
 

 

 
 

 یكون للمصطلحات التالیة المعاني الموضحة قرین كل منھا :

  
 قانون الشركات في شأن الشركات التجاریة وأیة تعدیالت تطرأ علیھ من وقت آلخر. 2015) لسنة 2رقم ( االتحاديالقانون 

قرار رئیس مجلس إدارة المعتمد بموجب الشركات المساھمة العامة  دلیل حوكمةالضوابط واألحكام التي أشتملھا 
 ضوابط الحوكمة .كما ھو معّدل من وقت آلخر، 2020لسنة  )/ر.م 03(الھیئة رقم 

 الھیئة المالیة والسلع. األوراقھیئة 
 السلطة المختصة .دائرة التنمیة االقتصادیة بإمارة دبي

 الشركة .شركة اإلتحاد العقاریة ش.م.ع
 المجلس .الشركة ةإدارمجلس 

عضو مجلس  .شخص طبیعي أو ممثل شخص اعتباري، الذي یشغل عضویة مجلس إدارة الشركة
 اإلدارة

 الرئیس .رئیس مجلس اإلدارة
عضو مجلس  العضو الذي یشغل وظیفة بالشركة أو یتقاضى راتبِا شھریا أو سنویاً منھا.

 اإلدارة التنفیذي
س ـمجل وـكعض یتقاضاھا لتيا ةلمكافأا تعتبر الو منھا تبارا ىـیتقاض الو ركةـبالش ةـظیفو یشغل ال يلذا لعضوا

 .اً تبرا إدارة
عضو مجلس 

 إدارة غیر تنفیذي
 اللجان الدائمة  وھي لجنة الترشیحات والمكافآت ولجنة التدقیق. قرار من المجلس المشكلة بموجباللجان 

 
 
 

 المقدمة  .1
 
 الغرض من السیاسة .1.1

 
 أعلى المعاییرضمان تطبیق أعضاء مجلس اإلدارة لو مكافأة رئیستحدید طریقة احتساب  .أ

إلدارة الشركة بنجاح واالحتفاظ  الكفاءات المناسبةمن خالل جذب  ،الفعال القائمة على األداء
 ألداء الشركة مما یصب في مصلحة المساھمین. مستقبلیة مستمرةقیمة  لخلق، بھم وتحفیزھم

؛ من خالل الموائمة الدائمة الشركة أداء بقابلیتھا على التغییر بما ینسجم مع المكافآت تتسم .ب
 .طویلة األمدمتوسطة و االستراتیجیةمع أھدافھا  والمستمرة

 
 التحدیث المستمر واالعتماد .1.2

 
وافق المساھمون على ھذه السیاسة في اجتماع الجمعیة العمومیة السنوي المنعقد بتاریخ  .أ

.……………… 

 مسودة

مكافآت سیاسة  
لشركة االتحاد العقاریة ش.م.ع مجلس اإلدارة   

 
 2021مارس  21: األول  اإلصدار

 



 

 

 ،كلما اقتضت الحاجةتقوم لجنة الترشیحات والمكافآت بمراجعة وإعادة تقییم ھذه السیاسة  .ب
اإلدارة لمراجعتھا یجب التوصیة بأي تعدیالت مھمة تنشأ عن المراجعة إلى مجلس و

تتوافق مع المتطلبات ذات الصلة ة للتأكد من أنھا ومیوالحصول على موافقة جمعیة العم
، وفقا للتعدیالت وضوابط الحوكمة وتعلیمات الھیئة المنصوص علیھا في قانون الشركات

 التي تطرأ من وقت آلخر.
 
 

 والبدالت مكافآتال .2
 
 مكافآتھ ویقوم برفع البیانات المالیة السنویة المدققة الموافقة علىبعد  مجلس اإلدارة یقترح 2.1

 علیھا.السنویة العتمادھا والموافقة  العمومیة جمعیةال مقترح بشأنھا إلى
 
 :التالیة الضوابطأن یتم مراعاة ، یجب السنویة على الجمعیة العمومیة المكافآتعند اقتراح  2.2
 

ال تتجاوز دارة نسبة مئویة المقترحة لرئیس وأعضاء مجلس اإل المكافآت أن تكون .أ
بعد خصم جمیع االستھالكات ویتم احتسابھا ، من صافي أرباح السنة٪ 10

