جدول التعديالت عىل نظام األساس ر
للشكة
ي
رقم المادة
المادة الرابعة

المادة الخامسة

المادة السابعة

الحال
النص
ي

النص المعدل

يجوز ر
للشكة إنشاء رشكات بمفردها ( ذات مسؤولية
محدودة أو مساهمة مقفلة ر
بشط أال يقل رأس المال عن
( )5مليون ريال كما يجوز لها أن تمتلك األسهم والحصص
ف رشكات أخرى قائمة أو تندمج معها ولها حق اال ر
شتاك مع
ي
ر
الغت يف تأسيس الشكات المساهمة أو ذات المسئولية
ر
المحدودة وذلك بعد إستيفاء ماتتطلبه األنظمة والتعليمات
المتبعة ف هذا الشأن .كما يجوز ر
للشكة أن تترصف يف هذه
ي
األسهم أو الحصص عىل أال يشمل ذلك الوساطة يف تداولها.
يقع المركز الرئيس ر
لشكة يف مدينة (الدمام) المملكة العربية
ي
السعودية ويجوز أن ينشأ لها فروع أو مكاتب أو توكيالت
داخل المملكة أو خارجها وذلك بقرار من مجلس اإلدارة.
حدد راس مال ر
الشكة بمبلغ  101,500,000ريال ( مائة
الغت ) مقسم ال
وواحد مليون وخمسائة الف ريال سعودي ر
 10,150,0000سهم ( ر
عشة مليون ومائة وخمسون ألف)
سهم متساوية القيمة  ,قيمة كل منها ( )10ر
(عشة ) ريال
سعودي وجميعها أسهم عادية نقدية .

يجوز ر
للشكة إنشاء رشكات بمفردها ( ذات مسؤولية محدودة أو
مساهمة مقفلة  ،كما يجوز لها أن تمتلك األسهم والحصص يف
ر
الغت يف
رشكات أخرى قائمة أو تندمج معها ولها حق األشتاك مع ر
تأسيس ر
الشكات المساهمة أو ذات المسئولية المحدودة وذلك بعد
إستيفاء ماتتطلبه األنظمة والتعليمات المتبعة يف هذا الشأن .كما
يجوز ر
للشكة أن تترصف يف هذه األسهم أو الحصص عىل أال يشمل
ذلك الوساطة يف تداولها
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يقع المركز الرئيس ر
لشكة يف مدينة الدمام بالمملكة العربية
ي
السعودية ويجوز أن ينشأ لها فروع أو مكاتب أو توكيالت داخل
المملكة أو خارجها وذلك بقرار من مجلس اإلدارة.
حدد راس مال ر
الشكة بمبلغ  52,566,930ريال ( اثنان وخمسون
ا
مليونا وخمسمائة وستة وستون الفا وتسعمائة وثالثون ريال سعوديا
ماليي ومائتان وستة
الغت ) مقسم ال  5,256,693سهم (خمسة
ر
ر
وخمسون ألفا وستمائة وثالثة وتسعون) سهما متساوية القيمة ,
قيمة كل منها ( )10ر
(عشة ) ريال سعودي وجميعها أسهم عادية
نقدية .

المادة الثامنة

السادسة ر
عشة

اكتتب المؤسسون يف كامل اسهم رأس المال والبالغ قيمتها االسمية
 52,566,930ريال (اثنتان وخمسون مليون وخمسمائة وستة
الغت) وجميعها أسهم
وستون الف وتسعمائة وثالثون ريال سعودي ر
عادية نقدية وتم دفع قيمتها بالكامل .
يتول إدارة ر
الشكة مجلس إدارة مؤلف من سبعة أعضاء ()7
للمساهمي لمدة التزيد عن ثالثة
تنتخبهم الجمعية العامة العادية
ر
سنوات  ,ويجب ان تعكس تركيبة مجلس االدارة تمثيال مناسبا من
وف جميع االحوال اليجوز ان يقل عدد اعضاء
االعضاء
ر
المستقلي  ,ي
المجلس المستقلي عن عضوين أو ثلث اعضاء المجلس أيهما أكتر
ر
تعيي الجمعية التأسيسية اعضاء مجلس ادارة
 .واستثناء من ذلك ر
لمدة التتجاوز ( )5خمسة سنوات من تاري خ شهر قرار وزارة التجارة
بتأسيس ر
الشكة.

