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REMUNERATION POLICY FOR BOARD MEMBERS, COMMITTEES & 
EXECUTIVES MANAGEMENT 

Article 1: Introduction 

1.  This policy is subject to the relevant Regulations as 
follows: 

 Companies Law  
 Capital  Market & its Implementing Regulations 
 ATC Bylaws  
 Rules on the offer  of Securities  & Continuing 

Obligations  
 Corporate Governance Regulations for Saudi Listed 

Companies  
 SAMA Corporate Governance Regulations 

 
 

Article 2: Policy Propose 

This policy regulates the rules and procedures of the Board, 
Committees and Executives remuneration at AlAhli Takaful 
Company, This policy aims to attract individuals who are 
competent, capable and talented to serve on the Board, 
Committees and Executive Management through the 
adoption of performance-enhancing incentive plans and 
programs that will contribute to the improvement of the 
Company's performance and the interests of its 
shareholders. 

 
Article 3: Definitions 

Subject to the definitions contained in the Market terms and 
the Corporate Governance regulations unless the contrary 
intention appears. 
 

The Policy: The Board, Committee & Executives 
Remuneration Policy 

Company: AlAhli Takaful Company 

Board: Company Board of Directors 

Executive Management: persons responsible for managing 
the daily operations of the company and proposing and 
executing strategic decisions such as the Chief Executive 
Officer (CEO) and his/her delegates and the Chief Financial 
Officer (CFO). 

Authority: The Capital Market Authority  

SAMA: Saudi Central Bank 

The Exchange: The Saudi Stock Exchange (Tadawul) 

General Assembly: The General Assembly of the 
shareholders of the Company (ordinary or extraordinary) 

 التنفیذیة واإلدارة المنبثقة واللجان اإلدارة مجلس أعضاء مكافآت سیاسة

 المادة األولى: تمھید 

تخضع هذە الس�اسة لألحكام واللوائح واإلجراءات ذات الصلة و�ي كما   .١
 :  ��ي

 كات  نظام ال�ش
 نظام السوق المال�ة ولوائحهما التنف�ذ�ة 
 كةاأله�ي للتكافل  النظام األساس ل�ش
 امات المستمرة �  قواعد ط�ح األوراق المال�ة واالل�ت
 ي السوق الما

كات المساهمة المدرجة ��  د�ةل�ة السعو الئحة حوكمة ال�ش
  كات الصادرة من  مااسالئحة حوكمة ال�ش

 

 الھدف من الالئحة: لمادة الثانیةا

تهدف هذە الس�اسة لتحد�د معاي�ي واضحة لمكافآت أعضاء مجلس اإلدارة 
ي  ولجانه

�� � كة األه�ي للتكافلوكبار التنف�ذيني � إس�اسة كما تهدف ال  ،�ش
ي أفراد يتمتعون بقدر من ال�فاءة والقدرة والموهبة من أجذب 

 جل العمل ��
ي خطط و�رامج  مجلس اإلدارة واللجان واإلدارة التنف�ذ�ة من خالل تبي�

� أداء ال�ش  وهذا  باألداء،محفزة للمكافآت ومرتبطة  ي تحسني
كة سوف �ساهم ��

 وتحقيق مصالح مساهميها. 

 التعریفات: الثالثةالمادة 

ي لوائح هيئة  ات الواردةتنطبق التع��ف
ي الئحة المصطلحات المستخدمة ��

��
كات ع� هذە الالئحة ما لم  السوق المال�ة وقواعدها والئحة حوكمة ال�ش

 .�قض س�اق النص بغ�ي ذلك
 

ارة واإلد س�اسة مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة: السیاسة
 التنف�ذ�ة. 

