سياسة ماكفآت أعضاء حملس االدارة

التنفيذيںى اى ,لرس كة
وحلان احمل لس وكبار
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?
املادة االوىل :أحاكم عامة
?
ً
 .1تعد حلنة الرىشيحات واملاكفآت هذه السياسة وتعمل عىل مر 
وحىوز هلا استطالع وامسع
دوراى مىى لزم االمر  ،
اجعهىا 
مرئيات االدارة التنفيذية 
بشأهىا.
?
 

الىى تطرأ عىل هذه السياسة إىل موافقة حملس االدارة 

نظمة
اال
العامىدها وفق
الىى حىمك ذلك.

 .2حىضع التعديالت 

  .3حىب أن تنسجم هذه السياسة مع 
اسرىاتيجية ,
الرسكة وأهداهڡا.

إحىاح ,

 .4الغرض من 
وتنميهىا عىل املدى
الرسكة
تقدمى املاكفآت هو حث أعضاء حملس االدارة واالدارة التنفيذية عىل 

.5

.6
.7
.8

الطويل.
ً

حىدد املاكفأة تبعا ملستوى الوظيفة املعنية واملهام واملسؤوليات املنوطة بشاغلها ومؤهالته العملية والعملية ومستوى
?

االداء واال حىازات احملققة.
 حىب أن تنسجم هذه السياسة وطبيعة 
احملاطر احمليطة اى ,لرس كة.
?
لواحى وأنظمة ,
الرس كة الداخلية مع هذه السياسة.
 حىب أن تتوافق
?
?
 
االخذ ىڡ االعتبار اممرسات ,
الرس اكت االخرى ىڡ حىديد املاكفآت ،مع تفادي ما قد ينشأ عن ذلك من ارتفاع غرى

مرىر لملاكفآت والتعويضات.

علهىا وحى  
 .9
فرىها ،وعدم املبالغة فهىا.
تسهىدف هذه السياسة استقطاب الكفاءات املهنية واحملافظة 
واىلتنسيق مع حلنة الرىشيحات واملاكفآت.
 .10أن رىاىع عند أي تعيينات جديدة 
 .11أن رىاىع حاالت إيقاف رصف املاكفأة 
واسرىدادها إذا  
تبںى أهىا بنيت عىل معلومات غرى دقيقة أو مغلوطة قدمت



الوظيىڡ للحصول عىل ماكفآت غرى مستحقة.
املعىى هىا ،وذلك ملنع استغالل الوضع

من الشخص 
?
?

لالنظمة -منح أهسم ىڡ ,
الرسكة العضاء حملس االدارة واالدارة التنفيذية سواء أاكنت
 .12حى  رى هذه السياسة – وفقا

ً
أهسما 
اشرى هىا ,
إصدارا جديدا أم
الرس كة.
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?
تعزرى ثقافة االفصاح والشفافية لدى ,
 .13هىدف هذه السياسة إىل  
الرس كة ،مىا يتوافق مع االنظمة ذات العالقة.
املادة الثانية :نطاق التطبيق

وحىوز 
لتطبيهڡا
االسرىشاد هىا
وحلانه ،واالدارة التنفيذية اى ,لرسكة  ،
ينرصف تطبيق هذه السياسة عىل حملس االدارة 
جزىى عىل معوم 
?
موظىڡ ,
الرس كة.
ىلك أو 
بشلك 

املادة الثالثة :مسؤولية التطبيق
واىلتنسيق مع االدارة التنفيذية اى ,لرس كة مىتابعة تطبيق هذه السياسة من قبلها،
تقوم حلنة الرىشيحات واملاكفآت 



والتحقق من سالمة االجراءات املتخذة ،
وتقومى أي احىرافات قد تنشأ ىڡ التطبيق ،وتقوم اىلرفع إىل احمل لس ىڡ لك
يستدىع ذلك لغرض التوجيه.
أمر

وحلانه
املادة الرابعة :ماكفآت أعضاء حملس االدارة 
 .1تتكون ماكفأة أعضاء حملس االدارة من مبلغ  
احللسات أو مز ااى معينه أو نسبة معينه
معںى أو بدل حضور عن 
 ?
اثنںى أو ,
بںى  
احلمع  
أكرى من هذه املز ااى.
صاىڡ اال راىح  ،
وحىوز 
من 
 ?
 .2إذا اكنت املاكفأة نسبة معينه من  ,
صاىڡ اال راىح ،وذلك
أراىح الرسكة ،فال  حىوز أن  رى يد هذه النسبة عىل )(%10من 
الىى 


املسامهںى ال يقل عن  %5من رأس مال
احلمعية العامة ،وبعد توزيع رحى عىل
قررهىا 
بعد خمص االحتياطات 
,
الرسكة املدفوع.
?

