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 المادة األولى: الغرض

لشركة البحر األحمر   التنفيذيةتم إعداد سياسة مكافآت مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة منه واإلدارة  

في  العالمية   العالمية  األحمر  البحر  شركة  إدارة  مجلس  من  في  أ  اتباعرغبة  الممارسات  فضل 

األداء   في  التميُز  بهدف  ودعم    واالستدامة  واالستمراريةالحوكمة  األعمال،  مبادئ    حتراما في 

 اإلفصاح والشفافية وفقاً لألنظمة واللوائح وأفضل الممارسات الدولية.

 

 القواعد المنظمة للمكافآت المادة الثانية: 

للجان الُمنبثقة والمنصوص عليها في  دارة واعضاء مجلس اإلأبناًء على األحكام المنظمة لمكافآت  

السوق   هيئة  الصادرة عن  الشركات  الصادرة عن وزارة  الئحة حوكمة  الشركات  ونظام  المالية 

اإل مجلس  اعضاء  مكافآت  تكون  األساس،  الشركة  ونظام  وكبار التجارة  الُمنبثقة  واللجان  دارة 

ً التنفيذيين   لما يلي:   وفقا

 دارة واللجان الُمنبثقة عضاء مجلس اإلأ

دارة اء مجلس اإلعضأ مكافأةدارة بناًء على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت يحدد مجلس اإل •

 واللجان الُمنبثقة. 

دارتها وأن تكون ناسب مع نشاط الشركة والمهارة والخبرة الالزمة إليكون تنظيم المكافآت مت •

 هدافها.أ الشركة و ةاستراتيجيمنسجمة مع  المكافأة

 هدافها. أ فضل الكفاءات ولتعزيز قدرة الشركة على تحقيق أ استقطاب تكون المكافآت بغرض  •

دارة دارة ولمجلس اإلسنوية مقابل عضويته في مجلس اإل  مكافأةدارة  يستحق عضو مجلس اإل •

 ن يحدد غير ذلك المبلغ بناًء على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت.أ

دارة بما  اللجان الُمنبثقة عن مجلس اإل  في أحد دارة والذي يكون عضواً  يستحق عضو مجلس اإل •

 ، وذلك بحسب ما توصي به لجنة الترشيحات والمكافآت.فيها لجنة المراجعة مكافأة سنوية

 سنوية.   مكافأةعضاء المجلس أيستحق عضو اللجنة من خارج  •

 دارة.سنوية عن مكافأة عضويته في مجلس اإل  إضافية  مكافأةدارة ونائبه  يستحق رئيس مجلس اإل •

 دارة.عضويته في مجلس اإل  مكافأةعن  إضافية سنوية مكافأةيستحق العضو المنتدب  •

دفع المكافأة للعضو الُمستقيل أو    ويتميتم مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة على أساس ربع سنوي،   •

 الُمنضم حديثاً بناًء على عدد األيام التي عمل فيها كعضو لمجلس اإلدارة خالل الفترة.

وتوقيت صرفها بما ال يتعارض    آليةيجوز لمجلس اإلدارة مراجعة المكافآت وتعديلها وتحديد   •

عل وبناًء  الُمتبعة  األخرى  واألنظمة  للشركة  األساس  النظام  الترشيحات  مع  لجنة  توصية  ى 

 والمكافآت.

 .بها تذاكر السفر والسكن  االجتماعتوفر الشركة للعضو من خارج المدينة التي يتم عقد  •
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عضاء مجلس أعليه    لما حصيتم اإلفصاح في تقرير مجلس اإلدارة السنوي على بيان شامل لكل   •

لجنة المراجعة خالل السنة المالية  دارة بما فيها  عضاء اللجان الُمنبثقة عن مجلس اإلأاإلدارة و

 من مكافآت وبدالت وغير ذلك من المزايا.

 كبار التنفيذيين 

 : ن تكون وفقاً لما يلي ألجنة الترشيحات والمكافآت مكافآت كبار التنفيذيين على  تُقر

دارتها وأن تكون  يكون تنظيم المكافآت متناسب مع نشاط الشركة والمهارة والخبرة الالزمة إل •

 هدافها.أ الشركة و استراتيجيةمنسجمة مع  افأةالمك

 هدافها. أ فضل الكفاءات ولتعزيز قدرة الشركة على تحقيق أ استقطاب تكون المكافآت بغرض  •

التعويضات تشمل الراتب األساسي والبدالت الشهرية وتمثل المكافآت المبالغ السنوية المدفوعة  •

 للرئيس التنفيذي وكبار التنفيذيين. 

عمله   التوصية بتعيين الرئيس التنفيذي من قبل لجنة الترشيحات والمكافآت واقتراح مدة عقد يتم  •

 والتعويضات الخاصة به مع مخصص المكافأة المقترح له ويتم التوجيه بصرفها من قبل اللجنة. 

ن  تقاضاه أعضاء اإلدارة التنفيذية بما فيهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي م  عمايتم اإلفصاح   •

 مكافآت ثابتة ومتغيرة في تقرير مجلس اإلدارة.

 وكبار التنفيذيين  دارة واللجان الُمنبثقةمجلس اإل أعضاءمكافآت : ثالثةالمادة ال

  واللجان   اإلدارةعضاء مجلس  أدناه مبالغ المكافآت التي يستحقها كل عضو من  أيوضح الجدول  

 : خالل السنة المالية  المنبثقة من المجلس

 المكافآت االضافية  المكافأة  صفة العضوية  العضوية 

 -  اير  200,000 تنفيذي/ غير تنفيذي/مستقل  عضو مجلس اإلدارة 

 اير  200,000 -  تنفيذي/ غير تنفيذي/مستقل  رئيس مجلس اإلدارة 

 اير  100,000 -  تنفيذي/ غير تنفيذي/مستقل  نائب رئيس مجلس اإلدارة 

 -  اير  100,000 من خارج مجلس اإلدارة  /إدارة عضو مجلس   لجنة المراجعة عضو 

 -  -  / من خارج مجلس اإلدارة   إدارةعضو مجلس   عضو لجنة الترشيحات والمكافآت 

 -  -  / من خارج مجلس اإلدارة   إدارةعضو مجلس   عضو اللجنة التنفيذية

 اير  100,000 -  تنفيذي  العضو المنتدب 
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 ومراجعتها  السياسةتطبيق : الرابعةالمادة 

اإلدارة   مجلس  على  المكافآت تطبيق  مراقبة  يتعين  عند    سياسة  وتعديلها  فعاليتها،  من  والتحقق 

إدارة و  لجنة الترشيحات والمكافآت   تخضع للمراجعة الدورية من قبل هذه السياسة . كما أن  الحاجة

يثها بما يتماشى مع األنظمة واللوائح ذات الحوكمة وإدارة المراجعة الداخلية بغرض تطويرها وتحد 

مجلس اإلدارة، وال يجوز التعديل عليها إال بتوصية من مجلس اإلدارة على   هالعالقة ووفق ما يرا

 . أن تُعرض على الجمعية العامة إلقرارها

 

 : النفاذالخامسةالمادة 

 اعتمادها من قبل الجمعية العامة للمساهمين. يتم العمل بما جاء في هذه السياسة اعتباراً من تاريخ   •

ال • هذه  في  بشأنه  يرد  مالم  الصادرة    سياسةكل  الصلة  ذات  واللوائح  األنظمة  بشأنه    عن يطبق 

 الجهات المختصة.

 

 


