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٣

أﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻹدارة
رﺋﯾس ﻣﺟﻠس اﻹدارة

رﺋﯾس ﻟﺟﻧﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر

اﻟدﻛﺗور /إﺑراﻫﯾم ﺣﺳن ﻣﺣﻣد اﻟﻣدﻫون
ﻧﺎﺋب رﺋﯾس ﻣﺟﻠس اﻹدارة

اﻷﺳﺗﺎذ /ﻣﺎﺟد ﺿﯾﺎء اﻟدﯾن ﻓﺿل ﻛرﯾم
ﻋﺿو ﻣﺟﻠس اﻹدارة

رﺋﯾس ﻟﺟﻧﺔ اﻟﺗرﺷﯾﺣﺎت واﻟﻣﻛﺎﻓﺂت

رﺋﯾس ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ

اﻟﻣﻬﻧدس /ﻋﺑداﻟﻣﻠك ﻋﺑداﷲ ﻓﺗﺢ اﻟدﯾن
ﻋﺿو ﻣﺟﻠس اﻹدارة

رﺋﯾس ﻟﺟﻧﺔ إدرة اﻟﻣﺧﺎطر

اﻟدﻛﺗور /ﻣﺣﻣد أﺣﻣد ﺣﺳن ﻓﺗﯾﺣﻲ

اﻟﺳﯾدة /ﻣﻬﺎ أﺣﻣد ﺣﺳن ﻓﺗﯾﺣﻲ

ﻋﺿو ﻣﺟﻠس اﻹدارة

ﻋﺿو ﻣﺟﻠس اﻹدارة

اﻷﺳﺗﺎذ /ﻋﻣر رﯾﺎض ﻣﺣﻣد اﻟﺣﻣﯾدان
ﻋﺿو ﻣﺟﻠس اﻹدارة

اﻟرﺋﯾس اﻟﺗﻧﻔﯾذي اﻟﻣﻛﻠف

اﻷﺳﺗﺎذ /ﯾﺎﺳر ﯾﺣﯾﻰ ﻋﺑداﻟﺣﻣﯾد ﻋﺑدرﺑﻪ

ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻓﺗﯾﺣﻲ اﻟﻘﺎﺑﺿﺔ  -ﺗﻘرﯾر ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﻋن اﻟﻌﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ ٢٠١٨م

٤

ﻛﻠﻣﺔ رﺋﯾس ﻣﺟﻠس اﻹدارة

ﺳﻌﺎدة اﻟﺷﯾﺦ/

ﯾﺣﻔظﻪ اﷲ

ﺑﺳم اﷲ اﻟرﺣﻣن اﻟرﺣﯾم

واﻟﺻﻼة واﻟﺳﻼم ﻋﻠﻰ ﺳﯾدﻧﺎ ﻣﺣﻣد وﻋﻠﻰ آﻟﻪ وﺻﺣﺑﻪ وﺳﻠم

اﻟﺳﺎدة /ﻣﺳﺎﻫﻣو ﺷرﻛﺔ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻓﺗﯾﺣﻲ اﻟﻘﺎﺑﺿﺔ
اﻟﺳﻼم ﻋﻠﯾﻛم ورﺣﻣﺔ اﷲ وﺑرﻛﺎﺗﻪ،

اﻟﻣﺣﺗرﻣﯾن

ﯾﺳر ﻣﺟﻠس إدارة ﺷرﻛﺔ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻓﺗﯾﺣﻲ اﻟﻘﺎﺑﺿﺔ أن ﯾﺿﻊ ﺑﯾن أﯾدﯾﻛم اﻟﺗﻘرﯾر اﻟﺳﻧوي ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ وﻛذﻟك أداءﻫﺎ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ
٢٠١٨م.
ﻟﻘد ﻛﺎن ﻋﺎم ٢٠١٨م ﻋﺎﻣﺎً ذا طﺑﯾﻌﺔ ﺧﺎﺻﺔ ،ﺣﯾث ﻣﺛّل ﺗﺣدﯾﺎً ﻛﺑﯾ اًر ﻋﻠﻰ ﻗطﺎﻋﺎت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻗطﺎع اﻟﺗﺟزﺋﺔ اﻟذي ﺗﻌﻣل

ﺑﻪ اﻟﺷرﻛﺔ ﻓﻲ ﻧﺷﺎط ﺗﺟﺎرة اﻟذﻫب واﻟﻣﺟوﻫرات و ﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟرﻓﺎﻫﯾﺔ ،وﻛﻠﻧﺎ ﺛﻘﺔ ﺑﺎﷲ ﺑﺄن اﻟﺟﻬود اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﺑذﻟﻬﺎ واﻟﺧطط اﻟﻣوﺿوﻋﺔ
ﺳﺗﻘود -ﺑﺈذن اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ -إﻟﻰ ﻣﺳﺗﻘﺑل أﻓﺿل ﻟﻠﺷرﻛﺔ وﻣﺳﺎﻫﻣﯾﻬﺎ.

ﺣﯾث ﺗم إﻋﺎدة ﻫﯾﻛﻠﺔ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ وﺷرﻛﺎﺗﻬﺎ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ واﻟﻘﯾﺎم ﺑﺈﺟراءات ﺣﺎﺳﻣﺔ ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ ﺗﻠك اﻟﺗﺣدﯾﺎت ﻟﻠﺣد ﻣن اﻷﺛر اﻟﺳﻠﺑﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ
ﻋن اﻧﺧﻔﺎض اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت واﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﯾر اﻷﻋﻣﺎل .وﺗم إﻏﻼق اﻟﻔروع ﻏﯾر اﻟﻣرﺑﺣﺔ واﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﺧﻔﯾض اﻟﻣﺻروﻓﺎت ﺧﻼل
ﻋﺎم ٢٠١٨م ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻌﺎم ٢٠١٧م.

وﻗد اﻧﺧﻔﺿت اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﺗراﺟﻊ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻔردي ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻊ اﻟرﻓﺎﻫﯾﺔ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم ٢٠١٨م.
وﻣﺛﻠت اﻹﺟراءات اﻟﺗﻲ ﻗﺎﻣت اﻟﺷرﻛﺔ ﺑﺎﺗﺧﺎذﻫﺎ اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ واﻗﻌﯾﺔ ﻟﻠظروف اﻟﻣﺣﯾطﺔ ﺑﺷﻛل ﻋﺎم ،وﻧﺳﻌﻰ ﻟﻛﻲ ﺗﺳﺗﻣر اﻹﺟراءات
اﻟﻣﺗﺧذة ﻋﻠﻰ ﺗﺣﺳﯾن ﻧﺗﺎﺋﺞ أﻋﻣﺎﻟﻧﺎ ﺑﺈذن اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ .ﻛﻣﺎ أﻧﻧﺎ ﻧﻧظر ﻟﻠﻣﺳﺗﻘﺑل اﻟﻘرﯾب ﺑﺗﻔﺎؤل ،ﻟﺗﺳﺗﻣر اﻟﺷرﻛﺔ –ﺑﺈذن اﷲ -ﻣن
اﺳﺗﻛﻣﺎل ﻣﺳﯾرة اﻟﺗطوﯾر واﻟﻧﻣو.
وﻧﯾﺎﺑﺔ ﻋن إﺧواﻧﻲ وزﻣﻼﺋﻲ ﻓﻲ ﻣﺟﻠس اﻹدارة واﻹدارة اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ وﻛﺎﻓﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﺑﺎﻟﺷرﻛﺔ ،أﺗوﺟﻪ ﺑﺎﻟدﻋﺎء ﻟﻘﯾﺎدﺗﻧﺎ اﻟرﺷﯾدة –ﺣﻔظﻬﺎ
اﷲ -وﺟزﯾل اﻟﺷﻛر واﻟﻌرﻓﺎن إﻟﻰ اﻟﺳﺎدة ﻣﺳﺎﻫﻣﻲ اﻟﺷرﻛﺔ .واﷲ وﻟﻲ اﻟﺗوﻓﯾق.

ﻣﻊ ﺧﺎﻟص ﺗﺣﯾﺎﺗﻲ،

رﺋﯾس ﻣﺟﻠس اﻹدارة
ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻓﺗﯾﺣﻲ اﻟﻘﺎﺑﺿﺔ  -ﺗﻘرﯾر ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﻋن اﻟﻌﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ ٢٠١٨م

٥

ﻧﺑذة ﻋن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ
ﺷرﻛﺔ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻓﺗﯾﺣﻲ اﻟﻘﺎﺑﺿﺔ ،ﻫﻲ ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ ﻣﺳﺟﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ

ﺑﻣوﺟب اﻟﻘرار اﻟوزاري رﻗم  ١٠٥٨ﺑﺗﺎرﯾﺦ  ٩رﻣﺿﺎن ١٤١٨ﻫـ ،واﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري رﻗم  ٤٠٣٠٠٨٥١٢٨اﻟﺻﺎدر

ﻓﻲ ﻣدﯾﻧﺔ ﺟدة ﺑﺗﺎرﯾﺦ  ٢ﺷﻌﺑﺎن ١٤١٢ﻫـ ،اﻟﻣواﻓق  ٥ﻓﺑراﯾر ١٩٩٢م.

ﯾﻌود اﺳم ﻓﺗﯾﺣﻲ إﻟﻰ اﻟﻌﺎم ١٩٠٧م ،وﻫو اﻻﺳم اﻟﻌرﯾق ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺗﺟﺎرة اﻟذﻫب واﻟﻣﺟوﻫرات وﺑﺿﺎﺋﻊ اﻟرﻓﺎﻫﯾﺔ

ﻣن اﻟﻬداﯾﺎ واﻟﻛرﯾﺳﺗﺎل واﻟﻔﺿﯾﺎت واﻟﺗﺣف وأطﻘم اﻟﺻﯾﻧﻲ ﻣن أﺟود وأﻓﺧر اﻟﺧﺎﻣﺎت.

وﻗد ﺗوﺳﻌت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻣل ﻓﯾﻬﺎ ،ﻓﻠدﯾﻬﺎ ﻗطﺎع اﻟﺗﺟزﺋﺔ )ﻓروع ﺗﺣﻣل اﺳم ﻓﺗﯾﺣﻲ،

ٕوام ﻓﺗﯾﺣﻲ ،وﺑﯾﺑﻲ ﻓﺗﯾﺣﻲ ،وﺗﺎﺗو ﺗﺎﺗﻲ ،وﻟوﺑﺎﻧﺎﺷﯾﻪ ،وﻣﻣﻠوﻛﻲ( ،وﻗطﺎع اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻣن ﺧﻼل )اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ

اﻟﻘطﺎع اﻟطﺑﻲ ﻋﺑر ﻣﺳﺎﻫﻣﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺳﺗﺷﻔﻰ اﻟﻣرﻛز اﻟطﺑﻲ اﻟدوﻟﻲ ﺑﺟدة ،واﻟﻘطﺎع اﻟزراﻋﻲ ﻋﺑر ﻣﺳﺎﻫﻣﺗﻬﺎ ﻓﻲ
ﺷرﻛﺔ اﻟﺟوف ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ – اﻟﺟوف ،وﻗطﺎع اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﻧزﻟﯾﺔ ﻋﺑر ﻣﺳﺎﻫﻣﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺷرﻛﺔ اﻟﻧﺳﺎﺟون اﻟﺷرﻗﯾون
 -ﻣﺻر(.

وﺗﺗرﻛز ﻣﻌﺎرض اﻟﺗﺟزﺋﺔ ﻓﻲ ﺟدة واﻟرﯾﺎض ﻛﻣﺎ ﺗوﺟد ﺑﻌض اﻟﻔروع اﻷﺧرى داﺧل اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ وﯾﺑﻠﻎ رأﺳﻣﺎل ﻣﺟﻣوﻋﺔ
ﻓﺗﯾﺣﻲ اﻟﻘﺎﺑﺿﺔ  ٥٥٠ﻣﻠﯾون رﯾـﺎل ﻣﻘﺳﻣﺔ إﻟﻰ  ٥٥ﻣﻠﯾون ﺳﻬﻣﺎً.
وﺷرﻛﺔ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻓﺗﯾﺣﻲ اﻟﻘﺎﺑﺿﺔ ﻣﺳﺟﻠﺔ ﻓﻲ ﺳوق اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ "ﺗداول" ﻣﻧذ ﻋﺎم ٢٠٠٠م .وﯾدﯾر

اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﺟﻠس إدارة ﻣؤﻟف ﻣن ﺷﺧﺻﯾﺎت ﺑﺎرزة ذات ﺧﺑرة ﻋﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ واﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ.
وﺗﻣﺗﻠك اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ رؤﯾﺔ اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻟﻠﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﺗﺳﻌﻰ ﻟﺗطﺑﯾﻘﻬﺎ واﻏﺗﻧﺎم اﻟﻔرص اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﻟﺗﻌظﯾم ﺣﻘوق

اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن وزﯾﺎدة اﻟرﺑﺣﯾﺔ.

ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻓﺗﯾﺣﻲ اﻟﻘﺎﺑﺿﺔ  -ﺗﻘرﯾر ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﻋن اﻟﻌﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ ٢٠١٨م

٦

أوﻻً :اﻷﻧﺷطﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ
ﺗﺷﺗﻣل اﻷﻧﺷطﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ وأﻏراﺿﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:

١

٢

 (١إدارة اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ ،أو اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ إدارة اﻟﺷرﻛﺎت اﻷﺧرى اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎﻫم ﻓﯾﻬﺎ وﺗوﻓﯾر اﻟدﻋم
اﻟﻼزم ﻟﻬﺎ.

 (٢اﺳﺗﺛﻣﺎر أﻣواﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﻷﺳﻬم وﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ.
 (٣اﻣﺗﻼك اﻟﻌﻘﺎ ارت واﻟﻣﻧﻘوﻻت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻣﺑﺎﺷرة ﻧﺷﺎطﻬﺎ.

 (٤اﻣﺗﻼك ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﻣن ﺑراءات اﺧﺗراع واﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ واﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ وﺣﻘوق اﻻﻣﺗﯾﺎز

وﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟﺣﻘوق اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ ،واﺳﺗﻐﻼﻟﻬﺎ ،وﺗﺄﺟﯾرﻫﺎ ﻟﻠﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ أو ﻟﻐﯾرﻫﺎ.

وﺗﻤﺎرس اﻟﺸﺮﻛﺔ أﻧﺸﻄﺘﮭﺎ وﻓﻖ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ وﺑﻌﺪ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺮاﺧﯿﺺ اﻟﻼزﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﺠﮭﺎت اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ
إن وﺟﺪت.

 - ١اﻟﻔﻘﺮة  (١٥ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة اﻟﺘﺴﻌﻮن – ﻻﺋﺤﺔ ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت – )اﻹﻓﺼﺎح ﻓﻲ ﺗﻘﺮﯾﺮ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة(
 - ٢اﻟﻤﺎدة  (٣ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻓﺘﯿﺤﻲ اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ

ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻓﺗﯾﺣﻲ اﻟﻘﺎﺑﺿﺔ  -ﺗﻘرﯾر ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﻋن اﻟﻌﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ ٢٠١٨م

٧

وﺻﻒ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ وﺷﺮﻛﺎﺗﮭﺎ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ وﺗﺄﺛﯿﺮھﺎ ﻓﻲ ﺣﺠﻢ أﻋﻤﺎل اﻟﺸﺮﻛﺔ وإﺳﮭﺎﻣﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ:
ﺗﺗﻣﺛل أﻧﺷطﺔ اﻟﺷرﻛﺔ وﺷرﻛﺎﺗﻬﺎ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻓﻲ ﻧﺷﺎطﯾن رﺋﯾﺳﯾﯾن:

 (١ﻧﺷﺎط اﻟﺗﺟزﺋﺔ  :ﺑﯾﻊ وﺷراء اﻟﻣﻌﺎدن اﻟﺛﻣﯾﻧﺔ واﻷﺣﺟﺎر اﻟﻛرﯾﻣﺔ واﻟﻣﺟوﻫرات ،واﻟﻣﻼﺑس اﻟﺟﺎﻫزة
واﻷﻗﻣﺷﺔ واﻹﻛﺳﺳوارات واﻟﺗﺣف واﻟﻬداﯾﺎ وأدوات اﻟﻣﺎﺋدة وﻣﻔﺎرش اﻟﺳرر واﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺟﻠدﯾﺔ
واﻟﺷوﻛوﻻﺗﻪ.

 (٢ﻧﺷﺎط اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر :إدارة اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ أو اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ إدارة اﻟﺷرﻛﺎت اﻷﺧرى اﻟﻣﺳﺎﻫم ﻓﯾﻬﺎ
وﺗوﻓﯾر اﻟدﻋم اﻟﻼزم ﻟﻪ.
)ﺑﺎﻷﻟف ﷼(
إﯾرادات اﻟﻧﺷﺎط

ﻧوع اﻟﻧﺷﺎط

اﻟﻧﺳﺑﺔ

اﻷﺛر ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ
رﺑﺢ )ﺧﺳﺎرة(

ﻧﺷﺎط اﻟﺗﺟزﺋﺔ

١١٥،٠١١

%٧٧٫٨٦

)(١٢،٣٧٣

ﻧﺷﺎط اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر

٣٢٫٧١١

%٢٢٫١٤

٢٠،١٤٤

اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ

١٤٧،٧٢٢

%١٠٠

٧،٧٧١

 - ٣اﻟﻔﻘﺮة  (١٥ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة اﻟﺘﺴﻌﻮن – ﻻﺋﺤﺔ ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت – )اﻹﻓﺼﺎح ﻓﻲ ﺗﻘﺮﯾﺮ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة(

ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻓﺗﯾﺣﻲ اﻟﻘﺎﺑﺿﺔ  -ﺗﻘرﯾر ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﻋن اﻟﻌﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ ٢٠١٨م
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٣

ﺛﺎﻧﯾﺎً :اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ

٤

ﺗﺗﻠﺧص اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻓﻲ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺣﺎور رﺋﯾﺳﯾﺔ:
اﻟﻣﺣـور اﻷول:
ﯾﺗﻣﺛل ﻫذا اﻟﻣﺣور ﻓﻲ اﻻﺳﺗﻌداد ﻟﻠﻧﻣو ﻣن ﺧﻼل ﺗطوﯾر اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﺗﺣﺗﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ ٕواﻋدادﻫﺎ ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻷﻫداف
واﻟﺧطط اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ،واﻟﺧروج ﻣن اﻷﻧﺷطﺔ ﻏﯾر اﻟﻣرﺑﺣﺔ و اﺳﺗﻘطﺎب وﺗدرﯾب وﺗطوﯾر اﻟﻛوادر اﻟﺑﺷرﯾﺔ اﻟﻣؤﻫﻠﺔ،
وﺗطوﯾر اﻟﻬﯾﻛل اﻹداري ووﺿﻊ أﻧظﻣﺔ إدارﯾﺔ ﺣدﯾﺛﺔ ﺗﺗﻣﺎﺷﻰ ﻣﻊ اﻟﺗوﺟﻪ اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ.
اﻟﻣﺣور اﻟﺛﺎﻧﻲ:
اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ اﻷﻧﺷطﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ واﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﺣﺳﯾن وﺗطوﯾر اﻟﻘﻧوات اﻟﺑﯾﻌﯾﺔ واﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻼﺋﻧﺎ واﺳﺗﻬداف
ﻋﻣﻼء ﺟدد ﻣن ﺧﻼل ﺗﻘدﯾم ﺧدﻣﺔ ﻣﻣﯾزة ﺑﺗﻘدﯾم أﻓﺿل وأرﻗﻰ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت واﻟﺧدﻣﺎت.
اﻟﻣﺣور اﻟﺛﺎﻟث:
ﺗﻧوﯾﻊ ﻣﺻﺎدر اﻟدﺧل وذﻟك ﻣن ﺧﻼل اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﺑﺎﻟﺷراء أو اﻻﻧدﻣﺎج ﻓﻲ ﺷرﻛﺎت أو اﻟدﺧول ﻓﻲ ﺷراﻛﺎت

اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻣﻊ ﺷرﻛﺎت ﻗﺎﺋﻣﺔ.

 - ٤اﻟﻔﻘﺮة  (١٦ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة اﻟﺘﺴﻌﻮن – ﻻﺋﺤﺔ ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت – )اﻹﻓﺼﺎح ﻓﻲ ﺗﻘﺮﯾﺮ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة(

ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻓﺗﯾﺣﻲ اﻟﻘﺎﺑﺿﺔ  -ﺗﻘرﯾر ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﻋن اﻟﻌﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ ٢٠١٨م

٩

ﺛﺎﻟﺛﺎً :اﻟﺗوﻗﻌﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ واﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ

٥

اﻟﺗوﻗﻌﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻷﻋﻣﺎل اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ

ﺗﺳﻌﻰ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺣﺎﻟﯾﺎً ﻟﻠﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ أﻧﺷطﺗﻬﺎ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻣﻊ اﻷﺧذ ﺑﻌﯾن اﻷﻋﺗﺑﺎر ظروف اﻟﺳوق اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ،
وﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻏﺗﻧﺎم ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻔرص اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ أﻣﺎﻣﻬﺎ وﺗﺳﺧﯾر ﻛﺎﻓﺔ اﻹﻣﻛﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎدﯾﺔ واﻟﺑﺷرﯾﺔ اﻟﻣﻣﻛﻧﺔ

ﻟﺗﺣﻘﯾق ﻫذا اﻟﻬدف.

اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ

أ -اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ

٦

اﻟﻔروع واﻷﻧﺷطﺔ ﻏﯾر اﻟﻣرﺑﺣﺔ
ﺑﺷﻛل دوري ﺗﻘوم إدارة اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﻌﻣل دراﺳﺔ ﻣﻔﺻﻠﺔ ﻋن اﻷداء اﻟﺧﺎص ﺑﻛل اﺳم ﺗﺟﺎري وﻓرع وﻣﻧطﻘﺔ .وﺗظﻬر
ﻫذﻩ اﻟﺗﻘﺎرﯾر ﺑﺷﻛل أﺳﺎﺳﻲ ﺣﺟم وﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت ﻟﻛل ﻓرع ﻋﻠﻰ ﺣدﻩ ،وﺗﺷﯾر إﻟﻰ ﺑﻌض اﻟﺗوﻗﻌﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن

ﺑﻧﺎء ﻋﻠﯾﻬﺎ .وﻣﻊ ذﻟك ﻗد ﻻ ﺗﺣﻘق ﺑﻌض اﻟﻔروع اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻟﻬﺎ ﺑﺳﺑب ﻋواﻣل ﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻛﺎﻟﺗﻐﯾرات
اﻟﻌﻣل ً
اﻟﺗﻲ ﺗط أر ﻋﻠﻰ ظروف اﻟﺳوق ،أو ﺳﻠوك اﻟﻌﻣﯾل أو ﺗﻐﯾر اﻟذوق اﻟﻌﺎم .وﻓﻲ ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻗد ﺗﺿطر اﻟﺷرﻛﺔ
ﻹﻏﻼق أو إﺣداث ﺗﻌدﯾﻼت ﻋﻠﻰ ﺑﻌض ﻫذﻩ اﻟﻔروع ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻷﻫداف اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺔ وأﻫﻣﻬﺎ زﯾﺎدة اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت
واﻟرﺑﺣﯾﺔ .وﻗد ﺗم ﺑﺎﻟﻔﻌل ﺧﻼل ﻋﺎم ٢٠١٨م إﻏﻼق ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻔروع ﻏﯾر اﻟﻣرﺑﺣﺔ.

وﺻف ﻟﺧطط وﻗ اررات اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻣﻬﻣﺔ:
ﺗﻘوم اﻟﺷـ ــرﻛﺔ ﺣﺎﻟﯾﺎً ﺑﺈﻋﺎدة ﻫﯾﻛﻠﺔ أﻋﻣﺎﻟﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ اﻷﻧﺷـ ــطﺔ اﻟرﺋﯾﺳـ ــﯾﺔ اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﺗﺟﺎرة اﻟذﻫب

واﻟﻣﺟوﻫرات واﻷﻧﺷــطﺔ اﻷﺧرى اﻟﻣﻛﻣﻠﺔ وﻛذﻟك اﻟﺗرﻛﯾز ﻓﻲ اﺳــﺗﺛﻣﺎراﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟﺣﯾوﯾﺔ ﻛﺎﻟﻘطﺎع اﻟطﺑﻲ
واﻟزراﻋﻲ واﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻷﺧرى اﻟواﻋدة.

وﻓﻲ إطﺎر ذﻟك ،ﻗﺎﻣت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺧﻼل ﻋﺎم ٢٠١٨م ،ﺑﺈﻋﺎدة ﻫﯾﻛﻠﺔ ﺷـ ـ ـ ـ ـ ــرﻛﺎﺗﻬﺎ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠوﺻـ ـ ـ ـ ـ ــول إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾق

أﻫداف اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ.

 - ٥اﻟﻔﻘﺮة  (١٦ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة اﻟﺘﺴﻌﻮن – ﻻﺋﺤﺔ ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت – )اﻹﻓﺼﺎح ﻓﻲ ﺗﻘﺮﯾﺮ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة(
 - ٦اﻟﻔﻘﺮة  (١٧ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة اﻟﺘﺴﻌﻮن – ﻻﺋﺤﺔ ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت – )اﻹﻓﺼﺎح ﻓﻲ ﺗﻘﺮﯾﺮ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة(

ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻓﺗﯾﺣﻲ اﻟﻘﺎﺑﺿﺔ  -ﺗﻘرﯾر ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﻋن اﻟﻌﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ ٢٠١٨م
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اﻟﻣﺧزون
إن ﻣن ﺿﻣن أﻫم اﻟﻣﺧﺎطر -اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن أن ﺗواﺟﻪ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻣل ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﻣﺑﯾﻌﺎت اﻟﺗﺟزﺋﺔ ﺑﺷﻛل ﻋﺎم،
وﺑﺿﺎﺋﻊ اﻟرﻓﺎﻫﯾﺔ ﺑﺷﻛل ﺧﺎص -ﻋدم ﻗدرة ﺗﻠك اﻟﺷرﻛﺎت ﻋﻠﻰ ﺗﺳوﯾق ﺑﺿﺎﺋﻌﻬﺎ ،ﺣﯾث أن اﻟﻣﺧزون اﻟراﻛد أو

اﻟزاﺋد ﯾﺟﻣد ﺟزءاً ﻣن رأس اﻟﻣﺎل وﯾؤﺛر ﺳﻠﺑﺎً ﻋﻠﻰ ﻫﺎﻣش اﻟرﺑﺣﯾﺔ .وﺗﻘوم اﻟﺷرﻛﺔ ﺑﺷﻛل دوري ﺑﺗﻘدﯾر ﻗﯾﻣﺔ

ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺧﺑرات اﻟﻣﺗراﻛﻣﺔ وﺗﺣﻠﯾل أﻋﻣﺎر اﻟﻣﺧزون واﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟراﻫﻧﺔ ﻟﻪ ،وﯾﺳﺎوي
اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣﺧزون ً
ﻫذا اﻟﺗﺧﻔﯾض ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻔرق ﺑﯾن ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣﺧزون وﻗﯾﻣﺗﻪ اﻟﺳوﻗﯾﺔ اﻟﻣﻘدرة ،وﻓﻲ ﺣﺎل ﺟﺎءت اﻟظروف اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ
اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ أﻗل ﻣن ﺗوﻗﻌﺎت اﻹدارة ،ﯾﻣﻛن أن ﯾﺗم اﻟﻠﺟوء إﻟﻰ ﺗﺧﻔﯾض اﻟﻣﺧزون ﻣرة أﺧرى ﺣﯾث أن اﻟﺗﻘدﯾرات
واﻻﻓﺗراﺿﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺗم اﻻﺳﺗﻧﺎد إﻟﯾﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﻘدﯾر ﻗﯾﻣﺔ اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻣﺧزون ﻗد ﺗﺗﻐﯾر ﻣن ﻓﺗرة ﻷﺧرى وﻓﻘﺎً ﻷﯾﺔ

ﻣﺳﺗﺟدات ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ.

اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺗوﺳﻊ اﻟﺟﻐراﻓﻲ
ﻋﻧد ﻗﯾﺎم اﻟﺷرﻛﺔ ﺑﺎﻓﺗﺗﺎح اﻟﻣزﯾد ﻣن اﻟﻔروع داﺧل اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ وﻛذﻟك طرح أﺳﻣﺎء ﺗﺟﺎرﯾﺔ ﺟدﯾدة

ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﻗدرﺗﻬﺎ ﻓﻲ إدارة ﻫذا اﻟﺗوﺳﻊ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﺧطﯾط واﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ٕواﯾﺟﺎد اﻟﻣواﻗﻊ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﻠﻔروع واﻻﺳﺗﻣرار
ﻓﻲ ﺗطﺑﯾق وﺗطوﯾر اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ واﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻧظم اﻟﺣﺎﺳب اﻵﻟﻲ ،وﺗوﻓﯾر وﺗدرﯾب ٕوادارة ﻣواردﻫﺎ اﻟﺑﺷرﯾﺔ،
طﺎﻟﻣﺎ أن ﻟدى اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺗﻐطﯾﺔ اﻟﻧﻔﻘﺎت اﻟرأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ وﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺗﺄﺳﯾس واﻹﻧﺗﺎج واﻟﺗوزﯾﻊ واﻟﺗﺳوﯾق ،وﻛذﻟك

اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻹدارﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺣﻣﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺗطوﯾر ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﻔروع اﻟﺟدﯾدة .وﻟﻛن ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﺣﺎﻟﻲ ﺗﻔﺿل اﻟﺷرﻛﺔ
اﻟﺗﺄﻧﻲ اﻟﺷدﯾد ﻗﺑل اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗوﺳﻊ اﻟﺟﻐراﻓﻲ وذﻟك ﻧظ اًر ﻟظروف اﻟﺳوق اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ.
اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ
ﯾﻌﺗﻣد أداء اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺷﻛل رﺋﯾﺳﻲ ﻋﻠﻰ ﺧﺑرات وﻣﻬﺎ ارت وﻗدرات ﻣﺳﺋوﻟﯾﻬﺎ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﯾن وﻛﺑﺎر ﻣوظﻔﯾﻬﺎ اﻵﺧرﯾن.

وﯾﺗوﻗف اﻷداء اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻲ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑدرﺟﺔ ﻛﺑﯾرة ﻋﻠﻰ ﻗدرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻘطﺎب أﻓراد ﻣن ذوي اﻟﻛﻔﺎءات واﻟﻣؤﻫﻼت

اﻟﻌﺎﻟﯾﺔ وﻛذﻟك اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﻬم ،ﺣﯾث أن اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﺷدﯾدة ،ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﺣﺎﻟﻲ ،ﻋﻠﻰ ﻣﺛل ﻫؤﻻء اﻟﻣوظﻔﯾن

اﻟذﯾن ﻟدﯾﻬم اﻟﺧﺑرات اﻟواﺳﻌﺔ اﻟﻣطﻠوﺑﺔ .وﺗﻌﻣل اﻟﺷرﻛﺔ ﻣن أﺟل ﺗﻘﻠﯾل ﺗﺳرب اﻟﻣوظﻔﯾن ﻣﻧﻬﺎ ﻟﻠﺣد ﻣن آﺛﺎر ﻓﻘدان

اﻟﻣوظﻔﯾن اﻟرﺋﯾﺳﯾﯾن .وﻟﻛن ﻋﻠﻰ أﯾﺔ ﺣﺎل ،ﻻ ﺗوﺟد ﻫﻧﺎك أﯾﺔ ﺿﻣﺎﻧﺎت ﺑﺄن أﻋﻣﺎل اﻟﺷرﻛﺔ ﻟن ﺗﺗﺄﺛر ﻓﻲ ﺣﺎل
ﻋدم ﺗﻣﻛﻧﻬﺎ ﻣن اﺟﺗذاب وﺗطوﯾر واﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﺎﻟﻣوظﻔﯾن اﻟﻣؤﻫﻠﯾن أو اﺳﺗﺑداﻟﻬم ﺑﻣوظﻔﯾن ﻋﻠﻰ ﻧﻔس اﻟﻣﺳﺗوى ﻣن

اﻟﻣؤﻫﻼت واﻟﻘدرات واﻟﺧﺑرات .وﻗد ﺗﺗﺿرر اﻟﺷرﻛﺔ ﻣن ﺟراء ﻓﻘدان ﺧدﻣﺎت واﺣد أو أﻛﺛر ﻣن ﻣوظﻔﯾﻬﺎ اﻟرﺋﯾﺳﯾﯾن
ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻓﺗﯾﺣﻲ اﻟﻘﺎﺑﺿﺔ  -ﺗﻘرﯾر ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﻋن اﻟﻌﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ ٢٠١٨م
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اﻟذﯾن ﻻ ﯾﻣﻛن اﺳﺗﺑداﻟﻬم ﻋﻠﻰ اﻟﻣدى اﻟﻘﺻﯾر واﻟﻣﺗوﺳط ،ﻣﻣﺎ ﻗد ﯾؤدي إﻟﻰ ﺗﻌطل ﺑﻌض اﻷﻋﻣﺎل وﻗد ﯾؤﺛر ﺳﻠﺑﺎً
ﻋﻠﻰ اﻟوﺿﻊ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﺷرﻛﺔ وﻧﺗﺎﺋﺞ ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﻬﺎ .وﻗد ﺗﻣﻛﻧت اﻟﺷرﻛﺔ ﺣﺗﻰ اﻵن ﻣن اﻻﺳﺗﻌﺎﺿﺔ ﻋن ﻫؤﻻء اﻟﻣوظﻔﯾن

اﻟذﯾن ﻏﺎدروا ﺑﻣوظﻔﯾن آﺧرﯾن ﻣؤﻫﻠﯾن .وﺗﺳﻌﻰ اﻟﺷرﻛﺔ داﺋﻣﺎً ﻻﺳﺗﻘطﺎب ﻣوظﻔﯾن ﻣؤﻫﻠﯾن وﻣﺣﺗرﻓﯾن ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ
إﻟﻰ ﺗﻧﻣﯾﺔ وﺗطوﯾر ﻗدرات اﻟﻣوظﻔﯾن اﻟﺣﺎﻟﯾﯾن ﻟﻠﻘﯾﺎم ﺑﻣﻬﺎم أﻛﺑر وﺷﻐل ﻣﻧﺎﺻب ﻋﻠﯾﺎ ﺑﺎﻟﺷرﻛﺔ.
ب -ﻣﺧﺎطر اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر

إن ﻟﻼﺳـ ــﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻷﺳـ ــﻬم ﻣزاﯾﺎ ﻋدﯾدة ﻣﺛل اﻻرﺗﻔﺎع ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺔ ﺗﻠك اﻷﺳـ ــﻬم ﺑﺎﻟﺳـ ــوق واﻟﺣﺻـ ــول ﻋﻠﻰ ﺗوزﯾﻌﺎت
ﻧﻘدﯾﺔ ﻣﻧﻬﺎ ،إﻻ أن ﻣﺧﺎطرﻫﺎ ﺗﻛﻣن ﻓﻲ ﻋدة ﺟواﻧب ﻣن اﻟﻣﺧﺎطر ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻰ-:
 -١ﻣﺧﺎطر اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ

ﺗﻛﻣن ﻓﻲ اﻧﺧﻔﺎض اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸﺳــﻬم اﻟﻣﺳــﺗﺛﻣر ﻓﯾﻬﺎ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻠﺗﻐﯾرات ﻓﻲ ﻣﺳــﺗوى ﻣؤﺷ ـرات اﻷﺳــﻬم
واﻷﻧﺷ ــطﺔ اﻻﻗﺗﺻ ــﺎدﯾﺔ وﻛذﻟك ﺗﺄﺛر ﻧﺗﺎﺋﺞ أﻋﻣﺎل ﺗﻠك اﻟﺷ ــرﻛﺎت ﺑﺎﻟﺣﺎﻟﺔ اﻻﻗﺗﺻ ــﺎدﯾﺔ ﻓﻲ اﻷﺳـ ـواق اﻟﺗﻲ

ﺗﻌﻣل ﻓﯾﻬﺎ.

 -٢ﻣﺧﺎطر اﻟﻌﻣﻠﺔ
ﺗﺗﺄﺛر ﻗﯾﻣﺔ اﻻﺳ ـ ــﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻠﺑﯾﻊ ﻟدى اﻟﺷ ـ ــرﻛﺔ ﻓﻲ ﺳ ـ ــوق اﻟﻣﺎل اﻟﻣﺻ ـ ــري ﺑﺳ ـ ــﻌر ﺻ ـ ــرف اﻟﺟﻧﯾﻪ
اﻟﻣﺻري ﻣﻘﺎﺑل اﻟدوﻻر اﻷﻣرﯾﻛﻲ -وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ اﻟرﯾـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎل اﻟﺳﻌودي -ﻣن ﻓﺗرة ﻷﺧرى ﻣﻣﺎ ﻗد ﯾﻛون ﻟﻪ أﺛر
ﺳﻠﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﻗﯾﻣﺔ ﺗﻠك اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات.

 -٣ﻣﺧﺎطر ﺗﻘﻠﺑﺎت اﻷﺳﻌﺎر
ﺗﺧﺿﻊ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻠﺑﯾﻊ ﻟدى اﻟﺷرﻛﺔ ﻟﻣﺧﺎطر أﺳﻌﺎر اﻷﺳﻬم ﺣﯾث ﯾوﺟد ﻟﻠﺷرﻛﺔ اﺳﺗﺛﻣﺎرات

ﻓﻲ ﺳوق اﻟﻣﺎل اﻟﻣﺻري.
ﺟـ -ﻣﺧﺎطر أﺧرى:
-(١

ﯾرﺗﺑط أداء اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺷﻛل ﻣﺑﺎﺷر ﺑﺎﻟﺣﺎﻟﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ؛ ﻓﻘد ﺗﺗﺄﺛر اﻟﻣﻼءة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻌﻣﻼء

اﻟﻣﺳﺗﻬدﻓﯾن ﺑﺗﻠك اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻻﻧﺧﻔﺎض اﻟﻛﺑﯾر ﻓﻲ ﺣﺟم اﻹﻧﻔﺎق اﻻﺳﺗﮭﻼﻛﻲ وﺗراﺟﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎد
ﻋﻣوﻣﺎ ً.
 -(٢ﯾرﺗﺑط ﻧﻣو اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﻘدرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ زﯾﺎدة اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت ،وﺗﻘوم اﻟﺷرﻛﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾق ﻫذا اﻟﻬدف ﺑﺎﻟﻛﺛﯾر ﻣن
اﻷﻧﺷطﺔ ﻣﺛل اﻟﺗﺧطﯾط واﻧﺗﻘﺎء اﻟﻣواﻗﻊ واﻟﻣﻔﺎﺿﻠﺔ ﺑﯾﻧﻬﺎ واﺗﺧﺎذ ﻗرار اﻟﺗﺄﺟﯾر وﻣﻧﺎﻗﺷﺔ اﻷﺳﻌﺎر واﻟﻣدد واﻟﺷروط
ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻓﺗﯾﺣﻲ اﻟﻘﺎﺑﺿﺔ  -ﺗﻘرﯾر ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﻋن اﻟﻌﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ ٢٠١٨م

١٢

اﻷﺧرى ﺑﺎﻟﻌﻘود اﻟﻣﺑرﻣﺔ ،وﺗﻬﯾﺋﺔ اﻟﻣواﻗﻊ وﺗﺟﻬﯾزﻫﺎ وﺗﺄﺳﯾس أﻧظﻣﺔ اﻟﺣﺎﺳب اﻻّﻟﻲ ورﺑطﻬﺎ ﺑﺎﻟﻣﻘر اﻟرﺋﯾﺳﻲ .وﻋﻠﯾﻪ،

ﻓﺈن ﻧﺟﺎح اﻟﺷرﻛﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق ﻫذا اﻟﻧﻣو ﯾرﺗﺑط ﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر ﺑﻘدرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻛل ﻫذﻩ اﻷﻧﺷطﺔ ﺑﻧﺟﺎح.
-(٣

ﺗرﺗﺑط ﻗدرة اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﻣرار ﻓﻲ اﻟﻧﻣو أﯾﺿﺎً ﻋﻠﻰ ﺗوﻓﯾر اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﻣﻧﺎﺳب

-(٤

ﯾﺗﺄﺛر ﺣﺟم ﻣﺑﯾﻌﺎت ورﺑﺣﯾﺔ اﻟﺷرﻛﺔ ﺑﺗوﻗﯾت اﻟﻣواﺳم وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻗد ﺗﺗﻌرض رﺑﺣﯾﺔ اﻟﺷرﻛﺔ ﻟﻠﺗذﺑذب ﻣن ﻓﺗرة

-(٥

ﺗﻌﻣل اﻟﺷرﻛﺔ ﻓﻲ ﺑﯾﺋﺔ ﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ ﺣﯾث ﯾﻌﻣل اﻟﻛﺛﯾر ﻣن ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﺟزﺋﺔ واﻟﺟﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﻣﺟﺎﻻت

وﺗدرﯾﺑﻬﺎ ﻟﻠوﻓﺎء ﺑﺎﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﻣﻌﺎرض اﻟﺟدﯾدة واﺳﺗﻘطﺎب اﻟﻛﻔﺎءات اﻹدارﯾﺔ واﻟﺧﺑرات اﻟﻼزﻣﺔ.
إﻟﻰ أﺧرى ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ اﻟواﺣدة.

اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻣل ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺷرﻛﺔ ،وﯾرﺗﺑط ﻧﻣو اﻟﺷرﻛﺔ وﻣﺳﺗوﯾﺎت أرﺑﺎﺣﻬﺎ ،ﻟﯾس ﻓﻘط ﻋﻠﻰ ﻗدرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﺑﻧﺟﺎح،
وﻟﻛن ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻣوﻗﻌﻬﺎ اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﻲ اﻟﻣﺗﻘدم.
-(٦

ﺗﻌﺗﻣد اﻟﺷرﻛﺔ ﺑدرﺟﺔ ﻛﺑﯾرة ﻋﻠﻰ أﻧظﻣﺔ اﻟﺣﺎﺳب اﻵﻟﻲ ﻓﻲ إدارة أﺻوﻟﻬﺎ واﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﺷطﺗﻬﺎ وﺳﺟﻼﺗﻬﺎ

-(٧

ﻗد ﺗﺗﺄﺛر اﻟﺷرﻛﺔ أﯾﺿﺎ ﺑﺑﻌض اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻌرض ﻟﻬﺎ ﻣوردو اﻟﺷرﻛﺔ ﺑﺎﻟﺧﺎرج ﻣﺛل ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر

ٍ
ﻣرض ﻣرﺗﺑط ﺑﺎﺳﺗﻣرار ﻋﻣل ﺗﻠك اﻷﻧظﻣﺔ ﺑﻛﻔﺎءة.
اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﺈن اﺳﺗﻣرار اﻟﺷرﻛﺔ ﻓﻲ أداء أﻧﺷطﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ

ﻣﺳﺗﻠزﻣﺎت اﻹﻧﺗﺎج )ﺧﺎﺻﺔ اﻟذﻫب واﻷﻟﻣﺎس واﻷﺣﺟﺎر اﻟﻛرﯾﻣﺔ( وﻛذﻟك اﻟظروف اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟوﺿﻊ اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ

ﻓﻲ ﺑﻼدﻫم ،وﻟﻬذا ﺗﺳﻌﻰ اﻟﺷرﻛﺔ داﺋﻣﺎً ﻟﺗوﺳﯾﻊ ﻗﺎﻋدة اﻟﻣوردﯾن واﻟﻣﻧﺎطق اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻌﻣل ﺑﻬﺎ ﻫؤﻻء اﻟﻣوردﯾن
ﻟﻠﺣد ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻣﺧﺎطر ﻗدر اﻟﻣﺳﺗطﺎع.

 -(٨ﻗد ﺗﺗﺄﺛر ﻣﺑﯾﻌﺎت اﻟﺷرﻛﺔ أﯾﺿﺎً ﻓﻲ ﺣﺎل ﺗطﺑﯾق ﻗرار ﺗﺧﻔﯾض ﺳﺎﻋﺎت ﻋﻣل اﻟﻣﻌﺎرض اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ.

 -(٩ﺗﺄﺛر اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﺑﺎﻷﺣداث اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﻣﺣﯾطﺔ ﻣﻣﺎ ﻗد ﯾؤﺛر ﻣﺳﺗﻘﺑﻼً ﻋﻠﻰ أﻧﺷطﺔ اﻟﺷرﻛﺔ ﺑﺷﻛل ﻋﺎم.
 -(١٠ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر إﯾﺟﺎرات اﻟﻌﻘﺎرات ﺑﺎﻟﻣﻣﻠﻛﺔ ﻣﻣﺎ ﻗد ﯾؤدي إﻟﻰ زﯾﺎدة إﯾﺟﺎرات ﻣﻌﺎرض اﻟﺑﯾﻊ.

 -(١١ﻓرض رﺳوم أو ﺿراﺋب ﻛرﺳوم اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ وﺿرﯾﺑﺔ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ أو أﯾﺔ رﺳوم أو ﺿراﺋب أﺧرى.

ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻓﺗﯾﺣﻲ اﻟﻘﺎﺑﺿﺔ  -ﺗﻘرﯾر ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﻋن اﻟﻌﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ ٢٠١٨م

١٣

أوﻻً :ﻣﻬﺎم ﻟﺟﻧﺔ إدارة اﻟﻣﺧﺎطر

ﺳﯾﺎﺳﺔ إدارة اﻟﻣﺧﺎطر وﻣراﻗﺑﺗﻬﺎ

ﻗﺎم ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﺑﺗﺷﻛﯾل ﻟﺟﻧﺔ ﻣﻧﺑﺛﻘﺔ ﻣن ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﺗﺳﻣﻰ ﻟﺟﻧﺔ إدارة اﻟﻣﺧﺎطر ،وﺗﻧﺗﻬﻲ ﺑﺎﻧﺗﻬﺎء دورة
ﻣﺟﻠس اﻹدارة اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺗﺎرﯾﺦ ٢٠١٩/٠٤/٢١م ،وﻣن ﺿﻣن أﻫم ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:

)اﺳﺗرﺷﺎدي(

-١

وﺿﻊ اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ وﺳﯾﺎﺳﺎت ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻹدارة اﻟﻣﺧﺎطر ﺑﻣﺎ ﯾﺗﻧﺎﺳب ﻣﻊ طﺑﯾﻌﺔ وﺣﺟم أﻧﺷطﺔ اﻟﺷرﻛﺔ ،واﻟﺗﺣﻘق

-٢

ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟداﺧﻠﯾﺔ واﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺔ.
ﻣن ﺗﻧﻔﯾذﻫﺎ وﻣراﺟﻌﺗﻬﺎ وﺗﺣدﯾﺛﻬﺎ ً
ﺗﺣدﯾد ﻣﺳﺗوى ﻣﻘﺑول ﻟﻠﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﺗﻌرض ﻟﻬﺎ اﻟﺷرﻛﺔ واﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﯾﻪ واﻟﺗﺣﻘق ﻣن ﻋدم ﺗﺟﺎوز اﻟﺷرﻛﺔ
ﻟﻪ.

-٣

اﻟﺗﺣﻘق ﻣن ﺟدوى اﺳﺗﻣرار اﻟﺷرﻛﺔ وﻣواﺻﻠﺔ ﻧﺷﺎطﻬﺎ ﺑﻧﺟﺎح ،ﻣﻊ ﺗﺣدﯾد اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻲ ﺗﻬدد اﺳﺗﻣرارﻫﺎ

-٤

اﻹﺷراف ﻋﻠﻰ ﻧظﺎم إدارة اﻟﻣﺧﺎطر ﺑﺎﻟﺷرﻛﺔ وﺗﻘﯾﯾم ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ ﻧظم وآﻟﯾﺎت ﺗﺣدﯾد وﻗﯾﺎس وﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﻣﺧﺎطر

-٥

وﺗﻌرﺿﻬﺎ ﻟﻬﺎ ﺑﺷﻛل دوري ،ﻣن ﺧﻼل إﺟراء اﺧﺗﺑﺎرات
إﻋﺎدة ﺗﻘﯾﯾم ﻗدرة اﻟﺷرﻛﺔ ﻋﻠﻰ اﺣﺗﻣﺎل اﻟﻣﺧﺎطر ّ
اﻟﺗﺣﻣل ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل.

-٦

ﺧﻼل اﻹﺛﻧﻲ ﻋﺷر ﺷﻬ اًر اﻟﻘﺎدﻣﺔ.

اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﺗﻌرض ﻟﻬﺎ اﻟﺷرﻛﺔ وذﻟك ﻟﺗﺣدﯾد أوﺟﻪ اﻟﻘﺻور ﺑﻬﺎ.

إﻋداد ﺗﻘﺎرﯾر ﻣﻔﺻﻠﺔ ﺣول اﻟﺗﻌرض ﻟﻠﻣﺧﺎطر واﻟﺧطوات اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ ﻹدارة ﻫذﻩ ااﻟﻣﺧﺎطر ،ورﻓﻌﻬﺎ إﻟﻰ
ﻣﺟﻠس اﻹدارة.

-٧

ﺗﻘدﯾم اﻟﺗوﺻﯾﺎت ﻟﻠﻣﺟﻠس ﺣول اﻟﻣﺳﺎﺋل اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈدارة اﻟﻣﺧﺎطر.

-٩

ﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻬﯾﻛل اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ ﻹدارة اﻟﻣﺧﺎطر ووﺿﻊ ﺗوﺻﯾﺎت ﺑﺷﺄﻧﻬﺎ ﻗﺑل اﻋﺗﻣﺎدﻩ ﻣن ﻗﺑل ﻣﺟﻠس اﻹدارة.

-٨

ﺿﻣﺎن ﺗواﻓر اﻟﻣوارد واﻟﻧظم اﻟﻛﺎﻓﯾﺔ ﻹدارة اﻟﻣﺧﺎطر.

 -١٠اﻟﺗﺣﻘق ﻣن اﺳﺗﻘﻼل ﻣوظﻔﻲ إدارة ااﻟﻣﺧﺎطر ﻋن اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﻲ ﻗد ﯾﻧﺷﺄ ﻋﻧﻬﺎ ﺗﻌرض اﻟﺷرﻛﺔ ﻟﻠﻣﺧﺎطر.
 -١١اﻟﺗﺣﻘق ﻣن اﺳﺗﯾﻌﺎب ﻣوظﻔﻲ إدارة اﻟﻣﺧﺎطر ﻟﻠﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺣﯾطﺔ ﺑﺎﻟﺷرﻛﺔ ،واﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ زﯾﺎدة اﻟوﻋﻲ ﺑﺛﻘﺎﻓﺔ
اﻟﻣﺧﺎطر.

 -١٢ﻣراﺟﻌﺔ ﻣﺎ ﺗﺛﯾرﻩ ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ ﻣن ﻣﺳﺎﺋل ﻗد ﺗؤﺛر ﻓﻲ إدارة اﻟﻣﺧﺎطر ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺔ.

ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻓﺗﯾﺣﻲ اﻟﻘﺎﺑﺿﺔ  -ﺗﻘرﯾر ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﻋن اﻟﻌﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ ٢٠١٨م

١٤

ﺛﺎﻧﯾﺎً :أﻫداف ﺗطﺑﯾق ﺳﯾﺎﺳﺔ إدارة اﻟﻣﺧﺎطر
 اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﺗﺒﺎع ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﺤﺪﯾﺪ اﻟﻤﺨﺎطﺮ وﻓﻰ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻮال اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ ﺗﻠﻚاﻟﻤﺨﺎطﺮ.
 ﺗﺠﻨﺐ ﻣﺎ ﯾﮭﺪد اﻷھﺪاف اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ وأﻧﺸﻄﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ وﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﺤﻤﺎﯾﺔ ﻟﮭﺎ. ﺗﻨﺴﯿﻖ وﺗﻄﻮﯾﺮ أﻧﻈﻤﺔ إدارة اﻟﻤﺨﺎطﺮ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺠﻤﯿﻊ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ وذﻟﻚ ﺑﮭﺪف اﻟﺤﺪ ﻣﻦ أﺛﺮ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺨﺎطﺮ. اﻗﺘﻨﺎص اﻟﻔﺮص اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ زﯾﺎدة ﻗﯿﻤﺔ أﺻﻮل ورﺑﺤﯿﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻰ اﻷﺟﻞ اﻟﻘﺼﯿﺮ واﻟﻄﻮﯾﻞ ،ﻣﻊإﯾﺠﺎد ﺗﻮازن ﺑﯿﻦ اﻟﻌﺎﺋﺪ واﻟﻤﺨﺎطﺮ.
ﺛﺎﻟﺛﺎً :ﺗﺣدﯾد اﻟﻣﺧﺎطر
ﺗﻘﻮم اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺘﺤﺪﯾﺪ اﻟﻤﺨﺎطﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﮭﮭﺎ وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﺳﺘﻘﺼﺎء وﻋﻘﺪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻣﻊ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﻦ ﻋﻦ
ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﻤﺨﺎطﺮ وﯾﻤﻜﻦ اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺠﮭﺔ ﺧﺎرﺟﯿﺔ ﻟﺬﻟﻚ أو ﻣﻦ ﺧﻼل ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺮاﺟﻌﯿﻦ اﻟﺪاﺧﻠﯿﯿﻦ أو اﻟﺨﺎرﺟﯿﯿﻦ أو
أي أﺳﻠﻮب آﺧﺮ ﺗﺮاه اﻟﺸﺮﻛﺔ.
راﺑﻌﺎً :ﺗﻘﯾﯾم اﻟﻣﺧﺎطر

ﺗﻘﻮم اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺘﻘﯿﯿﻢ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻓﻰ ﺣﺎل ﺣﺪوث أي ﺧﻄﺮ واﻟﺘﺄﺛﯿﺮ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﻣﻨﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺔ
وﻣﺴﺎھﻤﯿﮭﺎ ،ﻛﻤﺎ ﺗﻘﻮم اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺎﻟﺘﻘﯿﯿﻢ اﻟﻤﺒﺪﺋﻲ ﻟﻠﻤﺨﺎطﺮ ﻓﻲ ﺿﻮء ﻣﺎ ﺗﺮاه وﺗﺼﻨﯿﻒ درﺟﺔ اﻟﻤﺨﺎطﺮ.

ﺧﺎﻣﺳﺎً :طرق إدارة اﻟﻣﺧﺎطر وﺗوﺟﯾﻬﻬﺎ
 -ﻗﺑول اﻟﺧطر.

-

ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺨﻄﺮ ﻣﻊ أطﺮاف أﺧﺮى.
إﻧﮭﺎء اﻟﺨﻄﺮ.
ﺗﻤﻮﯾﻞ اﻟﺨﻄﺮ) .اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ(
ﺗﻨﻮﯾﻊ اﻟﻤﺨﺎطﺮ.

ﺳﺎدﺳﺎً :اﻷﺷﺧﺎص اﻟﻣﺳؤوﻟون ﻋن ﻧظﺎم إدارة اﻟﻣﺧﺎطر

 رؤﺳﺎء اﻷﻗﺴﺎم واﻟﻮﺣﺪات داﺧﻞ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﺴﺆوﻟﻮن ﻋﻦ ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﻤﺨﺎطﺮ اﻟﺘﻲ ﯾﻮاﺟﮭﻮﻧﮭﺎ داﺧﻞ أﻗﺴﺎﻣﮭﻢوﻣﻨﺎﻗﺸﺘﮭﺎ.
 -ﺗﻠﺘﺰم اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺘﻄﺒﯿﻖ ﺳﯿﺎﺳﺔ إدارة اﻟﻤﺨﺎطﺮ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ.

ﺳﺎﺑﻌﺎً:
-

ﯾﻘوم ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﺑﺻﻔﺔ دورﯾﺔ ﺑﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
ﺗﺤﺪﯾﺪ طﺒﯿﻌﺔ اﻟﻤﺨﺎطﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﮭﮭﺎ اﻟﺸﺮﻛﺔ.
ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﻤﺨﺎطﺮ اﻟﻤﻘﺒﻮﻟﺔ وﻏﯿﺮ اﻟﻤﻘﺒﻮﻟﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ.
ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻗﺪرة اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻤﻞ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻤﺨﺎطﺮ.

ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻓﺗﯾﺣﻲ اﻟﻘﺎﺑﺿﺔ  -ﺗﻘرﯾر ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﻋن اﻟﻌﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ ٢٠١٨م

١٥

ﺛﺎﻣﻧﺎً:
-

ﺗﻘوم ﻟﺟﻧﺔ إدارة اﻟﻣﺧﺎطر ﺑﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
ﻋﻤﻞ ﺗﻘﯿﯿﻢ ﺳﻨﻮي ﻟﻨﻈﺎم إدارة اﻟﻤﺨﺎطﺮ ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺔ.
ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﺘﻐﯿﺮات اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪث ﻓﻲ طﺒﯿﻌﺔ اﻟﺨﻄﺮ وأوﻟﻮﯾﺘﮫ وﻗﺪرة اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺘﻐﯿﺮات.
ﺗﺤﺪﯾﺪ ﺟﻮدة وﺣﺠﻢ أﻧﺸﻄﺔ اﻷﻋﻀﺎء اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﯿﻦ واﻟﻤﺮاﺟﻌﯿﻦ اﻟﺪاﺧﻠﯿﯿﻦ واﻷﺷﺨﺎص اﻵﺧﺮﯾﻦ ﺑﺎﻟﺮﻗﺎﺑﺔ
اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈدارة اﻟﻤﺨﺎطﺮ.