كة األه�ي للتكافل: الشركة  �ش

كة : مجلسال  مجلس إدارة ال�ش

 مل�اتع إدارة بهم المنوط األشخاص :التنفیذیة اإلدارة أو التنفیذیین كبار
كة اح ، اليوم�ة ال�ش ات�ج�ة القرارات واق�ت  التنف�ذي ئ�سكالر   ، وتنف�ذها  االس�ت
�  والمدراء الما�ي  والمدير  ونوابه  .  التنف�ذيني

 هيئة السوق المال�ة: الھیئة 

 لبنك المركزي السعوديا : اماس

 السوق المال�ة السعود�ة (تداول): السوق

�  العامة الجمع�ة :العامة الجمعیة كة لمساهمني  )اد�ةالع غ�ي  أو  العاد�ة(  ال�ش
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Remunerations: Amounts, allowances, dividends and the 
like periodic or annual bonuses linked to performance long 
or short term incentive plans and any other in-kind benefits 
except the actual reasonable expenses and fees incurred by 
the company to enable the Board member to perform 
his/her duties 
 
 

Article 4: General Standards for Remunerations  
 
The Remuneration and Nominations Committee shall 
recommend to the Board the remuneration of members of 
the Board members, committees and senior executives of 
the Company by the approved policy, as follows: 

1. The rewards are commensurate with the company's 
strategy and objectives necessary to manage and skills. 
 

2. To provide incentives to Board Members and Executive 
Management to ensure the company's long-term 
success and development, such as linking the rewards 
to long-term performance. 

 
3. The remuneration should be determined based on the 

job level, the duties, and responsibilities of the 
incumbent, the qualifications, the practical experience, 
the skills and the level of performance. 

 
4. The company should take into consideration the 

harmony of the rewards with the company's strategy 
and objectives, and with the size, nature, and degree of 
risk. 

 
5. The Company takes into consideration the practices of 

other companies and what is prevalent in the labor 
market in determining remuneration while avoiding the 
unjustifiable increase in remuneration and 
compensation. 

 
6. A Board Member may receive remuneration for his/her 

membership in the  Audit Committee or for any 
executive, technical, administrative or advisory work or 
position under a professional license assigned to him/ 
her in the Company, in addition to the remuneration 
he/she may receive as a Board Member. In accordance 
with the Companies Law and the Company's By-Laws. 

 
7. The remuneration policy shall be prepared in 

coordination with the Remuneration and Nomination 
Committee, and the recommendation is submitted to 
the Board of Directors for approval. 

 
 

8. The Board of Directors of the company shall be entitled 
to discontinue the payment or refund of the 
remuneration if it is determined that it has been based 

ي  وما  واألر�اح والبدالت  المبالغ: المكافآت
 أو  ةالدور� والمكافآت حكمها، ��

�ة والخطط باألداء، المرتبطة السن��ة � ة التحف�ي  وأي ألجل،ا ط��لة أو  قص�ي
ي  ةالمعقول الفعل�ة والمصار�ف النفقات باستثناء أخرى، عين�ة مزا�ا   اليت

كة تتحملها   لو�شم( عمله، تأديته لغرض اإلدارة مجلس عضو  عن ال�ش
 افآتالمك و�شمل العين�ة، والمزا�ا  والبدالت  الرواتب الثابتة المكافآت
ة �ة والخطط واألر�اح الدور�ة المكافآت المتغ�ي � ة التحف�ي  وط��لة جلاأل  قص�ي

 ). الممنوحة واألسهم األجل
 
 مكافآتلل المعاییر العامة: الرابعةلمادة ا

ش�حات المكافآت لجنة تختص أعضاء  بمكافآت للمجلس بالتوص�ة وال�ت
�  وكبار المنبثقة  اللجان وأعضاءمجلس اإلدارة  كة التنف�ذيني  و  بال�ش

�
 فقا

:  المعتمدة للس�اسة  وذلك ع� النحو التا�ي

ات�ج�ة مع متناسبة المكافآت تكون أن     .١ كة اس�ت  المهاراتو  وأهدافها  ال�ش
 . إلدارتها  الالزمة

م أن      .٢  واإلدارة اإلدارة مجلس أعضاء حث بغرض المكافآت ُتقدَّ
كة إنجاح ع� التنف�ذ�ة  ت��ط أنك  الط��ل، المدى ع� وتنميتها  ال�ش

 . الط��ل المدى ع� باألداء المكافآت من المتغ�ي  الجزء

د  أن     .٣ ، المستوى ع� بناءً  المكافآت ُتحدَّ ي
 ؤول�اتوالمس والمهام الوظ���

ات  العلم�ة، والمؤهالت �شاغلها، المنوطة  العمل�ة، والخ�ب
 . األداء  ومستوى والمهارات

