
 
 
 
 
 

 

 ( بسياسة حوكمة الشركات11الملحق )
 سياسة مكافآت مجلس اإلدارة

 ش.م.ع. مولزإعمار 
 تعريف المصطلحات

 يكون للمصطلحات الواردة أدناه المعاني المبّينة إزاء كل منها:
 المعنى المصطلح

أو راتب شهري مقابل العمل  ،أو بدالت ،إضافية مصاريفمن  فتألّ تي تال المكافآتنوع  البدالت
 من هذه السياسة. 5 ه بموجب البندمنصوص عليكما هو اإلضافي، 

 مجلس إدارة الشركة. المجلس
 إحدى لجان المجلس.  مجلساللجنة 
 من هذه السياسة. 3 بموجب البند انوع المكافآت المنصوص عليه العالوة

 من قبل المجلس كرئيس مجلس اإلدارة. المعّينالعضو  رئيس ال
اعتماد  بشأن 2020ر.م( لسنة /3قرار رئيس مجلس إدارة هيئة األوراق المالية والسلع رقم ) قانون الحوكمة

  ، كما هو معّدل من وقت آلخر.دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة
 ش.م.ع. مولزإعمار  الشركة

بشأن الشركات التجارية، كما هو معّدل من وقت  2015لسنة  (2االتحادي رقم )القانون  قانون الشركات
 آلخر.

 دائرة التنمية االقتصادية في دبي. الدائرة
 عضو المجلس الذي يعمل كمدير تنفيذي في الشركة. تنفيذيالعضو ال

والنفقات المعقولة  لمصاريفلتغطية ا اءعضألحد االشركة أل امهتقدّ نوع التعويضات التي  النفقات
 6 بندال بموجبمنصوص عليه كما هو عن الشركة،  نيابة   بالفعلالعضو هذا دها التي تكبّ 

 من هذه السياسة.
بموجب قانون منصوص عليه االجتماع السنوي للجمعية العمومية لمساهمي الشركة كما هو  الجمعية العمومية

 .الشركات
 تنفيذي في المجلس. عضو تنفيذي أو عضو غير  العضو

 عضو المجلس الذي يعمل كمدير غير تنفيذي في الشركة. تنفيذيالعضو غير ال
 لجنة الترشيحات والمكافآت المنبثقة عن المجلس. اللجنة

 من وقت آلخر. كما هي معّدلة، الماثلةياسة مكافآت مجلس اإلدارة س السياسة
 من هذه السياسة. 4التعويض المنصوص عليه بموجب البند  الراتب
 هيئة األوراق المالية والسلع. الهيئة



 
 
 
 
 

 

منصوص عليه كما هو مجلس، ال جلسات إحدى لجانمقابل حضور  ةالمدفوع تنوع البدال بدل حضور الجلسات
 .من هذه السياسة 5 بموجب البند

 
 المقدمة .1

 ة.وميمجلس والجمعية العممن قبل الاعتمادها  تملقانون الحوكمة و  وفقا   اللجنةتم إعداد هذه السياسة من قبل  1.1
ومشاركتهم  ،ومساهماتهم ،رئيس عن أدوارهمالمكافآت األعضاء و  احتساب تحديد طريقة فيالغرض من هذه السياسة يتمّثل  1.2

المفروضة  لألعضاء؛ و)ب( القيود سدادهامن خالل تحديد: )أ( أنواع الدفعات والمكافآت التي يمكن  همجلس ولجانالفي 
 على هذه الدفعات والمكافآت.

 المبادئ .2
ها تتوافق مع ال وعلى النحو المنشود، وأنّ تنفيذها بشكل فعّ أنه يتم د من لجنة للتأكّ المن قبل  مراجعة هذه السياسة سنويا  تتم  2.1

 لة من وقت آلخر.المعدّ  مافي قانون الحوكمة وقانون الشركات، بصيغته امنصوص عليهالالمتطلبات ذات الصلة 
 ة.موميمن قبل الجمعية الع ويتم اعتمادهامجلس اللجنة على هذه السياسة من قبل التعديالت جوهرية تقترحها  ةتتم مراجعة أي 2.2
لجذب والحفاظ على  ةر ومبرّ  ةرئيس كافيالألعضاء و امكافآت  مكّوناتمستوى و مجلس أن اللجنة و ال كل من ضمنيس 2.3

أن تكون في جميع األوقات ، و المتوقعة من هذه األدوار بشكل صحيح الواجباتأداء  قادرين علىالموهوبين ال شخاصاأل
 معقولة ومتناسبة مع أداء الشركة.

