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 المقدمة  
وقد تم إعداده وفقا لمتطلبات حوكمة الشركات لدى  . ا من اإلطار التنظيمي لشركة بوبا العربيةالمكافآت هذه جزء   تشكل سياسة

النظام  الشركة بالقوانين ذات الصلة في المملكة العربية السعودية وهيئة أسواق المال والبنك المركزي السعودي. وسوف تلتزم 
 األساس لشركة بوبا العربية.  

  

.   وستظل سارية  2017نوفمبر  30للشركة في  العموميةتحل هذه السياسة محل النسخة التي اعتمدتها الجمعية 
ما لم يكن هناك  2021 نوفمبر 3في  العموميةالمفعول لفترة ]ثالث سنوات مالية[ بعد الموافقة عليها في الجمعية 

 شرط إلعادة الموافقة في تاريخ سابق. 
 

 الغرض
التنفيذيين"(.  وهو بمثابة إطار تحدد حوله أجورهم وشروطهم    عليهم "المدراء)يطلق  ةفيذيالتن اإلدارةتنطبق هذه السياسة على الرئيس التنفيذي للشركة وأعضاء فريق  

 . وهذا يعني عمليا أن السياسة:   وإدارتها لمراجعتهاالتعاقدية المرتبطة بها 

 

 .للمخاطر  تهارداإواستراتيجيتها ، قيمها،  تتماشى مع هدف الشركة •

 

 . تعويض الشركة للمديرين التنفيذيين والقوى العاملة على نطاق أوسع لطرقالوضوح بشأن المبادئ الرئيسية وفر ت •

 

 . التنفيذيين المدراءأجور في معاملة  واالتساق التطابق تمكن من •

 

 . الرشيدة وإدارة المخاطر حوكمةال تشكل األساس الذي يمكن أن تتخذ القرارات المتعلقة باألجور على أساس موضوعي وعادل، مع التمسك بمعايير  •
 

 . للمساهمين وأصحاب المصلحة  المستقبلية قيمةالإنشاء دعم ت •

 
 

 الحوكمة 

، في حين  لجنة المكافآت والترشيحاتمن قبل   ةالتنفيذي اإلدارةأعضاء فريق . تتم الموافقة على مكافآت العموميةمن قبل المساهمين في الجمعية  سياسة الم الموافقة على  تت
 يتم اعتماد مكافأة الرئيس التنفيذي باإلضافة إلى ذلك من قبل مجلس اإلدارة. 

 

هذه السياسة من خالل مراعاة المتطلبات القانونية ومعايير حوكمة   لجنة المكافآت والترشيحاتركة، ستحكم في إطار تنفيذ واجباتها تجاه مجلس اإلدارة ومساهمي الش
 الشركات السائدة وأفضل الممارسات والتعليقات من المساهمين واألطراف الثالثة األخرى ذات الصلة. 

 

ا خالل اجتماع مجلس اإلدارة أو لجنة الترشيحات والمكافآت عند مناقشة مكافأته الشخصية. يتم تم وضع تدابير لتجنب حدوث تضارب في المصالح. لن يكون أي مسؤول تنفيذي  حاضر 

 السوق.  ممارسات مع  تماشيا  استخدام األطراف الخارجية المحايدة عندما يكون ذلك مناسب ا 
    

 ة  المسؤولي

طالع عليها هذه السياسة هي مسؤولية لجنة الترشيح والمكافآت في الشركة، بموجب تفويض من مجلس اإلدارة. تعمل اللجنة وفقا الئحتها، والتي يمكن اال

 الموقع الرسمي للشركة. على 

 الهدف 
السياسة تخص  هذه 

تعويضات أعضاء فريق  

في بوبا   ةاإلدارة التنفيذي 

 العربية فقط 
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 تحديث السياسة

تغييرات في القوانين أو التشريعات التي تقتضي ذلك، بحيث تلتزم باتباع  تحتفظ بوبا العربية بالحق بتحديث المستند بصفة دورية، وفي بعض الحاالت، مثل 

