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واللجان التابعة للمجلس واالدارة التنفيذية ت اعضاء مجلس االدارةآسياسة مكاف  
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 مقدمة  .1

ت آمن لجنة الترشيحات والمكاف "دارة التنفيذيةواللجان التابعة للمجلس واإل دارة عضاء مجلس اإلأت آسياسة مكافتم إعداد “
واللجان التابعة  دارة عضاء مجلس اإلالجلسات أل روبدالت حضوت آمكافصرف  بغرض تنظيم لشركة زهرة الواحة للتجارة 

 -: توافق معبما ي دارة التنفيذيةاإلت آمكافللمجلس و
من الئحة حوكمة الشركات الصادرة " ة المكافآت ناختصاصات لج "( 61)الحادية والستون ( من المادة 1)ولى األالفقرة   -1

 عن مجلس هيئة السوق المالية.
 من الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية." سياسة المكافآت  ( "62المادة الثانية والستون ) -2
 من النظام األساسى لشركة زهرة الواحة للتجارة."  مجلس اإلدارة أعضاء  تمكافأ ( "21المادة الحادية والعشرون ) -3
 " من الئحة حوكمة شركة زهرة الواحة للتجارة. مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة  ( "39المادة التاسعة والثالثون ) -4
من الئحة  "مهام لجنة الترشيحات والمكافآت ومسؤولياتها ( "66( من المادة السادسة والستون )11الفقرة الحاية عشر) -5

 حوكمة شركة زهرة الواحة للتجارة.
 

 الغرض من السياسة .2

واللجان التابعة لمجلس اإلدارة لمكافآت أعضاء مجلس اإلدارة ومحددة معايير واضحة  هو وضعهذه السياسة الغرض من 
، السعودية ولوائح شركة زهرة الواحة للتجارة متطلبات نظام الشركات وأنظمة ولوائح هيئة السوق الماليةل فيذية وفقا  نواإلدارة الت

يتمتعون من جذب نها تهدف الى أكما  ،ية والمحافظة عليها وتحفيزهانالمهوالخبرات ستقطاب الكفاءات أكما تهدف السياسة إلى 
في سوف يكون له األثر واإلدارة التنفيذية، مما التابعة للمجلس من أجل العمل في مجلس اإلدارة واللجان  والخبرة بقدر من الكفاءة 

 تحسين أداء الشركة وتحقيق مصالح مساهميها. 
 

 املعايير العامة للمكافآت:  .3

التابعة اللجان أعضاء اإلدارة و سداد سياسة واضحة لمكافآت أعضاء مجلإع ولياتهائمهام لجنة الترشيحات والمكافآت ومسمن 
في  ىيراعأن ى ظر فيها تمهيدا  العتمادها من الجمعية العامة، علناإلدارة لل سفيذية، ورفعها إلى مجلنالت واإلدارة اإلدارة  سمجلل

 فيذها.نها، والتحقق من تنتباع معايير ترتبط باألداء، واإلفصاح عأتلك السياسة 
 في سياسة المكافآت ما يلي:ى فيذية، يجب أن يراعندون إخالل بأحكام نظام الشركات ونظام السوق المالية ولوائحهما الت

 ستراتيجية الشركة وأهدافها.أنسجامها مع أ -1

 إنجاح الشركة ىفيذية علنواإلدارة التواللجان التابعة لمجلس اإلدارة اإلدارة  سالمكافآت بغرض حث أعضاء مجلأن تقدَّم  -2
 الطويل. المدى ىميتها على المدى الطويل، كأن تربط الجزء المتغير من المكافآت باألداء علنوت

والمؤهالت العلمية، والخبرات  وطة بشاغلها،نموليات الئاء  على مستوى الوظيفة، والمهام والمسنأن تحدَّد المكافآت ب -3
 العملية، والمهارات، ومستوى األداء.

 نسجامها مع حجم وطبيعة ودرجة المخاطر لدى الشركة.أ -4

رتفاع غير مبرر أعن ذلك من  شأناألخذ في االعتبار ممارسات الشركات األخرى في تحديد المكافآت، مع تفادي ما قد ي -5
 للمكافآت والتعويضات.

