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 2من  2حة صف
 
 
 
 

 جدول أعمال الموافقة: .1

اعتماد تعويض المخاطرة للرئيس والمدير التنفيذي للسنة المالية  .أ 
2014 

أي تضارب في المصالح فيما يتعلق  حيثأنه، أكد كل عضو في المجلس أنه/ أنها ليس لديه
بتحديد مبلغ السداد المقرر لسداد تعويض مخاطر الرئيس والمدير التنفيذي للربع الثاني من 

 .2014السنة المالية 
 

حيث أنه، أوصت لجنة التعويضات بأن يوافق مجلس اإلدارة على دفع تعويض للمخاطر عن 
 ئيس والمدير التنفيذي.إلى الر 2014الربع الثاني من السنة المالية 

 
)، يوافق مجلس اإلدارة بموجب هذا على بند 2014.03.26.01تقرر بموجب القرار رقم (

 .2014تعويض المخاطر للرئيس والمدير التنفيذي للربع األول من السنة المالية 
 

)، أن تظل بعض البنود الخاصة في هذا 2014.03.26.02تقرر بموجب القرار رقم (
القرار سرية باعتبارها "إجراًء متعلًقا بالموظفين وشؤون العمل"، بموجب المادة الثالثة من 

 الداخلية. ICANNمن لوائح  5.2الفقرة 

 C01 – 2014.03.26.C02.2014.03.26حيثيات القرارين 

د مع الرئيس والمدير التنفيذي، عرض عليه راتًبا أساسًيا، باإلضافة إلى عندما تم التعاق
تعويض مخاطر من حزمة التعويضات المقررة له.  وباالتساق مع جميع أعضاء فريق عمل 

ICANN يتم تقييم الرئيس والمدير التنفيذي مقابل أهداف محددة يقوم بتحديدها بالتنسيق مع ،
 ات.لجنة التعويض

 
سنغافورة، أوصت لجنة التعويضات بأن يوافق المجلس على تعويض المخاطر الخاص في 

وقد وافق مجلس اإلدارة على  2014بالرئيس والمدير التنفيذي للربع الثاني من السنة المالية 
 هذه التوصية.

 
 ، وهو التأثير الذي كان ُينظر له فيICANNفي حين أن هذا سيكون له أثر مالي على 

وهذا القرار لس له تأثير على أمن واستقرار أو مرونة نظام  .2014عام المالي موازنة ال
 أسماء النطاقات.

 
 هذه وظيفة إدارية تنظيمية ال تتطلب تعليقات عامة.
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