سياسة مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان املنبثقة واإلدارة التنفيذية
تمهيد:
ا
 .1تنظم هذه السياسة مكافآت عضاآام مس آإل ارةاوا لالن آان اقن واآة لارةاوا الين يذشآة ل طآيقة تألحياآا فقكآا ال اآيا
( )1من اقاةا ( )61من الئحة قوقمة الطيكا .
 .2تخا آآذ ه آآذه السياس آآة فقك آآا ،ظ آآا الط آآيكا ي ل،ظ آآا الس آآوذ اقالي آآة للوائح م آآا الين يذش آآةي لعقك آآا النظ آآا افس آآا
ل طآيقةي لقواضآ السجآ يا لاالةواوي لالئحآة قوقمآة الطآآيكا اقسآاهمة اق وسآآة ملآل السآوذ اقاليآآة السآ وةشةي لالئحآآة
قوقمة الطيقةي لتسترش بأفاا اقماوسا بما شسناسب مذ طحي ة نطاط الطيقة لضم ياتها.
 .3شي آآلن ضإلآ آ ارةاوا الين يذش آآة بالط آآيقة تالدآ آ عضا آآام مس آآإل ارةاوا لافضا آآام ل آآر الين ي آآذشلن بوسآ آ آآا ل آآان
الطيقة بسميذ اق وما لالحيا،ا لالوثائق لالجآ ت التممآةي ضإلآ عن تكآون كام آة للاصآية لوآييحة ل لآر ماآ ة
لملل الوقت اقناسب ليمكينهم من عةام لاسحاتهم لم ام م.
 .4شس آآب ضإلآ آ عضا آآام مس آآإل ارةاوا لعضا آآام آآان ا آآإل لقح آآاو الين ي آآذشلن مل آآل الط آآيقة مماوس آآة آآتقياتهم لتن ي آآذ
لاسحاتهم بما تاياي مصنية الطيقة.
تعريفات:
لغآآيط تألحيآآق عقكآآا هآآذه السياسآآةي شاص آ بالك مآآا لال حآآاوا الآآواوةا عة،آآاه اق آآان اقوصآآية عمآآا كآآا منهآآا مآآالم شآآن
تف ذلك:
سياذ الن
السياسة :سياسة مكافت عضاام مس إل ارةاوا لالن ان اقن واة لارةاوا الين يذشة.
الشركة :شيقة ضسلر ل يساوا لالسياقة لالصناضة لالاواضة لال ااوا لاضمال اقاالال .
مجلس اإلدارة :مس إل إةاوا الطيقة.
عضو املجلس :ضاو مس إل إةاوا الطيقة.
ا
العضو غيرالتنفيذي :ضاو مس إل ارةاوا الذي ال شكون مي ي ا رةاوا الطيقة لال يطاوك ملل افضمال اليومية ل ا.
العض ووو املس ووتق  :ضا آآو مس آآإل إةاوا ل آآر تن ي آآذي شيمي آآذ باالس آآياتل الي آآا مل آآل ميق آآاه لقياواتآ آ ي لال تنألح آآق ض يآ آ عي م آآن
ضواوط االسياتل اقنصو ض يها ملل الئحة قوقمة الطيكا .
اإلدارة التنفيذي و و ووة أو كي و و ووارالتنفي و و ووذيين :افش آ آ آ ا اقن آ آ آآوط له آ آ آآم إةاوا ضم ي آ آ آآا الط آ آ آآيقة اليومي آ آ آآةي لاقت آ آ آرا الا آ آ آياوا
االستراتيسية لتن يذهاي كاليئيإل الين يذي ل،واب لاق شي اقالل لاق وام الين يذشلن.
