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 رتعديل الئحة وضوابط عمل لجنة المراجعة بشركة القصيم القابضة لالستثما

 

 بعد التعديل  قبل التعديل 

 البند األول: قواعد اختيار لجنة المراجعة
وفقاً  رتشكل لجنة المراجعة بشركة القصيم القابضة لالستثما

 -التالية: للقواعد 
( بقرار من الجمعية )اللجنةتشكل لجنة المراجعة  -1

العادية للمساهمين وذلك بناء على اقتراح من العامة 
( من 101)مجلس إدارة الشركة وفقاً ألحكام المادة 

 نظام الشركات.
تتكون لجنة المراجعة من ثالث أعضاء من  -2

المساهمين او من غيرهم على ان يكون من بينهم 
عضو مستقل وان ال تضم أي من أعضاء مجلس 

لتنفيذيين او كبار التنفيذيين بالشركة وان اإلدارة ا
  يكون من بينهم مختص بالشئون المالية والمحاسبية

ال يجوز لمن كان يعمل خالل السنتين الماضيتين  -3
في اإلدارة التنفيذية او المالية بالشركة او لدي 

مراجع حسابات الشركة ان يكون عضوا في لجنة 
جلس ال يجوز ان يكون رئيس م االمراجعة. كم

 اإلدارة عضو في اللجنة
مدة اللجنة ثالث سنوات تبدأ مع بداية دورة مجلس  -4

إدارة الشركة وتنتهي مع انتهاء دورة المجلس او 
المدة المتبقية من دورة المجلس. ويجوز للمجلس 

إعادة ترشيح عضو/أعضاء اللجنة للجمعية العامة 
 للمساهمين لفترة او فترات مماثلة اخري.

للجنة من بينهم رئيسا للجنة على ان يختار أعضاء ا -5
 يكون من األعضاء المستقلين.

تقوم اللجنة بتعيين امين سر لها من بين أعضائها او  -6
ممن تراه مناسبا من فريق إدارة الشركة للقيام 

 اواعداد محاضر اجتماعاته اباإلعداد الجتماعاته
 وتوثيقها.

عند انتهاء مدة عضو اللجنة اثناء مدة عمل اللجنة  -7
بسبب الوفاة او االستقالة او العجز او االعفاء يقترح 

جمعية عامة ترشيح عضو آخر  أقرب علىالمجلس 
ليشغل مكان العضو الشاغر ويكمل العضو الجديد 

 مدة سلفه
 

 وكيفية ترشيهم ومدةقواعد اختيار أعضاء لجنة المراجعة  األول:البند 
 عضويتهم

وفقاً للقواعد  رتشكل لجنة المراجعة بشركة القصيم القابضة لالستثما
 -التالية: 
تشكل لجنة المراجعة )اللجنة( بقرار من الجمعية العامة  -1

العادية للمساهمين وذلك بناء على اقتراح من مجلس إدارة 
 ( من نظام الشركات101)الشركة وفقاً ألحكام المادة 

بترشيح أعضاء اللجنة وتقديم السير يقوم أعضاء المجلس  -2
مرشح من  أكثرالذاتية الخاصة بهم ويمكن لكل عضو تقديم 

اختيار ثالث أعضاء  علىالتصويت من قبل المجلس  ويتم
 الجمعية العامة لتعيينهم.  علىحهم االقتر

تتكون لجنة المراجعة من ثالث أعضاء من المساهمين او  -3
و مستقل وان ال من غيرهم على ان يكون من بينهم عض

تضم أي من أعضاء مجلس اإلدارة التنفيذيين او كبار 
التنفيذيين بالشركة وان يكون من بينهم مختص بالشئون 

 المالية والمحاسبية 
ال يجوز لمن كان يعمل خالل السنتين الماضيتين في  -4

اإلدارة التنفيذية او المالية بالشركة او لدي مراجع حسابات 
ال يجوز  افي لجنة المراجعة. كم الشركة ان يكون عضوا

 ان يكون رئيس مجلس اإلدارة عضو في اللجنة
مدة اللجنة ثالث سنوات تبدأ مع بداية دورة مجلس إدارة  -5

الشركة وتنتهي مع انتهاء دورة المجلس او المدة المتبقية 
من دورة المجلس. ويجوز للمجلس إعادة ترشيح 

مين لفترة او عضو/أعضاء اللجنة للجمعية العامة للمساه
 فترات مماثلة اخري.

يختار أعضاء اللجنة من بينهم رئيسا للجنة على ان يكون  -6
 من األعضاء المستقلين.

