
 

 
1 

 

 

 

 

 

 

 �سم هللا الرحمن الرحيم
 

 

  سياسة 

 م�افأت مجلس االدارة و�جانھ واالدارة التنفيذية 

 ا�خليج للتدر�ب والتعليملشركة 

 سعودية) شركة مساهمة (

 

 هــ  ٤/٣/١٤٣٩ املوافق م  ٢٢/١١/٢٠١٧  بتار�خ ا�جمعية العامة للمساهم�ن  قرار املعتمدة ب

 

 

 

 

 

 



 

 
2 

 

 

 رقم الصفحة و�اتـــــــــــــــــــتـاملح م

 ٢ الفهرس ١

 مقدمة ٢

٣ 
 أهداف السياسة  :األو�� املادة ٣

 املعاي�� العامة للسياسة     :الثانية املادة ٤

 م�افآت أعضاء مجلس اإلدارة    :الثالثة املادة ٥

٤ 

 م�افأة أعضاء ال�جان    :الرا�عة املادة ٦

 م�افأة اإلدارة التنفيذية  :ا�خامسة املادة ٧

٥ 
 أح�ام عامة  :السادسة املادة ٨

 أح�ام ختامية  ( النشر والنفاذ والتعديل )  :السا�عة املادة ٩

 

 

 



 

 
3 

 

 

 م�افأت مجلس االدارة و�جانھ واالدارة التنفيذية  سياسة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مقدمة : 
 

ات من قبل �جنة ال��شيحات وامل�افشركة ا�خليج للتدر�ب والتعليم لدارة و�جانھ واالدارة التنفيذية تم إعداد سياسة م�افأت مجلس اال 

الصادرة عن هيئة السوق املالية بموجب  من الئحة حوكمة الشر�ات والستون  الواحدةاملادة ) من  ١الفقرة ( مع ما نصت عليھ وفق 

وتار�خ  ٣م بناًء ع�� نظام الشر�ات الصادر باملرسوم املل�ي رقم م/١٣/٢/٢٠١٧هـ املوافق ١٦/٥/١٤٣٨) وتار�خ ٢٠١٧-١٦-٨القـــــرار رقم (

و�عد االطالع ع�� نظام السوق   و�عد االطالع ع�� نظام الشر�ات السعودي و�عديالتھ والئحتھ التنفيذية و�ناء عليھ ،  هـ.٢٨/١/١٤٣٧

الطالع ع�� نظام م ، و�عد ا ١٣/٢/٢٠١٧هــ املوافق  ١٦/٥/١٤٣٨املالية  ولوائحة و�عد االطالع ع�� الئحة حوكمة الشر�ات الصادرة بتار�خ 

سياسة م�افأت مجلس االدارة و�جانھ إصدار  صالحيات من لھ بما ا�خليج للتدر�ب والتعليم  شركة إدارة مجلس رر ــــــــــقالشركة االسا��ي 

 إلعتمادها .  لها اجتماع أول  �� لمساهم�ن ل امةالع ا�جمعية ة ع��عرض هذه السياسع�� أن يتم واالدارة التنفيذية 

 هداف السياسة أاملادة االو�� : 
 

��دف هذه السياسة ا�� وضع  معاي��  وا�حة  مل�افأت أعضاء مجلس االدارة و�جانھ وكبار التنفيذي�ن وتنظيم امل�افأت الستقطاب أعضاء 

بما يمك��م من تأدية مهامهم وواجبا��م بمهنية وكفاءة عالية �� مجال أعمال الشركة مجلس إدارة  ذوي كفاءة علمية وفنية وإدار�ة وخ��ة 

 ء الشركة وتحقيق مصا�ح مساهم��ا . تب�ي خطط و�رامج محفزة للم�افأت ومرتبطة باالداء مما �ساهم �� تحس�ن أدا من خالل
 

  املعاي�� العامة للسياسة    :  الثانية املادة
 

 :ي�� ما امل�افآت سياسة ��� يرا� أن يجب

 .إلدار��ا الالزمة واملهارات الشركة �شاط مع متناسبة امل�افآت تكون  أن .۱

 .لد��ا املخاطر ودرجة وطبيعة جمح ومع وأهدافها الشركة اس��اتيجية مع امل�افآت ا��جام مراعاة  .۲

