
  نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة البحر األحمر العالمية:

  

  

 م.2016-12-31على تقرير مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية في الموافقة  -1

 م.2016-12-31تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في الموافقة على  -2

 م.2016-12-31الموحدة عن السنة المنتهية في القوائم المالية الموافقة على  -3

) كمراجعين قانونيين لحسابات PWCتعيين السادة/ برايس وترهاوس كوبرز (الموافقة على  -4
الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم 

م وتحديد أتعابه بمبلغ 2017المالية الربع سنوية والميزانية العمومية للسنة الحالية 
 لایر سعودي. 1,320,000

 م.2016-12-31إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية في الموافقة على  -5

) لایر 0.75م بواقع (2016أرباح نقدية للمساهمين عن السنة المالية  توزيعالموافقة على  -6
مليون لایر، على أن  45بلغ إجمالي قدره ) من رأس المال والتي تُمثل م%7.5للسهم وبنسبة (

تكون أحقية األرباح للمساهمين المالكين ألسهم الشركة بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة 
غير العادية (يوم االستحقاق) والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع األوراق 

. علماً بأنه سيتم توزيع األرباح عن تحقاقريخ االسالمالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تا
طريق البنك األهلي التجاري من خالل اإليداع المباشر في الحسابات البنكية الخاصة 

-05-31هـ الموافق 1438-09-05األربعاء بالمساهمين، وذلك بمشيئة هللا اعتباراً من يوم 
 م.2017

مجلس اإلدارة بمبلغ إجمالي قدره مجلس اإلدارة بدفع مكافآت ألعضاء  توصيةالموافقة على  -7
 لایر لكل عضو. 200,000م، وبواقع 2016لایر سعودي عن السنة المالية  2,200,000

) من النظام األساسي للشركة والمتعلقة بإدارة الشركة ليكون 18تعديل المادة (الموافقة على  -8
 ) أعضاء.9عدد أعضاء مجلس اإلدارة (

من النظام األساسي للشركة والمتعلقة بنصاب اجتماعات ) 25المادة ( تعديلالموافقة على  -9
 المجلس.

 ) من النظام األساسي للشركة والمتعلقة بتشكيل لجنة المراجعة.41تعديل المادة (الموافقة على  -10

والتعامالت ُمتعددة الفترات الزمنية التي سوف تتم مع الشركة الخليجية  العقودالموافقة على  -11
العامة للتأمين التعاوني والُمتمثلة في توفير خدمات تأمين ُمختلفة لموظفي شركة البحر األحمر 

العالمية، والتي ألعضاء مجلس اإلدارة السادة/ جمال عبد هللا الدباغ ومحمد حسني جزيل 
بن حسن إخوان مصلحة فيها باعتبارهم أعضاء مجلس إدارة في كلتا  والدكتور/ محمد علي

الشركتين، والترخيص لهذه العقود والتعامالت لعام قادم. علماً بأن طبيعة العقود والتعامالت 
م كانت تتمثل في توفير خدمات تأمين 2016متعددة الفترات الزمنية التي تمت خالل العام 

لایر. وال  5,153,907حمر العالمية وذلك مقابل مبلغ قدره ُمختلفة لموظفي شركة البحر األ
 توجد لهذه االتفاقية أي شروط في التعامل.

العقود والتعامالت ُمتعددة الفترات الزمنية التي قد تتم مع شركة سارل البحر الموافقة على  -12
شركة  األحمر لخدمات اإلسكان المحدودة (الجزائر) والُمتمثلة في توريد وحدات سكنية من

البحر األحمر العالمية، والتي لعضو مجلس اإلدارة السيد/ جمال عبد هللا الدباغ مصلحة فيها 
والترخيص لهذه العقود والتعامالت لعام قادم.  الشركة،في  %2باعتباره مالك لحصة تبلغ 