ﺗﺎﺳﻌﺎً :اﻹﻓﺻﺎح ﻋن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت
 ﺗﺘﻢ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ داﺋﻤﺎ ً ﻋﻠﻰ وﺟﻮد ﻗﻨﻮات اﺗﺼﺎل ﺑﯿﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة واﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﯿﻦ وﺟﻤﯿﻊ رؤﺳﺎء اﻷﻗﺴﺎم. ﯾﻔﺼﺢ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻓﻲ اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﺴﻨﻮي اﻟﻤﻘﺪم ﻟﻠﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ ﻋﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺄﯾﺔ ﻣﺨﺎطﺮ ﺗﻮاﺟﮭﮭﺎاﻟﺸﺮﻛﺔ )ﺳﻮا ًء أﻛﺎﻧﺖ ﻣﺨﺎطﺮ ﺗﺸﻐﯿﻠﯿﺔ أم ﻣﺨﺎطﺮ ﺗﻤﻮﯾﻠﯿﺔ ،أم ﻣﺨﺎطﺮ اﻟﺴﻮق( وﺳﯿﺎﺳﺔ إدارة ھﺬه اﻟﻤﺨﺎطﺮ
وﻣﺮاﻗﺒﺘﮭﺎ.
* وﺟﺎري اﻟﻌﻤﻞ ﺣﺎﻟﯿﺎ ً ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻜﻤﺎل وﺗﻔﻌﯿﻞ ﻣﺎ ذﻛﺮ أﻋﻼه.

ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻓﺗﯾﺣﻲ اﻟﻘﺎﺑﺿﺔ  -ﺗﻘرﯾر ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﻋن اﻟﻌﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ ٢٠١٨م

١٦

راﺑﻌﺎً :اﻷداء اﻟﻣﺎﻟﻲ
أ -ﻣﻠﺧص اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ

٧

ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل )ﺑﺎﻷﻟف ﷼() :ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻷﻋﻣﺎل(
٢٠١٨م*
IFRS

٢٠١٥م*

٢٠١٧م*
IFRS

٢٠١٦م*
IFRS

ﺑﻌد إﻋﺎدة

إﯾراد اﻟﻧﺷﺎط

١٢٠،٧١٩

١٦٤،٢٨٤

١٧٦،٧٢٧

٢٦٥،٩٥٧

٣٢٢،٠٨٥

ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻧﺷﺎط

)(٦٢،٠١٨

)(٨٦،٠٣٢

)(١٠٥،١٤٤

)(١٣٦،١٤١

)(١٥٥،٥٤٢

ﻣﺟﻣل رﺑﺢ اﻟﻧﺷﺎط

٥٨،٧٠١

٧٨،٢٥٢

٧١،٥٨٣

١٢٩،٨١٦

١٦٦،٥٤٣

)(٧٤،٠٠٢

)(١٠١،٢١٠

)(١١٣،٠٢٧

)(١١٨،٧٢٨

)(١١٥،٦٦٣

٧١٥

٤٩٣

٥٣٣

١،٥١٥

٩٧٢

٢٧،٠٠٢

٣٠،١٠٥

٢٩،٣١١

٣٥،٨٩٤

٢٥،٧١٧

اﻟزﻛﺎة

)(٥،٢٩٧

)(٦،٦٣٦

)(٦،٤١٧

)(٧،٢٠١

)(٧،١٠٤

ﺣﻘوق اﻷﻗﻠﯾﺔ

٦٥٢

)(٣٠٢

)(٥٨٥

)(٧٣٦

)(٣١٨

ﺻﺎﻓﻲ اﻟدﺧل )اﻟﺧﺳﺎرة(

٧،٧٧١

٧٠٢

)(١٨،٦٠٢

٤٠،٥٦٠

٧٠،١٤٧

اﻟﺑﯾﺎن

ﻣﺻﺎرﯾف ﺗﺳوﯾﻘﯾﺔ و إدارﯾﺔ
وﻋﻣوﻣﯾﺔ
ﺻﺎﻓﻲ اﻹﯾرادات )اﻟﻣﺻروﻓﺎت(
اﻷﺧرى
ﺣﺻﺔ اﻟﺷرﻛﺔ ﻣن ﻧﺗﺎﺋﺞ أﻋﻣﺎل
ﺷرﻛﺔ زﻣﯾﻠﺔ

٢٠١٤م

اﻟﺗﺑوﯾب

* أﻋﯾد ﺗﺑوﯾب ﺑﻌض أرﻗﺎم اﻟﺳﻧوات اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻟﺗﺗواﻓق ﻣﻊ اﻟﻌرض ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ.

 - ٧اﻟﻔﻘﺮة  (١٨ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة اﻟﺘﺴﻌﻮن – ﻻﺋﺤﺔ ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت – )اﻹﻓﺼﺎح ﻓﻲ ﺗﻘﺮﯾﺮ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة(

ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻓﺗﯾﺣﻲ اﻟﻘﺎﺑﺿﺔ  -ﺗﻘرﯾر ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﻋن اﻟﻌﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ ٢٠١٨م

١٧

ب -ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ )ﺑﺎﻷﻟف ﷼() :ﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻷﺻول واﻟﺧﺻوم(

٨

٢٠١٨م
IFRS
٢٣٠،٨٩٣

٢٠١٧م*
IFRS
٢٨٨،٢٥٨

٢٠١٦م*
IFRS
٢٦٧،٨٧٩

٢٠١٥م*
IFRS
٣٢٠،٤٥٣

٣٠٠،٩٦٦

ﻣطﻠوﺑﺎت ﻣﺗداوﻟﺔ

١٩،٦٥٢

٣٠،٧١٧

٢٩،٤٧١

٥٣،٤٦٨

٥٢،٥٩١

أرس اﻟﻣﺎل اﻟﻌﺎﻣل

٢١١،٢٤١

٢٥٧،٥٤١

٢٣٨،٤٠٨

٢٦٦،٩٨٥

٢٤٨،٣٧٥

٣٦٧،٤٦٩

٣٦٦،٤٨٤

٣٦٥،٨٨٥

٣٣٣،٠٤٣

٤١١،٨٧٥

اﻟﻣوﺟودات اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ وﺗﺣت اﻟﺗﻧﻔﯾذ

٦٦،٦٠٢

٨٢،٨٧١

١٠٣،٠٩٧

١١٣،٨٨٠

١١٨،٨٨٧

إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣوﺟودات

٦٦٤،٩٦٤

٧٣٧،٦١٣

٧٣٦،٨٦١

٧٦٧،٣٧٦

٨٣١،٧٢٨

اﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺗداوﻟﺔ

١٩،٦٥٢

٣٠،٧١٧

٢٩،٤٧١

٥٣،٤٦٨

٥٢،٥٩١

اﻟﻣطﻠوﺑﺎت ﻏﯾر اﻟﻣﺗداوﻟﺔ

٧،٤٢٤

١٥،٨٥٣

٢٠،٠٩٩

٢١،٢٨١

٢٠،٨٩٧

إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣطﻠوﺑﺎت

٢٧،٠٧٦

٤٦،٥٧٠

٤٩،٥٧٠

٧٤،٧٤٩

٧٣،٤٨٨

رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻣدﻓوع

٥٥٠،٠٠٠

٥٥٠،٠٠٠

٥٥٠،٠٠٠

٥٥٠،٠٠٠

٥٥٠،٠٠٠

اﻻﺣﺗﯾﺎطﯾﺎت واﻷرﺑﺎح اﻟﻣﺑﻘﺎة

٨٥،٩٦٣

١١١،٦٦٢

١٠٩،١١٢

١٢٧،٩٨٩

١٣٣،٢٩٩

اﻟﺑﯾﺎن
ﻣوﺟودات ﻣﺗداوﻟﺔ

اﻟﻣوﺟودات ﻏﯾر اﻟﻣﺗداوﻟﺔ )طوﯾﻠﺔ
اﻷﺟل(

٢٠١٤م *

اﺣﺗﯾﺎطﻲ ﺗﻘﯾﯾم اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻲ
أدوات ﺣﻘوق ﻣﻠﻛﯾﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ

)(٣،٤٩٣

٢٣،٣٨٠

٢٢،٤٧٨

٩،٤٩٦

٧٠،٥١٢

اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل
ﺣﻘوق اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن

٦٣٢،٤٧٠

٦٨٥،٠٤٢

٦٨١،٥٩٠

٦٨٧،٤٨٥

٧٥٣،٨١١

اﻟﺣﻘوق ﻏﯾر اﻟﻣﺳﯾطرة

٥،٤١٨

٦،٠٠١

٥،٧٠١

٥،١٤٢

٤،٤٢٩

٦٦٤،٩٦٤

٧٣٧،٦١٣

٧٣٦،٨٦١

٧٦٧،٣٧٦

٨٣١،٧٢٨

إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣطﻠوﺑﺎت وﺣﻘوق
اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن

* أﻋﯾد ﺗﺑوﯾب ﺑﻌض أرﻗﺎم اﻟﺳﻧوات اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻟﺗﺗواﻓق ﻣﻊ اﻟﻌرض ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ.

 - ٨اﻟﻔﻘﺮة  (١٨ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة اﻟﺘﺴﻌﻮن – ﻻﺋﺤﺔ ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت – )اﻹﻓﺼﺎح ﻓﻲ ﺗﻘﺮﯾﺮ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة(

ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻓﺗﯾﺣﻲ اﻟﻘﺎﺑﺿﺔ  -ﺗﻘرﯾر ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﻋن اﻟﻌﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ ٢٠١٨م

١٨

ﺗﺗﺄﻟف ﻗطﺎﻋﺎت اﻟﺷرﻛﺔ ﻣﻣﺎ ﯾﻠﻲ:

٩

)ﺑﺎﻷﻟف ﷼(

٢٠١٨م
ﺑﺎﻷﻟف ﷼ ﺳﻌودي

ﻧﺷﺎط اﻟﺗﺟزﺋﺔ

اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ

ﻧﺷﺎط اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر

إﯾرادات

١١٥،٠١١

٣٢،٧١١

١٤٧،٧٢٢

ﻣﺟﻣل رﺑﺢ اﻟﻧﺷﺎط

٥٢،٩٩٣

٣٢،٧١١

٨٥،٧٠٤

ﺻﺎﻓﻲ )ﺧﺳﺎرة( دﺧل اﻟﺳﻧﺔ

)(١٢،٣٧٣

٢٠،١٤٤

٧،٧٧١

اﻟﻣوﺟودات

١٧٨،١٠٠

٤٨٦،٨٦٤

٦٦٤،٩٦٤

اﻟﻣطﻠوﺑﺎت

٢٧،٠٧٦

-

٢٧،٠٧٦

)ﺑﺎﻷﻟف ﷼(

٢٠١٧م
ﺑﺎﻷﻟف ﷼ ﺳﻌودي

ﻧﺷﺎط اﻟﺗﺟزﺋﺔ

اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ

ﻧﺷﺎط اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر

إﯾرادات

١٥٤،٨٥٣

٣٩،٥٣٧

١٩٤٫٣٩٠

ﻣﺟﻣل رﺑﺢ اﻟﻧﺷﺎط

٦٨،٨٢٠

٣٩،٥٣٧

١٠٨٫٣٥٧

ﺻﺎﻓﻲ )ﺧﺳﺎرة( دﺧل اﻟﺳﻧﺔ

)(٢٦،٧٤٨

٢٧،٤٥٠

٧٠٢

اﻟﻣوﺟودات

٢٢٠،٦٤٤

٥١٦،٩٦٩

٧٣٧٫٦١٣

اﻟﻣطﻠوﺑﺎت

٤٦،٥٦٩

-

٤٦٫٥٦٩

 - ٩اﻟﻔﻘﺮة  (١٥ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة اﻟﺘﺴﻌﻮن – ﻻﺋﺤﺔ ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت )اﻹﻓﺼﺎح ﻓﻲ ﺗﻘﺮﯾﺮ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة(

ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻓﺗﯾﺣﻲ اﻟﻘﺎﺑﺿﺔ  -ﺗﻘرﯾر ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﻋن اﻟﻌﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ ٢٠١٨م

١٩

ج -اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﺟﻐراﻓﻲ ﻟﻠﻣﺑﯾﻌﺎت:

١٠

اﻟﺑﯾﺎن

ﻣﺑﯾﻌﺎت اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻐرﺑﯾﺔ
ﻣﺑﯾﻌﺎت اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟوﺳطﻰ
ﻣﺑﯾﻌﺎت اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷرﻗﯾﺔ
ﺧﺎرج اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ
إﺟﻣﺎﻟﻰ اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت

٢٠١٨م
ﺑﺎﻷﻟف ﷼

٢٠١٧م
ﺑﺎﻷﻟف ﷼

٦٩٫٩٦٨

٩٩٫٥٨٣
٥١٫٨٥٣
٢٫٣٣٧
١٫٠٧٩
١٥٤٫٨٥٢

٤٠،٩٢٨
١،٧٨١
٢،٣٣٤
١١٥،٠١١

د -اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﺟﻐراﻓﻲ ﻟﻺﯾرادات:

١١

٢٠١٨م
ﺑﺎﻷﻟف ﷼

اﻟﺑﯾــﺎن
إﯾرادات ﻗطﺎع اﻟﺗﺟزﺋﺔ
اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ
ﺧﺎرج اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ

١١٢،٦٧٨
٢،٣٣٤

٢٠١٧م
ﺑﺎﻷﻟف ﷼

١٥٣٫٧٧٣
١٫٠٧٩

١١٥،٠١١

اﻹﺟﻣﺎﻟﻰ
إﯾرادات ﻗطﺎع اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر
اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ
ﺟﻣﮭورﯾﺔ ﻣﺻر اﻟﻌرﺑﯾﺔ
اﻹﺟﻣﺎﻟﻰ
إﺟﻣﺎﻟﻰ اﻹﯾرادات

١٥٤٫٨٥٢
٢٩٫٩٧٧
٩٫٥٦١

٢٧،٠٠٢
٥،٧٠٩
٣٢،٧١١

٣٩٫٥٣٧

١٤٧،٧٢٢

١٩٤٫٣٩٠

 - ١٠اﻟﻔﻘﺮة  (١٩ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة اﻟﺘﺴﻌﻮن – ﻻﺋﺤﺔ ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت – )اﻹﻓﺼﺎح ﻓﻲ ﺗﻘﺮﯾﺮ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة(
 - ١١اﻟﻔﻘﺮة  (١٩ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة اﻟﺘﺴﻌﻮن – ﻻﺋﺤﺔ ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت – )اﻹﻓﺼﺎح ﻓﻲ ﺗﻘﺮﯾﺮ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة(

ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻓﺗﯾﺣﻲ اﻟﻘﺎﺑﺿﺔ  -ﺗﻘرﯾر ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﻋن اﻟﻌﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ ٢٠١٨م

٢٠

ه -اﻟﻔروﻗﺎت اﻟﺟوﻫرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ ﻋن ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ أو أﯾﺔ ﺗوﻗﻌﺎت
أﻋﻠﻧﺗﻬﺎ اﻟﺷرﻛﺔ:

١٢

)ﺑﺎﻷﻟف ﷼(

اﻟﺗﻐﯾرات ) (+أو )(-

ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺗﻐﯾر

اﻟﺑﯾﺎن

٢٠١٧م

٢٠١٨م

اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت/اﻹﯾرادات*

١٢٠،٧٢٠

١٦٤،٢٨٥

)(٤٣،٥٦٥

)(%٢٦٫٥

ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت/اﻹﯾرادات

)(٦٢،٠١٨

)(٨٦،٠٣٢

)(٢٤،٠١٤

)(%٢٧٫٩

ﻣﺟﻣل اﻟرﺑﺢ

٥٨،٧٠٢

٧٨،٢٥٢

)(١٩،٥٥٠

)(%٢٥،٠

ﻣﺻروﻓﺎت ﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ

)(٧٤،٠٠٢

)(١٠١،٢١٠

)(٢٧،٢٠٨

)(%٢٦٫٩

اﻟﺧﺳﺎرة اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ

)(١٥،٣٠٠

)(٢٢،٩٥٨

)(٧،٦٥٨

)(%٣٣٫٤

*ﯾﺗﺿﻣن ﻫذا اﻟﺑﻧد )اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت وﺻﺎﻓﻲ رﺑﺢ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات(
ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ ﺧﻼل ﻋﺎم ٢٠١٨م :ﺑﻠﻐت اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﻟﺣﺎﻟﻲ  ١٥،٣٠ﻣﻠﯾون ﷼ ،ﻣﻘﺎﺑل
ﺧﺳﺎﺋر  ٢٢،٩٦ﻣﻠﯾون ﷼ ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺳﺎﺑق ،وذﻟك ﺑﺎﻧﺧﻔﺎض ﻗدرﻩ  %٣٣,٤وﯾﻌود ذﻟك ﺑﺷﻛل رﺋﯾﺳﻲ إﻟﻰ ﻣﺣﺻﻠﺔ اﻟﻔرق ﺑﯾن اﻟﺟواﻧب
اﻹﯾﺟﺎﺑﯾﺔ واﻟﺳﻠﺑﯾﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:

· اﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻹﯾﺠﺎﺑﯿﺔ

أ -اﻧﺧﻔﺎض اﻟﻣﺻﺎرﯾف اﻟﺑﯾﻌﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ  %٢٦,٩ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻔﺗرة اﻟﻣﻣﺎﺛﻠﺔ ﻣن اﻟﻌﺎم
اﻟﺳﺎﺑق.

ب -اﻧﺧﻔﺎض ﻣﺧﺻص ﺑﺿﺎﻋﺔ ﺑطﯾﺋﺔ اﻟﺣرﻛﺔ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﻟﺣﺎﻟﻲ ﻟﯾﺑﻠﻎ  ٤،٩٨ﻣﻠﯾون ﷼ ،ﻣﻘﺎﺑل  ١٤,٣ﻣﻠﯾون ﷼
ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺳﺎﺑق ،وذﻟك ﺑﺎﻧﺧﻔﺎض ﻗدرﻩ .%٦٥,٢
ج -ﺗﺤﺴﻦ ھﺎﻣﺶ رﺑﺢ اﻟﻤﺒﯿﻌﺎت ﻣﻦ  %٤٤إﻟﻰ  %٤٦ﻟﯿﻜﻮن اﻷﺛﺮ اﻹﯾﺠﺎﺑﻲ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻞ اﻟﺮﺑﺢ  ١،٩ﻣﻠﯿﻮن ﷼.

· اﻟﺟواﻧب اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ

أ -اﻧﺧﻔﺎض اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت ﻧظ اًر ﻟﻠﺗﺄﺛر ﻓﻲ ﺳوق اﻟﻣﺟوﻫرات واﻟذﻫب واﻟﺳﻠﻊ اﻟﻛﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺷﻛل ﻋﺎم ،ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻻﻧﺧﻔﺎض
اﻟﻛﺑﯾر ﻓﻲ ﺣﺟم اﻹﻧﻔﺎق اﻻﺳﺗﻬﻼﻛﻲ وﺗراﺟﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎد ﻋﻣوﻣﺎً؛ ﺣﯾث ﺑﻠﻎ إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ

 ١١٥ﻣﻠﯾون ﷼ ،ﻣﻘﺎﺑل  ١٥٤,٨ﻣﻠﯾون ﷼ ﻟﻠﻔﺗرة اﻟﻣﻣﺎﺛﻠﺔ ﻣن اﻟﻌﺎم اﻟﺳﺎﺑق ،وذﻟك ﺑﺎﻧﺧﻔﺎض ﻗدرﻩ %٢٥,٧
ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ اﻧﺧﻔﺎض ﺻﺎﻓﻲ رﺑﺢ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﻟﺣﺎﻟﻲ ﺣﯾث ﺑﻠﻎ  ٥،٧ﻣﻠﯾون ﷼ ،ﻣﻘﺎﺑل  ٩،٤ﻣﻠﯾون
﷼ ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺳﺎﺑق ﺑﺎﻧﺧﻔﺎض ﻗدرﻩ .%٣٩,٤

 - ١٢اﻟﻔﻘﺮة  (٢٠ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة اﻟﺘﺴﻌﻮن – ﻻﺋﺤﺔ ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت – )اﻹﻓﺼﺎح ﻓﻲ ﺗﻘﺮﯾﺮ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة(

ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻓﺗﯾﺣﻲ اﻟﻘﺎﺑﺿﺔ  -ﺗﻘرﯾر ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﻋن اﻟﻌﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ ٢٠١٨م

٢١

وﯾوﺿﺢ اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ أﺳﻣﺎء اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ واﻟﻧﺷﺎط اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻟﻬﺎ واﻟﻣﺣل اﻟرﺋﯾس ﻟﻌﻣﻠﯾﺎﺗﻬﺎ واﻟدوﻟﺔ ﻣﺣل

ﺗﺄﺳﯾﺳﻬﺎ:

١٣

ﺷرﻛﺔ ﻣﺣﺑﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ

ﺷرﻛﺔ ﺗﺟﺎرة اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻛﻣﺎﻟﯾﺔ

ﺷرﻛﺔ ﺻدوق اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ

"ذات ﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة"

اﻟﺛﻣﯾﻧﺔ اﻟﻣﺣدودة

اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ

ﺑﺗﺄﺳﯾس

ﺗﺟﺎرة اﻟﺟﻣﻠﺔ واﻟﺗﺟزﺋﺔ

اﻟﺷرﻛﺎت

واﻻﺳﺗﺛﻣﺎر

اﻹﻛﺳﺳوارات

ﺑﯾﻊ وﺷراء اﻟﻣﻌﺎدن اﻟﺛﻣﯾﻧﺔ

ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻘﺎﺑﺿﺔ

"ذات ﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة"

"ذات ﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة"

ﺷرﻛﺔ ﻓﺗﯾﺣﻲ ﻟﻠﺗﺟزﺋﺔ
)ﺷرﻛﺔ ﻣدﻣﺎك اﻟﺧﻠﯾﺟﯾﺔ

ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻌﻘﺎري ،ﺳﺎﺑﻘﺎً(

ﺷرﻛﺔ ﺗوطﯾن اﻟﺳﻌودﯾﺔ
ﻟﻠﺻﯾﺎﻧﺔ واﻟﺗﺷﻐﯾل "ذات
ﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة"

"ذات ﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة"

اﻟﻧﺷﺎط

اﻟرﺋﯾﺳﻲ

ﻓﯾﻬﺎ

ﺑﻧﺳﺑﺔ

ﺗﻣﻛن

ﻣن

اﻹدارة

اﻟﻣﻧزﻟﯾﺔ وأدوات اﻟﻣﺎﺋدة

ﺗﻠك

واﻟﻣراﯾﺎ

اﻟﺷرﻛﺔ
واﻟﺳﯾطرة

ﻋﻠﻰ

اﻟﺷرﻛﺎت.

ﻣﻠﻛﯾﺔ

ﻧﺳﺑﺔ

ﻓﻲ

واﻟﺳﺎﻋﺎت

واﻷواﻧﻲ

واﻟﺗﺣف

واﻷﺣﺟﺎر

واﻟﻣﺟوﻫرات.

اﻟﻛرﯾﻣﺔ

اﻟﺑﯾﻊ

ﺑﺎﻟﺗﺟزﺋﺔ

واﻟﻣﺟوﻫرات

واﻟﻣﻌﺎدن اﻟﺛﻣﯾﻧﺔ.

ﻟﻠذﻫب
واﻟﻣﺻوﻏﺎت

%١٠٠

وﺻﯾﺎﻧﺔ اﻟﻣﻛﯾﻔﺎت واﻟﺣﺎﺳﺑﺎت

واﻟﻧظﺎﻓﺔ واﻟﺗﺷﻐﯾل ﻟﻠﻣﺻﺎﻧﻊ
واﻟﺷرﻛﺎت واﻟﻣﺑﺎﻧﻲ واﻟﻣﺣﻼت

وﺻﯾﺎﻧﺔ

اﻷﻻت

واﻟﻣﻌدات

واﻟﻣرﻛﺑﺎت واﻷﺟﻬزة وﺧدﻣﺎت

واﻟﻣﻠﺑوﺳﺎت اﻟﺟﺎﻫزة.

%١٠٠

ﺗﻘدﯾم ﺧدﻣﺎت اﻟﺻﯾﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ

ﺗﺟﺎرﯾﺔ وﺗﺻدﯾر وﺗﺳوﯾق ﻟﻠﻐﯾر.

%١٠٠

%٨٠

%١٠٠

اﻟﺷرﻛﺔ ﻓﯾﻬﺎ
ﻋﺎﻣﻠﺔ

) ﺗﺣت اﻟﺗﺻﻔﯾﺔ(

ﻋﺎﻣﻠﺔ

ﻋﺎﻣﻠﺔ

ﻋﺎﻣﻠﺔ

رأس اﻟﻣﺎل – ﷼

 ١٠٠ﻣﻠﯾون

 ١٠٠أﻟف

 ٥ﻣﻠﯾون

 ١٠٠ﻣﻠﯾون

 ١٠٠أﻟف

ﻋدد

١٠٠,٠٠٠

١٠٠

٤٠,٠٠٠

١٠٠,٠٠٠

١٠٠

اﻟﺣﺎﻟﺔ

اﻷﺳﻬم/اﻟﺣﺻص
اﻟﻣﻣﻠوﻛﺔ
ﻗروض ﻟﺷرﻛﺎت
ﺗﺎﺑﻌﺔ – ﷼
ﻗروض ﻣن

ﺷرﻛﺎت ﺗﺎﺑﻌﺔ –

-

 ٤,٨٨ﻣﻠﯾون

 ٢٩,٩٤ﻣﻠﯾون

-

 ١٢,٠٩ﻣﻠﯾون

-

-

-

 ٩٥,٣٥ﻣﻠﯾون

 ٩٥,٦١أﻟف

﷼
اﻟﻣﺣل

ﻟﻌﻣﻠﯾﺎﺗﻬﺎ
اﻟدوﻟﺔ

اﻟرﺋﯾس
ﻣﺣل

اﻟﺗﺄﺳﯾس

ﺟدة
اﻟﺳﻌودﯾﺔ

ﺟدة
اﻟﺳﻌودﯾﺔ

ﺟدة
اﻟﺳﻌودﯾﺔ

ﺟدة
اﻟﺳﻌودﯾﺔ

ﺟدة
اﻟﺳﻌودﯾﺔ

 - ١٣اﻟﻔﻘﺮة  (٢٢و (٢٣ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة اﻟﺘﺴﻌﻮن – ﻻﺋﺤﺔ ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت )اﻹﻓﺼﺎح ﻓﻲ ﺗﻘﺮﯾﺮ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة(

ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻓﺗﯾﺣﻲ اﻟﻘﺎﺑﺿﺔ  -ﺗﻘرﯾر ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﻋن اﻟﻌﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ ٢٠١٨م

٢٢

و -اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات

 -١اﻟﺷرﻛﺎت اﻟزﻣﯾﻠﺔ

اﻟﻣرﻛز اﻟطﺑﻲ اﻟدوﻟﻲ
ﯾﺑﻠﻎ رأﺳﻣﺎل ﺷرﻛﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟطﺑﻲ اﻟدوﻟﻲ )ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ( ﺑﻣوﺟب ﻗرار ﻣﻌﺎﻟﻲ وزﯾر اﻟﺗﺟﺎرة واﻟﺻﻧﺎﻋﺔ

)ﻗرار وزاري( رﻗم )ق (٩٩/ﺑﺗﺎرﯾﺦ ١٤٣٧/٠٤/٠٨ﻫـ ﺑﺎﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺣول ﺷرﻛﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟطﺑﻲ اﻟدوﻟﻲ ﻣن

)ﺷرﻛﺔ ذات ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة إﻟﻰ ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ( ﻣﺑﻠﻎ  ٦٨٩,٩٣ﻣﻠﯾون رﯾـﺎل ،وﺗﻘدر ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻣﺟﻣوﻋﺔ

ﻓﺗﯾﺣﻲ ﺑﻧﺳﺑﺔ  %١٩,٣٤ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ رأﺳﻣﺎل اﻟﺷرﻛﺔ.