تقوم اللجنة بتعيين امين سر لها من بين أعضائها او ممن  -7
تراه مناسبا من فريق إدارة الشركة للقيام باإلعداد 

 وتوثيقها. اواعداد محاضر اجتماعاته االجتماعاته
عند انتهاء مدة عضو اللجنة اثناء مدة عمل اللجنة بسبب  -8

يقوم مجلس اإلدارة الوفاة او االستقالة او العجز او االعفاء 
المركز الشاغر ممن تتوافر فيهم في عضو موقتاً بتعيين 

الخبرة والكفاية ويتم اشعار الهيئة خال خمسة أيام عمل من 
ن على اول التعييان يتم عرض هذا  على تاريخ التعيين،

ويكمل العضو اجتماع قادم للجمعية العامة للموافقة عليه 
 سلفه. تلتزم الشركة الجديد مدة 

تلتزم الشركة بإشعار الهيئة بأسماء أعضاء لجنة المراجعة  -9
وصفات عضويتهم خال خمسة أيام عمل من تاريخ تعيينهم 

واي تغييرات تطرأ على ذلك خالل خمسة أيام عمل من 
 لتغيراتتاريخ حدوث ا

 



 البند الرابع: اجتماعات وضوابط عمل اللجنة البند الرابع: اجتماعات وضوابط عمل اللجنة
 إضافة 

يجوز عقد اجتماعات اللجنة عن طريق وسائل االتصاالت  -12
 الحديثة

ال يحق الي عضو في مجلس اإلدارة او اإلدارة التنفيذية حضور  -13
او رايه اجتماعات لجنة المراجعة اال إذا طلبت اللجنة االستماع الي 

مشورته. ويكون اجتماعات اللجنة منحصرا في  علىالحصول 
 أعضائها وامين سرها.

يجوز لرئيس لجنة المراجعة بعد اخطار الرئيس التنفيذي دعوة  -14
كبار التنفيذيين او أي موظف بالشركة لتنوير اللجنة عني أي موضوع 

 تريد اللجنة مناقشته او أي نشاط من أنشطة الشركة

 البند السادس: سياسة مكافآت أعضاء لجنة المراجعة
تتكون مكافآت عضوية لجنة المراجعة بالشركة على النحو 

 التالي

  لاير  3,000بدل حضور اجتماعات اللجنة مبلغ
سعودي )ثالثة االف لاير سعودي( لكل عضو 

 للجلسة الواحدة.
  بدل تذاكر على الدرجة االولي ذهاب واياب

 ألعضاء اللجنة المقيمين خارج منطقة القصيم.
  بدل حضور اجتماعات ألمين سر اللجنة تحدده

اللجنة بما تراه مناسباً ويجوز للجنة مراجعة وتعديل 
بين كل فترة بدل حضور االجتماعات ألمين سرها 

 وأخرى.
  يتم اإلفصاح عن تفاصيل ما تقاضاه أعضاء اللجنة

من مكافآت ضمن محتويات التقرير السنوي لمجلس 
 االدارة

 

 البند السادس: سياسة مكافآت أعضاء لجنة المراجعة

  تكون مكافآت أعضاء لجنة المراجعة وبدل حضور
ماورد الجلسات ألعضاء اللجنة وامين سر اللجنة بناء على 

في سياسة مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة 
 منه واإلدارة التنفيذية المعتمدة من الجمعية العمومية.

  يتم اإلفصاح عن تفاصيل ما تقاضاه أعضاء اللجنة من
مكافآت وبدل حضور جلسات ضمن محتويات التقرير 

 السنوي لمجلس االدارة
 

 ()إضافة اجعةالبند السابع: تقارير لجنة المر 
اعداد تقرير يشتمل على تفاصيل أدائها الختصاصاتها  -1

ومهامها المنصوص عليها في نظام الشركات ولوائحه 
التنفيذية ويتضمن التقرير توصياتها ورايها في مدي كفاية 
 نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر في الشركة.

ن هذا التقرير يلتزم مجلس اإلدارة ان يودع نسخا كافية م -2
في الموقع  نسخة منه في مركز الشركة الرئيسي وأن ينشر

االلكتروني للشركة والموقع االلكتروني للسوق عند نشر 
الدعوة النعقاد الجمعية العامة لتمكين من يرغب من 

المساهمين من الحصول على نسخة منه ويتلى ملخص 
 التقرير اثناء انعقاد الجمعية العامة.

ترفع لجنة المراجعة محاضر اجتماعاتها الدورية الي  -3
ومالحظاتها عن أداء مجلس اإلدارة متضمنا توصياتها 

  الشركة.
يجب حضور رئيس لجنة المراجعة او من ينوب عنه من  -4

بين أعضائها اجتماعات الجمعية العامة للمساهمين وذلك 
 لإلجابة على أسئلة واستفسارات المساهمين.

  (حكام ختامية )النشر والنفاذ والتعديلأ البند السابع:
يعمل بما جاء في هذه الالئحة ويتم االلتزام بها من قبل الشركة 
اعتبارا من تاريخ اعتمادها من الجمعية العامة للمساهمين ويتم 
تمكين المساهمين والجمهور وأصحاب المصالح من االطالع 

وذلك  -حسب الحاجة –محتويات هذه الالئحة  لعليها. وتعد
بناء على توصية من مجلس اإلدارة على ان يعرض أي تعديل 
مقترح عليها على الجمعية العامة للمساهمين في أقرب اجتماع 

 لها العتماده

 حكام ختامية )النشر والنفاذ والتعديل(أ الثامن:البند 
يعمل بما جاء في هذه الالئحة ويتم االلتزام بها من قبل الشركة 

اعتمادها من الجمعية العامة للمساهمين ويتم تمكين اعتبارا من تاريخ 
 لالمساهمين والجمهور وأصحاب المصالح من االطالع عليها. وتعد