 اإلجراءات المعتمدة في نظام إدارة الموارد البشرية. 
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بمرحلة تحول مرتبطة بجوانب مثل التحول الرقمي    ويمر هذا القطاع – تعمل الشركة في قطاع تنافسي ومتخصص للغاية 

والتحوالت الديموغرافية وتغيير توقعات المستهلكين وأصحاب المصلحة.  وفي هذا السياق، ومن أجل أن تحقق الشركة  

هدفها المتمثل في مساعدة الناس على العيش حياة أطول وأكثر صحة وسعادة، فإن ممارسات التعويض تتبع هذه المبادئ  

 ساسية: األ
 

 : التنافسية . أ
مّكن حزم المكافآت التنافسية في السوق السعودي المحلي الشركة من استقطاب والحفاظ على األشخاص ذوي  ت 

  الكفاءات العالية والخبرة والمؤهلين من جميع المستويات. 
 

 :األداء مقابل  التعويض  . ب
األجور المتغيرة للشركة لدعم الطموحات اإلستراتيجية  يتم دمج األهداف التجارية قصيرة وطويلة األجل في هياكل 

 .للشركة. تتوافق هذه األهداف مع غرض الشركة وقيمها

 
  :الحرص . ج

يتم وضع استراتيجية الشركة وتنفيذها لتتماشى مع مبادئ وممارسات إدارة المخاطر الجيدة، وتتوافق مع تقبل المخاطر.  
 . وإدارة األداء وتصميمات األجور المتغيرةهذا ذو أهمية خاصة لتحديد األهداف 

 
 :عقلية الملكية . د

األهداف المختلفة للعمالء  احترام ،يتركز الجهد على إدارة وتنمية الشركة لضمان صحتها واستدامتها في المستقبل

كل  يمكن للمديرين التنفيذيين والقادة اآلخرين تلقي بعض مكافآتهم في ش والمساهمين وأصحاب المصلحة األوسع

 . يمكن للموظفين من جميع المستويات شراء أسهم الشركة  ،أسهم في الشركة، مما يعزز عقلية الملكية
 

 :ثقافة األداء . ه
يستمدون  حقق ذلك من خالل توظيف أشخاص ت ي  ،تخلق الشركة بيئة عمل تحفز األداء الفردي والجماعي العالي

صادق وشفاف  هناك تركيز  ،تقديرهم ومكافأتهم وفق ا لذلك ويتمالشركة وقيمها واستراتيجيتها،  أهدافمن إلهامهم 

 الفردي.   على العمالء، باإلضافة إلى النمو الشخصي  وجماعي
 

 :العدل . و
تُستخدم المعايير إلنشاء مراجع خارجية لألجور،   ،تم تصميم ممارسات التعويض في الشركة لتكون عادلة ومنصفة

جنب ا إلى جنب مع المدخالت الداخلية والخارجية األخرى ذات الصلة. يتم اتخاذ قرارات التعويض بناء  على  

السياسات والعمليات الداخلية من قبل مستويات السلطة المعتمدة، بهدف الموضوعية. يتم التخفيف من تضارب  

 . حيثما كان ذلك ممكن ا، كجزء من ممارسة الشركة للحفاظ على معايير حوكمة الشركات   المصالح وإدارته

 

 فلسفة المكافآت  .1
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 نظرة عامة  .1.2

التنفيذيين من راتب أساسي سنوي، وبدالت، ومزايا أخرى، وحافز قصير األجل وحافز    المدراءتتكون حزمة مكافآت  

تعكس أداء كل من الشركة والمدير  -طويل األجل. يهدف الجمع بين هذه المكونات المختلفة إلى إنشاء حزمة متوازنة 

 التنفيذي، باإلضافة إلى نطاق األدوار الخاصة. 
 