تقديم امل�افآت �غرض حث أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية ع�� إنجاح الشركة وتنمي��ا ع�� املدى الطو�ل، كأن تر�ط  .۳

 املدى الطو�ل.ا�جزء املتغ�� من امل�افآت باألداء ع�� 

 ارتفاع من ذلك عن ينشأ قد ما تفادي مع امل�افآت، تحديد �� العمل سوق  �� سائد هو وما األخرى  الشر�ات ممارسات االعتبار األخذ ��  .٤

 .والتعو�ضات للم�افآت م��ر غ��

 .ا�جديدة بالتعيينات يتعلق فيما وال��شيحات امل�افآت �جنة مع بالتنسيق إعدادها يتم .٥

د .٦  واملهارات، العملية، وا�خ��ات العلمية، واملؤهالت �شاغلها، املنوطة واملسؤوليات واملهام الوظيفة، مستوى  ع�� بناءً  امل�افآت تحدَّ

 .األداء ومستوى 

 .اإلدارة مجلس أعضاء وخ��ة جمهاح و الشركة فيھ �عمل الذي القطاع االعتبار �ع�ن األخذ .۷

 .عل��م واإلبقاء وتحف��هم مناسبة وخ��ة كفاءة ذوي  إدارة مجلس أعضاء الستقطاب معقول  �ش�ل �افية امل�افأة تكون  أن .۸

 اإلدارة أو  اإلدارة مجلس �� عضو قدمها دقيقة غ�� معلومات ع�� بناءً  تقررت أ��ا تب�ن إذا اس��دادها أو امل�افأة صرف إيقاف يتم  .۹

  .مستحقة غ�� م�افآت ع�� ل�حصول  الوظيفي الوضع استغالل ملنع وذلك التنفيذية؛



 

 
4 

 

 أم أسهوموظف��ا  نح أسهم �� الشركة ألعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية�� حالة تطو�ر  برنامج مل .۱۰
ً
 جديدا

ً
 سواء أ�انت إصدارا

ً
ما

يتم ذلك تحت اشراف �جنة ال��شيحات وامل�افات و�ما يتوافق مع النظام االسا��ي للشركة وأنظمة ولوائح هيئة  اش����ا الشركة

 .  سوق املالية ذات العالقة ال
 

  م�افآت أعضاء مجلس اإلدارة ملادة الثالثة : ا
 

 أو عينية مزايا أو مصروفات بدل أو ا�جلسات عن حضور  بدل أو مع�ن مبلغ يجوز أن تكون شركة ال �� اإلدارة مجلس أعضاء م�افأة .١

 .  ولوائحھ الشر�ات نظام عليھ نص ما يتجاوز  ال و�ما املزايا هذه من أك�� أو اثنت�ن ب�ن ا�جمع و�جوز  األر�اح من �سبة

واختصاصاتھ واملهام املنوطة بھ واستقاللھ وعدد ا�جلسات  بحيث �عكس مدى خ��ة العضو  املقدار متفاوتة امل�افأة هذه تكون  أن يجوز  .٢

  ا�جمعية، وتقرها وال��شيحات امل�افآت �جنة تصدرهاال�ي   سياسةال ضوء و��ال�ي يحضرها وغ��ها من االعتبارات. 

 اإلدارة مجلس أعضاء عليھ حصل ما ل�ل شامل بيان ع�� للمساهم�ن العامة ا�جمعية إ�� السنوي  اإلدارة مجلس تقر�ر �شتمل أن يجب .٣

 بوصفهم املجلس أعضاء قبضھ ما بيان ع�� كذلك �شتمل وأن املزايا، من ذلك وغ�� مصروفات و�دل م�افآت من املالية السنة خالل

 وعدد املجلس جلسات �عدد بيان ع�� كذلك �شتمل وأن )وجدت إن( استشارات أو إدار�ة أو فنية أعمال نظ�� أو ادار��ن أو  عامل�ن

 .العامة ل�جمعية اجتماع آخر تار�خ من عضو �ل حضرها ال�ي ا�جلسات

 واملادة  الشر�ات نظام من)  ٧٦(  املادة من)  ٢(  الفقرة أح�ام مراعاة فيجب األر�اح من �سبة اإلدارة مجلس أعضاء م�افأة �انت حال �� .٤

