
 

 واإلدارة التنفيذيةوالجان المنبثقة من المجلس مجلس اإلدارة سياسة مكافآت 

 

 الغرض 

أعضاء مجلس اإلدارة السادة  تمكافألتحديد  وتأسيس معايير واضحة من هذه السياسة )"السياسة"( هو تنظيماالساسي الغرض أن 
 لشركة الزوردي للمجوهرات )"الشركة"(.واإلدارة التنفيذية )"التنفيذيين"( )"األعضاء"( لمجلس من ا المنبثقةوالجان 

تم إعداد سياسة مكافأت مجلس اإلدارة والجان المنبثقة من المجلس واإلدارة التنفيذية وفقاً لمتطلبات وتعليمات قانون الشركات والئحة 
 .الصادرة من هيئة السوق المالية ة الشركاتحوكم

 نطاق التطبيق

أمجلس إلدارة والجان  عضاء فيما يتعل  أأي مكافأة يتلقوناا من الشركة أصفتام أعضاءتسري هذه السياسة على جميع األ .1
 .التاأعة للمجلس، كما يتم تطبي  إحكام هذه السياسة ايضا على إعضاء اإلدارة التنفيذية

وتفعيل تعليمات ومتطلبات  السياسة إلى تطبي  واستكمال األحكام ذات الصلة من النظام األساسي للشركة )"اللوائح"(تادف هذه  .2
 .نظام الشركات والئحة حوكمة الشركات )"النظم"(

 أهداف ومبادئ السياسة

 التالية:والمبادئ تحدد مكافآت األعضاء بهدف تحقيق األهداف  .أ

 ة على مجلس إدارة يتمتع أالمستوى المناسب من الخبرة والمؤهالت.حتى تتمكن الشركة من المحافظ .1

 دعم الشركة في التكيف مع الضغوط التنافسية للقطاعات التي تعمل فياا. .2

 تحفيز األعضاء على تحقي  استراتيجية الشركة وأهدافاا. .3

 مواءمة مصالح األعضاء مع المصالح طويلة األجل للشركة ومساهمياا. .4

 

 األعضاء على أساس المبادئ التالية:تحدد مكافآت  .ب

تكون المكافأة عادلة ومتناسبة وكافية إلى حد معقول لجذب األعضاء واالحتفاظ أام وتحفيزهم أمستوى مناسب من الخبرة  .1
 والتأهيل.

 المكافأة.تؤخذ القطاعات التي تعمل فياا الشركة وحجم الشركة واألهداف السنوية للشركة أعين االعتبار عند تحديد  .2

ويجب أن تكون المكافأة، إلى الحد المناسب، منسجمة مع المكافأة التي يحصل علياا أعضاء مجلس اإلدارة في شركات  .3
 مماثلة.

 يجب مراعاة الخبرة والكفاءات والجاود والمساهمات ونطاق العمل وسجل حضور كل عضو في تحديد المكافأة. .4

 ين التنفيذيين شاريا أو رأع سنوي أو سنويا.يمكن أن يتم  دفع مكافآت األعضاء والمدير .5

تؤخذ كالمن النظام األساسي للشركة، ونظام الشركات والتعليمات الصادرة من هيئة سوق المال للشركات المدرجة أعين  .6
 االعتبار عند تحديد المكافأة.

 أعضاء مجلس اإلدارة ولجانه المنبثقة قواعد تحديد المكافآت أوال: 

المنظمة لمكافآت أعضاء مجلس اإلدارة ولجانه المنبثقة والمنصوص علياا في نظام الشركات، والئحة حوكمة في ضوء األحكام 
الشركات، والضواأط واإلجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذًا لنظام الشركات الخاصة أالشركات المساهمة المدرجة، ونظام الشركة 

 :ه المنبثقة وكبار التنفيذيين وفقًا للمبادئ والقواعد التاليةاألساس، تكون مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة ولجان

ً للمبادئ التالية وأناًء على  .1 يحدد مجلس اإلدارة على أساس سنوي مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اللجنة المنبثقة وفقا
 توصية لجنة المكافآت والترشيحات.

