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تعديل املادة ( )19من النظام األساسي
املادة بعد التعديل
املادة التاسعة عشر :مكافآت أعضاء جملس اإلدارة:
يدفع ألعضاااء جملس ردارة الشااربة مخلابل اادمات الو يخلاماب غا مطلع مخلداة مادرة ما ة
ممخساااب الر ريال لكل عضااا عن الساانة املالىةأ علك أب يكاب اساات خلاك فأة املكافبة متناسااط
ةا

مع عدد اجللسااات الو هضاارفا العضاااأ باإلدااافة رل بدل دضااار لسااات ادرة

ريال عن بل لسة لكل عضا من أعضاء جملس اإلدارة ميشمل بدل احلضار أمني سر اجمللس.
ميدفع مطلع مخلداة مادرة مخساب الر ريال لكل عضا مشارك يف جلنة محبد أاصك سطعاب
الر ريال رذا باب عضاا ااا يف أبجلر من جلنة علك أب يكاب اساا اات خلاك فأة املكافبة متناساا ااط مع
عدد اجللسا ااات الو هضا اارفا العضا اااأ باإلدا ااافة ال بدل دضا ااار مادرة

ةا

ريال لكل

عضا عن بل لسة عن بل جلنة ميشمل بدل احلضار أمني سر اللجنة.
يدفع ألعض اااء جملس اإلدارة مكافبة بنسااطة ( )10%من صااايف األرباع بعد صااي ا دتىا ىات
الو تخلررفا اجلمعىة العامة مبعد تازيع ربح علك املس ا ا ا اااعني

يخلل عن ( )5%من رأس مال

الشربة املدفاة.
م يف مجىع األداال

يتجامز جمماة ما هص ا اال علىجم عض ا ااا جملس اإلدارة من مكافآت مم ايا

مالىة أم عىنىة مطلع مخس ااما ة الر ريال مد ددمد ما عل علىجم عظام الش ااربات أم أية أعظمة
أم ارارات أم تعلىماات أ ر مكملاة لاجم ميش ا ا ا ااتمال تخلرير جملس ا دارة ال اجلمعىاة العاامااة
العادية علك بىاب شامل لكل ما دصل علىجم أعضاء جملس اإلدارة

ل السنة املالىة من رماتب

معص ا ا ااىب يف األرباع مبدل دض ا ا ااار م مص ا ا اارمفات ميا ذلا من امل ايا بما يش ا ا ااتمل التخلرير
املأبار علك بىاب ما مت صرفجم لألعضاء جملس اإلدارة باصفهي ماظفني أم رداريني أم ما صرفاة
عظا أعمال فنىة أم ردارة أم استشارية سطق أب مافخلت علىها اجلمعىة العامة للشربة .

تعديل املادة ( )19من النظام األساسي
املادة اطل التعديل
املادة التاسعة عشر :مكافآت أعضاء جملس اإلدارة:
.1

تتكاب مكافبة جملس اإلدارة من ( 3000ريال)

ةا

ريال سااعادن عن بل لس ااة

هضرفا بنفسجم.
.2

بالنسااطة لألعضاااء املسااتخللني يصاار

مطلع  150الر ريال ساانايا عظا عضااايتجم مبجلس

اإلدارة.
.3

بالنسااطة لألعضاااء يا املسااتخللني يدفع مكافبة بنسااطة ( )10%من صااايف األرباع بعد صااي
ا دتىا ىات الو تخلررفا اجلمعىة العامة مبعد تازيع ربح علك املس ا ا ا اااعني

يخلل عن

 %5من رأس مال الش ا ااربة املدفاة علك أب يكاب اس ا اات خلاك فأة املكافآت متناس ا ااطا مع
عدد اجللسات الو هضرفا العضا.
.4

يف مجىع األداال

يتجامز جمماة ما هص اال علىجم عض ااا جملس اإلدارة يا املس ااتخلل من

مكافآت مم ايا مالىة أم عىنىة مطلع مخسما ة الر ريال.
.5

مجياب أب يش ا ا ا ااتمال تخلرير جملس اإلدارة املخلادم رل اجلمعىاة العااماة العاادياة علك بىاااب
شامل لكل ما دصل علىجم أعضاء جملس اإلدارة

ل السنة املالىة من رماتب معصىب يف

األرباع مبدل دضار ممصرمفات ميا ذلا من امل ايا.
بما يشااتمل التخلرير املأبار علك بىاب ما اطضااجم أعضاااء اجمللس باصاافهي ماظفني أم رداريني أم
ما اطضاة عظا أعمال فنىة أم ردارية أم استشارية.