كة ُترا�ي  أن      .٤ ات�ج�ة مع المكافآت ا�سجام ال�ش كة اس�ت  أهدافها و  ال�ش
 .لديها المخاطر  ودرجة وطب�عة حجم ومع

كة تأخذ      .٥ ي  ال�ش
كات ممارسات االعتبار  �� ي  د سائ هو  وما  األخرى ال�ش

�� 
ي  العمل سوق

 من كذل عن ينشأ  قد  ما  تفادي مع المكافآت، تحد�د  ��
ر  غ�ي  ارتفاع   .والتع��ضات للمكافآت م�ب

ي  عض��ته مقابل مكافأة ع� الحصول اإلدارة مجلس لعضو  �جوز      .٦
�� 

 و أ تنف�ذ�ة مناصب أو  أعمال أي مقابل أو  المشكلة المراجعة لجنة
ي  ترخ�ص بموجب استشار�ة أو  إدار�ة أو  فن�ة ي  ا به �كلف مهي�

كة ��  ال�ش
ي  المكافأة إ� باإلضافة وذلك  فتهبص عليها  �حصل أن �مكن اليت
 
�
ي  عضوا

ي  اإلدارة مجلس ��
 و  اإلدارة مجلس من المنبثقة اللجان و��

�
 فقا

كات لنظام كة ونظام ال�ش  . األساس ال�ش

ش�حات  إعداد  يتم     .٧ س�اسة المكافآت بالتنسيق مع لجنة المكافآت وال�ت
 ورفع التوص�ة إ� مجلس اإلدارة للموافقة عليها. 

 

دادها  أو  المكافأة �ف إ�قاف يتم      .٨ �  إذا  اس�ت  بناءً  فها �  تقرر  أنه تبني
ي  عضو  قدمها  دق�قه غ�ي  معلومات ع�

ي  عضو  أو  اإلدارة مجلس ��
�� 
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on inaccurate information provided by any of the 
members of the Board of Directors, the Executive 
Committee or the senior management, in order to 
prevent the exploitation of the employment status in 
order to obtain undue reward. 

 
9. If the General Assembly decides to terminate the 

membership of absent members of the Board of 
Directors because he/she does not attend three 
consecutive meetings without a legitimate reason and 
does not meet the minimum attendance requirement, 
the member shall not be entitled to any remuneration 
for the period following the last meeting attended and 
shall return all the bonuses paid Him for that period. 

 
10. In the event of the development of a program to grant 

the company shares to the Board of Directors and 
Executive Management and the company employees, 
whether it is a new issue or shares purchased by the 
company, is under the supervision of the Nominations 
& Remuneration Committee. Also, In accordance with 
the company By-Laws and the relevant regulations of 
the Capital Market Authority. 

 
11. If a member resigns during the Board cycle and before 

the end of the financial year, the remuneration will be 
paid after obtaining the approval of the order issued by 
the Chairman of the Board. 
 
 

Article 5: Board Members & Committees 
Remuneration 
1. The sum of the remuneration of the Board Member 

shall not exceed the compensation, attendance 
allowance of the amount of five hundred thousand 
riyals annually, excluding the Chairman and Audit 
Committee remunerations. 
 

2. The Board Report must include a comprehensive 
statement of all the remuneration, allowances, 
expenses and other benefits received by members of 
the Board of Directors during the fiscal year as 
employees or administrators and what they got 
remunerated for technical, administrative or consulting 
work, the statement shall include the number of 
meetings of the Board and committees and the number 
of meetings attended by each member from the date of 
the last General Assembly meeting. 

 

3. The remuneration of the Board Members may vary to 
reflect the extent of the member's expertise, 
competencies, tasks, independency, number of 
meetings attended, and other considerations. 

 
4. The remuneration of an Independent Board Member 

shall not be part of the company profitability whether 
directly or indirectly. 

