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  :
ً
 مقدمة:  أوال

اإلدارة   مكافآت مجلس  “سياسة  إعداد  منهتم  المنبثقة  ) "  واللجان  المادة  مع  التوافق  من  29بهدف  كات  دليل(  الشر   حوكمة 

العامة إدارة    المساهمة  بقرار رئيس مجلس  رقم  المرفق  ي    2020لسنة    3الهيئة 
والتر لجنة    أشارت،  تقوم  أن  شيحات عىل    التر

ح رصفها ل مكافآت  للإعداد سياسة   بـ "المكافآت  و  ، ورفعها إىل مجلس  عضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عن المجلسمقتر

 العتمادها من الجمعية 
ً
كةاإلدارة للنظر فيها تمهيدا  ".  ....  العمومية للشر

  

: الهدف: 
ً
 ثانيا

كات وأنظمة  تهدف هذه السياسة إىل تحديد معايتر واضحة لمكافآت أعضاء مجلس اإلدارة ولجانه  ي ضوء متطلبات نظام الشر
ف 

، كما تهدف السياسة إىل جذب أفراد يتمتعون بقدر من الكفاءة والقدرة والموهبة من أجل الوراق المالية والسلعولوائح هيئة  

ي مجلس اإلدارة  
زة للمكافآت ومرتبطة    ولجانه العمل ف 

ّ
ي خطط وبرامج محف

أداء  من خالل تبت  ي تحسير  
بالداء، مما يساهم ف 

كة وتحقيق مصالح مساهميها.   الشر

 

 :
ً
 المعايير العامة للمكافآت:  ثالثا

شيحات التر لجنة  اللجان    المكافآتو   تختص  وأعضاء  المجلس  أعضاء  بمكافآت  للمجلس  للمعايتر  بالتوصية   
ً
وفقا كة،  بالشر

 :  المعتمدة وذلك عىل النحو التاىلي

كة والمهارات الالزمة إلدارتها .1  .أن تكون المكافآت متناسبة مع نشاط الشر

 .مراعاة ربط الجزء المتغتر من المكافآت بالداء عىل المدى الطويل .2

كة وأهدافها ومع حجم وطبيعة ودرجة المخاطر لديها .3 اتيجية الشر كة انسجام المكافآت مع استر  .تراعي الشر

ي تحديد المكافآت، مع تفادي ما قد   .4
ي سوق العمل ف 

كات الخرى وما هو سائد ف  ي االعتبار ممارسات الشر
كة ف  تأخذ الشر

ر للمكافآت  .ينشأ عن ذلك من ارتفاع غتر متر

شيحات فيما يتعلق بالتعييناتيتم  .5 شيحات إعدادها بالتنسيق مع لجنة المكافآت والتر  .الجديدة أو التر

د المكافآت بناًء عىل   .6
َّ
ات العملية، والمهارات، تحد المهام والمسؤوليات المنوطة بشاغلها، والمؤهالت العلمية، والختر

 .ومستوى الداء

المكافآت عادلة ومت .7 تكون  أعضاء  أن  بها ويتحملها  يقوم  ي 
التر العضو والعمال والمسؤوليات  اختصاصات  ناسبة مع 

 .مجلس اإلدارة أو اللجان، باإلضافة إىل الهداف المحددة من قبل مجلس االدارة المراد تحقيقها خالل السنة المالية

ة أعضاء مجلس اإل  .8 كة وحجمها وختر  .دارةالخذ بعير  االعتبار القطاع الذي تعمل فيه الشر
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هم واإلبقاء   .9 ة مناسبة وتحفتر  أن تكون المكافأة كافية بشكل معقول الستقطاب أعضاء مجلس إدارة ذوي كفاءة وختر

 .عليهم

ة العضو واختصاصاته والمهام   .10 يجوز أن تكون مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة متفاوتة المقدار بحيث تعكس مدى ختر

ي يحرص  
ها من االعتبارات المنوطة به واستقالله وعدد الجلسات التر  .ها وغتر

ي مجلس اإلدارة  .11
دادها إذا تبير  أنها تقررت بناًء عىل معلومات غتر دقيقة قدمها عضو ف  ؛  يتم إيقاف رصف المكافأة أو استر

 .لحصول عىل مكافآت غتر مستحقةاوذلك لمنع 

    

: مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة
ً
 : رابعا

  % من تلك الرباح للسنة المالية 10عىلي أن ال تتجاوز    الرباح  منمئوية  تتكون مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة من نسبة   .1

كة   أو مكافأة إضافية   كما يجوز أن تدفع الشر
ً
    مصاريف أو أتعابا

ً
 شهريا

ً
ويجوز الجمع بير  اثنتير  أو أكتر من هذه  أو راتبا

  بالقدر الذي يقرره مجلس اإلدارة  المزايا  
ً
ي أي لجنة أو يبذل جهودا

لي عضو من أعضائه إذا كان ذلك العضو يعمل ف 

كة  ي مجلس إدارة الشر
كة فوق واجباته العادية كعضو ف   . خاصة أو يقوم بأعمال إضافية لخدمة الشر

