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 مراقبة الوثائق

 وصف الوثيقة

 سياسة المكافآت عنوان الوثيقة
 1 المراجعةاإلصدار/ 

 2112أغسطس  2 التاريخ
 اإلدارة مجلس وأمين سر الموارد البشرية المالك
  األعمالإدارة المخاطر واستمرارية  إعداد

 

 تغييرات بإجراء التوصية"( اإلدارة مجلس أعضاء" أو" المجلس" اسمب بعد فيما إليه رالمشا) اإلدارة لمجلس يجوز
 التنازالت أو التعديالت هذه من أي   تخالفj أال شريطة ،السياسة(" بلفظ بعد فيما إليه المشار) هذه السياسة على
 يتم أن أيًضا ويشترط األساس، ونظامها الشركة صالحيات مصفوفة أو بها معمول لوائح أو قواعد أو أنظمة أي  

 .على النحو المالئم المعنية لألطراف التنازالت أو التعديالت هذه عن اإلفصاح

 يجب تأريخ التعديالت التي تطرأ على هذه الوثيقة وترقيمها تسلسلًيا. -

 يجب استخدام السجل أدناه وتوقيعه ليشمل جميع التحديثات. -

 

  واالعتماداتالمراجعة 

 التاريخ التوقيع ورالد االسم
 

 المدير القانوني
 

 المراجعة
  

رئيس إدارة الموارد البشرية 
 تواالتصاال

   مراجعةال

   توصيةالمراجعة و ال الرئيس التنفيذي 
   توصيةالمراجعة و ال مجلس إدارة مستقل عضو

 رئيس اللجنة رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت
 التوصية

  

 مجلس اإلدارةرئيس  رئيس مجلس اإلدارة
 توصيةال

  

   اإلقرار الجمعية العامة
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 المقدمة  -1

 إطار التباع ("الشركة" أو" السعودية زين)" السعودية المتنقلة االتصاالت شركة إدارة مجلس سعي إطار في 1-1
 13 بتاريخ السعودية المالية السوق هيئة عن الصادرة الشركات حوكمة الئحة مع يتماشى شركات كمةحو 

 وتاريخ( 3/م) رقم الملكي بالمرسوم الصادر الشركات نظام متطلباتل تلبيتها ولضمان ،2112 فبراير
 حوكمة مجال في الرائدة والممارسات واالستثمار التجارة وزارة عن "(الشركات نظام)" هـ28/11/1432

 .من الئحة حوكمة الشركات 62و 61و 22للمواد وفًقا  هذه السياسة اإلدارة مجلس اعتمد الشركات،

 حوكمة الخاص بالشركة.الإطار من  ال يتجزأجزًءا  هذهيقة السياسة تمثل وث 1-2

وقواعد التسجيل  لكلمات والعبارات الواردة في هذه الوثيقة المعاني الموضحة في نظام الشركاتتحمل ا 1-3
 واإلدراج والئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية.

 الغرض واألهداف  -2

 مجلس إدارة شركة زين السعودية اقترح، من الئحة حوكمة الشركات (62)و (61)و (22)للمواد رقم وفًقا  2-1
أن تعتمد  ويجب. 2فيهم كبار التنفيذيينعضاء المجلس واإلدارة، بما أل 1بمكافآت الشركة الخاصة السياسةهذه 

 . وتُِقّرها الوثيقة شركة هذهلالجمعية العامة ل

 أخذًا بعين االعتبارالشركة،  تعكس سياسة المكافآت لشركة زين السعودية مصالح المساهمين ومصالح 2-2
ز األهداف بعيدة . فضاًل عن ذلك، تساعد سياسة المكافآت في تعزيولياتالمهام والمسؤ  تشمل محددةمسائل 

 السياسة إلى تحقيق األهداف اآلتية: هذه تهدفو المدى لحماية مصالح زين السعودية. 

 .التوافق مع استراتيجية شركة زين السعودية وأهدافها 2-2-1

الشركة  تحقيق نجاحعلى المجلس وكبار التنفيذيين  بهدف تشجيع أعضاء للمكافآتسياسة  طرح 2-2-2
 .لطويلا المدى علىوتطورها 

 ى هذه المخاطر.ومستو  ةوطبيعالمخاطر التي تواجهها زين السعودية التوافق مع حجم  2-2-3

وتكنولوجيا االتصاالت في مجال العاملة  ،الشركات األخرى، اإلقليمية والعالميةمراعاة ممارسات  2-2-4
زين نسبة لا وعملياتها حجمه بحسب)تاسي(،  تداول لجميع األسهم مؤشر المدرجة علىالشركات و المعلومات 

                                                           
، األجل وطويلةقصيرة  والخطط التحفيزيةلغ والبدالت واألرباح الموزعة وغيرها، والعالوات الدورية أو السنوية المتعلقة باألداء، المبا 1

