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مكافآت مجلس اإلدارة واللجان واإلدارة التنفيذية
يتقاض ى رئيس مجلس اإلدارة مقابل الخدمات التي يقدمها مبلغ ( 300,000ريال سعودي) ثالثمائة ألف ريال سعودي
ً
سنويا .كما يتقاض ى كل عضو ( 300,000ريال سعودي) ثالثمائة ألف ريال سعودي مقابل الخدمات التي يقدمها.
ويتقاض ى رئيس مجلس اإلدارة وأعضاء مجلس اإلدارة مبلغ ( 5000ريال سعودي) خمسة آالف ريال عن كل اجتماع
و( 5000ريال سعودي) خمسة آالف ريال سعودي عن كل اجتماع للجان مجلس اإلدارة .وتدفع الشركة لرئيس مجلس
اإلدارة وأعضاء مجلس اإلدارة التكاليف الفعلية التي يتكبدونها مقابل حضور اجتماعات مجلس اإلدارة أو اللجان
الخاضعة إلشراف مجلس اإلدارة ،ومنها تكاليف السفر واإلقامة واملعيشة .وفي جميع األحوال ال يجوز أن تزيد املبالغ
ً
سنويا وتصرف املكافآت بشكل نصف سنوي ومتناسبة
املدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارة على  500,000ريال سعودي
مع عدد االجتماعات التي يحضرها العضو شخصيا ،ويجب على الشركة التحقق من الحصول على موافقة الجمعية
العمومية على جميع شروط املكافآت والتعويضات أثناء انعقاد الجمعية العمومية على أال يجوز ألعضاء مجلس اإلدارة
التصويت بشأنها .ويجوز تعديل مكافآت األعضاء في هذه السياسة بعد موافقة الجمعية العمومية العادية للمساهمين.
ويجب اإلفصاح عن آلية تحديد تعويضات أعضاء مجلس اإلدارة في التقرير السنوي للشركة ً
وفقا لتعليمات مؤسسة
النقد العربي السعودي ذات الصلة .ويجب توضيح آلية مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة التنفيذيين وغير التنفيذيين
"مقسمة حسب بنود مثل ما يلي :الراتب األساس ي واملكافآت والعالوات والتعويضات واملكافآت وخيارات ملكية األسهم".
مكافآت مجلس اإلدارة:
يقترح مجلس اإلدارة حزمة املكافآت ألعضاء مجلس اإلدارة املنصوص عليها أدناهً ،
بناء على توصيات لجنة الترشيحات
واملكافآتً ،
وفقا للقوانين واللوائح والقواعد املعمول بها وبالشروط التي تحددها الجمعية العمومية .وتضمن الشركة
ً
أن تكون جميع التفاصيل الخطية الخاصة باملكافآت املدفوعة طبقا لهذه السياسة املتضمنة في تقرير مجلس اإلدارة

في متناول املساهمين قبل انعقاد الجمعية العمومية التي يتم فيها التصويت على تقرير مجلس اإلدارة ،كما تضمن
الشركة أن تكون هذه السياسة في متناول املساهمين قبل انعقاد الجمعية العمومية التي يتم فيها التصويت على هذه
السياسة.
وال يجوز ربط مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة ولجنة املراجعة املستقلين باألداء املالي للشركة .باإلضافة إلى ذلك ،ال
يتلقى أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة العليا (باستثناء مديري املبيعات) أي عموالت أو مكافآت على األنشطة املتعلقة
باملبيعات .عالوة على ذلك ،ال يعتمد أي عنصر متغير من تعويضات أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة العليا (باستثناء
مديري املبيعات) بشكل مباشر على حجم أقساط التأمين.

مجلس اإلدارة:
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املكافآت السنوية:
رئيس مجلس اإلدارة 300,000 :ريال سعودي
أعضاء مجلس اإلدارة 300,000 :ريال سعودي
بدل الحضور:
رئيس مجلس اإلدارة 5,000 :ريال سعودي
أعضاء مجلس اإلدارة 5,000 :ريال سعودي
أمين سر مجلس اإلدارة:
مكافآت أمين سر مجلس اإلدارة وأمناء سر اللجان -فيما عدا لجنة املراجعة -عن أداء مهامهم:
 1,000ريال سعودي عن كل اجتماع ُيعقد

لجنة املراجعة
املكافآت السنوية:
رئيس اللجنة (من غير أعضاء مجلس اإلدارة) 100,000 :ريال سعودي
رئيس اللجنة (من أعضاء مجلس اإلدارة) 50,000 :ريال سعودي
عضو اللجنة (من أعضاء مجلس اإلدارة) 50,000 :ريال سعودي
عضو اللجنة (من غير أعضاء مجلس اإلدارة) 100,000 :ريال سعودي
بدل الحضور:
رئيس اللجنة (من غير أعضاء مجلس اإلدارة) 5,000 :ريال سعودي
عضو اللجنة (من أعضاء مجلس اإلدارة) 5,000 :ريال سعودي
عضو اللجنة املستقل (من غير أعضاء مجلس اإلدارة) 5,000 :ريال سعودي
أمين سر لجنة املراجعة 3000 :ريال سعودي عن كل اجتماع ُيعقد

لجنة الترشيحات واملكافآت
املكافآت السنوية:
رئيس اللجنة 50,000 :ريال سعودي
أعضاء اللجنة 50,000 :ريال سعودي
بدل الحضور:
رئيس اللجنة 5,000 :ريال سعودي
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أعضاء اللجنة 5,000 :ريال سعودي

