
 

 

 

Item: 5: Vote on amending the policy of nomination criteria for membership of 
the Board of Directors (attached). 
 
Item 6: Voting on amending the remuneration policy for the Board of Directors, 
committees and executive management (attached). 
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 :مقدمة

ألنظمة بما يتوافق مع ا  همومسئوليات جراءات ترشيح عضوية مجلس اإلدارةو إتحدد هذه السياسة مهام 

واللوائح الصادرة عن الجهات الرقابية واإلشرافية كمؤسسة النقد العربي السعودي وهيئة السوق المالية، 

 الشفافية من مالئم مستوى وجود والتأكيد على تطبيق آليات عمل الحوكمة في الشركة بما في ذلك ضمان
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 التي والمخاطر المالي، وأدائها لشركة،ل المالي بالوضع المتعلّقة الجوهرية األحداث الكافي عن واإلفصاح

 إدارتها.  وآلية عمل الشركة  تواجه
 

 المتطلبات العامة 

  أعضاء. 5عضو  وال يقل عن  11يجب أن يتكون مجلس اإلدارة عن ماال يزيد عن 

  أو ثلثي أعضاء المجلس. 2اليمكن أن يكون أعضاء المجلس المستقلين أقل من 

  تقديم مصالحهم الخاصة على مصالح الشركة.اليجوز ألعضاء مجلس اإلدارة 

  ة لمنفعااليجوز ألعضاء مجلس اإلدارة اإلفصاح عن المعلومات السرية أو استخدمها في

 الشخصية.

 ضوية يتطلب على الشركة أخذ عدم ممانعة مؤسسة النقد العربي السعودي للترشح في ع

 مجلس اإلدارة.

   في اعليهالمنصوص  دةاحسب الم العامة من قبل الجمعية اإلدارة مجلس نتخب أعضاءي 

 لم ام انتخابهم إعادة سنوات، ويمكن ثالث تتجاوز ال أن األساس بشرط الشركة نظام

 األساسي غير ذلك. الشركة نظام ينص

  ضاء نفس أعللمجلس بعد إختيارهم من إشعار مؤسسة النقد بإختيار رئيس ونائب رئيس

 المجلس. 

 توصفا اإلدارة مجلس أعضاء بأسماء سوق المالية ال هيئة يجب على الشركة إشعار 

 تاريخ من أو اإلدارة مجلس دورة بدء تاريخ من أيام عمل خمسة خالل عضويتهم

 تعيييهم.

 غير تنفيذي لرئاسة المجلس، ومن الممكن أن يكون نائبه عضو غير ختيار عضو إ

 تنفيذي.

 رات تتناسب مع يجب أن يمتلك كل عضو من أعضاء المجلس مؤهالت وخبرات ومها

 مسؤولياتهم. 

 مساهمة مدرجة أخرى في خمس شركات  ا  اليمكن لعضو مجلس اإلدارة أن يكون عضو

 .في السوق

 

 

 شروط عضوية مجلس اإلدارة
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 لشخصيةوا المهنية المطلوبة، والمهارات العلمية، المؤهالت يجب أن يمتلك المرشح 

 ةالشرك بأنشطة متصلة ةعملي وخبرات تدريب يالئم مهاراته، المناسبة ومستوى

 الحوكمة. أو القانون أو المحاسبة أو أواالقتصاد أو باإلدارة والمستقبلية الحالية

 ت القرارا وسرعة اتخاذ وإدارية، وقيادية فنية قدرات المرشح  يجب أن يمتلك 

 التوجيه عل قادرا   يكون وأن العمل، بشأن سير الفنية المتطلبات واستيعاب

مرشح ة، ومن ذلك أن يكون للالواضح المستقبلية والرؤية خطيطوالت االستراتيجي

 نفيذيخبرة عمل لمدة ال تقل عن عشرة سنوات لديه في المناصب القيادية كرئيس ت

 .أو مدير عام

 وفهمهما المالية والتقارير البيانات قراءة على قادر يكون المرشح يجب أن. 

 ومسؤولياته مهامه ممارسة عن صحي يمنعه لديه مانع يجب أن ال يكون المرشح. 

 إجراءات ترشيح عضوية مجلس اإلدارة

 اإلدارة. مجلس لعضوية الترشيح طلبات إتاحة الوقت الكافي لتقديم 

 والتوصيات جميع المالحظات وتوثيق اإلدارة مجلس لعضوية الترشيح طلبات دراسة 

 والمكافات. الترشيحات العالقة عن طريق لجنة ذات

 المجلس. أعضاء من أي انتخاب قبل المؤسسة ممانعة دمع على ضرورة الحصول 

 قبل ركةبالش وعالقاتهم ومؤهالتهم بالمرشحين  بالمعلومات المتعلقة المساهمين تزويد 

 التصويت إلختيارهم.

  ن م ةالتراكمي المعتمدالتصويت طريقة عمل تعيين أعضاء مجلس اإلدارة بناء على

 العامة.الجمعية 

 

 ية مجلس اإلدارةمالحظات نظامية لعضو

 كرمع ذ المجلس لعضوية الترشح طلبات من أي رفض عند النقد مؤسسة إبالغ الشركة يجب على

 الرفض. أسباب

 دد المقاعدع العامة الجمعية أمام أسمائهم تطرح الذين اإلدارة لمجلس المرشحين عدد يفوق أن يجب

 المتوافرة.

 فكا عدد وجود عدم عند متخصص ومستقل خارجي طرف بخدمات ستعانةاإلدارة اإل يمكن لمجلس

 اإلدارة. مجلس لعضوية إضافيين مرشحين لتحديد المرشحين من

 جديد ضوع يعين المسبقة أن الكتابية المؤسسة عدم ممانعة على الحصول اإلدارة بعد لمجلس يمكن

 مجلس في عضو منصب شغور حال في السابق من المدة المتبقية للعضو الشاغر المنصب في

 عامة. جمعية أول في التعيين هذا على الموافقة تتم أن دارة علىاإل
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 ونية.يجب تعريف و تدريب أعضاء المجلس المستجدين على أعمال الشركة خاصة المالية والقان

 عمالأ عن الشاملة وجميع المعلومات ومسئولياته مهامه يحدد تعيين عضو بخطاب كل يجب تزويد

 العالقة. ذات واللوائح األنظمة وعن ستراتيجيةإلال الشركة وخططها

جة حا حسب تدريبية والمشاركة في تنظيم برامج التنظيمية التطورات أخر معرفة على الحرص

والتأمين  ليةوالما المخاطر وإدارة الشركات حوكمة المشتملة على  والمواضيع المجاالت في الشركة 

 مواضيع ذات أهمية. أو أي النظامي واإللتزام واألنظمة الداخلية والرقابة

 . بالشركة الخاصة الحوكمة الئحة اإلدارة بحسب مجلس أعضاء لياتؤوومس تحديد دور يجب

 

  اإلدارة مجلس عضوية إنتهاء

 المجلس. دورة انتهاءفي حال 

ية تقديم ، وفي حال كان لديه أي مالحظات بشأن أداء عمل الشركة علاإلدارة مجلس عضو استقالة

 اإلدارة لعرضه على أعضاء المجلس.تقرير لرئيس مجلس 

 اإلدارة. مجلس عضو وفاة

 بالشكل المطلوب. بهمامه القيام من العضو تمنع جسدية إعاقة أو عقلي بمرض إلصابة

 .ديونه دفع عن توقفه أو دائنية مع تسوية إجراء طلبه أو إعسار أو العضو إفالس إشهار

المملكة  في واللوائح األنظمة بمخالفة أو تزويرال أو واألمانه بالشرف مخل عمل تكابإرب اإلدانة

 العربية السعودية أو أي بلد آخر.

 معيةبموافقة الج ذلك إقتران بشرط الشركة بمصلحة تضر بطريقة بواجباته المجلس عضو إخالل

 العادية. العامة

 ومقبول. مشروع عذر دون واحده سنة خالل اجتماعات 3 عن التغيب

 لنافذها األنظمة من أي حكم بموجب مهامه ومسئوليته ممارسة في مرارلإلست العضو صالحية عدم

 في المملكة العربية السعودية.

ام نظ نص بعضهم في حال أو اإلدارة مجلس أعضاء جميع عزل وقت كل في العامة للجمعية يحق

 ذلك. خالف على الشركة

 اإلدارة مجلس إجتماعات

إجتماعات  أشهر، ويمكن عقد 3عدل اجتماع كل مبونة مرات على األقل بالس 4يجتمع مجلس اإلدارة 

 إضافية بطلب من الرئيس.

 أعضاءو العام والمدير مجلس اإلدارة رئيس بين اإلدارة مجلس اجتماع تنسيق جدولو يتم إعداد

 اإلدارة. مجلس سر اإلدارة عن طريق أمين مجلس
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العام،  ديراإلدارة والم مجلس يسرئ إلى األعمال جدول اقتراح اإلدارة لمجلس العام األمين يرسل

 جدول لىع المطروحة بالبنود المتعلقة المستندات مجلس سر أمين ينسق عليه، الموافقة حال فيو

كامل  اإلدارة مجلس أعضاء يتسلم أن على يحرص أن مجلسال سر أمين على ويجباألعمال، 

 مفصلة تمستندا إلى إلضافةبا بند، بكل المتعلقة المعلومات أهم وتحتوي على واضحة المستندات

 . الحاجة عند بند بكل تتعلق بشكل إضافي

 بوقت   تماعاالج لألعضاء قبل بالمستندات مرفق  األعمال جدول اإلدارة لمجلس العام األمين يرسل

 لموضوعاتا من دراسة اليتمكنو اإلدارة، مجلس اجتماع تاريخ انعقاد قبل أيام عشرة يعادل كاف  

 المقترحة اتالقرار عن مسودة نسخة اإلدارة مجلس سر أمانة ترسل لالجتماع، كما الجيد واالستعداد

 المجلس. قبل من لمراجعتها اإلجتماع على

الثة ث خالل المحضر مسودة تم أعدادوي مجلسال اجتماعات رياتأمين سر مجلس اإلدارة مج يدون

ظات ع وأبداء أي مالحأعضاء المجلس لإلطال علىايام عمل من أنعقاد المجلس ومن ثم يعرض 

 حالما توقيعلل وجاهز نهائي المحضر عتبرر للتعديل ويالس أمين إلى وإعادتهاومرئيات على المحضر 

 اإلدارة. لمجلس جديد اجتماع يعقد

 عدد قلي أن ال على األقل، عل اإلدارة مجلس أعضاء عدد نصف نصاب االجتماع ال يتم إال بحضور

 .خمسة أعضاء عن الحاضرين

 ليات مجلس اإلدارة المتعلقة باللجان مسؤو

حيات لتوسيع نطاق عمل الشركة وتطويره ومنحها الصالتشيكل لجان  مجلس اإلدارةيجب على 

 الالزمة ألداء مهامها.