ي  الوضع استغالل لمنع وذلك المجلس، لجان
 للحصول الوظ���

 . مستحقة غ�ي  مكافآت ع�

 مجلس أعضاء من تغ�ب من عض��ة إنهاء العامة الجمع�ة قررت إذا      .٩
 سبب دون متتال�ة اجتماعات ثالث حضورە عدم �سبب اإلدارة

وع ط حضور الحد األدى� من االجتماعات،  ولم م�ش  فال �حقق �ش
ة عن مكافأة أي العضو  هذا  �ستحق ي  الف�ت ە اجتماع آخر  ت�ي  اليت  ح��
ي  المكافآت جميع إعادة عل�ه و�جب ةا تلك عن له �فت اليت  . لف�ت

ي    .١٠
ي  أسهم لمنح برنامج تط��ر  حال ��

كة ��  إلدارةا مجلس ألعضاء ال�ش
  كانت  سواء وموظفيها  التنف�ذ�ة واإلدارة

�
  اصدارا

�
 اسهم أم جد�دا

�
 ا

تها  كة اش�ت اف تحت ذلك يتم ال�ش  ش�حاتوال�ت  المكافآت  لجنة إ�ش
كة األساس النظام مع يتوافق و�ما   لسوقا هيئة ولوائح وأنظمة لل�ش

 . العالقة ذات المال�ة

ي    .١١
دورة المجلس وقبل نها�ة العام  خالل األعضاء أحد  استقال حال ��

، سيتم   من  فها �  أمر  اعتماد ع�  الحصول بعد المكافأة   دفعالما�ي
 . قبل مجلس اإلدارة

 
 

 اللجان وأعضاء اإلدارة مجلس أعضاء مكافأة: الخامسةالمادة 
 المنبثقة

 مكافآت من اإلدارة مجلس عضو  عل�ه ماحصل مجم�ع يتجاوز  ال  أن    .١
، ر�ال ألف خمسمائة مبلغ ع� حضور  و�دل

�
لك و�ستثي� من ذ سن��ا

 رئ�س مجلس اإلدارة ولجنة المراجعة. 

 لحص ما  ل�ل شامل ب�ان ع� اإلدارة مجلس تق��ر  �شتمل أن �جب .٢
 و�دل مكافآت من المال�ة السنة خالل المجلس أعضاء عل�ه

 صلح ما  ب�ان ع� كذلك  �شتمل وأن المزا�ا، من ذلك وغ�ي  م�وفات
�  بوصفهموأعضاء اللجان  المجلس أعضاء عل�ه �  أو  عاملني  ما  و أ إدار�ني

 أ� �شتمل وأن استشارات، أو  إدار�ة أو  فن�ة أعمال نظ�ي  قبضوە
�
 ع� ضا

ي  الجلسات وعدد  المجلس جلسات بعدد  ب�ان ها  اليت  و عض كل  ح��
 . العامة للجمع�ة اجتماع آخر  تار�ــــخ من

 ثبح� المقدار  متفاوتة اإلدارة مجلس أعضاء مكافآت تكون أن �جوز    .٣
ة مدى تعكس  قاللهواست به المنوطة والمهام واختصاصاته لعضو ا خ�ب
ي  الجلسات وعدد  ها  اليت ها  �ح��  .األخرى االعتبارات من وغ�ي

�  اإلدارة مجلس أعضاء مكافأة تكون أال  �جب    .٤  األر�اح من �سبة المستقلني
ي  كة تحققها  اليت  ع� با�ش م غ�ي  أو  مبا�ش  �شكل مبن�ة تكون أن أو  ال�ش

كة ر�ح�ة  . ال�ش
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5. The board shall determine and approve its committee’s 
remuneration – excluding the Audit committee 
remuneration-, attendance fees and other benefits 
based on the RNC committee recommendation. 

 
6. Committee member remuneration shall comprise of an 

annual remuneration (a lump sum) and attendance 
fees, and other benefits as defined in this policy. 

 
 

7. Annual Remuneration and attendance fees are as 
follows: 
a) Annual Remuneration 

 
b) Attendance Fees 

 
8. Business Trips & Expenses: 

 
The fixed annual remuneration amount does not 
include travel costs, and these costs are reimbursed 
according to the following: 
 
a) Airfare Tickets 
 ATC will reimburse Board/ Committee members 

for expenses incurred to travel to the city where 
the meeting will be held. 
 

 Board / Committee members shall book direct 
flights to the city where the meeting will be held on 
business class. ATC will only reimburse the 
occurred cost capped with the cost of business 
class tickets on the average price of three airway 
carriers for travel between the departure city and 
the city where the meeting will be held. 
 