ﻗﺑل اﻓﺗﺗﺎح ﻣﺳﺗﺷﻔﻰ اﻟﻣرﻛز اﻟطﺑﻲ اﻟدوﻟﻲ ﺗم اﻟﺗﻌﺎﻗد ﻣﻊ اﻟﻘﺳم اﻻﺳﺗﺷﺎري ﻟﻠﻬﯾﺋﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ) (JCIﻋﺎم
٢٠٠٠م ،ﻟﻠﺗﺄﻛد ﻣن إﻧﺷﺎء اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﻰ وﻓق اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ،وﻓﻲ ﻋﺎم ٢٠٠٦م ،ﺗم اﻓﺗﺗﺎح ﻣﺳﺗﺷﻔﻰ اﻟﻣرﻛز

اﻟطﺑﻲ اﻟدوﻟﻲ ﺑﺗﺷرﯾف ﻣن ﺧﺎدم اﻟﺣرﻣﯾن اﻟﺷرﯾﻔﯾن اﻟﻣﻠك ﻋﺑد اﷲ ﺑن ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز ،وﯾﺿﻊ اﻟﻘﺎﺋﻣون ﻋﻠﯾﻪ ﻧﺻب
أﻋﯾﻧﻬم ﺗﺣﻘﯾق رﺳﺎﻟﺗﻪ ﺑﺻﻧﺎﻋﺔ ﻧﻣوذج ﻓرﯾد ﻟﻠرﻋﺎﯾﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ ،وﺳﻧﺔ ﺑﻌد أﺧرى ﯾﺿﯾف اﻟﻣرﻛز اﻟطﺑﻲ

اﻟدوﻟﻲ إﻧﺟﺎزات راﺋدة ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻘطﺎع اﻟﺣﯾوي ﺑﻣﺎ ﯾﺧدم اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ .ﻓﻔﻲ ﻋﺎم ٢٠١١م ﻛﺎن ﻟﻣﺳﺗﺷﻔﻰ اﻟﻣرﻛز اﻟطﺑﻲ

اﻟدوﻟﻲ ﺷرف اﻟﺳﺑق ﻛوﻧﻪ أول ﻣﻧﺷﺄة ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ ﺗﻧﺿم إﻟﻰ ﻣﯾﺛﺎق اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﻟﺷؤون اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻹدارﯾﺔ

اﻟﻣﺳؤوﻟﺔ ،وﻹﺻدارﻩ ﺗﻘرﯾرﻩ اﻷول ﻋن اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ،واﻟﻣﺻﻧف ﻣن ﻫﯾﺋﺔ ﻣﺑﺎدرة اﻟﺗﻘرﯾر اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ )(GRI

اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻸﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﺑدرﺟﺔ )أ( ،ﻣﻣﺎ ﯾﺟﻌل اﻟﻣرﻛز اﻟطﺑﻲ اﻟدوﻟﻲ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﺻﺣﯾﺔ اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ واﻟﻌﺎﻟم
اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺻل ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﺗﺻﻧﯾف ،وﺑﻬذا ﺗم اﺧﺗﯾﺎر اﻟﻣرﻛز اﻟطﺑﻲ اﻟدوﻟﻲ ﻟﺟﺎﺋزة اﻟﻣﻠك ﺧﺎﻟد ﻟﻠﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ اﻟﻣﺳؤوﻟﺔ
ﺿﻣن ﻣؤﺷر اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ اﻟﺳﻌودي ﻟﻠﻌﺎم ﻧﻔﺳﻪ.

وﺗﺣﻘﯾﻘﺎً ﻟرﺳﺎﻟﺗﻪ ﺑﺎﺗﺑﺎع أﻓﺿل اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟطﺑﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻼج ،ﻓﻘد ﺣﺻل اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﻰ ﻋﻠﻰ اﻋﺗﻣﺎد اﻟﻬﯾﺋﺔ

اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ) (JCIﻟﺗﻘﯾﯾم ﺟودة اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺻﺣﯾﺔ ﻟﻠﻣرة اﻷوﻟﻰ ﻋﺎم ٢٠٠٨م ،وﺑﺄﻋﻠﻰ ﻧﺳﺑﺔ ﻧﺟﺎح ﻓﻲ

اﻟﻣﻧطﻘﺔ ،ﺛم ﻟﻠﻣرة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻛذﻟك ﻋﺎم ٢٠١١م ،ﺛم ﻟﻠﻣرة اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻓﻲ ﯾﻧﺎﯾر ٢٠١٤م ،ﺛم ﻟﻠﻣرة اﻟراﺑﻌﺔ ﻓﻲ ﻓﺑراﯾر
٢٠١٧م ،وﻟﻣدة ﺛﻼث ﺳﻧوات ﻗﺎدﻣﺔ ﺗﻣﺗد ﺣﺗﻰ ٢٠٢٠م.

ﻛﻣﺎ ﺣﺻل ﻋﻠﻰ اﻋﺗﻣﺎد اﻟﻣﺟﻠس اﻷﺳﺗراﻟﻲ ﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ ) (ACHSIﻓﻲ أﻛﺗوﺑر ٢٠١٤م وﻟﻣدة أرﺑﻊ

ﺳﻧوات ،وﺗﻣت إﻋﺎدة اﻟﺗﻘﯾﯾم ﻓﻲ دﯾﺳﻣﺑر ٢٠١٨م ،وﺑﺎﻧﺗظﺎر اﺳﺗﻼم اﻟﺷﻬﺎدة.

وﻋﻠﻰ اﻟﺻﻌﯾد اﻟﻣﺣﻠﻲ ،ﻛﺎن اﻟﻣرﻛز اﻟطﺑﻲ اﻟدوﻟﻲ ﺣرﯾﺻﺎً ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻋﺗﻣﺎد اﻟﻣرﻛز اﻟﺳﻌودي ﻻﻋﺗﻣﺎد

اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﺻﺣﯾﺔ ) (CBAHIواﻟذي ﺣﺎزﻩ ﺑﻧﺟﺎح ﻟﻔﺗرة ﺗﻣﺗد ﻣن ﻧوﻓﻣﺑر ٢٠١٧م ،ﺣﺗﻰ ﻧوﻓﻣﺑر ٢٠٢٠م .ﻛﻣﺎ
ﯾﺗﺑﻧﺎﻩ ﻣﺳﺗﺷﻔﻰ اﻟﻣرﻛز اﻟطﺑﻲ اﻟدوﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺟﺎﺋزة ﻣﻛﺔ ﻟﻠﺗﻣﯾز ﻋﺎم
ﺣﺎز ﻣﻔﻬوم اﻻﺳﺗﺷﻔﺎء ﺑﻔن اﻟﺗﺻﻣﯾم اﻟذي ّ
ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻓﺗﯾﺣﻲ اﻟﻘﺎﺑﺿﺔ  -ﺗﻘرﯾر ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﻋن اﻟﻌﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ ٢٠١٨م

٢٣

٢٠١١م ،واﻟﺗﻲ رﻋﺎﻫﺎ ﺻﺎﺣب اﻟﺳﻣو اﻟﻣﻠﻛﻲ اﻷﻣﯾر ﺧﺎﻟد اﻟﻔﯾﺻل ﺑن ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز آل ﺳﻌود ،أﻣﯾر ﻣﻧطﻘﺔ ﻣﻛﺔ

اﻟﻣﻛرﻣﺔ ،وﺣﺻل ﻋﻠﻰ ﺟﺎﺋزة أﻓﺿل ﺗﺻﻣﯾم ﻟﻣﺳﺗﺷﻔﻰ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺷرق اﻷوﺳط ﺿﻣن ﻣؤﺗﻣر ﻋﻣﺎرة
ّ
اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﯾﺎت اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻋﺎم ٢٠١١م ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺟﺎﺋزة أﻓﺿل اﻟﻣﺧﺗﺑرات اﻟﻣرﺟﻌﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺷرق اﻷوﺳط ﺿﻣن
ﻣؤﺗﻣر اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻌرﺑﻲ ﻋﺎم ٢٠١٢م.

وﻓﻲ ﻋﺎم  ٢٠١٤ﺗم ﻋﻘد ﺗﻌﺎون ﺑﯾن اﻟﻣرﻛز اﻟطﺑﻲ اﻟدوﻟﻲ وﻛﻠﯾﺔ اﻟﺟراﺣﯾن اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ ﻟرﺻد وﺗﺣﻠﯾل ﻧﺗﺎﺋﺞ

اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺟراﺣﯾﺔ ،وﻛﺟزء ﻣن رﺣﻠﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟطﺑﻲ اﻟدوﻟﻲ وﺗطﻠﻌﻪ إﻟﻰ ﺗﺣﺳﯾن اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﻘدﻣﺔ إﻟﻰ ﻣرﺿﺎﻩ

ﻓﻘد ﺣﺻل ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدة اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻣن اﻟﻬﯾﺋﺔ اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ ﻟﺑﻧك اﻟدم ) (AABBﻓﻲ ﻋﺎم ٢٠١٨م.

ﻓﻲ  ٢١ﻣﺎرس  ٢٠١٨ﺗم ﺗوﻗﯾﻊ ﻋﻘد ﺗﻌﺎون ﺑﯾن اﻟﻣرﻛز اﻟطﺑﻲ اﻟدوﻟﻲ وﻣﺎﯾو ﻛﻠﯾﻧك ،اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﻰ اﻷول ﻓﻲ اﻟوﻻﯾﺎت

اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ ،ﻻﻧﺿﻣﺎم اﻟﻣرﻛز اﻟطﺑﻲ اﻟدوﻟﻲ ﻟﻌﺿوﯾﺔ ﺷﺑﻛﺔ ﻣﺎﯾو ﻛﻠﯾﻧك ﻟﻠرﻋﺎﯾﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ ،ﯾﺗﻣﻛن ﺑﻣﻘﺗﺿﺎﻩ
اﻟﻣرﻛز اﻟطﺑﻲ اﻟدوﻟﻲ ﻣن اﻟوﺻول إﻟﻰ ﻗﺎﻋدة اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﻌرﻓﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻣﺎﯾو ﻛﻠﯾﻧك ،اﻟﻣواد اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻟﻠﻣرﺿﻰ،

أرﺷﯾف اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺗﺛﻘﯾﻔﯾﺔ ﻟﻠﻛﺎدر اﻟطﺑﻲ وﻣؤﺗﻣرات اﻟﻣﺟﻠس اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﺳﺗﺧدام اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ
ﺳﻧوﯾﺎ ﻟﻣرﺿﻰ ﻣﺳﺗﺷﻔﻰ
ﻟﻣﺎﯾو ﻛﻠﯾﻧك .ﻛﻣﺎ ﺳﺗﻘوم ﻣﺎﯾو ﻛﻠﯾﻧك ﺑﺗﻘدﯾم  ٢٤٠اﺳﺗﺷﺎرة طﺑﯾﺔ ﻋﺑر اﻟوﺳﺎﺋل اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ً

اﻟﻣرﻛز اﻟطﺑﻲ اﻟدوﻟﻲ ،واﻟﺗﻲ ﺗﺗﯾﺢ ﻷطﺑﺎء اﻟﻣرﻛز اﻟطﺑﻲ اﻟدوﻟﻲ طرح أﺳﺋﻠﺔ ﻣﺣددة ﻷﺧﺻﺎﺋﯾﻲ ﻣﺎﯾو ﻛﻠﯾﻧك ﻓﯾﻣﺎ

رﺳﻣﯾﺎ ﻣن ﻣﺎﯾو ﻛﻠﯾﻧك ،وﯾﺳﺗطﯾﻊ ﻣﺳﺗﺷﻔﻰ
ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺣﺎﻻت اﻟطﺑﯾﺔ اﻟﻣﻌﻘدة وﺗﻠﻘﻲ رأى اﺳﺗﺷﺎري ﺛﺎن ﻣﻌﺗﻣد
ً
أﯾﺿﺎ اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن اﻟﺧﺑرة اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ واﻟطﺑﯾﺔ ﻟﻣﺎﯾو ﻛﻠﯾﻧك ﻣن ﺧﻼل ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﺳﺗﺷﺎرات اﻟرﻋﺎﯾﺔ
اﻟﻣرﻛز اﻟطﺑﻲ اﻟدوﻟﻲ ً

اﻟﺻﺣﯾﺔ ،ﺣﯾث ﺗﺧﺻص ﻣﺎﯾو ﻛﻠﯾﻧك  ٣٠٠ﺳﺎﻋﺔ ﻟﻼﺳﺗﺷﺎرات ﺳﻧوًﯾﺎ ﻟﺗﻠﺑﯾﺔ اﺳﺗﻔﺳﺎرات اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﻰ واﺳﺗﺛﻣﺎر
اﻟﻔرص ﻟﺗﺣﺳﯾن طﺑﯾﻌﺔ ﻋﻣل وأداء ﻣﺳﺗﺷﻔﻰ اﻟﻣرﻛز اﻟطﺑﻲ اﻟدوﻟﻲ.
وﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﻲ ،ﻓﻘد ﺗم ﺗﺳﺟﯾل أﻛﺛر ﻣن ﻧﺻف ﻣﻠﯾون زﯾﺎرة ﻓﻲ اﻟﻌﯾﺎدات اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ و ٢٦،٠٠٠ﺣﺎﻟﺔ

ﺗﻧوﯾم ﻋﺎم  .٢٠١٨ﻛﻣﺎ ﺗم ﻋﻣل أﻛﺛر ﻣن  ١٢،٠٠٠ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻣن اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺟراﺣﯾﺔ اﻟﻣﻌﻘدة ﻓﻲ ﺗﺧﺻﺻﺎت دﻗﯾﻘﺔ
ﻣﺛل اﻟﻘﻠب واﻷوﻋﯾﺔ اﻟدﻣوﯾﺔ ،واﻷﻋﺻﺎب واﻟﻌﻣود اﻟﻔﻘري ،واﻟﻌظﺎم واﻟﻣﻔﺎﺻل؛ ﻣﺎ ﺟﻌل اﻟﻣرﻛز اﻟطﺑﻲ اﻟدوﻟﻲ

راﺋداً ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺗﺧﺻﺻﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻧطﻘﺔ.

وﻗد أﻋﻠﻧت اﻟﺷرﻛﺔ أﻧﻪ ﻗد ﺗم ﻓﻲ ﯾوم اﻹﺛﻧﯾن  ٢٥ﺟﻣﺎدى اﻷوﻟﻰ ١٤٣٦ﻫـ اﻟﻣواﻓق  ١٦ﻣﺎرس ٢٠١٥م اﻋﺗﻣﺎد

ﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﺷرﻛﺎء ﻓﻲ ﺷرﻛﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟطﺑﻲ اﻟدوﻟﻲ اﻟﻣﺣدودة )اﻟﻣرﻛز اﻟطﺑﻲ اﻟدوﻟﻲ( ﺑﺟدة ﺗﻌﯾﯾن ﻋﺿوﯾن ﻣن

أﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس إدارة ﺷرﻛﺔ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻓﺗﯾﺣﻲ اﻟﻘﺎﺑﺿﺔ ﻛﻣﻣﺛﻠﯾن ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺟﻠس إدارة اﻟﻣرﻛز اﻟطﺑﻲ اﻟدوﻟﻲ ،وﻫﻣﺎ
اﻟدﻛﺗور /ﻣﺣﻣد أﺣﻣد ﺣﺳن ﻓﺗﯾﺣﻲ ،واﻟﺳﯾدة /ﻣﻬﺎ أﺣﻣد ﺣﺳن ﻓﺗﯾﺣﻲ ،وذﻟك ﺗﻌزﯾ اًز ﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﺷرﻛﺔ ﻣﺟﻣوﻋﺔ

ﻓﺗﯾﺣﻲ اﻟﻘﺎﺑﺿﺔ ﻓﻲ اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ اﺳﺗﺛﻣﺎراﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟطﺑﻲ.

ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻓﺗﯾﺣﻲ اﻟﻘﺎﺑﺿﺔ  -ﺗﻘرﯾر ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﻋن اﻟﻌﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ ٢٠١٨م
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وﯾرأس اﻟدﻛﺗور /وﻟﯾد أﺣﻣد ﺣﺳن ﻓﺗﯾﺣﻲ ﻣﺟﻠس إدارة ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺗﺷﻔﻰ اﻟﻣرﻛز اﻟطﺑﻲ اﻟدوﻟﻲ )إﺣدى اﺳﺗﺛﻣﺎرات

ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻓﺗﯾﺣﻲ اﻟﻘﺎﺑﺿﺔ( ،وﯾﻣﺗﻠك ﺣﺻﺔ  %٨ﻣن رأﺳﻣﺎل اﻟﺷرﻛﺔ ،وﻫو ﻗرﯾب ﻣن اﻟدرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ ﻟرﺋﯾس ﻣﺟﻠس
إدارة ﺷرﻛﺔ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻓﺗﯾﺣﻲ اﻟﻘﺎﺑﺿﺔ.
ﺷرﻛﺔ اﻟﺟوف ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ
ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ ﻣدرﺟﺔ ﯾﺑﻠﻎ رأﺳﻣﺎﻟﻬﺎ  ٣٠٠ﻣﻠﯾون رﯾـﺎل ﺳﻌودي وﺗﻘدر ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻓﺗﯾﺣﻲ ﻓﯾﻬﺎ
ﺑﻧﺳﺑﺔ  %١٤,١ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ ﻋﺎم ٢٠١٨م .وﯾﺗﻣﺛل ﻧﺷﺎطﻬﺎ اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻓﻲ اﻹﻧﺗﺎج اﻟزراﻋﻲ ،وﺗﻌﺗﺑر ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻣﺷروع

ﻣن أﻓﺿل ﻣﻧﺎطق اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ ﻣن ﺣﯾث ﻣﺧزوﻧﻬﺎ ﻣن اﻟﻣﯾﺎﻩ اﻟﺟوﻓﯾﺔ وﺧﺻوﺑﺔ ﺗرﺑﺗﻬﺎ وﻣﻼءﻣﺔ ﻣﻧﺎﺧﻬﺎ .وﺗﺑﻠﻎ ﻣﺳﺎﺣﺔ
اﻟﻣﺷروع ﺣواﻟﻲ  ٦٠أﻟف ﻫﻛﺗﺎر .واﺳﺗطﺎﻋت اﻟﺷرﻛﺔ أن ﺗﺗﺟﻪ ﻣن ﻣرﺣﻠﺔ اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣﺎﺻﯾل اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ
)اﻟﻘﻣﺢ واﻟﺷﻌﯾر( إﻟﻰ اﻟﺗﻧوع ﻓﻲ إﻧﺗﺎﺟﻬﺎ .وﺗﺗﻣﺛل أﻫم اﻷﻧﺷـطﺔ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾـﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺔ ﻓﻲ إﻧﺗﺎج )اﻟﻘﻣﺢ -اﻟﺑطﺎطس-
اﻟﺑﺻل -اﻟﻔﺎﻛﻬﺔ -اﻷﻋﻼف -اﻟﻌﺳل -اﻟذرة اﻟﺻﻔراء -إﻧﺗﺎج اﻟزﯾﺗون وزﯾت اﻟزﯾﺗون( وﻗد دﺧل ﻗرار إﯾﻘﺎف زراﻋﺔ

اﻷﻋﻼف ﺣﯾز اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﺧﻼل ﺷﻬر ﻧوﻓﻣﺑر ٢٠١٨م ،وﺗﻣﺛل إﯾرادات اﻷﻋﻼف  %٤٦ﻣن إﯾرادات اﻟﺷرﻛﺔ ،وﺗﻌﻣل

اﻟﺷرﻛﺔ ﺣﺎﻟﯾﺎُ ﻋﻠﻰ ﺗﻌدﯾل اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺗﻬﺎ ﻟﺗﻌوﯾض أﺛر اﯾﻘﺎف زراﻋﺔ اﻷﻋﻼف ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻲ ﻣﻧﺗﺟﺎت أﺧرى.
وﯾﺄﺗﻰ ﻫذا اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻣﺗﻣﺎﺷﯾﺎً ﻣﻊ اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻓﺗﯾﺣﻲ اﻟﻘﺎﺑﺿﺔ ﻓﻲ ﺗﻧوﯾﻊ اﺳﺗﺛﻣﺎراﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻌدﯾد ﻣن

اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟﻬﺎﻣﺔ.

ﻛﻣﺎ ﻗرر ﻣﺟﻠس اﻟوزراء ﺑﺗﺎرﯾﺦ  ٣٠ﺟﻣﺎدى اﻷوﻟﻰ ١٤٤٠ﻫـ اﻟﻣواﻓق  ٥ﻓﺑراﯾر ٢٠١٩م ،ﺑﺈﺟﺎزة ﺗﻣﻠﯾك اﻟﺷرﻛﺎت

اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻷراﺿﻲ اﻟزراﻋﯾﺔ اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ ﻟﻬﺎ ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ اﻟﻣﺣﯾﺎة ﻣن اﻷرض وﻋﻠﻰ أن ﯾﺗم إﻋﺎدة اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ

اﻟﻣﺗﺑﻘﯾﺔ ﻣن اﻷرض وذﻟك ﺑﻌد اﻟوﻓﺎء ﺑﺎﻹﺟراءات اﻟﻧظﺎﻣﯾﺔ اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ وﻋﻠﯾﻪ ﻓﺈن اﻟﺷرﻛﺔ ﺑﺻدد اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺎﻹﺟراءات

اﻟﻼزﻣﺔ ﺑﻬذا اﻟﺧﺻوص.

ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻓﺗﯾﺣﻲ اﻟﻘﺎﺑﺿﺔ  -ﺗﻘرﯾر ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﻋن اﻟﻌﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ ٢٠١٨م
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ﺷرﻛﺔ اﻟﻧﺳﺎﺟون اﻟﺷرﻗﯾون ﻟﻠﺳﺟﺎد:

 -٢اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻠﺑﯾﻊ

ﺗﻌد اﻟﻧﺳﺎﺟون اﻟﺷرﻗﯾون ﻣن اﻟﺷرﻛﺎت اﻟراﺋدة ﻓﻲ ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺳﺟﺎد اﻟﻣﯾﻛﺎﻧﯾﻛﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم .وﺗﺑﻠﻎ ﻧﺳﺑﺔ ﻣﺳﺎﻫﻣﺗﻧﺎ

ﻓﯾﻬﺎ  .%٥,٤٢وﻋﻠﻰ ﻣدار  ٣ﻋﻘود ﻣﺗﺗﺎﻟﯾﺔ ﺗﻣﻛﻧت اﻟﻧﺳﺎﺟون ﻣن اﻟﺗوﺳﻊ اﻟﻣﺳﺗﻣر ﻓﻲ اﻟطﺎﻗﺔ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻟﺗﺻل
إﻟﻰ  ١٤٧ﻣﻠﯾون ﻣﺗ اًر ﻣرﺑﻌﺎً ﯾﺗم إﻧﺗﺎﺟﻬﺎ ﻋﺑر  ٨ﻣﺻﺎﻧﻊ ﻓﻲ ﻛل ﻣن ﺟﻣﻬورﯾﺔ ﻣﺻر اﻟﻌرﺑﯾﺔ ،اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة

اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ وﺟﻣﻬورﯾﺔ اﻟﺻﯾن اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ.

وﺑﻔﺿل اﷲ أوﻻً ﺛم ﺟﻬد أﺑﻧﺎﺋﻬﺎ اﻟﻣﺳﺗﻣر واﻟﺗﺧطﯾط اﻟدﻗﯾق ﻟدى ﻓرﯾق اﻟﻌﻣل ،وذﻟك ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﺳﺗﺧدام أﺣدث

اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ ،وﺟودة اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت واﻟﺗﺻﻣﯾم اﻻﺑﺗﻛﺎري ،ﺗﻣﻛﻧت اﻟﺷرﻛﺔ ﻣن اﻟﻧﻣو ﺑﺧطﻰ ﻣﺗﺳﺎرﻋﺔ ﻓﻲ
اﻟﺗﺻدﯾر ﻟﻸﺳواق اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ،واﻟذي ﯾﻣﺛل  %٦٥ﻣن ﻣﺑﯾﻌﺎت اﻟﺷرﻛﺔ .وﺗﻌد اﻟﻧﺳﺎﺟون اﻟﺷرﻗﯾون ﻣن ﻛﺑرى اﻟﺷرﻛﺎت

اﻟﻣﺻدرة ﻓﻲ ﺟﻣﻬورﯾﺔ ﻣﺻر اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺣﯾث ﺗﺻدر اﻟﺷرﻛﺔ ﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻬﺎ ﻷﻛﺛر ﻣن ١٣٠دوﻟﺔ ﺣول اﻟﻌﺎﻟم ،وﺗﻐطﻲ
ﺻﺎدرات اﻟﺷرﻛﺔ ﻟﻠوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ  %١٤ﻣن اﻟواردات اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ ﻣن اﻟﺳﺟﺎد اﻟﻣﯾﻛﺎﻧﯾﻛﻲ .وذﻟك

ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ إﻟﻲ اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟراﺋدة ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻟﻣﺻري وﺑﻣﺎ ﺗﺣظﻲ ﺑﻪ ﻣن ﺣﺻﺔ ﺳوﻗﯾﺔ ﺗﻔوق اﻟـ %٨٠ﻣن ﺧﻼل

ﻣﻌﺎرض اﻟﺷرﻛﺔ وﻣﻧﺎﻓذ اﻟﺟﻣﻠﺔ واﻟﺗﻲ ﺑﻠﻎ ﻋددﻫﺎ  ٢٤٨ﻣﻌرﺿﺎ ﺗﻐطﻲ ﺟﻣﯾﻊ أﻧﺣﺎء ﺟﻣﻬورﯾﺔ ﻣﺻر اﻟﻌرﺑﯾﺔ.

وﺣرﺻﺎً ﻣن ﺷرﻛﺔ اﻟﻧﺳﺎﺟون اﻟﺷرﻗﯾون ﻋﻠﻰ ﻣواﻛﺑﺔ اﻟﺗطور اﻟﻣﺳﺗﻣر ﻓﻲ ﺟودة اﻷﺻﻧﺎف واﻟﻛﻔﺎءة ﻓﻲ اﻹﻧﺗﺎج
وﻣواﺟﻬﺔ اﻟطﻠب اﻟﻣﺗﻧﺎﻣﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺷرﻛﺔ ﻓﻲ ﻛل ﻣن اﻟﺳوﻗﯾن اﻟﻣﺣﻠﻲ واﻟﺗﺻدﯾري ،ﻗﺎﻣت اﻟﺷرﻛﺔ ﺧﻼل

ﻋﺎم ٢٠١٨م ﺑﺷراء  ١٢ﻧوﻻً ﺟدﯾداً .واﻟﺟدﯾر ﺑﺎﻟذﻛر أن أﻏﻠﺑﯾﺔ اﻷﻧوال اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ ﺗﻌد ﻣن أﺣدث ﻣﺎ وﺻﻠت إﻟﯾﻪ

ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﺎﻛﯾﻧﺎت ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم ﻣﻣﺎ ﯾﺗﯾﺢ زﯾﺎدة اﻟطﺎﻗﺔ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ .%٣-٢

وﺗﻌﺗزم اﻟﺷرﻛﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﻘﺑﻠﺔ إﺿﺎﻓﺔ طﺎﻗﺎت ﺟدﯾدة ﻟﻠﺧﯾوط ﻣﻣﺎ ﯾزﯾد ﻣن ﻧﺳﺑﺔ اﻻﻛﺗﻔﺎء اﻟذاﺗﻲ ﻟﻠﺧﯾوط

وﻛذﻟك أﻧوال ﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺳﺟﺎد .ﻛﻣﺎ ﺗﺧطط اﻟﺷرﻛﺔ ﻹﺿﺎﻓﺔ ﻣﺎﻛﯾﻧﺔ ﺗﻘطﯾﻊ ﺑﻼط اﻟﺳﺟﺎد اﻟﻼزم ﻟﻠﻣﺑﺎﻧﻲ اﻹدارﯾﺔ.

وﺗﺳﺗﺣوذ اﻟﺷرﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺻﺔ ﺳوﻗﯾﺔ ﺗﺻل إﻟﻰ  %٨٥ﻣن اﻟﺳوق اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻟﻣﺻري وذﻟك ﻣن ﺧﻼل ﺷﺑﻛﺎت

اﻟﺗوزﯾﻊ واﻟﻣﻌﺎرض اﻟﺗﻲ ﺗﺻل إﻟﻰ  ٢٤٨ﻣﻌرﺿﺎً وﻣﻧﻔذ ﺟﻣﻠﺔ ﻣﻧﺗﺷرة ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ أﻧﺣﺎء ﺟﻣﻬورﯾﺔ ﻣﺻر

اﻟﻌرﺑﯾﺔ .وﻧظ اًر ﻟﻠﻧﻣو اﻟﻣرﺗﻘب ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻟﻣﺣﻠﻲ ،ﺗﺧطط اﻟﺷرﻛﺔ ﻻﻓﺗﺗﺎح ﻣﻌﺎرض ﺟدﯾدة ﻣن أﺟل ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻧﻣو

اﻟﻣﺗزاﯾد ،وﻗد ﺗم اﻓﺗﺗﺎح  ١١ﻣﻌرﺿﺎً ﻓﻲ ﻋﺎم ٢٠١٨م ،ﻛﻣﺎ ﺗﺧطط ﻻﻓﺗﺗﺎح  ١٢-١٠ﻣﻌرﺿﺎً ﻓﻲ ﻋﺎم ٢٠١٩م.

ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻓﺗﯾﺣﻲ اﻟﻘﺎﺑﺿﺔ  -ﺗﻘرﯾر ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﻋن اﻟﻌﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ ٢٠١٨م

٢٦

ﺳﯾﺎﺳـــﺔ ﺗوزﯾﻊ اﻷرﺑﺎح:

١٤

أ( ﯾﺄﺗﻲ ﻋﻠﻰ ﻗﻣﺔ أوﻟوﯾﺎت اﻟﺷرﻛﺔ ﺿﻣﺎن ﺗوﻓﯾر اﻟﺳﯾوﻟﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠوﻓﺎء ﺑﻛﺎﻓﺔ اﻟﻧﻔﻘﺎت اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ واﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ

واﻟﺗوﺳﻌﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺔ ،ﻣﻊ اﻷﺧذ ﻓﻲ اﻻﻋﺗﺑﺎر اﻟظروف اﻟﺳﺎﺋدة ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺔ ،وأﻧﻣﺎط اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر

اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻲ ،وﻧﻣو اﻟﺷرﻛﺔ واﻟﻣﻧﺎخ اﻻﻗﺗﺻﺎدي ،وﻛذﻟك ﺣﺟم اﻟﺳﯾوﻟﺔ اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ،واﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺔ،
واﻟﻔرص اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ.

