظير حضور كل جلسة من جلسات المجلس 
سواء كان الحضور بصفة مباشرة او من خالل أي من 

 خواص التواصل عن بعد.
و كافة النفقات الفعلية التي يتحملها عضتقوم الشركة بدفع  .2

مجلس االدارة في سبيل حضور اجتماعات المجلس بما 
 في ذلك مصروفات السفر واإلقامة وااليواء.

 مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس اإلدارة5.1
. يحصل عضو مجلس اإلدارة على مكافأة سنوية تحدد بناًء 1

ن اإلدارة على ا على توصية لجنة الترشيحات والمكافئات ومجلس
 تعرض تلك التوصية على الجمعية العامة العتمادها. 

( لاير 3,000. يحصل عضو مجلس اإلدارة على مبلغ وقدره )2
سعودي نظير حضور كل جلسة من جلسات المجلس سواء كان 

الحضور بصفة مباشرة او من خالل أي من خواص التواصل عن 
 بعد.

 الفعلية التي يتحملها عضو. تقوم الشركة بدفع كافة النفقات 3
مجلس االدارة في سبيل حضور اجتماعات المجلس بما في ذلك 

 مصروفات السفر واإلقامة وااليواء.
. يجوز ان يجمع عضو مجلس اإلدارة بين مكافأة سنوية وبدالت 4

من  44حضور والنسبة المقررة من األرباح حسب نص المادة 
يتعارض مجموع المكافآت التي النظام األساسي للشركة، على اال 

يحصل عليها عضو مجلس اإلدارة عن الحد األقصى المنصوص 
 عليه في نظام الشركات.

مكافآت وتعويضات األعضاء من خارج مجلس ادارة 3.2 
 الشركة عن عضويتهم في اللجان المنبثقة من مجلس اإلدارة
يتقاضى كل عضو من اعضاء اللجان المنبثقة عن مجلس 

شركة من خارج المجلس على مبلغاً مقطوعاً )حسب ادارة ال
 العقد المبرم معه(

مكافآت وتعويضات األعضاء من خارج مجلس ادارة الشركة 3.2 
 عن عضويتهم في اللجان المنبثقة من مجلس اإلدارة

يتقاضى كل عضو من اعضاء اللجان المنبثقة عن مجلس ادارة 
الشركة من خارج المجلس على مبلغاً مقطوعاً )حسب العقد المبرم 



معه( يتضمن كافة مصاريف السفر واإلقامة وااليواء ان تطلب 
 األمر.

 إضافة

 مكافآت ومزايا اإلدارة التنفيذية4.2 
بار المكافأة السنوية لك تقوم لجنة الترشيحات والمكافآت ۔ بمراجعة

التنفيذيين حسب مؤشرات قياس األداء المعتمدة من قبل مجلس 
اإلدارة، وتشمل مكافآت وتعويضات اإلدارة التنفيذية على ما يلي: 

- 
راتب أساسي يتم دفعه في نهاية كل شهر ميالدي ۔ بدالت تشتمل 

أمين ت–تأمين طبي له ولعائلته  –على بدل مواصالت وبدل سكن 
مكافأة سنوية مرتبطة بمؤشرات -صابات العمل والعجز الكلي إ

مزايا اخري تشتمل علي اجازه -قياس األداء وفقا للتقييم السنوي 
وتذاكر سفر سنوية، ومكافأة نهاية الخدمة وفقا نطام العمل وسياسة 

 الموارد البشرية المعتمد من الشركة.
نفيذية حسب ارة التيقوم الرئيس التنفيذي بتنفيذ سياسة مكافآت اإلد

 توصية لجنة المكافآت واعتماد المجلس.
 

مكافآت وتعويضات األعضاء من خارج مجلس ادارة  3.2
الشركة عن عضويتهم في اللجان المنبثقة من مجلس 

 اإلدارة
يتقاضى كل عضو من اعضاء اللجان المنبثقة عن مجلس 

ادارة الشركة من خارج المجلس على مبلغاً مقطوعاً )حسب 
 العقد المبرم معه(

مكافآت وتعويضات األعضاء من خارج مجلس ادارة  3.2
 الشركة عن عضويتهم في اللجان المنبثقة من مجلس اإلدارة

يتقاضى كل عضو من اعضاء اللجان المنبثقة عن مجلس ادارة 
الشركة من خارج المجلس على مبلغاً مقطوعاً )حسب العقد المبرم 

فر واإلقامة وااليواء ان تطلب معه( يتضمن كافة مصاريف الس
 األمر.

