س َاسة ماكفأة أغضاء جموس الدارة وانوجان املنبثلة غن جموس الدارة والدارة امخنفِذًة ابمرشكة امسؼودًة نودسوًق (اسواق املزرػة)
 املؼدةلمتيَد :
يف حدود ما هص ػوَو هظام امرشاكت ومواحئو امخنفِذًة وهص املادة ( )12من امنظام السايس نورشكة متت ضَاؿة ىذه
امس َاسة وذكل ملاكفأة أغضاء اجملوس وأغضاء انوجان املنبثلة غن اجملوس والدارة امخنفِذًة مبا ًخفق مع أىداف امرشكة .
أ ً
ول :أىداف املاكفأت
من الىداف الساس َة نورشكة خذب امكفاءات املؤىةل من أخل امؼمل يف اجملوس وانوجان املنبثلة منو والدارة امخنفِذًة
وحركز امرشكة يف احلفاظ ػىل الفراد املؤىوني اذلٍن ًؤمنون بلمي وأىداف امرشكة وحترص امرشكة حبَر ًخلاىض ىؤلء
الفراد اذلٍن ًؼموون يف اجملوس وانوجان والدارة امخنفِذًة أفضل الحور يف نوحفاظ ػىل ػداةل داخوَة والاس مترار يف دفع
املاكفأت هظري أداءمه نوحفاظ ػىل س َاسة ثنافس َة ثخواكب مع كعاع امؼمل يف رشاكت أخرى .
اث ًهَا :أمَة املاكفأت
ختخص جلنة املاكفأت وامرتش َحات ابمخوضَة جملوس الدارة مباكفأت أغضاء اجملوس وانوجان املنبثلة غن اجملوس وكبار
امخنفِذًني ً
ظبلا نوس َاسة املؼمتدة ػىل أن ٍراغى يف س َاسة املاكفأت امخايل :
أ  -اوسجام املاكفأة مع اسرتاثَجَة امرشكة وأىدافيا .
ب – متنح املاكفأة هبدف حر أغضاء جموس الدارة والدارة امخنفِذًة ػىل امؼمل يف اجناح امرشكة وحمنَهتا .
ج– اوسجام املاكفأة مع ظبَؼة وجحم اخملاظر ابمرشكة .
د  -اس خلعاب امكفاءات الدارًة املؤىةل واحملافظة ػوهيم وحتفزيمه .
ه  -حتدد املاكفأة بناء ػىل مس خوى اموظَفة وامليام واملسؤومَات املنوظة بشاؿويا واملؤىالت امؼومَة واخلربات وامليارات
ومس خوى الداء .
ً
اثمثا :ماكفأة أغضاء جموس الدارة
حسب هص املادة (  )12من امنظام السايس نورشكة ثخكون ماكفأة جموس الدارة من ماكفأت وبدلت حضور ومزااي
مامَة أوغَنِة حبَر لثخجاوز مبوؽ ( ) 555,555مخسٌلئة أمف رايل ملك غضو ويف حدود ما هص ػوَو هظام امرشاكت
ومواحئو  ،وجيب أن ٌش متل ثلرٍر جموس الدارة اىل ادلؼَة امؼامة امؼادًة ػىل بَان شامل ملك ما حطل ػوَو أغضاء جموس
الدارة خالل امس نة املامَة من ماكفأت وبدل مرصوفات وؿري ذكل من املزااي  ،وأن ٌش متل كذكل ػىل بَان ما كبضو أغضاء
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اجملوس بوضفيم ػاموني أو ادارًني أو ما كبضوه هظري أغٌلل فنَة أو ادارًة أو اسدشارات وأن ٌش متل أ ً
ًضا ػىل بَان بؼدد
خوسات اجملوس وػدد اجلوسات اميت حرضىا لك غضو من اترخي أخر احامتع نوجمؼَة امؼامة وأن ل حكون املاكفأة مبنَة
بشلك مبارش أو ؿري مبارش ػىل حتلِق أرابح نورشكة .
ر ً
ابؼا :ماكفأة أغضاء انوجان
جيب أن ٌش متل لحئة معل لك جلنة من انوجان ػىل املاكفأت اخلاضة بأغضاهئا .
ً
خامسا :ماكفأت الدارة امخنفِذًة
جش متل ماكفأت الدارة امخنفِذًة ػىل ما ًًل :
 – 2راثب أسايس ًرصف ً
شيراي .
 – 1بدلت جشمل ػىل سبِل املثال ل احلرص  -بدل سكن  -بدل س َارة  -بدل ىاثف  -بدل ثؼومي ملبناء .
 – 3مزااي ثأمِنَة ػىل سبِل املثال ل احلرص – ثأمني ظيب هل ومؼائوخو – ثأمني ػىل احلَاة جشمل ( اضاابت امؼمل وامؼجز
اجلزيئ واملكي واموفاة أزناء امؼمل ) .
 – 4مزااي جشمل اخازة س نوًة – ثذاكر سفر س نوًة – سائق خاص – ماكفأة هناًة اخلدمة .
 – 5ماكفأة س نوًة مرثبعة مبؤرشات الداء ً
وفلا نوخلِمي اذلي ًمت هبذا اخلطوص .
ً -6مت اغامتد اخلعط وامربامج واملوهجات امؼامة ملاكفأت كبار امخنفِذًني من كبل جلنة املاكفأت وامرتش َحات .
ً – 7لوم امرئُس امخنفِذي بدنفِذ س َاسة املاكفأت نوموظفني وكبار امخنفِذًني يف ضوء اخلعط وامربامج واملوهجات امؼامة
اميت ثلرىا جلنة املاكفأت وامرتش َحات .
ً
سادسا :اجلية اخملخطة بس َاسة املاكفأت
ختخص جلنة املاكفأت وامرتش َحات ابملراحؼة ادلورًة ميذه امس َاسة وثلِمي مدى فاػوَهتا يف حتلِق أؾراض امرشكة وىذه
امس َاسة كابةل نوخحدًر وامخؼدًل مخامتىش مع املخـريات يف ظل ظروف امسوق .
ً
سابؼا :أحاكم خذامِة ( امنرش وامخؼدًل )
ًؼمل مبا خاء يف ىذه امس َاسة وًمت الامزتام هبا من كبل امرشكة اغخبار ًا من اترخي اغامتدىا من كبل ادلؼَة امؼامة نومسامهني
وثنرش ىذه امس َاسة يف موكع امرشكة المكرتوين همتكني املسامهني وامؼامة وأحصاب املطاحل من الظالع ػوهيا .
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