 ية والمحافظة عليها وتحفيزها، مع عدم المبالغة فيها.نستقطاب الكفاءات المهأتستهدف  أن -6
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اإلدارة  سقدمها عضو مجل اء  على معلومات غير دقيقةنحاالت إيقاف صرف المكافأة أو استردادها إذا تبين أنها تقررت ب -7
للحصول  ستغالل الوضع الوظيفيأع نفيذية وذلك لمناإلدارة التعضو فى أو أو عضو من اللجان التابعة لمجلس اإلدارة 

 مكافآت غير مستحقة. ىعل

فيذية سواء أكانت ناإلدارة التودارة وأعضاء اللجان التابعة لمجلس اإلاإلدارة  سح أسهم في الشركة ألعضاء مجلنظيم منت -8
 م أسهما  اشترتها الشركة.جديدا  أ إصدارا  

 
 

 مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة: .4

تتكون مكافأة عضو مجلس اإلدارة إن وجدت من مبلغ معين كما تقدرها الجمعية العامة على اال يتجاوز مجموع ما يحصل  -1
وذلك بما يتوافق مع القرارات  ،سنويا  لاير(  500,000)عليه عضو مجلس اإلدارة من مكافآت مبلغ خمسمائة ألف لاير 

، أو أية أنظمة أخرى مكّملة له ولوائحه نص عليه نظام الشركات دود ماح والتعليمات الرسمية الصادرة في هذا الشأن وفي
 تنفيذا  لنظام الشركات الخاصة هيئة السوق المالية السعوديةعن  الضوابط واإلجراءات التنظيمية الصادرة بما في ذلك 

 شركات المساهمة المدرجة.الب
يجب أن يشتمل تقرير مجلس اإلدارة إلى الجمعية العامة على بيان شامل لكل ما حصل عليه أعضاء مجلس اإلدارة خالل  -2

وغير ذلك من المزايا، وأن يشتمل التقرير كذلك على بيان ما قبضه أعضاء مصروفات السنة المالية من مكافآت وبدل 
مل أيضا  على بيان تن يشأستشارات وأر أعمال فنية أو إدارية أو المجلس بوصفهم عاملين أو إداريين أو ما قبضوه نظي

 .خالل السنة الماليةوبدالت حضور الجلسات وعدد الجلسات التي حضرها كل عضو  مجلس اإلدارةبعدد جلسات 
 أعضائه ما يلي: وصرف المكافآت التي يحصل عليها كل من يدفي تحدعلى مجلس اإلدارة أن يراعي  -3

عضاء أحملها تيقوم بها ويوليات التي ئوالمس ختصاصات العضو واألعمالأ علة ومتناسبة مدتكون المكافآت عا أن -3.1
 .تحقيقها خالل السنة المالية دالمرااإلدارة بل مجلس قمن  دة األهداف المحداإلضافة إلى ، باإلدارةمجلس 

 .والترشيحات ن المكافآت مبنية على توصية لجنة المكافآتتكو أن -3.2
 .إلدارتهاشاط الشركة والمهام الالزمة ن عتكون المكافآت متناسبة م أن -3.3
 .اإلدارة مجلس  عضاءة أالشركة وحجمها وخبره الذي تعمل في عالقطاعتبار األاألخذ بعين  -3.4
وتحفيزهم  اتوالخبر اتالكفاء ذويمن اإلدارة عضاء مجلس أ ستقطابألكافية بشكل معقول  تتكون المكافأ أن -3.5

 بقاء عليهم.واألوالحفاظ 
 

 : لجنة املراجعةمكافأة أعضاء  .5

 .بناء  على توصية مجلس اإلدارة مكافآت أعضاء لجنة المراجعةالجمعية العامة حدد ت -1
الجمعية حدده تيحق لكل عضو من أعضاء لجنة المراجعة الحصول على بدل حضور عن كل جلسة من جلسات اللجنة  -2