اق عملها يجب على مجلس اإلدارة تحديد الئحة تنظيمة لكل لجنة تتضمن مهام اللجنة ونط       

 والصالحيات الممنوحة لها.

لمهمات با المعنية اللجان في التنفيذيين غير اإلدارة مجلس أعضاء من كاف   عدد ينتعي يجب

 وغير ةالمالي التقارير سالمة من التأكد مثل مصالح، تعارض حاالت عنها ينتج المحتمل أن 

 عيينوت اإلدارة، مجلس لعضوية والترشيح العالقة، ذوي األشخاص صفقات المالية، ومراجعة

  .المكافآت وتحديد يين،المديرين التنفيذ

 ولجنة جعةلمراا ولجنة تنفيذيةال اللجنة لجان وأهمها 5أدنى  بحد اإلدارة مجلس يشكل أن يجب

 ألستثمار.ا ولجنة المخاطر إدارة ولجنة للترشيحات والمكافات

 يجب على مجلس اإلدارة اإلطالع على جميع محاضر اجتماعات اللجان وتوصياتهم.

 لىع الحاجة عند خارجية جهات من استشارية بخدمات ستعانةاإل دارةاإل مجلس يمكن للجان

 . اإلدارة مجلس موافقة بعد الشركة حساب

 ارة مراقبة أداء كل لجنة وتقيمها. يجب على مجلس اإلد
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 مناء السر:أ

اعدة المسعم وم الديعين مجلس اإلدارة واللجان أمناء سر للمجلس واللجان لمدة واليتهم لترتيب أعمالهم وتقدي

وظفي مألعضاء المجلس واللجان. ويمكن أن يكون أمناء السر أعضاء في مجلس اإلدارة/اللجان أو من 

 الشركة.

 

 :المؤهالت المطلوبة ألمناء السر

 يجب أن يكون أمناء سر المجلس واللجان مواطنين سعوديين.

 تها.أعمال الشركة وأنشطيجب أن يكون لدى أمناء سر المجلس واللجان الخبرة والمعرفة الكافية ب

 امتالك مهارات اتصال قوية.

 على دراية جيدة باألنظمة واللوائح السارية وأفضل الممارسات في حوكمة الشركات.

 لديهم خبرة ذات صلة ال تقل عن سنتين.

 .ال يجوز ألمين سر لجنة المراجعة أن يكون هو أمين سر المجلس أو أي لجنة أخرى

 

 لجنة المراجعة:

غير ( أعضاء، عدا عن األعضاء التنفيذيين و4جلس اإلدارة لجنة مراجعة تتألف من أربعة )يشكل م

ء مجلس اإلدارة ( من أعضائها ليسوا من أعضا3التنفيذيين، تعينهم الجمعية العامة، شريطة أن يكون ثالثة )

ا عن الشركة، ووفق ا لما تقرره مؤسسة النقد العربي السعودي ووزارة هيئة لتجارة وة واالصناع ومستقلين تمام 

 .السوق المالية

 :قواعد تعيين أعضاء لجنة المراجعة واإلجراءات الواجب على اللجنة اتباعها

 يُشترط توافر المؤهالت التالية في أعضاء لجنة المراجعة:

 المؤهالت األكاديمية.

 الخبرة المهنية في المراجعة وإدارة المخاطر.

 اإللمام بمعايير المحاسبة.

ات ن الجهدرة على قراءة التقارير المالية وفهم التعليمات واللوائح ذات الصلة الصادرة عالق

 المختصة.
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طالع ا لالضويجب على مجلس اإلدارة التأكد من كون أعضاء لجنة المراجعة مؤهلين تأهيال  مناسب  

خبرة جنة، باللبمسؤولياتهم. ويجب أن يتمتع عضوان على األقل من أعضاء اللجنة، من بينهما رئيس 

ا لجنة عأو دراية حديثة وذات صلة في المحاسبة أو اإلدارة المالية. ويجوز أن يكون رئيس ال ضو 

 مستقالا في مجلس اإلدارة.

 

ريق عن ط ويتعين أن يكون أعضاء لجنة المراجعة مستقلين عن اإلدارة التنفيذية، وهو ما يمكن تحقيقه

 استيفاء ما يلي:

ا في لجنة المراجعة.  عدم تعيين رئيس مجلس اإلدارة عضو 

 بالشركة فيذيينعدم وجود أي عالقة بين رئيس اللجنة والمديرين التنفيذيين أو كبار المسؤولين التن

 .يمكن أن تؤثر على استقالليته

ء ة أعضابعد الحصول على عدم ممانعة مؤسسة النقد العربي السعودي كتابة ، يعين مجلس اإلدار

 مجلس اإلدارة ( سنوات وأحدَ أعضائها المستقلين رئيس ا للجنة. ويعين3لجنة المراجعة لمدة ثالث )

 أحد أعضاء اللجنة رئيس ا لها بعد الحصول على عدم ممانعة المؤسسة كتابياا.

ؤسسة بعد الحصول على عدم ممانعة م –يحق لمجلس اإلدارة تجديد مدة اللجنة أو أّي  من أعضائها 

 ( سنوات أخرى ولمرة واحدة.3مدة ثالث )ل –قد العربي السعودي كتابة  الن

عد بيجوز لمجلس اإلدارة تعيين أعضاء جدد في لجنة المراجعة في حالة انتخاب مجلس جديد 

 الحصول على عدم ممانعة مؤسسة النقد العربي السعودي الخطية.

ا في مجلس اإلدارة أو في ل  عمل فيتجنة مراجعة أي شركة أخرى يجب أال يكون عضو اللجنة عضو 

 قطاع التأمين وال يحق له أن يكون من مؤسسي أي شركات مشابهة.

( 4ربع )ال يجوز ألي عضو في لجنة المراجعة أن يعمل في وقت واحد في لجان مراجعة أكثر من أ

 شركات عامة.

يجب أال يين ور التنفيذيجب أال يكون عضو لجنة المراجعة من أعضاء مجلس اإلدارة التنفيذيين أو غي

ا في لجنة المراجعة أو رئيس ا لها.  يكون رئيس مجلس اإلدارة عضو 

مراجعة مالي ويجب أن يكون عضو لجنة المراجعة على دراية باألمور المالية والمحاسبة واإلبالغ ال

 صلة.حسابات شركات التأمين ويجب عليه االطالع على األنظمة واللوائح والتعليمات ذات ال

. حق لكل عضو من أعضاء لجنة المراجعة الحصول على مكافأة عن كل اجتماع للجنة يحضرهي

عقوال  مبلغ موي حدد مبلغ هذه المكافأة بموجب سياسة يعتمدها مجلس اإلدارة، على أن يكون هذا ال

 مقارنة  بمكافآت أعضاء المجلس.

 .عقودهاة في أعمال الشركة وال يحق لعضو اللجنة أن تكون له أي مصلحة مباشرة أو غير مباشر

ارسها لتي تمال يحق لعضو اللجنة المشاركة في أي عمل قد ينافس الشركة أو االتجار في األنشطة ا

 مصلحتهالشركة. ويحق للشركة المطالبة بالتعويض أو اعتبار المعامالت التي باشرها العضو ل

ا من أعمال الشركة.  الشخصية جزء 
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ا مستقالا بناء  على توص يجوز للجنة المراجعة تعيين  ئيس.ية الرنائب لرئيس اللجنة يكون عضو 

 

 لجنة الترشيحات والمكافآت

ى توصية ء  عليشكل مجلس اإلدارة لجنة ت دعى "لجنة الترشيحات والمكافآت". وتصدر الجمعية العامة، بنا 

تباعها اواجب اإلجراءات المجلس اإلدارة، قواعد تعيين أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت، ومدة عملها، و

 من قبل هذه اللجنة.

 قواعد تعيين أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت واإلجراءات الواجب اتباعها من قبل اللجنة:

  ( ؛ على 5( أعضاء وال يزيد على )3تتألف لجنة الترشيحات والمكافآت وال يقل عدد أعضائها عن)

ز لرئيس مجلس اإلدارة أن يرأس هذه اللجنة. ويتحمل أن يكون اثنان منهم أعضاء مستقلين. وال يجو

مجلس اإلدارة مسؤولية تعيين أعضاء اللجنة و/أو إقالتهم و/أو استبدالهم. ويجوز لعضو لجنة 

ا في مجلس اإلدارة. ويحدد  الترشيحات والمكافآت االستمرار في العمل في اللجنة طالما كان عضو 

األقصى لمكافأة رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة مقابل عملهم في النظام األساسي للشركة الحد األدنى و

اللجنة. وال يجوز تعديل مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة إال من قبل الجمعية العمومية غير العادية إذا 

تطلب األمر إجراء أي تغييرات على عقد التأسيس، والجمعية العمومية العادية إذا تطلب األمر أي 

ياسة. ويقترح مجلس اإلدارة حزمة المكافآت ألعضاء مجلس اإلدارة تغييرات على هذه الس

المنصوص عليها في هذه السياسة، بناء  على توصيات لجنة الترشيحات والمكافآت، وفق ا للقوانين 

واللوائح والقواعد المعمول بها وبالشروط التي تحددها الجمعية العمومية، وطبق ا لموافقة الجمعية 

الشركة أن تكون جميع التفاصيل الخطية الخاصة بالمكافآت والمكافآت المقترحة العمومية. وتضمن 

في متناول المساهمين قبل انعقاد الجمعية العمومية التي يتم فيها التصويت على سياسة المكافآت 

 .والمكافآت

 اللجنة التنفيذية 

تار اللجنة ( وتخ5يزيد على ) ( أعضاء وال3يشكل مجلس اإلدارة لجنة تنفيذية ال يقل عدد أعضائها عن )

 يس تختارالرئ التنفيذية الرئيس من بين أعضائها، والذي يكون منوط ا برئاسة اجتماعاتها. وفي حالة غياب

 .اللجنة رئيس ا مؤقت ا من بين األعضاء الحاضرين

  ( ويجوز أن 5تتألف اللجنة التنفيذية من خمسة .)ئيس رأسها ري( أعضاء )تنفيذيين وغير تنفيذيين

ا إلى مجلس اإلدارة بشأن أي مسألة رئيسية.  مجلس اإلدارة. يقدم رئيس اللجنة تقرير 

 ء مجلسيجب تعيين أعضاء اللجنة واستبدالهم وفق ا لتقدير مجلس اإلدارة، على أن يشكل أعضا 

 .( منهم على األقل3اإلدارة ثالثة  )
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 لجنة االستثمار 

  تمدين، لين ومعمجلس اإلدارة، من أعضاء مجلس إدارة مستقت شكل لجنة االستثمار، بناء  على موافقة

فهم لويجوز أن يكون أحد أعضائها من خارج المجلس، على أن يتمتعوا مجتمعين بخبرة كافية 

 القضايا المهمة المتعلقة بسياسة االستثمار.