اكتتب المؤسسون يف كامل اسهم رأس المال والبالغ قيمتها
االسمية ( 101,500,000ريال فقط ) (مائة وواحد مليون
الغت) وجميعها أسهم عادية
وخمسائة الف ريال سعودي ر
نقدية وتم دفع قيمتها بالكامل .
يتول إدارة ر
الشكة مجلس إدارة مؤلف من سبعة أعضاء ()7
للمساهمي لمدة التزيد عن
تنتخبهم الجمعية العامة العادية
ر
ثالثة سنوات  ,ويجب ان تعكس تركيبة مجلس االدارة تمثيال
وف جميع االحوال اليجوز
مناسبا من االعضاء
ر
المستقلي  ,ي
المستقلي عن عضوين أو ثلث
ان يقل عدد اعضاء المجلس
ر
اعضاء المجلس أيهما ر
تعيي
أكت  .واستثناء من ذلك
ر
الجمعية التأسيسية اعضاء مجلس ادارة لمدة التتجاوز ()5
خمسة سنوات من تاري خ شهر قرار وزارة التجارة واالستثمار
بتأسيس ر
الشكة.
يجب ان يكون عضو مجلس االدارة مالكا لعدد من اسهم تحذف الفقرة من ( يجب ان يكون عضو مجلس اإلدارة مالكا -----
الشكة التقل قيمتها االسمية عن ر
ر
عشة االف ريال ,وتودع  --ر
حت آخر الفقرة)
تعيي العضو احد
األسهم خالل ثالثون يوما من تاري خ
ر
ر
الت يعينها وزير التجارة لهذا الغرض وتخصص هذه
البنوك ي
غت
األسهم لضمان مسؤلية أعضاء مجلس اإلدارة وتظل ر
تنقض المدة المحددة لسماع دعوة
قابلة للتداول ال ان
ي
المسئولية المنصوص عليها يف المادة( )79من نظام
ر
الشكات او ال ان يفصل يف الدعوه المذكورة اذا لم يقدم
عضو مجلس اإلدارة اسهم الضمان يف الميعاد المحدد لذلك
بطلت عضويته .
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الثامنة ر
عشة

يعي
وإذا شغر مركز أحد أعضاء المجلس كان للمجلس أن ر
الختة
مؤقتا عضوا يف المركز الشاغر ممن تتوفر فيهم
ر
والكفاية بحسب ر
التتيب يف الحصول عىل االصوات يف
ر
الت تم انتخاب مجلس االدارة من خاللها ،
الجمعية العامة ي
ويجب أن تبلغ بذلك الوزارة وهيئة السوق المالية .خالل
التعيي عىل
التعيي .عىل يعرض
خمسة أيام عمل من تاري خ
ر
ر
الجمعية العامة العادية يف أول اجتماع لها ويكمل العضو
الجديد مدة سلفه .واذا لم تتوافر ر
الشوط الالزمة النعقاد
مجلس االدارة بسبب نقص عدد أعضائه عن الحد االدن
المنصوص عليه ف نظام ر
الشكات أو هذا النظام وجب عىل
ي
بقية االعضاء دعوة الجمعية العامة العادية لالنعقاد خالل
ستي يوما النتخاب العدد الالزم من االعضاء.
ر