 م.2016علماً بأنه لم تكن هنالك أي تعامالت من هذا القبيل خالل العام 



م 2016قد السنوي الُمبرم مع شركة مجموعة التنمية التجارية خالل العام العالموافقة على  -13
لایر  28,500متراً مربعاً، وبمبلغ إجمالي قدره  57والُمتمثل في استئجار مساحات مكتبية تبلغ 

 عبد هللالدباغ والسادة/ حسين  عبد هللاوالذي ألعضاء مجلس اإلدارة معالي األستاذ/ عمرو 
الدباغ مصلحة فيه باعتبارهم مساهمين بصفة غير مباشرة في شركة  هللا عبدالدباغ وجمال 

مجموعة الدباغ القابضة، كما أن ألعضاء مجلس اإلدارة السادة/ محمد حسني جزيل ووحيد 
أحمد شيخ مصلحة فيها باعتبارهم من كبار التنفيذيين في شركة مجموعة الدباغ القابضة. يُذكر 

. ولم %100بضة تمتلك شركة مجموعة التنمية التجارية بنسبة أن شركة مجموعة الدباغ القا
 يتم تجديد هذا العقد لعام قادم، كما أنه ال توجد له أي شروط في التعامل.

العقود والتعامالت ُمتعددة الفترات الزمنية التي سوف تتم مع الشركة العلمية الموافقة على  -14
مركبات نقل والحصول على خدمات تأمين الوطنية والُمتمثلة في استئجار مساحات مكتبية و

لشركة البحر األحمر العالمية، والتي ألعضاء مجلس اإلدارة معالي األستاذ/ عمرو عبدهللا 
الدباغ والسادة/ حسين عبدهللا الدباغ وجمال عبدهللا الدباغ مصلحة فيها باعتبارهم مساهمين 

ن ألعضاء مجلس اإلدارة السادة/ بصفة غير مباشرة في شركة مجموعة الدباغ القابضة، كما أ
محمد حسني جزيل ووحيد أحمد شيخ مصلحة فيها باعتبارهم من كبار التنفيذيين في شركة 

مجموعة الدباغ القابضة. يُذكر أن شركة مجموعة الدباغ القابضة تمتلك الشركة العلمية 
بأن طبيعة العقود  . والترخيص لهذه العقود والتعامالت لعام قادم. علماً %100 الوطنية بنسبة

م كانت تتمثل في استئجار 2016والتعامالت متعددة الفترات الزمنية التي تمت خالل العام 
مساحات مكتبية ومركبات نقل والحصول على خدمات تأمين لشركة البحر األحمر العالمية 

 ل.لایر. وال توجد لهذه االتفاقية أي شروط في التعام 1,409,603وذلك مقابل مبلغ قدره 

العقد السنوي الذي سيتم مع السيد/ صالح محمد عوض بن الدن والُمتمثل في الموافقة على  -15
استئجار جزء من قطعة أرض في محافظة رابغ لبناء مجمع سكني لمنسوبي الشركات، والذي 
لعضو مجلس اإلدارة السيد/ صالح محمد عوض بن الدن مصلحة مباشرة فيه باعتباره مالكاً 

ُمستأجرة. والترخيص لهذه العقد لعام قادم. علماً بأن طبيعة هذا العقد السنوي لقطعة األرض ال
م كانت تتمثل في استئجار جزء من قطعة أرض لبناء مجمع سكني 2016الذي تم خالل العام 

 883,390.95م وبقيمة 2016ثالث سنوات انتهت في  ) لمدةGS Engineeringلشركة (
 فاقية أي شروط في التعامل.لایر سنوياً. وال توجد لهذه االت

العقود والتعامالت ُمتعددة الفترات الزمنية التي سوف تتم مع شركة بترومين الموافقة على  -16
والُمتمثلة في توريد منتجات الدهان وتقديم خدمات طالء لمباني شركة بترومين والتي ألعضاء 