ي ضوء  يجوز أن تكون المكافأة متف .2
شيحات   توصيةاوتة المقدار وف    تمدها مجلس اإلدارة ويع   تصدرها لجنة المكافآت والتر

السنوي عىل بيان شامل لكل ما حصل عليه أعضاء مجلس اإلدارة خالل السنة   الحوكمة، ويجب أن يشتمل تقرير  

المجلس بوصفهم  ت  المالية من مكافآت وبدال  المزايا، وأن يشتمل كذلك عىل بيان ما قبضه أعضاء  وغتر ذلك من 

ان بعدد جلسات عاملير  أو إداريير  أو نظتر أعمال فنية أو إدارية أو استشارات )إن وجدت( وأن يشتمل كذلك عىل بي

ها كل عضو من تاريــــخ آخر اجتماع للجمعية العامة ي حرص 
 .المجلس وعدد الجلسات التر

ي حال كانت مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة نسبة من الرباح فيجب مراعاة أحكام الفقرة ) .3
  قانون ( من  169( من المادة )1ف 

كات والمادة ) بعد  للسنة المالية    % من الرباح10جاوز تلك النسبة  بعدم تفيما يتعلق  وذلك  ،  قرار الحوكمة( من  29الشر

كة. عىلي أن  خصم االستهالكات واإلحتياطيات  يتم إعتمادها من الجمعية العمومية للشر

   

: مكافأة أعضاء اللجان: 
ً
 خامسا

ها من استحقاقات بناء   .1 عىل  يحدد ويعتمد مجلس اإلدارة مكافآت عضوية لجانه المنبثقة منه وبدالت الحضور وغتر

شيحات  .توصية من لجنة المكافآت والتر

مقطوع(   .2 )مبلغ  سنوية  مكافأة  من  اإلدارة  مجلس  من  المنبثقة  اللجان  عضوية  مكافآت  حضور   و أتتكون  بدالت 

   أو كالهما. االجتماعات 
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ً
  :: محددات إضافية للمكافآت وطريقة الرصفسادسا

كة باإلفصاح عن مكافآت أعضاء المجلس واللجان   .1 ي تقرير  تقوم الشر
 للضوابط والتوجيهات  الحوكمة  ف 

ً
السنوي وفقا

كات وأنظمة  قانونالصادرة بموجب    .هيئة ولوائحها التنفيذيةالالشر

 لمدة  .2
ً
 من تاريــــخ انضمامه للمجلس أو اللجنة ووفقا

ً
 .عضويتهيستحق العضو المكافأة اعتبارا

  أو من يمثله   يتم إعداد إجراءات رصف المكافآت الخاصة بأعضاء مجلس اإلدارة واللجان من قبل أمير  رس المجلس .3

 .عىل أن يتم اعتماد أمر رصفها من قبل الرئيس التنفيذي

ومكافآت اللجان وبدل حضور اجتماعات اللجان عىل دفعات بنهاية كل ربــع سنة ميالدية،    مكافآت المجلسيجوز رصف   .4

ي اجتماع الجمعية العامة السنوي أما المكافأة السنوية 
 .للمجلس فتدفع كاملة بعد اقرارها ف 

اإلدارة   .5 مجلس  وأعضاء  رئيس  مكافأة  من  أو  تخصم  الهيئة  من  كة  الشر عىلي  وقعت  قد  تكون  ي 
التر السلطة  الغرامات 

كة خالل السنة المالية المنتهية،  المختصة بسبب مخالفات مجلس اإلدارة   كات أو للنظام الساسي للشر لقانون الشر

وللجمعية العمومية عدم خصم تلك الغرامات أو بعضها إذا تبير  لها أن تلك الغرامات ليست ناتجه عن تقصتر أو خطأ 

 من مجلس اإلدارة. 

 سابع 
ً
 ختامية )مراجعة وتعديل ونشر هذه السياسة(: : أحكام  ا

 من تاريــــخ اعتمادها من قبل الجمعية العامة للمساهمير   
ً
كة اعتبارا ام به من قبل الشر ي هذه السياسة ويتم االلتر 

يعمل بما جاء ف 

ي لتمكير  المساهمير  والجمهور وأصحاب المصالح من االطالع  
ون  كة اإللكتر عليها، ويتم  وتنشر هذه السياسة عىل موقع الشر

شيحات-عند الحاجة  –مراجعة هذه السياسة بصفة دورية   حة من  والمكافآت  من قبل لجنة التر ، ويتم عرض أي تعديالت مقتر

حة ويوصي بها للجمعية العمومية للمساهمير    قبل اللجنة عىل مجلس اإلدارة، الذي يقوم بدراسة ومراجعة التعديالت المقتر

 العتمادها. 

 

  

 ملحوظة: 

ي اجتماعها المنعقد  تم اعت
كة ف   .... ماد هذه السياسة بموجب قرار الجمعية العامة لمساهمي الشر