يعي مؤقتا
إذا شغر مركز أحد أعضاء المجلس جاز للمجلس أن ر
عضوا يف المركز الشاغر بحسب ما يراه مجلس االدارة مناسبا من
الختة
المؤهلي ،عىل ان يكون ممن تتوافر فيهم
األشخاص
ر
ر
ر
معايت التشيح لعضوية مجلس اإلدارة
والكفاية المنصوص عليها يف
ر
ر
المعتمدة يف نظام الحوكمة بالشكة  ,ويجب أن تبلغ بذلك الوزارة
التعيي وأن
وهيئة السوق المالية خالل خمسة أيام عمل من تاري خ
ر
التعيي عىل الجمعية العامة العادية يف أول اجتماع لها ويكمل
يعرض
ر
العضو الجديد مدة سلفه .واذا لم تتوافر ر
الشوط الالزمة النعقاد
مجلس االدارة بسبب نقص عدد أعضائه عن الحد االدن المنصوص
عليه ف نظام ر
الشكات أو هذا النظام وجب عىل بقية االعضاء دعوة
ي
ستي يوما النتخاب العدد
خالل
لالنعقاد
العادية
العامة
الجمعية
ر
الالزم من االعضاء.

ر
والعشون يجتمع مجلس اإلدارة مر رتي عىل االقل يف السنة بدعوة من
الثانية
التيد
رئيسه وتكون الدعوة كتابية أو ترسل بالفاكس او ر
ر
كاف من
االلكت ي
ون مصحوبة بجدول االعمال قبل وقت ي
تستدع
لتمكي االعضاء من الحضور مالم
تاري خ اإلجتماع
ر
ي
االوضاع عقد االجتماع بشكل طارئ  .ويجب عىل رئيس
المجلس ان يدعوه ال االجتماع ر
مت طلب اليه ذلك اثنان
من األعضاء.

يجتمع مجلس اإلدارة ارب ع مرات عىل االقل يف السنة بدعوة من
ر
ون
رئيسه وتكون الدعوة كتابية أو ترسل بالفاكس او ر
التيد االلكت ي
لتمكي
كاف من تاري خ اإلجتماع
ر
مصحوبة بجدول االعمال قبل وقت ي
تستدع االوضاع عقد االجتماع بشكل
االعضاء من الحضور مالم
ي
طارئ  .ويجب عىل رئيس المجلس ان يدعو ال االجتماع ر
مت طلب
اليه ذلك اثنان من األعضاء.
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ر
والعشون اليكون اجتماع المجلس صحيحا اال اذا حرصه نصف
الثالثة
األعضاء عىل االقل ر
بشط اال يقل عدد الحاضين عن ثالثة
غته من االعضاء يف حضور
أعضاء ويجوز ان ينيب عنه ر
اجتماعات المجلس وتصدر قرارات المجلس بأغلبية اراء
الحاضين واذا تساوت األصوات يرجح الرأي الذي فيه
رئيس المجلس او من يفوضه لرئاسة الجلسة  .للمجلس ان
متفرقي مالهم
يصدر قرارات بطريقة عرضها عىل األعضاء
ر
يطلب احد األعضاء كتابة اجتماع المجلس للمداولة فيها
تال
وتعرض هذه القرارات عىل مجلس اإلدارة يف اول اجتماع ي
لها .
الجمعية العامة مكونة تكوينا صحيحا تمثل جميع
الخامسة
ر
المساهمي واليجوز انعقادها اال يف مدينة الدمام  .لكل
والعشون
ر
مكتتب ايا كان عدد اسهمه حق حضور الجمعية التاسيسية
المكتتبي ولكل مساهم
غته من
بطريق االصالة او نيابة عن ر
ر
حق حضور الجمعية العامة وللمساهم ان يوكل عنه كتابة
غت أعضاء مجلس االدارة او موظف ر
الشكة
مساهما آخر من ر
ي
يف حضورة الجمعية العامة .
مساهمي بدعوة من مجلس
تنعقد الجمعيات العامة لل
الثالثون
ر
اإلدارة ،وعىل مجلس اإلدارة أن يدعو الجمعية العمومية
العادية إذا طلب ذلك مراجع الحسابات أو لجنة المراجعة أو
المساهمي يمثل  %5من رأس المال عىل األقل ،و
عدد من
ر
يجوز لمراجع الحسابات دعوة الجمعية لالنعقاد اذا لم يقم
ثالثي يوما من تاري خ طلب
المجلس بدعوة الجمعية خالل ر
مراجع الحسابات ر
وتنش الدعوة النعقاد الجمعية العامة يف
ر
الت يوجد
الجريدة الرسمية وصحيفة يومية توزع يف المدينة ي
4