بد عالدباغ وجمال  عبد هللان الدباغ والسادة/ حسي عبد هللامجلس اإلدارة معالي األستاذ/ عمرو 
الدباغ مصلحة فيها باعتبارهم مساهمين بصفة غير مباشرة في شركة مجموعة الدباغ  هللا

القابضة، كما أن ألعضاء مجلس اإلدارة السادة/ محمد حسني جزيل ووحيد أحمد شيخ مصلحة 
جموعة ر أن شركة مفيها باعتبارهم من كبار التنفيذيين في شركة مجموعة الدباغ القابضة. يُذك

من شركة بترومين. والترخيص لهذه العقود والتعامالت لعام  %94.12الدباغ القابضة تمتلك 
 قادم. كما أنه ال توجد لهذه العقود واالتفاقيات أي شروط في التعامل.

االتفاقية التي سوف تتم مع شركة بترومين والُمتمثلة في تحويل عقد إيجار الموافقة على  -17
ي استأجرتها شركة البحر األحمر العالمية في مدينة الملك عبدهللا االقتصادية األرض الت

 2م 193,917الوحدات السكنية ُمسبقة الصنع والتي تبلغ مساحتها  إلنتاجلغرض تشييد مصنع 
لایر يتم دفعه من خالل دفعات سنوية مقدارها  19,197,783وذلك مقابل مبلغ إجمالي قدره 

م، شريطة أن تبدأ أعمال 2017سنة ابتداًء من العام  16.5دى لایر على م 1,163,502
التشغيل في ميناء الملك عبدهللا البحري بمحافظة رابغ حتى تتمكن شركة بترومين من القيام 
بعمليات التحميل من وإلى الموقع من خالل المرفأ البحري، والتي ألعضاء مجلس اإلدارة 

السادة/ حسين عبدهللا الدباغ وجمال عبدهللا الدباغ مصلحة معالي األستاذ/ عمرو عبدهللا الدباغ و
فيها باعتبارهم مساهمين بصفة غير مباشرة في شركة مجموعة الدباغ القابضة، كما أن 

ألعضاء مجلس اإلدارة السادة/ محمد حسني جزيل ووحيد أحمد شيخ مصلحة فيها باعتبارهم 



بضة. يُذكر أن شركة مجموعة الدباغ القابضة من كبار التنفيذيين في شركة مجموعة الدباغ القا
 من شركة بترومين. والترخيص لهذه العقود والتعامالت لعام قادم. %94.12تمتلك 

 الشركة.الئحة حوكمة  تعديلالموافقة على  -18

 المراجعة.الئحة لجنة  تعديلالموافقة على  -19

 .الئحة لجنة الترشيحات والمكافآت تعديلالموافقة على  -20



 

1 
 

 النظام األساسي 

 المادة بعد التعديل المادة قبل التعديل رقم المادة

 دارة الشركةإ: الثالثالباب 
 (: إدارة الشركة18المادة ) 18

 
( عضرروا  11عشررر   أحديتولى إدارة الشررر م لس إ إدارة لفلم ل  

( سرررررررنوا   3السلعيم العالم العاديم للدة ال تزيد ع  ثالث  تنتخبهم 
 .ويتم انتخابهم باستخدام طريقم التصوي  الترا لي

 (: إدارة الشركة18المادة )
 

السلعيم تنتخبهم  أعضـررررـررررا  (9تسعم  يتولى إدارة الشر م لس إ إدارة لفلم ل  
ويتم انتخابهم باسررررتخدام طريقم ( سررررنوا   3العالم العاديم للدة ال تزيد ع  ثالث  

 .التصوي  الترا لي

 (: نصاب اجتماعات المجلس 25المادة ) 25
 

اللس إ أعضا   (6  ال ي و  إستلاع اللس إ صحيحا  إال إذا حضره
آخر وفي حالم إنابم عضررو لس إ اادارة عضرروا    ع ى األقلأصررالم 

في حضررور إستلاعا  اللس إ يتعي  أ  ت و  اانابم طبقا  ل ضرروابط 
 اآلتيم:

يسوز لعضررو لس إ اادارة أ  ينوع ع  أ ثر ل  عضررو  ال أ(
 واحد في حضور ذا  ااستلاع.