افآت على مستوى ليكون منافس ا للسوق في المملكة العربية السعودية، وفي حالة  تم تحديد كل عنصر من عناصر المك

ا منافس ا لسيناريوهات األداء المختلفة. قد يختلف الحجم النسبي للمكونات المختلفة لحزمة المكافآت،   الحوافز، يكون أيض 

ا تجاه األجر المتغير  التوازنلكن سيظل    رتباطه باألداء. المرجح 
 

والبدالت، والمزايا   األساسي، التنفيذيين )أي الراتب   للمدراء لمكافآتا، يستهدف إجمالي الطبيعية في ظروف السوق 

)أي أعلى من المتوسط( للمعيار   62.5األخرى، والمكافآت السنوية، والحوافز طويلة األجل( إلى النسبة المئوية  

 . للفرد وللشركة - الخارجي التنافسي. هذا من أجل تحقيق األداء المتفوق

 
 األساسي السنوي والبدالت واالستحقاقات األخرى )األجر الثابت(  الراتب .2.2

 

المهارات والخبرات والسمات  األفراد الذين لديهم  والمحافظة على   الستقطابيتم تحديد الرواتب على مستوى 

 والمؤهالت الالزمة لقيادة األعمال بنجاح.   

 في عدد من األبعاد بما في ذلك:  الترشيحات والمكافآت لجنة  تنظر عادة ما عند تحديد الراتب أو مراجعته، 
 

 وتأثيره على الشركة نطاق الدور  ▪
 وأدائه  الفرد خبرات ▪
   العام للشركة  ظروف التشغيل واألداء ▪
 المؤشرات االقتصادية الخارجية   ▪
 الخارجية ونسبية النظراء الداخليةالصلة بالسوق  التقييمات المرجعية ذات ▪
 الشركة معلومات عن ميزانيات مراجعة الرواتب األوسع المستخدمة في أماكن أخرى في  ▪
 بالراتب. المرتبطة  مكافآتال  حزم ل على العناصر األخرى  التأثير ▪

 
مماثلة   شركات يتم اختيار البيانات المعيارية بعناية من سوق المملكة العربية السعودية باستخدام مجموعات  

  62.5وشركات أخرى من نفس الحجم والتعقيد للشركة. عادة  ما يكون مرجع البيانات هو النسبة المئوية 

ة المكافأة ولكن يتم التعامل معها على أنها معلومات  بيانات السوق إلى نتيج تقودلمقارنات األجور الثابتة. ال 

 سياقية مهمة. 

 
والمجلس في   - لجنة الترشيحات والمكافآت عادة  ما تتم مراجعة الرواتب األساسية سنوي ا، ولكن وفق ا لتقدير

المراجعة العادية  م تطبيق أي زيادة. يمكن تعديل الرواتب خارج دورة يت ما إذا  -حالة الرئيس التنفيذي  
على سبيل المثال، لتعكس أي تغيير جوهري في الدور أو المسؤولية   ،للمديرين التنفيذيين في ظروف استثنائية

 .أو قدرة الشخص أو سياق الشركة مثل االستحواذ الكبير
 

دوار القيادية  التنفيذيين مؤهلون لتلقي بدالت ومزايا العمل بما يتفق مع ممارسات السوق المحلية لأل المدراء

العليا وسياسة التعويضات والمزايا في الشركة. يمكن أن تغطي بدالتهم مجموعة من العناصر، على سبيل  

المثال، السكن والنقل. يمكن أن تشمل المزايا، على سبيل المثال، التأمين الطبي والتأمين على الحياة وتعليم  

 .األطفال 
 

ا لموظفين آخرين في الشركة.  يمكن منح مزايا المغتربين في الظروف ال تي يتم فيها تقديم هذه المزايا أيض 

 .يمكن أن تشمل استحقاقات المغتربين، على سبيل المثال، تكاليف االنتقال وبدل إجازة السفر 
 

 وفقا لسياسات الشركة. المطالبة بالنفقات التنفيذيين  للمدراءيمكن 
 

 

 

 

 

 
 مبادئ المكافآت  .2
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 )أجور متغيرة( حوافز قصيرة األجل وطويلة األجل   .3.2

 

التنفيذيين على تطوير وتنفيذ استراتيجيتها. يتم تغطية   المدراء تم تصميم خطط الدفع المتغيرة للشركة لتركيز 

حافز  ل )خطة  حافز قصير األجل )خطة مكافأة( وحافز طويل األج  -التنفيذيين من خالل خطتين   المدراء