املكاف ووآت :اقح آآالل لالحآ آ ال لافوف آآا لم آآا مل آآل قكم آآاي لاقكاف آآت ال لود آآة عل الس آآنودة اقيتحأل آآة ب آآافةامي لا ألآ آ اليح ل ش آآة
قصآآلرا عل طود آآة افسآآاي لعي مااشآآا ضي،يآآة ع آآياي باسآآيانام الن اآآا لاقصآآاودا ال يآآة اق اولآآة ال آ تيحم آآا الطآآيقة ضآآن
ضاآآو مس آآإل ارةاوا لغآآيط تأةشي آ ضم آ ي (لتطآآما اقكافآآت الوابيآآة اليلاتآآب لالح آ ال لاقااشآآا ال ي،يآآةي لتطآآما اقكافآآت
اقيغلرا اقكافت ال لودة لافوفا لا أل اليح ل شة قصلرا افسا لطود ة افسا لافس م اقمنوقة).
الجمعية العامة :ا م ية ال امة ل طيقة (ضاةشة عل لر ضاةشة).
الئحة قوقمة الطيكا  :الئحة قوقمة شيكا اقساهمة اق وسة ملل السوذ الصاةوا ضن مس إل هيئة السوذ اقالية.
النظ ووا  :النظآ آآا افسآ آآا ل طآ آآيقةي ل،ظآ آآا السآ آآوذ اقاليآ آآة للوائحآ آ الين يذشآ آآةي ل،ظآ آآا الطآ آآيكا للوائحآ آ الين يذشآ آآة لعي
ت يما عل قياوا ذا ضتقة اةوه من هيئة السوذ اقالية عل من ا ا اليقابية عل ارشيافية.
الهدف:
تهآ ف هآآذه السياسآآة ليح شآ م آآاشلر لاصآآية قكافآآت عضاآآام مس آآإل ارةاوا للن آآان اقن واآآة مآآن ا آآإل لقحآآاو الين يآآذشلن
ملآآل الط آآيقة مل آآل ا آآوم ميأل ح آآا ،ظ آآا الط آآيكا لع،ظم آآة لل آآوائد هيئ آآة الس آآوذ اقالي آآةي قم آآا ته آ ف السياس آآة ال آ س آآذ اف آياة
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شيمي آآون با آ و مآآن الك آآاما لالا آ وا لاقوهحآآة مآآن اس آا ال مآآا ملآآل مس آآإل ارةاوا لالن آآان لارةاوا الين يذشآآة مآآن آآتل تح آ
أل لفيامج مح اا ل مكافت لميتحألة بافةامي مما يساهم ملل تحسلن عةام الطيقة لتحايق مصا ح مساهميها.
سياسة املكافأة:
ا
شح آ ة مس آآإل ارةاوا بنآآام ضإل آ تو آآية نآآة اقكافآآت لالترشآآيحا مكافآآت عضاآآام مس آآإل ارةاوا ل ا ،آ اقن واآآة لارةاوا
ا
الين يذشة لفاا ل م اشلر اليالية:
 .1انج ام ا مذ استراتيسية الطيقة لعه اف ا.
 .2عن تا آ آ ك اقكافآ آآت ضغآ آآيط قآ آآا عضاآ آآام مس آ آآإل ارةاوا لارةاوا الين يذشآ آآة ضإل آ آ إ،سآ آآا الطآ آآيقة لتنمي هآ آآا ضإل آ آ اق آ آ ا
الألوداي كأن تيف ا ام اقيغلر من اقكافت بافةام ضإل اق ا الألودا.
 .3عن تح آ ك ة اقكافآآت بنآ اآام ضإل آ مسآآيوا الوملي آآةي لاق آآا لاقسآآالليا اقنوطآآة ضطآآا اي لاقآآاهت ال ميآآةي لا آرا
ال م يةي لاق اوا لمسيوا افةام.
 .4انج ام ا مذ ح م لطحي ة لةوسة ا اطي ل ا الطيقة.
 .5اف آذ ملآآل االضيحآآاو مماوسآآا الطآآيكا اف آآيا ملآل تح شآ اقكافآآت ي مآآذ ت آآاةي مآآا قآ ش،طآأ ضآآن ذلآآك مآآن اوت آآا لآآر م آآرو
ل مكافت لالي وداا .
