
إخــالء مســئولية : "هــذا المســتند  ومــا يحتويــه مــن معلومــات ووجهــات نظــر يعبــر عــن وجهــة نظرمعـــده وال يعبــر  عـــن 

وجهــة نظــر هيئــة الســوق الماليــة، لــذا تخلــي الهيئــة مســئوليتها عـــن مــا ورد فيــه  مـــن معلـومـــات و بيـانـــات،  وال يمكـــن 

تحمـيـــل الهيئة أو منســـوبيها المســئولية عـــن أيـــة خســائر أو أضرار تنشــأ عن اســتخدام هذا المســتند، مع ا�خذ باالعتبار 

أن المعلومـات والبيانات ووجهات النظر قابلة للتغيير دون إشعار مسبق"

ــن ــات المختصي ــتقصاء مرئي  اس
 عــن مناســبة إلزاميــة ا�فصــاح
 المفصــل لمكافــآت وتعويضــات

كبار التنفيذيين

25\01\2021م 



2

استمرار  بشأن  المالية  السوق  لهيئة  مقترح  برفع  المدرجة  المساهمة  الشركات  من  عدد  قامت 

االفصاح بشكل إجمالي عن مكافآت وتعويضات كبار التنفيذيين في تقرير مجلس ا�دارة للشركات 

المساهمة المدرجة في السوق المالية السعودية، ويأتي هذا المقترح بناًء على الفقرة الفرعية (4/ب) 

من الفقرة (أ) من المادة الثالثة والتسعون من الئحة حوكمة الشركات والتي نصت على: " أ) يلتزم 

مجلس ا�دارة بما يلي: ... 4) بيان التفاصيل الالزمة بشأن المكافآت والتعويضات المدفوعة لكل ممن 

يلي على حدة.. ب. خمسة من كبار التنفيذين ممن تلقوا أعلى المكافآت من الشركة على أ، يكون من 

كبار  وتعويضات  مكافآت  عن  ا�فصاح  يتم  أن  على  المالي"،  والمدير  التنفيذي  الرئيس  ضمنهم 

التنفيذيين في تقرير مجلس ا�دارة بناًء على ملحق (1) جدول المكافآت من الئحة حوكمة الشركات. 

بناًء على ذلك، قامت الهيئة بدراسة الموضوع وأخذ مرئيات فئة من ا�شخاص العاملين في قطاع 

تجدون  عليه،  آرائهم.  اتخاذ  عند  استقالليتهم  على  بناًء  الفئة  هذه  اختيار  وتم  المالية،  السوق 

المرئيات كا«تي:

مرئيات ا�عضاء المستقلين في لجنة الترشيحات والمكافآت لدى 
لمكافآت  المفصل  ا�فصاح  إلزامية  بشأن  المدرجة  الشركات 

وتعويضات كبار التنفيذيين في تقرير مجلس ا�دارة: 

أعضــاء  مرئيـات  بـأخذ  العمــل  فـريـق  قـام 

لـجنـة  فــي  الـمـسـتـقـلـيــن  ا�دارة  مجلس 

الـشــركــات  لدى  والمكافآت  الـتـــرشـيـحــات 

ا�فـصــــاح  إلــزامـيــــة  تــجــــــاه  الـمـــدرجـــة 

كـبــار  وتـعـويـضــات  لـمكــافـآت  الـمـفـصــل 

الـتـنـفـيـذييــن في تقرير مجلس ا�دارة.

 

بـتـــاريــخ  إلـكـتــرونـي  اسـتبـيـــان  إرســال  تـم 

مستقل،  عـضــو  لـعــدد 332  07\01\2021م 

نسبته  ما  أن  االستبيان  من  لنا  تبين  حيث 

يؤيدون  الـمستقـليـن  ا�عـضــاء  مـن   (%67)

ما  أن  نجـد  الـمقــابـل  في  ا�فـصــاح،  إلزامية 

نسـبتـه (33%) من ا�عضاء إما ال يؤيدون أو 

محايدين تجاه إلزامية ا�فصاح المفصل. 
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محايدغير مؤيدمؤيد
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لمكافآت  المفصل  ا�فصاح  إلزامية  بشأن  ا�صول  مدراء  مرئيات 
وتعويضات كبار التنفيذيين في تقرير مجلس ا�دارة: 

قام فريق العمل بأخذ مرئيات مدراء ا�صول 

لدى مؤسســات السوق تجاه إلزامية ا�فصاح 

كـبـــار  وتعـويضـــات  لمكـافـــآت  الـمـفصـــل 

التنفيذيين في تقرير مجلس ا�دارة.

بتاريــخ  إلكترونــي  اســتبيان  إرســال  تــم 

05\01\2021م لعــدد 59 مديــر أصــول، حيــث 

تبيــن لنــا مــن االســتبيان أن ما نســبته (%65) 

من المشــاركين باالســتبيان يؤيدون إلزامية 

ا�فصــاح، فــي المقابــل نجــد أن مــا نســبته 

(35%) مــن مــدراء ا�صــول إمــا ال يؤيــدون أو 

محايدين تجاه إلزامية ا�فصاح المفصل.
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