 بتها راقوم كما يتعين أن تضمن اللجنة أن يكون جميع األفراد المعنيين بتنفيذ أنشطة االستثمار

 متمتعين بمستويات كافية من المعرفة والخبرة.

 جلس يكون ميجب أن يتمتع عضو واحد على األقل من أعضاء اللجنة بخلفية قوية في االستثمارات. و

 اإلدارة هو المنوط بتعيين أعضاء لجنة االستثمار.

 ا في لجنة االستثمار. تت ية ة عضوزامن مدال يجوز أن يكون رئيس مجلس اإلدارة رئيس ا أو عضو 

 اللجنة مع مدة عضوية مجلس اإلدارة.

 .يكون مجلس اإلدارة هو المنوط بتعيين أعضاء لجنة االستثمار 

 ( أعضاء على األقل على أال تكون لهم أي عالقة م3تتألف لجنة االستثمار من ثالثة ) ن شأنها أن

 تتعارض مع قدرته على إصدار رأي مستقل.

    بتعيين رئيس لجنة االستثمار. اويقوم مجلس اإلدارة أيض 

 لجنة إدارة المخاطر

  .يكون مجلس اإلدارة هو المنوط بتعيين أعضاء اللجنة 

 بيتهم ون أغليجب أن تتكون اللجنة من ثالثة أعضاء على األقل من أعضاء مجلس اإلدارة، على أن تك

 من أعضاء مجلس اإلدارة غير التنفيذيين.

 لمناسبة بالشؤون المالية وإدارة المخاطر.  يجب أن يتمتع األعضاء بالمعرفة ا 

 .ا في اجتماعات اللجنة ا منتظم   يجب أن يكون رئيس إدارة المخاطر حاضر 

 ،ا في اللجنة، يقرر رئيس اللجنة  عباالشتراك م إذا لم يكن الرئيس التنفيذي / العضو المنتدب عضو 

 .الرئيس التنفيذي، مدى وجوب حضور الرئيس التنفيذي لالجتماعات

  الة ح.  في يعين مجلس اإلدارة رئيس اللجنة الذي يكون من أعضاء مجلس اإلدارة غير التنفيذيين

ولئك أن بين مغياب رئيس اللجنة، ينتخب األعضاء الباقون الحاضرون واحد ا منهم لرئاسة االجتماع 

 المؤهلين للتعيين في هذا المنصب من قبل المجلس.

 عضوية مجلس اإلدارة. تتزامن مدة عضوية اللجنة مع مدة   
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 مسؤوليات أمين سر مجلس اإلدارة )أعضاء مجلس اإلدارة ولجنة التدقيق(

 إلدارةمتطلبات الحصول على عدم ممانعة مؤسسة النقد العربي السعودي على تعيين عضو مجلس ا 

 وعضو لجنة المراجعة 

 قبل التعيين:

  لس ين لمجعوديين في تعيين أعضاء مستقليعطي مجلس إدارة شركة الصقر األولوية للمواطنين الس

جب ياجعة، اإلدارة ولجنة المراجعة. وفي حالة تعيين غير سعودي في مجلس اإلدارة أو لجنة المر

اطن يين موعلى الشركة إثبات عدم توفر السعوديين المؤهلين لهذا المنصب وتوفير إطار زمني لتع

 دي.السعو خطية المقدم لمؤسسة النقد العربيسعودي مؤهل لهذا المنصب ضمن طلب عدم الممانعة ال

  م فقط جعة تتعلى مجلس اإلدارة التأكد من أن جميع التعيينات لعضوية مجلس اإلدارة ولجنة المرا

ى عدم بعد تقييم مدى مالءمة المرشح لشغل منصب العضوية وفق ا لهذه المتطلبات والحصول عل

 ممانعة خطية من مؤسسة النقد العربي السعودي.

  صحوبة تقدم الشركة طلبات الحصول على عدم ممانعة خطية من مؤسسة النقد العربي السعودي م

ا على األقل من تاريخ انعقاد الجمعية العم30بجميع الوثائق المطلوبة، قبل )  ومية التي سيجري( يوم 

 خاللها انتخاب عضو )أعضاء( مجلس اإلدارة.

  م تالم عدلجنة المراجعة مهام مناصبهم إال بعد اسال يزاول المرشحون لعضوية مجلس اإلدارة و

 ممانعة خطية من مؤسسة النقد العربي السعودي.

 بعد التعيين:

  ي تنفيذ بعد اختيار أعضاء مجلس اإلدارة، يجب على مجلس اإلدارة ترشيح عضو مجلس إدارة غير

 ارة، ويجبلمنصب رئيس مجلس اإلدارة وعضو آخر غير تنفيذي لمنصب نائب رئيس مجلس اإلد

ن هذه على الشركة الحصول على عدم ممانعة خطية مسبقة من مؤسسة النقد العربي السعودي بشأ

ربي قد العالتعيينات. كما يتعين على الشركة الحصول على عدم ممانعة خطية مسبقة من مؤسسة الن

 السعودي بشأن تعيينات رؤساء وأعضاء لجان مجلس اإلدارة.

 جلس معة خطية من مؤسسة النقد العربي السعودي بشأن التعيين في بعد الحصول على عدم ممان

ء مجلس ة أعضااإلدارة ولجنة المراجعة، تقوم لجنة الترشيحات والمكافآت سنوي ا بتقييم مدى مالءم

معلومات أو  بشكل مستمر. وفي حال أدت مثل هذه التقييمات إلى أي اإلدارة وأعضاء لجنة المراجعة

طر ض مالءمة أي من أعضاء مجلس اإلدارة أو أعضاء لجنة المراجعة لخنتائج سلبية قد تعر

ومات المعل جوهري، عندئذ يتعين على الشركة إبالغ مؤسسة النقد العربي السعودي على الفور بهذه

 والنتائج.

  يتولى أمين سر مجلس اإلدارة إخطار مؤسسة النقد العربي السعودي خطي ا بالتعيينات في مجلس
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 ( أيام عمل من تاريخ التعيين.5نة المراجعة خالل )اإلدارة ولج

  ء ن أعضايجب على الشركة إخطار مؤسسة النقد العربي السعودي خطي ا باالستقاالت المقبولة م

م عمل من ( أيا5مجلس اإلدارة ولجنة المراجعة أو بالتوقف عن مواصلة العمل في المنصب خالل )

 خطي ا الشركة إخطار مؤسسة النقد العربي السعودي تاريخ ترك الشخص للمنصب. كما يتعين على

يام عمل أ( 5بإنهاء خدمات أي من أعضاء مجلس اإلدارة أو لجنة المراجعة ألي سبب كان، خالل )

 من تاريخ ذلك اإلنهاء.

 مان يكون مجلس إدارة شركة الصقر ولجنة الترشيحات والمكافآت التابعة لها مسؤولين عن ض

بي مناصب عضوية مجلس اإلدارة وفق ا لمتطلبات مؤسسة النقد العر مالءمة المرشحين لشغل

دارة السعودي وهذه السياسة، ال سيما اعتماد هذه السياسة لترشيح وانتخاب أعضاء مجلس اإل

لنقد واإلجراءات المنصوص عليها في هذه السياسة للحصول على عدم ممانعة خطية من مؤسسة ا

  بل الجمعية العمومية.العربي السعودي قبل تعيينهم من ق

   نعة دم مماعيجب دعم جميع التقييمات التي يجريها مجلس اإلدارة ولجان مجلس اإلدارة، قبل طلب

ت مات ذاخطية من مؤسسة النقد العربي السعودي، وكذلك التقييمات المستمرة الالحقة، بالمعلو

دارة جلس اإلمالمقدمة من قبل  الصلة وتوثيقها بشكل سليم. ويجب على الشركة التحقق من المعلومات

ا ركة أيوأعضاء لجنة المراجعة من مصادر مستقلة، حيثما يسمح القانون بذلك. ويتعين على الش ض 

 ضمان سرية المعلومات التي جمعوها والتقييمات التي أجروها.
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 التوزيع

 التوقيع الوظيفة االسم رقم النسخة التاريخ

     

     

     

     

 

 بصفحة غالف  سجل التعديالت:
ً
عمم جميع التغييرات التي يتم إدخالها على هذا الدليل مرفقة

ُ
تتضمن ت

 التعديالت، على أن يتم إدخال تفاصيلها أدناه.

 التوقيع الوظيفة االسم التاريخ

    

    

    

 

 املراجعون: هذه الوثيقة مملوكة ملجلس إدارة شركة الصقر للتأمين التعاوني، وال بد من موافقة مجلس اإلدارة

 على أي تغييرات يتم إدخالها على هذه الوثيقة. والجمعية العامة

 التوقيع الوظيفة االسم التاريخ
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 جدول املحتويات

 ترشيح مجلس اإلدارة واللجان

 أعضاء مجلس اإلدارة

 لجنة املراجعة

 لجنة الترشيحات واملكافآت

 اللجنة التنفيذية

 لجنة االستثمار

 لجنة إدارة املخاطر

 أمين سر مجلس اإلدارة )أعضاء مجلس اإلدارة ولجنة املراجعة(

 قبل التعيين

 بعد التعيين
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 ترشيح مجلس اإلدارة واللجان

يخضع ترشيح مجلس اإلدارة واللجان لالئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق املالية والئحة حوكمة 

وما تضعه شركات التأمين ونظام الشركات والنظام األساس ي للشركة واألنظمة واللوائح والتعليمات السارية 

 من شروط. لعامةاالجمعية 

 

 أعضاء مجلس اإلدارة:

( 3( أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية ملدة ال تزيد على ثالث )9يتألف مجلس إدارة الشركة من تسعة )

َمن يمثله في االجتماعات، واستثناًء من ذلك تعين  ختيار سنوات، دون اإلخالل بحق الشخص االعتباري في ا

 ( سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري بتأسيس الشركة.3الجمعية التأسيسية أول مجلس إدارة ملدة ثالث )

 

ويتعين على الشركة الحصول على موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي قبل تعيين أعضاء مجلس اإلدارة 

 املنبثقة منه وأمناء سر املجلس واللجان. وأعضاء اللجان

 

 .تكون أغلبية أعضاء مجلس اإلدارة من األعضاء غير التنفيذيين 

 .ال يجوز أن يقل عدد أعضاء مجلس اإلدارة املستقلين عن عضوين أو ثلث أعضاء املجلس، أيهما أكثر 

  غير تنفيذي نائًبا للرئيس يختار املجلس عضًوا غير تنفيذي ليشغل منصب رئيس املجلس ويختار عضًوا

 )بعد الحصول على موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي(.