 مالية ومزايا م�افآت من الواحد اإلدارة مجلس عضو عليھ يحصل ما مجموع يتجاوز  أال �شرط ، للشركة األساس النظام من) ٤٦(

 .سنو�ا سعودي ر�ال ألف خمسمائة )  ٥٠٠٫٠٠٠(  مبلغ األحوال جميع �� وعينية

 غ�� أو مباشر �ش�ل مبنية تكون  أن أو الشركة تحققها ال�ي األر�اح من �سبة املستقل�ن اإلدارة مجلس أعضاء م�افأة تكون  أال مراعاة .٥

 .الشركة ر�حية ع�� مباشر

أن تكون امل�افأة عادلة ومتناسبة مع اختصاصات العضو واألعمال واملسئووليات ال�ي يقوم ��ا و�تحملها أعضاء مجلس مراعاة  .٦

 األهداف املحددة من قبل مجلس اإلدارة املراد تحقيقها خالل السنة املالية.اإلدارة، باإلضافة إ�� 

يجوز لعضو مجلس اإلدارة ا�حصول ع�� م�افأة مقابل عضو�تھ �� �جنة املراجعة املش�لة من قبل ا�جمعية العامة، أو مقابل أي  .٧

إضافية ي�لف ��ا �� الشركة، وذلك باإلضافة إ��  – بموجب ترخيص م�ي –أعمال أو مناصب تنفيذية أو فنية أو إدار�ة او استشار�ة 

 �� مجلس اإلدارة و�� ال�جان املش�لة من قبل مجلس اإلدارة و�� ال�جان املش�لة من قبل 
ً
امل�افأة ال�ي يحصل عل��ا بصفتھ عضوا

 لنظام الشر�ات ونظام الشركة األسا��
ً
 . يمجلس اإلدارة، وفقا

 

  م�افأة أعضاء ال�جان :  ملادة الرا�عةا
 

 بناء استحقاقات من وغ��ها ا�حضور  و�دالت - املراجعة �جنة باستثناء - منھ املنبثقة �جانھ عضو�ة م�افآت اإلدارة مجلس ويعتمد يحدد .١

 .وال��شيحات امل�افآت �جنة من توصية ع��

 حسب وذلك اإلدارة مجلس من توصية ع�� بناء للمساهم�ن العامة ا�جمعية قبل من اعتمادها يتم املراجعة �جنة عضو�ة م�افأة أما .٢

 .النظام

 إجما�� يتجاوز  ال  بحيث �شغلها، أن املجلس لعضو يمكن ال�ي ال�جان عدد يرا�� اإلدارة، مجلس من املنبثقة ال�جان عضو�ة �شكيل عند .٣

 .الشر�ات نظام �� عليھ املنصوص األع�� ا�حد وال�جان املجلس �� عضو�تھ عن م�افآت من العضو يتقاضاه ما
 

 م�افأة اإلدارة التنفيذية :  املادة ا�خامسة
 

التنفيذي�ن الذين يرتبطون مباشرة بالرئيس التنفيذي �� كبار  رئيس الشركة التنفيذي و هم : هذه السياسة باالدارة التنفيذية ��  ملقصودا

 م�افآت اإلدارة التنفيذية :و�جب مراعاة املعاي�� التالية عند تحديد  الهي�ل التنظيمي.
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 �جنة امل�افآت وال��شيحات.من ع�� توصية  بناء ةأن تكون امل�افآ -١

 . عادلة ومتناسبة مع أ�شطة ومسئوليات عضو اإلدارة التنفيذية  ةن تكون امل�افآأ -٢
 

 أن تكون مقابل األعمال اإلضافية ال�ي ال تندرج تحت وصف العمل األسا��ي.  -٣
 

 :ي�� ما ع�� التنفيذية اإلدارة ةم�افآ �شتمل -٤

 . بدل السكن و�دل املواصالت و�دل االتصال ع�� سبيل املثال ال ا�حصر  بدالت، و�شمل البدالت الرواتب وال •

 .  وال�ي تدفع لإلدارة التنفيذية بحسب أداء الشركة خالل العام  –إن وجدت  –م�افآت األداء السنو�ة  •

 م�افأةو والتأم�ن الط�ي وتذاكر السفر السنو�ة  الجازات السنو�ةسبيل املثال ال ا�حصر ا بما �� ذلك ع��ذات الصلة األخرى زايا امل •