 أ  ت و  اانابم ثابتم بال تابم وبشأ  إستلاع لحدد. ع(
نام يسوز ل نائع التصررررروي  ع ى القرارا  التي يحنر الن ال ج(

 ع ى اللنيع التصوي  بشأنها.
تصررردر قرارا  لس إ اادارة باألي بيم اللط قم ألصررروا  أعضرررا  و

اللس إ الحاضري  أو الللث ي  في ااسـررتلاع وعند تساوا األصوا  
أو ل  يرأإ اللس إ  الذا صررررررو  لع  رئيإ اللس إيرسح الرأا 
 .في حال يياب 

طريق عرضررها ع ى  للس إ اادارة أ  يصرردر قرارا  بالتلرير ع 
 افم األعضرررررررا  لتارقي  لالم يط ع أحد األعضرررررررا   تابم إستلاع 

وتصررررررردر رذه القرارا  إذا لا أقررا األي بيم  اللس إ ل لداولم فيها
وتعرض رذه القرارا  ع ى لس إ  اللط قم ألعضرررررررا  اللس إ.  لا

 اادارة في أول إستلاع تاٍل ل 

 (: نصاب اجتماعات المجلس 25المادة )
 

اللس إ  أعضرررا  (5  خلسرررم حضررررهال ي و  إستلاع اللس إ صرررحيحا  إال إذا 
وفي حالم إنابم عضو لس إ اادارة عضوا  آخر في حضور   ع ى األقلأصالم 

 إستلاعا  اللس إ يتعي  أ  ت و  اانابم طبقا  ل ضوابط اآلتيم:
يسوز لعضررررررو لس إ اادارة أ  ينوع ع  أ ثر ل  عضررررررو واحد في  ال أ(

 ذا  ااستلاع.حضور 
 أ  ت و  اانابم ثابتم بال تابم وبشأ  إستلاع لحدد. ع(
يسوز ل نائع التصررررروي  ع ى القرارا  التي يحنر الننام ع ى اللنيع  ال ج(

 التصوي  بشأنها.
تصررررردر قرارا  لس إ اادارة باألي بيم اللط قم ألصررررروا  أعضرررررا  اللس إ و

الذا وا األصوا  يرسح الرأا الحاضري  أو الللث ي  في ااسـررررتلاع وعند تسا
 .أو ل  يرأإ اللس إ في حال يياب  صو  لع  رئيإ اللس إ

ها ع ى  افم  للس إ اادارة أ  يصررررررردر قرارا  بالتلرير ع  طريق عرضررررررر
 األعضرررا  لتارقي  لالم يط ع أحد األعضرررا   تابم إستلاع اللس إ ل لداولم فيها

 ط قم ألعضرررررررا  اللس إ.  لاوتصررررررردر رذه القرارا  إذا لا أقررا األي بيم الل
 وتعرض رذه القرارا  ع ى لس إ اادارة في أول إستلاع تاٍل ل 
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 النظام األساسي 

 المادة بعد التعديل المادة قبل التعديل رقم المادة

 لجنة المراجعةالخامس: الباب 
 : تشكيل اللجنة (41المادة ) 41

ثالثم تشرر ل بقرار ل  السلعيم العالم العاديم لسنم لراسعم ل ونم ل  
ل  يير أعضرررررا  لس إ اادارة التنايذيي  سررررروا  ل   ( أعضرررررا 3 

اللسارلي  أو ييررم ويحدد في القرار لهلا  ال سنم وضوابط عل ها 
 ول افآ  أعضائها

 : تشكيل اللجنة (41المادة )
( 4أربعم  تشررررررر ل بقرار ل  السلعيم العالم العاديم لسنم لراسعم ل ونم ل  

