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 مقدمة 

 التوافق  شركة اسمنت اليمامة" بهدف إدارة مجلس عن "سياسة مكافآت مجلس اإلدارة ولجانه واإلدارة التنفيذية إعداد تم

) بموجب  املالية السوق  هيئة  مجلس  من الصادرة الشركات  حوكمة  مع الئحة وتاريخ  8-16-2017القرار  هـ 16/05/1438( 

بـ "إعداد سياسة واضحة ملكافآت أعضاء مجلس   الترشيحات واملكافآت لجنة  تقوم" بأن نصت م. والتي13/02/2017املوافق 

 العتما
ً
دها من الجمعية  اإلدارة واللجان املنبثقة عن املجلس واإلدارة التنفيذية، ورفعها إلى مجلس اإلدارة للنظر فيها تمهيدا

 العامة.

 الهدف 

 متطلبات ضوء في التنفيذيين وكبار  ولجانه اإلدارة مجلس أعضاء ملكافآت واضحة معايير تحديد إلى السياسة هذه تهدف

 والقدرة الكفاءة من بقدر يتمتعون  أفراد جذب إلى السياسة تهدف كما املالية، السوق  هيئة ولوائح وأنظمة نظام الشركات

 ومرتبطة  للمكافآت محّفزة وبرامج خطط ين تب خالل من التنفيذية واإلدارة واللجان اإلدارة مجلس في العمل  أجل واملوهبة من

 .مساهميها مصالح  وتحقيق  الشركة  أداء تحسين في يساهم باألداء، مما

 للمكافآت العامة املعايير :  األولى املادة 

بالشركة،   التنفيذيين  وكبار  اللجان  وأعضاء  املجلس أعضاء بمكافآت للمجلس بالتوصية  الترشيحات واملكافآت لجنة  تختص

 للمعايير
ً
 :التالي النحو على وذلك املعتمدة وفقا

 إلدارتها.  الالزمة  واملهارات  واهدافها الشركة  واستراتيجية   نشاط مع متناسبة  املكافآت تكون  أن .1

 الطويل.  املدى على باألداء املكافآت من املتغير الجزء ربط مراعاة .2

 .لديها املخاطر ودرجة وطبيعة حجم ومع وأهدافها  الشركة  استراتيجية  مع املكافآت انسجام  الشركة  تراعي .3

ما   تفادي مع املكافآت، تحديد في العمل سوق  في سائد هو  وما األخرى  الشركات ممارسات االعتبار في الشركة تأخذ .4

 .والتعويضات للمكافآت مبرر غير  ارتفاع من  ذلك عن  ينشأ قد

 .الجديدة بالتعيينات يتعلق فيما واملكافآتالترشيحات  لجنة مع بالتنسيق  إعدادها يتم .5

د .6 والخبرات   العلمية، واملؤهالت بشاغلها،  املنوطة  واملسؤوليات واملهام  الوظيفة،  مستوى  على  بناءً  املكافآت تحدَّ

 .األداء ومستوى  واملهارات، العملية،

 .عليهم واإلبقاء وتحفيزهم  مناسبة وخبرة كفاءة ذوي  الستقطاب  معقول  بشكل كافية املكافأة تكون  أن .7

 وعدد به املنوطة  واملهام واختصاصاته العضو خبرة مدى تعكس بحيث اإلدارة مجلس أعضاء مكافآت تحدد .8

 .االعتبارات من وغيرها يحضرها  التي  الجلسات

مجلس   في عضو قدمها  دقيقة  غير معلومات على بناءً  تقررت  أنها  تبين  إذا استردادها أو املكافأة صرف إيقاف يتم .9

 .مستحقة غير  مكافآت على للحصول  الوظيفي الوضع  استغالل ملنع وذلك التنفيذية؛ اإلدارة أو اإلدارة

أكانت إصدارا   سواء وموظفيها  التنفيذية واإلدارة  اإلدارة مجلس ألعضاء  الشركة في أسهم  ملنح  برنامج  تطوير حال في .10

األساس ي   النظام مع يتوافق  وبما  الترشيحات واملكافآت  لجنة إشراف  تحت ذلك يتم الشركة  اشترتها  أم أسهما جديدا

 .العالقة ذات  املالية السوق  هيئة  ولوائح وأنظمة  للشركة
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 اإلدارة  مجلس أعضاء مكافأة: الثانية  املادة 

 الجلسات  عن حضور  بدل أو معين مبلغ من   )الشركة (شركة اسمنت اليمامة في اإلدارة مجلس أعضاء مكافأة تتكون  .1