 .3ىڡ محيع االحوال ال يتجاوز ما حىصل عليه عضو حملس االدارة من ماكفآت ومز ااى مالية أو عينية مبلغ محامسئة
ً
احلهات 
سنواى وفق للضوابط 
احملتصة.
الىى تضهعا 
ألف راىل 

?
خرىة العضو واختصاصه واملهام املنوطة به
  .4حىوز أن تكون ماكفأة االعضاء متفاوتة املقدار حىيث تعكس مدى 
الىى 

تقدرى حملس االدارة.
واستقالهل وعدد 
حرصها وأي اعتبارات أخرى حىسب 
احللسات 

رمڡ الوثيقة

اى  
رحى 
االعامىد


رمڡ االصدار

2018- 5

2018م

1.0

ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ :ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻣﻜﺎﻓﺂﺕ ﺃﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﻟﺠﺎﻥ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻭﻛﺒﺎﺭ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﻴﻦ ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺔ

اى  
رحى االصدار


رمڡ الصفحة
8-4

احلمعية العامة عىل بيان شامل للك ما حصل عليه أعضاء حملس االدارة
تقررى حملس االدارة إىل 
  .5حىب أن يشتمل 
وغرى ذلك من املز ااى ،وأن يشتمل كذلك عىل بيان ما قبضه
خالل السنة املالية من ماكفآت وبدل ومرصوفات 
أعضاء احمل لس 


نظرى أمعال فنية أو إدارية أو استشارات وأن يشتمل
عاملںى أو
بوصهڡم
إداريںى أو ما قبضوه 
ّ
حرصها لك عضو من اى  
الىى 
رحى آخر 
احللسات 
وعدد
لس
جلسات
بعدد
بيان
عىل
أيضا
اجامىع للجمعية العامة.
احمل




احلمعية العامة،
  .6حىوز لعضو حملس االدارة احلصول عىل ماكفأة مقابل عضويته ىڡ حلنة املراجعة
املشلكه من قبل 


همىى إذا
أو مقابل أي أمعال إضافية أو مناصب تنفيذية أو فنية أو إدارية أو استشارية (يتوجب وجود رىخيص 
?
االمعال استشارية( يلكف هىا ىڡ ,
الرس كة ،وذلك اىالضافة إىل املاكفأة 
اكنت طبيعة
علهىا بصفته
الىى مىكن أن حىصل 


?
ً

ً 

,
,
ساىس.
عضوا ىڡ حملس االدارة 
وىڡ اللجان املشلكه من قبل حملس االدارة وفقا لنظام الرساكت ونظام الرسكة اال 
?
الىى حى قهڡا ,

اال راىح 
املستقلںى نسبة من
  .7حىب أال تكون ماكفأة أعضاء حملس االدارة
الرس كة أو أن تكون مبنية

مبارس أو غرى ,
بشلك ,
مبارس عىل رحىية ,
الرس كة.
املادة 
احلامسة :ماكفآت االدارة التنفيذية ىڡ ,
الرس كة

  ?

  .1حىب مراعاة السياسات املتبعة من ,
الرس كة ىڡ هذا الشأن عند إقرار ماكفأة االدارة التنفيذية ،وحى
قيهڡا لالهداف
املرسومة هلا.
ً

الىى 
?» 
  .2حىوز أن تتفاوت املاكفأة املقررة للك موظف ىڡ االدارة التنفيذية وفقا
حقهڡا خالل العام حمل
للنتاحى 
التقيمى.

?
 

العامهل ىڡ القطاع وكذلك ,
بعںى االعتبار ,

العامهل ىڡ السوق
خذ
اال
 .3رىاىع عند إقرار املاكفأة
الرس اكت
اكت
الرس


السعودية.
?
االعىل ملاكفآت االدارة التنفيذية بشلك سنوي والرفع  ?اىي تعديالت 
مقرىحة لملجلس.
  .4حىوز مراجعة السقف
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?