وذلك بناء على توصية من  -حسب الحاجة –محتويات هذه الالئحة 
مجلس اإلدارة على ان يعرض أي تعديل مقترح عليها على الجمعية 

 العامة للمساهمين في أقرب اجتماع لها العتماده
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   القصيم القابضة لالستثمار شركة  

 سياسة مكافآت أعضاء المجلس 

 المجلس   عنواللجان المنبثقة  

 واإلدارة التنفيذية 
 م 2021  مارس هـ /  1442  رجب بتاريخ    نسخة نهائية 
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 م   2021  مارس هـ /  1442  رجب تاريخ اإلصدار:  

 

 سياسة مكافآت أعضاء المجلس ولجانه واإلدارة التنفيذية 

 نسخة نهائية نوع اإلصدار:  
 

 شركة مساهمة سعودية مدرجة   – شركة القصيم القابضة لالستثمار   10  من   2صفحة  

 م(   20هـ الموافق )  /  /     14المنعقد بتاريخ  / /    رقم ) ( بناًء على قرار الجمعية العامة في اجتماعها    الوثيقة تم إصدار  

 دون الحصول على موافقة خطية من قبل الرئيس التنفيذي   الوثيقة تحتفظ شركة القصيم القابضة لالستثمار بحقوقها عن أي نقل أو اقتباس أو استخدام ألي محتوى في هذه  

  

 المحتويات   جدول 

 3 ...................................................................................................................................................... مقدمة 

 3 ..................................................................................................................................... األحكام التمهيدية 

 3 ................................................................................................................................................................................. تعريفات .أ

 4 ................................................................................................................................................................................ األهداف  .ب

 4 .......................................................................................................................................... التعديل والتحديث على السياسة  .ت

 4 ............................................................................................................... أواًل: السياسات العامة للمكافآت 

 5 ....................................................................................... ثانيًا: اإلطار العام لسياسة المكافآت والتعويضات 

 6 ....................................................................................................................... ثالثًا: مكافأة أعضاء المجلس 

 6 ....................................................................................................................................................... جلسات اجتماعات المجلس  1.3

 6 ........................................................................................................................................................................ المكافأة السنوية  2.3

 6 .......................................................................................................................................................................السياسة المرتبطة  1.3

 7 ......................................................................................................................... رابعًا: مكافأة أعضاء اللجان 

 7 ............................................................................................................................. جلسات اجتماع اللجان المنبثقة عن المجلس  1.4

 7 ........................................................................................................................................................................ المكافأة السنوية  2.4

 7 ...................................................................................................................................................................... السياسة المرتبطة  3.4

 8 ................................................................................................................. خامسًا: مكافأة اإلدارة التنفيذية 

 8 ............................................................................................................................................................... مكافأة كبار التنفيذيين  1.5

 9 ...................................................................................... سادسًا: اإلفصاح عن سياسات المكافآت وقيمتها 

 9 ........................................................................................ سابعًا: استرداد الشركة لمكافآت أعضاء المجلس 

 10 .................................................................................................................................. ثامنًا: أحكام ختامية 

 10 ...................................................................................................................................................................... االعتماد واإلقرار  1.8

 10 ............................................................................................................................................................................ النشر والنفاذ  2.8
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 م   2021  مارس هـ /  1442  رجب تاريخ اإلصدار:  

 

 سياسة مكافآت أعضاء المجلس ولجانه واإلدارة التنفيذية 

 نسخة نهائية نوع اإلصدار:  
 

 شركة مساهمة سعودية مدرجة   – شركة القصيم القابضة لالستثمار   10  من   3صفحة  

 م(   20هـ الموافق )  /  /     14المنعقد بتاريخ  / /    رقم ) ( بناًء على قرار الجمعية العامة في اجتماعها    الوثيقة تم إصدار  

 دون الحصول على موافقة خطية من قبل الرئيس التنفيذي   الوثيقة تحتفظ شركة القصيم القابضة لالستثمار بحقوقها عن أي نقل أو اقتباس أو استخدام ألي محتوى في هذه  

 مقدمة 
 

سياسة مكافآت    ، تم إعداداللتزامات النظاميةافي تطبيق    القصيم القابضة لالستثمار شركة    إدارةمن مجلس    رغبةً 

  لتتوافق   القصيم القابضة لالستثمارشركة  ب  واإلدارة التنفيذية   واللجان المنبثقة عن المجلس أعضاء مجلس اإلدارة  

)"الئحة حكومة الشركات"(    المالية  السوق  وتتطابق مع القرارات الصادرة في هذه الخصوص من أنظمة ولوائح هيئة

ومع متطلبات    (62( والثانية والستون )61والحادية والستون )   (5الفقرة الخامسة )  (22الثانية والعشرون )   :لموادوفقًا ل

 .نظام الشركات الصادر من وزارة التجارة واالستثمار
 

 

   األحكام التمهيدية 
 

 

   تعريفات  . أ 
في قائمة المصــــــطلحات  المعاني الموضــــــحة لها  الســــــياســــــةيقصــــــد بالكلمات والعبارات الواردة في هذه   . 1

ــركة  المســـتخدمة في النظام األســـاســـي  ــتثمار لشـ ــة لالسـ ــيم القابضـ لوائح هيئة الســـوق والواردة في    القصـ

  .ونظام الشركات الصادر من وزارة التجارة واالستثمار المالية

يقتضـي كل منها، ما لم ، يقصـد بالكلمات والعبارات أدناه المعاني الموضـحة أمام الوثيقةلغرض تطبيق هذه   . 2

 سياق النص غير ذلك.
  

