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التنفيذية وذلك    الجمعيةتبنت   املنبثقة عنه واإلدارة  اللجان  اإلدارة وأعضاء  ملكافآت أعضاء مجلس  السياسة  هذه 

بغرض اتباع سياسة وقواعد واضحة للمكافآت ولضمان تطبيق الحوكمة املثلى وتطبيق مبادئ اإلفصاح والشفافية  

تنافسية بالشكل الذي يجذب األفراد  أمام املساهمين. كما تهدف هذه السياسة إلى ضمان سن برامج وخطط مكافآت 

أصحاب الكفاءة والقدرة واملوهبة للعمل في مجلس اإلدارة واللجان املنبثقة عنه واإلدارة التنفيذية مما يسهم في تحسين  

 للمعايير والضوابط الواردة في نظام    الجمعيةأداء  
ً
تها والئح  الجمعيات التعاونيةوتحقيق مصالح مساهميها، وذلك وفًقا

 ، واألنظمة واللوائح األخرى ذات العالقة.  تنفيذية والالئحة االساسيةال

  

 : 
ً
 مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة كالتالي :ضوابط تكون أوال

 عن عملهم  -1
ً
 . ال يتقاض ى أعضاء مجلس اإلدارة أجرا

قيامهم بخدمة  يجوز ملجلس اإلدارة أن يقرر بعض التعويضات لتغطية النفقات التي يتكبدها األعضاء أثناء   -2

 الجمعية

 يجوز للجمعية العمومية أن تمنح مكافآت مقطوعة ملجلس اإلدارة أو ألشخاص معينين من املجلس  -3

 . من األرباح السنوية املحققة بعد استقطاع النسب النظامية %10بنسبة ال تزيد عن 

 

 : ضوابط مكافآت أعضاء اللجان املنبثقة من مجلس اإلدارة:  
ً
 ثانيا

 ومن ثم تعتمد من الجمعية  العمومية العادية .لعضوية لجانه املنبثقة منه  باملكافأة املناسبةاإلدارة  مجلس يوص ي

عند تشكيل عضوية اللجان املنبثقة من مجلس اإلدارة، يراعي عدد اللجان التي يمكن لعضو املجلس أن يشغلها ،بحيث  

 ال يتجاوز إجمالي ما يتقاضاه العضو من مكافآت عن عضويته في املجلس واللجان الحد األعلى . 

  

 
ً
 : ضوابط مكافآت اإلدارة التنفيذية:   ثالثا

السنوي املكافأة  حدد 
ُ
وفق    للجمعيةالتنفيذي    للمديرة  ت وغيرها  واالستراتيجية  املالية  لألهداف  تحقيقه  على  بناًء 

 السياسة املعتمدة في الجمعية. 

حتسب املكافأة السنوية لإلدارة التنفيذية في الجمعية وفق السياسة واآللية للمكافأة السنوية املعتمدة في الجمعية. 
ُ
 ت

 ( الراتب األساس ي واملزايا والبدالت)خصصة لإلدارة التنفيذية لتشمل يتم تحديد الرواتب واملزايا امل 

 



 : أحكام عامة :
ً
 رابعا

 يتم إيقاف صرف املكافأة أو استردادها إذا تبين أنها تقررت بناًء على معلومات غير دقيقة قدمها عضو مجلس اإلدارة. 

 رد في اللوائح واألنظمة ذات العالقة .  يراعى في مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان املنبثقة عنه ما و 

في جميع األحوال ال يتجاوز مجموع ما يحصل عليه عضو مجلس اإلدارة من مكافآت ما تقض ي به األنظمة والضوابط 

 التي تضعها الجهة املختصة، وفي حدود ما نص عليه نظام الشركات ولوائحه.  

مناصب تنفيذية أو فنية أو إدارية أو استشارية إضافية يكلف  يستحق العضو مكافأة نظير ما يسند إليه من أعمال أو  

 .الجمعيةبها في 

 

 

 

 : اإلفصاح: 
ً
 خامًسا

يجب أن يفصح مجلس اإلدارة في تقريره السنوي عن تفاصيل هذه السياسة وآليات تحديد مكافآت أعضاء املجلس 

مكافآت   وإجمالي  التنفيذي ولجانه،  املالياملدير  واملزايا  واملبالغ  مجلس ،  أعضاء  من  لكل عضو  املدفوعة  والعينية  ة 

اإلدارة مقابل أي أعمال أو مناصب تنفيذية أو فنية أو إدارية أو استشارية، ويكون اإلفصاح بشكٍل إلزامي ومفصل في  

 .تقارير مجلس اإلدارة التي تصدر عن الفترات املالية بشكٍل مفصل 

 

  

 