 .6عن تسآ ه ف اسآآياألا الك آآاما اق نيآآة لا يافظآآة ض يهآآا لتح ل هآآا لهآ ف ارباآآام ض آآيهمي مآآذ مياضآآاا مآآا لوة ملآآل ال اآآيا
( )3من اقاةا ( )76من ،ظا الطيكا .
 .7شسآآوم ل اآآو مس آآإل ارةاوا ا يصآآول ضإل آ مكافآآأا ماابآآا ضاآآودي ملآآل نآآة اقياس آآة اقطآآك ة عل ماابآآا عي عضمآآال عل
منا ب تن يذشة عل فنية عل إةاودة عل اسسطاودة بموسآب تآي ي م آ شك آا لهآا ملآل الطآيقة لذلآك باراآافة الآ اقكافآأا
ا
ا
ال آ شمكآآن عن شحصآآا ض يهآآا بص آ ي ضاآآوا ملآآل مس آآإل ارةاوا لملآآل الن آآان اقطآآك ة م آن قحآآا مس آآإل ارةاوا لفاآآا لنظآآا
الطيكا ل،ظا الطيقة افسا .
 .8عن ت بالي،سيق مذ نة اقكافت لالترشيحا ضن الي يينا ا ش ا لعي اقترا ت شت القاة ض يها.
 .9شآآيم إشاآآاف آآيف اقكافآآأا عل اسآآترةاةها إذا تحآآلن عىهآآا تاآآيو بنآ اآام ضإل آ م ومآآا لآآر ةقيا آ ق آ م ا ضاآآو ملآآل مس آآإل
ارةاوا عل ارةاوا الين يذشةي لذلك قنذ اسيغتل الواذ الوملي لنيصول ضإل مكافت لر مسيحاة.
 .11إذا قآآيو ا م يآآة ال امآآة اىهآآام ضاآآودة مآآن تغيآآب مآآن عضاآآام مس آآإل ارةاوا ضس آ ب ض آ قاآآووه ثتثآآة اسيماضآآا
ميياليآآة ةلن س آ ب مطآآيل فآآت يسآآيحق هآآذا ال اآآو عي مكافآآأا ضآآن ال تآآرا ال آ تإلآآل ت آآي اسيمآآا قاآآيه لدسآآب ض ي آ
إضاةا سميذ اقكافت ال يفت ل ضن ت ك ال ترا.
 .11ملآآل قآآال تألآآودي بي،آآامج قآآند عسآ م ملآآل الطآآيقة فضاآآام مس آآإل ارةاوا لارةاوا الين يذشآآة لمومل يهآآا سآآوام اكا،آآت ا آ او
ا
ا
س شآ ا ا اسآ ما اشآآترتها الطآآيقة شآآيم ذلآآك تحآآت إشآياف نآآة اقكافآآت لالترشآآيحا لفمآآا شيوافآآق مآآذ النظآآا افسآآا
ل طيقة لع،ظمة للوائد هيئة السوذ اقالية ذا ال تقة.
مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة:
ا
ا
ا
 .1طحاآ آآا ل مآ آآاةا ( )21مآ آآن النظآ آآا افسآ آآا ل طآ آآيقةي تكآ آآون مكافآ آآأا عضاآ آآام ا آ آآإل مح غآ آآا م ينآ آآا عل ب آ آ ل قاآ آآوو ضآ آآن
ا سا ي عل مااشا ضي،يةي عل نسآحة م ينآة مآن آاملل افوفآا ي لدسآوم ا مآذ بآلن اثنآلن عل عق آر مآن هآذه اقااشآاي لذلآك بمآا
شيوافآآق مآآذ افقكآآا الآآواوةا ملآآل ،ظآآا الطآآيكا ي لالئحآة قوقمآآة الطآآيكا ي لالاواضآ لاق آآاشلر ال آ تاآ ا هيئآآة السآآوذ
اقالية ملل هذا ا صو .