 التعريف  الكلمات والعبارات 

 . لالستثمارالقصيم القابضة  شركة   : الشركة 

 .سياسة مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عن المجلس واإلدارة التنفيذية  : السياسة أو الوثيقة 

 . التي تم إقراراها من الجمعية العامة للمساهمين قواعد وسياسات الحوكمة في الشركة : الحوكمة الئحة  

 . العربية السعودية هيئة السوق المالية في المملكة : الهيئة 

 وزارة التجارة واالستثمار في المملكة العربية السعودية.  : الوزارة 

الجهات الرقابية  

 المختصة: 
 الوزارة، إال ما يتعلق بالشركات المساهمة المدرجة في السوق فتكون الهيئة. 

 غير العادية.  - الجمعية العادية  الجمعية العامة: 

 الشركة. مجلس اإلدارة في  المجلس: 

 اللجان الدائمة أو المؤقتة المنبثقة من المجلس أو المشكلة من قبله أو من قبل الجمعية العامة.  اللجان: 

 لجنة المكافآت والترشيحات في الشركة.  اللجنة: 

 اإلدارة: 
المنوط  اإلدارة التنفيذية ممثلة بالرئيس التنفيذي للشركة ونوابه والمدير المالي، ومن في حكمهم،  

 بهم إدارة عمليات الشركة اليومية، واقتراح القرارات االستراتيجية وتنفيذها. 

 المسؤول األعلى في اإلدارة والمفوض من المجلس لرئاسة الجهاز التنفيذي في الشركة.  الرئيس التنفيذي: 

 كبار التنفيذيين: 
اقترا عن  مسؤواًل  ويكون  اليومية  الشركة  عمليات  يدير  طبيعي  شخص  القرارات  أي  وتنفيذ  ح 

 االستراتيجية للشركة، بما في ذلك الرئيس التنفيذي للشركة ونوابه والمدير المالي.

 المكافآت: 

المبالغ والبدالت واألرباح وما في حكمها، والمكافآت الدورية أو السنوية المرتبطة باألداء، والخطط  

عينية   مزايا  وأي  األجل،  طويلة  أو  قصيرة  الفعلية  التحفيزية  والمصاريف  النفقات  باستثناء  أخرى، 

 المعقولة التي تتحملها الشركة عن عضو المجلس لغرض تأدية عمله. 

كافة المصطلحات التي لم يرد بشأنها تعريف في هذه الوثيقة سيكون لها نفس المعنى الوارد في الئحة حوكمة الشركات، الصادرة  

 المصطلحات المستخدمة في لوائح الهيئة وقواعدها، ما لم يقض سياق النص خالف ذلك.عن الهيئة، أو في قائمة  
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 م   2021  مارس هـ /  1442  رجب تاريخ اإلصدار:  

 

 سياسة مكافآت أعضاء المجلس ولجانه واإلدارة التنفيذية 

 نسخة نهائية نوع اإلصدار:  
 

 شركة مساهمة سعودية مدرجة   – شركة القصيم القابضة لالستثمار   10  من   4صفحة  

 م(   20هـ الموافق )  /  /     14المنعقد بتاريخ  / /    رقم ) ( بناًء على قرار الجمعية العامة في اجتماعها    الوثيقة تم إصدار  

 دون الحصول على موافقة خطية من قبل الرئيس التنفيذي   الوثيقة تحتفظ شركة القصيم القابضة لالستثمار بحقوقها عن أي نقل أو اقتباس أو استخدام ألي محتوى في هذه  

 األهداف  . ب 

 تهدف هذه السياسة إلى ما يلي:

 وضع اإلطار العام لسياسة مكافآت وتعويضات أعضاء المجلس واللجان واإلدارة وضوابط صرفها واستردادها.  . 1

 باألداء، والتحقق من تنفيذها.بيان السياسات المحددة للمكافآت وربطها  . 2

 توضيح آلية تحديد واعتماد وتعديل المكافآت الخاصة بأعضاء المجلس وأعضاء اللجان وكبار التنفيذيين.  . 3

مع  . 4 يتناسب  بما  واللجان  المجلس  مهام ومسؤوليات  المطلوبة إلنجاز  والخبرات  المناسبة  الكفاءات  جذب 

 هم في تحسين أداء الشركة وتحقيق مصالح مساهميها. نشاط الشركة واستراتيجيتها وأهدافها مما يسا

 اإلبقاء على الكفاءات الحالية وذلك من خالل اإلطار التنظيمي لمكافآت كبار التنفيذيين في الشركة. . 5

وضمان   . 6 المختصة  الرقابية  الجهات  من  والصادرة  بها  المعمول  واللوائح  لألنظمة  الكامل  االمتثال  تحقيق 