ال يكون االجتماع صحيحا إال بحضور نصف أعضاء مجلس اإلدارة
عىل أال يقل عدد الحاضين عن أربعة ( )4بما فيهم الرئيس أو نائب
الرئيس ويكون من بينهم عضو مستقل عىل األقل وتصدر قرارات
المجلس بموافقة أغلبية أصوات الحاضين فإذا تساوت األصوات
يرجح الرأي الذي فيه رئيس الجلسة ،و للمجلس ان يصدر قرارات
متفرقي مالم يطلب احد األعضاء
بطريقة عرضها عىل األعضاء
ر
كتابة اجتماع المجلس للمداولة فيها وتعرض هذه القرارات عىل
تال لها
مجلس اإلدارة يف اول اجتماع ي
ر
الت يقع بها المركز
تنعقد الجمعية العامة
ر
للمساهمي يف المدينة ي
الرئيس  ،ولكل مساهم أيا كان عدد اسهمه حق حضور الجمعيات
غت اعضاء
العامة
للمساهمي وله ان يوكل عنه شخصا اخر من ر
ر
ر
العاملي بالشكة يف حضور تلك االجتماعات
مجلس االدارة او
ر

للمساهمي بدعوة من مجلس اإلدارة،
تنعقد الجمعيات العامة
ر
وعىل مجلس اإلدارة أن يدعو الجمعية العمومية العادية إذا طلب
المساهمي
ذلك مراجع الحسابات أو لجنة المراجعة أو عدد من
ر
المساهمي
يمثل  %5من رأس المال عىل األقل ،كما يجوز لعدد من
ر
يمثل  %2من رأس المال عىل األقل تقديم طلب للجهة المختصة
لدعوة الجمعية العامة لالنعقاد إذا توافر أي من الحاالت المنصوص
الشكات ،ر
عليها ف الفقرة ( )2من المادة التسعون من نظام ر
وتنش
ي
ّ
ّ
الدعوة النعقاد الجمعية العامة يف صحيفة يومية توزع يف المنطقة

بها المركز الرئيس ر
للشكة قبل الميعاد المحدد لالنعقاد
ي
ب ( )10ر
عشة أيام عىل األقل.ومع ذلك يجوز االكتفاء بتوجيه
المساهمي بخطابات
الدعوة يف الميعاد المذكور ال جميع
ر
مسجلة وتشتمل الدعوة عىل جدول االعمال وترسل صورة
من الدعوة وجدول االعمال ال هيئة السوق المالية واالدارة
للشكات بوزارة التجارة خالل المدة المحددة ر
العامة ر
للنش.