 In the event that there are no direct flights to the 
city where the meeting will be held, layovers / 
stopovers in a connecting city must not exceed 2 
days. Layovers / stopovers in a connecting city that 
exceed 2 days will be reimbursed to the board / 
committee member at the cost of business class 
tickets on the average price of three airway carriers 
between the departure city and the city where the 
meeting will be held. 
 
 

 -�حدد و�عتمد مجلس اإلدارة مكافآت عض��ة لجانه المنبثقة منه   .٥
ها من استحقاقات بناءً  -باستثناء لجنة المراجعة   و�دالت الحضور وغ�ي

ش�حات  .ع� توص�ة من لجنة المكافآت وال�ت

تتكون مكافآت عض��ة اللجان المنبثقة من مجلس اإلدارة من مكافأة   .٦
هما من  سن��ة (مبلغ مقط�ع) و�دالت حضور االجتماعات وغ�ي

 للجدول 
�
ي هذە الس�اسة وفقا

 .أدناەاالستحقاقات كما هو موضح ��

:  الحضور  بدلالسن��ة و أتعاب  المكافآت ُتحدد   .٧  ع� النحو التا�ي

 : السن��ة المكافآت -أ 
 

 
 

   : الحضور  بدلأتعاب   -ب

 
 : ومصار�ف اإلقامة العمل رحالت    .٨

 و�تم لسفر ا تكال�ف ع� الثابت السن��ة المكافأة مبلغ �شتمل ال 
  التكال�ف هذە عن التع��ض

�
 : ��ي  لما  وفقا

 
ان:  -أ   تذا�ر الط�ي
  كة األه�ي للتكافل بتع��ض أعضاء المجلس اللجان    /تقوم �ش

ي �عقد  تب عليهم للسفر إ� المدينة اليت ي ت�ت عن المصار�ف اليت
 يها االجتماع. ف
  ع� أعضاء المجلس � ة    /يتعني اللجان حجز رحالت مبا�ش

ي سيتم فيها عقد االجتماع ع� درجة رجال  إ� المدينة اليت
كة األه�ي للتكافل التكلفة  االعمال، وعل�ه سوف تعوض �ش

نة ب تبة مق�ت تذا�ر درجة رجال االعمال بحد أق� متوسط الم�ت
� مدينة  كات نقل  جوي للسفر بني السعر الخاص بثالث �ش

ي سيتم عقد االجتماع فيها.   المغادرة والمدينة اليت
 

  إ� المدينة ( ي حال عدم توفر رحالت دون توقف (مبا�ش
��

ي سيتم فيها عقد االجتماع، �جب أن ال ت��د توقفات الرحلة  اليت
ي مدينة ال

� وسيتم تع��ض �� ��ط (مدينة التوقف ) عن يومني
ي مدينة ال��ط  /أعضاء المجلس 

اللجان عن التوقفات ��
� بتكلفة تذا�ر درجة  ي ت��د عن يومني (مدينة التوقف) واليت
كات نقل  رجال األعمال بمتوسط السعر الخاص بثالث �ش
ي سيتم عقد االجتماع  � مدينة المغادرة والمدينة اليت جوي بني

 فيها. 
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b) Accommodations and Transportation 
 Board/ Committee members are also entitled to 

reimbursement of expenses for hotel 
accommodations and transportation up to the sum 
of SR 2,500 per day within the Kingdom. 
 

c) Reimbursement Process  
 Board/ Committees members are requested to 

submit the reimbursement invoices within a period 
of 15 calendar days after the date of meeting. 

 All reimbursement invoices shall be sent directly to 
ATC’s Board Secretary or/and Committee Secretary 
by email. 

 The Secretary shall confirm receipt of invoices and 
inform the board/ committee member regarding 
the status of the reimbursement within 20 
calendar days. 

 Board Members shall provide the Board Secretary 
or/and Committee Secretary with complete 
information including details of the bank account 
where any remuneration and/or reimbursement 
should be transferred. 

 No allowance may be granted independently other 
than as outlined in this Policy unless the approval 
of the Chairman of the Board of Directors is 
obtained. 

