شركة اعمار مولز ش.م.ع.
الالئحة التأسيسية
لبرنامج تحفيز الموظفين

الجزء األول
إستيفاء متطلبات قرار رئيس مجلس إدارة هيئة األوراق المالية والسلع رقم (/11ر.م)
لسنة  2016بشأن طرح وإصدار أسهم الشركات المساهمة العامة ("قرار الهيئة")
أولا :متطلبات المادة ( )30مكرر من قرار الهيئة

.1
.2
.3
.4

ررررابل ساام ال نرررراا ما ا رأس ال ال ال دبال

رأس مال الشررررالم ال صرررردر مدبال اال ام قل صا
قالام م الناقمم ل تا ا الام م اإلس مم لألسهم.
ل صجاز أن صتجاقز سجم أسررررررهم التلممد ال صرررررردر قباا ً لهذا البانامج ننرررررربم  )% 2.5ما رأس ال ال
ال دبال.
ل صجاز الع اهذا البانامج قب اللصررررررال لى ماابام امئم األقرام ال المم قالنررررررلا لى البانامج
قلئلته التأسمنمم.
ل صجاز الع اهذا البانامج قب اللصرررال لى ماابام الج عمم الع اممم للشرررالم لى البانامج قلئلته
التأسمنمم ا اجب قاار خاص.

ثانياا :المادة ( )30مكرر( )1من قرار الهيئة

.1
.2
.3
.4

دد أسرررهم التلممد ال دما إ رررداراا ما خالل البانامج صبلغ  150,000,000سرررهم قصبلغ اللد األقصرررى
لعدد أسررررررهم التلممد التل صتارررررر ها البانامج  325,357,500ا ا ل صجاقز ننرررررربم  %2.5ما رأس مال
الشالم.
مد البانامج تبلغ ستم س اات تانم لى أراعم شاائح قباا للتمصم الاارد االماا رقم  2.2االجدء الثانل
ما اذه الالئلم.
1
تبلغ قم م البانامج التادصاصم  45,000,000درام ملناام لى أساس اللد األقصى للخصم ما الق
اإل رردار ال ن ر ا اه قاا  %25ما الق اإل رردار) قصبلغ متاسررا الام م النرراقمم للنررهم خالل بتا
النتم أشها النااام  2.2درام للنهم.
الشاقط قال عاصما ال اضا مم إلشتااك ال اظف بل البانامج:
أ) أن ص ان ال اظف مدصاا ً ما الدرجم النااعم أق الثام م أق التاسعم لدى الشالم
ل د امما لى األق لصالح الشالم
ب) أن ص ان ال اظف قد

 .5اللد األقصى لستلاام ال اظف ألسهم التلممد اا ضعف راتبه اإلج الل قال اباَت الن اصم ال اار له
بل تارصخ إ دار أسهم التلممد.
 .6صلدم اإلبصررا س ر اصا ً ا أس ر اء ال اظمما ال شررارلما بل البانامج ق دد أسررهم التلممد ال خصررصررم ل
م هم.
 .7ص ان سعا إ دار أسهم التلممد مناقصا ً ل تاسا سعا النهم االنام خالل بتا النتم أشها النااام لى
تارصخ ادء الع االبانامج اعد إجااء خصررم تااره الشررالم اشرراط أل صتجاقز اذا الخصررم ننرربم  ٪25ما
الق اإل دار.
 1تم سناب الام م الناقمم لى أساس متاسا النعا خالل بتا النتم أشها النااام أي  7.4درام للنهم) قسمتم تعدص اذا ال بلغ ا اءا لى متاسا
النت أشها النااام لبدء البانامج ما  1ص اصا  2018إلى  31ماصا .2018
1