والنظام  متفقة مع القوانين واللوائحاإلدارة المشار الياا اعاله لجنة الترشيحات والمكافآت ومجلس توصيات يجب أن تكون  .2
 والسياسات المطبقة )أما في ذلك هذه السياسة(. األساسي للشركة

يمكن أن تكون مكافآت األعضاء في شكل مدفوعات نقدية محددة أو مزايا عينية أو مخصصات حضور أو نسبة مئوية من  .3
 مزيج من أي مما سب . األرأاح الصافية السنوية للشركة أو



 

يتم تحديد جميع المبالغ المدفوعة والبدالت وتوزيعات األرأاح وما شاأه ذلك من المكافآت الدورية أو السنوية، على أساس  .4
مستوى الوظيفة والماام والمسؤوليات والمؤهالت العلمية والخبرة العملية والماارات ومستوى األداء. أاستثناء النفقات الفعلية 

 تتكبدها الشركة عى حدود المعقول لتمكين أعضاء مجلس اإلدارة من أداء ماامام. والرسوم التي

لاير سعودي عن عضويتام في مجلس اإلدارة. يجوز لمجلس  200.000يستح  أعضاء مجلس اإلدارة مكافأة سنوية قدرها  .5
 فآت والترشيحات.اإلدارة تحديد مبالغ مختلفة لاذه المكافآت أناًء على توصيات لجنة المكا

 100,000يستح  عضو مجلس اإلدارة المشارك في اللجان المنبثقة عن االمجلس )أما فياا لجنة المراجعة( مكافأة سنوية قدرها  .6
لاير سعودي. قد  50.000لاير سعودي لكل لجنة، يتقاضى رئيس مجلس اإلدارة و رئيس أي لجنة مكافأة سنوية إضافية قدرها 

 خالف ذلك أناًء على توصيات لجنة المكافآت والترشيحات.يقرر مجلس اإلدارة 

يستح  العضو )من غير أعضاء مجلس اإلدارة( المشارك في إحدى لجان المجلس )أما فياا لجنة المراجعة( مكافأة سنوية قدرها  .7
 المكافآت والترشيحات.لاير سعودي. يجوز لمجلس اإلدارة تحديد مبلغ مختلف لاذه المكافآت أناًء على توصيات لجنة  200.000

ال ا يجبعندما يتم توزيع مكافآت األعضاء كنسبة مئوية من صافي أرأاح الشركة، فإن الحد األقصى لمجموع المكافآت السنوية  .8
 ٪5أرأاح على مساهمي الشركة أحد أدنى االلزامية وأعد توزيع من صافي أرأاح الشركة أعد خصم االحتياطيات  ٪5يتجاوز 

 الشركة المدفوع.من رأس مال 

يجب اال تتجاوز مكافأت عضو مجلس اإلدارة عن دوره كعضو أمجلس إدارة الشركة واللجان المشكلة من قبل مجلس اإلدارة  .9
 عن خمسمائة الف لاير سعودي.

ن يجوز لعضو مجلس اإلدارة الحصول على مكافآت إضافية مقاأل عضوية لجنة المراجعة وإدارة المخاطر التي يتم تشكلاا م .10
قبل الجمعية العامة أو مقاأل أي ماام أو إعمال تنفيذية أو تقنية أو إدارية أو استشارية إضافية يقوم أاا عضو مجلس اإلدارة 

تلك ال تخضع  حيثأاإلضافة إلى المكافآت التي يحصل علياا أصفته عضوا في مجلس اإلدارة وفي اللجان التي شكلاا المجلس، 
 .وفقاً لنظام الشركات قصى البالغ خمسمائة الف لاير سعوديللحد األالمكافآت األضافية 

يجب اال تكون مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة المستقلين نسبة من األرأاح التي تحققاا الشركة أو أن تكون مبنية أشكل مباشرة أو  .11
  غير مباشر على رأحية الشركة.

 مجلس اإلدارة في اجتماع الجمعية العامة. ال يجوز العضاء مجلس اإلدارة التصويت على أند مكافأت أعضاء .12

يجوز أن تكون مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة متفاوتة المقدار أحيث تعكس مدى خبرة العضو واختصاصاته والماام المنوطة  .13
 أه واستقالله وعدد الجلسات التي يحضرخا وغيرها من األعتبارات.

