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سيييييييياسييييييية مكافآت مجلس اادارة ولجانه واادارة التنفيذية بمجملعة  يييييييرعة بحر العرك  نحمة املعللمات )  يييييييرعة بحر “تم إعداد 

افة م  الفقرة ) الصييييييييييادرة عن ( من الئحة حلعمة الشيييييييييير ات 61( من املادة )1العرك  نحمة املعللمات  أو  الشييييييييييرعة ( فقدف التل

افة 16/5/1438( وتاريخ 2017-16-8مجلس هيئة السييييييلي املالية بملجا القرار ر م ) م، والتي نصييييييأ ع   أن 13/2/2017هييييييييييييييييييي املل

إعداد سيييياسييية وااييي ة ملكافآت أعضييياء مجلس اادارة واللجان املنس قة عن ا جلس واادارة  تقلم لجنة املكافآت والتر ييييحات بييييييييييييييي  

 العتمادها من الجمعية العامة ....التنفيذية، ورفعها إل
ً

  .   مجلس اادارة للنحر فيقا تمهيدا

 

تقدف هذه السيييييييييياسييييييييية إل  تحديد معايير وااييييييييي ة ملكافآت أعضييييييييياء مجلس اادارة ولجانه وع ار التنفيذيين    ضيييييييييلء مت ل ات نحام 

إل  جذك أفراد يتمتعلن بقدر من الكفاءة والقدرة واملله ة من الشيير ات وأنحمة وللائه هيئة السييلي املالية، عما تقدف السييياسيية 

زة للمكافآت ومرت  ة با داء، مما يساهم 
ّ

أجل العمل    مجلس اادارة واللجان واادارة التنفيذية من خالل ت ني خ ط وبرامج محف

    تحسين أداء الشرعة وتحقية مصالح مساهميقا.
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ً
تختص لجنة املكافآت والتر ييييحات بالتلصيييية للمجلس بمكافآت أعضييياء ا جلس وأعضييياء اللجان وع ار التنفيذيين بالشيييرعة، وفقا

 للمعايير املعتمدة وذلك ع   النحل التال :

 .أن تكلن املكافآت متناس ة م  نشاط الشرعة واملهارات الالزمة ادارتقا .1

 .املكافآت با داء ع   املدى ال ليلمراعاة ربط الجزء املتغير من  .2

 .تراع  الشرعة انسجام املكافآت م  استراتيجية الشرعة وأهدافها وم  حجم وط يعة ودرجة ا خاطر لديقا .3

تأخذ الشيييييييييرعة    االعت ار ممارسيييييييييات الشييييييييير ات ا خرى وما هل سيييييييييائد    سيييييييييلي العمل    تحديد املكافآت، م   .4

 .ع غير مبرر للمكافآت والتعليضاتتفادي ما  د ينشأ عن ذلك من ارتفا

 .يتم إعدادها بالتنسية م  لجنة املكافآت والتر يحات فيما يتعلة بالتعيينات الجديدة .5

يافييآت بنيياًء ع   مسييييييييييييتلى اللييفيية، واملهييام واملسيييييييييييييوليييات املنلطيية  شيييييييييييييياغلهييا، وامليهالت العلمييية،  .6 د املكي تحييد 

 .والخبرات العملية، واملهارات، ومستلى ا داء

تكلن املكافآت عادلة ومتناسييييييي ة م  اختصييييييياصيييييييات العضيييييييل وا عمال واملسييييييييوليات التي يقلم فقا ويتحملها أن  .7

أعضيييييياء مجلس اادارة أو اللجان، بااضييييييافة إل  ا هداف ا  ددة من   ل مجلس االدارة املراد تحقيقها خالل 

 .السنة املالية

 .مها وخبرة أعضاء مجلس اادارةا خذ  عين االعت ار الق اع الذي تعمل فيه الشرعة وحج .8

أن تكلن املكافأة  افية  شييييييكل معقلل السييييييتق اك أعضيييييياء مجلس إدارة ذوي عفاءة وخبرة مناسيييييي ة وتحفي هم  .9

 .واابقاء عليقم

يجلز أن تكلن مكافآت أعضيييياء مجلس اادارة متفاوتة املقدار بحيك تعكس مدى خبرة العضييييل واختصيييياصيييياته  .10