 أليات تحديد ودفع المكافآت والتعويضات -3
يتم احتساب التعويضات والمكافآت المستحقة ألعضاء 

مجلس االدارة واألعضاء من خارج المجلس بصفة سنوية 
وذلك بتوصية من لجنة الترشيحات والمكافآت وباعتماد 

مجلس اإلدارة، ومن ثم تعرض كافة المبالغ على الجمعية 
 العامة للمصادقة عليها في أقرب اجتماع لها. 

 مدى تعكس بحيث المقدار متفاوتة فآتالمكا تكون أن يجوز
 واستقالله به المنوطة والمهام واختصاصاته خبرة العضو

 .االعتبارات وغيرها من يحضرها التي الجلسات وعد
 

أليات تحديد ودفع المكافآت والتعويضات ألعضاء مجلس  -3
 اإلدارة واللجان وكبار التنفيذيين

المستقلين نسبة من يجب أال تكون مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة   -

األرباح التي تحققها الشركة أو أن تكون مبنية بشكل مباشر أو غير 

 مباشر على ربحية الشركة.

إذا تبين أن المكافآت التي صرفت ألي من اعضاء المجلس  -2

مبنية على معلومات غير صحيحة أو مضللة تم عرضها على 

نوي فيجب الجمعية العامة أو تضمينها تقرير مجلس اإلدارة الس

 على عضو المجلس إعادتها للشركة ويحق للشركة مطالبته بردها

إذا قررت الجمعية العامة إنهاء عضوية اي من أعضاء مجلس  -3

االدارة فال يستحق العضو اي مكافأة ويجب عليه إعادة جميع 

 المكافآت التي صرفت له عن الفترة التي أبطلت فيها عضويته.

يتم صرف المكافآت والبدالت ألعضاء المجلس وأعضاء اللجان  -4

 المنبثقة من المجلس بشكل سنوي. 

تقسم المكافأة السنوية بين عضوي مجلس االدارة في حالة  -5

تاريخ  االستقالة وتعيين عضو مجلس إدارة جديد وذلك بحسب

 التعيين.

مجلس رة للانتهاء دوتقسم المكافأة بين أعضاء المجلس في حالة  -6

 الدورة.جديدة وذلك بحسب تاريخ بدأ  والبدء بدورة

يتم احتساب التعويضات والمكافآت المستحقة ألعضاء مجلس  -7

االدارة وأعضاء اللجان من خارج المجلس بصفة سنوية وذلك 

بتوصية من لجنة الترشيحات والمكافآت وباعتماد مجلس اإلدارة، 



 

عية العامة للمصادقة عليها ومن ثم تعرض كافة المبالغ على الجم

 في أقرب اجتماع لها

 مدى تعكس بحيث المقدار متفاوتة المكافآت تكون أن يجوز -8

 وعدد واستقالليته به المنوطة والمهام واختصاصاته خبرة العضو

يتم دفع بدل .االعتبارات وغيرها من يحضرها التي الجلسات

رهم سجالت حضوالحضور بشكل سنوي إلى المستحقين بناًء على 

 الجتماعات مجلس اإلدارة أو اللجان المنبثقة عنه.

يتم دفع المقابل المالي عن طريق التحويل إلى الحسابات أو  -9
الشيكات المصرفية أو أي وسيلة أخرى تقرها الشركة، ويتم 
إشعار السادة األعضاء بتفاصيلها من خالل االدارة المعنية 

 بالشركة.
 

 اإلفصاح عن المكافآت -4
يتم اإلفصاح عن المكافآت وفق ما تقضي به اللوائح 

 الصادرة عن الجهات االشرافية.

 اإلفصاح عن المكافآت -4
يتم اإلفصاح عن المكافآت وفق ما تقضي به اللوائح الصادرة عن 

 الجهات ذات العالقة.

 إضافة

 المراجعة والنفاذ -7

 عند – دورية واالشراف بصفة تخضع الالئحة للمراجعة (1
  والترشيحات. المكافآت لجنة قبل من-الحاجة 

تعد هذه الالئحة مكملة وجزءً ال يتجزأ من الئحة حوكمة الشركة  (2
  .ونظام الشركة األساس

كل ما لم يرد بشأنه نص في هذه الالئحة يطبق بشأنه نظام  (3
الشركات السعودي ولوائحه ونظام هيئة السوق المالية ولوائحه 

قرارات الصـادرة مـن الجهـات ونظام الشركة األساس وال
 المختصة فيما يتعلق بالالئحة.

ال يتم تعديل هذه الالئحة إال بناًء على توصية من لجنة المكافآت  (4
والترشيحات وال يسري التعديل أال بعد موافقة الجمعية العامة 
للشركة، ما لم تتضمن األنظمة واللوائح والتعليمات الصادرة 

 لك.من الجهات المختصة غير ذ