 .2إذا كا،آآت اقكافآآأا نسآآحة م ينآآة مآآن عوفآآا الطآآيقةي فآآت شسآآوم عن تادآ هآآذه ال،سآآحة ضإلآ (  )11مآآن آآاملل افوفآآا ي لذلآآك
ا
ض آ صآآم االقيياطيآآا ال آ قيوتهآآا ا م يآآة ال امآآة تألحيا آآا فقكآآا ،ظآآا الطآآيكا ل،ظ آآا الطآآيقة افسآآا ي ل آ
تومي آآذ وف آآد ضإلآ آ اقس آآاهملن ال شا آآا ض آآن ( ) 5م آآن وع م آآال الط آآيقة اقآ آ فو ي ضإلآ آ عن شك آآون اس آآيحااذ ه آآذه اقكاف آآأا
ا
ا
ميناسحا مذ ض ة ا سا ال شحايها ال اوي لكا تا شي شخالا ذلك شكون باطت.
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ا
تكآ آآون مكافآ آآأا وئآ آآيإل مس آ آآإل ارةاوا مح آ آآل لق آ آ وه  351,111ودآ آآال سآ آآنودا لمكافآ آآأا ضاآ آآو مس آ آآإل ارةاوا مح آ آآل لق آ آ وه
ا
 251,111ودال سنودا.
شكون ب ل ا ياوو  3,511ودال لكا اسيما من اسيماضا مس إل ارةاوا.
تغأل الطيقة الن اا لاقصاودا ال ية اق اولة ال شيحم ا ضاو مس إل ارةاوا لغيط تأةشة ضم .
لملآآل سميآآذ افقآآوالج ال شيسآآالم مسمآآو مآآا شحصآآا ض ي آ ضاآآو مس آآإل ارةاوا مآآن مكافآآت لمااشآآا ماليآآة عل ضي،يآآة ،ألآآاذ
ا ي االضإل ل مكافأا اقنصو ض ي ملل ال وائد لاال،ظمة للفق الاواب ال تا ا ا ة ا يصة
شسب عن يطيما تايدي ا إل الآ ا م يآة ال امآة ال اةشآة ضإلآ بيآان شآاما لكآا مآا قصآا ض يآ عضاآام ا آإل آتل
السنة اقالية من مكافت لف ل مصيلفا ل لر ذلك من اقااشا .لعن يطآيما قآذلك ضإلآ بيآان مآا قحاآ عضاآام ا آإل
ا
بو آ م ضآآام لن عل إةاودآآلن عل مآآا قحاآآوه ،ظلآرا عضمآآال فنيآآة عل إةاودآآة عل اسسطآآاوا  .لعن يطآآيما عشاآآا ضإلآ بيآآان ض آ ة
س سا ا إل لض ة ا سا ال قايها كا ضاو من تاودخ ت ي اسيما لن م ية ال امة.
شسآآوم عن تكآآون مكافآآت عضاآآام مس آآإل ارةاوا مي التآآة اقاآ او بحيآآا ت كآآإل مآ ا آآرا ال اآآو لا يصا آآات لاق آآا
اقنوطة ب لاسياتل لض ة ا سا ال شحايها ل لرها من االضيحاوا .
شسب عال تكون مكافأا عضاام مس آإل ارةاوا اقسآيا لن نسآحة مآن افوفآا ال آ تحاا آا الطآيقة عل عن تكآون مح،يآة ضطآكا
محاشي عل لر محاشي ضإل وفحية الطيقة.

مكافأة أعضاء اللجان:
شسب عن تطيما الئحة ضما كا نة من ان مس إل االةاوا ضإل اقكافت ا ا ة بأضاائها.
مكافأة اإلدارية التنفيذية:
شح ة مس إل ارةاوا ا
بنام ضإل تو ية نة اقكافت لالترشيحا مكافأا قحاو الين يذشلن لتطما ما شإلل:
 .1مح آل ثابآت شآ فذ بصآووا واتآب لفآ ال ي لتطآما الحآ ال بآ ل السآكن لفآ ل اقوا آت لاليآذاقي السآنودة لال آ تاترق آآا
نة اقكافت لالترشيحا لي يم ها مس إل ارةاوا.