لهذا األداء المالي والطريقة التي يتم  ما يتطلب تقييما   ،المتوسط والطويلترتبط مكافآت األعضاء بأداء الشركة على المدى  2.4
ركات مماثلة أو قطاعات أخرى ذات الصلة، شفي بيانات   النظرضا  أي لجنةيجوز لللمراجعة السنوية،  استعدادا  و تحقيقه بها. 

 الجغرافية. تهامع األخذ في االعتبار حجم أعمال الشركة، وتعقيدها، وبصم
أنواع المكافآت المنصوص عليها في هذه السياسة ولن يحق لألعضاء الحصول على أي  فيمكافآت األعضاء فقط  لتتمثّ  2.5

 شكل آخر من المكافآت من الشركة.
 العالوة .3

 .قانون الشركات وقانون الحوكمةبمقتضى ومع مراعاة  لألعضاء سنويا   عالوةيجوز دفع  3.1
٪ من صافي أرباح السنة المالية السابقة )بعد خصم جميع االستهالكات 10 العالوات نسبةال يتجاوز المبلغ اإلجمالي لجميع  3.2

 واالحتياطيات(، أيهما أقل.
 قيمة العالوةعلى المساهمين  يقترح المجلس، عالواتدفع البخصوص  لجنةالمة من في االعتبار المقترحات المقدّ  بعد األخذ 3.3

لموافقة مساهمي  عالواتال قيمةخضع تو  ،السنة الماليةتلك ب المتعلقةة يممو الجمعية العاجتماع لكل سنة مالية سابقة في 
 الجمعية العمومية وفقا  لقانون الشركات.اجتماع الشركة في 

 معتمد من قبلو اللجنة  قبلمن  د سنويا  أعاله وكما هو محدّ  3.2 لحد اإلجمالي المنصوص عليه في الفقرةا دائما   مع مراعاة 3.4
 عالوة األشكال التالية:ال تتخذالمجلس، قد 

 نسبة من صافي أرباح الشركة للسنة المالية السابقة؛ .أ



 
 
 
 
 

 

 نسبة من صافي األرباح القابلة للتوزيع؛ أو .ب
 تناسب مع أداء الشركة.ممبلغ ثابت معقول و  .ج

قانون لمجلس قبل ال من المخالفات المرتكبةدائرة بسبب الهيئة أو الفرضها على الشركة من قبل  يتمالغرامات التي قد  إنّ  3.5
للجمعية يجوز . و عالوةال قيمةمن إجمالي  يتم خصمها الشركات أو النظام األساسي للشركة خالل السنة المالية السابقة

تقصير أو خطأ من جانب  نجم عنهذه الغرامات لم ت نّ ر عدم خصم هذه الغرامات أو جزء منها إذا رأت أة أن تقرّ وميالعم
 مجلس.ال

العالوة مجلس الالشركة لكل عضو من أعضاء  تدفع، العموميةالجمعية  اجتماع في واعتمادها قيمة العالوةعند تحديد  3.6
 .العموميةالجمعية تاريخ انعقاد  من يوما   15في غضون  الخاصة به

 الرواتب .4
 العالوات:باإلضافة إلى 

واجباتهم التنفيذية. يتم اقتراح راتب األعضاء التنفيذيين  أداء مقابل لألعضاء التنفيذيين سنوي أو شهري  راتبيجوز دفع  4.1
 :ما يلي ويتم تحديده مع مراعاة ،جلسمن قبل الم اعتمادهيتم و لجنة المن قبل 

 ؛وخبراته مهارات العضو التنفيذي .أ
 الشركة؛ وفي أعمال  مستوى مساهمته .ب
 مع أداء الشركة على المدى القصير والطويل. ا  ومتناسب كون معقوال  يأن  .ج