ب( ﯾﺗم ﺗوزﯾﻊ اﻷرﺑﺎح ﺳﻧوﯾﺎً ﻓﻲ ﺣﺎل أوﺻﻰ ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﺑذﻟك وواﻓﻘت اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻣﺳﺎﻫﻣﻲ اﻟﺷرﻛﺔ ﻋﻠﻰ
ﻫذا اﻟﺗوزﯾﻊ وطرﯾﻘﺗﻪ )ﺧﻼل ﺳﺗﺔ أﺷﻬر ﻣن اﻧﺗﻬﺎء اﻟﻌﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣﻘرر ﺻرف اﻷرﺑﺎح ﻋﻧﻪ( ،وﻣن ﺛم ﺗوزع

ﺑﻧﺎء ﻣﺎ ورد ﺑﺎﻟﻣﺎدة
أرﺑﺎح اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺻﺎﻓﯾﺔ اﻟﺳﻧوﯾﺔ ﺑﻌد ﺧﺻم ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺻروﻓﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ واﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻷﺧرى و ً

) (٤٤ﻣن اﻟﻧظﺎم اﻷﺳﺎس ﻟﻠﺷرﻛﺔ ،ﺗوزع أرﺑﺎح اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺻﺎﻓﯾﺔ اﻟﺳﻧوﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟوﺟﻪ اﻟﺗﺎﻟﻲ:

 (١ﯾﺟﻧب ) (%١٠ﻣن ﺻﺎﻓﻲ اﻷرﺑﺎح ﻟﺗﻛوﯾن اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﻧظﺎﻣﻲ ﻟﻠﺷرﻛﺔ ،وﯾﺟوز أن ﺗﻘرر اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻌﺎدﯾﺔ وﻗف ﻫذا اﻟﺗﺟﻧﯾب ﻣﺗﻰ ﺑﻠﻎ اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﻣذﻛور ) (%٣٠ﻣن رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻣدﻓوع.

ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ اﻗﺗراح ﻣﺟﻠس اﻹدارة أن ﺗﺟﻧب ) (%١٠ﻣن ﺻﺎﻓﻲ اﻷرﺑﺎح ﻟﺗﻛوﯾن
 (٢ﻟﻠﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻌﺎدﯾﺔ ً
اﺣﺗﯾﺎطﻲ اﺗﻔﺎﻗﻲ ،وﺗﺧﺻﯾﺻﻪ ﻟﻐرض أو أﻏراض ﻣﻌﯾﻧﺔ ،وﻻ ﯾﺟوز اﺳﺗﺧدام ذﻟك اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻻﺗﻔﺎﻗﻲ

ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﺗوﺻﯾﺔ ﻣن
ﻟﻐرض آﺧر ﻏﯾر اﻟﻐرض اﻟﻣﺧﺻص ﻟﻪ إﻻ ﺑﻘرار ﻣن اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻌﺎدﯾﺔ ً
ﻣﺟﻠس اﻹدارة.

 (٣ﻟﻠﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أن ﺗﻘرر ﺗﻛوﯾن اﺣﺗﯾﺎطﯾﺎت أﺧرى ،وذﻟك ﺑﺎﻟﻘدر اﻟذي ﯾﺣﻘق ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺷرﻛﺔ أو ﯾﻛﻔل

ﺗوزﯾﻊ أرﺑﺎح ﺛﺎﺑﺗﺔ ﻗدر اﻹﻣﻛﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن .وﻟﻠﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻣذﻛورة ﻛذﻟك أن ﺗﻘﺗطﻊ ﻧﺳﺑﺔ ﻻ ﺗﺗﺟﺎوز

) (%١٠ﻣن ﺻﺎﻓﻲ اﻷرﺑﺎح ﻹﻧﺷﺎء ﻣؤﺳﺳﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻌﺎﻣﻠﻲ اﻟﺷرﻛﺔ أو ﻟﻣﻌﺎوﻧﺔ ﻣﺎ ﯾﻛون ﻗﺎﺋﻣﺎً
ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت.

 (٤ﯾوزع ﻣن اﻟﺑﺎﻗﻲ ﺑﻌد ذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن ﻧﺳﺑﺔ ﻻ ﺗﻘل ﻋن ) (%٥ﻣن رأﺳﻣـﺎل اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻣدﻓوع.

ج( ﯾﻣﻛن ﻟﻣﺟﻠس إدارة اﻟﺷرﻛﺔ ﻛذﻟك اﺗﺧﺎذ ﻗرار ﺑﺗوزﯾﻊ أرﺑﺎح ﻣرﺣﻠﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺎﻫﻣﻲ اﻟﺷرﻛﺔ ﺑﺷﻛل ﻧﺻف ﺳﻧوي
أو رﺑﻊ ﺳﻧوي ﺑﻣوﺟب ﺗﻔوﯾض ﻣن اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻣﺟﻠس ﯾﺟدد ﺳﻧوﯾﺎً .وﻋﻧد اﺗﺧﺎذ ﻗرار ﺑﺗوزﯾﻊ أرﺑﺎح ﻣرﺣﻠﯾﺔ

ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن ﻣن ﻗﺑل ﻣﺟﻠس اﻹدارة ،ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﺷرﻛﺔ اﻹﻓﺻﺎح ﻋن ذﻟك ﻓﻲ اﻟﺳوق ٕوارﺳﺎل ﻧﺳﺧﺔ ﻣن
ﻫذا اﻟﻘرار إﻟﻰ اﻟﻬﯾﺋﺔ.

د( ﯾﺳﺗﺣق اﻟﻣﺳﺎﻫم ﺣﺻﺗﻪ ﻓﻲ اﻷرﺑﺎح وﻓﻘﺎً ﻟﻘرار اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺻﺎدر ﺑﺷﺄن ﺗوزﯾﻊ اﻷرﺑﺎح ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن،

أو ﻗرار ﻣﺟﻠس اﻹدارة اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺗوزﯾﻊ أرﺑﺎح ﻣرﺣﻠﯾﺔ ،وﯾﺑﯾن اﻟﻘرار ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق وﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗوزﯾﻊ .وﺗﻛون

 - ١٤اﻟﻔﻘﺮة  (٢٤ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة اﻟﺘﺴﻌﻮن – ﻻﺋﺤﺔ ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت )اﻹﻓﺼﺎح ﻓﻲ ﺗﻘﺮﯾﺮ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة(

ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻓﺗﯾﺣﻲ اﻟﻘﺎﺑﺿﺔ  -ﺗﻘرﯾر ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﻋن اﻟﻌﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ ٢٠١٨م

٢٧

أﺣﻘﯾﺔ اﻷرﺑﺎح ﻟﻣﺎﻟﻛﻲ اﻷﺳﻬم اﻟﻣﻘﯾدﯾن ﻓﻲ ﺳﺟل ﻣﺳﺎﻫﻣﻲ اﻟﺷرﻛﺔ ﻟدى ﻣرﻛز إﯾداع اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )ﻣرﻛز

اﻹﯾداع( ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ ﺛﺎﻧﻲ ﯾوم ﺗداول ﯾﻠﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق.

ﻫـ( ﯾﺟب ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﺗﻧﻔﯾذ ﻗرار اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أو ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﻓﻲ ﺷﺄن ﺗوزﯾﻊ اﻷرﺑﺎح ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن
اﻟﻣﻘﯾدﯾن ﺧﻼل ) (١٥ﯾوﻣﺎً ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﺗﺣﻘﺎق ﻫذﻩ اﻷرﺑﺎح اﻟﻣﺣددة ﻓﻲ ﻗرار اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أو ﻓﻲ ﻗرار
ﻣﺟﻠس اﻹدارة اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺗوزﯾﻊ أرﺑﺎح ﻣرﺣﻠﯾﺔ.

ﻧﺳﺑﺔ اﻷرﺑﺎح اﻟﺗﻲ ﺗم ﺗوزﯾﻌﻬﺎ ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ

اﻟﻧﺳﺑﺔ
إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻷرﺑﺎح

١٥

أرﺑﺎح ﺗم ﺗوزﯾﻌﻬﺎ ﻋن اﻟﻧﺻف اﻷول

اﻷرﺑﺎح اﻟﻣﻘﺗرح ﺗوزﯾﻌﻬﺎ ﻋن

ﻓﻲ ٢٠١٨/١١/٢٦م

اﻟﻧﺻف اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣن ﻋﺎم ٢٠١٨م*

%٢,٥

%٢,٥

 ١٣,٧٥٠,٠٠٠﷼

 ١٣,٧٥٠,٠٠٠﷼

إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻷرﺑﺎح اﻟﻣﻧﺻرﻓﺔ

%٥
 ٢٧,٥٠٠,٠٠٠﷼

* ﺗم اﻹﻋﻼن ﺑﻣوﻗﻊ ﺗداول ﺑﺗﺎرﯾﺦ ٢٠١٩/٠٣/٢٠م ﻋن ﻗرار ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﺑﺗوزﯾﻊ أرﺑﺎح ﻋن اﻟﻧﺻف اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣن اﻟﻌﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ

٢٠١٨م

 - ١٥اﻟﻔﻘﺮة  (٢٤ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة اﻟﺘﺴﻌﻮن – ﻻﺋﺤﺔ ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت )اﻹﻓﺼﺎح ﻓﻲ ﺗﻘﺮﯾﺮ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة(

ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻓﺗﯾﺣﻲ اﻟﻘﺎﺑﺿﺔ  -ﺗﻘرﯾر ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﻋن اﻟﻌﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ ٢٠١٨م

٢٨

وﺻف ﻷي ﻣﺻﻠﺣﺔ وأوراق ﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ وﺣﻘوق اﻛﺗﺗﺎب ﺗﻌود ﻷﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻹدارة وأﻗرﺑﺎﺋﻬم ﻓﻲ أﺳﻬم أو أدوات دﯾن اﻟﺷرﻛﺔ:
ﺑداﯾﺔ اﻟﻌﺎم

اﺳم ﻣن ﺗﻌود ﻟﻪ اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ أو اﻷوراق
اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ أو ﺣﻘوق اﻻﻛﺗﺗﺎب

ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻌﺎم
أدوات

ﻋدد اﻷﺳﻬم

اﻟدﯾن

ﺻﺎﻓﻲ

أدوات

ﻋدد اﻷﺳﻬم

ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺗﻐﯾﯾر

اﻟﺗﻐﯾﯾر

اﻟدﯾن

١٦

١

أﺣﻣــد ﺣﺳن أﺣﻣــد ﻓﺗﯾﺣﻲ

١٥،٩٣٠،٠٠٠

-

١٦،٢٢٩،١٠٠

-

٢٩٩,١٠٠

%١,٨٨

٢

اﻟدﻛﺗور /ﻣﺣﻣد أﺣﻣد ﺣﺳن ﻓﺗﯾﺣﻲ

٩٠١،٠٠٠

-

٩٠١,٠٠٠

-

٠

%٠,٠٠

٣

اﻟدﻛﺗور /إﺑراﻫﯾم ﺣﺳن اﻟﻣدﻫون

١،٠٠٠

-

١,٠٠٠

-

٠

%٠,٠٠

٤

اﻷﺳﺗﺎذ /ﻋﻣر رﯾﺎض ﻣﺣﻣد اﻟﺣﻣﯾدان

٣،٠٠٠

-

٣,٠٠٠

-

٠

%٠,٠٠

٥

اﻟﻣﻬﻧدس /ﻋﺑداﻟﻣﻠك ﻋﺑداﷲ ﻓﺗﺢ اﻟدﯾن

١،٠٠٠

-

١,٠٠٠

-

٠

%٠,٠٠

٦

اﻷﺳﺗﺎذ /ﻣﺎﺟد ﺿﯾﺎء اﻟدﯾن ﻛرﯾم

١،١٠٠

-

١,١٠٠

-

٠

%٠,٠٠

٧

اﻟﺳﯾدة /ﻣﻬﺎ أﺣﻣد ﺣﺳن ﻓﺗﯾﺣﻲ

٥٤٩،٩٩٦

-

٥٤٩،٩٩٦

-

٠

%٠,٠٠

٨

اﻟﺳﯾدة /ﺛرﯾﺎ ﺟﻣﯾل ﻋطــﺎر

٥٤٩،٩٩٦

-

٥٤٩،٩٩٦

-

٠

%٠,٠٠

٩

اﻟدﻛﺗور /وﻟﯾد أﺣﻣد ﺣﺳن ﻓﺗﯾﺣﻲ

١،١٠٢،٤٩٣

-

١،١٠٢،٤٩٣

-

٠

%٠,٠٠

١٠

اﻷﺳﺗﺎذ /ﺣﺳن أﺣﻣد ﺣﺳن ﻓﺗﯾﺣﻲ

١،٠٩٩،٩٩٣

-

١،٠٩٩،٩٩٣

-

٠

%٠,٠٠

١١

اﻵﻧﺳﺔ /ﻫدى أﺣﻣد ﺣﺳن ﻓﺗﯾﺣﻲ

٥٤٩،٩٩٦

-

٥٤٩،٩٩٦

-

٠

%٠,٠٠

١٢

اﻟﺷﯾﺦ /رﯾﺎض ﻣﺣﻣد ﻋﺑداﷲ اﻟﺣﻣﯾدان

٧،١٠٣،١٤٤

-

٨,٢٥٠,٠٠٠

-

١,١٤٦,٨٥٦

%١٦,١٥

وﺻف ﻷﯾﺔ ﻣﺻﻠﺣﺔ وأوراق ﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ وﺣﻘوق اﻛﺗﺗﺎب ﺗﻌود ﻟﻛﺑﺎر اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﯾن وأﻗرﺑﺎﺋﻬم ﻓﻲ أﺳﻬم أو أدوات دﯾن اﻟﺷرﻛﺔ:
اﺳــم ﻣن ﺗﻌود ﻟﻪ اﻟﻣﺻــﻠﺣﺔ أو اﻷوراق
اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ أو ﺣﻘوق اﻻﻛﺗﺗﺎب

ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻌﺎم

ﺑداﯾﺔ اﻟﻌﺎم
ﻋدد

أدوات

ﻋدد

اﻷﺳﻬم

اﻟدﯾن

اﻷﺳﻬم

١٧

ﺻﺎﻓﻲ

اﻟﺗﻐﯾﯾر

أدوات اﻟدﯾن

ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺗﻐﯾﯾر

١

اﻷﺳﺗﺎذ /ﯾﺎﺳر ﯾﺣﯾﻰ ﻋﺑداﻟﺣﻣﯾد ﻋﺑدرﺑﻪ*

١،٠٠٠

-

١،٠٠٠

-

٠

%٠,٠٠

٢

اﻷﺳﺗﺎذ /ﺣﺳﯾن ﻋﻠﻲ ﺣﺳﯾن اﻟﯾرﯾﻣﻲ**

١٠،٣٤٠

-

١٠،٣٤٠

-

٠

%٠,٠٠

* ﯾﺷﻐل أ .ﯾﺎﺳر ﯾﺣﯾﻰ ﻣﻧﺻب اﻟرﺋﯾس اﻟﺗﻧﻔﯾذي اﻟﻣﻛﻠف ،وﻫو ﻣدﯾر ﻋﺎم اﻹدارة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻓﺗﯾﺣﻲ اﻟﻘﺎﺑﺿﺔ.
** ﯾﺷﻐل أ .ﺣﺳﯾن ﻋﻠﻲ ﺣﺳﯾن اﻟﯾرﯾﻣﻲ ﻣﻧﺻب ﻣدﯾر اﻟﺗﺻﻧﯾﻊ ﺑﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻓﺗﯾﺣﻲ اﻟﻘﺎﺑﺿﺔ.

 - ١٦اﻟﻔﻘﺮة  (٢٦ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة اﻟﺘﺴﻌﻮن – ﻻﺋﺤﺔ ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت )اﻹﻓﺼﺎح ﻓﻲ ﺗﻘﺮﯾﺮ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة(
 - ١٧اﻟﻔﻘﺮة  (٢٦ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة اﻟﺘﺴﻌﻮن – ﻻﺋﺤﺔ ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت )اﻹﻓﺼﺎح ﻓﻲ ﺗﻘﺮﯾﺮ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة(

ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻓﺗﯾﺣﻲ اﻟﻘﺎﺑﺿﺔ  -ﺗﻘرﯾر ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﻋن اﻟﻌﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ ٢٠١٨م

٢٩

وﺻــــف ﻷي ﻣﺻــــﻠﺣﺔ وأوراق ﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ وﺣﻘوق اﻛﺗﺗﺎب ﺗﻌود ﻷﻋﺿــــﺎء ﻣﺟﻠس اﻹدارة وأﻗرﺑﺎﺋﻬم ﻓﻲ أﺳــــﻬم أو أدوات دﯾن اﻟﺷــــرﻛﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ
)ﺷرﻛﺔ اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻛﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺛﻣﯾﻧﺔ اﻟﻣﺣدودة(:

١٨

ﺑداﯾﺔ اﻟﻌﺎم

اﺳـــــــــم ﻣن ﺗﻌود ﻟﻪ اﻟﻣﺻـــــــــﻠﺣﺔ أو
اﻷوراق اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ أو ﺣﻘوق اﻻﻛﺗﺗﺎب
١

د .ﻣﺣﻣد أﺣﻣــد ﺣﺳن ﻓﺗﯾﺣﻲ

ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻌﺎم
أدوات

ﻋدد اﻷﺳﻬم

ﻋدد

اﻷﺳﻬم

اﻟدﯾن

-

١٠,٠٠٠

١٠,٠٠٠

ﺻﺎﻓﻲ

ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺗﻐﯾﯾر

اﻟﺗﻐﯾﯾر

أدوات اﻟدﯾن
-

%٠

وﺻف ﻷي ﻣﺻﻠﺣﺔ وأوراق ﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ وﺣﻘوق اﻛﺗﺗﺎب ﺗﻌود ﻟﻛﺑﺎر اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﯾن وأﻗرﺑﺎﺋﻬم ﻓﻲ أﺳﻬم أو أدوات دﯾن اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ):(١
ﺑداﯾﺔ اﻟﻌﺎم

اﺳــم ﻣن ﺗﻌود ﻟﻪ اﻟﻣﺻــﻠﺣﺔ أو اﻷوراق
اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ أو ﺣﻘوق اﻻﻛﺗﺗﺎب
١

ﻻ ﯾوﺟــد

ﻋدد اﻷﺳﻬم

ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻌﺎم

أدوات

ﻋدد

اﻟدﯾن

اﻷﺳﻬم

-

-

ﺻﺎﻓﻲ

-

-

ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺗﻐﯾﯾر

اﻟﺗﻐﯾﯾر

أدوات اﻟدﯾن

١٩

-

-

وﺻف ﻷﯾﺔ ﻣﺻﻠﺣﺔ ﻓﻲ ﻓﺋﺔ اﻷﺳﻬم ذات اﻷﺣﻘﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺻوﯾت ﺗﻌود ﻷﺷﺧﺎص )ﻋدا أﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻹدارة وﻛﺑﺎر اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﯾن وأزواﺟﻬم
وأﻗرﺑﺎﺋﻬم( أﺑﻠﻐوا اﻟﺷـــرﻛﺔ ﺑﺗﻠك اﻟﺣﻘوق ﺑﻣوﺟب اﻟﻣﺎدة ) (٤٥ﻣن ﻗواﻋد اﻟﺗﺳـــﺟﯾل واﻹدارج أو أي ﺗﻐﯾﯾر ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﺣﻘوق ﺧﻼل اﻟﺳـــﻧﺔ

اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷﺧﯾرة

٢٠

واﻟﻣﺎدة ) (٦٨ﻣن ﻗواﻋد طرح اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺳﺗﻣرة

اﺳم ﻣن ﺗﻌود ﻟﻪ اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ أو اﻷوراق
اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ أو ﺣﻘوق اﻻﻛﺗﺗﺎب

١

ﻻ ﯾوﺟد

ﻋدد اﻷﺳﻬم ﻧﻬﺎﯾﺔ

ﻋدد اﻷﺳﻬم ﺑداﯾﺔ
اﻟﻌﺎم

-

اﻟﻌﺎم

-

ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺗﻐﯾﯾر

-

ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺗﻐﯾﯾر

-

 - ١٨اﻟﻔﻘﺮة  (٢٦ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة اﻟﺘﺴﻌﻮن – ﻻﺋﺤﺔ ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت )اﻹﻓﺼﺎح ﻓﻲ ﺗﻘﺮﯾﺮ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة(
 - ١٩اﻟﻔﻘﺮة  (٢٦ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة اﻟﺘﺴﻌﻮن – ﻻﺋﺤﺔ ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت )اﻹﻓﺼﺎح ﻓﻲ ﺗﻘﺮﯾﺮ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة(
 - ٢٠اﻟﻔﻘﺮة  (٢٥ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة اﻟﺘﺴﻌﻮن – ﻻﺋﺤﺔ ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت )اﻹﻓﺼﺎح ﻓﻲ ﺗﻘﺮﯾﺮ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة(

ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻓﺗﯾﺣﻲ اﻟﻘﺎﺑﺿﺔ  -ﺗﻘرﯾر ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﻋن اﻟﻌﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ ٢٠١٨م

٣٠

ﻛذﻟك ﻟم ﺗﺻـ ـ ـ ــدر اﻟﺷـ ـ ـ ــرﻛﺔ أي أدوات دﯾن ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺣوﯾل أو أﯾﺔ أوراق ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ ،وﻻ ﺗوﺟد أﯾﺔ ﻣذﻛرات ﺣق
اﻛﺗﺗﺎب أو ﺣﻘوق ﻣﺷﺎﺑﻬﺔ أﺻدرﺗﻬﺎ أو ﻣﻧﺣﺗﻬﺎ اﻟﺷرﻛﺔ ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷﺧﯾرة.

٢١

إﺻدارات وﻣﻧﺢ اﻟﺷرﻛﺔ
أدوات دﯾن ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺣوﯾل

أوراق ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ

ﻣذﻛرات ﺣق اﻛﺗﺗﺎب

ﺣﻘوق ﻣﺷﺎﺑﻬﺔ

ﻻ ﯾوﺟد

ﻻ ﯾوﺟد

ﻻ ﯾوﺟد

ﻻ ﯾوﺟد

اﻟﻔﺋﺔ
اﻟﻌدد

-

-

-

-

اﻟﻌوض

-

-

-

-

وﻟم ﺗﺻـ ــدر اﻟﺷـ ــرﻛﺔ أي ﺣﻘوق ﺗﺣوﯾل أو اﻛﺗﺗﺎب ﺑﻣوﺟب أدوات دﯾن ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺣوﯾل إﻟﻰ أﺳـ ــﻬم ،أو أوراق ﻣﺎﻟﯾﺔ
ﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ ،وﻻ ﺗوﺟد أي ﺣﻘوق ﺧﯾﺎر أو ﻣذﻛرات ﺣق اﻛﺗﺗﺎب أو ﺣﻘوق ﻣﺷ ـ ـ ـ ــﺎﺑﻬﺔ أﺻ ـ ـ ـ ــدرﺗﻬﺎ أو ﻣﻧﺣﺗﻬﺎ اﻟﺷ ـ ـ ـ ــرﻛﺔ

ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷﺧﯾرة.

٢٢

إﺻدارات و ِﻣ َﻧﺢ اﻟﺷرﻛﺔ ﺑﻣوﺟب أدوات دﯾن ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺣوﯾل أو أوراق ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ ،أو ﻣذﻛرات ﺣق اﻛﺗﺗﺎب ،أو ﺣﻘوق ﻣﺷﺎﺑﻬﺔ
ﺣﻘوق ﺗﺣوﯾل

ﺣﻘوق اﻛﺗﺗﺎب

ﻻ ﯾوﺟد

ﻻ ﯾوﺟد

اﻟﻔﺋﺔ
اﻟﻌدد

-

-

ﻛﻣﺎ ﻟم ﺗﻘم اﻟﺷ ــرﻛﺔ ﺑﺄي اﺳ ــﺗرداد أو ﺷـ ـراء أو إﻟﻐﺎء ﻷي أدوات دﯾن ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳ ــﺗرداد ،وﻻ ﻟﻘﯾﻣﺔ اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
اﻟﻣﺗﺑﻘﯾﺔ ،وﻟم ﺗﻘم ﺑﺎﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣدرﺟﺔ اﻟﺗﻲ اﺷ ــﺗرﺗﻬﺎ وﺗﻠك اﻟﺗﻲ اﺷ ــﺗرﺗﻬﺎ ﺷ ــرﻛﺎﺗﻬﺎ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﺧﻼل

اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷﺧﯾرة.
اﻟﺷرﻛﺔ

٢٣

ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻻﺳﺘﺮداد أو اﻟﺸﺮاء أو اﻹﻟﻐﺎء ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺔ أو ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺎﺗﮭﺎ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ
ﻧﻮع أداة
اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ
اﻟﺳﺑب
اﻟﺗﺎرﯾﺦ
اﻟﻘﯾﻣﺔ
اﻟﻌدد
اﻟﺪﯾﻦ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ
اﺳﺘﺮداد/
ﻟﻼﺳﺘﺮداد
ﺷﺮاء/إﻟﻐﺎء

اﻟﻣﺗﺑﻘﻲ
اﻟﻌدد

اﻟﻘﯾﻣﺔ

ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻓﺗﯾﺣﻲ

ﻻ ﯾوﺟد

-

-

-

-

-

-

-

اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ )(١

ﻻ ﯾوﺟد

-

-

-

-

-

-

-

اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ )(٢

ﻻ ﯾوﺟد

-

-

-

-

-

-

-

 - ٢١اﻟﻔﻘﺮة  (٢٨ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة اﻟﺘﺴﻌﻮن – ﻻﺋﺤﺔ ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت )اﻹﻓﺼﺎح ﻓﻲ ﺗﻘﺮﯾﺮ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة(
 - ٢٢اﻟﻔﻘﺮة  (٢٩ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة اﻟﺘﺴﻌﻮن – ﻻﺋﺤﺔ ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت )اﻹﻓﺼﺎح ﻓﻲ ﺗﻘﺮﯾﺮ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة(
 - ٢٣اﻟﻔﻘﺮة  (٣٠ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة اﻟﺘﺴﻌﻮن – ﻻﺋﺤﺔ ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت )اﻹﻓﺼﺎح ﻓﻲ ﺗﻘﺮﯾﺮ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة(

ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻓﺗﯾﺣﻲ اﻟﻘﺎﺑﺿﺔ  -ﺗﻘرﯾر ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﻋن اﻟﻌﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ ٢٠١٨م

٣١

ﺧﺎﻣﺳﺎً :اﻟﺣوﻛﻣﺔ

ﯾﺗﻛون ﻣﺟﻠس اﻹدارة -ﻓﻲ دورﺗﻪ اﻟﺳﺎﺑﻌﺔ -ﻣن ﺳﺑﻌﺔ أﻋﺿﺎء ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ ،وﺗﺳري ﻋﺿوﯾﺗﻬم ﺣﺗﻰ ﺗﺎرﯾﺦ
٢٠١٩/٠٤/٢١م:

٢٤

طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻌﺿوﯾﺔ

اﺳم اﻟﻌﺿو

أﺣﻣــد ﺣﺳن أﺣﻣـــد ﻓﺗﯾﺣﻲ

ﺗﺻﻧﯾف اﻟﻌﺿوﯾﺔ
ﻣﺳﺗﻘل

ﺗﻧﻔﯾذي

رﺋﯾس ﻣﺟﻠس اﻹدارة

ﻏﯾر ﺗﻧﻔﯾذي



اﻟدﻛﺗور /إﺑراﻫﯾم ﺣﺳن اﻟﻣدﻫون

ﻧﺎﺋب رﺋﯾس ﻣﺟﻠس اﻹدارة

اﻷﺳﺗﺎذ /ﻋﻣر رﯾﺎض اﻟﺣﻣﯾدان

ﻋﺿو ﻣﺟﻠس اﻹدارة

اﻟﻣﻬﻧدس /ﻋﺑداﻟﻣﻠك ﻋﺑداﷲ ﻓﺗﺢ اﻟدﯾن

ﻋﺿو ﻣﺟﻠس اﻹدارة



اﻷﺳﺗﺎذ /ﻣﺎﺟد ﺿﯾﺎء اﻟدﯾن ﻓﺿل ﻛرﯾم

ﻋﺿو ﻣﺟﻠس اﻹدارة



اﻟدﻛﺗور /ﻣﺣﻣد أﺣﻣد ﺣﺳن ﻓﺗﯾﺣﻲ

ﻋﺿو ﻣﺟﻠس اﻹدارة

اﻟﺳﯾدة /ﻣﻬﺎ أﺣﻣد ﺣﺳن ﻓﺗﯾﺣﻲ

ﻋﺿو ﻣﺟﻠس اﻹدارة







اﻟﺗواﺻل ﻣﻊ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن واﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن:
ﺗدرك اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ أﻫﻣﯾﺔ اﻟﺗواﺻل ﻣﻊ ﻣﺳﺎﻫﻣﯾﻬﺎ وﺗزوﯾدﻫم ﺑﺎﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ،وﺗطﺑﯾﻘﺎً ﻟﻣﺑدأ اﻹﻓﺻﺎح واﻟﺷﻔﺎﻓﯾﺔ ﻗﺎﻣت

اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﻣﺎ ﯾﻠﻲ:

-

-

-

ﻧﺷر اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ رﺑﻊ اﻟﺳﻧوﯾﺔ واﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﺧﺗﺎﻣﯾﺔ ﻟﻠﻌﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ ٢٠١٨م ﻋﻠﻰ ﻣوﻗﻊ ﺗداول ،وﻧﺷرﻫﺎ ﺧﻼل

اﻟﻣدة اﻟﺗﻲ ﺣددﻫﺎ اﻟﻧظﺎم.