ذيي  سوا  ل  اللسارلي  أو ييررم ل  يير أعضا  لس إ اادارة التناي أعضا 
 ويحدد في القرار لهلا  ال سنم وضوابط عل ها ول افآ  أعضائها
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 العالميةشركة البحر األحمر 

 الخاصة بحوكمة الشركة الالئحة

 

 

 المادة بعد التعديل المادة قبل التعديل المادة
 مجلس اإلدارة تكويناختيار و( 1) 1

 مجلس اإلدارة عضوية

( من النظام األسبباسببش لة ببنه  تولى إدالة ادارة ال ببنه  م ة  17بحسببا المادة  

عضببببباا  هحى تعيبببببة جمععن ا ال ممع  المام  ( 12ادارة مؤلف من اثنش ع بببببن  

( سبببنااو  ب ج ىت مىة عضببباإ  تب  م ة  ادارة 3المادإ  لمىة ال جزإى عن ثالث  

 من جارإخ صىبر القنار الازاري اليادر بوعالن جحاإل ال نه .

 

 

 مجلس اإلدارة تكويناختيار و( 1)

 مجلس اإلدارة عضوية

( من النظام األساسش لة نه  تولى إدالة ادارة ال نه  م ة  17بحسا المادة  

المام  المادإ  لمىة ال ( تعضاء هحى تعية جمععن ا ال ممع  9ادارة مؤلف من  

( سنااو  ب ج ىت مىة عضاإ  تب  م ة  ادارة من جارإخ 3جزإى عن ثالث  

 .صىبر القنار الازاري اليادر بوعالن جحاإل ال نه 

 

 



 

 

2 

 

 المادة بعد التعديل المادة قبل التعديل المادة
 اختيار األعضاء الجدد في مجلس اإلدارة

بجزهع  المنشحعن لةم ة  ع  اخدعار ؤبل" مسل ن  الدنشعحاو ب المكاتآوجدالة "

"  دنشبببببعحاو ب المكاتآواللدخاب ا هأعضببببباء تش "م ة  ا"دارة". جقام "ل ن  ال

بالنظن تش المنشحعن الذإن إزهع ا المساهمان  شنإط  تن إُقىم المساها الدزهع  

اسا المنشح  ن لماذج الدنشعح عةةهدابعا بإسداتش ال نبط الدالع . إ ا تن جدضم

و بخ نة بخةفع  المنشببببببح ببعان بداععش المنشببببببح إُاات  تعى ببعان هامل بمؤهال

سا المساها باث او عةة مةكع  ال خص ألس ا تش ال نه    عةة هذا الدنشعح با

. إ ا ارسا  جزهع  المساها مدضمنا عىد األس ا الدش إمةك ا  بطا  مىة المةكع 

لك بما ال إقل بالممةاماو المذهارة تعاله الة سكنجعن ال نه  تش مقن ال نه  بذ

إام ع ل جارإخ الذهنى السبببببناإ  جخن ا دماي سبببببناي لةمسببببباهمعن تش  120عن 

إام من جارإخ ا دماي المام  30ال ببببببنه     تب تش غال  جاععن جارإخ بأه ن من 

ن تإضبببا عةمسببباهمل إح هما  .إام ع ل جارإخ اال دماي 60السببباب   بما ال إقل عن 

ىإم ا تش ا دماي المساهمعن بما إدف  مش تنص  جنشعح تعضاء م ة  ا"دارة لدق

المنشبببحعن لمضببباإ   نز" بف دنشبببعحاو بالمكاتآولاائح ال بببنه . جقام "ل ن  ال

م ة  ا"دارة بجطةببا ا"تببادة من المضببببببا المندببىس بتعضببببببباء م ة  ا"دارة 

اجخنإن. بمى االلد اء من عمةع  الفحص  إُنشببح م ة  ا"دارة عائم  مناسبب   من 

 جاصببببعاوحعن لم ة  ا"دارة اللدخاب ا مش األخذ تش االعد ار األعضبببباء المنشبببب

 ". دنشعحاو بالمكاتآو"ل ن  ال

 