  من مسؤوليات الرئيس التنفيذي )الرئيس التنفيذي ٍّ
ال يجوز لرئيس املجلس ونائب الرئيس ممارسة أي 

 العضو املنتدب( ويجب الفصل بين املسؤوليات وتوزيعها. /

 

  ما إذا تقرير ويجب على مجلس اإلدارة 
ا

وتقييم قدرته على الحكم على األمور وتحديد من عدمه كان العضو مستقال

ما إذا كان هناك أي عالقات أو ظروف قد تؤثر، أو قد تبدو وكأنها تؤثر، على استقالليته. وعلى الشركة التشاور 

 قبل 
ً
عضو في مجلس ترشيح أي مع مؤسسة النقد العربي السعودي وإبالغها والحصول على عدم ممانعتها كتابة

 اإلدارة وتعيينه وإنهاء عضويته.

 

 املؤهالت املطلوب توافرها في أعضاء مجلس اإلدارة

 مزيج من املؤهالت املهنية: –مجتمعين  –يجب أن يكون لديهم 

 .مهارات عملية وإدارية 

 .خبرة مالية 

 .سمعة طيبة ودرجة عالية من الكفاءة 
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  قدرة على اإلشراف.نزاهة و 

  املعرفة.مستوى رفيع من 

 هارة.ومبرة خ 

 .متابعة وتوجيه الشركة لتحقيق أهدافها االستراتيجية 

 .عن الرغبة املستمرة في التعلم والتطوير 
ً

 فضال

 

ويجب أن يكون رئيس مجلس إدارة الشركة وأعضاء مجلس اإلدارة جديرين بالثقة وذوي خبرة في األعمال املالية 

 بواجباتهم على أفضل نحوٍّ ممكن.والتأمينية حتى يتسنى لهم االضطالع 

 

 :ويجب أن تشتمل مؤهالت األعضاء على السمات التالية

  :املوظفين وتشجيعهم وتحفيز يجب أن يتمتع العضو بالقيادة والقدرة على تفويض الصالحيات القيادة

 على تطبيق أفضل ممارسات اإلدارة الفعالة وااللتزام بالقيم واألخالق املهنية.

 :قدرة العضو على التزام الحياد واملوضوعية في اتخاذ القرار دون أي تأثير ال مسوغ له من  االستقاللية

 اإلدارة أو من الكيانات الخارجية األخرى.

  الكفاءة: تتجلى في مستوى التعليم والتدريب واملهارات والرغبة في مواصلة التعلم وكذلك تنوع الخبرة في

 لية والتأمين واقتصاديات اإلدارة واملحاسبة.مجاالت مختلفة من قبيل املؤسسات املا

  التوجيه: القدرة على تقديم التوجيه االستراتيجي والتخطيط على املدى الطويل والرؤية املستقبلية

 الواضحة.

 .اإلملام املالي: القدرة على قراءة وفهم القوائم والتقارير املالية وكذلك النسب املستخدمة لقياس األداء 

  يكون العضو بصحة جيدة وقادًرا على القيام بواجباته.السن: يجب أن 

 

الصدق واألمانة والوالء وإيالء االهتمام ملصالح الشركة من أهم  بمبادئوُيعد التزام أعضاء مجلس اإلدارة 

 الحوكمة الرشيدة، ال سيما ما يلي: مبادئاملتطلبات لتحقيق 

  شأنه في  –من الناحية املهنية وعليه اإلفصاح األمانة: يجب أن تتسم عالقة العضو بالشركة باألمانة

عن أي معلومات ذات صلة قبل تنفيذ أي معاملة أو إبرام أي عقد مع  –ذلك شأن أي موظف آخر 

 الشركة أو شركاتها التابعة.

  ٍّفي املصالح الوالء: يجب على أعضاء مجلس إدارة الشركة تجنب املعامالت التي تنطوي على تعارض، 

 باملعامالت املماثلة.وعليهم التأكد 
ً
 من عدالة املعامالت ومن تنفيذها دون منح أية أفضلية مقارنة
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  العناية: تشمل تنفيذ جميع الواجبات واملسؤوليات املحددة في النظام األساس ي للشركة وتلك التي

خاذ تحددها السلطات الرقابية والتنظيمية والسعي للحصول على جميع املعلومات املتاحة للتأكد من ات

 جميع القرارات بما يصب في مصلحة الشركة.

 

ا بمراجعة املتطلبات املذكورة أعاله املتعلقة باملهارات املناسبة لعضوية  وتلتزم لجنة الترشيحات واملكافآت سنويا

ييم مجلس اإلدارة ولجانه والقدرات واملؤهالت املطلوبة لهذه العضوية، بما في ذلك مراقبة املعايير سالفة الذكر وتق

ا ملتطلبات املادة )مدى صالحية ومالءمة أعضاء املجل
ً
( من الئحة حوكمة شركات التأمين 23س وأعضاء لجانه، وفق

يجب أن تتوافر في أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اللجان التابعة الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي: "

املعرفة والخبرة الالزمة ألداء مهامهم الخاصة وعليهم االلتزام له وأعضاء اإلدارة العليا األمانة والنزاهة والكفاءة و 

بكافة األنظمة واللوائح والتعليمات الصادرة عن املؤسسة في جميع األوقات"، مع إخطار املؤسسة فوًرا بأي 

 خالل مدة ال تزيد ، وذلكمعلومات أو ظروف من شأنها التأثير على تقييم مدى صالحية ومالءمة هؤالء األشخاص

 أو من حدوث التغير.( أيام عمل من تاريخ الحصول على تلك املعلومات 3على ثالثة )

 

 اإلدارة: إجراءات ترشيح واختيار أعضاء مجلس

 

ال يجوز للشركة، إال بموافقة كتابية مسبقة من مؤسسة النقد العربي السعودي، أن ترشح لعضوية مجلس 

 إدارتها َمن:

  في شركة 
ً

 ُصفيت.شغل منصًبا مماثال

 .ُعزل من منصب مماثل في شركة أخرى 

 

 وأن يتضمن:
ً
 ويجب أن ُيقدم طلب الترشيح كتابة

 .االسم الكامل لكل مرشح مقترح وتاريخ ميالده 

 .)اسم الهيئة املرشح لها املرشح )مجلس اإلدارة 

 الطلب. ( مقدماملساهمين) اسم املساهم 

 الطلب. ( مقدماملساهمون ) املساهم عدد وأنواع وفئات األسهم التي يملكها 

 ( اسم املؤسسة التعليمية وتاريخ إتمام مع ذكر املستوى التعليمي، بما في ذلك التعليم املنهي املستمر

 الشهادة واملؤهل الذي تم الحصول عليه(.

  الخبرة املهنية، بما في ذلك الوظائف التي شغلها خالل السنوات العشر املاضية واملناصب اإلدارية التي

 ا املرشح في مجالس إدارة الكيانات القانونية األخرى خالل السنوات الخمس املاضية.شغله
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  قائمة بالكيانات القانونية التي يشارك فيها املرشح أو له مصلحة فيها، بما في ذلك عدد األسهم أو الحصص

 اململوكة في رأس املال املدفوع لهذه الكيانات القانونية.

 ملرشح وأساس هذا االرتباط.األشخاص الذين يرتبط بهم ا 

  املرتبطين واألطراف املقابلة الرئيسية للشركة وبيان ارتباط املرشح بالشركة.عالقة املرشح باألشخاص 

 .بيان بأي إدانات مدنية أو جنائية سابقة أو تجريد من األهلية اإلدارية 

  الحاليين أو املقترحين واملوظفين الحاليين للشركة والشركات  بأعضاء مجلس اإلدارةتفاصيل االرتباط

 التابعة واألطراف ذات العالقة.

 

من ِقبل املرشح/املساهم. وتقوم لجنة الترشيحات واملكافآت بمراجعة الطلبات املقدمة وتقرير ويجب توقيع الطلب 

اإلدارة. وُيرسل قرار اللجنة بقبول أو رفض ما إذا كان سيتم إدراج املرشحين في قائمة املرشحين لالنتخاب ملجلس 

ا بعد اتخاذ القرار ذي الصلة. وفي حالة  إدراج املرشح بقائمة املرشحين إلى املرشح/املساهم بأسرع ما يمكن عمليا

 الرفض، يجب تقديم شرح وافٍّ ألسباب الرفض. وُيدرج املرشحون بقائمة املرشحين إال في الحاالت التالية:

 رشح/املساهم للجدول الزمني املحدد )إن ُوجد(.عدم مراعاة امل 

  ملتطلبات الوثائق املنشورة في إعالن الشركة.عدم استيفاء املرشح/املساهم 

 .عدم استيفاء الطلب ملتطلبات املؤهالت والسمات والحوكمة الرشيدة 

  

 مرشح مجلس اإلدارة االنسحاب قبل إدراجه بقائمة املرشحين.لويحق ل

 

 :االنتخاب 

الجمعية العامة أعضاء مجلس اإلدارة للمدة املنصوص عليها في النظام األساس ي للشركة، على أال تتجاوز تعين 

( سنوات. وما لم ُينص على خالف ذلك في النظام األساس ي للشركة، فإنه يجوز إعادة تعيين 3هذه املدة ثالث )

ارة عن طريق التصويت التراكمي الذي يمنح أعضاء مجلس اإلدارة. وتنتخب الجمعية العامة أعضاء مجلس اإلد

ا تصويتية تعادل عدد األسهم التي يملكها.
ً
 كل مساهم حقوق

 

ويعتبر املرشحون الذين ُيدلى لهم بأكبر عدد من األصوات منتخبين ملجلس اإلدارة، اللهم إال عندما يكون عدد 

ق العضو املستقل على األعضاء غير التنفيذيين يتفو ، وعندها األعضاء املستقلين املنتخبين أقل من العدد املطلوب

( سنوات. وال يجوز انتخاب رئيس املجلس ألكثر 3املجلس ثالث ) الحاصلين على عدد أكبر من األصوات. وتكون مدة

ثالثة في حالة مرور ما ال يقل عن سنتين منذ آخر والية له  لوالية هإعادة انتخاب وإن جاز من مدتين متتاليتين، 

ا مسؤوليات الحوكمة اعتباًرا من تاريخ بدء الوالية الجديدة وملدة ثالث ) كرئيس.
ً
( 3ويتولى املجلس املرشح حديث

ا بانتخابه من االجتماع العادي للجمعية العامة الذي ُيعقد في الربع الثاني من تلك السنة.
ً
 سنوات، وذلك رهن
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 :أمناء السر 

واللجان ملدة واليتهم لترتيب أعمالهم وتقديم الدعم واملساعدة  يعين مجلس اإلدارة واللجان أمناء سر للمجلس

 ألعضاء املجلس واللجان. ويمكن أن يكون أمناء السر أعضاء في مجلس اإلدارة/اللجان أو من موظفي الشركة.