 تطبيقها وااللتزام بها.االستمرارية في 

 . العمل على أساس واضح ووفقًا لمبدأ الشفافية الكاملة وااللتزام باإلفصاح عن المكافآت . 7
 

 التعديل والتحديث على السياسة  . ت 

تقوم المكافآت والترشيحات بالمراجعة الدورية للسياسة وتقييم مدي فعاليتها في تحقيق االهداف المتوخاة  

ما تطل للجمعية  منها وتعديلها متي  والتوصية  االدارة لالعتماد  التعديل على مجلس  بت االحوال ذلك وعرض 

 . العامة لالعتماد واالقرار

   العامة للمكافآت  السياسات :  أواًل 
 

واللجان    من أعضاء المجلس  كل  لجنة في تحديد وصرف المكافآت التي يحصل عليها  المجلس وال  يراعي  أنجب  ي

التنفيذيين األوكبار  في  ،  الواردة  العالقة  ذات  الحوكمة(  حكام  )الئحة  المالية  السوق  ونظام  الشركات  نظام 

 :التالية العامة لسياساتلباإلضافة  ولوائحهما
 

 اللجنة. مبنية على توصية  المكافآتتكون  أن .أ 

 . تكون المكافآت متناسبة مع نشاط الشركة والمهارة والخبرة الالزمة إلدارتها أن .ب 

 مع استراتيجية الشركة وأهدافها.  منسجمة تكون المكافآت  أن .ت 

أن تقدم المكافآت بغرض حث أعضاء المجلس واإلدارة على إنجاح الشركة وتنميتها على المدى الطويل، كأن تربط الجزء   .ث 

 ألداء على المدى الطويل. المتغير من المكافآت با

أن تحدد المكافآت بناًء على مستوى الوظيفة، والمهام والمسؤوليات المنوطة بشاغلها، والمؤهالت العلمية، والخبرات   .ج 

 العملية، والمهارات، ومستوى األداء. 

التي ويقوم بها  أن تكون المكافآت عادله ومتناسبة مع خبرة العضو واختصاصاته واستقالليته واألعمال والمسؤوليات   .ح 

 . ويتحملها أعضاء المجلس، باإلضافة إلى األهداف المحددة من قبل المجلس المراد تحقيقها خالل السنة

   مع حجم وطبيعة ودرجة المخاطر لدى الشركة.منسجمة تكون المكافآت  أن .خ 

عن ذلك من ارتفاع غير مبرر  األخذ في االعتبار ممارسات الشركات األخرى في تحديد المكافآت، مع تفادي ما قد ينشأ   .د 

 للمكافآت والتعويضات. 

بقاء عليهم. بحيث  ذوي كفاءه وخبره مناسبة وتحفيزهم واإل كوادر تكون المكافأة كافية بشكل معقول الستقطاب  أن .ذ 

 . اتحقق التوزان بين تقديم مزايا الستقطاب الكفاءات المهنية والمحافظة عليها وتحفيزهم، وعدم المبالغة في تقديره

أن تكون مكافآت أعضاء المجلس متفاوتة المقدار بحيث تعكس مدى خبره العضو واختصاصاته والمهام المنوط بها   .ر 

 . واستقالليته وعدد الجلسات التي يحضرها وغيرها من االعتبارات

 عد بالتنسيق مع اللجنة عند التعيينات الجديدة. أن ت   .ز 

نها تقررت بناًء على معلومات غير دقيقة قدمها عضو في المجلس  حاالت إيقاف صرف المكافأة أو استردادها إذا تبين أ .س 

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

 تنظيم منح أسهم في الشركة ألعضاء المجلس واإلدارة سواء أكانت إصدارًا جديدًا أم أسهمًا اشترتها الشركة. .ش 
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 م   2021  مارس هـ /  1442  رجب تاريخ اإلصدار:  

 

 سياسة مكافآت أعضاء المجلس ولجانه واإلدارة التنفيذية 

 نسخة نهائية نوع اإلصدار:  
 

 شركة مساهمة سعودية مدرجة   – شركة القصيم القابضة لالستثمار   10  من   5صفحة  

 م(   20هـ الموافق )  /  /     14المنعقد بتاريخ  / /    رقم ) ( بناًء على قرار الجمعية العامة في اجتماعها    الوثيقة تم إصدار  

 دون الحصول على موافقة خطية من قبل الرئيس التنفيذي   الوثيقة تحتفظ شركة القصيم القابضة لالستثمار بحقوقها عن أي نقل أو اقتباس أو استخدام ألي محتوى في هذه  

   العام لسياسة المكافآت والتعويضات اإلطار  :  ثانياً 
 

تحرص   . أ  ألعضاء  الأن  المدفوعة  والتعويضات  المكافآت  تنسيق  على  هذه    وأال مجلس،  الشركة  تتجاوز 

 . اإلشرافيةالتعويضات السقف الذي حددته الضوابط 

مجلس من مكافآت ومزايا مالية أو عينية مبلغ  الفي جميع األحوال؛ ال يتجاوز مجموع ما يحصل عليه عضو   . ب 