اﻻﻟﺗزام ﺑﺻﯾﻐﺔ اﻹﻋﻼﻧﺎت اﻟﺗﻲ ﺣددﺗﻬﺎ ﻫﯾﺋﺔ اﻟﺳوق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ،واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺟوﻫرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﺗﺗﺿﻣﻧﻬﺎ،
وﻣواﻋﯾد ﻧﺷر ﻫذﻩ اﻹﻋﻼﻧﺎت.

إﻋداد ﺗﻘرﯾر ﻣﺟﻠس اﻹدارة وﻓﻘﺎً ﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻹﻓﺻﺎح اﻟواردة ﺑﻼﺋﺣﺔ اﻟﺣوﻛﻣﺔ.

وﯾﻣﻛن ﻟﻛل ﻣﺳﺎﻫﻣﻲ اﻟﺷرﻛﺔ -دون اﺳﺗﺛﻧﺎء -اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ ﻣﺣﺎﺿر اﻟﺟﻣﻌﯾﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ،وأﯾﺔ ﺗﻘﺎرﯾر

ﺳﻧوﯾﺔ ﻟﻣﺟﻠس اﻹدارة ﻋﻠﻰ ﻣوﻗﻊ ﺗداول وﻣوﻗﻊ اﻟﺷرﻛﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺗرﻧت وأﯾﺿﺎً ﺑﺎﻟﺣﺿور اﻟﺷﺧﺻﻲ أو طﻠﺑﻬﺎ
ﻋﺑر اﻟﺑرﯾد اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ أو اﻟﻔﺎﻛس.

 - ٢٤اﻟﻔﻘﺮة  (٤ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة اﻟﺘﺴﻌﻮن – ﻻﺋﺤﺔ ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت )اﻹﻓﺼﺎح ﻓﻲ ﺗﻘﺮﯾﺮ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة(

ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻓﺗﯾﺣﻲ اﻟﻘﺎﺑﺿﺔ  -ﺗﻘرﯾر ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﻋن اﻟﻌﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ ٢٠١٨م

٣٢

إﻗرار ﻣن ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﺣﺳب ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﻧظﺎم اﻟﺣوﻛﻣﺔ:
ﺣﯾث أن ﻗواﻋد ﻻﺋﺣﺔ ﺣوﻛﻣﺔ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺻﺎدرة ﻋن ﻫﯾﺋﺔ اﻟﺳوق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ،ﺗؤﻛد ﻋﻠﻰ ﺿرورة اﻹﻓﺻﺎح ﻓﻲ

اﻟﺗﻘرﯾر اﻟﺳﻧوي ﻟﻣﺟﻠس اﻹدارة ﻋن ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺑﻧود اﻟواردة ﺑﻬذﻩ اﻟﻠواﺋﺢ ،وﻓﻲ ﺣﺎل ﻋدم اﻧطﺑﺎق أي ﻣن ﻓﻘراﺗﻬﺎ ﺗﺗم
اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ ذﻟك ﻓﻲ اﻟﺗﻘرﯾر ﻣﻊ اﻟﺗوﺿﯾﺢ ﻓﻲ ﻧﻣوذج اﻹﻓﺻﺎح رﻗم ) ،(٨وﻋﻠﯾﻪ ﻧود أن ﻧﺷﯾر إﻟﻰ أن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ

ﻗد ﻗﺎﻣت ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺗﻘرﯾر ﺑﺎﻹﻓﺻﺎح ﻋن اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻧطﺑق ﻋﻠﯾﻬﺎ ،ﻛﻣﺎ ﯾﻘر ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﺑﺄن اﻟﻣواﺿﯾﻊ
اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﻻ ﺗﻧطﺑق ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ.
وﯾﻠﺗزم اﻟﻣﺟﻠس ﺑﺎﻹﻓﺻﺎح ﻋﻧﻬﺎ ﻣﺗﻰ ﻣﺎ ﻗﺎﻣت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺗطﺑﯾﻘﻬﺎ أو ﻓﻲ ﺣﺎل ﺣدوﺛﻬﺎ:
-

ﻻ ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺣﺎﻟﯾﺎً ﺑﺗطﺑﯾق ﺧطط ﻟﺣﻘوق ﺧﯾﺎر.

ﻻ ﺗوﺟد ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ أدوات ﻟﻠدﯾن ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺣوﯾل ﻷﺳﻬم.

ﺗرﺗﯾب أو اﺗﻔﺎق ﺗﻧﺎزل ﺑوﺟﺑﻪ أﺣد أﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻹدارة أو أﺣد ﻛﺑﺎر اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﯾن ﺑﺎﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋن أﯾﺔ ﻣﻛﺎﻓﺂت:

٢٥

 -١ﻟم ﯾﺗﻘﺎﺿﻰ رﺋﯾس ﻣﺟﻠس اﻹدارة اﻟﺷﯾﺦ /أﺣﻣد ﺣﺳن ﻓﺗﯾﺣﻲ ،أﯾﺔ ﻣﺧﺻﺻﺎت أو ﺑدﻻت وﺗﻧﺎزل ﻋن ﻣﻛﺎﻓﺄﺗﻪ
اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺳﻧوﯾﺔ ﻋن اﻟﻌﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ ٢٠١٨م) ،ﺑدون وﺟود ﻋﻘد أو اﺗﻔﺎق ﺗﻧﺎزل ﻣﻛﺗوب(.

 -٢ﺗﻧﺎزل أﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﻋن  %٥٠ﻣن ﻣﻛﺎﻓﺂﺗﻬم اﻟﺳﻧوﯾﺔ ﻧظﯾر ﻋﺿوﯾﺗﻬم ﺑﻣﺟﻠس اﻹدارة ﻓﻲ اﻟﻌﺎم
اﻟﻣﺎﻟﻲ ٢٠١٨م.
ﺗرﺗﯾب أو اﺗﻔﺎق ﺗﻧﺎزل ﺑﻣوﺟﺑﻪ أﺣد ﻣﺳﺎﻫﻣﻲ اﻟﺷرﻛﺔ ﻋن أﯾﺔ ﺣﻘوق ﻓﻲ اﻷرﺑﺎح:

٢٦

ﻻ ﯾوﺟد

ﻣﻛﺎﻓﺂت وﺑدﻻت ﺣﺿور أﻋﺿﺎء اﻟﻠﺟﺎن اﻟﻣﻧﺑﺛﻘﺔ ﻣن ﻣﺟﻠس اﻹدارة

٢٧

ﻟم ﯾﺗم ﺻرف أﯾﺔ ﻣﻛﺎﻓﺂت أو ﺑدﻻت ﺣﺿور ﻷﻋﺿﺎء ﻟﺟﺎن ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﻋن ﻋﺎم ٢٠١٨م )وﻟم ﺗﺻرف
ﺳوى ﻣﻛﺎﻓﺂت أﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﻓﻘط( وﻛﻣﺎ ﺳﯾرد ﺑﺎﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ:

 - ٢٥اﻟﻔﻘﺮة  (٣٥ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة اﻟﺘﺴﻌﻮن – ﻻﺋﺤﺔ ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت )اﻹﻓﺼﺎح ﻓﻲ ﺗﻘﺮﯾﺮ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة(
 - ٢٦اﻟﻔﻘﺮة  (٣٦ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة اﻟﺘﺴﻌﻮن – ﻻﺋﺤﺔ ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت )اﻹﻓﺼﺎح ﻓﻲ ﺗﻘﺮﯾﺮ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة(
 - ٢٧اﻟﻔﻘﺮة ٤-ج( ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ واﻟﺘﺴﻌﻮن – ﻻﺋﺤﺔ ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت )اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ اﻟﻤﻜﺎﻓﺂت (

ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻓﺗﯾﺣﻲ اﻟﻘﺎﺑﺿﺔ  -ﺗﻘرﯾر ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﻋن اﻟﻌﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ ٢٠١٨م

٣٣

ﻣﻛﺎﻓﺂت وﺗﻌوﯾﺿﺎت أﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻹدارة وﻛﺑﺎر اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﯾن وأﻋﺿﺎء اﻟﻠﺟﺎن اﻟﻣﻧﺑﺛﻘﺔ

٢٨

ﺗوﺿﺢ اﻟﺟداول اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﺗﻔﺎﺻﯾل اﻟﻣﻛﺎﻓﺂت واﻟﺗﻌوﯾﺿﺎت اﻟﻣدﻓوﻋﺔ ﻟﻛل ﻣن أﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻹدارة واﻟﻠﺟﺎن اﻟﻣﻧﺑﺛﻘﺔ

وﺧﻣﺳﺔ ﻣن ﻛﺑﺎر اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﯾن ﻣﻣن ﺗﻠﻘوا أﻋﻠﻰ اﻟﻣﻛﺎﻓﺂت واﻟﺗﻌوﯾﺿﺎت ﻣن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ )ﻣن ﺿﻣﻧﻬم اﻟﻣدﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ(:

 - ٢٨اﻟﻔﻘﺮة أ (٢-ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ واﻟﺘﺴﻌﻮن – ﻻﺋﺤﺔ ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت )اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ اﻟﻤﻜﺎﻓﺂت(
اﻟﻔﻘﺮة  (٨ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة اﻟﺘﺴﻌﻮن – ﻻﺋﺤﺔ ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت )ﺗﻘﺮﯾﺮ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة(

ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻓﺗﯾﺣﻲ اﻟﻘﺎﺑﺿﺔ  -ﺗﻘرﯾر ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﻋن اﻟﻌﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ ٢٠١٨م

٣٤

ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻣﻛﺎﻓﺂت

٢٩

أوﻻً :ﻣﻛﺎﻓﺂت أﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻹدارة واﻟﻠﺟﺎن اﻟﻣﻧﺑﺛﻘﺔ

أ( ﻣﻊ ﻣراﻋﺎة اﻷﻧظﻣﺔ واﻟﻠواﺋﺢ اﻷﺧرى ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺻﺎدرة ﻋن اﻟﺟﻬﺎت اﻟرﻗﺎﺑﯾﺔ اﻷﺧرى ،ﯾﺟب أن ﯾراﻋﻲ ﻣﺟﻠس اﻹدارة
ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد وﺻرف اﻟﻣﻛﺎﻓﺂت اﻟﺗﻲ ﯾﺣﺻل ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻛل ﻣن أﻋﺿﺎﺋﻪ اﻷﺣﻛﺎم ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟواردة ﻓﻲ ﻧظﺎم اﻟﺷرﻛﺎت وﻻﺋﺣﺔ
ﺣوﻛﻣﺔ اﻟﺷرﻛﺎت ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:
 (١ﯾﺟب أن ﺗﻛون ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻣﻛﺎﻓﺂت ﻣﻧﺳﺟﻣﺔ ﻣﻊ اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﺷرﻛﺔ وأﻫداﻓﻬﺎ.
 (٢ﯾﺟب أن ﺗﻘدم اﻟﻣﻛﺎﻓﺂت ﺑﻐرض ﺣث أﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻹدارة واﻹدارة اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ﻋﻠﻰ إﻧﺟﺎح اﻟﺷرﻛﺔ وﺗﻧﻣﯾﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ
اﻟﻣدى اﻟطوﯾل ،ﻛﺄن ﯾرﺑط اﻟﺟزء اﻟﻣﺗﻐﯾر ﻣن اﻟﻣﻛﺎﻓﺂت ﺑﺎﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻣدى اﻟطوﯾل.
ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟوظﯾﻔﺔ ،واﻟﻣﻬﺎم واﻟﻣﺳﺋوﻟﯾﺎت اﻟﻣﻧوطﺔ ﺑﺷﺎﻏﻠﻬﺎ ،واﻟﻣؤﻫﻼت اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ،
 (٣ﯾﻣﻛن أن ﺗﺣدد اﻟﻣﻛﺎﻓﺂت ً
واﻟﺧﺑرات اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ،واﻟﻣﻬﺎرات ،وﻣﺳﺗوى اﻷداء.
 (٤ﯾﺟب أن ﺗﻧﺳﺟم اﻟﻣﻛﺎﻓﺂت ﻣﻊ ﺣﺟم وطﺑﯾﻌﺔ ودرﺟﺔ اﻟﻣﺧﺎطر ﻟدى اﻟﺷرﻛﺔ.
 (٥اﻷﺧذ ﻓﻲ اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﺷرﻛﺎت اﻷﺧرى ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد اﻟﻣﻛﺎﻓﺂت ﻣﻊ ﺗﻔﺎدي ﻣﺎ ﻗد ﯾﻧﺷﺄ ﻋن ذﻟك ﻣن ارﺗﻔﺎع ﻏﯾر
ﻣﺑرر ﻟﻠﻣﻛﺎﻓﺂت واﻟﺗﻌوﯾﺿﺎت.
 (٦أن ﺗﻛون اﻟﻣﻛﺎﻓﺂة ﻛﺎﻓﯾﺔ ﺑﺷﻛل ﻣﻌﻘول ﻻﺳﺗﻘطﺎب اﻟﻛﻔﺎءات اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ وأﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس ذوي ﻛﻔﺎءة وﺧﺑرة ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ
وﺗﺣﻔﯾزﻫم واﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﯾﻬم ،ﻣﻊ ﻋدم اﻟﻣﺑﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻛﺎﻓﺂت.
 (٧أن ﺗﻛون اﻟﻣﻛﺎﻓﺂت ﻣﺑﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺗوﺻﯾﺔ ﻟﺟﻧﺔ اﻟﺗرﺷﯾﺣﺎت واﻟﻣﻛﺎﻓﺂت ،وﺑﺎﻟﺗﻧﺳﯾق ﻣﻊ ﻟﺟﻧﺔ اﻟﺗرﺷﯾﺣﺎت واﻟﻣﻛﺎﻓﺂت ﻋﻧد
اﻟﺗﻌﯾﯾﻧﺎت اﻟﺟدﯾدة.
 (٨أن ﺗﻛون اﻟﻣﻛﺎﻓﺂت ﻋﺎدﻟﺔ وﻣﺗﻧﺎﺳﺑﺔ ﻣﻊ اﺧﺗﺻﺎﺻﺎت اﻟﻌﺿو واﻷﻋﻣﺎل واﻟﻣﺳﺋوﻟﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻘوم ﺑﻬﺎ وﯾﺗﺣﻣﻠﻬﺎ أﻋﺿﺎء
ﻣﺟﻠس اﻹدارة ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻷﻫداف اﻟﻣﺣددة ﻣن ﻗﺑل ﻣﺟﻠس اﻹدارة اﻟﻣراد ﺗﺣﻘﯾﻘﻬﺎ ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ.
 (٩أن ﺗﻛون اﻟﻣﻛﺎﻓﺂت ﻣﺗﻧﺎﺳﺑﺔ ﻣﻊ ﻧﺷﺎط اﻟﺷرﻛﺔ واﻟﻣﻬﺎرة اﻟﻼزﻣﺔ ﻹدارﺗﻬﺎ.
 (١٠اﻷﺧذ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر اﻟﻘطﺎع اﻟذي ﺗﻌﻣل ﻓﯾﻪ اﻟﺷرﻛﺔ وﺣﺟﻣﻬﺎ وﺧﺑرة أﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻹدارة.
 (١١ﯾﻣﻛن ﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﺗرﺷﯾﺣﺎت واﻟﻣﻛﺎﻓﺂت ﺗﻧظﯾم ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻣﻧﺢ أﺳﻬم ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺔ ﻷﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻹدارة واﻹدارة اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ
ﺳواءاً ﻛﺎﻧت إﺻدا اًر ﺟدﯾداً أم أﺳﻬﻣﺎً اﺷﺗرﺗﻬﺎ اﻟﺷرﻛﺔ.
ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻏﯾر دﻗﯾﻘﺔ ﻗدﻣﻬﺎ ﻋﺿو ﻓﻲ
 (١٢ﺣﺎﻻت إﯾﻘﺎف ﺻرف اﻟﻣﻛﺎﻓﺂة أو اﺳﺗردادﻫﺎ إذا ﺗﺑﯾن أﻧﻬﺎ ﺗﻘررت ً
ﻣﺟﻠس اﻹدارة أو اﻹدارة اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ،وذﻟك ﻟﻣﻧﻊ اﺳﺗﻐﻼل اﻟوﺿﻊ اﻟوظﯾﻔﻲ ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻣﻛﺎﻓﺂت ﻏﯾر ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ.

 - ٢٩اﻟﻔﻘﺮة أ –  (١ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ واﻟﺘﺴﻌﻮن – ﻻﺋﺤﺔ ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت )اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ اﻟﻤﻜﺎﻓﺂت(

ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻓﺗﯾﺣﻲ اﻟﻘﺎﺑﺿﺔ  -ﺗﻘرﯾر ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﻋن اﻟﻌﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ ٢٠١٨م

٣٥

ب( ﻻ ﯾﺟوز ﻷﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻹدارة اﻟﺗﺻوﯾت ﻋﻠﻰ ﺑﻧد ﻣﻛﺎﻓﺂة أﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﻓﻲ اﺟﺗﻣﺎع اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ.
ج( ﺗﺗﻛون ﻣﻛﺎﻓﺄة أﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﻣن ﻣﺑﻠﻎ  ٢٠٠،٠٠٠﷼ )ﻣﺎﺋﺗﺎن أﻟف ﷼ ﺳﻌودي( ﻟﻛل ﻋﺿو ﻧظﯾر ﻋﺿوﯾﺗﻪ
ﺑﻣﺟﻠس اﻹدارة وﻣﺷﺎرﻛﺗﻪ ﻓﻲ أﻋﻣﺎﻟﻪ ،ﺷﺎﻣﻠﺔ ﺑدل اﻟﺣﺿور واﻟﻣﻛﺎﻓﺂت اﻹﺿﺎﻓﯾﺔ ﻓﻲ ﺣﺎل ﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﻌﺿو ﻓﻲ اﻟﻠﺟﺎن
اﻟﻣﻧﺑﺛﻘﺔ ﻣن ﻣﺟﻠس اﻹدارة ،وﻓﻲ ﺣدود ﻣﺎ ﻧص ﻋﻠﯾﻪ ﻧظﺎم اﻟﺷرﻛﺎت وﻟواﺋﺣﻪ.
د( ﯾﺟوز أن ﺗﻛون ﻣﻛﺎﻓﺂة ﻋﺿو ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﻣﺑﻠﻐﺎً ﻣﻌﯾﻧﺎً ) ٢٠٠،٠٠٠﷼( ،أو ﺑدل ﺣﺿور ﺟﻠﺳﺎت ،أو ﻣزاﯾﺎ ﻋﯾﻧﯾﺔ ،أو
ﻧﺳﺑﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻣن ﺻﺎﻓﻲ اﻷرﺑﺎح ،وﯾﺟوز اﻟﺟﻣﻊ ﺑﯾن اﺛﻧﯾن أو أﻛﺛر ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻣزاﯾﺎ.
ﻫـ( ﯾﺟب أﻻ ﺗﻛون ﻣﻛﺎﻓﺂة أﻋﺿﺎء اﻟﻣﺟﻠس اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﯾن ﻧﺳﺑﺔ ﻣن اﻷرﺑﺎح اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻘﻘﻬﺎ اﻟﺷرﻛﺔ ،أو أن ﺗﻛون ﻣﺑﻧﯾﺔ ﺑﺷﻛل ﻣﺑﺎﺷر
أو ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷر ﻋﻠﻰ رﺑﺣﯾﺔ اﻟﺷرﻛﺔ.
و( إذا ﻛﺎﻧت اﻟﻣﻛﺎﻓﺂة ﻧﺳﺑﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻣن أرﺑﺎح اﻟﺷرﻛﺔ ،ﻓﻼ ﯾﺟوز أن ﺗزﯾد ﻫذﻩ اﻟﻧﺳﺑﺔ ﻋن ) (%١٠ﻣن ﺻﺎﻓﻲ اﻷرﺑﺎح ،وذﻟك
ﺑﻌد ﺧﺻم اﻻﺣﺗﯾﺎطﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﻗررﺗﻬﺎ اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗطﺑﯾﻘﺎً ﻷﺣﻛﺎم اﻟﻧظﺎم وﻧظﺎم اﻟﺷرﻛﺔ اﻷﺳﺎس ،وﺑﻌد ﺗوزﯾﻊ رﺑﺢ ﻋﻠﻰ
اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن ﻻ ﯾﻘل ﻋن ) (%٥ﻣن رأﺳﻣﺎل اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻣدﻓوع .ﻋﻠﻰ أن ﯾﻛون اﺳﺗﺣﻘﺎق ﻫذﻩ اﻟﻣﻛﺎﻓﺄة ﻣﺗﻧﺎﺳﺑﺎً ﻣﻊ ﻋدد

اﻟﺟﻠﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺣﺿرﻫﺎ اﻟﻌﺿو ،وﻛل ﺗﻘدﯾر ﺧﻼف ذﻟك ﯾﻌد ﺑﺎطﻼً.

ز( وﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻷﺣوال؛ ﻻ ﯾﺗﺟﺎوز ﻣﺟﻣوع ﻣﺎ ﯾﺣﺻل ﻋﻠﯾﻪ ﻋﺿو ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﻣن ﻣﻛﺎﻓﺂت وﻣزاﯾﺎ ﻣﺎﻟﯾﺔ أو ﻋﯾﻧﯾﺔ ﻣﺑﻠﻎ
ﺧﻣﺳﻣﺎﺋﺔ أﻟف ﷼ ﺳﻧوﯾﺎً ،وﻓق اﻟﺿواﺑط اﻟﺗﻲ ﺗﺿﻌﻬﺎ اﻟﺟﻬﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ.
ح( ﯾﺟوز ﻟﻠﺷرﻛﺔ ﺗوزﯾﻊ أرﺑﺎح ﻣرﺣﻠﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺎﻫﻣﯾﻬﺎ ﺑﺷﻛل ﻧﺻف ﺳﻧوي أو رﺑﻊ ﺳﻧوي ﺑﻣوﺟب ﺗﻔوﯾض ﻣن اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﻠﻣﺟﻠس ﯾﺟدد ﺳﻧوﯾﺎً.

ﺛﺎﻧﯾﺎً :ﻣﻛﺎﻓﺂت وﺑدﻻت ﺣﺿور أﻋﺿﺎء ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ

 (١ﯾﺣﺻل ﻛل ﻋﺿو ﻣﺳﺗﻘل ﻓﻲ ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ -ﻣن ﺧﺎرج اﻟﻣﺟﻠس -ﻋﻠﻰ ﻣﻛﺎﻓﺂة ﺳﻧوﯾﺔ ﺗﺑﻠﻎ ) ٨٠،٠٠٠﷼( ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ
ﺑدﻻت اﻟﺣﺿور واﻟﺗﻌوﯾﺿﺎت اﻷﺧرى اﻟﻣﻘررة.
 (٢ﯾﺑﻠﻎ ﺑدل ﺣﺿور اﺟﺗﻣﺎع ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ ) ١٥٠٠﷼( ﻋن ﺣﺿور ﻛل ﺟﻠﺳﺔ )ﻛﻣﺎ اﻋﺗﻣد ﻓﻲ ﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن ﺑﺗﺎرﯾﺦ
٢٠١٦/٤/٢٠م( ،وﺑﻣﺎ ﻻ ﯾﺗﺟﺎوز ﺑدل اﻟﺣﺿور اﻟﻣﻘرر ﻷﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﺑﻬذﻩ اﻟﺻﻔﺔ ،وﻣﺑﻠﻎ ﻣﻌﯾن ﻋن ﻛل ﺳﺎﻋﺔ
ﻣن اﻟﺳﺎﻋﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻣﺿﯾﻬﺎ اﻟﻌﺿو ﺧﺎرج اﺟﺗﻣﺎﻋﺎت اﻟﻠﺟﻧﺔ ﻷﻋﻣﺎل ﺗﺗﻌﻠق ﺑﻌﻣل اﻟﻠﺟﻧﺔ ،وﺗﻌوﯾض ﻋن اﻟﻣﺻﺎرﯾف
اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻛﺑدﻫﺎ ﻷﻋﻣﺎل ﺗﺗﻌﻠق ﺑﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻣﻬﺎم ﻋﻣﻠﻪ.
 (٣ﯾﺟب أن ﯾﻔﺻﺢ ﺗﻘرﯾر ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﻟﻠﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋن اﻟﻣﻛﺎﻓﺂت واﻟﻣزاﯾﺎ اﻷﺧرى اﻟﺗﻲ ﺻرﻓت ﻷﻋﺿﺎء اﻟﻠﺟﻧﺔ.
 (٤إذا ﻛﺎن ﻋﺿو اﻟﻠﺟﻧﺔ أو أﻣﯾن ﺳر اﻟﻠﺟﻧﺔ ﻣن ﻣوظﻔﻲ اﻟﺷرﻛﺔ أو ﻣﻣن ﯾﺗﻘﺎﺿون راﺗﺑﺎً ﺷﻬرﯾﺎً ﻣن اﻟﺷرﻛﺔ ،ﻓﻼ ﯾﺳﺗﺣق
اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ أﯾﺔ ﻣﻛﺎﻓﺂة ﺧﺎﺻﺔ ﺧﻼف ﺑدل ﺣﺿور اﺟﺗﻣﺎﻋﺎت اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﻪ أﻋﻼﻩ.
 (٥ﯾﺟوز ﻟﻌﺿو ﻣﺟﻠس اﻹدارة اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻣﻛﺎﻓﺂة ﻣﻘﺎﺑل ﻋﺿوﯾﺗﻪ ﻓﻲ ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ﻣن ﻗﺑل اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ،
أو ﻣﻘﺎﺑل أﯾﺔ أﻋﻣﺎل أو ﻣﻧﺎﺻب ﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ أو ﻓﻧﯾﺔ أو إدارﯾﺔ أو اﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ -ﺑﻣوﺟب ﺗرﺧﯾص ﻣﻬﻧﻲ -إﺿﺎﻓﯾﺔ ﯾﻛﻠف ﺑﻬﺎ ﻓﻲ
ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻓﺗﯾﺣﻲ اﻟﻘﺎﺑﺿﺔ  -ﺗﻘرﯾر ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﻋن اﻟﻌﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ ٢٠١٨م

٣٦

اﻟﺷرﻛﺔ ،وذﻟك ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﻛﺎﻓﺂة اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن أن ﯾﺣﺻل ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺑﺻﻔﺗﻪ ﻋﺿواً ﻓﻲ ﻣﺟﻠس اﻹدارة وﻓﻲ اﻟﻠﺟﺎن اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ

ﻣن ﻗﺑل ﻣﺟﻠس اﻹدارة ،وﻓﻘﺎً ﻟﻧظﺎم اﻟﺷرﻛﺎت وﻧظﺎم اﻟﺷرﻛﺔ اﻷﺳﺎس .اﻟﻣﻘﺻود ﻫﻧﺎ أن ﻣﺟﻣوع ﻣﻛﺎﻓﺂت ﻋﺿو ﻣﺟﻠس
اﻹدارة اﻟﺗﻲ ﯾﺣﺻل ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻧظﯾر ﻋﺿوﯾﺗﻪ ﻓﻲ ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ﻣن ﻗﺑل اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أو ﻣﻘﺎﺑل أﯾﺔ أﻋﻣﺎل أو
ﻣﻧﺎﺻب ﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ أو ﻓﻧﯾﺔ أو إدارﯾﺔ أو اﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ -ﺑﻣوﺟب ﺗرﺧﯾص ﻣﻬﻧﻲ -إﺿﺎﻓﯾﺔ ﯾﻛﻠف ﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺔ ﻻ ﺗدﺧل ﺿﻣن

ﻧطﺎق اﻟﺣد اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻣﻛﺎﻓﺂة اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة ) (٣ﻣن اﻟﻣﺎدة اﻟﺳﺎدﺳﺔ واﻟﺳﺑﻌﯾن ﻣن ﻧظﺎم اﻟﺷرﻛﺎت.