 

 :املؤهالت املطلوبة ألمناء السر

 .يجب أن يكون أمناء سر املجلس واللجان مواطنين سعوديين 

  لدى أمناء سر املجلس واللجان الخبرة واملعرفة الكافية بأعمال الشركة وأنشطتها.يجب أن يكون 

 .امتالك مهارات اتصال قوية 

 .على دراية جيدة باألنظمة واللوائح السارية وأفضل املمارسات في حوكمة الشركات 

 .لديهم خبرة ذات صلة ال تقل عن سنتين 

 مين سر املجلس أو أي لجنة أخرى.ال يجوز ألمين سر لجنة املراجعة أن يكون هو أ 

 

 لجنة املراجعة:

( أعضاء، عدا عن األعضاء التنفيذيين وغير التنفيذيين، 4يشكل مجلس اإلدارة لجنة مراجعة تتألف من أربعة )

دارة ومستقلين تماًما ( من أعضائها ليسوا من أعضاء مجلس اإل 3تعينهم الجمعية العامة، شريطة أن يكون ثالثة )

ا ملا تقرره مؤسسة النقد العربي السعودي ووزارة الصناعة والتجارة وهيئة السوق املالية.عن الشرك
ً
 ة، ووفق

 

 :قواعد تعيين أعضاء لجنة املراجعة واإلجراءات الواجب على اللجنة اتباعها

 

 ُيشترط توافر املؤهالت التالية في أعضاء لجنة املراجعة:

 .املؤهالت األكاديمية 

 املراجعة وإدارة املخاطر. الخبرة املهنية في 

 .اإلملام بمعايير املحاسبة 

 .القدرة على قراءة التقارير املالية وفهم التعليمات واللوائح ذات الصلة الصادرة عن الجهات املختصة 

 

 مناسًبا لالضطالع بمسؤولياتهم. 
ً

ويجب على مجلس اإلدارة التأكد من كون أعضاء لجنة املراجعة مؤهلين تأهيال

يتمتع عضوان على األقل من أعضاء اللجنة، من بينهما رئيس اللجنة، بخبرة أو دراية حديثة وذات صلة  ويجب أن

 في مجلس اإلدارة.
ا

 في املحاسبة أو اإلدارة املالية. ويجوز أن يكون رئيس اللجنة عضًوا مستقال



9 

 

 

يمكن تحقيقه عن طريق استيفاء ويتعين أن يكون أعضاء لجنة املراجعة مستقلين عن اإلدارة التنفيذية، وهو ما 

 ما يلي:

 .عدم تعيين رئيس مجلس اإلدارة عضًوا في لجنة املراجعة 

  عدم وجود أي عالقة بين رئيس اللجنة واملديرين التنفيذيين أو كبار املسؤولين التنفيذيين بالشركة يمكن

 أن تؤثر على استقالليته.

  يعين مجلس اإلدارة أعضاء لجنة بعد الحصول على عدم ممانعة مؤسسة النقد العربي ،
ً
السعودي كتابة

أعضائها املستقلين رئيًسا للجنة. ويعين مجلس اإلدارة أحد أعضاء  ( سنوات وأحَد 3املراجعة ملدة ثالث )

ا.  اللجنة رئيًسا لها بعد الحصول على عدم ممانعة املؤسسة كتابيا

 من أعضائها ٍّ
بعد الحصول على عدم ممانعة مؤسسة  – يحق ملجلس اإلدارة تجديد مدة اللجنة أو أي 

 
ً
 ( سنوات أخرى وملرة واحدة.3ملدة ثالث ) –النقد العربي السعودي كتابة

  يجوز ملجلس اإلدارة تعيين أعضاء جدد في لجنة املراجعة في حالة انتخاب مجلس جديد بعد الحصول

 على عدم ممانعة مؤسسة النقد العربي السعودي الخطية.

 و اللجنة عضًوا في مجلس اإلدارة أو في لجنة مراجعة أي شركة أخرى تعمل في قطاع يجب أال يكون عض

 التأمين وال يحق له أن يكون من مؤسس ي أي شركات مشابهة.

  ( شركات 4أربع ) من في لجان مراجعة أكثر  أن يعمل في وقت واحدال يجوز ألي عضو في لجنة املراجعة

 عامة.

  من أعضاء مجلس اإلدارة التنفيذيين أو غير التنفيذيين ويجب أال يجب أال يكون عضو لجنة املراجعة

 يكون رئيس مجلس اإلدارة عضًوا في لجنة املراجعة أو رئيًسا لها.

  يجب أن يكون عضو لجنة املراجعة على دراية باألمور املالية واملحاسبة واإلبالغ املالي ومراجعة حسابات

 نظمة واللوائح والتعليمات ذات الصلة.شركات التأمين ويجب عليه االطالع على األ 

  يحق لكل عضو من أعضاء لجنة املراجعة الحصول على مكافأة عن كل اجتماع للجنة يحضره. وُيحدد

 
ً
 مقارنة

ً
مبلغ هذه املكافأة بموجب سياسة يعتمدها مجلس اإلدارة، على أن يكون هذا املبلغ معقوال

 بمكافآت أعضاء املجلس.

  أن تكون له أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في أعمال الشركة وعقودها.ال يحق لعضو اللجنة 

  .ال يحق لعضو اللجنة املشاركة في أي عمل قد ينافس الشركة أو االتجار في األنشطة التي تمارسها الشركة

ملصلحته الشخصية جزًءا من ويحق للشركة املطالبة بالتعويض أو اعتبار املعامالت التي باشرها العضو 

 أعمال الشركة.

 .بناًء على توصية الرئيس 
ا

 يجوز للجنة املراجعة تعيين نائب لرئيس اللجنة يكون عضًوا مستقال
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 لجنة الترشيحات واملكافآت

دعى "لجنة الترشيحات واملكافآت". وتصدر الجمعية العامة، بناًء على توصية مجلس  
ُ
يشكل مجلس اإلدارة لجنة ت

اإلدارة، قواعد تعيين أعضاء لجنة الترشيحات واملكافآت، ومدة عملها، واإلجراءات الواجب اتباعها من قبل هذه 

 اللجنة.

 

 اإلجراءات الواجب اتباعها من قبل اللجنة:قواعد تعيين أعضاء لجنة الترشيحات واملكافآت و 

   ؛ على أن يكون (5( أعضاء وال يزيد على )3وال يقل عدد أعضائها عن )تتألف لجنة الترشيحات واملكافآت

اثنان منهم أعضاء مستقلين. وال يجوز لرئيس مجلس اإلدارة أن يرأس هذه اللجنة. ويتحمل مجلس اإلدارة 

و/أو إقالتهم و/أو استبدالهم. ويجوز لعضو لجنة الترشيحات واملكافآت مسؤولية تعيين أعضاء اللجنة 

لشركة الحد النظام األساس ي لاالستمرار في العمل في اللجنة طاملا كان عضًوا في مجلس اإلدارة. ويحدد 

األدنى واألقص ى ملكافأة رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة مقابل عملهم في اللجنة. وال يجوز تعديل مكافآت 

اء مجلس اإلدارة إال من قبل الجمعية العمومية غير العادية إذا تطلب األمر إجراء أي تغييرات على أعض

عقد التأسيس، والجمعية العمومية العادية إذا تطلب األمر أي تغييرات على هذه السياسة. ويقترح مجلس 

، بناًء على توصيات لجنة اإلدارة حزمة املكافآت ألعضاء مجلس اإلدارة املنصوص عليها في هذه السياسة

ا للقوانين واللوائح والقواعد املعمول بها وبالشروط التي تحددها الجمعية 
ً
الترشيحات واملكافآت، وفق

ا ملوافقة الجمعية العمومية. وتضمن الشركة أن تكون جميع التفاصيل الخطية الخاصة 
ً
العمومية، وطبق

املقترحة في متناول املساهمين قبل انعقاد الجمعية العمومية التي يتم فيها التصويت  املكافآتباملكافآت و 

 .املكافآتعلى سياسة املكافآت و 

 

 

 اللجنة التنفيذية 

( وتختار اللجنة التنفيذية 5( أعضاء وال يزيد على )3يشكل مجلس اإلدارة لجنة تنفيذية ال يقل عدد أعضائها عن )

ا برئاسة اجتماعاتها. وفي حالة غياب الرئيس تختار اللجنة رئيًسا  الرئيس من بين أعضائها،
ً
والذي يكون منوط

ا من بين األعضاء الحاضرين.
ً
 مؤقت

  ( ويجوز أن يرأسها رئيس 5تتألف اللجنة التنفيذية من خمسة .)( أعضاء )تنفيذيين وغير تنفيذيين

 ة.يبشأن أي مسألة رئيسمجلس اإلدارة. يقدم رئيس اللجنة تقريًرا إلى مجلس اإلدارة 

  ا لتقدير مجلس اإلدارة، على أن يشكل أعضاء مجلس اإلدارة
ً
يجب تعيين أعضاء اللجنة واستبدالهم وفق

( 
ً
 ( منهم على األقل.3ثالثة
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 لجنة االستثمار 

شكل لجنة االستثمار، بناًء على موافقة مجلس اإلدارة، من أعضاء مجلس إدارة مستقلين ومعتمدين، -
ُ
 ت

على أن يتمتعوا مجتمعين بخبرة كافية لفهم القضايا  يكون أحد أعضائها من خارج املجلس، ويجوز أن

 املهمة املتعلقة بسياسة االستثمار.

كما يتعين أن تضمن اللجنة أن يكون جميع األفراد املعنيين بتنفيذ أنشطة االستثمار ومراقبتها متمتعين  -

 بمستويات كافية من املعرفة والخبرة.

متع عضو واحد على األقل من أعضاء اللجنة بخلفية قوية في االستثمارات. ويكون مجلس يجب أن يت -

 اإلدارة هو املنوط بتعيين أعضاء لجنة االستثمار.

ال يجوز أن يكون رئيس مجلس اإلدارة رئيًسا أو عضًوا في لجنة االستثمار. تتزامن مدة عضوية اللجنة مع  -

 مدة عضوية مجلس اإلدارة.

 إلدارة هو املنوط بتعيين أعضاء لجنة االستثمار.يكون مجلس ا -

( أعضاء على األقل على أال تكون لهم أي عالقة من شأنها أن تتعارض 3تتألف لجنة االستثمار من ثالثة ) -

 مع قدرته على إصدار رأي مستقل.

 ويقوم مجلس اإلدارة أيًضا بتعيين رئيس لجنة االستثمار.    -

 

 لجنة إدارة املخاطر

 يكون مجلس اإلدارة هو املنوط بتعيين أعضاء اللجنة.  -
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يجب أن تتكون اللجنة من ثالثة أعضاء على األقل من أعضاء مجلس اإلدارة، على أن تكون أغلبيتهم من  -

 أعضاء مجلس اإلدارة غير التنفيذيين.

 يجب أن يتمتع األعضاء باملعرفة املناسبة بالشؤون املالية وإدارة املخاطر.   -

 يكون رئيس إدارة املخاطر حاضًرا منتظًما في اجتماعات اللجنة. يجب أن -

إذا لم يكن الرئيس التنفيذي / العضو املنتدب عضًوا في اللجنة، يقرر رئيس اللجنة، باالشتراك مع  -

 الرئيس التنفيذي، مدى وجوب حضور الرئيس التنفيذي لالجتماعات.