الحادية و
االربعون

الخامسة و
االربعون

عىل لجنة المراجعة النظر ف القوائم المالية ر
للشكة والتقارير
ي
ر
الت يقدمها مراجع الحسابات ،وإبداء مرئياتها
والملحوظات ي
حيالها إن وجدت ،وعليها كذلك إعداد تقرير عن رأيها يف
شان مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية ف ر
الشكة وعما قامت
ي
به من أعمال أخرى تدخل يف نطاق اختصاصها .وعىل
مجلس اإلدارة أن يودع نسخا كافية من هذا التقرير يف مركز
ا ر
لشكة الرئيس قبل موعد انعقاد الجمعية العامة ب ()10
ر
المساهمي
عشة أيام عىل األقل رلتويد كل من رغب من
ر
بنسخة منه .ويتىل التقرير أثناء انعقاد الجمعية.
 )1يجب عىل مجلس اإلدارة ان يعد يف نهاية كل سنة
مالية القوائم المالية ر
للشكة وتقرير عن نشاطها
المال عن السنة المالية المنقضية و
ومركزها
ي
ر
ر
الت يقتحها لتوزي ع األرباح الصافية وذلك
الطريقة ي
وأربعي
قبل انعقاد الجمعية العامة العادية بخمسة
ر
يوما عىل األقل.
ر
 )2يجب أن يوقع رئيس مجلس إدارة الشكة او من
المال الوثائق
يفوضه والرئيس التنفيذي والمدير
ي
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الت فيها المركز الرئيس ر
ر
للشكة قبل الميعاد المحدد لالنعقاد ب ()21
ي
ي
واحد و ر
عشون يوما عىل األقل .وتشتمل الدعوة عىل جدول
األعمال وترسل صورة من الدعوة وجدول األعمال إل وزارة التجارة
واالستثمار وكذلك إل هيئة السوق المالية خالل المدة المحددة
ر
الثان بعد ساعة من انتهاء المدة
للنش .ويجوز أن يعقد االجتماع
ي
المحددة النعقاد االجتماع األول ر
بشط أن تتضمن الدعوة لعقد
الثان بعد ساعة من
االجتماع األول ما يفيد عن إمكانية االجتماع
ي
انتهاء المدة المحددة لالجتماع األول.
عىل لجنة المراجعة النظر ف القوائم المالية ر
للشكة والتقارير
ي
ر
الت يقدمها مراجع الحسابات ،وإبداء مرئياتها حيالها
والملحوظات ي
إن وجدت ،وعليها كذلك إعداد تقرير عن رأيها يف شان مدى كفاية
نظام الرقابة الداخلية ف ر
الشكة وعما قامت به من أعمال أخرى
ي
تدخل يف نطاق اختصاصها .وعىل مجلس اإلدارة أن يودع نسخا
كافية من هذا التقرير ف مركز ر
الشكة الرئيس قبل موعد انعقاد
ي
الجمعية العامة ب ( )21واحد و ر
عشون يوما عىل األقل .رلتويد كل
المساهمي بنسخة منه .ويتىل التقرير أثناء انعقاد
من رغب من
ر
الجمعية.
ر
 )1يعد مجلس اإلدارة يف نهاية كل سنة مالية القوائم المالية للشكة
المال عن السنة المالية المنقضية
وتقرير عن نشاطها ومركزها
ي
ر
ر
الت يقتحها لتوزي ع األرباح ويضع
ويضمن هذا التقرير الطريقة ي
المجلس هذه الوثائق تحت ترصف مراجع الحسابات قبل
وأربعي يوما
الموعد المحدد النعقاد الجمعية العامة بخمسة
ر
عىل األقل.
ر
 )2يجب أن يوقع رئيس مجلس إدارة الشكة ورئيسها التنفيذي
المال الوثائق المشار إليها أعاله يف هذه المادة ،وتودع
ومديرها
ي

المشار إليها أعاله  ،ويضع المجلس هذه الوثائق
تحت ترصف مراجع الحسابات قبل الموعد المقرر
النعقاد الجمعية ر
بعشة ايام عىل االقل .
المساهمي بالقوائم
أنتود
 )3عىل رئيس مجلس اإلدارة ر
ر
المالية ر
للشكة ،وخالصه وافيه عن تقرير مجلس
اإلدارة ،وتقرير مراجع الحسابات ،مالهم ر
تنش يف
ر
الت يقع فيها المركز
جريدة يومية توزع يف المدينة ي
الرئيس ر
للشكة  .و أن يرسل صورة من هذه الوثائق
ي
إل الوزارة ،و هيئة السوق المالية ،وذلك قبل تاري خ
انعقاد الجمعية العامة بخمسة ر
عش يوما عىل
األقل.

