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 التصويت على تعديل الئحة مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

 بيان باملواد قبل وبعد التعديل

 املادة  / الفقرة

 حسب الالئحة القديمة
 نص املادة بعد التعديل نص املادة قبل التعديل عنوان املادة

1 

 أ

 
 
ت أعضاء مجلس مكافآ

 اإلدارة

مجلس اإلدارة من مبلغ تتكون مكافأة أعضاء 

معين أو بدل حضور عن الجلسات أو مزايا 

معينه أو نسبة معينه من صافي األرباح ويجوز 

يتم و  ،الجمع بين إثنين أو أكثر من هذه املزايا

ً   كافآت أعضاء مجلس اإلدارة بناءصرف م

 على موافقة الجمعية العامة للشركة.

تتكون مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة من مبلغ 

معين أو بدل حضور عن الجلسات أو مزايا 

معينه أو نسبة معينه من صافي األرباح 

ويجوز الجمع بين إثنين أو أكثر من هذه 

ويتم صرف املزايا اإلضافية إن وجدت  ،املزايا

ألعضاء مجلس اإلدارة بناء  على موافقة 

 الجمعية العامة للشركة.

1 

 ت

مكافآت أعضاء مجلس 

 اإلدارة

 عليه مايحصل يتجاوز  ال األحوال جميع في

 مالية ومزايا مكافآت من اإلدارة مجلس عضو

 ريال ألف خمسمائة مبلغ عينية أو

(055,555)  
 
 عهاتض التي الضوابط وفق سنويا

 .املالية السوق  وهيئة التجارة وزارة

 هعلي ليحص ما يتجاوز  ال األحوال جميع في

 ومزايا مكافآت من اإلدارة مجلس عضو

 هاتضع التي الضوابط وفق عينية أو مالية

  . املالية السوق  وهيئة ، التجارة وزارة

1 

 خ

مكافآت أعضاء مجلس 

 اإلدارة

 مائة) 001,111قدرها سنوية مكافأة

 أعضاء من عضو لكل (ريال ألف  وعشرون

 افأةاملك هذه استحقاق يكون  أن على ، املجلس

 
 
 يحضرها التي االجتماعات عدد مع متناسبا

 حضور  بدل ومكافأة السنة خالل العضو

 من ولألعضاء ريال ( 0555) بمبلغ االجتماعات

 تذكرة رتوفي يتم للشركة الرئيس ي املركز خارج

 . ريال (0,555) مبلغ تتجاوز  ال بحيث وسكن

 مائة) 11001,1قدرها سنوية مكافأة

 أعضاء من عضو لكل (ريال ألف وعشرون

 هذه استحقاق يكون  أن على ،املجلس

  املكافأة
 
 يالت االجتماعات عدد مع متناسبا

 بدل ومكافأة السنة خالل العضو يحضرها

 ريال ( 0555) بمبلغ االجتماعات حضور 

 كةللشر  الرئيس ي املركز خارج من ولألعضاء

 وز تتجا ال بحيث وسكن تذكرة توفير يتم

  املكافأة صرف ويتم ،  ريال (0,555) مبلغ

  .  اإلدارة مجلس قرار على بناء  



 

1 

 د

مكافآت أعضاء مجلس 

 اإلدارة

 مقابل اإلدارة مجلس رئيس مكافأة تكون 

 ريال 555،185 ) مبلغ بها يقوم التي الخدمات

 ، سنويا سعودي ريال ألف وثمانون  مائة (

 ( ريال 0555 ) الجلسات حضور  بدل ومكافأة

  ريال آالف ثالثة

 مقابل اإلدارة مجلس رئيس مكافأة تكون 

 185،555) مبلغ بها يقوم التي الخدمات

 سعودي ريال ألف وثمانون  مائة ريال(

 ) الجلسات حضور  بدل ومكافأة سنويا،

 صرف ويتم ،  ريال آالف الثةث ( ريال 0555

  اإلدارة مجلس قرار على بناء    املكافأة

0 

 ب

مكافأة أعضاء اللجان 

 املنبثقة

 عن املجلس

 مائة) 001,111قدرها سنوية مكافأة

 و اللجنة لرئيس (ريال ألف  وعشرون

 على ،  اللجان أعضاء من عضو لكل 011,111

  املكافأة هذه استحقاق يكون  أن
 
 عم متناسبا

 خالل العضو يحضرها التي االجتماعات عدد

 لغبمب االجتماعات حضور  بدل ومكافأة السنة

 املركز خارج من ولألعضاء ريال ( 1055)

 كنوس تذكرة توفير يتم للشركة الرئيس ي

 . لريا (0,555) مبلغ تتجاوز  ال بحيث

 مائة) 11001,1قدرها سنوية مكافأة

 و اللجنة لرئيس (ريال ألف وعشرون

 اللجان، أعضاء من عضو لكل 011,111

 املكافأة هذه استحقاق يكون  أن على

 
 
 ايحضره التي االجتماعات عدد مع متناسبا

 حضور  بدل ومكافأة السنة خالل العضو

 ولألعضاء ريال ( 1055) بمبلغ االجتماعات

 يروفت يتم للشركة الرئيس ي املركز خارج من

 (0,555) مبلغ تتجاوز  ال بحيث وسكن تذكرة

 رقرا على بناء    املكافأة صرف ويتم ، لريا

 . اإلدارة مجلس

0 

 ت

مكافأة أعضاء اللجان 

 املنبثقة

 عن املجلس

 سنوية مكافأة بتحديد لجنة كل تقوم

 .لحضوره وبدل  لسكرتيرها

 

 سنوية مكافأة بتحديد لجنة كل تقوم

 جاوز التت أن على ، لحضوره وبدل لسكرتيرها

 .  ريال ألف أربعين

0 
مكافآت اإلدارة 

 التنفيذية

 لشام تقييم بعمل الترشيحات لجنة تقوم

 نوابهو  التنفيذي الرئيس ) التنفيذية لإلدارة

 يةتوص ذلك على بناءا وترفع املالي واملدير

 فزوحوا مكافآت على للموافقة  اإلدارة ملجلس

 األداء معايير على بناءا التمفيذية اإلدارة

 وتقييم للشركة السنوية واملوازنة عليها املتفق

 . األداء

 

 ملشا تقييم بعمل الترشيحات لجنة تقوم

 ئيس)الر  املنتدب والعضو التنفيذية لإلدارة

 على ناء  ب وترفع املالي واملدير ونوابه التنفيذي

 على للموافقة اإلدارة ملجلس توصية ذلك

 لىع بناء   التنفيذية اإلدارة وحوافز مكافآت

 نويةالس واملوازنة عليها املتفق األداء معايير

 األداء. وتقييم للشركة

 

 


