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سیاسة مكافاَت مجلس اإلدارة ولجانھ قام مجلس إدارة شركة إتحاد مصانع االسالك (أسالك) بوضع 
لس اع المججتمإبموجب محضر  وصىأو إتحاد مصانع االسالك (أسالك) بشركة  واإلدارة التنفیذیة 

اھمي عتماد ھذه السیاسة بموجب قرار الجمعیة العامة لمسإوتم ،  م٢٠١٧-١٢-٢٦في   ٦رقم 
  .م ١٤/٠٥/٢٠١٨ الموافق ھـ ٢٨/٠٨/١٤٣٩ بتاریخ جتماعھا المنعقدإالشركة في 

یاسة مكافاَت مجلس اإلدارة س
  واإلدارة التنفیذیة ولجانھ

  لشركة إتحاد مصانع االسالك
 ( أســالك )
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 ٦ صفحة من ٢صفحة 

 

 

  مكافاَت مجلس اإلدارة ولجانة واإلدارة التنفیذیةسیاسة 

 )أسالك(لشركة إتحاد مصانع األسالك 

  

 مقدمة -١

  الھدف -٢

  المعاییر العامة للمكافآت -٣

  مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة -٤

  مكافأة أعضاء اللجان -٥

  مكافأة اإلدارة التنفیذیة -٦

  محددات إضافیة للمكافآت وطریقة الصرف -٧

  اإلدارة ولجانھبیان تفاصیل مكافأة أعضاء مجلس  -٨

  )ه السیاسةمراجعة وتعدیل ونشر ھذ(أحكام ختامیة  -٩

  

  

  : مقدمة -١

 (بشركة إتحاد مصانع اإلسالك سیاسة مكافآت مجلس اإلدارة ولجانھ واإلدارة التنفیذیة " تم إعداد 

الئحة حوكمة الش���ركات الص���ادرة عن  من) ٦١(من المادة ) ١(بھدف التوافق مع الفقرة  )أس���ألك

ھـ������ الموافق ١٦/٥/١٤٣٨وتاریخ ) ٢٠١٧-١٦-٨(مجلس ھیئة السوق المالیة بموجب القرار رقم 

وت��اریخ  ٣/بن��اًء على نظ��ام الش�������رك��ات الص���������ادر ب��المرس�������وم الملكي رقم م م،١٣/٢/٢٠١٧

/  ٠٩/٠٧وتاریخ  ٢٠١٨-٣٥- ١المعدلة بقرار مجلس ھیئة السوق المالیة رقم ھـ�� و٢٨/٠١/١٤٣٧

والمكافآت بـإعداد  والتي نصت على أن تقوم لجنة الترشیحات م،٢٦/٠٣/٢٠١٨ھـ الموافق ١٤٣٩

س���یاس���ة واض���حة لمكافآت أعض���اء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عن المجلس واإلدارة التنفیذیة، 

  ".ورفعھا إلى مجلس اإلدارة للنظر فیھا تمھیداً العتمادھا من الجمعیة العامة 

  :الھدف -٢

معاییر واضحة لمكافآت أعضاء مجلس اإلدارة ولجانھ وكبار التنفیذیین تھدف ھذه السیاسة إلى تحدید 
في ضوء متطلبات نظام الشركات وأنظمة ولوائح ھیئة السوق المالیة، كما تھدف السیاسة إلى جذب 

 ةللجان واإلدارأفراد یتمتعون بقدر من الكفاءة والقدرة والموھبة من أجل العمل في مجلس اإلدارة وا
خالل تبني خطط وبرامج محفّزة للمكافآت ومرتبطة باألداء، مما یساھم في تحسین أداء  التنفیذیة من

 . الشركة وتحقیق مصالح مساھمیھا
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    : المعاییر العامة للمكافآت -٣

بالتوصیة للمجلس بمكافآت أعضاء المجلس وأعضاء اللجان والمكافآت  لترشیحاتتختص لجنة ا
  :للمعاییر المعتمدة وذلك على النحو التاليوكبار التنفیذیین بالشركة، وفقاً 

 .أن تكون المكافآت متناسبة مع نشاط الشركة والمھارات الالزمة إلدارتھا )١
 دارة التنفیذیة على إنجاح الشركةأن تكون المكافآت بغرض حث أعضاء مجلس اإلدارة واإل )٢
  .على المدى الطویل، ومراعاة ربط الجزء المتغیر من المكافآت باألداء )٣
 ة وأھدافھا ومع حجم وطبیعة ودرجةاعي الشركة انسجام المكافآت مع استراتیجیة الشركتر )٤

