مسودة
سياسة مكافآت رئيس وأعضاء مجلس االدارة
للنظرفيها من قبل مجلس اإلدارة والجمعية العمومية
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 .1تمهيد :
رغبة من مجلس إداره الشركة اإلسالمية العربية للتأمين – سالمة (ش.م.ع) في إتباع أفضل املمارسات
الدولية في الحوكمة الرشيدة بهدف التميز في األداء واإلستمرارية واإلستدامة في األعمال .وفى إطار إستكمال
املجلس وضع سياسات واضحة تجسد رؤية الشركة في التعامل مع األطراف ذات العالقة وتوضح إحترامها
وتقديرها لقيمة العمل الجاد ودعم إحترام مبادئ اإلفصاح والشفافية والعمل املسؤول في إطار مناسب وفقا
لألنظمة واللوائح وأفضل املمارسات الدولية تم إعداد سياسة مكافآت رئيس وأعضاء مجلس االدارة للشركة
اإلسالمية العربية للتأمين – سالمة (ش.م.ع).
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 .2الهدف من إعداد هذه السياسة:

 إعداد ضوابط ومعايير واضحة ،ملكافآت رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة ترتبط باألداء ،والتحقق منتنفيذها ،وفقا لألنظمة واللوائح الصادرة عن هيئة األوراق املالية والسلع والنظام األساس ي باإلضافة
إلى الضوابط واإلجراءات التنظيمية ذات الصلة .
 تحقيق اإلمتثال الكامل لألنظمة والقواعد واللوائح التي تحكم أعمالها من خالل متابعه إصداروتحديث اللوائح والسياسات املنظمة لعمل الشركة مع متابعه وتقيم اإلمتثال لتنفيذها.
 تطبيقا لإللتزامات النظامية الواردة بالفقرة ( )2من املادة ( )29من الئحة حوكمة الشركات الصادرةعن هيئة األوراق املالية والسلع بموجب قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3/ر.م) لسنة 2020
بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات املساهمة العامة ،والتي نصت على أن تقوم لجنة املكافآت
والترشيحات بـإقتراح سياسة مكافآت رئيس وأعضاء مجلس االدارة ،ومراجعتها من قبل مجلس اإلدارة،
على أن تعتمدها الجمعية العمومية للشركة.

4

 .3إصدارسياسة مكافآت رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة:

 تقوم الجمعية العامة بموجب توصية من مجلس اإلدارة باعتماد سياسة مكافآت رئيس وأعضاءمجلس اإلدارة ،ويلتزم مجلس اإلدارة ولجنة الترشيحات واملكافآت بمراقبة تطبيقها والتحقق من
فعاليتها ،والتزام الشركة بهذه السياسة وتعديلها عند الحاجة .
 تطبيقا للفقرة أعاله فقد إجتمعت الجمعية العامة الشركة اإلسالمية العربية للتأمين – سالمة(ش.م.ع) بتاريخ  2021/04/18حيث تم املوافقة علي إعتماد سياسة مكافآت رئيس وأعضاء مجلس
اإلدارة .
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 .4مكافآت رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة:

 تقوم لجنة الترشيحات واملكافآت بالتوصية ملجلس اإلدارة بمكافآت رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة وفقاللسياسة املعتمدة.
 يقوم مجلس اإلداره بمناقشة إقتراح لجنة الترشحات واملكافآت بشأن مكافآت رئيس وأعضاء مجلساإلدارة ،وللجمعية العمومية إعتمادها.
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 .5معاييرتحديد املكافآت :

-

يتم وضع برنامج سنوي لتقييم أداء أعضاء مجلس اإلدارة بالنظرة إلى معايير موضوعية تعتمد مسبقا
تأخذ باإلعتبار أداء الشركة مقارنة بأهدافها ،إستراتيجيتها وموازنتها.

-

تكون املكافآت مبنية على توصية لجنة الترشيحات واملكافآت .

-

تكون املكافآت عادلة تأخذ باإلعتبار تقييم األداء ،خبرة العضو ،إختصاصاته واألعمال واملسؤوليات
التي يقوم بها ،أداء الشركة وأرباحها ،باإلضافة إلى مدى تحقيق األهداف املحددة من قبل املجلس
خالل السنة املالية.

-

يجب أن تكون املكافأة كافية بشكل معقول إلستقطاب أعضاء مجلس ذوي كفاءة وخبرة عالية
وتحفيزهم واإلبقاء عليهم بحيث يتحقق التوزان بين تقديم مزايا إلستقطاب الكفاءات املهنية
واملحافظة عليها وتحفيزهم ،وعدم املبالغة في تقديرها.

-

قد تكون مكافآت رئيس ونائب الرئيس وأعضاء املجلس متفاوتة املقدار بحيث تعكس مدى خبره
العضو وإختصاصاته واملهام املنوطة بها واملجهودات املبذولة للمساهمة وإعداد وحضور وتنفيذ
أعمال مجلس اإلدارة واللجان التابعة له .هذا ،ويتم تحديد معايير موضوعية دقيقة في الغرض.
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 .6مكافآت رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة:

 تتكون مكافأة رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة ،شريطة املصادقة عليها من قبل الجمعية العمومية ،مننسبة مئوية من الربح الصافي على ان ال تتجاوز  10%من تلك األرباح للسنة املالية بعد خصم كل من
االستهالكات واالحتياطيات.
 يجوز للشركة أن تدفع نفقات أو رسوم أو عالوات إضافية أو راتبا شهريا إلى أعضاء مجلس إدارتها،وذلك إذا كان العضو يعمل في أي لجنة أو يبذل جهودا خاصة أو يقوم بأعمال إضافية لخدمة الشركة
فوق واجباته العادية كعضو في مجلس إدارة الشركة .تحدد هذه املبالغ ،إن اقتض ى األمر ذلك،
بموجب معايير موضوعية دقيقة.
 يمكن ،شريطة الحصول مصادقة الجمعية العمومية ،إحتساب مكافآت رئيس وأعضاء مجلس اإلدارةفي السنة املالية التي تدفع فيها هذه املكافآت.
 ال يجوز صرف بدل حضور لرئيس أو عضو مجلس اإلدارة عن إجتماعات املجلس . في كل الحاالت ،يجب أن توافق الجمعية العمومية على املقترح بشأن مكافأة رئيس وأعضاء مجلساإلدارة وتحديدها .
 -ال يجوز ألعضاء املجلس التصويت على بند مكافآت املجلس في اجتماع الجمعية العامة للمساهمين .
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 .7مبادئ عامة:
في جميع الحاالت ،تخضع هذه السياسة لكافة القوانين واألنظمة واللوائح املنطبقة على مكافآت مجلس
اإلدارة.
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بيانات السياسة:
الحالة :مسودة ،للنظر ولتقديم التوصية في شأنها من قبل مجلس اإلدارة
بدأ السريان 18 :أبريل ( 2021شريطة التصديق عليها من قبل الجمعية العمومية)
النسخة :األولي
إعداد :أمين السر
مراجعة :لجنة الترشيحات واملكافآت.
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