 ال يحق لألعضاء غير التنفيذيين تحت أي ظرف من الظروف الحصول على راتب شهري أو سنوي. 4.2
 البدالت وبدل حضور الجلسات .5

لشركة الحصول صالح اخاصة ل مجلس أو يبذلون جهودا  اللقانون الحوكمة، يجوز لألعضاء الذين يشاركون في لجان  وفقا   5.1
لجنة ويوافق عليه مجلس اإلدارة. ال وفقا  لما تقترحهجميع هذه البدالت  ويتم سدادمقابل هذا العمل اإلضافي.  بدالتعلى 
 .إضافيا   أو عمال   خاصا   جهدا   مجلسال تااجتماعأحد حضور  ال يتم اعتبارلشك، ل ومنعا  

بدل تجاوز ي والمجلس. اللجان جلسات حضور  بدلاألعضاء غير التنفيذيين، الحصول على هم في نيحق لألعضاء، بم 5.2
ره لما يقرّ  على أساس شهري أو وفقا   سداده يتمو كل اجتماع، عن درهم إماراتي لكل عضو  12.000 ات مبلغالجلسحضور 

 ا  كون متوّقفية، و موميمن قبل الجمعية الع ويتم اعتماده لجنةالمن قبل  اتالجلسأي بدل لحضور  ويتم اقتراح قيمةمجلس. ال
 رئيس هو إذا كان)أي  لجانهذه المجلس، ومنصب/دور العضو في المجلس، وحضور اجتماعات لجان العلى عدد لجان 

 (.هاد عضو فيأو مجرّ  لجنة المجلس
لألعضاء لحضور اجتماعات  بدل حضور الجلساتمجلس تحت أي ظرف من الظروف منح ليجوز ل المنعا  للشك،  5.3

 لقانون الحوكمة. المجلس، وفقا  
 يجوز لألعضاء الذين:  5.4

 التي تنتمي إليها الشركة؛ أو نفسها من مجموعة الشركات مجلس إدارة شركة تعد جزءا  يشغلون مناصب في  .أ
  للشركة؛ ا  إضافي أو عمال   ا  خاص ا  جهد يقّدمون  .ب



 
 
 
 
 

 

 لجنةال تقترحهه البدالت اإلضافية على النحو الذي أن يتقاضوا هذلقانون المعمول به أو متطلبات المحاسبة، ا مع مراعاة
 مجلس.اللتقدير  لمجموعة، وفقا  المنتمية ل شركةالمن الشركة أو من  مجلس، مباشرة  ويوافق عليه ال

 النفقات .6
ة طيشر  ،السفر( نفقات، على سبيل المثال ال الحصر، هابالمطالبة على أساس فعلي بجميع النفقات )بما فيُيسمح لألعضاء 

 موافقة الرئيس. الحصول على
 ضريبة القيمة المضافة .7

 لهذه السياسة صافية من ضريبة القيمة المضافة. ستكون جميع أنواع المكافآت المدفوعة لألعضاء وفقا  
 الهدايا المقّدمة ألعضاء المجلس .8

 تؤدي إلى تضارب واضح أو فعلي بحيث ،ال يجوز لألعضاء قبول هدايا أو أي مجامالت أخرى من أشخاص أو كيانات
ال يمنع ولكن هذا مجلس في أداء واجباته. ال( على عضو خالفهناشئ عن التأثير المحتمل )المقصود أو  مصالحفي ال

قيمة رمزية أو منخفضة  اتدرهم إماراتي، أو ترفيه ذ 500 ال تتجاوزذات قيمة رمزية أو منخفضة  أغراضمن قبول  العضو
 الشركات التابعة لها. الشركة أو أي منأنشطة ب مرتبطةدة ال يتعلق بأي معاملة محدّ 

 اتإلفصاح عن التفاصيل في تقرير حوكمة الشركا .9
تم سدادها من تفاصيل وأسباب جميع الدفعات التي  اتحوكمة الشركالسنوي لتقرير ال يتضّمن أن على مجلسال سيحرص

 ،والرواتب بالعالوات،فيما يتعلق الخاصة بها جان لالمن قبل و  ،رئيسلللكل عضو و لها الشركة والشركات التابعة  قبل
 والبدالت في السنة المالية ذات الصلة.

 
 
 
 