 .8تبما الماا رقم  4ما الجدء الثانل لهذه الالئلم التأسررررررمنررررررمم آلمم تازصا أسررررررهم التلممد لى ال اظف
ال شتاك بل البانامج قذلك بل سدقد اللد األقصى ال بما االب د رقم  5أ اله.
 .9تلدد الماا رقم  4ما الجدء الثانل لهذه الالئلم التأسررمنررمم منررتاصات األداء األادا ) ال ولاب تلاماها
خالل بتا سرراصان البانامج لشرراط إلسررتلاام ال اظف ال شررارك ألسررهم التلممد قال ماتبوم ا نررتاى
األداء العام للشالم قمنتاى أداء ل ماظف مشتاك االبانامج.
 .10صاام مجلس إدار الشالم اتش م لج م ما غما أ ااء مجلس اإلدار تام م ثلما مختصما بل مجال
ال اارد البشررررراصم قالشرررررةقن ال المم قالاانانمم قتتالى مهام توبمق أس ام قمعاصما الالئلم التأسرررررمنرررررمم
قمتااعم تلاق معاصما اسررررررتلاام ال اظف ألسررررررهم التلممد لى أن تابا تااصااا ل جلس اإلدار ا عد
مااجعته ما مدقق سنااات الشالم.
.11تم تلدصد إجااءات ال ااجعم قالاقاام قاللال م التل ستتخذاا الشالم ال صدر لا ان ماضا مم قدقم
ق دالم ت ممذ البانامج قذلك بل الجدء الثانل ما اذه الالئلم التأسرررمنرررمم ما خالل تشررر م قت مم أ ال
لج م التلممد قمااجعم إدار الاقاام الداخلمم قمدقق اللنااات قإشاا مجلس إدار الشالم.
 .12تم تلددصد سالت إنهاء أق ت دصد البانامج سال لان الام م الناقمم للنهم أق ما قم ته اإلس مم د إ دار
أسررهم التلممد .ل ا تم تلدصد سالت اسررتبعاد ال اظف ال شررارك ما البانامج قآلمات ذلك بل الجدء الثانل
ما اذه الالئلم التأسمنمم قم ها الب دصا رقم  4ق .5
.13تلتدم الشالم ال صدر ااإلبصا اش دقري ا ال علامات قالبمانات اآلتمم:
أ) أس اء أ ااء اللج م التل تدصا قتشا

لى البانامج.

ب) معلامات ا ال اظمما ال شارلما بل البانامج الذصا خصصت لهم ننبم  )5%أق ألثا ما إج الل
دد أسهم التلممد قاش خاص اسم ال اظف ال الد الاظممل دد أسهم التلممد ال خصصم له
خالل الن م إج الل دد أسهم التلممد ال خصصم له م ذ اداصم البانامج إج الل دد أسهم التلممد
ال خصصم بل نهاصم البانامج).
.14ل صجاز تعدص أي ما الب اد الاارد بل الالئلم التأسررمنررمم للبانامج إل اعد اللصررال لى ماابام جدصد
ما امئم األقرام ال المم قالنلا قالج عمم الع اممم.
.15ل صجاز تماصض مجلس الدار بل تعدص أي ما الب اد الاارد بل الالئلم التأسمنمم للبانامج.
ثالثاا :المادة ( )30مكرر ( )2من قرار الهيئة