السادسة و
االربعون
الفقرة ()4

توزي ع األرباح
ر
توزع أرباح الشكة الصافية سنويا بعد خصم جميع
التال :
المرصوفات العمومية والتكاليف االخرى عىل الوجه ي
احتياط
 .1يجنب  %10من األرباح الصافية لتكوين
ي
نظام  ,ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا
ي
ر
االحتياط المذكور  %30من رأس
التجنيب مت بلغ
ي
المال.
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نسخ منها ف مركز ر
المساهمي قبل
الشكة الرئيس تحت ترصف
ر
ي
الموعد المحدد النعقاد الجمعية العامة ب( )21يوما عىل
األقل.
ر
ر
 )3عىل رئيس مجلس اإلدارة أن ينش القوائم المالية للشكة ،وتقرير
مجلس اإلدارة ،وتقرير مراجع الحسابات ،يف صحيفة يومية
توزع ف مركز ر
الشكة الرئيس .وعليه أيضا أن يرسل صورة من
ي
هذه الوثائق إل وزارة التجارة  ،وكذلك يرسل صورة إل هيئة
السوق المالية ،وذلك قبل تاري خ انعقاد الجمعية العامة بواحد
ر
وعشين يوما عىل األقل.
 )4ويراع يف تبويب القوائم المالية لكل سنة مالية ،التبويب المتبع
ف السنوات السابقة ،ر
وتبف أسس تقويم األصول والخصوم
ي
بالمعايت المحاسبية المتعارف عليها.
اإلخالل
دون
وذلك
ثابتة،
ر
ثالثي يوما من تاري خ موافقة
وعىل مجلس اإلدارة  -خالل
ر
الجمعية العامة عىل القوائم المالية وتقرير مجلس اإلدارة وتقرير
مراجع الحسابات وتقرير لجنة المراجعة  -أن يودع صورا من
الوثائق المذكورة لدى وزارة التجارة  ،وكذلك لدى هيئة السوق
المالية.
توزي ع األرباح
ر
توزع أرباح الشكة الصافية سنويا بعد خصم جميع المرصوفات
التال :
العمومية والتكاليف االخرى عىل الوجه ي
نظام ,
احتياط
 .1يجنب  %10من األرباح الصافية لتكوين
ي
ي
ر
ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب مت بلغ
االحتياط المذكور  %30من رأس المال.
ي

.2

.3

.4
.5

ر
ر
اتفاف
كاحتياط
الباف نسبة %20
تجنب من
ي
ي
ي
ر
يخصص لتدعيم المركز المال ر
للشكة باقتاح
ي
مجلس اإلدارة ال الجمعية العامة العادية.
للجمعية العامة العادية ان تقرر تكوين احتياطيات
اخرى  ,وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة ر
الشكة او
المساهمي
يكفل توزي ع أرباح ثابته قدر األمكان عىل
ر
صاف االرباح
وللجمعية المذكورة ان تقتطع من
ي
ر
لعامىل الشكة او
مبالغ إلنشاء مؤسسات اجتماعية
ي
لمعاونه مايكون قائما من هذه المؤسسات.
يوزع من ر
للمساهمي تعادل
الباف ذلك دفعة أول
ر
ي
 %5من رأس المال المدفوع.
ر
مع مراعاة األحكام المقررة يف المادة (العشون) من
هذا النظام ,والمادة ( السادسة والسبعون) من نظام
ر
الشكات يخصص بعد ماتقدم ماال يجاوز  %10من
ر
الباف كمكافأة لمجلس اإلدارة بحد أقض قدرة
ي
 500,000ريال ( خمسمائة ألف ريال ) لكل عضو
شاملة المزايا المالية والعينية إضافة ال بدل حضور
الجلسات يستحقها العضو قدرها  5,000ريال (
خمسة اآلف ريال ) عن كل جلسة من جلسات
المجلس باالضافة ال المبيت وبدل االنتقال للعضو
غت المقيم ويوزع ر
المساهمي
الباف بعد ذلك عىل
ر
ر
ي
كحصة إضافية يف األرباح وفقا لما تقرره الجمعية أو
يرحل لألعوام التالية وتقدر مكافاة العضو بقدر
ر
التامه بالحضور يف جلسات المجلس واللجان عىل
ان يضمن تقرير مجلس االدارة خالل السنة من
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.2