 ف األداء بطرق مختلفة تعمالن على جداول زمنية مختلفة وتستهدل( طويل األج 

 

 خطة المكافأة  .1.3.2
 

ترتبط خطة المكافآت بتحقيق مقاييس األداء المالي وغير المالي السنوية المشتقة من خطة  
باإلضافة إلى أداء الفرد. يمكن أن تختلف مقاييس األداء من سنة إلى أخرى حسب   ،التشغيل

أولويات المجلس. يمكن أن تغطي التدابير مجموعة من المجاالت، على سبيل المثال، نمو  
وأداء االكتتاب، والرقابة وإدارة المخاطر، وكفاءة رأس المال، وقوة الميزانية   ،األرباح

ء، ومؤشرات األداء الرئيسية لرأس المال البشري للشركة. عادة  ما يمثل  العمومية، ورضا العمال
األداء المالي النسبة األكبر من خطة المكافآت في السنوات التي يتم فيها استخدام التدابير غير 

 .المالية

ومستوى األداء المستهدف. يرتكز أداء العمل المعتاد بشكل  وفق حاجز الحد األدنى التدابير  تسن
 أداء متفوق. عند تحقيق أعلى  مكافأة ام على مستوى المكافأة المستهدف، مع فرصة لكسب ع

بعد نهاية   دفعة واحدة يتم دفعها لكل مسؤول تنفيذي مؤهل   ،توفر خطة المكافآت مكافآت نقدية

هناك حق تلقائي للمديرين  ،الحد األدنىالسنة المالية، إذا تم تحقيق األهداف على مستوى 

 .في ربح مكافأة منها  لهمخطة المكافآت، ولكن ال يوجد حق تلقائي  للتسجيل في التنفيذيين 
 

 خطة الحوافز طويلة األجل  .2.3.2
 
مكافأة المديرين التنفيذيين بأداء الشركة في أفق زمني مدته  خطة الحوافز طويلة األجل  ربطت 

خلق قيمة مستدامة، لصالح  وثالث سنوات. ويهدف إلى تعزيز التركيز على المدى الطويل 
 القرار.  المساهمين وأصحاب

المديرين التنفيذيين.  المحافظة علىتم تصميم المنح السنوية المتجددة القائمة على األداء لتعزيز 
منح أسهم في الشركة، مما يخلق درجة عالية من التوافق بين مصالح المديرين التنفيذيين يتم 

ذلك من خالل تطوير سعر السهم وعائدات رأس المال باإلضافة إلى   يتمومصالح المساهمين. 
 .توفير ملكية فعلية لألسهم

، يمكن للمديرين التنفيذيين وعدد محدد من الموظفين  خطة الحوافز طويلة األجل  بموجب
يعتمد حجم المنحة   ،الشركةاآلخرين في الشركة الحصول على منحة سنوية مشروطة ألسهم 

ا على سعر السوق لسهم الشركة في   على النسبة المئوية لراتبهم األساسي السنوي الحالي مقسوم 
 .وقت المنح

للوفاء جزئي ا أو كلي ا بواحد أو أكثر من  ز طويلة األجل خطة الحواف  يخضع منح األسهم بموجب 
  لجنة الترشيحات والمكافآت. الخطة  مقاييس األداء على النحو الذي تمت الموافقة عليه من قبل

تغطي عادة ثالث سنوات مالية وتستهدف تعزيز مستويات األداء التي يمكن تحقيقها. تعتبر 
ا مقاييس السوق أو   ،هابطبيعت مقاييس األداء بشكل عام مالية  ولكن يمكن أن تشمل أيض 

 .والتي يمكن تقييمها على أساس مطلق أو نسبي اإلستراتيجية،

يرتكز أداء   ،ومستوى الهدف والحد األقصى من األداءوفق حاجز الحد األدنى التدابير  تسن
إذا لم يتم الوصول إلى األداء عند   ، العمل المعتاد بشكل عام على مستوى االستحقاق المستهدف

ال يتم دفع أجر   .مستوى حد أدنى، فلن يتم منح أي أسهم ولن يتم تقديم أي تعويض بدال  منها
 .إضافي إذا تم تجاوز الحد األقصى للهدف