.1
.2
.3
.4

صنتلق الشتااك بل البانامج ال اظف الدائم االشالم ال صدر ذق ال ماء ال ت مد قباا ً للشاقط قمعاصما
الشتااك الاارد االماا رقم ثانما ً  )4أ اله ما الجدء الثانل لهذه الالئلم التأسمنمم قأن ص ان قد ما لى
تعمم ه بتا ل تا ا س تما لى التمصم الاارد االجدء الثانل لهذه الالئلم التأسمنمم.
صشتاك ال اظف بل البانامج ا اجب اد ام ه قاما الشالم صلدد بمه دد أسهم التلممد قآلمم استناب
سعا اإل دار قتارصخه قشاقط البانامج قأصم شاقط تعاقدصم أخاى ل تتعارض ما شاقط البانامج.
ص ح ال اظف ال شتاك بل البانامج ذات اللاام قالمتمازات الخا م امئته الاظمممم.
ل صجاز اشتااك أي ما ال اضلما أدناه بل البانامج:
أ) أ ااء مجلس إدار الشالم.
ب) ال اظف اعاد مةقت أق ال اظف ال تدب أق الذي صل تارصخ تاا ده خالل بتا الشاصلم التل ص ت ل
إلمها.
ج) ال اظف الذي تبلغ مل مته أق مل مته ماابا ً إلمها مل مم ال ج ا م ال اتبوم ننبم  )5%أق ألثا ما
أسهم الشالم ال صدر التل تل ساام التصاصت .قلغاصات اانامج التلممد صاصد اال ج ا م
صا قالشخص ال ع اي ال ةثا لمه أق ال تل م بمه  -اش
ال اتبوم الشخص الوبمعل قأا ائه الا ّ
مباشا أق غما مباشا -ما قب أسدام ما خالل مل مم ننبم ل تا ا  %30ما رأس اله) أق التل م
اذات ال نبم.
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رابعا ا :المادة ( )30مكرر( )3من قرار الهيئة
أولا :تلتدم الشالم ال صدر ااآلتل:
 .1تادصم طلب إلى الهمئم قب انتهاء مد البانامج اشها لى األق لللصال لى مااباتها اشأن إ دار أسهم
التلممد لل اظمما منتلال تلك األسهم ماباا ً اه تااصا ما مدقق اللنااات صةلد امتثال الشالم ال صدر
لشاقط البانامج لى أن صتا ا التااصا أس اء ال اظمما منتلال أسهم التلممد ق دد أسهم التلممد
ال دما إ داراا قسعا اإل دار ا ا ل صتعارض ما اذه الالئلم التأسمنمم أق التشاصعات ال ع ال اها.
 .2إ دار أسهم التلممد اعد اإلبصا ا البمانات ال المم الن اصم أق ال اسلمم.
 .3أل تتجاقز الام م الناقمم إلج الل أسهم التلممد ال خصصم لل اظف ألثا ما ضعف إج الل راتبه
الن اي قال ابآت الن اصم د اإل دار.
 .4إ دار أسهم التلممد اام م إس مم معادلم للام م اإلس مم لألسهم األ لمم.
 .5صتم استناب الق إ دار لى أساس متاسا الام م الناقمم للنهم خالل النتم أشها النااام لى تارصخ
إ دار البانامج قللشالم خصم ننبم ل تتجاقز  )25%ما الق اإل دار.
 .6إلغاء أق ت دصد بتا البانامج سال لان الام م الناقمم للنهم أق ما قم ته اإلس مم د إ دار أسهم التلممد.
 .7استمماء لام سعا اإل دار ما ال اظف قالمت ال ا سداد قم م تلك األسهم نماام ا ال اظف اش
مباشا أق غما مباشا.
ثانيا ا :بل سال قابات الهمئم لى إ دار أسهم التلممد قطاأت أسد اللالت التالمم لى الشالم ال صدر :
اإلندماج اإل ستلااذ تخممض رأس ال ال أسهم م لم أق إ دار ساام التتاب أق تغما سعا النام نتمجم
تغما رأس ال الشالم بمجاز للشالم ال صدر تعدص سعا إ دار أسهم التلممد االادر الالزم لل لاب م لى
ذات المام اما سعا اإل دار قالام م الناقمم لألسهم األ لمم قاعد اللصال لى ماابام الهمئم لى ذلك
التعدص .
خامساا :المادة ( )30مكرر( )4من قرار الهيئة

.1
.2
.3

.4

للشالم إطالم د ااامج للتلممد لى أن ت ان المتا اما ل اانامج قآخا  )3س اات الد أدنى ق لى
ألّ صتجاقز إج الل دد أسهم التلممد لج ما الباامج التل أ درتها أق ستصدراا الشالم ال صدر ننبم
 )%10ما إج الل رأس ال ال ال دبال.
ل صجاز تداقل أق ساالم سق ال اظف ال ا بل البانامج أق الت ازل ه للغما ااستث اء سالت الا مم
قاإلرث.
تلتدم الشالم ال صدر ااإلبصا بل اإلصااسات ال ت م للبمانات ال المم الن اصم قتااصا اللال م ا
لى أسهم تلممد قمد له ق دد أسهم التلممد الخا م
امانات البانامج متا ا ً اسم ل ماظف سا
اه ققم م ال بلغ ال ندد م ها ققم م أسهم التلممد الناقمم بل تارصخ الستلاام قننبتها ما البانامج
قإج الل الام م الناقمم لألسهم التل تم تلممده اها بل ااامج سااام.
للشالم  -اعد ماابام الهمئم -أن تعهد إلى أسد الجهات الخارجمم ال تخصصم لأساام األقرام ال المم
االدقلم أق أم اء اللمظ أق الشالات اإلستشارصم ال تخصصم) الامام اإدار قت مم البانامج قالامام ا هام
اللج م ال ش لم لذلك لى ألّ ص ان ا اك أي القم اما تلك الجهات أق ماظممها قاما أ ااء مجلس إدار
أق ال دصاصا الت ممذصما االشالم لى أن تخاا أ ال تلك الجهات ل ااجعم مدقق سنااات الشالم.
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الجدء الثانل
األس ام الخا م

إعمار مولز ش.م.ع.