 .ه وعدد الجلسات التي يحضرها وغيرها من االعت اراتواملهام املنلطة به واستقالل

يتم إيقاف صييييييييييييرف املكافأة أو اسييييييييييييتردادها إذا ت ين أمقا تقررت بناًء ع   معللمات غير د يقة  دمها عضييييييييييييل     .11

 .مجلس اادارة أو اادارة التنفيذية؛ وذلك ملن  استغالل اللض  اللييفي لل صلل ع   مكافآت غير مستحقة

برنامج ملنه أسييييييهم    الشييييييرعة  عضيييييياء مجلس اادارة واادارة التنفيذية ومليفيقا سييييييلاء أ انأ    حال ت لير  .12

افة م    ا يييترتقا الشيييرعة يتم ذلك تحأ إ يييراف لجنة املكافآت والتر ييييحات وبما يتل
ً
 أم أسيييهما

ً
 جديدا

ً
إصيييدارا

  .النحام ا ساس للشرعة وأنحمة وللائه هيئة السلي املالية ذات العال ة

تتكلن مكافأة أعضيييييييييييياء مجلس اادارة    مجملعة  ييييييييييييرعة بحر العرك  نحمة املعللمات ) ييييييييييييرعة بحر العرك  .1

 نحمة املعللمات أو الشييرعة( من م لم معين أو بدل حضييلر عن الجلسييات أو بدل مصييروفات أو مزايا عينية أو 

نتين أو أعثر من هذه املزايا وبما ال يتجاوز ما نص عليه نحام الشيييييييييييير ات نسيييييييييييي ة من ا رباع ويجلز الجم  بين ا 

 
ً
 ويتم اعتمادها وفقا

ً
 للجدول املضييمن فقذه السييياسيية وأي تعديالت ت رأ ع   هذا الجدول الحقا

ً
وللائحه وفقا

  .للنحام
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ها تر ييييييييحات وتقر يجلز أن تكلن هذه املكافأة متفاوتة املقدار و   ضيييييييلء سيييييييياسييييييية تصيييييييدرها لجنة املكافآت وال .2

الجمعية، ويجا أن يشييييييييتمل تقرير مجلس اادارة السيييييييينلي إل  الجمعية العامة للمسيييييييياهمين ع   بيان  ييييييييامل 

لكل ما حصييييييييييل عليه أعضيييييييييياء مجلس اادارة خالل السيييييييييينة املالية من مكافآت وبدل مصييييييييييروفات وغير ذلك من 

عاملين أو إداريين أو نحير أعمال فنية  املزايا، وأن يشيييتمل عذلك ع   بيان ما   ضيييه أعضييياء ا جلس بلصيييفهم

أو إدارية أو اسيييياشييييارات )إن وجدت( وأن يشييييتمل عذلك ع   بيان  عدد جلسييييات ا جلس وعدد الجلسييييات التي 

 .حضرها  ل عضل من تاريخ آخر اجتماع للجمعية العامة

( من %10نسييييييييييي ة ع   )فال يجلز أن تزيد هذه ال   حال  انأ مكافأة أعضييييييييييياء مجلس اادارة نسييييييييييي ة من ا رباع  .3

( من النحام 20املادة )حكام   مراعاة صا   ا رباع وذلك  عد خصم االحتياطيات التي  ررتاها الجمعية العامه 

ا سيييياس للشييييرعة،  شييييرط أال يتجاوز مجملع ما يحصييييل عليه عضييييل مجلس اادارة اللاحد من مكافآت ومزايا 

 ( 500,000مالية وعينية    جمي  ا حلال م لم )
ً
 .خمسمائة ألف ريال سعلدي سنليا

مراعاة أال تكلن مكافأة أعضيييييييياء مجلس اادارة املسييييييييتقلين نسيييييييي ة من ا رباع التي تحققها الشييييييييرعة أو أن تكلن  .4

 .م نية  شكل م ا ر أو غير م ا ر ع   ربحية الشرعة

 

لر وبدالت ال ضيييي -باسييييت ناء لجنة املراجعة  - قة منه يحدد ويعتمد مجلس اادارة مكافآت عضييييلية لجانه املنس .1