 . سنويًا، وفق الضوابط التي تضعها الجهة المختصةسعودي ريال  (500,000)  خمسمائة ألف

يجوز أن تكون هذه المكافأة مبلغًا معينًا أو بدل حضور عن الجلسات أو مزايا عينية أو نسبة معينة من صافي   . ت 

على أن يكون استحقاق هذه المكافأة متناسبًا مع عدد    أكثر من هذه المزايااألرباح، ويجوز الجمع بين اثنتين أو  

 .الجلسات التي يحضرها العضو

( من صافي األرباح،  %10إذا كانت المكافأة نسبة معينة من أرباح الشركة، فال يجوز أن تزيد هذه النسبة على ) . ث 

نظام، وبعد توزيع  الو  نظام الشركاتوذلك بعد خصم االحتياطيات التي قررتها الجمعية العامة تطبيقًا ألحكام  

ن رأس مال الشركة المدفوع، على أن يكون استحقاق هذه المكافأة  ( م %5ربح على المساهمين ال يقل عن )

 .متناسبًا مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو

ال يحق للشركة في حال عدم تحقيقها ألرباح سنوية صرف المكافأة السنوية المقطوعة ألعضاء المجلس   .ج 

المنبثقة  وا بدل  للجان  من  واللجان  المجلس  اجتماعات  جلسات  حضور  وبدالت  مزايا  صرف  عندئًذ  ويقتصر 

 . الحضور وبدل التذاكر واالنتداب

  مجلس الحصل عليه أعضاء  مجلس إلى الجمعية العامة العادية على بيان شامل لكل ما  اليجب أن يشتمل تقرير   .ح 

خالل السنة المالية من مكافآت وبدل مصروفات وغير ذلك من المزايا. وأن يشتمل كذلك على بيان ما قبضه  

أعضاء المجلس بوصفهم عاملين أو إداريين أو ما قبضوه نظير أعمال فنية أو إدارية أو استشارات. وأن يشتمل  

جلسات التي حضرها كل عضو من تاريخ آخر اجتماع للجمعية  أيضًا على بيان بعدد جلسات المجلس وعدد ال

 .العامة

 .  جب أن يكون هيكل المكافآت والتعويضات متوافق مع أهداف الشركةي .خ 

 . يجب أن تكون المكافآت والتعويضات عادلة مقابل الجهد المبذول الستحقاقها . د 

 .على أداء الشركة  أنه التأثير سلباً ال يجب أن يسبب هيكل المكافآت والتعويضات أي تعارض في المصالح من ش . ذ 

 . يستحق العضو المكافأة اعتبارًا من تاريخ انضمامه للمجلس أو اللجنة ووفقًا لمدة عضويته . ر 
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 م   2021  مارس هـ /  1442  رجب تاريخ اإلصدار:  

 

 سياسة مكافآت أعضاء المجلس ولجانه واإلدارة التنفيذية 

 نسخة نهائية نوع اإلصدار:  
 

 شركة مساهمة سعودية مدرجة   – شركة القصيم القابضة لالستثمار   10  من   6صفحة  

 م(   20هـ الموافق )  /  /     14المنعقد بتاريخ  / /    رقم ) ( بناًء على قرار الجمعية العامة في اجتماعها    الوثيقة تم إصدار  

 دون الحصول على موافقة خطية من قبل الرئيس التنفيذي   الوثيقة تحتفظ شركة القصيم القابضة لالستثمار بحقوقها عن أي نقل أو اقتباس أو استخدام ألي محتوى في هذه  

 مكافأة أعضاء المجلس :  ثالثاً 

 جلسات اجتماعات المجلس   1.3
 

 :على النحو التالي المجلس اجتماعاتحضور جلسات  وبدالتتكون مزايا 
 

   المبلغ  المكافأة نوع   م 

 ( آالف ريال سعودي 5,000خمسة )  بدل حضور الجلسة الواحدة  1

2 
خارج منطقة   األولى لمن هم  الدرجة  تذاكر سفر من  بدل 

 القصيم 
 ( ريال سعودي1,500ألف وخمسمائة )

 ( ريال سعودي 1,000ألف ) بدل انتداب لمن هم خارج منطقة القصيم 3

        يحدده المجلس بقرار منه   سر المجلس بدل حضور الجلسة الواحدة ألمين   4
 

 المكافأة السنوية  2.3

 :التاليمن  مكافأة أعضاء المجلستكون ت
 

   الحد األعلى )مقترح( نوع المكافأة  م 

1 
مكافأة سنوية )مبلغ سنوي مقطوع للعضو الواحد "مرتبط  

 باألداء وحضور جلسات المجلس ولجانه( 
 ريال سعودي  ألف( 100,000) مائة 

2 

حدد بتوصية من اللجنة في حال   مكافآت مرتبطة باألرباح ألعضاء المجلس )نسبة معينة من صافي األرباح ت 

الصادر من   الشركات  الواردة في نظام  النظامية  والمتطلبات  الشروط  استيفاء  بعد  أرباح  الشركة  تحقيق 

   للشركة  األساسي  الوزارة ونظام
 

 السياسة المرتبطة  1.3
 

المكافأة السنوية(    2,3يجوز مراجعة مكافآت أعضاء المجلس المقطوعة الواردة أعاله في الفقرة ) .أ