الالئحة التأسيسية

لبرنامج تحفيز الموظفين طويل األجل

اتارصخ
[●] 2018

[]2018

تاريخ العتماد

______________________________________________________
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.1

التعريفات والتفسير

1.1

بل اذا البانامج تل

ال ل ات قالتعبماات التالمم ال عانل االاارد قاصا ل م ها ما لم صاتض النمام خال

ذلك:

"تاريخ بدء البرنامج" صع ل  1صالما 2018؛
"اتفاقية التحفيز" تع ل اتماقمم م ح أسهم التلممد اما الشالم قال اظف ال نتلق؛
"الموظف المستحق" صع ل ال اظف ال ةا لإلستماد ما اذا البانامج قالذي
للبانامج قباا ً ألس ام اذه الالئلم التأسمنمم ؛

در قاار اللج م اإضابم أس ه

"مجلس اإلدارة" صع ل مجلس إدار الشالم؛
"الشركة" تع ل شالم إ ار مالد ش.م.ل.؛
"الهيئة" تع ل امئم األقرام ال المم قالنلا؛
"اللجنة" تع ل اللج م ال ش لم قباا ً للب د ثانما ً  )10ما الجدء األقل ما اذه الالئلم الت ممذصم ؛
"سعر اإلصدار" صع ل النعا اإلس ل للنهم ماابا إلمه الق اإل دار اعد خصم تلدده الشالم اشاط أل صتجاقز
اذا الخصم ننبم  ٪25ما الق اإل دار؛
"عالوة اإلصدار" تع ل متاسا الام م الناقمم للنهم خالل النتم أشها النااام لى ادء البانامج اعد خصم النعا
اإلس ل للنهم؛
"القيمة السوقية" تع ل ق مم النهم ال تداقلم بل النام؛
"البرنامج" صع ل اانامج تلممد ال اظمما لعام  2018قالخاص اشالم إ ار مالد ش.م.ل .قال بما شاقطه
قأس امه بل اذه الالئلم التأسمنمم؛
.2

حدود البرنامج

2.1

قم م البانامج التادصاصم  245,000,000درام لى أساس اللد األقصى للخصم ما الق اإل دار ال ن ا اه
أي  %25ما الق اإل دار) درام إماراتل قاللد األقصى لعدد األسهم ال ا إ داراا قباا ً لهذا البانامج
اا 325,357,500سهم قال تناقي قم م  ٪2.5ما رأس مال الشالم ال دبال.

2.2

مد البانامج ستم س اات قص انم إلى أراعم شاائح مد ل شاصلم ثالثم س اات لى ال لا التالل:
أ) مد الشاصلم األقلى :تبدأ ما تارصخ ادء البانامج قت تهل ا هاصم الن م الثالثم ما تارصخ ادء البانامج.
ب) مد الشاصلم الثانمم :تبدأ ما تارصخ ادء الن م الثانمم قت تهل ا هاصم الن م الاااعم ما تارصخ ادء البانامج.
ج) مد الشاصلم الثالثم :تبدأ ما تارصخ ادء الن م الثالثم قت تهل ا هاصم الن م الخامنم ما تارصخ ادء البانامج.
د) مد الشاصلم الاااعم :تبدأ ما تارصخ ادء الن م الاااعم قت تهل ا هاصم الن م النادسم ما تارصخ ادء البانامج.

.3

اإللتحاق بالبرنامج وحدود التحفيز

3.1

تاام اللج م اا ت اد قاائم ال اظمما ال نتلاما قباا ً لشاقط اذا البانامج قب ادء ساصان مد ل شاصلم قل صجاز
إضابم ماظف منتلق بل ألثا ما شاصلم قاسد .

3.2

صتم تاقما اتماقمم التلممد ما ال اظف ال نتلق قتش
أ)

ما صلل:

تارصخ إ دار أسهم التلممد؛

 2تم سناب الام م الناقمم لى أساس متاسا النعا خالل بتا النتم أشها النااام أي  7.4درام للنهم) قسمتم تعدص اذا ال بلغ ا اءا لى متاسا
النت أشها النااام لبدء البانامج ما  1ص اصا  2018إلى  31ماصا .2018
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ب)

دد األسهم الخاضعم إلتماقمم التلممد قطاصام سناب العدد ال هائل لألسهم بل تارصخ اإل دار؛

ج)

شاقط أداء ال اظف قأصم شاقط أخاى إلستلاام أسهم التلممد قباا ً لهذا البانامج؛ ق

د)

امان ص ص لى ساصان شاقط اذا البانامج لى إتماقمم التلممد.