  التي تكبدتها الشركة لتمكين عضو مجلس اإلدارة من أداء مهامه. المعقولة والرسوم المصروفاتأخرى باستثناء  مزايا عينيةوأي 
التنفيذي  وطرح قرارات استراتيجية وتنفيذها. ومن هؤالء األشخاص: الرئيسن عن إدارة العمليات اليومية للشركة و ولؤ األشخاص المس 2

 ه والمدير المالي.و ومفوض
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غير المبررة  وتأديتها للزيادةالمقارنات النتائج السلبية لتلك فيما يتعلق بتحديد المكافآت وتجنب وذلك السعودية، 
  مكافآت والتعويضات. لل

التي صادرة حديثًا أو تلك التنظيم عرض أسهم الشركة على أعضاء المجلس وكبار التنفيذيين، سواء  2-2-5
 الشركة. اشترتها 

 مكافآت المجلس -3

من  21في المادة  ، أوردت زين السعودية سياسة المكافآت لمجلس إدارتهانظام الشركاتعماًل بأحكام  3-1
 لشركة زين السعودية.  األساس نظامال

لنفس المستوى المطبق في الشركات اإلقليمية الجهود لضمان مطابقة مكافآت مجلس اإلدارة كافة بذل يتم  3-2
تداول لجميع  مؤشر المدرجة علىوالشركات تكنولوجيا المعلومات و في مجال االتصاالت العاملة لعالمية األخرى او 

، مع مراعاة االختصاصات المطلوبة زين السعوديةبنسبة وعملياتها الشركات  هذه حجم بحسب ،)تاسي( األسهم
 اعات. عدد االجتم ذلك عمل المجلس، بما فيوالجهد ونطاق ألعضاء المجلس 

 المكافآت الثابتة  3-3

لسنة في ا سنوًيا الجمعية العامة تقره( األساسيةالمكافأة ) على مبلغ ثابتأعضاء مجلس اإلدارة  يحصل 3-3-1
   .الجارية حينئذ المالية

 المشاركين مجلسالإلى أعضاء  - جانب المكافأة األساسيةإلى  –سنوي لجان على نحو ُتدفع مكافأة  3-3-2
 لجان المجلس. إحدى ةويعضفي 

خارج نطاق العمل المعتاد كعضو مجلس إدارة،  خاصةفي حالة اضطالع أحد أعضاء المجلس بمهمة  3-3-3
 األجر الثابت نظير تلك المهمة بشرط موافقة الجمعية العامة. يقرر مجلس اإلدارة 

 .يسري ما سبق على أعضاء مجلس اإلدارة غير التنفيذيين المستقلين 3-3-4

 المكافآت المتغيرة  3-4

توصية المجلس وموافقة منهم حسب  كل   مساهمةل وفًقايحق ألعضاء المجلس الحصول على أرباح  3-4-1
 . توزيع األرباحالجمعية العامة، في صورة أرباح موزعة، طبًقا لسياسة 

من أرباح الشركة،  معينة نسبة تمثل من نظام الشركات، إذا كانت مكافآت المجلس (26)وفًقا للمادة  3-4-2
الجمعية ه تي قرر ي الذاالحتياط صافي األرباح، وذلك بعد خصممن  %11 هذه النسبة على تزيد فال يجوز أن

مال من رأس %5بنسبة ال تقل عن  ربح على المساهمينالوبعد توزيع الشركات،  تطبيًقا ألحكام نظاملعامة ا
وكل  الجلسات التي يحضرها العضو،مع عدد  امتناسبً  ةهذه المكافأأن يكون استحقاق  على، شركة المدفوعال

 . تقدير يخالف ذلك يكون باطاًل 
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 تسديد المصروفات  3-5

ُتسدد المصروفات، مثل مصروفات السفر واإلقامة المتعلقة باجتماعات المجلس واجتماعات  3-5-1
كبار بها على مستوى  المعمولو  السفر الخاصة بالشركةوفًقا لسياسة التدريبات ذات الصلة اللجان و 

 التنفيذيين. 

 – ومزايا مكافآت من اإلدارة مجلس عضو عليه يحصل ما مجموع يتجاوز اليجب أ األحوال؛ جميع في 3-6
المختصة  الجهة تضعها التي الضوابط وفق سنويًا، لاير (511,111) ألف خمسمائة مبلغ - عينية أو مالية

 من نظام الشركات(. (26))المادة 

 ارة اإلد -4

 تحصل عليهااألداء التي المرتبطة بتؤمن شركة زين السعودية بأن الجمع بين األجور الثابتة واألجور  4-1
 والحفاظ عليهم.  الرئيسيينلموظفين لاجتذاب الشركة اإلدارة تساعد على ضمان 

 العمل السعودي.  نظاماإلدارة بموجب عقود توظيف وفًقا لفريق ُيعين أعضاء  4-2

وتضمن أن المكافآت تتطابق مع  ،بمكافآت كبار التنفيذيينتتعلق  اعروضً لجنة الترشيحات والمكافآت  قدمت 4-3
 وُتقدم العروض العتمادها في اجتماع المجلس. . تشروط شركات االتصاال