 يتجاوز  ال وبما املزايا هذه من أكثر أو اثنتين بين الجمع ويجوز  األرباح من نسبة أو عينية  مزايا أو مصروفات بدل أو

  ولوائحه الشركات نظام عليه نص ما
ً
 الحقا  الجدول هذا   على تطرأ تعديالت وأي السياسة بهذه املضمن  للجدول وفقا

 للنظام.  اعتمادها ويتم
ً
 وفقا

  الجمعية،  وتقرها  الترشيحات واملكافآت  لجنة تصدرها  سياسة  ضوء وفي املقدار  متفاوتة املكافأة هذه  تكون  أن  يجوز  .2

  عليه حصل  ما لكل شامل بيان  على للمساهمين العامة الجمعية  إلى  السنوي  اإلدارة  مجلس تقرير  يشتمل  أن  ويجب

  على  كذلك يشتمل وأن املزايا، من ذلك وغير مصروفات وبدل مكافآت من املالية السنة خالل اإلدارة مجلس أعضاء

  )وجدت إن(  استشارات أو إدارية أو  فنية أعمال نظير أو إداريين أو عاملين بوصفهم املجلس أعضاء قبضه ما  بيان

  اجتماع آخر  تاريخ  من  عضو كل  حضرها  التي  الجلسات وعدد املجلس جلسات بعدد بيان  على كذلك يشتمل وأن 

 .العامة للجمعية

 من(  76) املادة من (2) الفقرة أحكام مراعاة فيجب األرباح من نسبة اإلدارة مجلس أعضاء مكافأة كانت حال في .3

 مجلس عضو عليه يحصل ما  مجموع يتجاوز  أال بشرط للشركة، األساس النظام من(  24) واملادة (2)  الشركات  نظام

 سعودي( خمسمائة ألف ريال  500,000)  مبلغ األحوال جميع في وعينية مالية ومزايا مكافآت من الواحد  اإلدارة

 .سنويا

 اللجان أعضاء  مكافأة: ثالثة  املادة ال

  وغيرها  الحضور  وبدالت - املراجعة لجنة  باستثناء - منه  املنبثقة لجانه عضوية مكافآت اإلدارة  مجلس ويعتمد يحدد .1

 .الترشيحات واملكافآت لجنة  من توصية  على بناء استحقاقات من

 وفقا للجدول املضمن  السياسة هذه في موضح هو كما وغيرهما من االستحقاقات حضور االجتماعات يصرف بدل .2

 .بها

 للمساهمين  العامة الجمعية قبل  من اعتمادها  يتماالجتماعات    ر او بدل حضو   املراجعة لجنة  عضوية مكافأة أما .3

 .النظام حسب وذلك مجلس اإلدارة من توصية على بناء

يشغلها،   أن املجلس لعضو يمكن التي اللجان عدد يراعي اإلدارة، مجلس من املنبثقة اللجان عضوية تشكيل عند .4

 املنصوص األعلى الحد واللجان املجلس في عضويته عن  مكافآت من  العضو يتقاضاه ما  إجمالي يتجاوز  ال  بحيث

 .الشركات نظام عليه في

 التنفيذية  اإلدارة  مكافأة: رابعة املادة ال 

 وخطط  وبرنامج  التنفيذيين وكبار  املوظفين  لجميع  املحدد  الرواتب سلم  بمراجعة  الترشيحات واملكافآت لجنة  تقوم .1

 التنفيذية اإلدارة مكافآت وتشتمل التنفيذية اإلدارة من توصية على بناء وذلك واعتمادها مستمر  الحوافز بشكل

 :يلي ما على

 بدل  الحصر، ال  املثال سبيل  على تشتمل، ؛ وبدالت)شهرية وبصفة ميالدي شهر  كل نهاية في دفعه يتم (أساس   راتب .2

 . تأمينال ولعائلته، سياسة له طبي تأمين هاتف؛ مزايا  وبدل لألبناء، تعليم وبدل مواصالت، وبدل سكن،

 الخصوص.  بهذا يتم الذي السنوي  للتقييم  وفقا  األداء بمؤشرات  مرتبطة  سنوية مكافأة .3
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 خيارات برامج  مثل األجل طويلة التحفيزية والخطط االستثنائي، باألداء املرتبطة  األجل  قصيرة التحفيزية الخطط .4

ومكافأة   سنوية، سفر وتذاكر سنوية، إجازة الحصر، ال املثال سبيل  على تشمل أخرى  ؛ مزايا)وجدت األسهم )متى