ﺛﺎﻟﺛﺎً :ﻣﻛﺎﻓﺂت إﺿﺎﻓﯾﺔ ﻟﻌﺿو ﻣﺟﻠس اﻹدارة

ﯾﺟوز ﻟﻌﺿو ﻣﺟﻠس اﻹدارة اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻣﻛﺎﻓﺂة ﻣﻘﺎﺑل ﻋﺿوﯾﺗﻪ ﻓﻲ ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ﻣن ﻗﺑل اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،أو ﻣﻘﺎﺑل
أﯾﺔ أﻋﻣﺎل أو ﻣﻧﺎﺻب ﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ أو ﻓﻧﯾﺔ أو إدارﯾﺔ أو اﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ –ﺑﻣوﺟب ﺗرﺧﯾص ﻣﻬﻧﻲ -إﺿﺎﻓﯾﺔ ﯾﻛﻠف ﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺔ ،وذﻟك
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﻛﺎﻓﺂة اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن أن ﯾﺣﺻل ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺑﺻﻔﺗﻪ ﻋﺿواً ﻓﻲ ﻣﺟﻠس اﻹدارة أو ﻓﻲ اﻟﻠﺟﺎن اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ﻣن ﻗﺑل ﻣﺟﻠس اﻹدارة،
وﻓﻘﺎً ﻟﻧظﺎم اﻟﺷرﻛﺎت وﻧظﺎم اﻟﺷرﻛﺔ اﻷﺳﺎس.

راﺑﻌﺎً :ﺗﻔﺎوت ﻣﻛﺎﻓﺂت أﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻹدارة

أ( ﯾﺟوز أن ﺗﻛون ﻣﻛﺎﻓﺂت أﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﻣﺗﻔﺎوﺗﺔ اﻟﻣﻘدار ﺑﺣﯾث ﺗﻌﻛس ﻣدى ﺧﺑرة اﻟﻌﺿو واﺧﺗﺻﺎﺻﺎﺗﻪ واﻟﻣﻬﺎم
اﻟﻣﻧوطﺔ ﺑﻪ واﺳﺗﻘﻼﻟﻪ وﻋدد اﻟﺟﻠﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺣﺿرﻫﺎ وﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻻﻋﺗﺑﺎرات.

ب( ﯾﺟب أﻻ ﺗﻛون ﻣﻛﺎﻓﺂة أﻋﺿﺎء اﻟﻣﺟﻠس اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﯾن ﻧﺳﺑﺔ ﻣن اﻷرﺑﺎح اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻘﻘﻬﺎ اﻟﺷرﻛﺔ ،أو أن ﺗﻛون ﻣﺑﻧﯾﺔ ﺑﺷﻛل ﻣﺑﺎﺷر
أو ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷر ﻋﻠﻰ رﺑﺣﯾﺔ اﻟﺷرﻛﺔ؛ وذﻟك ﻟﻛﻲ ﻻ ﯾؤﺛر ارﺗﺑﺎط ﻣﻛﺎﻓﺂﺗﻬم ﺑﺄداء اﻟﺷرﻛﺔ أو أﯾﺔ ﻋواﻣل أﺧرى ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ
ﻗ ارراﺗﻬم.

ﺧﺎﻣﺳﺎً :وﻗف ﺻرف اﻟﻣﻛﺎﻓﺂت ٕواﻋﺎدة اﻟﻣﻛﺎﻓﺂت ﻟﻠﺷرﻛﺔ

 (١إذا ﻗررت اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ إﻧﻬﺎء ﻋﺿوﯾﺔ ﻣن ﺗﻐﯾب ﻣن أﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﺑﺳﺑب ﻋدم ﺣﺿورﻩ ﺛﻼث اﺟﺗﻣﺎﻋﺎت ﻣﺗﺗﺎﻟﯾﺔ
ﻟﻠﻣﺟﻠس دون ﻋذر ﻣﺷروع ،ﻓﻼ ﯾﺳﺗﺣق ﻫذا اﻟﻌﺿو أﯾﺔ ﻣﻛﺎﻓﺂت ﻋن اﻟﻔﺗرة اﻟﺗﻲ ﺗﻠﻲ أﺧر اﺟﺗﻣﺎع ﺣﺿرﻩ ،وﯾﺟب ﻋﻠﯾﻪ إﻋﺎدة
ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﻛﺎﻓﺂت اﻟﺗﻲ ﺻرﻓت ﻟﻪ ﻋن ﺗﻠك اﻟﻔﺗرة.
 (٢إذا ﺗﺑﯾن ﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ أو اﻟﻬﯾﺋﺔ أن اﻟﻣﻛﺎﻓﺂت اﻟﺗﻲ ﺻرﻓت ﻷي ﻋﺿو ﺑﻣﺟﻠس اﻹدارة أو اﻹدارة اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ﻣﺑﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ
ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻏﯾر ﺻﺣﯾﺣﺔ أو ﻣﺿﻠﻠﺔ ﺗم ﻋرﺿﻬﺎ )ﻋﻠﻰ اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أو ﺗﺿﻣﯾﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﻘرﯾر ﻣﺟﻠس اﻹدارة اﻟﺳﻧوي( ،ﻓﯾﺟب
ﻋﻠﯾﻪ إﻋﺎدﺗﻬﺎ ﻟﻠﺷرﻛﺔ ،وﯾﺣق ﻟﻠﺷرﻛﺔ ﻣطﺎﻟﺑﺗﻪ ﺑردﻫﺎ أو وﻗف ﺻرﻓﻬﺎ إن ﻟم ﺗﻛن ﻗد ﺻرﻓت؛ وذﻟك ﻟﻣﻧﻊ اﺳﺗﻐﻼل اﻟوﺿﻊ
اﻟوظﯾﻔﻲ ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻣﻛﺎﻓﺂت ﻏﯾر ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ.
 (٣إذا ﻟم ﺗﻘر اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻣﺳﺎﻫﻣﯾن اﻋﺗﻣﺎد ﺻرف اﻟﻣﻛﺎﻓﺂت اﻟﺳﻧوﯾﺔ ﻷﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﻣﻘﺎﺑل ﻋﺿوﯾﺗﻬم ﻓﻲ ﻣﺟﻠس
اﻹدارة ،ﯾﺟب ﻋﻠﻰ أﻋﺿﺎء اﻟﻣﺟﻠس -اﻟذﯾن ﺻرﻓت ﻟﻬم اﻟﻣﻛﺎﻓﺂت -إﻋﺎدة ﻣﺎ ﺻرف ﻟﻬم ﻣن ﻣﻛﺎﻓﺂت ﻋﺿوﯾﺔ –ﺧﻼل )(١٥
ﯾوم ﻋﻣل ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﻌﻘﺎد اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ -ﻣﻘﺎﺑل ﻋﺿوﯾﺗﻬم ﻟﻠﻣﺟﻠس ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟذي ﺻرﻓت ﻋﻧﻪ ﺗﻠك اﻟﻣﻛﺎﻓﺂت أو
وﻗف ﺻرﻓﻬﺎ إن ﻟم ﺗﻛن ﻗد ﺻرﻓت.
ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻓﺗﯾﺣﻲ اﻟﻘﺎﺑﺿﺔ  -ﺗﻘرﯾر ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﻋن اﻟﻌﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ ٢٠١٨م
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ﺳﺎدﺳﺎً :إﻓﺻﺎح اﻟﺷرﻛﺔ ﻋن اﻟﻣﻛﺎﻓﺂت وﺳﯾﺎﺳﺎﺗﻬﺎ

ﯾﺟب أن ﯾﻔﺻﺢ اﻟﻣﺟﻠس ﻓﻲ ﺗﻘرﯾرﻩ اﻟﺳﻧوي ﻋن ﺗﻔﺎﺻﯾل اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﻛﺎﻓﺂت وآﻟﯾﺎت ﺗﺣدﯾدﻫﺎ واﻟﻣﺑﺎﻟﻎ واﻟﻣزاﯾﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
واﻟﻌﯾﻧﯾﺔ اﻟﻣدﻓوﻋﺔ ﻟﻛل ﻋﺿو ﻣن أﻋﺿﺎء اﻟﻣﺟﻠس )ﺳواءاً ﻛﺎﻧت رواﺗب أو ﻧﺻﯾب ﻓﻲ اﻷرﺑﺎح أو ﺑدل ﺣﺿور أو ﻣﺻروﻓﺎت أو
ﻏﯾر ذﻟك ﻣن اﻟﻣزاﯾﺎ( ﻣﻘﺎﺑل أﯾﺔ أﻋﻣﺎل أو ﻣﻧﺎﺻب ﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ أو ﻓﻧﯾﺔ أو إدارﯾﺔ أو اﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ ،ﻛﻣﺎ ﯾﺿﻣن إﻓﺻﺎﺣﻪ أﯾﺿﺎً ﺑﯾﺎﻧﺎً ﺑﻌدد

ﺟﻠﺳﺎت اﻟﻣﺟﻠس وﻋدد اﻟﺟﻠﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﺣﺿرﻫﺎ ﻛل ﻋﺿو ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ آﺧر اﺟﺗﻣﺎع ﻟﻠﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ.

ﺳﺎﺑﻌﺎً :أﺳﻠوب ﺻرف ﻣﻛﺎﻓﺂت وﺗﻌوﯾﺿﺎت أﻋﺿﺎء اﻟﻣﺟﻠس

 (١ﯾﺗم ﺻرف اﻟﻣﻛﺎﻓﺂة اﻟﺳﻧوﯾﺔ ﻋن ﻋﺿوﯾﺔ اﻟﻣﺟﻠس واﻟﺑﺎﻟﻐﺔ ) ٢٠٠،٠٠٠﷼( ﻟﻌﺿو ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﻋﻠﻰ دﻓﻌﺗﯾن :اﻟدﻓﻌﺔ اﻷوﻟﻰ
ﻣﺑﺎﺷرة ﺑﻌد اﻧﺗﻬﺎء اﻟرﺑﻊ اﻟﺛﺎﻧﻲ ،ﻓﻲ ﺣﯾن ﺗﻛون اﻟدﻓﻌﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﺑﻌد اﻧﺗﻬﺎء اﻟﻌﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ.
 (٢ﻓﻲ ﺣﺎل ﻋدم اﻋﺗﻣﺎد ﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن ﻟﺻرف ﻣﻛﺎﻓﺂت أﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﻋن اﻟﻌﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ ،ﯾﻘوم أﻋﺿﺎء اﻟﻣﺟﻠس ﺑرد
اﻟﻣﻛﺎﻓﺂت اﻟﺗﻲ ﺗﻘﺎﺿوﻫﺎ ﻋن ﻋﺿوﯾﺗﻬم ﻋن اﻟﻌﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ.
 (٣ﯾﺗم ﺗﺣدﯾث ﻫذا اﻟﻧظﺎم ﺑﻣﺎ ﯾﺗﻣﺎﺷﻰ ﻣﻊ أي ﺗﺣدﯾث ﻟﻧظﺎم اﻟﺷرﻛﺔ اﻷﺳﺎس أو اﻟﻠواﺋﺢ اﻟﻧظﺎﻣﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬذا اﻟﺷﺄن.
 (٤إذا ﻛﺎﻧت اﻟﺗﻌوﯾﺿﺎت ﻋﺑﺎرة ﻋن رواﺗب ﻟﻌﺿو ﻣﺟﻠس اﻹدارة اﻟﺗﻧﻔﯾذي ﯾﺗم ﺳدادﻫﺎ ﺷﻬرﯾﺎً ﺿﻣن ﻧظﺎم اﻟﻣرﺗﺑﺎت.

ﺛﺎﻣﻧﺎً :ﻣﻛﺎﻓﺂت وﺗﻌوﯾﺿﺎت اﻹدارة اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ

ﺗﺷﺗﻣل ﻣﻛﺎﻓﺂت اﻹدارة اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:

 -راﺗب أﺳﺎﺳﻲ )ﯾﺗم دﻓﻌﻪ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ ﻛل ﺷﻬر ﻣﯾﻼدي وﺑﺻﻔﺔ ﺷﻬرﯾﺔ(،

 وﺑدﻻت ﺗﺷﺗﻣل ،ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ﻻ اﻟﺣﺻر ،ﺑدل ﺳﻛن ،وﺑدل ﻣواﺻﻼت، -ﻣزاﯾﺎ ﺗﺄﻣﯾن طﺑﻲ ﻟﻠﻣوظف وﻋﺎﺋﻠﺗﻪ،

 ﻣزاﯾﺎ أﺧرى ﺗﺷﻣل ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ﻻ اﻟﺣﺻر ،إﺟﺎزة ﺳﻧوﯾﺔ ،وﺗذاﻛر ﺳﻔر ﺳﻧوﯾﺔ ،وﻣﻛﺎﻓﺄة ﻧﻬﺎﯾﺔ ﺧدﻣﺔ ﺣﺳب ﻧظﺎماﻟﻌﻣل وﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻣن ﻗﺑل اﻟﺷرﻛﺔ.

ﺗوﺿﯾﺢ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﻛﺎﻓﺂت اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ وﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻣﻛﺎﻓﺂت اﻟﻣﻌﻣول ﺑﻬﺎ وأي اﻧﺣراف ﺟوﻫري ﺑﻬذﻩ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ

٣٠

ﻛﻣﺎ ﻧود أن ﻧﺷﯾر إﻟﻰ أن اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﻛﺎﻓﺂت اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ وﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻣﻛﺎﻓﺂت اﻟﻣﻌﻣول ﺑﻬﺎ ﺗﺗﺳم ﺑﺎﻻﻟﺗزام ،وﻻ

ﯾوﺟد أي اﻧﺣراف ﺟوﻫري ﻋن ﻫذﻩ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ .ﻣﻊ اﻟﻌﻠم أن أﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﻟم ﯾﺗﻘﺎﺿوا أﯾﺔ ﺑدﻻت ﻋن

ﺣﺿورﻫم ﺟﻠﺳﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﺎت ﻣﺟﻠس اﻹدارة أو اﻟﻠﺟﺎن اﻟﻣﻧﺑﺛﻘﺔ اﻟﻣﻧﻌﻘدة ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ ٢٠١٨م .ﻛﻣﺎ ﺗﻧﺎزل

أﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﻋن  %٥٠ﻣن ﻣﻛﺎﻓﺂﺗﻬم اﻟﺳﻧوﯾﺔ ﻧظﯾر ﻋﺿوﯾﺗﻬم ﺑﻣﺟﻠس اﻹدارة ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ
٢٠١٨م.

 - ٣٠اﻟﻔﻘﺮة أ –  (٣ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ واﻟﺘﺴﻌﻮن – ﻻﺋﺤﺔ ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت )اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ اﻟﻤﻜﺎﻓﺂت(

ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻓﺗﯾﺣﻲ اﻟﻘﺎﺑﺿﺔ  -ﺗﻘرﯾر ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﻋن اﻟﻌﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ ٢٠١٨م

٣٨

ﻣﺟﻠس اﻹدارة وﻟﺟﺎﻧﻪ اﻟﻣﻧﺑﺛﻘﺔ

٣١

ﻣﺟﻠس اﻹدارة

ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ

 ٣أﻋﺿﺎء

ﻟﺟﻧﺔ اﻟﺗرﺷﯾﺣﺎت
واﻟﻣﻛﺎﻓﺂت

 ٣أﻋﺿﺎء

أ .ﻣﺎﺟد ﺿﯾﺎء اﻟدﯾن ﻛرﯾم

د .إﺑراﻫﯾم ﺣﺳن اﻟﻣدﻫون

د .إﺑراﻫﯾم ﺣﺳن اﻟﻣدﻫون

أ .ﻣﺎﺟد ﺿﯾﺎء اﻟدﯾن ﻛرﯾم

م .ﻋﺑداﻟﻣﻠك ﻋﺑداﷲ ﻓﺗﺢ اﻟدﯾن

م .ﻋﺑداﻟﻣﻠﻠك ﻋﺑداﷲ ﻓﺗﺢ اﻟدﯾن

ﻟﺟﻧﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر

ﻟﺟﻧﺔ إدارة اﻟﻣﺧﺎطر

 ٤أﻋﺿﺎء

أﺣﻣد ﺣﺳن ﻓﺗﯾﺣﻲ
د .إﺑراﻫﯾم ﺣﺳن اﻟﻣدﻫون
أ .ﻣﺎﺟد ﺿﯾﺎء اﻟدﯾن ﻛرﯾم
أ .ﻋﻣر رﯾﺎض اﻟﺣﻣﯾدان

 ٣أﻋﺿﺎء

د .إﺑراﻫﯾم ﺣﺳن اﻟﻣدﻫون
أ .ﻣﺎﺟد ﺿﯾﺎء اﻟدﯾن ﻛرﯾم
م .ﻋﺑداﻟﻣﻠﻠك ﻋﺑداﷲ ﻓﺗﺢ اﻟدﯾن

 - ٣١اﻟﻔﻘﺮة  (٢ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة اﻟﺘﺴﻌﻮن – ﻻﺋﺤﺔ ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت )اﻹﻓﺼﺎح ﻓﻲ ﺗﻘﺮﯾﺮ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة(

ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻓﺗﯾﺣﻲ اﻟﻘﺎﺑﺿﺔ  -ﺗﻘرﯾر ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﻋن اﻟﻌﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ ٢٠١٨م

٣٩

اﺟﺗﻣﺎﻋﺎت اﻟﺟﻣﻌﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻣﺳﺎﻫﻣﯾن اﻟﻣﻧﻌﻘدة ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ٢٠١٨م

٣٢

ﻋﻘدت ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻓﺗﯾﺣﻲ اﻟﻘﺎﺑﺿﺔ ﻋدد ) (١اﺟﺗﻣﺎع ﺟﻣﻌﯾﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻟﻠﻣﺳﺎﻫﻣﯾن ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ٢٠١٨م ﻛﻣﺎ
ﯾﻠﻲ:

اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻌﺎدﯾﺔ اﻟﺗﺎﺳﻌﺔ ﻋﺷر اﻟﻣﻧﻌﻘدة ﺑﺗﺎرﯾﺦ ١٤٣٩/٠٨/٢٨ﻫـ اﻟﻣواﻓق ٢٠١٨/٠٥/١٤م
ﻋدد اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺎت ) (١اﺟﺗﻣﺎع
اﺳم اﻟﻌﺿو

طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻌﺿوﯾﺔ

ﺳـــــــــــــﺟل اﻟﺣﺿــــــــــــــــــــــــــــــور
اﻟﻣﺟﻣوع

اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻌﺎدﯾﺔ اﻟﺗﺎﺳﻌﺔ ﻋﺷر
٢٠١٨/٠٥/١٤م

١

أﺣﻣد ﺣﺳن أﺣﻣد ﻓﺗﯾﺣﻲ

اﻟرﺋﯾس

-

-

٢

د .إﺑراﻫﯾم ﺣﺳن اﻟﻣدﻫون

ﻧﺎﺋب اﻟرﺋﯾس



١

٣

أ .ﻋﻣر رﯾﺎض اﻟﺣﻣﯾدان

ﻋﺿو

-

-

٤

م .ﻋﺑداﻟﻣﻠك ﻋﺑداﷲ ﻓﺗﺢ اﻟدﯾن

ﻋﺿو



١

٥

أ .ﻣﺎﺟد ﺿﯾﺎء اﻟدﯾن ﻛرﯾم

ﻋﺿو

-

-

٦

د .ﻣﺣﻣد أﺣﻣد ﺣﺳن ﻓﺗﯾﺣﻲ

ﻋﺿو



١

٧

اﻟﺳﯾدة /ﻣﻬﺎ أﺣﻣد ﻓﺗﯾﺣﻲ

ﻋﺿو

-

-

اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﺗﻲ ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﻓﻲ ﺗﻘﯾﯾم أداﺋﻪ وأداء ﻟﺟﺎﻧﻪ وأﻋﺿﺎﺋﻪ

أ( -ورد ﺑﺎﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺂﻟﯾﺎت ﺗﻘﯾﯾم أداء اﻟﻣﺟﻠس وﻟﺟﺎﻧﻪ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:

٣٣

)اﺳﺗرﺷﺎدي(

 -١دورﯾﺎً ﯾﻘوم رﺋﯾس اﻟﻣﺟﻠس ﺑﺗﻘﯾﯾم أداء اﻟﻣﺟﻠس واﻷﻋﺿﺎء طﺑﻘﺎً ﻟﻛروت اﻷداء اﻟﻣﻌﺗﻣدة.
 -٢دورﯾﺎً ﯾﻘوم رﺋﯾس اﻟﻠﺟﻧﺔ ﺑﺗﻘﯾﯾم أداء اﻟﻠﺟﻧﺔ واﻷﻋﺿﺎء طﺑﻘﺎً ﻟﻛروت اﻷداء اﻟﻣﻌﺗﻣدة.

 -٣دورﯾﺎً ﯾﻘوم اﻷﻋﺿﺎء ﻏﯾر اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﯾن ﺑﺗﻘﯾﯾم أداء رﺋﯾس اﻟﻣﺟﻠس طﺑﻘﺎً ﻟﻛروت اﻷداء اﻟﻣﻌﺗﻣدة.

ب( -ﻻ ﯾوﺟد ﺣﺎﻟﯾﺎً ﺟﻬﺔ ﺧﺎرﺟﯾﺔ ﺗﻘوم ﺑﺗﻘﯾﯾم أداء اﻟﻣﺟﻠس.

)اﺳﺗرﺷﺎدي(

 - ٣٢اﻟﻔﻘﺮة  (١٤ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة اﻟﺘﺴﻌﻮن – ﻻﺋﺤﺔ ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت )اﻹﻓﺼﺎح ﻓﻲ ﺗﻘﺮﯾﺮ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة(
 - ٣٣اﻟﻔﻘﺮة  (٧ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة اﻟﺘﺴﻌﻮن – ﻻﺋﺤﺔ ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت )اﻹﻓﺼﺎح ﻓﻲ ﺗﻘﺮﯾﺮ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة(

ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻓﺗﯾﺣﻲ اﻟﻘﺎﺑﺿﺔ  -ﺗﻘرﯾر ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﻋن اﻟﻌﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ ٢٠١٨م

٤٠

اﺟﺗﻣﺎﻋﺎت ﻣﺟﻠس اﻹدارة

٣٤

ﺗﻌزﯾ اًز ﻷﻋﻣﺎل ﻣﺟﻠس إدارة اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ،ﻋﻘد ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﻓﻲ دورﺗﻪ اﻟﺳﺎﺑﻌﺔ ،ﺧﻼل ﻋﺎم ٢٠١٨م ،ﻋدد )(٥

اﺟﺗﻣﺎﻋﺎت ،وﻧوﺿﺢ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﻣوﻗف ﺣﺿور أﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﻟﻬذﻩ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺎت:
اﺳم اﻟﻌﺿو

ﻋدد اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺎت ) (٥اﺟﺗﻣﺎﻋﺎت

طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻌﺿوﯾﺔ

اﻻﺟﺗﻣﺎع اﻷول

اﻻﺟﺗﻣﺎع اﻟﺛﺎﻧﻲ

اﻻﺟﺗﻣﺎع اﻟﺛﺎﻟث

اﻻﺟﺗﻣﺎع اﻟراﺑﻊ

اﻟﻣﺟﻣوع

اﻻﺟﺗﻣﺎع اﻟﺧﺎﻣس

٢٠١٨/٠٣/٠١م

٢٠١٨/٠٣/٢٩م

٢٠١٨/٠٥/١٤م

٢٠١٨/٠٨/٠٨م

٢٠١٨/١١/٠٦م

أﺣﻣد ﺣﺳن أﺣﻣد ﻓﺗﯾﺣﻲ

اﻟرﺋﯾس









-

٤

د .إﺑراﻫﯾم ﺣﺳن اﻟﻣدﻫون

ﻧﺎﺋب اﻟرﺋﯾس











٥

أ .ﻋﻣر رﯾﺎض اﻟﺣﻣﯾدان

ﻋﺿو











٥

م .ﻋﺑداﻟﻣﻠك ﻋﺑداﷲ ﻓﺗﺢ اﻟدﯾن

ﻋﺿو







-



٤

أ .ﻣﺎﺟد ﺿﯾﺎء اﻟدﯾن ﻛرﯾم

ﻋﺿو





-

-



٣

د .ﻣﺣﻣد أﺣﻣد ﺣﺳن ﻓﺗﯾﺣﻲ

ﻋﺿو











٥

اﻟﺳﯾدة /ﻣﻬﺎ أﺣﻣد ﻓﺗﯾﺣﻲ

ﻋﺿو

-

-

-

-

-

-

ﺗﺎرﯾﺦ أﺧر اﺟﺗﻣﺎع ﻟﻠﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ٢٠١٨/٠٥/١٤ :م

 - ٣٤اﻟﻔﻘﺮة  (٣١ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة اﻟﺘﺴﻌﻮن – ﻻﺋﺤﺔ ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت )اﻹﻓﺼﺎح ﻓﻲ ﺗﻘﺮﯾﺮ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة(

ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻓﺗﯾﺣﻲ اﻟﻘﺎﺑﺿﺔ  -ﺗﻘرﯾر ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﻋن اﻟﻌﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ ٢٠١٨م

٤١

أﻫم ﻗ اررات وﺗوﺻﯾﺎت ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﺧﻼل أو ﺗﺧص اﻟﻌﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ ٢٠١٨م
م

ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻘرار

١

٢٠١٨/٠٣/٢٩م

٢

٢٠١٨/٠٣/٢٩م

٣

٢٠١٨/٠٧/١١م

٤

٢٠١٨/١١/٠٦م

٥

٢٠١٨/١٢/١٠م

٣٥

ﻣﺿﻣون اﻟﻘــــرار

اﻟﺗوﺻﯾﺔ ﻟﻠﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺻرف أرﺑﺎح ﻋن اﻟﻌﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ ٢٠١٧م ،ﻗدرﻫﺎ ﺧﻣﺳون ﻫﻠﻠﺔ ﻟﻛل
ﺳﻬم ﻣن أﺳﻬم اﻟﺷرﻛﺔ .وﺑذﻟك ﯾﻛون إﺟﻣﺎﻟﻲ ﻣﺑﻠﻎ اﻟﺗوزﯾﻊ  ٢٧،٥ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي ،واﻟذي
ﯾﻣﺛل ﻧﺳﺑﺔ  %٥ﻣن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻻﺳﻣﯾﺔ ﻟﻠﺳﻬم.
ﻏﻠق ﻣﻌرض إﯾﺗوال واﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ ﻓروع اﻟﻣﺟوﻫرات اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺟدة واﻟرﯾﺎض وﺗرﻛﯾز اﻟﻌﻣل ﻓﯾﻬﺎ
وﺗدﻋﯾﻣﻬﺎ وﺗﺻﻔﯾﺔ ﺑﻘﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﻏﯾر اﻟذﻫب واﻟﻣﺟوﻫرات.
ﺗوﻗﯾﻊ ﻣذﻛرة ﺗﻔﺎﻫم ﻣﻊ ﺷرﻛﺔ )إﺛﻣﺎر ﻛﺎﺑﯾﺗﺎل ﺑﺎرﺗﻧرز(؛ وذﻟك ﻻﺳﺗﻛﺷﺎف إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺗﺄﺳﯾس ﻛﯾﺎن
اﺳﺗﺛﻣﺎري ﻣﺷﺗرك ﺑﯾن اﻟﺷرﻛﺗﯾن
اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺗوزﯾﻊ أرﺑﺎح ﻧﻘدﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن ﻋن اﻟﻧﺻف اﻷول ﻣن اﻟﻌﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ ٢٠١٨م،

ﻣﺑﻠﻎ إﺟﻣﺎﻟﻲ  ١٣،٧٥٠،٠٠٠﷼ ،ﺑواﻗﻊ  ٢٥ﻫﻠﻠﺔ ﻟﻠﺳﻬم.

ﻋدم اﻟﺗوﺻل ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﺣﺎﻟﻲ إﻟﻰ ﺻﯾﻐﺔ اﺗﻔﺎق ﻣﺷﺗرﻛﺔ ﺑﯾن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻓﺗﯾﺣﻲ وﺷرﻛﺔ )إﺛﻣﺎر
ﻛﺎﺑﯾﺗﺎل ﺑﺎرﺗﻧرز( ﺑﺧﺻوص ﻣوﺿوع ﻣذﻛرة اﻟﺗﻔﺎﻫم ﻏﯾر اﻟﻣﻠزﻣﺔ اﻟﻣوﻗﻌﺔ ﺑﺗﺎرﯾﺦ
٢٠١٨/٠٧/١١م ﻻﺳﺗﻛﺷﺎف إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺗﺄﺳﯾس ﻛﯾﺎن اﺳﺗﺛﻣﺎري ﻣﺷﺗرك ﺑﯾن اﻟﺷرﻛﺗﯾن؛ ﺗﺳﺎﻫم ﻓﯾﻪ
ﺷرﻛﺔ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻓﺗﯾﺣﻲ اﻟﻘﺎﺑﺿﺔ ﺑﺎﻟﺗﺳﺎوي ﻣﻊ )إﺛﻣﺎر ﻛﺎﺑﯾﺗﺎل ﺑﺎرﺗﻧرز(.