لجنة االستثمار
املكافآت السنوية:
رئيس اللجنة 50,000 :ريال سعودي
أعضاء اللجنة 50,000 :ريال سعودي
بدل الحضور:
رئيس اللجنة 5,000 :ريال سعودي
أعضاء اللجنة 5,000 :ريال سعودي

لجنة إدارة املخاطر:
املكافآت السنوية:
رئيس اللجنة 50,000 :ريال سعودي
أعضاء اللجنة 50,000 :ريال سعودي
بدل الحضور:
رئيس اللجنة 5,000 :ريال سعودي
أعضاء اللجنة 5,000 :ريال سعودي

اللجنة التنفيذية:
املكافآت السنوية:
رئيس اللجنة 50,000 :ريال سعودي
أعضاء اللجنة 50,000 :ريال سعودي
بدل الحضور:
رئيس اللجنة 5,000 :ريال سعودي
أعضاء اللجنة 5,000 :ريال سعودي
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اإلدارة التنفيذية:
مجال تطبيق السياسة
يكون نطاق تطبیق ھذه السیاسة على املكافآت الخاصة باإلدارة التنفيذية في الشركة.
املتطلبات لتطبيق سياسة مكافآت اإلدارة التنفيذية
 3.1وجوب توافق تطبيق هذه السياسة مع املتطلبات النظامية الخاصة بالشركات املساھمة في اململكة
العربية السعودیة.
 3.2يجب أن تتوافق هذه السياسة مع الئحة الحوكمة الصادرة عن الشركة ،ومعايير النظام األساس ي
للشركة املوافق عليه من الجمعية العامة والجهات التنظيمية.
 3.3التأكد أن اعتبارات التعویض متماشیة مع استراتیجیة ولوائح الشركة.
ً
 3.4بعد إجراء املراجعات والدراسات الالزمة وتماشيا مع الئحة لجنة املكافآت والترشيحات والصالحيات
اإلدارية واملالية املعتمدة ترفع اللجنة توصياتها إلى مجلس اإلدارة بشأن املكافآت أو املزايا أو الرواتب
املقدمة لكبار التنفيذين للموافقة عليها.
 3.5يستند تقييم املكافآت علی مقاییس أداء متعددة تشمل قیاسات أداء الرقابة الداخلیة وإدارة املخاطر،
ویتم معایرتھا لضمان تطبیقھا بشکل عادل یساعد على تحقیق النتائج املوضوعیة.
ً
 3.6ضمان اإلفصاح عن مكافآت اإلدارة التنفيذية بشكل مناسب وإلتزاما بأي تعليمات ولوائح صادرة عن
ً
الجهات الرقابية واإلشرافية واملعمول بھا في اململكة العربیة السعودیة ،وعرضة ملجلس اإلدارة تمهيدا
لتقديمة أمام الجمعية العامة ،وتوثيق كافة املكافآت واملزايا في تقرير مجلس اإلدارة.
 3.7يتوجب الدقة والشفافية في األفصاح والتفصيل في تقرير مجلس اإلدارة عن املكافآت املمنوحة لإلدارة
ً
سواء أكانت تلك املكافآت بصورة مباشرة أو غير مباشرة ،دون إخفاء أو تضليل ،وإذا كانت
التنفيذية
ً
ً
مبالغ أم منافع أم مزايا ،أيا كانت طبيعتها واسمها وإذا كانت املزايا أسهما في الشركة ،فتكون القيمة املدخلة
لألسهم هي القيمة السوقية عند تاريخ االستحقاق.
 3.8أن َّ
تحدد املكافآت ً
بناء عل مستوى الوظيفة ،واملهام واملسؤوليات املنوطة بشاغلها ،واملؤهالت العلمية،
والخبرات العملية ،واملهارات ،ومستوى األداء.
 3.9تكون املكافآت منسجمة مع حجم وطبيعة ودرجة املخاطر لدى الشركة.
3.10

األخذ في االعتبار ممارسات الشركات األخرى في تحديد املكافآت ،مع تفادي ما قد ينشأ عن ذلك من

ارتفاع غير مبرر للمكافآت والتعويضات.
3.11

مراعاة التوصيات الواردة من لجنة الترشيحات واملكافآت.

3.12

يجب إيقاف صرف املكافأة أو استردادها إذا تبين أنها تقررت ً
بناء عل معلومات غير دقيقة قدمتها

اإلدارة التنفيذية وذلك ملنع استغالل الوضع الوظيفي للحصول عل مكافآت غير مستحقة.
3.13

ربط املكافات والتعويضات باألداء.
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 .1مراجعة سياسة مكافآت اإلدارة التنفیذیة
تتولى لجنة الترشیحات واملكافآت مسؤولیة مراجعة ھذه السیاسة وتقییم مدى فعالیتھا بما یتماش ى مع استراتیجیة
ُ
وأھداف الشركة ،وتحديثها ورفعها إلى مجلس اإلدارة تمهيدا لعرضها أمام الجمعية العامة للموافقة عليها.
 .2األنظمة واللوائح الداخلية والخارجية ذات العالقة
 5.1نظام الشركات.
 5.2الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق املالية.
 5.3الئحة حوكمة شركات التأمين الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي.
 5.4الئحة حوكمة شركة الصقر للتأمين التعاوني.
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