 اختيار األعضاء الجدد في مجلس اإلدارة

ع  اخدعار بجزهع  المنشحعن لةم ة  ؤبل" مسل ن  الدنشعحاو ب المكاتآوجدالة "

"  دنشعحاو ب المكاتآوهأعضاء تش "م ة  ا"دارة". جقام "ل ن  ال اللدخاب ا

بالنظن تش المنشحعن الذإن إزهع ا المساهمان  شنإط  تن إُقىم المساها الدزهع  

اسا المنشح  ن لماذج الدنشعح عةةهدابعا بإسداتش ال نبط الدالع . إ ا تن جدضم

ععش المنشح إُاات  تعى عةة ببعان هامل بمؤهالو بخ نة بخةفع  المنشح ببعان بدا

هذا الدنشعح باسا المساها باث او عةة مةكع  ال خص ألس ا تش ال نه   

ن تإضا عةمساهمإح  لمدضمنا عىد األس ا الدش إمةك ا  بطا  مىة المةكع . هما 

تنص  جنشعح تعضاء م ة  ا"دارة لدقىإم ا تش ا دماي المساهمعن بما إدف  مش 

المنشحعن لمضاإ   نز" بف دنشعحاو بالمكاتآون  اللاائح ال نه . جقام "ل 

م ة  ا"دارة بجطةا ا"تادة من المضا المندىس بتعضاء م ة  ا"دارة 

اجخنإن. بمى االلد اء من عمةع  الفحص  إُنشح م ة  ا"دارة عائم  مناس   من 

 جاصعاواألعضاء المنشحعن لم ة  ا"دارة اللدخاب ا مش األخذ تش االعد ار 

 ". دنشعحاو بالمكاتآو  ال"ل ن
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 واإللتزام الئحة لجنة المراجعة

 

 

 المادة بعد التعديل المادة قبل التعديل 

 ثانياً: تشكيل اللجنة 

تشكل اللجنة بقرار من الجمعية العامة العادية كلجنة فرعية منبثقة من مجلس اإلدارة، 

وذلك بناًء على توصية مجلس اإلدارة بترشيح عدد خمسة أعضاء. وتعتمد لجنة 

الواردة في كل من نظام الشركات  -ذات العالقة بأعمالها –المراجعة، المواد 

الصادرة عن وزارة التجارة واالستثمار، وأنظمة ولوائح هيئة السوق المالية، 

واللوائح واألنظمة الصادرة عن شركة السوق المالية السعودية )تداول(، وكافة 

ية فقابية واإلشرااألنظمة واللوائح و التعاميم والتوجيهات الصادرة من الجهات الر

 .ذات العالقة

 ثانياً: تشكيل اللجنة

تشكل اللجنة بقرار من الجمعية العامة العادية كلجنة فرعية منبثقة من مجلس 

أعضاء. وتعتمد  (4)اإلدارة، وذلك بناًء على توصية مجلس اإلدارة بترشيح عدد 

نظام الشركات  الواردة في كل من -ذات العالقة بأعمالها –لجنة المراجعة، المواد 

الصادرة عن وزارة التجارة واالستثمار، وأنظمة ولوائح هيئة السوق المالية، 

واللوائح واألنظمة الصادرة عن شركة السوق المالية السعودية )تداول(، وكافة 

األنظمة واللوائح و التعاميم والتوجيهات الصادرة من الجهات الرقابية واإلشراقية 

 .ذات العالقة
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 العالميةشركة البحر األحمر 

 الئحة لجنة الترشيحات والمكافاَت

 

 المادة بعد التعديل المادة قبل التعديل المادة
 ( مسؤوليات اللجنة 3) 6

وفي ماااا  اي ارااااااض اان لة و الوامااال والاباها الضي ةضة قاااا الا  ااال لا  اااا  

 بمسؤول اةقا.