  . المخاطر لدیھا
 ا ھو سائد في سوق العمل في تحدیدتأخذ الشركة في االعتبار ممارسات الشركات األخرى وم )٥

  .المكافآت، مع تفادي ما قد ینشأ عن ذلك من ارتفاع غیر مبرر للمكافآت والتعویضات
  .فیما یتعلق بالتعیینات الجدیدةوالمكافآت  لترشیحاتإعدادھا بالتنسیق مع لجنة ایتم  )٦
تحدَّد المكافآت بناًء على مستوى الوظیفة، والمھام والمسؤولیات المنوطة بشاغلھا، والمؤھالت  )٧

  .العلمیة، والخبرات العملیة، والمھارات، ومستوى األداء
اصات العضو واألعمال والمسؤولیات التي یقوم أن تكون المكافآت عادلة ومتناسبة مع اختص )٨

بھا ویتحملھا أعضاء مجلس اإلدارة أو اللجان، باإلضافة إلى األھداف المحددة من قبل مجلس 
  .االدارة المراد تحقیقھا خالل السنة المالیة

  .األخذ بعین االعتبار القطاع الذي تعمل فیھ الشركة وحجمھا وخبرة أعضاء مجلس اإلدارة )٩
تكون المكافأة كافیة بشكل معقول الستقطاب أعضاء مجلس إدارة ذوي كفاءة وخبرة مناسبة أن  )١٠

  .وتحفیزھم واإلبقاء علیھم
یجوز أن تكون مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة متفاوتة المقدار بحیث تعكس مدى خبرة العضو  )١١

من  واختصاصاتھ والمھام المنوطة بھ واستقاللھ وعدد الجلسات التي یحضرھا وغیرھا
  . االعتبارات

یتم إیقاف صرف المكافأة أو استردادھا إذا تبین أنھا تقررت بناًء على معلومات غیر دقیقة  )١٢
قدمھا عضو في مجلس اإلدارة أو اإلدارة التنفیذیة؛ وذلك لمنع استغالل الوضع الوظیفي 

 .للحصول على مكافآت غیر مستحقة
 المشكلة المراجعة لجنة في عضویتھ مقابل مكافأة على الحصول اإلدارة مجلس لعضو یجوز )١٣

استشاریة  أو إداریة أو فنیة أو تنفیذیة مناصب أو أعمال أي مقابل أو الجمعیة العامة، قبل من
 بصفتھ علیھا یحصل أن یمكن التي المكافأة إلى باإلضافة وذلك الشركة، في بھا یكلف إضافیة
ً  اإلدارة، مجلس قبل من المشكلة اللجان وفي اإلدارة في مجلس عضواً   الشركات لنظام وفقا
 .األساس الشركة ونظام

 الشركة تحققھا التي األرباح من نسبة المستقلین اإلدارة مجلس أعضاء مكافأة تكون أال یجب )١٤
  .الشركة ربحیة على مباشر غیر أو مباشر بشكل تكون مبنیة أن أو

اإلدارة واإلدارة التنفیذیة في حال تطویر برنامج لمنح أسھم في الشركة ألعضاء مجلس  )١٥
وموظفیھا سواء أكانت إصداراً جدیداً أم أسھماً اشترتھا الشركة یتم ذلك تحت إشراف لجنة 

وبما یتوافق مع النظام األساس للشركة وأنظمة ولوائح ھیئة السوق والمكافآت  لترشیحاتا
   .المالیة ذات العالقة
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  : مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة -٤

من مبلغ معین ) أسالك(تتكون مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة في شركة إتحاد مصانع األسالك  )١
أو بدل حضور عن الجلسات أو بدل مصروفات أو مزایا عینیة أو نسبة من األرباح ویجوز 

نظام الشركات ولوائحھ الجمع بین اثنتین أو أكثر من ھذه المزایا وبما ال یتجاوز ما نص علیھ 
المضمن بھذه السیاسة وأي تعدیالت تطرأ على ھذا المكافأت المقررة  )١( الفقرة ٨البند وفقاً 

     .الحقاً یتم اعتمادھا وفقاً للنظام
 لترشیحاتیجوز أن تكون ھذه المكافأة متفاوتة المقدار وفي ضوء سیاسة تصدرھا لجنة ا )٢

وتقرھا الجمعیة، ویجب أن یشتمل تقریر مجلس اإلدارة السنوي إلى الجمعیة العامة والمكافآت 
للمساھمین على بیان شامل لكل ما حصل علیھ أعضاء مجلس اإلدارة خالل السنة المالیة من 
مكافآت وبدل مصروفات وغیر ذلك من المزایا، وأن یشتمل كذلك على بیان ما قبضھ أعضاء 