خطة   ترة األداء البالغة ثالث سنوات للمشاركين فييتم تحرير أي أسهم تستحق بعد نهاية ف
)في    اإلضافيةواحدة. يتم استحقاق توزيعات األرباح أو األسهم   دفعةفي  الحوافز طويلة األجل 

حالة زيادة رأس مال الشركة( على األسهم المكتسبة لفترة األداء. من المتوقع أن يحتفظ  
 .ولكن هذا ليس إلزامي ا ،بأسهمهمالمسؤولون التنفيذيون 

التي تمت الموافقة عليها  خطة الحوافز طويلة األجل  لسياسةخطة الحوافز طويلة األجل  خضعت 

 . العمومية ومجلس اإلدارة والمساهمين في الجمعية  والمكافآت،لجنة الترشيحات  من قبل
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 المخاطر والتخفيف منها  إدارة .3.3.2

 

، ولكن ليس بحيث يمكن أن يؤدي إلى اتخاذ مخاطر غير  تفوقتعزز خطط الحوافز األداء الم

 مناسبة أو سلوكيات أخرى ال تتوافق مع قيم الشركة. 

 

من قبل   خطة الحوافز طويلة األجلالمستخدمة في خطة المكافآت و يتم مراجعة أهداف األداء 

مجلس اإلدارة. هناك عملية مراقبة مطبقة لضمان بقاء األهداف مناسبة. ال يتم عادة  تعديل  

األهداف أثناء دورة األداء؛ ومع ذلك، يمكن أن توصي لجنة الترشيحات والمكافآت لمجلس  

، على سبيل المثال، للتغييرات  موافقةمعقولة وقانونية لل اإلدارة بتعديل الحسابات ضمن معايير

 القانونية أو المحاسبية أو التنظيمية. 

 

بعد نهاية   لجنة الترشيحات والمكافآت تتم معايرة نتائج خطة الحوافز عندما يتم تقييمها من قبل 

في    كافآتلجنة الترشيحات والمدورات األداء ذات الصلة إلى جانب أي حسابات معادلة، ستأخذ 

  - بما في ذلك التعرض للمخاطر الحالية أو المستقبلية  - االعتبار السياق التشغيلي األوسع للشركة 

 ومراجعات األداء الفردي للمديرين التنفيذيين. 

 

، والتي قد تشمل  المرجوةتطبيق األحكام لمنع النتائج غير  لجنة الترشيحات والمكافآت يمكن لـ

عوامل مثل إدارة المخاطر، والحوكمة، وتجربة مساهميها. يمكن تخفيض الجوائز أو تعديلها  

ا، على سبيل المثال، للحماية من  مكاسب غير  الشريطة أن يكون اإلجراء عادال  وقانوني ا ومبرر 

 وعية وعادلة.  هو ضمان مكافآت موض الهدف متوقعة أو العكس الناتج عن المعالجة المحاسبية. 

 

في حالة تقديم مكافأة تحفيزية إلى مسؤول تنفيذي بناء  على البيانات أو الحسابات التي تم  

تحريفها بشكل جوهري وواضح أو بسبب خطأ في الحساب أو خطأ آخر، يحق للشركة إجراء  

  تعديالت متناسبة من خالل تعويض المكافآت األخرى بما في ذلك ]الراتب[، مدفوعات نهاية

األجر لتطبيق أي تشريع معمول به   خصمالخدمة، المكافآت التي لم يتم دفعها بعد. يخضع 

والشروط التعاقدية السارية التي تحكم القرارات الصادرة قبل اعتماد هذه السياسة. في وقت  

ية  اعتماد هذه السياسة، فإن استرداد المكافآت المدفوعة أو المكتسبة ليس قانوني ا في المملكة العرب 

 السعودية. 
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 الحوافز  إدارة .1.3
 

خالل السنة المالية، فسيتم احتساب أي  ى اإلدارة التنفيذية  إذا انضم مسؤول تنفيذي إلى الشركة أو تمت ترقيته إل
فق مع سياسة التعويضات والمزايا للشركة. باإلضافة إلى  وامكافأة قد تكون مستحقة على أساس تناسبي بما يت 