3.3

صتم إخوار ال اظف ال نتلق قالذي تم إدراجه بل أسد شاائح البانامج بل نهاصم ل س م ما س اات البانامج
ا نتاصات أدائه ق دد األسهم ال اتجم ا اذا األداء قالتل صنتلاها بل تارصخ اإل دار اشاط إستمماء ااقى متولبات
البانامج.

3.4

ل صنتلق أي ماظف ألسهم التلممد إذا لان إ دار تلك األسهم ما شأنه مخالمم أصم تشاصعات أق قاانما أق قاارات
سارصم لى الشالم أق بل سالم ارت اب ال اظف مخالمم ألس ام اد الع أق أي ما لاائح الشالم أق سماساتها
الداخلمم قالتى صتم إ ت اداا ما سما آلخا ا ا بل ذلك سماسم التعام بل األسهم قاألقرام ال المم) أق إذا لان
إ دار األسهم مخالما ً إلتماقمم التلممد أق أس ام اذا البانامج.

3.5

ل صجاز لل اظف ال نتلق الت ازل للغما أق ساالم أق نا أي ما سااقه قبق اذا البانامج أق إتماقمم التلممد.

3.6

ل ص ان لل اظف ال نتلق ساام تصاصت أق تلال أراا أق أي ما ساام ال ناا ما األخاى بم ا صتعلق اأسهم
التلممد قب إ دار األسهم قا دار أسهم التلممد له.

.4

إستحقاق أسهم التحفيز

4.1

تاام الشالم اإ دار أسهم التلممد لل اظف ال نتلق قباا ً لشاقط اذا البانامج اعد إ ت اد اللج م قمجلس اإلدار
قتادصم تااصا للهمئم ماباا ً اه تااصا ما مدقق اللنااات صةلد تلااه ما إستمماء شاقط البانامج قامتثال الشالم
لشاقط البانامج لى أن صتا ا التااصا أس اء ال اظمما منتلال أسهم التلممد ق دد أسهم التلممد التل سمتم
إ داراا قسداد ال اظف ال نتلق لنعا اإل دار ا ا ل صتعارض ما الالئلم التأسمنمم أق التشاصعات ال ع ال
اها.

4.2

ماظف منتلق بل

ت ان بتا ل شاصلم ما البانامج ثالث س اات قصانم إج الل أسهم التلممد ال خصصم ل
الشاصلم "األسهم السنوية") لى ال لا التالل:
أ) الن م األقلى %25 :ما إج الل األسهم ال خصصم لل اظف ال نتلق.
ب) الن م الثانمم %25 :ما إج الل األسهم ال خصصم لل اظف ال نتلق.
ج) الن م الثالثم %50 :ما إج الل األسهم ال خصصم لل اظف ال نتلق.

ال يعد الموظف مستحقا ألي أسهم تحفيز تم تخصيصها سنويا أثناء سريان الشريحة إال في حاالت التارك المستحق
وفقا للمادة  4.6و  4.7أو عند استكمال فترة الشريحة الخاصة بالموظف.
4.3

صتم تخصمص األسهم الن اصم ل ماظف منتلق قباا ً ل عدلت األداء المعلمم قباا للب د  4.4التل تلااها الشالم
قأداء ال اظف بل نهاصم ل ام قالتل صتم قماسها اال اارنم ا عدلت األداء التل صتم تلدصداا ما قب الشالم بل
اداصم ل ام "معدل األداء المستهدف") قباا ً للجدقل التالل:
معدلت األداء الفعلية

نسبة اجمالي األسهم المخصصة للموظف سنويا ا

أق ما  %90ما معدل األداء ال نتهد

ل شلء

 %90ما معدل األداء ال نتهد

 %50ما األسهم

 %95 - %91ما معدل األداء ال نتهد

 %75ما األسهم

 %108 - %96ما معدل األداء ال نتهد

 %108 - %96ما األسهم

 %115 - %109ما معدل األداء ال نتهد

 %150ما األسهم
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 %119 - %116ما معدل األداء ال نتهد

 %175ما األسهم

 %120أق ألثا ما معدل األداء ال نتهد

 %200ما األسهم

معدلت األداء ال نتهدبم
4.4

4.5

تش معدلت األداء ال نتهدبم مج ا م أادا
ا ماظف منتلق لى ال لا التالل:

ج ا مم متعلام االشالم قباا ً للب د  4.3قمج ا م أادا

متعلام

أ)

أادا ج ا مم متعلام االشالم قم ها لى سبم ال ثال :تلامق  %90لى األق ما ال اازنم التادصاصم
الشالم ال المم الن اصم ال ت ثلم بل األراا قب استناب الماائد قالااائب قاإلاالك قالستهالك
.)EBITDA

ب)

ااإلضابم إلى ما سبق تاام اللج م اإجااء تاممم س اي ل ماظف منتلق بل نهاصم ل ام لاماس مدى
تلاماه لألادا ال لدد له بل اداصم العام قمناا ته بل أداء الشالم .قتاام الشالم ااماس منتاى أداء
ال اظف ما خالل مةشا صتااق اما  1ق 5درجات سمث ص ان التاممم رقم  1ضعمف األداء) قالتاممم
رقم  5م تاز).