.3

.4
.5

.6
.7

.8

ر
ر
اتفاف يخصص
كاحتياط
الباف نسبة %20
تجنب من
ي
ي
ي
ر
لتدعيم المركز المال ر
للشكة باقتاح مجلس اإلدارة ال
ي
الجمعية العامة العادية.
للجمعية العامة العادية ان تقرر تكوين احتياطيات اخرى ,
وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة ر
الشكة او يكفل توزي ع
المساهمي وللجمعية المذكورة
أرباح ثابته قدر األمكان عىل
ر
صاف االرباح مبالغ إلنشاء مؤسسات
ان تقتطع من
ي
ر
لعامىل الشكة او لمعاونه مايكون قائما من هذه
اجتماعية
ي
المؤسسات.
ر
للمساهمي تعادل  %5من
الباف ذلك دفعة أول
ر
يوزع من ي
رأس المال المدفوع.
ر
مع مراعاة األحكام المقررة يف المادة (العشون) من هذا
النظام ,والمادة ( السادسة والسبعون) من نظام ر
الشكات
يخصص بعد ماتقدم ماال يجاوز  %10من ر
الباف كمكافأة
ي
لمجلس اإلدارة وتقدر مكافاة العضو بقدر ر
التامه بالحضور
يف جلسات المجلس واللجان.
يوزع ر
المساهمي كحصة إضافية يف
الباف بعد ذلك عىل
ر
ي
األرباح وفقا لما تقرره الجمعية أو يرحل لألعوام التالية.
ر
الت
يرصف ألعضاء مجلس اإلدارة بدل حضور الجلسات ي
يستحقها العضو قدرها  5,000ريال (خمسة اآلف ريال)
عن كل جلسة حضورية من جلسات المجلس باالضافة ال
غت المقيم.
المبيت وبدل االنتقال للعضو ر
ر
الت
يرصف ألعضاء اللجان بدل حضور الجلسات ي
يستحقها العضو عن كل جلسة حضورية من جلسات
غت
اللجنة باإلضافة ال المبيت وبدل االنتقال للعضو ر

مكافآت وبدل مرصوفات ومزايا وماقبضوه بوصفهم
نظت اعمال فنيه او
عاملي او
اداريي او ماقبضوه ر
ر
ر
ر
الت
ادارية او استشارية وبيان بعدد الجلسات ي
حرصها كل عضو من تاري خ اخر اجتماع للجمعية
العامة .
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المقيم بموجب سياسة المكافآت المعتمدة من الجمعية
العامة ر
للشكة.
 .9يرصف مكافآت األعمال الفنية واإلدارية واالستشارية
حفتية لرئيس المجلس ولرؤساء اللجان
ومقابل الخطط الت ر
وأعضاء المجلس ونائب رئيس المجلس وأعضاء اللجان
وأمناء الش بموجب سياسة المكافآت المعتمدة من
الجمعية العامة ر
للشكة.
.10يكون الحد األقض لما يستلمه العضو قدرة  500,000ريال
(خمسمائة ألف ريال) لكل عضو شاملة المزايا المالية
والعينية.
 .11يجب ان يتضمن تقرير مجلس االدارة خالل السنة من
مكافآت وبدل مرصوفات ومزايا وماقبضوه بوصفهم
نظت اعمال فنيه او ادارية او
عامل ري او
اداريي او ماقبضوه ر
ر
ر
الت حرصها كل عضو من
استشارية وبيان بعدد الجلسات ي
تاري خ اخر اجتماع للجمعية العامة.