ا
 .2مكافأا سنودة ميتحألة بماشيا افةام لفاا ل ياييم السنوي الذي شيم لهذا ا صو .
 .3شآآيم اضيمآآاة ألآ لسياسآآة لع،آآوا اقكافآآت ل آآام لن لقحآآاو الين يآآذشلن مآآن قحآآا مس آآإل ارةاوا بنآ اآام ضإلآ تو آآية نآآة
اقكافت لالترشيحا .
 .4شس آآب ضإل آ ن آآة اقكاف آآت لالترش آآيحا ارش آياف ضإل آ تن ي آآذ سياس آآة اقكاف آآت ل م آآومل لن لقح آآاو الين ي آآذشلن مل آآل ا آآوم
ا أل لال رامج لاقوس ا ال امة ال شايها ا إل.
محددات وضوابط صرف املكافأة:
ا
 .1تاو الطيقة بارفصا ضن مكافت عضاام ا إل لالن ان لقحاو الين يآذشلن ملآل اليايدآي السآنوي آإل ارةاوا لفاآا
ل اواب لاليوسيها الصاةوا بموسب ،ظا الطيكا لع،ظمة هيئة السوذ اقالية للوائح ما الين يذشة.
ا
ا
 .2يسيحق ال او اقكافأا اضيحاوا من تاودخ ا،امام ل مس إل عل الن نة للفاا ق ا ضاودي .
 .3تصيف اقكافأا السنودة ل مس إل ىهاشة السنة اقالية.
ا
 .4تصيف مكافأا اضاام ان مس إل ارةاوا لفاا قا لوة ملل الئحة ضم ا.
 .5شاو عملن سي ا إل باتخاذ ارسياما التممة رض اة ل يف مكافت عضاام ا إل لالن ان لفق هذه السياسة.
 .6ت فذ اقكافأا باليدال الس وةي بارش ا محاشيا ملل قسا ال او عل شيك باسم .
احكا عامة:
آإل ارةاوا مياس آآة هآذه السياسآآة ضنآ الاآآيلوا لهآ ف اليألآآودي لاليحسآلن اقسآآيمي لقواقحآة عي ت آ شت قآ تألآيع
.1
ضإل النظا ي ل و ول ال عفاا اقماوسا اق نية.
3

.2
.3
.4
.5
.6

.7
.8

ال شسوم الي شا ضإل هذه السياسة اال باياو اقترا عل تو ية من مس إل ارةاوا لاضيماة ا م ية ال امة.
ا
ل طيقة نطي هذه السياسة عل من صا ل ا ضإل موق ا االلكترلن عل من تل عي لسي ة ع يا.
شحق في مساهم االطت ضإل هذه السياسة ملآل مكاتآب الطآيقة بالي،سآيق اقسآحق مآذ إةاوا الطآيقة ملآل قآال ضآ نطآيها
ضإل اقوقذ ارلكترلن ل طيقة.
إل ارةاوا قق ت سلر عل إشاا ما سام ملل هذه السياسة من اقكا .
ال ت آ هآآذه السياسآآة ب ش آآة فقكآآا النظآآا للوائح آ الين يذشآآة لفيمآآا لآآم شآآية ضطآآأ ، ،آ شآآيم في آ اليسآآو ال آ النظآآا ي
لضنآ لسآآوة عي ت آآاوط بينهآآا عل عي فاآآيا عل عي مآآاةا فيهآآا لفآآلن النظآآا فآ ن اقكآآا النظآآا تسآآوة لتحاآ ال اآيا لاقآآواة
اف يا قي اليألحيق.
تكون هذه السياسة ،افذه من تاودخ اضيماة ا م ية ال امة ل طيقة ل ا.
ملل قال لسوة عي ا يتف عل ت اوط بلن ال،ج يلن ال يفية لار،س ل شةي شا ذ بال،ج ة ال يفية.
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