تاار اللج م مدى استمماء معدلت األداء ال ذلار أ اله.

سالت ال اظف التارك ال نتلق
4.6

بل سالم إنهاء القم الع ما ال اظف ال نتلق ما قب الشالم ألسباب إ اد ام لم الشالم أق خمض الع الم أق
إلغاء الاظممم أق دمجها ما قظممم أخاى دقن أن ص ان سبب اإلنهاء راجعا ً لل اظف صنتلق ال اظف أسهم
التلممد ال خصصم له قباا ً للااا د التالمم:
أ) تاام اللج م اتاممم أداء ال اظف قأداء الشالم المعلل بل تارصخ إناااء القم

ال اظف ما الشالم.

ب) صتم إستناب أسهم التلممد الخا م اال اظف ا المتا م ذ إنا امه للبانامج ستى تارصخ إناااء القم الع
ما الشالم ما إستناب أسهم جدئمم االت اسب ا بتا الع المعلمم للعام األخما ما اد له.
ج) صتم إ دار أسهم التلممد لل اظف بل نمس تارصخ إ دار األسهم لباقل ال اظمما الخاضعما ل مس الشاصلم.
4.7

بل سالم إناااء القم الع ما ال اظف ال نتلق ألسباب الابا أق إنهاء الشالم لعالقم الع ما ال اظف
انبب العجد صنتلق ال اظف أق قرثته بل سالم الابا ) أسهم التلممد ال خصصم له قباا ً للااا د التالمم:
أ) تاام اللج م اتاممم أداء ال اظف قأداء الشالم المعلل بل تارصخ إنتهاء القم

ال اظف ما الشالم.

ب) تاام اللج م اتادصا إبتااضل ألداء ال اظف قأداء الشالم ا المتا م ذ إنتهاء القم
الشالم ستى نهاصم بتا الشاصلم التل ص ت ل إلمها اإبتااض تلاق ج ما معدلت األادا
قال اظف ا نبم .%100

ال اظف ما
ال نتهدبم للشالم

ج) صتم إستناب أسهم التلممد الخا م اال اظف ا لام بتا الشاصلم التل ص ت ل إلمها قباا ً للب اد النااام.
د) صتم إ دار أسهم التلممد لل اظف أق قرثته بل سالم الابا ) بل أقاب با م م
الع .

م اعد إنتهاء القم

.5

حالت عدم اإلستحقاق

5.1

ل صجاز أن صنتممد أي ماظف ما اذا البانامج أق إ دار أسهم تلممد له بل اللالت التالمم:
أ) إذا ما تم إصاابه ا الع
ب) إنتهاء القم الع
اإنهاء القم الع

أق إنهاء القم الع

معه ألسباب تأدصبمم.

بل غما سالت ال اظف التارك ال نتلق ال بم م االب دصا  4.6ق  4.7أ اله أق تادصم إخوار
ما قب ال اظف أق رب الع قب إ دار أسهم التلممد.
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ج) سصال ال اظف لى تاممم أداء أق ما ثالثم ما خ نم بل أي ما س اات مد الشاصلم التل ص ت ل إلمها.
5.2

ل صجاز أن صنتممد ال اظف ال نتلق ما اذا البانامج أق إ دار أسهم تلممد له إذا قارت اللج م دم تلاق أي
ما شاقط األداء أق أنه لم صعد ما ال ا تلاماها.

5.3

ل صجاز أن صنتممد أي ماظف ما اذا البانامج أق إ دار أسهم تلممد له إذا قارت اللج م دم تلاق أي ما شاقط
البانامج أق إتماقمم التلممد.