ضاء مجلس اإلدارة غير التنفيذيين.  في حالة غياب يعين مجلس اإلدارة رئيس اللجنة الذي يكون من أع  -

رئيس اللجنة، ينتخب األعضاء الباقون الحاضرون واحًدا منهم لرئاسة االجتماع من بين أولئك املؤهلين 

 للتعيين في هذا املنصب من قبل املجلس.

 تتزامن مدة عضوية اللجنة مع مدة عضوية مجلس اإلدارة.   -

 

 

 إلدارة )أعضاء مجلس اإلدارة ولجنة التدقيق(مسؤوليات أمين سر مجلس ا

متطلبات الحصول على عدم ممانعة مؤسسة النقد العربي السعودي على تعيين عضو مجلس اإلدارة وعضو لجنة 

 راجعة امل

 قبل التعيين:

ولجنة يعطي مجلس إدارة شركة الصقر األولوية للمواطنين السعوديين في تعيين أعضاء مستقلين ملجلس اإلدارة  -

، يجب على الشركة إثبات عدم توفر راجعة. وفي حالة تعيين غير سعودي في مجلس اإلدارة أو لجنة املراجعةامل

السعوديين املؤهلين لهذا املنصب وتوفير إطار زمني لتعيين مواطن سعودي مؤهل لهذا املنصب ضمن طلب عدم 

 املمانعة الخطية املقدم ملؤسسة النقد العربي السعودي.

 

تتم فقط بعد تقييم  راجعةعلى مجلس اإلدارة التأكد من أن جميع التعيينات لعضوية مجلس اإلدارة ولجنة امل -

ا لهذه املتطلبات والحصول على عدم ممانعة خطية من مؤسسة 
ً
مدى مالءمة املرشح لشغل منصب العضوية وفق

 النقد العربي السعودي.

خطية من مؤسسة النقد العربي السعودي مصحوبة بجميع تقدم الشركة طلبات الحصول على عدم ممانعة  -

( يوًما على األقل من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية التي سيجري خاللها انتخاب عضو 30الوثائق املطلوبة، قبل )

 )أعضاء( مجلس اإلدارة.

م عدم ممانعة خطية مهام مناصبهم إال بعد استال  راجعةال يزاول املرشحون لعضوية مجلس اإلدارة ولجنة امل - 

 من مؤسسة النقد العربي السعودي.
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 بعد التعيين:

بعد اختيار أعضاء مجلس اإلدارة، يجب على مجلس اإلدارة ترشيح عضو مجلس إدارة غير تنفيذي ملنصب رئيس  -

مجلس اإلدارة وعضو آخر غير تنفيذي ملنصب نائب رئيس مجلس اإلدارة، ويجب على الشركة الحصول على عدم 

ممانعة خطية مسبقة من مؤسسة النقد العربي السعودي بشأن هذه التعيينات. كما يتعين على الشركة الحصول 

على عدم ممانعة خطية مسبقة من مؤسسة النقد العربي السعودي بشأن تعيينات رؤساء وأعضاء لجان مجلس 

 اإلدارة.

ودي بشأن التعيين في مجلس اإلدارة بعد الحصول على عدم ممانعة خطية من مؤسسة النقد العربي السع -

، تقوم لجنة الترشيحات واملكافآت سنوًيا بتقييم مدى مالءمة أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء لجنة راجعةولجنة امل

بشكل مستمر. وفي حال أدت مثل هذه التقييمات إلى أي معلومات أو نتائج سلبية قد تعرض مالءمة أي  راجعةامل

لخطر جوهري، عندئذ يتعين على الشركة إبالغ مؤسسة النقد  راجعةأو أعضاء لجنة املمن أعضاء مجلس اإلدارة 

 العربي السعودي على الفور بهذه املعلومات والنتائج.

يتولى أمين سر مجلس اإلدارة إخطار مؤسسة النقد العربي السعودي خطًيا بالتعيينات في مجلس اإلدارة ولجنة  -

 تاريخ التعيين. ( أيام عمل من5خالل ) راجعةامل

يجب على الشركة إخطار مؤسسة النقد العربي السعودي خطًيا باالستقاالت املقبولة من أعضاء مجلس اإلدارة  -

( أيام عمل من تاريخ ترك الشخص للمنصب. 5أو بالتوقف عن مواصلة العمل في املنصب خالل ) راجعةولجنة امل

ي السعودي خطًيا بإنهاء خدمات أي من أعضاء مجلس اإلدارة كما يتعين على الشركة إخطار مؤسسة النقد العرب

 ( أيام عمل من تاريخ ذلك اإلنهاء.5ألي سبب كان، خالل ) راجعةأو لجنة امل

يكون مجلس إدارة شركة الصقر ولجنة الترشيحات واملكافآت التابعة لها مسؤولين عن ضمان مالءمة املرشحين  -

 
ً
ا ملتطلبات مؤسسة النقد العربي السعودي وهذه السياسة، ال سيما لشغل مناصب عضوية مجلس اإلدارة وفق

اعتماد هذه السياسة لترشيح وانتخاب أعضاء مجلس اإلدارة واإلجراءات املنصوص عليها في هذه السياسة 

 للحصول على عدم ممانعة خطية من مؤسسة النقد العربي السعودي قبل تعيينهم من قبل الجمعية العمومية.

  

دعم جميع التقييمات التي يجريها مجلس اإلدارة ولجان مجلس اإلدارة، قبل طلب عدم ممانعة خطية من يجب  -

مؤسسة النقد العربي السعودي، وكذلك التقييمات املستمرة الالحقة، باملعلومات ذات الصلة وتوثيقها بشكل 

من  راجعةة وأعضاء لجنة املسليم. ويجب على الشركة التحقق من املعلومات املقدمة من قبل مجلس اإلدار 

مصادر مستقلة، حيثما يسمح القانون بذلك. ويتعين على الشركة أيًضا ضمان سرية املعلومات التي جمعوها 

 والتقييمات التي أجروها.

 

 

 



 

 

 

 

 السياسة قبل التعديل



 

اإلدارة  مجلس أعضاء مكافآت سیاسة

واإلدارة -واللجان المنبثقة عن المجلس

 التنفیذيه

 

November 2017 

 



 واإلدارة التنفیذية اإلدارة واللجان المنبثقة عن المجلس مجلس أعضاء مكافآت سیاسة 

 

                  

   

 
1 

 

 

 المحتويات

 

مقدمة 

.....صفحة .......................................................................................................................

(2) 

 أهداف

 ........صفحة......................................................................................................سیاسةال

(2) 

التعريفات 

 (2صفحة ).......................................................................................................................

...صفحة ...................................ت مجلس اإلدارة واللجان المنثقة ........مكافآنطاق تطبیق سیاسة 

(2) 

المتطلبات العامة 

 (2...صفحة )...........................................................................................................

مكافأة أعضاء المجلس واللجان 

 (3...صفحة )...........................................................................المنبثقة

مراجعة 

 ة.........صفح....................................................السیاسة.................................................

(3) 

صفحة .............................................................األنظمة واللوائح الداخلیة والخارجیة ذات العالقة

(4) 

 

 

 



 واإلدارة التنفیذية اإلدارة واللجان المنبثقة عن المجلس مجلس أعضاء مكافآت سیاسة 

 

                  

   

 
2 

 

 

 

 

 

 

 المقدمة:

الصقر للتأمین التعاوني واللجان المنبثقة عن المجلس   شركة  إدارة لسأعضاء مج مكافآت السیاسة ھذه تحدد

، المشتملة على نظام السعودية العربیة في المملكةبما يتوافق مع المتطلبات النظامیة واللوائح المعمول بها 

صادرة عن وزارة التجارة واإلستثمار، ومؤسسة النقد العربي السعودي، وھیئة السوق الشركات والتعلیمات ال

 المالیة. 

 

 أهداف السیاسة: 

 تومسئولیا مهام إلنجاز المناسبة اتالكفاء أصحاب وتعويض جذبيُمثل هدف وضع هذه السیاسة هو 

 .الشركة إدارة مجلس

 التعاريف .1

 التعريف المصطلح

 المملكة مناطق في لها التابعة البیع ونقاط وفروعها التعاوني مینللتأ الصقر شركة الشركة

. السعودية العربیة  

 أعضاء مجلس 
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 تطبیق السیاسة: مجال .2

 الشركة. يفوأعضاء اللجان المنبثقة عن المجلس   دارةاإل مجلس أعضاء مكافآتعلى  السیاسة ھذه تطبیق 

 

 :كةدارة واللجان المنبثقة في الشرأعضاء مجلس اإل مكافآتسیاسة تطبیق العامة ل متطلباتال .3

ملكة العربیة في الم المساھمة بالشركات لخاصةالمتطلبات النظامیة ا معيتوافق تطبیق ھذه السیاسة  3.1

 .لسعوديةا

 إلدارةايجب أن يتوافق تطبیق ھذه السیاسة مع السیاسات الداخلیة للشركة والمقررة من مجلس  3.2

 العامة والجهات التنظیمیة. مدة من الجمعیة المعت شركةلل ياألساس النظام ومعايیر 

لیه عا حصل ميجب أن يشتمل تقرير مجلس اإلدارة إلى الجمعیة العامة العادية على بیان شامل لكل  3.3

أن ايا، وأعضاء مجلس اإلدارة خالل السنة المالیة من مكافآت وبدل مصروفات وغیر ذلك من المز

ظیر نما قبضوه داريین أو إعاملین أو س بوصفهم أعضاء المجل يشتمل كذلك على بیان ما قبضه

سات عدد الجلايضاً على بیان بعدد جلسات المجلس ون يشتمل أاستشارات وال فنیة أو إدارية أو أعم

 التي حضرھا كل عضو من تاريخ آخر اجتماع للجمعیة العامة.
 

 

 مكافأة أعضاء المجلس واللجان المنبثقة .4

ألف  مسمائةمجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عن المجلس مبلغ خ يكون الحد األعلى لمكافأة أعضاء 4.1

 لاير سعودي.

 ات. تكون المكافآة شاملة للبدالت وأي من المزايا المالیة أو العینیة وبدل حضور الجلس 4.2

 يكون الحد األعلى لبدل حضور جلسات المجلس ولجانة مبلغ خمسة آالف لاير لكل جلسة. 4.3

الشركة  تتحملها المعقولة التيومنها مصاريف السفر واإلقامة( الفعلیة والمصاريف )إستثناء النفقات  4.4

 عن عضو مجلس اإلدارة لغرض تأدية عملة من ضمن الحد األعلى للمكأفاة السنوية. 