 .الشركة قبل من املعتمدة البشر�ة املوارد وسياسة العمل نظام حسب خدمةا� ��اية

 )وجدت م�ى( األسهم خيارات برامج مثل األجل طو�لة التحف��ية وا�خطط ي،ئاالستثنا باألداء املرتبطة األجل قص��ة التحف��ية �خططا •

 أح�ام عامة سة : املادة الساد
 

 .للمساهم�ن العامة ا�جمعية اجتماع �� اإلدارة مجلس أعضاء م�افأة بند ع�� التصو�ت اإلدارة مجلس ألعضاء يجوز  ال .١

 للضوابط وفقا اإلدارة ملجلس السنوي  التقر�ر �� التنفيذي�ن وكبار وال�جان املجلس أعضاء م�افآت عن باإلفصاح الشركة تقوم .٢

 .التنفيذية ولوائحهما املالية السوق  هيئة وأنظمة الشر�ات نظام بموجب الصادرة والتوج��ات

 اعتبار  امل�افأة العضو �ستحق .٣
ً
 .  عضو�تھ ملدة ووفقا ال�جنة أو للمجلس انضمامھ تار�خ منا

 ميالدية، سنة ر�ع �ل ب��اية دفعات ع�� ال�جان اجتماعات حضور  و�دل ال�جان وم�افآت املجلس اجتماعات حضور  بدل صرف يجوز  .٤

 .السنوي  العامة ا�جمعية اجتماع �� اقرارها �عد �املة فتدفع للمجلس السنو�ة امل�افأة أما

 والتعليمات واألنظمة والنظام االسا��ي للشركة الشر�ات نظام مع يتما��ى بما جلسامل ألعضاء السنو�ة امل�افآت اإلدارة مجلس يحدد .٥

 ال�ي للمدة وفقا م�افأتھ احتساب يتم سبب ألي مجلس االدارة من العضو�ة  عضو إعفاء حال ��، و العالقة ذات ا�جهات من السار�ة

 .  جلسامل عضو�ة �� قضاها

يحق للشركة املطالبة بالتعو�ض وأس��داد ما تم صرفھ من م�افأت و�عو�ضات �� حالة أرت�اب العضو أي عمل مخل بالشرف  .٦

 واالمانة أو ال��و�ر أو مخالفة االنظمة واللوائح �� اململكة ، أو عند إخاللھ �� القيام بمسؤولياتھ ومهامھ وواجباتھ مما ي��تب عليھ

�� حالة إ��اء عضو�تھ بقرار من ا�جمعية العامة �سبب �غيبھ عن ثالث أجتماعات متتالية خالل سنة ضرر بمص�حة الشركة ، أو 

 واحدة دون عذر مشروع يقبلھ مجلس االدارة . 
 

 ( النشر والنفاذ والتعديل )  أح�ام ختامية ة : ملادة السا�عا
 

  و�تم االل��ام والعمل ��ا من قبل الشركة  الالئحة هذه تطبق .١
ً
 ا�جمعية العامة للمساهم�ن .  من اعتمادها تار�خ من اعتبارا

  عل��ا، االطالع من املصا�ح وأ�حاب وا�جمهور  املساهم�ن لتمك�ن اإللك��و�ي الشركة موقع ع�� السياسة هذه وتنشر  .٢

 قبل من مق��حة �عديالت أي عرض و�تم وال��شيحات، امل�افآت �جنة قبل من-ا�حاجة عند – دور�ة بصفة السياسة هذه مراجعة يتم .٣

 .العتمادها للمساهم�ن العمومية ل�جمعية ��ا و�و��ي املق��حة التعديالت ومراجعة بدراسة يقوم الذي اإلدارة، مجلس ع�� ال�جنة

 أي حال و�� ع��ا بديلة تكون  وال السعودية العر�ية اململكة �� التنظيمية ا�جهات ولوائح أنظمة �� ورد ملا مكملةسياسة ال هذه �عد .٤

 .السائدة �� تكون  التنظيمية ا�جهات ولوائح أنظمة فإن التنظيمية ا�جهات ولوائح أنظمة و الالئحة �� ورد ما ب�ن �عارض
 

ــ ـــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 وهللا املوفق ،،،،

 