 
Article 6: Executive Management Remuneration 
 
The Board of Directors shall, upon the recommendation of 
the Remuneration and Nominations Committee, determine 
the remuneration of senior executives as follows: 
1. A fixed payable amount on salaries and allowances 

basis. The allowances will include housing allowance, 
transportation allowance, annual tickets and any other 
allowances proposed by the Remuneration and 
Nominations Committee and approved by the Board of 
Directors. 

2. Annual bonus linked to the performance indicators, 
according to the annual assessment in this regard. 

3. The Nominations & Remuneration Committee will 
recommend to the Board of directors the plans and the 
varieties of bonuses for employees and senior 
executives by the Board of Directors on the 
recommendation. 

4. The Nominations & Remuneration Committee shall 
supervise the implementation of the remuneration 
policy for the staff and senior executives in the light of 
the plans, programs and general guidelines approved by 
the Board. 

 
 
 
 
 

 إلقامة والنقلا -ب
  ي التع��ض عن  /كما �كون ألعضاء المجلس

اللجان الحق ��
ر�اً�  ٢٬٥٠٠نفقات اإلقامة الفندق�ة والنقل بما �صل إ� 

 عن كل يوم داخل الممل�ة. 
�
 سعود�ا

 
 عمل�ة التع��ض -ج
  اللجان تقد�م فوات�ي للتع��ض  /�طلب من أعضاء المجلس

ة   بعد تار�ــــخ االجتماع. ١٥خالل ف�ت
�
 تق��م�ا

�
 يوما

 

  � � ة إ� أمني يتم إرسال كافة فوات�ي التع��ض بصورة مبا�ش
 . ي

وى� �د االل��ت � � اللجنة عن ط��ق ال�ب  مجلس اإلدارة أو أمني
 

  اللجنة بتأ��د استالم � � � � مجلس اإلدارة أو أمني �قوم أمني
 و�بالغ األعضاء ف�ما يتعلق بوضع التع��ض خالل الفوات�ي 

 من تار�ــــخ االستالم.  ٢٠
�
 تق��م�ا

�
 يوما

 

  � � � ع� أعضاء المجلس وأعضاء اللجان تزو�د أمني يتعني
� � اللجنة بمعلومات تامة �شمل  مجلس اإلدارة أو أمني

ي تح��ل أي مكافأة و
أو   /تفاص�ل الحساب البن�ي الذي ينب��

 تع��ض إل�ه. 
  ي ال

 �جوز منح أي بدل �شكل مستقل غ�ي ما هو موضح ��
هذە الس�اسة إال بعد الحصول ع� موافقة رئ�س مجلس 

 اإلدارة. 
 

 التنفیذیة اإلدارة مكافأة: السادسةالمادة 

ش�حات مكافأة   �حدد مجلس اإلدارة بناًء ع� توص�ة لجنة المكافآت وال�ت
 : � كما ��ي  كبار التنف�ذيني

 

مبلغ ثابت �دفع بصورة راتب و�دالت، و�شمل البدالت بدل السكن    .١
حها  ي تق�ت و�دل المواصالت والتذا�ر السن��ة وأي بدالت أخرى واليت

ش�حات  و�عتمدهامجلس اإلدارة.   لجنة المكافآت وال�ت

 للتقي�م السنوي الذي يتم    .٢
�
ات األداء وفقا مكافأة سن��ة مرتبطة بمؤ�ش

 بهذا الخصوص. 
٣.      � � وكبار التنف�ذيني يتم اعتماد خطط وس�اسة وأنواع المكافآت للموظفني

ش�حات.   من قبل مجلس اإلدارة بناًء ع� توص�ة لجنة المكافآت وال�ت

اف ع� تنف�ذ    .٤ ش�حات اإل�ش �اسة س �جب ع� لجنة المكافآت وال�ت
� وكبار  امج المكافآت للموظفني ي ضوء الخطط وال�ب

�� � التنف�ذيني
ي �قرها المجلس. هيوجتوال  ات العامة اليت

 

 

 

 



  
  
 
 

 
 

 

 س�اسة مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة واإلدارة التنف�ذ�ة
Remuneration Policy for Board Members, Committees and 
Executive Management 

6 

Article 7: Terms and Conditions of 
Remuneration Payment 

1. The Board Members may not vote on the 
remuneration agenda item at the General Assembly 
meeting to ensure the independence of the resolution 
issued by the General Assembly of the company, 
whether its membership by a proxy. 
 