 اإلركانال اوبن الراري لشاكل الةحا الحما لخدمات  -1

 مكافآت أعضاء م اس اإلدارة: -(21مادة )

مل  ادتج كما ة درعا ال م  ل ال ا فأة أعضااااااااء م اس اإلدارةج تن وم ةكبن مكا

ال اد ل وذلك بما  ضبافق مع ال اارات والض ا مات الارم ل الصادرة في عذا الشأن 

افل وفي حدود ما وص عا ه واا  الشااااكات أو أ ل أوامل أ اك مكمال لهج باإل ااا

تلى باادح حضاااااابر وباادح مبادااااااست كمااا  حااددل م اس اإلدارة وف ااا  ل واماال 

وال اارات والض ا مات الماع ل في المماكل والصااااااادرة ما ال قات المخضصاااااال. 

و شااااامي ة ا ا م اس اإلدارة الم د  تلى ال م  ل ال امل ال اد ل عاى ب ان  اااااامي 

مال ل ما رواةب ووص ب لكي ما حصي عا ه أعضاء م اس اإلدارة  سح الس ل ال

 ( مسؤوليات اللجنة 3)

 

 تم حذف الفقرة كاملة
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 المادة بعد التعديل المادة قبل التعديل المادة
في الرباح وبدح حضبر ومصاوفات وغ ا ذلك ما المزا اج كما  شضمي الض ا ا 

المذكبر عاى ب ان ما قةضااه أعضاااء الم اس ببدااظقي مبوظ ا أو تدار  ا أو ما 

 قةضبل وا ا أعماح ف  ل أو تدار ل أو ارضشار ل.

 ا:ره س م اس اإلدارة وال ضب الم ضدب والسكاة  -(22مادة )

تن عاى م اس اإلدارة, وبحسااااااب ال اارات المبافق عا قا, ةحد د المكافآت الضي 

  حصي عا قا كي ما ره س م اس اإلدارة والمد ا الض ظ ذي لاشاكل.

 قباعد الضس  ي واإلدراج بق ئل السبق المال ل -2

 الةاب السادس: االلضزامات المسضماة

اء م اس اإلدارة وكةار المادة السااااادراااال والعسيبن: ة ب ضااااات ومكافآت أعضاااا

 الض ظ ذ  ا

ع دما  اغب المصدر أو أي ما  اكاةه الضاب ل دفع ة ب ضات أو مكافآت ل ضب 

م اس تدارة حالي لامصاادر أو ةحا الضا اا ا أو أحد كةار الض ظ ذ  ا لامصاادر أو 

أي عضب م اس تدارة حالي أو م ضاح لي ما الشاكات الضاب ل فإوه  ضباب عاى 

 :االةيكد ما المصدر أن  ضأ
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 المادة بعد التعديل المادة قبل التعديل المادة
ترراااااااح ةظاداااااا ي كضاب ل كامال لي ة ب ضااااااات أو مكافآت م ضاحل تلى ام ع  -

المساااااعم ا قةي او  اد ال م  ل ال مبم ل الضي ةفاح ف قا الض ب ضااااات والمكافا ت 

 لاضصب ا عا قا.

المباف ل عاى  ااااول الض ب ضاااات والمكافآت مساااة ا  ما مسااااعمي المصااادر في  -

ب م اس اإلدارة الم  ى أو لحد كةار الض ظ ذ  اج ام  ل عمبم ل ال  كبن ل ضاااااا

 حسةما ةكبن الحاللج حق الضصب ا ف قا عاى عذل الشاول.

