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 الماّدة �عد التعدیلنص  قبل التعدیل  نص المادة

 ): مكافآت ومزا�ا أعضاء مجلس اإلدارة ٣المادة رقم (

معین أو بدل حضور عن الجلسات أو مزا�ا عین�ة  تتكون مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة من مبلغ  
�تم تحدید  ، و أو نس�ة من األر�اح، �ما �جوز الجمع بین اثنین أو أكثر من َهِذه الُمكافآت والمزا�ا

واعتماد طب�عة ومقدار مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة من قبل مجلس اإلدارة بناًء على توص�ة  
وفي حال    ف�ما عدا، (اللجنة التنفیذّ�ة حال�ًا)م مقامها لجنة المكافآت والترش�حات أو من �قو  من

 المكافآت المرت�طة �األر�اح فیتم اعتماد مقدارها من قبل الجمع�ة العامة. 

 ): مكافآت ومزا�ا أعضاء مجلس اإلدارة ٣المادة رقم (

تتكون مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة من مبلغ معین أو بدل حضور عن الجلسات أو مزا�ا  
،  عین�ة أو نس�ة من األر�اح، �ما �جوز الجمع بین اثنین أو أكثر من َهِذه الُمكافآت والمزا�ا

�تم تحدید واعتماد طب�عة ومقدار مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة من قبل مجلس اإلدارة بناًء  و 
المكافآت المرت�طة  وفي حال  لجنة المكافآت والترش�حات أو من �قوم مقامها    على توص�ة من

 ألر�اح فیتم اعتماد مقدارها من قبل الجمع�ة العامة. �ا

 ): مكافآت أعضاء اللجان٤المادة رقم (

ــة ٤/١ ــة لجنــــ ــي الئحــــ ــین فــــ ــو مبــــ ــا هــــ ــًا لمــــ ــة وفقــــ ــة المراجعــــ ــاء لجنــــ ــآت أعضــــ ــون مكافــــ : تتكــــ
المراجعــــــــة المعتمــــــــدة مــــــــن الجمع�ــــــــة العامــــــــة لمســــــــاهمي الشــــــــر�ة المنعقــــــــدة فــــــــي یــــــــوم 

ــاء  ـــ الموافــــــــق ٢٥/٠٧/١٤٣٩األر�عــــــ ــدیثات م١١/٠٤/٢٠١٨هــــــ ــدیالت أو تحــــــ ، وأي تعــــــ
 قد تطرأ علیها.

التنفیذ�ــــــة وفقــــــًا لمــــــا هــــــو مبــــــین فــــــي الئحــــــة اللجنــــــة : تتكــــــون مكافــــــآت أعضــــــاء اللجنــــــة ٤/٢
 التنفیذ�ة المعتمدة من مجلس اإلدارة، وأي تعدیالت أو تحدیثات قد تطرأ علیها.

: عنـــــــد تشـــــــكیل اللجـــــــان األخـــــــرى المنبثقـــــــة مـــــــن مجلـــــــس اإلدارة، یـــــــتم تحدیـــــــد واعتمـــــــاد ٤/٣
ــاءً  ــكیلها بنـــ ــائها مـــــن مجلـــــس اإلدارة فـــــي قـــــرار تشـــ ــدار مكافـــــآت أعضـــ ــة ومقـــ علـــــى  طب�عـــ

 .(اللجنة التنفیذ�ة حال�ًا)توص�ة من لجنة المكافآت والترش�حات 

 

 ): مكافآت أعضاء اللجان٤المادة رقم (

ــة ٤/١ ــة لجنـــ ــین فـــــي الئحـــ ــو مبـــ ــا هـــ ــًا لمـــ ــة وفقـــ ــة المراجعـــ ــاء لجنـــ ــآت أعضـــ ــون مكافـــ : تتكـــ
المراجعــــــة المعتمــــــدة مــــــن الجمع�ــــــة العامــــــة لمســــــاهمي الشــــــر�ة المنعقــــــدة فــــــي یـــــــوم 

، وأي تعـــــــــــــــــدیالت أو م١١/٠٤/٢٠١٨هــــــــــــــــــ الموافـــــــــــــــــق ٢٥/٠٧/١٤٣٩األر�عـــــــــــــــــاء 
 تحدیثات قد تطرأ علیها.

ة وفقــــًا لمــــا هــــو مبــــین فــــي الئحــــة اللجنـــــة : تتكــــون مكافــــآت أعضــــاء اللجنــــة التنفیذ�ــــ٤/٢
 التنفیذ�ة المعتمدة من مجلس اإلدارة، وأي تعدیالت أو تحدیثات قد تطرأ علیها.