 :تتكون من العناصر التالية ةمكافآت تنافسي مجموعةالوظيفية  لدرجاتهميتلقى أعضاء اإلدارة وفًقا  4-4

 السكن والتنقل و  اأساسي   امبلغً راتب ثابت يتضمن  4-4-1

 متغيرة عناصر  4-4-2

 األداءب مرتبطةعالوة  4-4-3

 نهاية الخدمة مكافأة 4-4-4

 مزايا  4-4-5

بعد منحها، فيجوز للشركة في حاالت  على العناصر المتغيرة كبار التنفيذيينحصول عدم أحقية  إذا ثبت 4-5
 منها. كاملًة أو جزء   العناصرتلك ترجاع اسالمطالبة باستثنائية 

 الراتب الثابت  4-6

 يعتمد الراتب الثابت على مستوى السوق الحالي.  4-6-1

 المكافآت المتغيرة  4-7
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على النحو الحوافز  دفعالخاصة ب رشاداتاإلو المتغيرة دائًما في حدود الميزانية العامة  العناصرتكون  4-2-1
 المجلس. الذي يعتمده

 العالوات 4-8

واألداء الفردي.  العامعتمد على نتائج ي األداءب مرتبطةبرنامج عالوات في دارة اإلفريق أعضاء يشترك  4-8-1
 ا بعد اعتماد التقرير السنوي للسنة المالية ذات الصلة. ويتم دفع العالوة سنوي  

 ركة وعلى المستوى الفردي. الوات على تحقيق عدد من المعايير، على مستوى الشيعتمد برنامج الع 4-8-2

 المزايا الشخصية  4-9

وتخصصاتهم. ويكون مقدار  لدرجاتهموفًقا  عدد من المزايا المتعلقة بالعمل يحصل أعضاء اإلدارة على 4-9-1
 لشركة زين السعودية. المزايا الفردية وفًقا للسياسات الداخلية 

 العمل السعودي.  نظاملبات وفًقا لمتط طبييخضع جميع موظفي الشركة لتأمين  4-9-2

زين لسعودي والسياسات الداخلية لالعمل ا نظام، وفًقا للموظفي زين السعودية جميع المزايا تُقدم 4-9-3
 .السعودية

 نهاية الخدمة مكافأة 4-11

 العمل السعودي.  نظامنهاية الخدمة وفًقا ل فأةاكتدفع زين السعودية لموظفيها م 4-11-1

 طويلة األجل تحفيزية خطة  4-11

وُتقدم األجل، مثل خيارات مساهمة الموظفين،  طويلة   تحفيزيةً  اأن تقدم لموظفيها خططً لشركة ليجوز  4-11-1
لزين  نظام األساسالالسوق المالية و وفًقا للقواعد واللوائح ذات الصلة الصادرة عن هيئة  هذه الخطط والبرامج

 السعودية.

 المعنية. الجهةموافقة  شريطة ،مقترحسياسة خاصة بكل برنامج  ُتصدر الشركةلهذا الغرض،  4-11-2

  تسديد المصروفات 4-12

سفر الخاصة وفًقا لسياسة الوليات والتدريبات ذات الصلة د المصروفات المتعلقة بأداء المسؤ ُتسد 4-12-1
 بالشركة.
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 اإلبالغ واإلفصاح -5

من الئحة حوكمة الشركات، يلتزم مجلس إدارة زين  (93)من نظام الشركات، والمادة  (26)وفًقا للمادة  5-1
 باآلتي:السعودية 

 في كبار التنفيذيين و سالمجل أعضاء مكافآت تحديد كيفية وعن المكافآت سياسة عن اإلفصاح 5-1-1
  .الشركة

 دارةاإل سمجل ألعضاء الممنوحة المكافآت عن اإلدارة مجلس تقرير في وتفصيل وشفافية بدقة اإلفصاح 5-1-2
 كانت أياً  مزايا، أم مبالغ أكانت سواء تضليل، أو إخفاء دون مباشرة، غير أو مباشرة بصورة كبار التنفيذيين و

ذا. طبيعتها  تاريخ عند السوقية القيمة هي لألسهم المدخلة القيمة فتكون الشركة، في أسهماً  المزايا كانت وا 
 .االستحقاق

 عن جوهري انحراف أي وبيان بها، المعمول المكافآت وسياسة ممنوحةال المكافآت بين العالقة توضيح 5-1-3 
 .السياسة هذه

 .المكافآت بشأن الالزمة التفاصيل بيان 5-1-4

 :حدة ىعلكل  للتالي ذكرهم المدفوعة التعويضات بشأن الالزمة التفاصيل بيان 5-1-5

  مجلس اإلدارةأعضاء 
 سالرئي ضمنهم من يكون أن ىعل الشركة من المكافآت ىأعل تلقوا الذين التنفيذيين كبار من خمسةال 

 .المالي والمدير التنفيذي
 أعضاء اللجان 

 

 

 