ألعضاء لجنة  يحق( أعاله، كما 3.1من الحد األعلى الوارد في الفقرة رقم )إستثناء لجنة المراجعة  4.5

لة ة حضور عن كل جلسة من جلسات اللجنة، وعلى أن تكون مقبوالمراجعة الحصول على مكافأ

 .بالمقارنة مع مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

 یها. يتم صرف كافة المكافآت بعد إتباع آلیة عمل المراجعین الخارجیین وذلك بالتدقیق عل 4.6

اإلدارة واللجان 

 المنبثقة عن المجلس

 .مجلسالتعاونین واللجان المنبثقة عن ھذا ال للتأمین الصقر شركة إدارةس مجل

أو العینیة وبدل حضور الجلسات، لبدالت وأي من المزايا المالیة شاملة ا المبالغ المكافآت

 ويستثنى من  ذلك النفقات المتضمنة مصاريف السفر واإلقامة.   
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ان واللج على اإلدارة المالیة في الشركة صرف وتوثیق كل ما تم صرفة على أعضاء مجلس اإلدارة 4.7

 المنبثقة عن المجلس. 

عضاء أل الممنوحة المكافآت عن اإلدارة مجلس تقرير في وتفصیل وشفافیة بدقة ضمان اإلفصاح 4.8

 أم منافع مأ مبالغ أكانت تضلیل، سواء أو إخفاء دون مباشرة، غیر أو مباشرة بصورة اإلدارة مجلس

ً  مزايا، ً المزايا أسهم كانت وإذا واسمها طبیعتها كانت أيا  لألسهم المدخلة مةالقی فتكون الشركة، في ا

 .تاريخ االستحقاق عند السوقیة القیمة ھي

 ، والمؤھالتبشاغلها المنوطة والمسؤولیات والمهام الوظیفة، مستوى عل بناءً  المكافآت تحدَّد أن 4.9

 .األداء ومستوى والمهارات، العملیة، والخبرات العلمیة،

 .الشركة لدى المخاطر ودرجة عةوطبی تكون المكافآت منسجمة مع حجم 4.10

 ينشأ عن دق ما تفادي مع المكافآت، تحديد في األخرى الشركات ممارسات االعتبار في األخذ 4.11

 .والتعويضات للمكافآت مبرر غیر ارتفاع من ذلك

 عاة التوصیات الواردة من لجنة الترشیحات والمكافآت. امر 4.12

قیقة د غیر معلومات ىعل بناءً  تقررت نهاأ تبین إذا استردادھا أو المكافأة صرف يجب إيقاف 4.13

 غیر مكافآت عل الوظیفي للحصول الوضع استغالل لمنع وذلك اإلدارة مجلس في عضو قدمها

 .مستحقة

 باألداء. والتعويضات المكافات ربط 4.14

 
 

 مراجعة السیاسة .5

هات لجان عيتعین على المجلس مراجعة ھذه السیاسة وتطويرھا بما يتوافق مع أي قرارات صادرة 

 لجمعیة العمومیة. التصويت النظامي لالرقابیة، والحصول على 

 

 الداخلیة والخارجیة ذات العالقةاألنظمة واللوائح  .6

 نظام الشركات. 6.1

 الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن ھیئة السوق المالیة.  6.2

 الئحة حوكمة شركات التأمین الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي. 6.3

 ة الصقر للتأمین التعاوني. الئحة حوكمة شرك 6.4
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 المقدمة

ا يتوافق مع الصقر للتأمین التعاوني وبم ةفي شرك منسوبي اإلدارة التنفیذية مكافآت السیاسة ھذه تحدد

ظام الشركات السعودية، المشتملة على ن العربیة المتطلبات النظامیة واللوائح المعمول بها في المملكة

 لمالیة. السوق اوالتعلیمات الصادرة عن وزارة التجارة واإلستثمار، ومؤسسة النقد العربي السعودي، وھیئة 

 

 أهداف السیاسة

 التنفیذيین.  كبار أصحاب الكفاءات من الكوادر وتحفیز ظاإلحتفا .أ

 نفیذيین منكبار الت يتمكن بحیث العالي األداء تحفز عمل بیئة خلق خالل من بالملكیة الشعور تشجیع .ب

 الشركة. وقیم وأھداف ورؤية استراتیجیة إيجابي في بشكل المساھمة

  يدعم سمعتها.لدور التشغیلي والمالي للشركة ووبما يسهم نحو تعزيز ا األعمال تطوير استمرارية ضمان .ت
 

 التعاريف .1

 التعريف المصطلح

لمملكة طق اشركة الصقر للتأمین التعاوني وفروعها ونقاط البیع التابعة لها في منا الشركة

 العربیة السعودية. 



 واإلدارة التنفیذية اإلدارة واللجان المنبثقة عن المجلس مجلس أعضاء مكافآت سیاسة 
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 تطبیق السیاسة مجال .2

 الشركة. في دارة التنفیذيةالخاصة باإل المكافآت السیاسة على ھذه يكون نطاق تطبیق 

 

 

 

 

 

 

 المتطلبات لتطبیق سیاسة مكافآت اإلدارة التنفیذية .3

ي ف المساھمة بالشركات المتطلبات النظامیة الخاصة وجوب توافق تطبیق ھذه السیاسة مع 3.1

 المملكة العربیة السعودية.

 األساسي مالنظا يجب أن تتوافق ھذه السیاسة مع الئحة الحوكمة الصادرة عن الشركة، ومعايیر  3.2

 للشركة الموافق علیه من الجمعیة العامة والجهات التنظیمیة. 

 .ولوائح الشركة استراتیجیة مع متماشیة التعويض اعتبارات أن التأكد 3.3

ً مع الئحة لجنة المكافآت والتر 3.4  شیحاتبعد إجراء المراجعات والدراسات الالزمة وتماشیا

لمكافآت ابشأن  ترفع اللجنة توصیاتها إلى مجلس اإلدارةوالصالحیات اإلدارية والمالیة المعتمدة 

 أو المزايا أو الرواتب المقدمة لكبار التنفیذين للموافقة علیها. 

 وإدارة یةالرقابة الداخل أداء قیاسات تشمل متعددة أداء مقايیس تقییم المكافآت علی يستند 3.5

 .وعیةالموض النتائج تحقیق على يساعد عادل بشکل تطبیقها لضمان معايرتها ويتم المخاطر،

لوائح صادرة وإلتزاماً بأي تعلیمات و مناسب بشكل مكافآت اإلدارة التنفیذية عن ضمان اإلفصاح 3.6

ضة لمجلس السعودية، وعر العربیة المملكة في بها عن الجهات الرقابیة واإلشرافیة والمعمول

ير مجلس ي تقرفمكافآت والمزايا اإلدارة تمهیداً لتقديمة أمام الجمعیة العامة، وتوثیق كافة ال

 .اإلدارة

 الممنوحة المكافآت عن اإلدارة مجلس تقرير في والتفصیل والشفافیة في األفصاح  يتوجب الدقة 3.7

 أو خفاءإ دون مباشرة، غیر أو مباشرة بصورة لإلدارة التنفیذية سواًء أكانت تلك المكافآت

ً  مزايا، أم منافع أم مبالغ تضلیل، وإذا كانت ً  تكان وإذا  واسمها طبیعتها كانت أيا  المزايا أسهما

 .قتاريخ االستحقا عند السوقیة القیمة ھي لألسهم المدخلة القیمة فتكون الشركة، في

 تالقرارا الیومیة، واقتراح الشركة عملیات إدارة بهم المنوط األشخاص اإلدارة التنفیذية

 .المالي والمدير ونوابه التنفیذي كالرئیس واالستراتیجیة وتنفیذھا،
خرى تقررھا أ المرتبطة بتقییم األداء، و/أو أي مزايا السنوية أو الدورية المكافآت المكافآت

 اللوائح الداخلیة للشركة. 



 واإلدارة التنفیذية اإلدارة واللجان المنبثقة عن المجلس مجلس أعضاء مكافآت سیاسة 
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 ها، والمؤھالتبشاغل المنوطة والمسؤولیات والمهام الوظیفة، مستوى عل بناءً  المكافآت تحدَّد أن 3.8

 .األداء وىومست والمهارات، العملیة، والخبرات العلمیة،

 .الشركة لدى المخاطر ودرجة وطبیعة تكون المكافآت منسجمة مع حجم 3.9

 ينشأ عن دق ما تفادي مع المكافآت، تحديد في األخرى الشركات ممارسات االعتبار في األخذ 3.10

 .والتعويضات للمكافآت مبرر غیر ارتفاع من ذلك

 مراعاة التوصیات الواردة من لجنة الترشیحات والمكافآت.  3.11

دقیقة  یرغ معلومات عل بناءً  تقررت أنها تبین إذا استردادھا أو المكافأة صرف إيقاف يجب 3.12

 .مستحقة رغی مكافآت عل الوظیفي للحصول الوضع استغالل لمنع وذلك اإلدارة التنفیذية قدمتها

 باألداء. والتعويضات المكافات ربط 3.13

 

  التنفیذية اإلدارة سیاسة مكافآت مراجعة .4

 مع ماشىيت بما فعالیتها مدى وتقییم السیاسة ھذه مراجعة مسؤولیة والمكافآت حاتالترشی لجنة تتولى

 عیة العامةالشركة، وتحديثها ورفعها إلى مجلس اإلدارة تمهیداُ لعرضها أمام الجم وأھداف استراتیجیة

 للموافقة علیها.  

 

 

 

 األنظمة واللوائح الداخلیة والخارجیة ذات العالقة .5

 نظام الشركات. 5.1

 ة حوكمة الشركات الصادرة عن ھیئة السوق المالیة. الئح 5.2

 الئحة حوكمة شركات التأمین الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي. 5.3

 الئحة حوكمة شركة الصقر للتأمین التعاوني.  5.4
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 التوزيع

 التوقیع الوظیفة االسم رقم النسخة التاريخ

     

     

     

     

 

الدلیل مرفقةً بصفحة غالف تتضمن سجل التعديالت: تُعمم جمیع التغییرات التي يتم إدخالها على هذا 

 التعديالت، على أن يتم إدخال تفاصیلها أدناه.