) إن وجدت(أو إداریین أو نظیر أعمال فنیة أو إداریة أو استشارات المجلس بوصفھم عاملین 
وأن یشتمل كذلك على بیان بعدد جلسات المجلس وعدد الجلسات التي حضرھا كل عضو من 

  . تاریخ آخر اجتماع للجمعیة العامة
) ٢(في حال كانت مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة نسبة من األرباح فیجب مراعاة أحكام الفقرة  )٣

 .من النظام األساس للشركة) ٤٧(من نظام الشركات والمادة ) ٧٦(المادة  نم
في جمیع الحاالت المذكوره أعالة یجب أال یتجاوز مجموع ما یحصل علیھ عضو مجلس اإلدارة  )٤

الواحد من مكافآت ومزایا مالیة وعینیة في جمیع األحوال مبلغ  خمسمائة ألف لایر سعودي 
 ً   .سنویا

  : اللجانمكافأة أعضاء  -٥

 -باستثناء لجنة المراجعة  -یحدد ویعتمد مجلس اإلدارة مكافآت عضویة لجانھ المنبثقة منھ  )١
  . والمكافآت لترشیحاتاوبدالت الحضور وغیرھا من استحقاقات بناء على توصیة من لجنة 

تتكون مكافآت عضویة اللجان المنبثقة من مجلس اإلدارة حسب مایحدد مجلس اإلدارة كما ھو  )٢
  . )٣(و)٢( الفقرة ٨وفقاً البند موضح في ھذه السیاسة 

أما مكافأة عضویة لجنة المراجعة یتم اعتمادھا من قبل الجمعیة العامة للمساھمین بناء على  )٣
  .توصیة من مجلس اإلدارة وذلك حسب النظام

عند تشكیل عضویة اللجان المنبثقة من مجلس اإلدارة، یراعي عدد اللجان التي یمكن لعضو  )٤
المجلس أن یشغلھا، بحیث ال یتجاوز إجمالي ما یتقاضاه العضو من مكافآت عن عضویتھ في 

  . المجلس واللجان الحد األعلى المنصوص علیھ في نظام الشركات

  :مكافأة اإلدارة التنفیذیة -٦

لكبارالتنفیذیین  والمكافآتبمراجعة برنامج وخطط الحوافز والمكافآت  لترشیحاتاتقوم لجنة  )١
 .بشكل مستمر ورفع التوصیة لمجلس اإلدارة

 تُمنح التي المكافآت أنواع والمكافآت الترشیحات لجنة توصیة على بناءً  اإلدارة مجلس یحدد )٢
 باألداء، المرتبطة والمكافآت الثابتة، المكافآت :المثال سبیل على – الشركة التنفیذیین في لكبار
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 للشركات الصادرة التنظیمیة واإلجراءات الضوابط مع الیتعارض بما – التشجیعیة والمكافأة
 .المساھمة

 الشركة نشاط مع ومتناسبة االستراتیجیة الشركة أھداف مع متوافقة التنفیذیین كبار مكافآت تكون )٣
 .وحجمھا الشركة بھ تعمل الذي القطاع االعتبار في األخذ مع إلدارتھا، والمھارات الالزمة

 المؤھلین بالموظفین واالحتفاظ لجذب المطلوبة التنافسیة الحالة توفیر إلى المكافآت تھدف )٤
 .الشركة إلیھ تحتاج الذي المھارات من العالي المستوى والحفاظ على واألكفاء

ء الخطط وكبار التنفیذیین في ضویقوم الرئیس التنفیذي بتنفیذ سیاسة المكافآت للموظفین  )٥
  .ویعتمدھا مجلس اإلدارة والمكافآت لترشیحاتوالبرامج والموجھات العامة التي تقرھا لجنة ا

   :أحكام ھامة للمكافأت  -٧

ال یجوز ألعضاء مجلس اإلدارة التصویت على بند مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة في اجتماع  )١
  .الجمعیة العامة للمساھمین

باإلفصاح عن مكافآت أعضاء المجلس واللجان وكبار التنفیذیین في التقریر السنوي تقوم الشركة  )٢
لمجلس اإلدارة وفقاً للضوابط والتوجیھات الصادرة بموجب نظام الشركات وأنظمة ھیئة السوق 

  .المالیة ولوائحھما التنفیذیة
 .اً لمدة عضویتھیستحق العضو المكافأة اعتباراً من تاریخ انضمامھ للمجلس أو اللجنة ووفق )٣
 .یكون إستحقاق المكافاة متناسبا مع عدد الجلسات التي یحضرھا العضو )٤
  .الیتم صرف أي مكافاة ألعضاء اللجان التنفیذیین إذا كان اإلجتماع أثناء الدوام الرسمي )٥
 أو جلسة كل بعد یجوز صرف بدل حضور اجتماعات المجلس وبدل حضور اجتماعات اللجان )٦