 .وغيرها من استحقا ات بناء ع   تلصية من لجنة املكافآت والتر يحات

تتكلن مكافآت عضييييييييلية اللجان املنس قة من مجلس اادارة من مكافأة سيييييييينلية )م لم مق لع( وبدالت حضييييييييلر  .2

 للجدول املضمن فقااالجتماعات وغيرهما من االستحقا ات عما هل ملاح    هذ
ً
 .ه السياسة وفقا

أما مكافأة عضييييييييييلية لجنة املراجعة يتم اعتمادها من   ل الجمعية العامة للمسيييييييييياهمين بناء ع   تلصييييييييييية من  .3

 .مجلس اادارة وذلك حسا النحام

عند تشييييييييييييكيل عضييييييييييييلية اللجان املنس قة من مجلس اادارة، يراع  عدد اللجان التي يمكن لعضييييييييييييل ا جلس أن  .4

يشييغلها، بحيك ال يتجاوز إجمال  ما يتقاضيياه العضييل من مكافآت عن عضييليته    ا جلس واللجان ال د ا ع   

 .املنصلص عليه    نحام الشر ات

 

افز  شييكل وبرنامج وخ ط ال ل تقلم لجنة املكافآت والتر يييحات بمراجعة سييلم الرواتا ا  دد لجمي  املليفين وع ار التنفيذيين 

 مستمر واعتمادها وذلك بناء ع   تلصية من اادارة التنفيذية وتشتمل مكافآت اادارة التنفيذية ع   ما ي  :

 راتا أساس )يتم دفعه    مقاية  ل  هر ميالدي وبصفة  هرية(؛ 



 

 

Kingdom of Saudi Arabia C.C.R. 113702 – P.O.Box 40268 – Riyadh 11499 www.arabsea.com United Arab Emirates 

Head office – Riyadh – Phone: +96611493082 92    000   05        59 Dubai – Phone: +971600555008 

 

 

 

 ؛م لألبناء، وبدل هاتفوبدالت تشتمل، ع   سسيل امل ال ال ال صر، بدل سكن، وبدل ملاصالت، وبدل تعلي 

 ،مزايا تأمين طبي له ولعائلته 

 )سياسة تأمين ع   ال ياة )تشمل إصابات العمل و العجز الجزئي والك   واللفاة ا ناء العمل 

 للتقييم السنلي الذي يتم فقذا الخصلص 
ً
 مكافأة سنلية مرت  ة بمي رات ا داء وفقا

 ء االسييييييييييييت نيائي، والخ ط التحفي يية طليلية ا جيل م يل برامج الخ ط التحفي يية  صيييييييييييييرة ا جيل املرت  ية بيا دا

 خيارات ا سهم )متى وجدت(؛

  مزايا أخرى تشيييييييييييمل ع   سيييييييييييسيل امل ال ال ال صييييييييييير، إجازة سييييييييييينلية، وتذاعر سيييييييييييفر سييييييييييينلية، خدمات امل ارات

  .ةالتنفيذية. ومكافأة مقاية خدمة حسا نحام العمل وسياسة امللارد السشرية املعتمدة من   ل الشرع

 يتم اعتماد الخ ط والبرامج وامللجهات العامة ملكافآت ع ار التنفيذيين من   ل لجنة ملكافآت والتر يحات. 

  يافييآت للمليفين وع ييار التنفيييذيين    ضييييييييييييلء الخ ط والبرامج يقلم الرئيس التنفيييذي بانفيييذ سييييييييييييييياسيييييييييييييية املكي

 .وامللجهات العامة التي تقرها اللجنة

 

ال يجلز  عضييييييييياء مجلس اادارة التصيييييييييليأ ع   بند مكافأة أعضييييييييياء مجلس اادارة    اجتماع الجمعية العامة  .1

 .للمساهمين

تقلم الشيييييييييرعة باافصييييييييياع عن مكافآت أعضييييييييياء ا جلس واللجان وع ار التنفيذيين    التقرير السييييييييينلي  جلس  .2

 للضيييلابط والتلجيقات 
ً
الصيييادرة بملجا نحام الشييير ات وأنحمة هيئة السيييلي املالية وللائحهما اادارة وفقا

 .التنفيذية

 ملدة عضليته .3
ً
 من تاريخ انضمامه للمجلس أو اللجنة ووفقا

ً
 .يستحة العضل املكافأة اعت ارا

يتم إعداد إجراءات صيييرف املكافآت الخاصييية بأعضييياء مجلس اادارة واللجان من   ل أمين السييير ا جلس ع    .4