( من فترة إلى أخرى وفقًا لتوصية اللجنة بناًء على المتغيرات الخاصة باألداء ومن ثم استيفاء 1رقم )

 .موافقة الجمعية العامة على ذلك

 .التذاكر واالنتداب بطريقة ربع سنويةيتم صرف بدل الحضور وبدل   .ب

التوصية   .ج بعد  سنوية  بطريقة  باألرباح  المرتبطة  والمكافأة  المقطوعة  السنوية  المكافأة  صرف  يتم 

 واالعتماد من المجلس واإلقرار من الجمعية العامة.
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 م   2021  مارس هـ /  1442  رجب تاريخ اإلصدار:  

 

 سياسة مكافآت أعضاء المجلس ولجانه واإلدارة التنفيذية 

 نسخة نهائية نوع اإلصدار:  
 

 شركة مساهمة سعودية مدرجة   – شركة القصيم القابضة لالستثمار   10  من   7صفحة  

 م(   20هـ الموافق )  /  /     14المنعقد بتاريخ  / /    رقم ) ( بناًء على قرار الجمعية العامة في اجتماعها    الوثيقة تم إصدار  

 دون الحصول على موافقة خطية من قبل الرئيس التنفيذي   الوثيقة تحتفظ شركة القصيم القابضة لالستثمار بحقوقها عن أي نقل أو اقتباس أو استخدام ألي محتوى في هذه  

   مكافأة أعضاء اللجان : رابعاً   

 ان المنبثقة عن المجلس جلسات اجتماع اللج   1.4

 :على النحو التالي اللجان المنبثقة عن المجلس اجتماعاتحضور جلسات  وبدالتتكون مزايا 
 

   المبلغ  نوع المكافأة  م 

 ( آالف ريال سعودي 5,000خمسة )  بدل حضور الجلسة الواحدة  1

2 
خارج منطقة   األولى لمن هم  الدرجة  تذاكر سفر من  بدل 

 القصيم 
 سعودي( ريال  1,500ألف وخمسمائة )

 ( ريال سعودي 1,000ألف ) بدل انتداب لمن هم خارج منطقة القصيم 3

        بدل حضور الجلسة الواحدة ألمين السر اللجنة تحدده اللجنة في أول اجتماع لها بعد تكوينها    4
 

 المكافأة السنوية  2.4

 :التاليمن   اللجانمكافأة أعضاء تكون ت
 

   الحد األعلى )مقترح( نوع المكافأة  م 

1 
مكافأة سنوية )مبلغ سنوي مقطوع للعضو الواحد "مرتبط  

 باألداء وحضور جلسات المجلس( 
 ( ألف ريال سعودي50,000) خمسون

 السياسة المرتبطة   3.4

 .يتم صرف بدل الحضور وبدل التذاكر واالنتداب بطريقة ربع سنوية .أ

التوصية واالعتماد من المجلس  يتم صرف المكافأة السنوية المقطوعة لعضو اللجنة بطريقة سنويًا بعد   .ب

 واإلقرار من الجمعية العامة. 
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 م   2021  مارس هـ /  1442  رجب تاريخ اإلصدار:  

 

 سياسة مكافآت أعضاء المجلس ولجانه واإلدارة التنفيذية 

 نسخة نهائية نوع اإلصدار:  
 

 شركة مساهمة سعودية مدرجة   – شركة القصيم القابضة لالستثمار   10  من   8صفحة  

 م(   20هـ الموافق )  /  /     14المنعقد بتاريخ  / /    رقم ) ( بناًء على قرار الجمعية العامة في اجتماعها    الوثيقة تم إصدار  

 دون الحصول على موافقة خطية من قبل الرئيس التنفيذي   الوثيقة تحتفظ شركة القصيم القابضة لالستثمار بحقوقها عن أي نقل أو اقتباس أو استخدام ألي محتوى في هذه  

   مكافأة اإلدارة التنفيذية :  خامساً 

 مكافأة كبار التنفيذيين   1.5

تقوم اللجنة باقتراح رواتب وبدالت ومكافآت كبار التنفيذيين واعتماد ذلك من المجلس وتتكون من 

 اآلتي:
 

 . ميالديراتب أساسي يتم دفعه في نهاية كل شهر  . أ 

 بدالت تشمل بدل السكن والنقل. . ب 

التأمين حسب سياس . ت    المعتمدة  الموارد البشرية   اتتأمين طبي للشخص ولعائلته تحدد فيه درجة 

 بالشركة. 