.6

اإلجراءات الواجب اتباعها حين يصبح التحفيز مستحق

6.1

صتم إ دار أسهم التلممد ل

شاصلم ما شاائح ال اظمما ال نتلاما قباا ً لإلجااءات التالمم:

أ) صتم إ ت اد دد األسهم ال دما إ داراا ل ماظف منتلق اعد مااجعم تلاق شاقط اإلستلاام ما قب
اللج م قمجلس اإلدار قمدقق سنااات الشالم قالهمئم.
ب) صتم إ دار أسهم التلممد لل اظف ال نتلق اعد اإلبصا الن اي أق ال اسلل لبمانات الشالم ال المم.
6.2

قب إ دار أسهم التلممد صاام ال اظف ال نتلق انداد سعا إ دار األسهم التل سملص
إ دار أسهم التلممد اام م إس مم معادلم للام م اإلس مم ألسهم الشالم قصتم تص ممها اش
األخاى الصادر ما نمس المئم.

6.3

صتم م ح التلممد:
أ)

ما خالل إ دار أسهم جدصد ؛ ق/أق

ب)

أي آلمم أخاى م اسبم لهذا الغاض تاابق لمها الهمئم.

لمها للشالم .قص ان
متناقي ما األسهم

.7

حالت المطالبة باسترداد أسهم التحفيز

7.1

صجاز للشالم بل أي ققت لسق لى إ دار أسهم التلممد موالبم أي ماظف سبق سصاله لى أسهم تلممد
سااء لان ل صدال ماظما ً االشالم أق اناوعت لته اها) ااد جدء ما أق ج ما األسهم التل سص لمها أق دبا
مبلغ نادي صناقي قم تها بل تارصخ صلدده مجلس اإلدار بل اللالت التالمم:
أ)

إذا تبما قجاد أخواء بل البمانات ال المم للشالم ما شأنها أن تةثا لى دد أسهم التلممد التل سص
لمها ال اظف أق استلااقه لها؛ أق
لمها ال اظف

ب)

إذا تبما قجاد استمال لى الشالم ما شأنه أن صةثا لى دد أسهم التلممد التل سص
أق استلااقه لها؛ أق

ج)

إذا تبما قجاد أي انتهالات ما جانب ال اظف لااا د النلاك الخا م االشالم أق م ارسات أخاى ما
شأنها أن تةثا لى دد أسهم التلممد التل سص لمها ال اظف أق استلااقه لها.

.8

إدارة البرنامج وتعديل أحكامه

8.1

صاام مجلس اإلدار اتش م لج م التلممد قتتالى منئالمم الت ممذ المعّال للبانامج ا ا بل ذلك ال هام التالمم:
أ) مااجعم قا ت اد قتعدص قاائم ال اظمما ال ةالما لإلدراج بل شاائح البانامج.
ب) مااجعم قا ت اد معدلت أداء الشالم قاداء ال اظمما ال نتلاما ققماس مدى تلاق تلك األادا
صتم تخصمصه ما أسهم تلممد إزاء تلك األادا .

س اصا ً قما

ج) مااجعم قا ت اد العدد ال هائل ألسهم التلممد ال دما إ داراا ل ماظف منتلق د نهاصم بتا ل شاصلم
ت همدا ً لعاض نتاجئها لى مدقال اللنااات قمجلس اإلدار قالهمئم.
د) التلاق ما تاابا لابم شاقط اإلستلاام قب قمام الشالم اإ دار أسهم التلممد.
ه) إ داد تااصا تمصملل ل تائج أ الها قالذي صتم مااجعته قإ ت اده ما قب مدقق سنااات الشالم قمجلس
اإلدار الهمئم.
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ق) ا ت اد اتماقمات التلممد ما ال اظمما ال نتلاما قإ دار قتلال لابم اإلخوارات ال تصلم اها.
ز) تمنما قتاضمح قتوبمق قإدار لابم األمار ال تعلام اهذا البانامج.
8.2

ت ان قاارات اللج م بم ا صتعلق اتمنما قتوبمق ا اد اذا البانامج أق بل أي ندال صتعلق اهذه الب اد أق بل أي
منألم تتعلق اهذا البانامج نهائمم قملدمم ما لم صتم الوعا لمها قإلغائها ما قب جهم ذات اختصاص.

8.3

صجاز للشالم اعد ماابام الهمئم قالج عمم الع اممم لل ناا ما قبل اللالت التل تن ح اها التشاصعات تعدص ا اد
اذا البانامج ما سما آلخا.

8.4

تاام إدار الاقاام الداخلمم االشالم ا ااجعم البمانات التل صتم تادص ها للج م للتلاق ما إلت الها قدقتها.

