
            اختيار اأ�سخا�س من ذوي الكفاءة لع�سوية جمل�س الإدارة والإدارة التنفيذية

• جلنة الرت�سيحات واملكافاآت. 
اآلية الرت�سيح لع�سوية جمل�س الدارة والدارة التنفيذية ت�سمن ال�ستمرار يف جذب واختيار الكفاءات لالن�سمام لع�سوية املجل�س والدارة التنفيذية ، كما اأن اآلية منح 
املكافاآت اخلا�سة بال�سركة مت و�سعها عن طريق �سركة هاى جروب والتي مت اعتمادها من جمل�س الدارة ومن اجلمعية العمومية لل�سركة ،وذلك للحفاظ على الكفاءات 
وا�ستقطاب الكفاءات اجلديدة ولت�ساعد يف حتقيق اهداف ال�سركة وتقدمها، وقد قام جمل�س اإدارة ال�سركة باإعادة ت�سكيل جلنة الرت�سيحات واملكافاآت مكونه من ثالثة 
اأع�ساء من جمل�س الإدارة غري تنفيذيني واأحد اأع�سائها الع�سو امل�ستقل، وحدد املجل�س مدة ع�سوية اللجنة واأ�سلوب عملها كما مت بيان �سالحيات وم�سئوليات اللجنة 
�سمن ميثاق العمل اخلا�س بها املعتمد من قبل املجل�س، كما ن�س النظام الأ�سا�سي لل�سركة على �سيا�سة وا�سحة ملنح املكافاآت لرئي�س واأع�ساء جمل�س الإدارة اإ�سافة 

اإلى اأن �سيا�سة املكافاآت اخلا�سة بال�سركة تقوم على املبادئ التالية :

-  مراعاة اأحكام قانون ال�سركات والقوانني املرتبطة 
-  مراعاة ا�ستقطاب اف�سل الكفاءات من املوظفني واملحافظة عليهم 

-  �سمان امل�ساواة داخل ال�سركة والتناف�سية خارجها 
-  ال�سفافية فى منح املكافاآت

مكافاآت اأع�ساء جمل�س الإدارة :
-   نظام املكافاآت واحلوافز املتبع لدى ال�سركة وب�سكل خا�س ما يرتبط باأع�ساء جمل�س الإدارة له اأعلى معايري ال�سفافية وفقا ملا ن�ست عليه قواعد احلوكمة الر�سيدة 

حيث يتقيد بالتايل:
       -   يلتزم نظام املكافاآت ملجل�س الدارة مبا ن�ست عليه املادة 198 من قانون ال�سركات رقم 1 ل�سنة 2016 من انه ل يجوز تقدير جمموع مكافاآت اأع�ساء جمل�س    
           الإدارة باأكرث من ع�سرة باملائة من الربح ال�سايف بعد ا�ستنزال ال�ستهالك والحتياطيات وتوزيع ربح ل يقل عن خم�سة باملائة من راأ�س املال على امل�ساهمني اأو 

           اأي ن�سبة اأعلى ين�س عليها عقد ال�سركة
       -  يجب ان تتم املوافقة على مكافاآت اأع�ساء جمل�س الإدارة من قبل اجلمعية العمومية، وذلك بناء على تو�سية جلنة الرت�سيحات واملكافاآت.

       -   يجوز اإعفاء ع�سو جمل�س الدارة امل�ستقل من احلد الأعلى للمكافاآت �سالفة البيان وذلك بناء على موافقة اجلمعية العمومية العادية

مكافاآت وحوافز الإدارة التنفيذية: 
نظام املكافاآت اخلا�س بالدارة التنفيذية يرتبط مبوؤ�سرات الأداء الرئي�سية لالإدارة التنفيذية ) KPIs ( وبالنتائج التى حتققها ال�سركة وي�ستمل على : 

مكافاآت ثابته:   
- يوؤخذ بعني العتبار م�ستوى امل�سئوليات امل�سندة للموظف وامل�سار املهنى له وخرباته وكفاءاته  

- حتدد املكافاآت الثابته مبا فيها املبالغ والبدلت واملنافع واملزايا وفقًا للدرجات الوظيفية املعتمد من جمل�س الدارة .

 مكافاآت مرتبطة بالأداء:
- ترتبط املكافاآت املرتبطة بالأداء بتحقيق الهداف املحددة �سلفا لكل من الإدارة التنفيذية وال�سركة.

- و�سعت املكافاآت املرتبطة بالأداء لتحفيز الدارة التنفيذية على م�ساعفة اجلهد وحتقيق الهداف املطلوبة 
- يتم مراجعة وحتديد املكافاآت املرتبطة بالأداء �سنويا



مكافاآت فى �سكل اأ�سهم:
- بح�سب نظام املكافاآت واحلوافز املعتمد من قبل اجلمعية العمومية لل�سركة فاإنه يتم منح مكافاآت لالإدارة التنفيذية مرتبطة بالأداء وب�سكل اأ�سهم لدرجات وظيفية 

حمددة . 

• املكافاآت املمنوحة لأع�ساء جمل�س الإدارة والإدارة التنفيذية: 

املكافاآت والرواتب واحلوافز وغريها من املزايا املالية الخرى
   من خالل ال�سركة الأم وال�سركات التابعة ) بالدينار الكويتى (

 اأع�ساء الإدارة
التنفيذية

ب�سكل  مكافاآت    
عام  عن  �سهم  اأ
2018 و 2019

و 2020

مكافاآت ب�سكل اأ�سهم م�ستحقة عن 
عام 2017 

املكافاأة ال�سنوية النقدية عن عام 
2020

مكافاآت ومزايا ثابتة عن عام 
2020 )الراتب، تاأمني �سحي، 

بدل �سيارة،  بدل مدار�س(

0 15,847 144,300 359,775

519,922 الإجمايل

اإجمايل املكافاآت والرواتب واحلوافز
وغريها من املزايا املالية الأخرى

د.ك

املكافاآت والرواتب واحلوافز وغريها من املزايا الـمالية الخرى
من خالل ال�سركة الأم وال�سركات التابعة اأع�ساء جمل�س الإدارة

75,470 املكافاآت املتغرية والثابتة عن اأعمالهم يف اللجان  عن عام 2020