 .الشركة قبل  من املعتمدة البشرية املوارد وسياسة العمل  نظام حسب  خدمة نهاية

 .الترشيحات واملكافآت لجنة قبل من  التنفيذيين  كبار  ملكافآت والبرامج الخطط اعتماد يتم .5

 واملوجهات والبرامج  الخطط ضوء في التنفيذيين وكبار للموظفين  املكافآت سياسة بتنفيذ  الرئيس التنفيذي يقوم .6

 .اللجنة تقرها العامة التي

 :الصرف وطريقة للمكافآت إضافية محددات

 العامة الجمعية  اجتماع  في اإلدارة  مجلس أعضاء مكافأة  بند على التصويت  اإلدارة  مجلس ألعضاء يجوز  ال .1

 .للمساهمين

  اإلدارة  ملجلس السنوي  التقرير في التنفيذيين  وكبار  واللجان  املجلس أعضاء مكافآت عن  باإلفصاح  الشركة  تقوم .2

 
ً
 .التنفيذية ولوائحهما املالية  السوق  هيئة وأنظمة الشركات نظام بموجب الصادرة والتوجيهات للضوابطوفقا

 عضويته.  ووفقا ملدة اللجنة أو  للمجلس انضمامه تاريخ  من اعتبارا  املكافأة العضو يستحق .3

يتم   أن  على املجلس  سر   أمين قبل من واللجان اإلدارة مجلس بأعضاء الخاصة  املكافآت صرف  إجراءات  إعداد يتم .4

 .الرئيس التنفيذي قبل من صرفها أمر  اعتماد

خالل أسبوع من عقد    اللجان اجتماعات حضور  وبدل اللجان ومكافآت املجلس اجتماعات حضور  بدل صرفي .5

 .السنوي  العامة الجمعية اجتماع في اقرارها  بعد كاملة فتدفع للمجلس السنوية املكافأة أما االجتماع، 

 :ولجانه اإلدارة  مجلس أعضاء مكافأة تفاصيل  بيان

 :اإلدارة مجلس أعضاء .1

 ريال  3,000           الواحدة الجلسة حضور  بدل  )أ 

 حسب املصروف الفعلي  )االجتماع )الرياض مقر مدينة خارج  من هم ملن  )وانتقال سفر(إضافي  ب( بدل 

   الواحد للعضو مقطوع سنوي  ج( مبلغ
 تحدد  

 
ال   سنويا   500يتجاوز    بما 

 لنظام الشركات  ووفقاالف ريال 

 الصرف  وآليات التعديل )ه

البند   من   )ج (الفقرة   في  إليها  املشار  اإلدارة مجلس لعضو  املقطوعة السنوية املكافأة مبلغ مراجعة يجوز  -

 . الترشيحات واملكافآت لجنة من توصية على بناء أخرى  إلى فترة  من ( أعاله 1)

افقة الجمعية أخذ ثم ومن باألداء املتعلقة املتغيرات ضوء في وذلك •  .ذلك على للمساهمين العامة مو

 املقطوعة السنوية املكافأة صرف  يتم بينما ، خالل أسبوع بعد انتهاء االجتماع االجتماعات حضور  بدل صرف يتم •

 .)حسب ما نص عليه نظام الشركة( للمساهمين العامة الجمعية قبل من اعتمادها بعد

 :اإلدارة مجلس عن املنبثقة اللجان أعضاء .2

 ريال  3000 الواحدة  الجلسة حضور  بدل  )أ 
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 .بعد كل اجتماع الجلسات  حضور  بدل صرف يتم

 ألف ريال  100 مكافأة أعضاء لجنة املراجعة من داخل وخارج املجلس    ب(

 ألف ريال  50 ج( مكافأة بقية أعضاء اللجان من داخل وخارج املجلس  

 )السياسة هذه  ونشر وتعديل  مراجعة(ختامية  أحكام: خامسة ال املادة 

من  الشركة قبل  من  به  االلتزام ويتم  السياسة هذه في جاء بما  يعمل  العامة  الجمعية  قبل  من  اعتمادها  تاريخ  اعتبارا 

 االطالع من املصالح وأصحاب والجمهور  املساهمين لتمكين اإللكتروني الشركة موقع على السياسة هذه للمساهمين وتنشر

 تعديالت أي عرض ويتم ،الترشيحات واملكافآت لجنة  قبل من  -  الحاجة عند – دورية بصفة السياسة هذه ويتم مراجعة عليها،

 العمومية للجمعية بها ويوص ي املقترحة التعديالت ومراجعة بدراسة يقوم الذي اإلدارة، مجلس على اللجنة من قبل مقترحة

 .للمساهمين العتمادها

 