 الهحل حبكمل الشاكات لق ئل السبق المال ل -3

 المادة الساب ل عشا: مكافآت أعضاء م اس اإلدارة وة ب ضاةقي

ارة  ة ا ال اا  الرااارااي لاشاااكل لا  ل ةخصاا ص مكافآت أعضاااء م اس اإلد

و  بز أن ةكبن عذل المكافآت راةةا  م   ا  أو بدح حضااابر عا ال اساااات أو مزا ا 

ع   اال أو وسااااااةاال م   اال ما الرباااحج و  بز ال مع ب ا اي  ا أو أكعا ما عااذل 

وفي حالل المباف ل عاى ة د ي مكافآت مضمعال ب سااااااةل ما الرباح فإوه    المزا ا.

ا ق مل دافي الرباح وب د  صي ام ع % م10 ضباب أن ال ةض دك ق مضقا وسةل 

الضكال ف و ق مل االرااااااضقسي وة   ب االحض الي الذي أقاةه ال م  ل وةبز ع ما 

 % ما ق مل رأس الماح عاى المساعم ا.5  ادح 
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 المادة بعد التعديل المادة قبل التعديل المادة
 عضوية اللجنة  4

ب ا أعضاء م اس تدارة   ضباب ا ض ار اعضاء ل  ل الضا  حات و المكافآت ما -1

 . اكل الةحا الحماج و ضي ة    قي ما قةي م اس تدارة  اكل الةحا الحما

أعضاء عاى االقي ما ب ا اعضاء  (4أرب ل )ةضكبن ل  ل الضا  حات والمكافآت ما  -2

م اس تدارة الشاكل ال اهم ا عاى ال ميج بغو ال اا عا العضاء الغ ا ررم  ا 

 . حضاوا االاضماعالاذ ا ما الممكا أن 

  بز لا  ل أن ةضي أي عدد ما العضاء الغ ا ررم  ا لا  ل الضا  حات و  -3

المكافآت ل  بمبا بأعماح ارضشار ل لضسق ي مقا  الا  ل. تال أن عما ل الضصب ا 

 ة حصا في أعضاء م اس اإلدارة الذ ا ةي ة    قي في الا  ل. 

اراااضع اه ل او دور ل اراااضضاااافل ذوي الخةاات  حق لا  ل الضا ااا حات و المكافآت بصاااظل 

المخضصااال ما دا ي أو  ارج المماكل لحضااابر ااضماعاةقا. ولكا ال  حق لقي الضصاااب ا 

تال تذا كاوبا أحد أعضااااء م اس تدارة  ااااكل الةحا الحما وةي ة    قي ما قةي الم اس 

 لسوضما  لا  ل

 عضوية اللجنة 

المكافآت ما ب ا أعضاء م اس تدارة   ضباب ا ض ار اعضاء ل  ل الضا  حات و -1

 . اكل الةحا الحماج و ضي ة    قي ما قةي م اس تدارة  اكل الةحا الحما

ما ب ا  العضاءأعضاء عاى  (3يسيل )ةضكبن ل  ل الضا  حات والمكافآت ما  -2

م اس تدارة الشاكل ال اهم ا عاى ال ميج بغو ال اا عا العضاء الغ ا  أعضاء

 ما الممكا أن  حضاوا االاضماع. ررم  ا الاذ ا

  بز لا  ل أن ةضي أي عدد ما العضاء الغ ا ررم  ا لا  ل الضا  حات و  -3

المكافآت ل  بمبا بأعماح ارضشار ل لضسق ي مقا  الا  ل. تال أن عما ل الضصب ا 

 ة حصا في أعضاء م اس اإلدارة الذ ا ةي ة    قي في الا  ل. 

فآت بصااظل ارااضع اه ل او دور ل ارااضضااافل ذوي الخةاات  حق لا  ل الضا اا حات و المكا

المخضصال ما دا ي أو  ارج المماكل لحضابر ااضماعاةقا. ولكا ال  حق لقي الضصاب ا 

تال تذا كاوبا أحد أعضاااء م اس تدارة  اااكل الةحا الحما وةي ة    قي ما قةي الم اس 

 لسوضما  لا  ل

 