: عنــــــد تشــــــكیل اللجــــــان األخــــــرى المنبثقــــــة مــــــن مجلــــــس اإلدارة، یــــــتم تحدیــــــد واعتمــــــاد ٤/٣
طب�عــــة ومقــــدار مكافــــآت أعضــــائها مــــن مجلــــس اإلدارة فــــي قــــرار تشــــكیلها بنــــاًء علــــى 

 �ة من لجنة المكافآت والترش�حات.توص



 شركة توزیع الغاز الطبیعي )  (  تحدیث سیاسة مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عن المجلس   

 ): حاالت إ�قاف صرف المكافأة او استردادها٧المادة رقم (

�التوص�ة لمجلس    (اللجنة التنفیذّ�ة حال�ًا)لجنة المكافآت والترش�حات أو من �قوم مقامها  تختص  
 التال�ة: اإلدارة �إ�قاف صرف المكافأة أو المطال�ة �استردادها وذلك في األحوال 

 اإلخالل �الق�ام �المسئول�ات والواج�ات مما یترتب عل�ه ضرر �مصالح الشر�ة. ) أ(
إذا تبین أنها تقررت بناء على معلومات غیر دق�قة تم عرضها على الجمع�ة العامة أو  ) ب (

تضمینها تقر�ر مجلس اإلدارة السنوي وذلك لمنع استغالل الوضع الوظ�في للحصول على 
 مكافأة غیر مستحقة. 

ذا قررت الجمع�ة العامة انهاء عضو�ة عضو مجلس اإلدارة �سبب عدم حضوره ثالثة  إ )ج(
اجتماعات متتال�ة للمجلس دون عذر مشروع، إذ ال �ستحق العضو في هذه الحالة أي  
مكافآت عن الفترة التي تلي آخر اجتماع حضره، و�جب عل�ه إعادة جم�ع المكافآت التي  

 صرفت له عن تلك الفترة. 

 ): حاالت إ�قاف صرف المكافأة او استردادها٧قم (المادة ر 

�قوم مقامها  تختص   المكافآت والترش�حات أو من  �إ�قاف  لجنة  �التوص�ة لمجلس اإلدارة 
 صرف المكافأة أو المطال�ة �استردادها وذلك في األحوال التال�ة: 

 اإلخالل �الق�ام �المسئول�ات والواج�ات مما یترتب عل�ه ضرر �مصالح الشر�ة. ) أ(
إذا تبین أنها تقررت بناء على معلومات غیر دق�قة تم عرضها على الجمع�ة العامة  ) ب (

أو تضمینها تقر�ر مجلس اإلدارة السنوي وذلك لمنع استغالل الوضع الوظ�في للحصول 
 على مكافأة غیر مستحقة.

إذا قررت الجمع�ة العامة انهاء عضو�ة عضو مجلس اإلدارة �سبب عدم حضوره ثالثة  )ج(
اجتماعات متتال�ة للمجلس دون عذر مشروع، إذ ال �ستحق العضو في هذه الحالة أي 
مكافآت عن الفترة التي تلي آخر اجتماع حضره، و�جب عل�ه إعادة جم�ع المكافآت 

 التي صرفت له عن تلك الفترة.

 ): النشر والنفاذ ٨المادة رقم (

ــة ــة العامـــ ــل الجمع�ـــ ــن قبـــ ــا مـــ ــار�خ اعتمادهـــ ــن تـــ ــارًا مـــ ــة اعت�ـــ ــذه الس�اســـ ــل بهـــ ــتص ، و �عمـــ تخـــ
ة حال�ــــًا)لجنــــة المكافـــــآت والترشــــ�حات أو مـــــن �قـــــوم مقامهــــا  ذه �مراجعـــــة هـــــ (اللجنـــــة التنفیذ�ـــــّ

ن المجلـــــس، علـــــى أ مـــــن بنـــــاًء علـــــى توصـــــ�ة –حســـــب الحاجـــــة  –الس�اســـــة، و�ـــــتم تعـــــدیلها 
یــــتم عــــرض أي تعــــدیل �طــــرأ علیهــــا علــــى الجمع�ــــة العامــــة فــــي أول اجتمــــاٍع لهــــا للُمصــــادقة 

 عل�ه.

 ): النشر والنفاذ ٨المادة رقم (

ــة العامــــة ــن قبــــل الجمع�ــ ــا مــ ــار�خ اعتمادهــ ــن تــ ــارًا مــ ــة اعت�ــ ــذه الس�اســ تخــــتص ، و �عمــــل بهــ
ــ ــة هـــــ ــا �مراجعـــــ ــوم مقامهـــــ ــن �قـــــ ــ�حات أو مـــــ ــآت والترشـــــ ــة المكافـــــ ــتلجنـــــ ــة، و�ـــــ م ذه الس�اســـــ

ــة  –تعـــــدیلها  المجلـــــس، علـــــى أن یـــــتم عـــــرض  مـــــن بنـــــاًء علـــــى توصـــــ�ة –حســـــب الحاجـــ
 أي تعدیل �طرأ علیها على الجمع�ة العامة في أول اجتماٍع لها للُمصادقة عل�ه.

 