  .5حىب أن تنسجم هذه السياسة مع 
اسرىاتيجية ,
تقيمى املعمول
الرس كة وأهداهڡا ،ومىا يتوافق مع سياسة االداء وال 
هىا وذلك فامى  حىص ماكفأة االدارة التنفيذية.
 .6إذا بنيت املاكفأة املقررة لالدارة التنفيذية عىل معلومات غرى دقيقة أو مغلوطة – أاى اكن الباعث عىل ذلك –
? 
فإنه يمى الرفع اى 
حلاهل إىل احمل لس  
املالمى حىاهها.
الحىاذ القرار

 .7يكون قرار احمل لس ىڡ الفقرة السابقة ،إما اىيقاف رصف املاكفأة مع العرض – إذا اكنت مل ترصف هل – أو
اسرىدادها جزئيا أو لكيا تبعا لظروف ومالبسات 

احلاهل.
املادة السادسة :مراجعة السياسة وتعديلها
?
االمر للتحقق من ?
موامى هىا
 .1تقوم حلنة الرىشيحات واملاكفآت اىجراء مراجعة دورية هلذه السياسات مىى لزم
?
?
لالهداف املرسومة هلا ومىا يتوافق مع االنظمة ذات العالقة.
 .2تعمل اللجنة عىل مشاركة االدارة التنفيذية مىا يطرأ من تعديالت أو 
مقرىحات عىل هذه السياسة واستطالع


ومالحظاهىا مىا حىقق اهلدف من ور ?اهىا.
مرئياهىا
 .3تقوم اللجنة اىلرفع  ?اىي تعديالت أو 
مقرىحات عىل هذه السياسة إىل احمل لس للنظر فهىا ورفهعا للجمعية العامة
?


العامىدها وفق االنظمة املتبعة ىڡ هذا الشأن.
املادة السابعة :االفصاح

  .1
يلرىم احمل لس اىالفصاح عن سياسة املاكفآت وكيفية حىديد ماكفآت أعضاء حملس االدارة واللجان التابعة

التنفيذيںى(.
لملجلس واالدارة التنفيذية اى ,لرس كة )كبار
?

تقررى حملس االدارة عن املاكفآت املمنوحة العضاء حملس االدارة واالدارة
 .2االفصاح بدقة وشفافية وتفصيل ىڡ 
 ?
مبارسة أو غرى ,
التنفيذية بصورة ,
مبارسة ،وإذا اكنت أهسما ىڡ ,
املدخهل لالهسم ىه القيمة
الرسكة ،فتكون القيمة

السوقية عند اى  
رحى االستحقاق.
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 .3توضيح العالقة  
بںى املاكفآت املمنوحة وسياسة املاكفآت املعمول هىا ،وبيان أي احىراف جوهري عن هذه
السياسة.
يىل عىل حدة:
 .4بيان التفاصيل الالزمة بشأن املاكفآت والتعويضات املدفوعة للك امم 



أعضاء حملس االدارة.

التنفيذيںى اى ,لرس كة ممن تلقوا أعىل املاكفآت عىل أن يكون من مص هىم الرئيس التنفيذي
محسة من كبار
املاىل.

واملدرى 



.5

أعضاء اللجان املنبثقة من احمل لس.

 ?
الحىة حومكة ,
الرس اكت.
أن يكون االفصاح وفقا لمللحق رمڡ ) (1ىڡ

املادة الثامنة :اى  
الرساىن
رحى

تدخل هذه السياسة نطاق التطبيق بعد 
علهىا من صالحية
اعامىدها من 
احلمعية العامة ،امك أن إجراء أي تعديالت 
?

لملسامهںى ،عىل أن تكون تلك التعديالت مىا يتوافق مع االنظمة
احلمعية العامة
حملس االدارة مىوجب تفويض من 
?
احلهات ذات العالقة.
واللواحى من 
املادة التاسعة:ضبط الوثيقة

اعامىد السياسة
االدارة املعنية:
صاحب الصالحية:
التوصيات:
التوقيع :
اى  
رحى 
االعامىد:
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