 .تم اعتماد أمر صرفها من   ل الرئيس التنفيذيأن ي

يجلز صييييييييييييرف بدل حضييييييييييييلر اجتماعات ا جلس ومكافآت اللجان وبدل حضييييييييييييلر اجتماعات اللجان ع   دفعات  .5

للمجلس فتيدف   ياملية  عيد ا رارهيا    اجتمياع الجمعيية  بنقيايية  يل رس  سيييييييييييينية ميالديية، أميا املكيافيأة السيييييييييييينليية 

 .العامة السنلي 

 

 

 ريال (5000) أ( بدل حضلر الجلسة اللاحدة

 تعتمد ع   ا داء ونتائج الشرعة مكافأه سنلية ( ك
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حقية ت( مكافأة مرت  ة با رباع: نسيييييييييي ة معينة من صييييييييييا   ا رباع تحدد بملجا تلصييييييييييية من لجنة املكافآت والتر يييييييييييحات    حال ج

الشييييييييييرعة  رباع  عد اسييييييييييايفاء الشييييييييييروط واملت ل ات النحامية م  مراعاة الفقرة )ك( من املادة الرا عة من الضييييييييييلابط وااجراءات 

 لنحام الشر ات
ً
 . التنحيمية الصادرة تنفيذا

 ه( التعديل وآليات الصرف

( أعاله من فترة إل  أخرى 1ليقا    الفقرة )ج( من ال ند )يجلز مراجعة م لم املكافأة السنلية املق لعة لعضل مجلس اادارة املشار إ•

افقة الجمعية العامة  بناء ع   تلصييييييييييييية من لجنة املكافآت والتر يييييييييييييحات وذلك    ضييييييييييييلء املتغيرات املتعلقة با داء ومن  م أخذ مل

 .للمساهمين ع   ذلك

بينما يتم صييرف املكافأة السيينلية  عد اعتمادها من يتم صييرف بدل حضييلر االجتماعات وبدل ال ضييلر ااضييا   بصييفة رس  سيينلية، •

   ل الجمعية العامة للمساهمين.

 

 ريال  (3000) بدل حضلر الجلسة اللاحدة

 يتم صرف املكافأة السنلية املق لعة وبدل حضلر الجلسات بصفة رس  سنلية.

 

 ريال (  امل السكن والتنقل عن  ل يلم    حال االنتداك الخارج  . 1500)احاساك م لم 

 ريال(  امل السكن والتنقل عن  ل يلم    حال االنتداك الداخ   . 1000احاساك م لم )

 ريال ( عن  ل يلم لكل عضل يشارك    مهمة خارجية للشرعة 1000تصرف مكافأة  درها )

 . عضاء ا جلس واللجان املقيمين خارج مدينة الرياضتتحمل الشرعة تكاليف تذاعر السفر 

 .تتحمل الشرعة تكاليف إ امة وتذاعر لكافة أعضاء ا جلس واللجان واادارة التنفيذية    حالة عقد االجتماع خارج مدينة الرياض

مال م  إع اء أفضييييييييييلية للنا ل جمي  تذاعر السييييييييييفر )ذهاك وءياك(  عضيييييييييياء ا جلس واللجان تكلن ع   الدرجة ا ول  أو درجة ا ع

 اللطني )حسا الحجز املتلفر(.

 من تاريخ اعتمادها من   ل الجمعية العامة للمسيييييياهمين 
ً
يعمل بما جاء    هذه السييييييياسيييييية ويتم االلت ام به من   ل الشييييييرعة اعت ارا

الشييرعة االكتروني لتمكين املسيياهمين والجمهلر وأ يي اك املصييالح من االطالع عليقا، ويتم مراجعة وتنشيير هذه السييياسيية ع   مل   

من   ل لجنة املكافآت والتر يييييييحات، ويتم عرض أي تعديالت مقترحة من   ل اللجنة -عند ال اجة –هذه السييييييياسيييييية بصييييييفة دورية 

 ترحة ويلص ي فقا للجمعية العملمية للمساهمين العتمادها.ع   مجلس اادارة، الذي يقلم بدراسة ومراجعة التعديالت املق

 

 