)للمقيم( حسب سياس . ث  السياحية  الدرجة  البشرية    اتإجازة سنوية وتذاكر سفر سنوية على  الموارد 

 بالشركة.المعتمدة 

 إقرارها من المجلس بناًء على توصية اللجنة. أي مكافآت وبدالت يتم  .ج 

 بالشركة. المعتمدة الموارد البشرية اتمكافأة نهاية الخدمة حسب نظام العمل وسياس .ح 
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 م   2021  مارس هـ /  1442  رجب تاريخ اإلصدار:  

 

 سياسة مكافآت أعضاء المجلس ولجانه واإلدارة التنفيذية 

 نسخة نهائية نوع اإلصدار:  
 

 شركة مساهمة سعودية مدرجة   – شركة القصيم القابضة لالستثمار   10  من   9صفحة  

 م(   20هـ الموافق )  /  /     14المنعقد بتاريخ  / /    رقم ) ( بناًء على قرار الجمعية العامة في اجتماعها    الوثيقة تم إصدار  

 دون الحصول على موافقة خطية من قبل الرئيس التنفيذي   الوثيقة تحتفظ شركة القصيم القابضة لالستثمار بحقوقها عن أي نقل أو اقتباس أو استخدام ألي محتوى في هذه  

 اإلفصاح عن سياسات المكافآت وقيمتها :  سادساً 
 

 واإلدارة. يلتزم المجلس باإلفصاح عن سياسة المكافآت وعن كيفية تحديد مكافآت أعضاء المجلس  .أ

يجب على الشركة اإلفصاح بدقة وشفافية وتفصيل في تقرير المجلس عن المكافآت الممنوحة ألعضاء   .ب

المجلس واللجان وكبار التنفيذيين بصورة مباشرة أو غير مباشرة، دون إخفاء أو تضليل، سواء أكانت مبالغ، 

وأن يشتمل كذلك على بيان ما قبضه أعضاء المجلس بوصفهم   أم منافع أم مزايا، أيًا كانت طبيعتها واسمها

عاملين أو إداريين أو ما قبضوه نظير أعمال فنية أو إدارية أو استشارات. وأن يشتمل أيضًا على بيان بعدد  

 . الجلسات التي حضرها كل عضو من تاريخ آخر اجتماع للجمعية العامةجلسات المجلس وعدد  

نحراف جوهري عن  اتوضيح العالقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها، وبيان أي   .ت

 هذه السياسة.

 بيان التفاصيل الالزمة بشأن المكافآت والتعويضات المدفوعة لكل مما يلي على حدة:  .ث

 أعضاء المجلس.  -

 أعضاء اللجان. -

 كبار التنفيذيين بالشركة بشكل إجمالي.  -

 أن يكون اإلفصاح وفقًا لنموذج جدول المكافآت الصادر عن الهيئة.  .ج

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

 . للمساهمين

 لمكافآت أعضاء المجلس   استرداد الشركة : سابعاً 
 

، إنهاء عضوية أي من أعضاء المجلس، فال يستحق هذا العضو أية مكافآت عن  إذا قررت الجمعية العامة . أ 

رفت له عن تلك الفترة إن   الفترة التي تلي آخر اجتماع حضره، ويجب عليه إعادة جميع المكافآت التي ص 

 . وجدت

إذا تبين أن المكافآت التي   من أعضاء المجلس  ألي يحق للشركة المطالبة باسترداد ما صرف من مكافآت  . ب 

تقرير  تضمينها  أو  العامة  الجمعية  على  تم عرضها  أو مضللة  غير صحيحة  معلومات  مبنية على  رفت  ص 

 المجلس السنوي. 
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 م   2021  مارس هـ /  1442  رجب تاريخ اإلصدار:  

 

 سياسة مكافآت أعضاء المجلس ولجانه واإلدارة التنفيذية 

 نسخة نهائية نوع اإلصدار:  
 

 شركة مساهمة سعودية مدرجة   – شركة القصيم القابضة لالستثمار   10  من   10صفحة  

 م(   20هـ الموافق )  /  /     14المنعقد بتاريخ  / /    رقم ) ( بناًء على قرار الجمعية العامة في اجتماعها    الوثيقة تم إصدار  

 دون الحصول على موافقة خطية من قبل الرئيس التنفيذي   الوثيقة تحتفظ شركة القصيم القابضة لالستثمار بحقوقها عن أي نقل أو اقتباس أو استخدام ألي محتوى في هذه  

   
 : أحكام ختامية ثامناً   

 االعتماد واإلقرار   1.8

من   سياسة مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عن المجلس واإلدارة التنفيذيةتم اعتماد   .أ

-- ( المنعقد بتاريخ    --في اجتماعه رقم )  القصيم القابضة لالستثمارشركة  قبل مجلس اإلدارة في  

 م(.  20  /--/--هـ الموافق ) 14   /--/

من   اإلدارة واللجان المنبثقة عن المجلس واإلدارة التنفيذية سياسة مكافأة أعضاء مجلس  تم إقرار   .ب

- /--( المنعقد بتاريخ    --رقم )في اجتماعها   القصيم القابضة لالستثمار لشركة قبل الجمعية العامة 

 م(.  20  /--/--هـ الموافق )  14   /-
 

 النشر والنفاذ   2.8

 الجمعية العامة.قرارها من قبل إنافذة من تاريخ  السياسةتكون هذه  .أ

 

 

 تاريخ اإلقرار  اإلقرار  المراجعة والتوصية واالعتماد  اإلعداد  الوثيقة 

سياسة مكافآت أعضاء مجلس 

 اإلدارة ولجانه واإلدارة التنفيذية 
   م  20   /--/-- الجمعة العامة  مجلس اإلدارة لجنة المكافآت والترشيحات 
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