ً  ربع  .السنویة المكافآت مع أو سنویا
ً  السر وأمین واللجان اإلدارة مجلس أعضاء مكافآت تدفع )٧  السنویة المالیة القوائم اعتماد بعد سنویا

 .الشركة لمساھمي العامة الجمعیة قبل من
ً  التنفیذیة اإلدارة مكافآت دفع )٨  لجنة من توصیة بموجب اإلدارة مجلس من اعتمادھا فور سنویا

  .الترشیحات والمكافآت

  : ولجانھ  بیان تفاصیل مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة  -٨

    :أعضاء مجلس اإلدارة )١
 .لایر  ٣٠٠٠ بدل حضور الجلسة الواحدة  -أ

 ٥٠٠٬٠٠٠الف لایر سنویا والیتجاوز  ١٠٠٬٠٠٠مبلغ سنوي مقطوع  للعضو الواحد قدرھا   -ب
 .الف لایر

 توصیة من لجنةبموجب  نسبة معینة من صافي األرباح تحدد: باألرباح مكافأة مرتبطة  -ت
استیفاء الشروط والمتطلبات  في حال تحقیق الشركة ألرباح بعدوالمكافآت  لترشیحاتا

الضوابط واإلجراءات التنظیمیة الصادرة تنفیذاً  من )٣( الفقرة ٤البند مع مراعاة النظامیة 
 .لنظام الشركات

 ،) مدینة الریاض(من خارج مقراالجتماع  ھم لمن لایر٢٬٠٠٠)سفروانتقال( بدل مقطوع  -ث
 .في ھذا البند)٤(وفقاً للفقرة أو یتم توفیره من قبل الشركة وذلك 

 :التعدیل واّلیات الصرف   -ج
) ب(في یجوز مراجعة مبلغ المكافأة السنویة المقطوعة لعضو مجلس اإلدارة المشار إلیھا 

والمكافآت  لترشیحاتأعاله من فترة إلى أخرى بناء على توصیة من لجنة ا )١( الفقرةمن 



 

سیاسة مكافاَت مجلس اإلدارة 
  ولجانة واإلدارة التنفیذیة

  

 ٦ صفحة من ٦صفحة 

 

 

وذلك في ضوء المتغیرات المتعلقة باألداء ومن ثم أخذ موافقة الجمعیة العامة للمساھمین 
 .على ذلك

  
 :أعضاء لجنة المراجعة  )٢

 لایر  ٣٠٠٠ بدل حضور الجلسة الواحدة.  
 مبلغ سنوي مقطوع للعضو الواحد یحدده مجلس اإلدارة.   

  :أعضاء اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة )٣
  لایر  ٣٠٠٠ حضور الجلسة الواحدةبدل. 

 :مصروفات ومزایا أخرى )٤
 تتحمل الشركة تكالیف تذاكر السفر ألعضاء المجلس واللجان المقیمین خارج مدینة الریاض. 
  تتحمل الشركة تكالیف إقامة وتذاكر السفر لكافة أعضاء المجلس واللجان واإلدارة التنفیذیة

 .الریاضفي حالة عقد األجتماع خارج مدینة 
  ألعضاء المجلس واللجان تكون على الدرجة االولى أو ) ذھاب وإیاب ( جمیع تذاكر السفر

 .األعمال درجة
 ):النشر والنفاذ والتعدیل(أحكـــام ختامیة  -٩

یعمل بما جاء في ھذه السیاسة ویتم االلتزام بھا فورا من قبل الشركة اعتباراً من تاریخ اعتمادھا  )١
 .من قبل الجمعیة العامة للمساھمین 

ویتم عرض أي تعدیالت مقترحة  –یتم مراجعة وتعدیل ھذه السیاسة متى مادعت الحاجة لذلك  )٢
على مجلس اإلدارة، الذي یقوم بدراسة ومراجعة التعدیالت  والمكافآت لترشیحاتمن قبل لجنة ا

المقترحة ویوصي بھا للجمعیة ، والذي یصدر بموجبة قرار من الجمعیة العمومیة للمساھمین 
 .باعتماد ھذه التعدیالت

  .تنشر السیاسة على موقع الشركة اإللكتروني )٣

  

  : ملحوظة

بتاریخ تم اعتماد ھذه السیاسة بموجب قرار الجمعیة العامة لمساھمي الشركة في اجتماعھا المنعقد 
 م ١٤/٠٥/٢٠١٨الموافق  ھـ ٢٨/٠٨/١٤٣٩

  

  

  

  

  