 .العامة
الرياض الحصول على تعويض عن تكاليف السفر مقابل حضور مدينة يحق ألعضاء لجنة المراجعة المقيمين خارج  -3

أو مكان بمدينة الرياض قامته إلى موقع الشركة الرئيسي امن مكان  وإيابا   جتماع، تشمل هذه التكاليف تذكرة السفر ذهابا  األ
 .خرى مرتبطة باإلقامة والمواصالتأجتماع باإلضافة إلى أي تكاليف نعقاد األأ
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 المقدمة إلى الجمعية العامة عن التعويضات وغيرها من المبالغ المدفوعة إلى أعضاءاإلدارة يحب أن تفصح تقارير مجلس  -4
 الرياض.مدينة جتماع خارج نعقاد األأالمراجعة بما في ذلك مصاريف السفر حال لجنة 

 

 : واللجان التابعة ملجلس اإلدارة فيما عدا لجنة املراجعة  الترشيحات واملكافآتلجنة مكافأة أعضاء  .6

 .اإلدارةواللجان التابعة لمجلس  المكافآتوالترشيحات يحدد مجلس اإلدارة مكافآت أعضاء لجنة  -1
الحصول على بدل حضور عن كل  واللجان التابعة لمجلس اإلدارة المكافآت والترشيحات يحق لكل عضو من أعضاء لجنة  -2

 جلسة من جلسات اللجنة يحدده المجلس.
المقيمين خارج الرياض الحصول على تعويض  واللجان التابعة لمجلس اإلدارةالمكافآت والترشيحات يحق ألعضاء لجنة  -3

من مكان اقامته إلى موقع الشركة   وإيابا   جتماع، تشمل هذه التكاليف تذكرة السفر ذهابا  تكاليف السفر مقابل حضور األعن 
 .خرى مرتبطة باإلقامة والمواصالتأجتماع باإلضافة إلى أي تكاليف نعقاد األأأو مكان بمدينة الرياض الرئيسي 

 المقدمة إلى الجمعية العامة عن التعويضات وغيرها من المبالغ المدفوعة إلى أعضاءاإلدارة ب أن تفصح تقارير مجلس جي -4
مدينة جتماع خارج نعقاد األأبما في ذلك مصاريف السفر حال  واللجان التابعة لمجلس اإلدارة المكافآت والترشيحات لجنة 

  الرياض.
 

 التنفيذية:مكافأة اإلدارة  .7

موظفى الشركة   والمزايا وخطط الحوافز والمكافآت لكافةلرواتب العامة ل سياسةالالمكافآت بمراجعة والترشيحات تقوم لجنة 
 .على توصية من اإلدارة التنفيذية وذلك بناء  من مجلس اإلدارة عتمادها أوودورى كبار التنفيذيين بشكل مستمر وكذلك 

 اإلدارة التنفيذية على ما يلي:ومزايا وحوافز وتشتمل مكافآت 
  .في نهاية كل شهر ميالديشهريا يتم دفعه الذى  ىساساألراتب ال -1
تعليم ، وبدل هاتف، بدل أو تأمين سيارة  بدل سكن، بدل مواصالت )تشتمل، على سبيل المثال ال الحصرووالمزايا بدالت ال -2

 ...(............؛بناءأ
 قانونسنوية، مكافأة نهاية خدمة حسب السنوية، وتذاكر سفر الجازة )اإل خرى تشمل على سبيل المثال ال الحصراألمزايا ال  -3

 الشركة.بوسياسة الموارد البشرية المعتمدة السعودى العمل 
  م.ولعائلتهلكبار التنفيذيين تأمين طبي ال -4
 األجتماعى.تأمين ال -5
 .هذا الخصوصفى فقا  للتقييم السنوي الذي يتم ومرتبطة بمؤشرات األداء ووالسنوية والحوافز ال تمكافأال -6
 .األجل طويلةوالتحفيزية قصيرة األجل والبرامج الخطط  -7
ورفعها لمجلس  لمكافآتوا الترشيحاتالخطط والبرامج العامة لمكافآت كبار التنفيذيين من قبل لجنة و اتالسياس مراجعة -8