إدا تبين للجنة المراجعة وإدارة المخاطر أن المكافآت التى صرفت ألي من أعضاء مجلس اإلدارة مبنية على معلومات غير  .14
صحيحة أو مضللة تم عرضاا على الجمعية العامة أو تضميناا تقرير مجلس اإلدارة السنوي، فيجب عليه إعادتاا للشركة، 

 ويح  للشركة مطالبته أردها. 

 التنفيذيين ثانيًا: كبار

 :مكافآت كبار التنفيذيين، على أن تكون وفقًا للمبادئ التالية -أناء على توصية لجنة المكافآت والترشيحات  -يحدد مجلس اإلدارة 

  ،أن تكون المكافآت والتعويضات متوافقة مع أهداف الشركة االستراتيجية، وعامالً لتحفيز كبار التنفيذيين على تحقي  تلك األهداف
 .وتعزيز قدرة الشركة على تنمية أعمالاا واستدامتاا

 أن تكون مالئمة لطبيعة أعمال الشركة ونشاطاا وحجماا، والماارات والخبرات المطلوأة. 

 أن تمكن الشركة من استقطاب كبار التنفيذيين ذوي القدرات والماارات والمؤهالت الالزمة لتمكين الشركة من تحقي  أهدافاا. 

  تعارض في المصالح من شأنه أن يؤثر سلباً على مصلحة الشركة وقدرتاا على تحقي  أهدافااأال تسبب أي. 

 مكافأة نهاية الخدمة 

 أي عملأشروط التعيين أو  جوهريإخالل أو  سلوك جسيمعضو في مجلس اإلدارة أسبب سوء  في حالة إنااء عضوية أي .1
الفترة ما أين  عن مكافأةللواجبات، ال يتقاضى العضو أي في إداء د الغش أوعدم األمانة أو اإلهمال المتعميندرج تحت مسمي 

 الذي تم فيه إنااء الخدمة وتاريخ اإلنااء. يةالرأعالفترة المالية أداية 

في حالة إنااء عضوية أي عضو في مجلس اإلدارة أسبب عدم حضوره ثالثة اجتماعات متتالية لمجلس اإلدارة أدون عذر  .2
 الفترة الفاصلة أين آخر اجتماع حضره وتاريخ انتااء الخدمة.عن  كافأتيتقاضى العضو أي م الف، أو مقبول مشروع

الفترة ما أين أداية مع  أالتناسب مكافأةلعضو فيستح  افي حالة إنااء عضوية أي عضو في مجلس اإلدارة ألي سبب آخر،  .3
 الذي تم فيه إنااء الخدمة وتاريخ اإلنااء. يةالرأعالفترة المالية 



 

 الدخول حيز التنفيذ والمراجعة 

تعتمد هذه السياسة أقرار من الجمعية العامة، أناء على توصية من مجلس اإلدارة، ويعمل أاا من تاريخ اعتمادها من قبل  .1
 الجمعية العامة.

يالت علياا تشرف لجنة الترشيحات والمكافآت على تنفيذ هذه السياسة وتقوم أمراجعة أحكاماا أشكل دوري والتوصية أأي تعد .2
 مجلس اإلدارة.ل

 تعتمد أي تعديالت علی هذه السياسة أنفس الطريقة التي اعتمدت أاا هذه السياسة. .3

 اإلفصاح 

عن المکافآت التي يتلقاها أعضاء مجلس اإلدارة االلتزامات والمتطلبات المتعلقة أاإلفصاح تطبي  كافة يلتزم مجلس اإلدارة أ .1
 .السياسة ذات الصلة أموجب القوانين واللوائح المعمول أاا فيما يتعل  أاذهواإلدارة التنفيذية و اى افصاحات أخرى 

يجب أن يفصح مجلس اإلدارة في تقريره السنوي عن تفاصيل السياسات المتعلقة أالمكافأت وآليات تحديدها والمبالغ والمزايا  .2
المالية والعينية المدفوعة لكل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة مقاأل أي أعمال أو مناصب تنفيذية أو فنية أو إدارية أو 

  استشارية. 

 

 

 تاريخ االعتماد الموافقة التوصية المراجعة األعداد أسم السياسة
سياسة مكافآت مجلس اإلدارة 

والجان المنبثقة من المجلس واإلدارة 
 التنفيذية
 

 لجنة الترشيحات والمكافأت إدارة االلتزام
 لجنة المراجعة

 م02/06/2021 الجمعية العامة الغير عادية مجلس اإلدارة

 