2. The Board member shall be entitled to the 
remuneration from the date of his/her joining the 
Board or the Committee and in accordance with the 
term of his/her membership. 

 
3. The Board Secretary shall process the Board Members 

& Committees remuneration payment by the end of 
the company financial year. 
 

Article 8: General Provisions 
 
1. This policy shall not be considered as an alternative to 

the regulatory requirements and its executive 
regulations. In the absence of any requirement, and 
the case of any contradiction between them or any 
paragraph or article by the regulatory body thereof, 
the provisions of this document shall be mandatory. 

 

2. The Board of Directors may review this policy as 
necessary for continuous improvement and 
improvement and keep abreast of any changes that 
may occur in the regulations to achieve the best 
professional practices. 

 
3. No amendment to this policy shall be made except by 

a decision of a proposal or recommendation by the 
Board of Directors and approval by the General 
Assembly of the Company. 

 
4. The company may publish this policy or a summary 

thereof on its website or through any other means. 
Any shareholder may also have access to this policy in 
the company's office in advance coordination with the 
company's management, if not published on the 
company's website. 

 
5. The Board of Directors has the right to explain or clarify 

the provisions of this policy. 
 

6. This policy shall be effective from the date of approval 
by the General Assembly of the Company. 

 المكافأة صرف وشروط ضوابط: السابعةالمادة 

 جلسم أعضاء مكافأة بند  ع� التص��ت اإلدارة مجلس ألعضاء �جوز  ال      .١
ي  اإلدارة

�  العامة الجمع�ة اجتماع ��  لقرار ا استقالل�ة لضمان للمساهمني
كة العامة الجمع�ة من الصادر   و أ باألصالة لعض��ته كان  سواءً  لل�ش
 . بالوكالة

  المكافأة العضو  �ستحق    .٢
�
 اللجنة أو  للمجلس انضمامه تار�ــــخ من اعتبارا

 
�
 . عض��ته لمدة ووفقا

 اإلدارة مجلس بأعضاء الخاصة المكافآت �ف إجراءات إعداد  يتم   .٣
�  قبل من واللجان نها�ة  ا �فه أمر  اعتماد  يتم أن ع� المجلس ال�  أمني

كةالعام   .الما�ي لل�ش

 
 عامة أحكام: الثامنةالمادة 

 

 يرد  لم �ما وف التنف�ذ�ة ولوائحة النظام ألحكام بد�لة الالئحة هذە التعد    .١
و النظام وعند وجود أي تعارض بينها ا إ�  لرج�عا فيها  يتم نص �شأنه

� النظام فإن أحكام  أو فقرة  أي �ت وتب �سود  النظامأي مادة فيها و�ني
 . التطبيق ق�د الفقرات والمواد األخرى 

 

ورة بهدف التط��ر  الس�اسةاإلدارة مراجعة هذە  لمجلس . ٢ عند ال��
� المستمر   ،النظام ع� تطرأ  قد  تعد�الت أي ولموا�بةوالتحسني

 . المهن�ة الممارسات أفضل �إ للوصول

 
اح بقرار  إال  الس�اسة هذە ع� التعد�ل �جوز  ال    . ٣  مجلس نم توص�ة أو  اق�ت

كة العامةاإلدارة واعتماد الجمع�ة   . لل�ش

كة  . ٤   أو  الس�اسة��ش هذە  لل�ش
�
 وس�لة أي خالل من أو لها ع�  ملخصا

ي  الالئحة هذە ع� االطالع مساهم ألي �حقكما   أخرى
كةال مكاتب ��  �ش

كة إدارة مع المسبق بالتنسيق ي   ال�ش
ها  عدم حال ��  موقعال ع� ��ش

ي 
وى� كة اإلل��ت  . لل�ش

ي هذە الس�اسة من أحكام. ٥
 .    لمجلس اإلدارة حق تفس�ي أو إ�ضاح ما جاء ��

كة لها٦    ..   تكون هذە الس�اسة نافذە من تار�ــــخ اعتماد الجمع�ة العامة لل�ش

 