 واالحتیاطیات.
 السلطةالغرامات التي قد یتم فرضھا على الشركة من قبل الھیئة أو یتم خصم  .ب

بسبب المخالفات المرتكبة من قبل المجلس لقانون الشركات أو النظام المختصة 
ویجوز  ،من إجمالي قیمة المكافآت المنتھیةخالل السنة المالیة  للشركةاألساسي 

للجمعیة العمومیة أن تقرر عدم خصم ھذه الغرامات أو جزء منھا إذا رأت أّن ھذه 
 الغرامات لم تنجم عن تقصیر أو خطأ من جانب المجلس.

میة بعد المصادقة علیھا من الجمعیة العمو –مكافآت أعضاء المجلس  توزیعیتم  .ت
مجلس خالل الاجتماعات  مشاركة األعضاء وحضورھممرات  وفقا لعدد –السنویة 

 :للضوابط التالیة وذلك وفقا السنة المنتھیة
 

i. الحد  بشكل شخصي یحضر الذيمجلس اإلدارة  عضو یستحق
خالل  - أربعة على األقل -األدنى من اجتماعات مجلس اإلدارة 

 كاملة. مكافأةالحصول على  العام
ii.  الحد  بشكل شخصي یحضرال  الذيمجلس اإلدارة  عضو یستحقال

 خالل - أربعة على األقل -اجتماعات مجلس اإلدارة  مناألدنى 
على حصة تناسبیة  یحصلولكن ، على مكافأة كاملة الحصول العام

بشكل شخصي  حضرھامن المكافأة بناءً على عدد االجتماعات التي 
 .خالل العام

 
مقابل أداء  )سنوي/شھري( التنفیذیینمجلس اإلدارة  ألعضاءراتب یجوز دفع  .ث

یتم اقتراح رواتب األعضاء التنفیذیین من قبل لجنة الترشیحات و ،واجباتھم التنفیذیة
 وفقا للضوابط التالیة:مجلس اإلدارة، ویتم تحدیدھا  ویعتمدھا والمكافآت، ویراجعھا

 
i. مھارات العضو التنفیذي وخبراتھ. 
ii.  أعمال الشركةمستوى مساھمتھ في. 
iii.  معقوال ومتناسباً مع أداء الشركةالراتب أن یكون. 

 



 

 

ال یحق لألعضاء غیر التنفیذیین تحت أي ظرف الحصول على راتب شھري أو  .ج
 .سنوي من الشركة

ال یتجاوز  - الدائمة إجتماعات اللجاندفع بدل حضوربموافقة الرئیس یجوز  .ح
في  عضویة یشغلونألعضاء مجلس اإلدارة الذین  -لكل اجتماع درھم  10،000

 تلك اللجان.
یبذلون جھوًدا خاصة أو یقومون  ألعضاء مجلس اإلدارة الذین مكافآتیجوز منح  .خ

 في مجلس اإلدارة كأعضاءالمعتادة  مبعمل إضافي لخدمة الشركة بما یتجاوز واجباتھ
علیھا بموجب قرار المجلس للمصادقة على  وعرضھا المكافآتتلك  تحدیدویتوجب 

 .یصدر منھ
ال یجوز صرف بدل حضور لرئیس أو عضو مجلس اإلدارة عن اجتماعات مجلس   .د

 اإلدارة.
التي  بجمیع النفقاتیجوز بموافقة الرئیس حصول ومطالبة أعضاء مجلس اإلدارة  .ذ

 واالنتقال واإلقامة على سبیل المثال ال الحصر، نفقات السفر تكبدوھا لمزاولة مھامھم
 ....الخ

 
 اإلفصاح .3

 
التي تم  المبالغالسنوي تفاصیل وأسباب جمیع  تقریر الحوكمةسیحرص المجلس على أن یتضّمن 

 وفقا لھذه السیاسة. ألعضاء مجلس اإلدارة بشكل تفصیليسدادھا من قبل الشركة 
 
 ضریبة القیمة المضافة .4

 
 السیاسة صافیة من ضریبة القیمة المضافة.ستكون جمیع أنواع المكافآت المدفوعة لألعضاء وفقا لھذه 

 
 