.9

شروط التوظيف

9.1

ل تتأثا ساام قالتدامات الشالم أق ال اظف التل تتاتب لى اد الع
أس ام اذا البانامج أق اتماقمم التلممد أق ت ممذ أي م ه ا.

9.2

ل صعول اذا البانامج أق إتماقمم التلممد أي سق لل اظف بل الست اار االع االشالم ل ا ل صةثا اذا البانامج
ال اظف ال نتلق بل أي ققت.
لى سق الشالم بل إنهاء
أق إتماقمم التلممد اأي ش

9.3

اشتااك ال اظف بل شاصلم أق اانامج للتلممد ل صعول اللق لل اظف بل اإلشتااك بل أي شاصلم أق اانامج
تلممد اَخا.

9.4

أصم ممد مالمم أق م مم أق أسهم تلممد صلص لمها ال اظف قباا ً لهذا البانامج أق اتماقمم التلممد ل تش
ما أجا ال اظف قل تلنب ألغااض م ابأ نهاصم الخدمم قباا ً لعاد الع ا اتاى أس ام الاانان الع ).

جدءاً

.10

إقرارات الموظف المستحق

بم ا اما ال اظف قالشالم اأي ما

صاا ل ماظف منتلق قصاابق ما خالل إشتااله بل اذا البانامج أق ما خالل تاقما إتماقمم التلممد

لى أنه:

 )1قد قاأ قبهم ققابق لى ا اد اذا البانامج؛
 )2ج ما إجااءات ققاارات قتمنماات الشالم قاللج م لب اد اذا البانامج قاتماقمم التلممد نهائمم قملدمم نهائمم
قملدمم ما لم صتم الوعا لمها قإلغائها ما قب جهم ذات اختصاص؛
 )3لابم ال خاطا ال اشئم ا ال داصا قاللاام التل صلص لمها ال اظف ا اجب اذا البانامج أق اتماقمم التلممد
ا ا بل ذلك قادقن سصا اإلستث ار بل قت لك أسهم الشالم تاا لى منئالمم ال اظف قسده قل تتل الشالم
أي التدام اخصاص تلك األسهم أق تلك اللاام ا ا بل ذلك قادقن سصا الام م الناقمم لتلك األسهم أق أصم تغماات
بل تلك الام م؛ ق
 )4سم تث ل ابم التشاصعات قالااانما قالااارات قاللاائح الخا م ات لك قتداقل األقرام ال المم الخا م االشالم
قلاائح الشالم ال عت د بل اذا الخصاص.
.11

اإلخطارات

11.1

صجاز تنلمم أي إخوار ما ال اار تادص ه إلى الشالم اصمم شخصمم أق إرساله االباصد اإلل تاقنل أق المالس أق
اواصام إل تاقنمم أخاى أق االباصد العادي إلى ال اا الاس ل للشالم أق أي اان آخا قد تااره اللج م أق قلم
معما سنب األ ال قصخوا اه ال اظمان ال نتلاان ألسهم التلممد).

11.2

إذا تم إرسال اإلخوار االباصد بإنه صعد منتل ا ً اعد ماقر  72سا م ما تارصخ إرساله االباصد قخت ه االش
الصلمح أق اعد  7أصام ما إرساله إذا لان ال اس قال نتلم صام ان بل دقل مختلمم .قتعد اإلخوارات ال اسلم
االباصد اإلل تاقنل أق المالس أق اواصام إل تاقنمم أخاى منتل م اعد ماقر  24سا م ما تارصخ إرسالها بل ظ
دم قجاد دلم لى دم التنلمم.

11.3

صتم إرسال التصالت االباصد لى منةقلمم ال نتلم ال ع ل قل تتل الشالم أي منةقلمم تجاه أي ما اةلء
األشخاص بم ا صتعلق اأي إخوار أق قثمام أق اتصالت أخاى مادمم أق ماسلم اهذه الواصام.
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.12

القانون الواجب التطبيق

12.1

صخاا اذا البانامج قأصم موالبم أق ندال ص شأ ه أق صتعلق اه سااء لان ذق طبمعم تعاقدصم أم غما تعاقدصم قصمنا
طباا ً لااانما دقلم اإلمارات العاامم ال تلد .

12.2

ص ان ل لالم اإلمارات العاامم ال تلد الختصاص الااائل اللصاي بم ا صتعلق اج ما ال دا ات التعاقدصم
قغما التعاقدصم التل ت شأ ا اجب اذا البانامج أق أي ما األمار ال تما م ه.
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