 .اإلدارة لتعميدها
الخطط والبرامج العامة التي السياسات ويقوم الرئيس التنفيذي بتنفيذ سياسة المكافآت للموظفين وكبار التنفيذيين في ضوء  -9

 .معتمدة من مجلس اإلدارة لجنة الترشيحات والمكافآت والتقرها 
 مراجعة لجنة الترشيحات والمكفآت صرف الحوافز والمكافآت السنوية للرئيس التنفيذى ورفعها لمجلس اإلدارة ألعتمادها. -10
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  محددات إضافية للمكافآت وطريقة الصرف: .8

ستحقات بناء  على توصية لجنة حضور وغيرها من األالوبدالت مكافآت هو المسئول عن تحديد وأعتماد مجلس اإلدارة  -1
 . تعتمد من الجمعية العامةلجنة المراجعة  الترشيحات والمكافآت ألعضاء اللجان التابعة له فيما عدا 

جتماعات مكافأة سنوية )مبلغ مقطوع( وبدالت حضور األتتكون من مجلس اإلدارة التابعة لاللجان  أعضاءمكافآت  -2
 ح في هذه السياسة. وضوفقا للمستحقاقات وغيرهما من األ

 على توصية من مجلس اإلدارة. بناء  وعتمادها من قبل الجمعية العامة ألجنة المراجعة يتم  أعضاءمكافأة  -3
الحد األعلى التابعة للمجلس واللجان  مجلس اإلدارةيتجاوز إجمالي ما يتقاضاه العضو من مكافآت عن عضويته في يجب اال -4

 . لاير سنويا( 500,000خمسمائة الف لاير سنويا )فقط ألساسى للشركة نظام االالمنصوص عليه في 
 

 ولجانه:  بيان تفاصيل مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة  .9

  أعضاء مجلس اإلدارة: -1
 

 لاير( 3,000ف لاير )ثالثة األ  بدل حضور الجلسة الواحدة

 لاير( 100,000)مائة الف لاير  )مبلغ مقطوع( مكأفاة عضو مجلس اإلدارة المستقل

 صفر لاير مكأفاة عضو مجلس اإلدارة الغير مستقل

 

عتمادها من قبل أالمكافأة السنوية المقطوعة بعد  ، بينما يتم صرفا  سنوي األخرى تبدالالجتماعات ويتم صرف بدل حضور األ
 .الجمعية العامة

 
  :لجنة المراجعةأعضاء  -2

 
 لاير( 3,000لاير )ف ثالثة األ  بدل حضور الجلسة الواحدة

 لاير(  30,000الف لاير ) ثالثون )مبلغ مقطوع( اللجنة المستقلمكأفاة عضو 

 

عتمادها من قبل أالمكافأة السنوية المقطوعة بعد  ، بينما يتم صرفا  سنوي األخرى تبدالالجتماعات ويتم صرف بدل حضور األ
 .الجمعية العامة

 
  :والمكافآتالترشيحات لجنة أعضاء  -3

 
 لاير( 2,000الفان لاير )  بدل حضور الجلسة الواحدة

 لاير(  20,000عشرون الف لاير ) اللجنة المستقل )مبلغ مقطوع(مكأفاة عضو 
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 أحكام ختامية )مراجعة وتعديل ونشر هذه السياسة(: .10

عتمادها من الجمعية العامة وتنشر هذه أعتبارا  من تاريخ أيعمل بما جاء في هذه السياسة ويتم االلتزام به من قبل الشركة 
طالع عليها، ويتم مراجعة هذه المساهمين والجمهور وأصحاب المصالح من األ ليتمكنالسياسة على موقع الشركة اإللكتروني 

لجنة المكافآت، ويتم عرض أي تعديالت مقترحة من قبل ومن قبل لجنة الترشيحات الى ذلك  عند الحاجةأوالسياسة بصفة دورية 
 .العامةلجمعية بمراجعتها والتوصية ألعتمادها من اعلى مجلس اإلدارة، الذي يقوم  الترشيحات والمكآفآت

 
 
 

 