على النحو المنصوص   شركة ذلك، في السنة األولى من العمل، يمكنهم الحصول على منحة مشروطة ألسهم ال
 .الخاصة بالشركةخطة الحوافز طويلة األجل  عليه في سياسة

 

خطة حوافز عند المغادرة وفق ا    تحت  وهم مدرجونالتنفيذيين الذين يغادرون الشركة  المدراءيتم التعامل مع 
 . خطة الحوافز طويلة األجلة  عويضات والمزايا للشركة وسياس لسياسة الت 

ويوافق عليها مجلس    لجنة الترشيحات والمكافآت من قبل تتم عن طريق رفع توصية  مكافآت الموافقة على أي 
 .إلدارةا

 
 االستثنائية للتعيينات الخارجية  أجور التوظيف .2.3

 
بمكافأة غير عادية لمرة  اإلدارة التنفيذية  األعضاء المعينين حديث ا في لجنة الترشيحات والمكافآت  قد تمنح

أو بدونها.   شروط األداء المرفقةتوظيفهم، والتي يمكن أن تكون مع  أثناءواحدة و/أو جائزة قائمة على األسهم 
أو التكاليف المرتبطة بترك المسؤول التنفيذي   ة المفقود مكافآت اليمكن أن يكون هذا للتعويض عن بنود مثل 

 .لالنضمام إلى الشركة  تعيين

  الخسارة تكونإن أي أجر استثنائي سيكون خاضع ا للعمل المستمر لفترة زمنية محددة وال يتم دفعه إال عندما 
 .صلحة المساهمين، أو كانت في م مثبتة

 
 مكافأة نهاية الخدمة  .3.3

 

عادة ما تكون اتفاقيات التوظيف مع المديرين التنفيذيين جارية )أي بدون مدة محددة( ويمكن أن تصل فترة  

اإلخطار من جانب الشركة إلى ]ستة[ أشهر. فترة اإلخطار من جانب المديرين التنفيذيين هي بنفس المدة التي  

 توفرها الشركة. 

 

ما لم يتم فصل المدير التنفيذي لسبب من قبل الشركة، سيُطلب منه عادة  العمل في فترة اإلخطار الخاصة به،  

. يتم دفع مكافأة نهاية  متفق عليه من قبل جميع األطرافومع ذلك، يمكن االتفاق على ترتيب مختلف بشكل 

 العمل. فترة انتهاء  عدالخدمة ب 

 

تغطي قطاع التأمين الطبي عدم منافسة ع المدراء التنفيذيون عادة  لقيود  ن أجل حماية مصالح الشركة، يخضم

ا بدون 24الخاص في المملكة العربية السعودية لمدة تصل إلى   تعويض.  أي  شهر 

 
 

 

التعيينات وإنهاء   .3
 الخدمة  
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 فريق اإلدارة التنفيذية سياسة مكافآت  :المستندعنوان  •   الخالصة

 اإلصدار الثاني :حالة المستند •

 2021يوليو : المستندتاريخ سريان  •

 2021يوليو : تاريخ إصدار المستند •

  2024يونيو المستقبلي: مراجعة المستند  •

  –العمومية لبوبا العربية  جمعيةال • الموافقة  لجنة 

 2021يونيو التوصية  تمت –مجلس إدارة بوبا العربية  •

 2021يونيو  تمت التوصية  –لجنة الترشيحات والمكافآت  •

 2021تمت المراجعة أبريل  –طارق العمودي )مسؤول سياسة مكافآت اإلدارة التنفيذية(  •

 2021تم التحضير أبريل  –تركي البلوي )مالك سياسة مكافآت اإلدارة التنفيذية(  •

 عام  تصنيفال

 اإلصدار الثاني الحالي:اإلصدار  اإلصدار / التواريخ 

 2021يوليو  :تاريخ النشر

 2024يونيو تاريخ المراجعة التالية: 

 اإلصدار األولاإلصدار السابق: 

 2017ديسمبر : تم نشره