 التوقیع الوظیفة االسم التاريخ

    

    

    

 

المراجعون: هذه الوثیقة مملوكة لمجلس إدارة شركة الصقر للتأمین التعاوني، وال بد من موافقة مجلس 

 يتم إدخالها على هذه الوثیقة.اإلدارة والجمعیة العامة على أي تغییرات 

 التوقیع الوظیفة االسم التاريخ
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 جدول المحتويات

 واإلدارة التنفیذية مكافآت مجلس اإلدارة واللجان

 مجلس اإلدارة

 لجنة المراجعة

 لجنة الترشیحات والمكافآت

 لجنة االستثمار

 لجنة إدارة المخاطر

 اإلدارة التنفیذية
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 مجلس اإلدارة واللجان واإلدارة التنفیذيةمكافآت 

 

لاير سعودي( ثالثمائة ألف لاير  300,000يتقاضى رئيس مجلس اإلدارة مقابل الخدمات التي يقدمها مبلغ )

لاير سعودي( ثالثمائة ألف لاير سعودي مقابل الخدمات  300,000سعودي سنويًا. كما يتقاضى كل عضو )

لاير سعودي( خمسة  5000س اإلدارة وأعضاء مجلس اإلدارة مبلغ )التي يقدمها. ويتقاضى رئيس مجل

لاير سعودي( خمسة آالف لاير سعودي عن كل اجتماع للجان مجلس  5000آالف لاير عن كل اجتماع و)

اإلدارة. وتدفع الشركة لرئيس مجلس اإلدارة وأعضاء مجلس اإلدارة التكاليف الفعلية التي يتكبدونها مقابل 

ت مجلس اإلدارة أو اللجان الخاضعة إلشراف مجلس اإلدارة، ومنها تكاليف السفر واإلقامة حضور اجتماعا

 500,000والمعيشة. وفي جميع األحوال ال يجوز أن تزيد المبالغ المدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارة على 

رها وتصرف المكافآت بشكل نصف سنوي ومتناسبة مع عدد االجتماعات التي يحض لاير سعودي سنويًا

العضو شخصيا، ويجب على الشركة التحقق من الحصول على موافقة الجمعية العمومية على جميع شروط 

المكافآت والتعويضات أثناء انعقاد الجمعية العمومية على أال يجوز ألعضاء مجلس اإلدارة التصويت 

 ومية العادية للمساهمين.بشأنها. ويجوز تعديل مكافآت األعضاء في هذه السياسة بعد موافقة الجمعية العم

 

ويجب اإلفصاح عن آلية تحديد تعويضات أعضاء مجلس اإلدارة في التقرير السنوي للشركة وفقًا لتعليمات 

مؤسسة النقد العربي السعودي ذات الصلة. ويجب توضيح آلية مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة التنفيذيين 

راتب األساسي والمكافآت والعالوات والتعويضات وغير التنفيذيين "مقسمة حسب بنود مثل ما يلي: ال

 والمكافآت وخيارات ملكية األسهم".

 مكافآت مجلس اإلدارة:

يقترح مجلس اإلدارة حزمة المكافآت ألعضاء مجلس اإلدارة المنصوص عليها أدناه، بناًء على توصيات 

بها وبالشروط التي تحددها الجمعية لجنة الترشيحات والمكافآت، وفقًا للقوانين واللوائح والقواعد المعمول 

العمومية. وتضمن الشركة أن تكون جميع التفاصيل الخطية الخاصة بالمكافآت المدفوعة طبقاً لهذه السياسة 

المتضمنة في تقرير مجلس اإلدارة في متناول المساهمين قبل انعقاد الجمعية العمومية التي يتم فيها التصويت 

ما تضمن الشركة أن تكون هذه السياسة  في متناول المساهمين قبل انعقاد على تقرير مجلس اإلدارة، ك

 الجمعية العمومية التي يتم فيها التصويت على هذه السياسة.

وال يجوز ربط مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة ولجنة المراجعة المستقلين باألداء المالي للشركة. باإلضافة  

واإلدارة العليا )باستثناء مديري المبيعات( أي عموالت أو مكافآت  إلى ذلك، ال يتلقى أعضاء مجلس اإلدارة

على األنشطة المتعلقة بالمبيعات. عالوة على ذلك، ال يعتمد أي عنصر متغير من تعويضات أعضاء مجلس 

 اإلدارة واإلدارة العليا )باستثناء مديري المبيعات( بشكل مباشر على حجم أقساط التأمين.

 

 مجلس اإلدارة:

 المكافآت السنوية:

 لاير سعودي 300,000رئيس مجلس اإلدارة: 

 لاير سعودي 300,000أعضاء مجلس اإلدارة: 

 بدل الحضور:

 لاير سعودي 5,000رئيس مجلس اإلدارة: 
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 لاير سعودي 5,000أعضاء مجلس اإلدارة: 

 أمین سر مجلس اإلدارة:

 عن أداء مهامهم: -ا لجنة المراجعةفيما عد-مكافآت أمين سر مجلس اإلدارة وأمناء سر اللجان  

 لاير سعودي عن كل اجتماع يُعقد 1,000

 

 ةلجنة المراجع

 المكافآت السنوية:

 لاير سعودي 100,000رئيس اللجنة )من غير أعضاء مجلس اإلدارة(: 

 لاير سعودي 50,000رئيس اللجنة )من أعضاء مجلس اإلدارة(: 

 لاير سعودي 50,000عضو اللجنة )من أعضاء مجلس اإلدارة(: 

 لاير سعودي 100,000عضو اللجنة )من غير أعضاء مجلس اإلدارة(: 

 

 بدل الحضور:

 لاير سعودي 5,000رئيس اللجنة )من غير أعضاء مجلس اإلدارة(: 

 لاير سعودي 5,000عضو اللجنة )من أعضاء مجلس اإلدارة(: 

  سعوديلاير 5,000عضو اللجنة المستقل )من غير أعضاء مجلس اإلدارة(: 

 لاير سعودي عن كل اجتماع يُعقد 3000أمين سر لجنة المراجعة: 

 

 

 لجنة الترشیحات والمكافآت

 المكافآت السنوية:

 لاير سعودي 50,000رئيس اللجنة: 

 لاير سعودي 50,000أعضاء اللجنة: 

 بدل الحضور:

 لاير سعودي 5,000رئيس اللجنة: 

 لاير سعودي 5,000أعضاء اللجنة: 

 

 

 

 

 لجنة االستثمار

 المكافآت السنوية:

 لاير سعودي 50,000رئيس اللجنة: 

 لاير سعودي 50,000أعضاء اللجنة: 

 بدل الحضور:

 لاير سعودي 5,000رئيس اللجنة: 

 لاير سعودي 5,000أعضاء اللجنة: 
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 لجنة إدارة المخاطر:

 المكافآت السنوية:

 لاير سعودي 50,000رئيس اللجنة: 

 لاير سعودي 50,000أعضاء اللجنة: 

 بدل الحضور:

 لاير سعودي 5,000رئيس اللجنة: 

 لاير سعودي 5,000أعضاء اللجنة: 

 

 اللجنة التنفیذية:

 المكافآت السنوية:

 لاير سعودي 50,000رئيس اللجنة: 

 لاير سعودي 50,000أعضاء اللجنة: 

 بدل الحضور:

 لاير سعودي 5,000رئيس اللجنة: 

  سعوديلاير 5,000أعضاء اللجنة: 

 

 

 اإلدارة التنفیذية: 
 

 

 تطبیق السیاسة مجال

 الشركة. في الخاصة باإلدارة التنفيذية المكافآت السياسة على هذه يكون نطاق تطبيق 
 

 
 

 
 

 

 المتطلبات لتطبیق سیاسة مكافآت اإلدارة التنفیذية

في  المساهمة بالشركات المتطلبات النظامية الخاصة وجوب توافق تطبيق هذه السياسة مع 3.1

 المملكة العربية السعودية.

 النظام يجب أن تتوافق هذه السياسة مع الئحة الحوكمة الصادرة عن الشركة، ومعايير  3.2

 للشركة الموافق عليه من الجمعية العامة والجهات التنظيمية.  األساسي

 .ولوائح الشركة استراتيجية مع متماشية التعويض اعتبارات أن التأكد 3.3

ً مع الئحة لجنة المكافآت والترشيحات بعد إجراء  3.4 المراجعات والدراسات الالزمة وتماشيا

والصالحيات اإلدارية والمالية المعتمدة ترفع اللجنة توصياتها إلى مجلس اإلدارة بشأن 

 المكافآت أو المزايا أو الرواتب المقدمة لكبار التنفيذين للموافقة عليها. 

 وإدارة الرقابة الداخلية أداء قياسات تشمل متعددة أداء مقاييس تقييم المكافآت علی يستند 3.5

 .الموضوعية النتائج تحقيق على يساعد عادل بشکل تطبيقها لضمان معايرتها ويتم المخاطر،

ً بأي تعليمات ولوائح  مناسب بشكل مكافآت اإلدارة التنفيذية عن ضمان اإلفصاح 3.6 وإلتزاما

السعودية، وعرضة  العربية المملكة في بها والمعمولصادرة عن الجهات الرقابية واإلشرافية 
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لمجلس اإلدارة تمهيداً لتقديمة أمام الجمعية العامة، وتوثيق كافة المكافآت والمزايا في تقرير 

 .مجلس اإلدارة

 المكافآت عن اإلدارة مجلس تقرير في والتفصيل والشفافية في األفصاح  يتوجب الدقة 3.7

 دون مباشرة، غير أو مباشرة بصورة سواًء أكانت تلك المكافآتلإلدارة التنفيذية  الممنوحة

ً  مزايا، أم منافع أم مبالغ تضليل، وإذا كانت أو إخفاء  كانت وإذا  واسمها طبيعتها كانت أيا

 ً تاريخ  عند السوقية القيمة هي لألسهم المدخلة القيمة فتكون الشركة، في المزايا أسهما

 .االستحقاق

بشاغلها،  المنوطة والمسؤوليات والمهام الوظيفة، مستوى عل بناءً  المكافآت تحدَّد أن 3.8

 .األداء ومستوى والمهارات، العملية، والخبرات العلمية، والمؤهالت

 .الشركة لدى المخاطر ودرجة وطبيعة تكون المكافآت منسجمة مع حجم 3.9

ينشأ  قد ما تفادي مع المكافآت، تحديد في األخرى الشركات ممارسات االعتبار في األخذ 3.10

 .والتعويضات للمكافآت مبرر غير ارتفاع من ذلك عن

 مراعاة التوصيات الواردة من لجنة الترشيحات والمكافآت.  3.11

 غير معلومات عل بناءً  تقررت أنها تبين إذا استردادها أو المكافأة صرف يجب إيقاف 3.12

 غير مكافآت عل الوظيفي للحصول الوضع استغالل لمنع وذلك اإلدارة التنفيذية دقيقة قدمتها

 .مستحقة

 باألداء. والتعويضات المكافات ربط 3.13

 

  التنفیذية اإلدارة سیاسة مكافآت مراجعة .1

 مع يتماشى بما فعاليتها مدى وتقييم السياسة هذه مراجعة مسؤولية والمكافآت الترشيحات لجنة تتولى

الشركة، وتحديثها ورفعها إلى مجلس اإلدارة تمهيداُ لعرضها أمام الجمعية العامة  وأهداف استراتيجية

 للموافقة عليها.  
 
 
 

 األنظمة واللوائح الداخلیة والخارجیة ذات العالقة .2

 نظام الشركات. 5.1

 الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية.  5.2

 نقد العربي السعودي.الئحة حوكمة شركات التأمين الصادرة عن مؤسسة ال 5.3

 الئحة حوكمة شركة الصقر للتأمين التعاوني.  5.4

 

  

 

 