 - ٣٥اﻟﻔﻘﺮة  (١٦ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة اﻟﺘﺴﻌﻮن – ﻻﺋﺤﺔ ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت )اﻹﻓﺼﺎح ﻓﻲ ﺗﻘﺮﯾﺮ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة(

ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻓﺗﯾﺣﻲ اﻟﻘﺎﺑﺿﺔ  -ﺗﻘرﯾر ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﻋن اﻟﻌﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ ٢٠١٨م

٤٢

ﻣﺷﺎرﻛﺔ أﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﻓﻲ ﻋﺿوﯾﺔ ﻣﺟﺎﻟس إدارات اﻟﺷرﻛﺎت داﺧل وﺧﺎرج اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ

٣٦

ﯾﺗﻣﺗﻊ ﺑﻌض أﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﺑﻌﺿوﯾﺔ ﻣﺟﺎﻟس إدارة ﺷرﻛﺎت أﺧرى ،وﯾﺑﯾن اﻟﺟدول أدﻧﺎﻩ أﺳﻣﺎء اﻷﻋﺿﺎء

إدارﺗﻬﺎ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ واﻟﺳﺎﺑﻘﺔ أو ﻣن ﻣدﯾرﯾﻬﺎ-:
واﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺷﺎرﻛون ﻓﻲ ﻋﺿوﯾﺔ ﻣﺟﺎﻟس ا
اﻟﻛﯾﺎن اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ

أﺳﻣﺎء اﻟﺷرﻛﺎت
اﻷﺧرى اﻟﺗﻲ ﯾﻛون

ﻋﺿو ﻣﺟﻠس اﻹدارة
اﺳم اﻟﻌﺿو

ﻋﺿواً ﻓﻲ ﻣﺟﻠس

)ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ

داﺧل

ﻏﯾر ﻣدرﺟﺔ/ذات

اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ

إدارﺗﻬﺎ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ أو ﻣن

أﺳﻣﺎء اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﻲ
ﯾﻛون ﻋﺿو ﻣﺟﻠس

داﺧل

اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ/ﺧﺎرج

ﻣدرﺟﺔ/ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻏﯾر

ﻣﺟﻠس إدارﺗﻬﺎ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ

اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ

ﻣدرﺟﺔ/ذات ﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ

ﻣدرﺟﺔ/ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ

اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ/ﺧﺎرج

ﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ

ﻣدﯾرﯾﻬﺎ

اﻹدارة ﻋﺿواً ﻓﻲ
أو ﻣن ﻣدﯾرﯾﻬﺎ

ﻣﺣدودة(.../

أﺣﻣد ﺣﺳن أﺣﻣد ﻓﺗﯾﺣﻲ

-

-

-

د .إﺑراﻫﯾم ﺣﺳن اﻟﻣدﻫون

 -ﺷرﻛﺔ اﻟﺑﺣر اﻷﺣﻣر

داﺧل اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ

ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻣدرﺟﺔ

اﻟﻛﯾﺎن اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ

-

اﻟرﺋﯾس

اﻟﺗﻧﻔﯾذي

داﺧل اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ

)ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ

ﻣﺣدودة(... /

ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻣدرﺟﺔ

ﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻓﺗﯾﺣﻲ اﻟﻘﺎﺑﺿﺔ
ﺣﺗﻰ ٢٠١٧/٠٤/١٢م
 -رﺋﯾس ﻣﺟﻠس إدارة ﺷرﻛﺔ

داﺧل اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ

ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻏﯾر ﻣدرﺟﺔ

ﺳﻛون اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ
ﺑﺟدة
 -ﻋﺿو ﻣﺟﻠس إدارة ﻓﻲ

ﺧﺎرج اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ

ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻣدرﺟﺔ

ﺑﻧك "ﻛرﯾدي أﺟرﯾﻛول" –
ﻣﺻر
 -ﻋﺿو ﻣﺟﻠس إدارة

ﺧﺎرج اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ

ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻏﯾر ﻣدرﺟﺔ

ﻣﺳﺗﺷﻔﻰ دار اﻟﻔؤاد –
اﻟﻘﺎﻫرة
ﻟﺧدﻣﺎت اﻹﺳﻛﺎن

 -ﺷرﻛﺔ ﻫرﻓﻲ ﻟﻠﺧدﻣﺎت

داﺧل اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ

ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻣدرﺟﺔ

اﻟﻐذاﺋﯾﺔ

 -ﺷرﻛﺔ اﻟﻣراﻋﻲ

داﺧل اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ

ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻣدرﺟﺔ

 -ﺷرﻛﺔ اﻟﺟوف ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ

داﺧل اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ

ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻣدرﺟﺔ

 -ﺷرﻛﻪ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻘﺎﺑﺿﺔ

داﺧل اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ

ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻣدرﺟﺔ

 -ﺷرﻛﺔ اﻟدرع اﻟﻌرﺑﻲ

داﺧل اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ

ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻣدرﺟﺔ

ﻟﻠﺗﺎﻣﯾن
 -ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﺑﯾﻛﺎن

داﺧل اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ

ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻏﯾر ﻣدرﺟﺔ

ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر
أ .ﻋﻣر رﯾﺎض اﻟﺣﻣﯾدان

اﻟزراﻋﯾﺔ

)ﻣﻣﺛل

ﻋن

 -ﻋﺿو ﻣﺟﻠس إدارة

داﺧل اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ

ذات ﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة

ﺻﯾدﻟﯾﺎت اﻟﺣﯾﺎة
داﺧل اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ

ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻓﺗﯾﺣﻲ(
داﺧل اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ

ذات ﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة

ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻣدرﺟﺔ

 - ٣٦اﻟﻔﻘﺮة  (٣ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة اﻟﺘﺴﻌﻮن – ﻻﺋﺤﺔ ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت )اﻹﻓﺼﺎح ﻓﻲ ﺗﻘﺮﯾﺮ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة(

ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻓﺗﯾﺣﻲ اﻟﻘﺎﺑﺿﺔ  -ﺗﻘرﯾر ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﻋن اﻟﻌﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ ٢٠١٨م

٤٣

-

ﺷرﻛﺔ

 -ﻣؤﺳس ورﺋﯾس ﻣﺟﻠس

اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت

اﻟزﺟﺎﺟﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ )زﺟﺎج(

داﺧل اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ

ذات ﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة

اﻟﻌرب اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ

 ﻋﺿو ﻣﺟﻠس إدارةﻣؤﺳﺳﺔ

أﺑراج

إدارة ﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﺑر اﻟﺟزﯾرة

اﻟﺣﯾﺎة

ﻟﻠﻣﻘﺎوﻻت
م .ﻋﺑداﻟﻣﻠك ﻋﺑداﷲ ﻓﺗﺢ اﻟدﯾن

داﺧل اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ

 -ﻣﻬﻧدس اﺳﺗﺷﺎري

-

 اﻟرﺋﯾس اﻟﺗﻧﻔﯾذي ﻓﻲﺗﺳرى

ﻣﻌﺗﻣد

ﺷرﻛﺔ

 -ﻣﺳﺗﺷﺎر ﻓﻲ ﻫﯾﺋﺔ

اﻟﻌﻘﺎري

ﺗطوﯾر ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻣدﯾﻧﺔ

 -ﻋﺿو ﻣﺟﻠس اﻟﻣدﯾرﯾن

اﻟﻣﻧورة )ﻣن

وﺷرﯾك ﻓﻲ ﺷرﻛﺔ ﺑﯾت

٢٠١٩/١/١م(

اﻟﻌرب ﻟﻠﺗطوﯾر اﻟﻌﻘﺎري

داﺧل اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ

ذات ﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة

ﻟﻠﺗطوﯾر
داﺧل اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ

ذات ﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة

اﻟﻣﺣدودة
 -رﺋﯾس ﺷرﻛﺔ ﻛﻧﺎن

داﺧل اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ

ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻏﯾر ﻣدرﺟﺔ

ﻟﻠﺗطوﯾر اﻟﻌﻘﺎري )اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ
ﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺻﺎﻓوﻻ(
 -رﺋﯾس ﻗطﺎع اﻟﻌﻘﺎر

داﺧل اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ

ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻣدرﺣﺔ

)ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺻﺎﻓوﻻ(
 ﻋﺿو ﻣﺟﻠس إدارةﻣدﯾﻧﺔ

اﻟﺳﯾرة

داﺧل اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ

ذات ﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة

ﻟﻠﺗطوﯾر

اﻟﻌﻘﺎري اﻟﻣﺣدودة
 ﻋﺿو ﻣﺟﻠس إدارةﺷرﻛﺔ

ﻣطوري

اﻟﻣﻌرﻓﺔ

داﺧل اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ

ذات ﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة

ﻣدﯾﻧﺔ

اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ

اﻟﻣﺣدودة
 ﻋﺿو ﻣﺟﻠس إدارةﺷرﻛﺔ

أﻣﻼك

داﺧل اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ

ذات ﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة

ﻧﺎﻣﯾﺔ

اﻟﻣﺣدودة
أ .ﻣﺎﺟد ﺿﯾﺎء اﻟدﯾن ﻛرﯾم

 -ﻋﺿو ﻣﺟﻠس إدارة

داﺧل اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ

ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻣدرﺟﺔ

 -ﻋﺿو ﻣﺟﻠس إدارة

اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺧﻠﯾﺟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ

ﺷرﻛﺔ

ﻟﻠﺗﺄﻣﯾن اﻟﺗﻌﺎوﻧﻲ.

)ﻫﺎﻧﻛو() .اﺳﺗﻘﺎل ﺑﺗﺎرﯾﺦ

 -ﺷرﯾك وﻣدﯾر ﺷرﻛﺔ

داﺧل اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ

ذات ﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة

رﻏف ﻟﺧدﻣﺎت اﻹﻋﺎﺷﺔ
 ﻋﺿو ﻣﺟﻠس إدارةﺷرﻛﺔ ﻛﻠﯾﺔ ﺟدة اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ

اﻟطﺎﻟﻊ

ﻟﻠﻧﻘﻠﯾﺎت

٢٠١٧/١/٢٣م(
 -ﻋﺿو ﻣﺟﻠس إدارة

داﺧل اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ

ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻏﯾر ﻣدرﺟﺔ

داﺧل اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ

ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻏﯾر ﻣدرﺟﺔ

ﺷرﻛﺔ

ﻣﺟﻣوﻋﺔ

داﺧل اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ

ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻣدرﺟﺔ

ﻫرﻓﻲ

ﻟﻠﺧدﻣﺎت اﻟﻐذاﺋﯾﺔ
 -ﻣدﯾر ﺷﺋون اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت –

داﺧل اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ

ذات ﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة

ﺷرﻛﺔ ﺳوﯾﻛورب
داﺧل اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ

ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻓﺗﯾﺣﻲ اﻟﻘﺎﺑﺿﺔ  -ﺗﻘرﯾر ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﻋن اﻟﻌﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ ٢٠١٨م

ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻣدرﺟﺔ

٤٤

 ﻣدﯾر ﻣﺎﻟﻲ ﺑﺷرﻛﺔ ﻣدﯾﻧﺔاﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ

داﺧل اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ

ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻣدرﺟﺔ

 ﻣدﯾر ﻋﺎم اﻹدارة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔﺑﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺻﺎﻓوﻻ

داﺧل اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ

ذات ﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة

 اﻟرﺋﯾس اﻟﺗﻧﻔﯾذي ﻟﺷرﻛﺔﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻣدرﺟﺔ

ﻣﺳرى اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟﻘﺎﺑﺿﺔ
 ﻣﺳﺎﻋد ﻣدﯾر إﻗراضاﻟﺑﻧك اﻟﺳﻌودي اﻟﻔرﻧﺳﻲ
د .ﻣﺣﻣد أﺣﻣد ﺣﺳن ﻓﺗﯾﺣﻲ

 اﻟﻣدﯾر اﻟﻌﺎم ﻟﺷرﻛﺔاﻟﺳﻠﻊ

اﻟﻛﻣﺎﻟﯾﺔ

داﺧل اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ

ذات ﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة

ﺳوﯾﻛورب ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر

اﻟﺛﻣﯾﻧﺔ

اﻟﺑﻧﻛﻲ – ﺟﻧﯾف –

اﻟﻣﺣدودة
 ﻋﺿو ﻣﺟﻠس إدارةﺷرﻛﺔ
اﻟدوﻟﻲ

اﻟﻣرﻛز

داﺧل اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ

ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻏﯾر ﻣدرﺟﺔ

اﻟطﺑﻲ

)ﻣﻣﺛل

ﻋن

 -ﻣدﯾر ﻣرﻛز ﻓﺗﯾﺣﻲ –

اﻟزراﻋﯾﺔ

داﺧل اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ

ذات ﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة

اﻟرﯾﺎض – ١٩٩٥م-

 ﻋﺿو ﻣﺟﻠس إدارةاﻟﺟوف

ﺳوﯾﺳ ار – ٢٠٠٢م-
٢٠٠٣م

ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻓﺗﯾﺣﻲ(
ﺷرﻛﺔ

 -ﻧﺎﺋب ﻣدﯾر – ﺷرﻛﺔ

ﺧﺎرج اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ

ذات ﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة

داﺧل اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ

ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻣدرﺟﺔ

١٩٩٧م

ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ
ﻋن

)ﻣﻣﺛل

ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻓﺗﯾﺣﻲ(
اﻟﺳﯾدة /ﻣﻬﺎ أﺣﻣد ﻓﺗﯾﺣﻲ

 -ﻋﺿو ﻣﺟﻠس إدارة

ﺧﺎرج اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ

ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻣدرﺟﺔ

 -ﻋﺿو ﻣﺟﻠس إدارة

ﺷرﻛﺔ اﻟﻧﺳﺎﺟون اﻟﺷرﻗﯾون

اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﺧزف

ﻟﻠﺳﺟﺎد  -ﻣﺻر

)أراﺳﻣﻛو -رﯾﻣﺎس( –

 -ﻋﺿو ﻣﺟﻠس إدارة

ﺷرﻛﺔ
اﻟدوﻟﻲ

اﻟﻣرﻛز

اﻟطﺑﻲ

)ﻣﻣﺛل

 ﻣؤﺳس وﻣدﯾر ﺷرﻛﺔﺑﯾوت

ﻣﺻر

ﻋن

ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻓﺗﯾﺣﻲ(
اﻟدوﻟﯾﺔ

داﺧل اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ

ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻏﯾر ﻣدرﺟﺔ

ﺧﺎرج اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ

ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻣدرﺟﺔ

داﺧل اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ

ذات ﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة

ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ

واﻟﺑﻧﺎء
 -رﺋﯾس ﻣﺟﻠس إدارة

داﺧل اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ

ذات ﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة

ﺷرﻛﺔ اﻟﺟﺎدة اﻟﻘﺎﺑﺿﺔ
 ﻣؤﺳس وﺷرﯾك ﺑﺷرﻛﺔﻧواة اﻟﺟﺎدة ﻟﻠﺗﻌﻠﯾم
 ﻣﺎﻟك ﺷرﻛﺔ اﻟﻘﻔزاتاﻟﺻﻐﯾرة

داﺧل اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ
داﺧل اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ

ذات ﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة
ذات ﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة

)ﺷرﻛﺔ ﻣن

ﺷﺧص واﺣد(.

ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻓﺗﯾﺣﻲ اﻟﻘﺎﺑﺿﺔ  -ﺗﻘرﯾر ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﻋن اﻟﻌﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ ٢٠١٨م

٤٥

ء اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻛون ﻋﺿو ﻣﺟﻠس اﻹدارة

اﻟﻣؤﻫﻼت واﻟﺧﺑرات واﻟوظﺎﺋف اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ واﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻷﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻹدارة وأﻋﺿﺎء اﻟﻠﺟﺎن واﻹدارة
اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ

٣٧

 -١أﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻹدارة
اﻻﺳم

اﻟوظﺎﺋف اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ

١

اﻟﺷﯾﺦ /أﺣﻣد ﺣﺳن ﻓﺗﯾﺣﻲ

-

٢

د .إﺑراﻫﯾم ﺣﺳن اﻟﻣدﻫون

اﻟوظﺎﺋف اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ
 -١اﻟرﺋﯾس اﻟﺗﻧﻔﯾذي ﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻓﺗﯾﺣﻲ

اﻟﻣؤﻫﻼت
اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ

اﻟﺧﺑرات
 ﻣﺎ ﯾزﯾد ﻋن  ٥٠ﺳﻧﺔ ﻓﻲ ﺗﺄﺳﯾسٕوادارة وﻗﯾﺎدة اﻟﺷرﻛﺎت ﺑﺄﻧواﻋﻬﺎ.

اﻟﻘﺎﺑﺿﺔ )ﺣﺗﻰ ٢٠١٧/٠٤/١٢م(
 -٢رﺋﯾس ﻣﺟﻠس إدارة ﺷرﻛﺔ ﺳﻛون

 -ﻋﺿو ﺳﺎﺑق ﺑﻣﺟﻠس إدارة ﺑﻧك

اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﺑﺟدة

"ﻛرﯾدي أﺟرﯾﻛول" – ﻣﺻر.

 -٣ﻋﺿو ﻣﺟﻠس إدارة ﻓﻲ ﺑﻧك "ﻛرﯾدي

 ﻋﺿو ﻣﺟﻠس إدارةاﻟﻌﺎﻣﺔ

ﺳﺎﺑق
ﻟﻠﺗﺄﻣﯾﻧﺎت

أﺟرﯾﻛول" – ﻣﺻر.

ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ

 -٤ﻋﺿو ﻣﺟﻠس إدارة ﻣﺳﺗﺷﻔﻰ دار اﻟﻔؤاد

اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ.

– اﻟﻘﺎﻫرة

 -ﻋﺿو ﺳﺎﺑق ﺑﻣﺟﻠس إدارة اﻟﻐرﻓﺔ

 -٥ﻋﺿو ﻣﺟﻠس إدارة اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ

اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ واﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﻓﻲ ﺟدة.

ﻟﻠﺗﺄﻣﯾﻧﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ.

 -رﺋﯾس ﺳﺎﺑق ﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟذﻫب

 -٦رﺋﯾس ﻟﺟﻧﺔ اﻟذﻫب واﻟﻣﺟوﻫرات ﻓﻲ

واﻟﻣﺟوﻫرات ﻓﻲ اﻟﻐرﻓﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ

اﻟﻐرﻓﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﺑﺟدة

ﺑﺟدة ﻟﻔﺗرة واﺣدة.

 -٧ﻋﺿو ﻣﺟﻠس إدارة اﻟﻐرﻓﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ

 -ﻋﺿو ﺳﺎﺑق ﺑﻣﺟﻠس إدارة

واﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ.

ﻣﺳﺗﺷﻔﻰ دار اﻟﻔؤاد ﺑﺎﻟﻘﺎﻫرة.

 -٨ﻧﺎﺋب اﻟﻣدﯾر اﻟﻌﺎم ﻓﻲ ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣدﯾﻧﺔ
ﻟﻠﺻﺣﺎﻓﺔ واﻟﻧﺷر
 -رﺋﯾس ﻣﺟﻠس إدارة

 -ﻋﺿو ﻣﺟﻠس إدارة ﺷرﻛﺔ اﻟﺑﺣر اﻷﺣﻣر

 -دﻛﺗوراﻩ ﻓﻲ اﻟﻬﻧدﺳﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ

ﺷرﻛﺔ اﻟﺑﺣر اﻷﺣﻣر

ﻟﺧدﻣﺎت اﻹﺳﻛﺎن

– ﺟﺎﻣﻌﺔ أرﯾزوﻧﺎ ﺑﺎﻟوﻻﯾﺎت

ﻟﺧدﻣﺎت اﻹﺳﻛﺎن

 -ﻋﺿو ﻣﺟﻠس إدارة ﺷرﻛﺔ ﻫرﻓﻲ ﻟﻠﺧدﻣﺎت

اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ ﻋﺎم ١٩٨١م

 -أﺳﺗﺎذ ﻣﺳﺎﻋد ﺑﻘﺳم اﻟﻬﻧدﺳﺔ

 -ﻋﺿو ﻣﺟﻠس إدارة

اﻟﻐذاﺋﯾﺔ

 -ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﻲ اﻟﻬﻧدﺳﺔ

ﺷرﻛﺔ اﻟﻣراﻋﻲ

 -ﻋﺿو ﻣﺟﻠس إدارة ﺷرﻛﻪ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ

اﻟﻣدﻧﯾﺔ  -ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣﻠك ﻓﻬد

اﻟﻣدﻧﯾﺔ – ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣﻠك ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز

اﻟﻘﺎﺑﺿﺔ

ﻟﻠﺑﺗرول واﻟﻣﻌﺎدن ﻋﺎم ١٩٧٥م

 -ﻋﺿو ﻣﺟﻠس إدارة ﺷرﻛﺔ اﻟدرع اﻟﻌرﺑﻲ

 -ﺑﻛﺎﻟورﯾوس ﻓﻲ اﻟﻬﻧدﺳﺔ

ﻟﻠﺗﺎﻣﯾن

اﻟﻣدﻧﯾﺔ  -ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣﻠك ﻓﻬد

 -ﻋﺿو ﻣﺟﻠس إدارة ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﺑﯾﻛﺎن

ﻟﻠﺑﺗرول واﻟﻣﻌﺎدن ﻋﺎم ١٩٧٣م

ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر

ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻟﻣﻠك ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز
١٩٨١م١٩٩٢-م

 وﻛﯾل ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻬﻧدﺳﺔ – ﺟﺎﻣﻌﺔاﻟﻣﻠك ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز
 اﻟﻣﺷرف اﻟﻌﺎم ﻋﻠﻰ إدارةاﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ
ﺷرﻛﻪ ﺻﺎﻓوﻻ ١٩٩٢م٢٠٠٦-م

 - ٣٧اﻟﻔﻘﺮة  (٢ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة اﻟﺘﺴﻌﻮن – ﻻﺋﺤﺔ ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت )اﻹﻓﺼﺎح ﻓﻲ ﺗﻘﺮﯾﺮ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة(

ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻓﺗﯾﺣﻲ اﻟﻘﺎﺑﺿﺔ  -ﺗﻘرﯾر ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﻋن اﻟﻌﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ ٢٠١٨م

٤٦

 ﻣدﯾر ﻋﺎم ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ وﻣﺳﺋولﻋن اﻹدارة اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ  -اﻟﺷﺋون
اﻟﻌﺎﻣﺔ  -اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ
 ﻣدﯾر ﻗطﺎع اﻷﻏذﯾﺔ اﻟﺧﻔﯾﻔﺔ ﻧﺎﺋب اﻟرﺋﯾس اﻟﺗﻧﻔﯾذيﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎرات
٣

أ .ﻋﻣر رﯾﺎض اﻟﺣﻣﯾدان

٤

م .ﻋﺑداﻟﻣﻠك ﻋﺑداﷲ ﻓﺗﺢ اﻟدﯾن

 -رﺟل أﻋﻣﺎل

 -ﻋﺿو ﻣﺟﻠس إدارة ﺻﯾدﻟﯾﺎت اﻟﺣﯾﺎة

ﺑﻛﺎﻟورﯾوس

 -ﺷرﻛﺔ اﻟﺟوف ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ

 -ﻣؤﺳس ورﺋﯾس ﻣﺟﻠس إدارة ﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﺑر

١٩٩٨م

اﻟزراﻋﯾﺔ )ﻣﻣﺛل ﻋن

اﻟﺟزﯾرة اﻟﻌرب اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ

ﺷرﯾﻌﺔ

وﻗﺎﻧون

ﻓﻲ إدارة وﻗﯾﺎدة

ﺧﺑرة ﻣﻬﻧﯾﺔ

اﻷﻋﻣﺎل وﺗﺄﺳﯾس اﻟﺷرﻛﺎت ﻷﻛﺛر
ﻣن  ١٩ﻋﺎﻣﺎً

ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻓﺗﯾﺣﻲ(
 ﺷرﻛﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﺎتاﻟزﺟﺎﺟﯾﺔ

اﻟوطﻧﯾﺔ

)زﺟﺎج(
 ﻋﺿو ﻣﺟﻠس إدارةﻣؤﺳﺳﺔ أﺑراج اﻟﺣﯾﺎة
ﻟﻠﻣﻘﺎوﻻت
 -ﻣﻬﻧدس اﺳﺗﺷﺎري

 -اﻟرﺋﯾس اﻟﺗﻧﻔﯾذي ﻟﺷرﻛﺔ ﺗﺳرى ﻟﻠﺗطوﯾر

 -ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻫﻧدﺳﺔ ﺻﻧﺎﻋﯾﺔ

ﻣﻌﺗﻣد

اﻟﻌﻘﺎري

 -ﻣﺳﺗﺷﺎر ﻓﻲ ﻫﯾﺋﺔ

 -ﻋﺿو ﻣﺟﻠس اﻟﻣدﯾرﯾن وﺷرﯾك ﻓﻲ ﺷرﻛﺔ

ٕوادارة ﺟﺎﻣﻌﺔ وﻻﯾﺔ أوﻛﻼﻫوﻣﺎ
– أﻣرﯾﻛﺎ – ١٩٨٥م

ﺗطوﯾر ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻣدﯾﻧﺔ

ﺑﯾت اﻟﻌرب ﻟﻠﺗطوﯾر اﻟﻌﻘﺎري اﻟﻣﺣدودة

 -ﺑﻛﺎﻟورﯾوس ﻫﻧدﺳﺔ ﺻﻧﺎﻋﯾﺔ

اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ ٕوادارة اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ٕوادارة

اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ﻷﻛﺛر ﻣن ٣٠

اﻟﻣﻧورة

 -رﺋﯾس ﺷرﻛﺔ ﻛﻧﺎن ﻟﻠﺗطوﯾر اﻟﻌﻘﺎري

ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣﻠك ﻋﺑداﻟﻌزﯾز –

)اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺻﺎﻓوﻻ(

١٩٧٩م

ﻋﺎﻣﺎً

ﺧﺑرة ﻣﻬﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻹدارة اﻟﻌﻠﯾﺎ ٕوادارة

اﻟﻣوارد

اﻟﺑﺷرﯾﺔ

 رﺋﯾس ﻗطﺎع اﻟﻌﻘﺎر )ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺻﺎﻓوﻻ( ﻧﺎﺋب اﻟرﺋﯾس – ﺷرﻛﺔ اﻟﻌزﯾزﯾﺔ – ﺑﻧدة ﻧﺎﺋب اﻟرﺋﯾس واﻟﻣدﯾر اﻟﻌﺎم – ﺷرﻛﺔﺻﺎﻓوﻻ ﻟزﯾوت اﻟطﻌﺎم
 ﻧﺎﺋب اﻟرﺋﯾس واﻟﻣدﯾر اﻟﻌﺎم – ﺷرﻛﺔﺻﺎﻓوﻻ ﻷﻧظﻣﺔ اﻟﺗﻐﻠﯾف
 ﻣدﯾر ﻋﺎم اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت – ﺷرﻛﺔ ﺻﺎﻓوﻻﻟزﯾوت اﻟطﻌﺎم
 ﻋﺿو ﻣﺟﻠس إدارة ﻣدﯾﻧﺔ اﻟﺳﯾرة ﻟﻠﺗطوﯾراﻟﻌﻘﺎري اﻟﻣﺣدودة
 ﻋﺿو ﻣﺟﻠس إدارة ﺷرﻛﺔ ﻣطوري ﻣدﯾﻧﺔاﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺣدودة
 ﻋﺿو ﻣﺟﻠس إدارة ﺷرﻛﺔ أﻣﻼك ﻧﺎﻣﯾﺔاﻟﻣﺣدودة

ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻓﺗﯾﺣﻲ اﻟﻘﺎﺑﺿﺔ  -ﺗﻘرﯾر ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﻋن اﻟﻌﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ ٢٠١٨م

٤٧

واﻟﺗﺧطﯾط

 رﺋﯾس ﻓرﯾق اﻻﺳﺗﺷﺎرﯾﯾن ﻟﻣﺷروع ﺷرﻛﺔرؤى اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻣﻣﻠوﻛﺔ ﻟﺻﻧدوق
اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻌﺎﻣﺔ
٥

أ .ﻣﺎﺟد ﺿﯾﺎء اﻟدﯾن ﻛرﯾم

٦

د .ﻣﺣﻣد أﺣﻣد ﺣﺳن ﻓﺗﯾﺣﻲ

 -ﻋﺿو ﻣﺟﻠس إدارة

 -ﻋﺿو ﻣﺟﻠس إدارة ﺷرﻛﺔ اﻟطﺎﻟﻊ

ﺑﻛﺎﻟورﯾوس إدارة أﻋﻣﺎل – إدارة

اﻟﺷرﻛﺔ

اﻟﺧﻠﯾﺟﯾﺔ

ﻟﻠﻧﻘﻠﯾﺎت )ﻫﺎﻧﻛو() .اﺳﺗﻘﺎل ﺑﺗﺎرﯾﺦ

ﻣﺎﻟﯾﺔ – ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣﻠك ﺳﻌود –

 ٢٤ﻋﺎﻣﺎً ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ،

اﻟﺗدﻗﯾق

اﻟﻌﺎﻣﺔ

ﻟﻠﺗﺄﻣﯾن

٢٠١٧/١/٢٣م(

١٩٩٣م

واﻻﺳﺗﺷﺎرات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ

 -ﻋﺿو ﻣﺟﻠس إدارة ﺷرﻛﺔ ﻣﺟﻣوﻋﺔ

اﻟﺗﻌﺎوﻧﻲ.
 ﺷرﯾك وﻣدﯾر ﺷرﻛﺔرﻏف

واﻟﻣراﺟﻌﺔ

اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ،

ﻟﺧدﻣﺎت

ﻫرﻓﻲ ﻟﻠﺧدﻣﺎت اﻟﻐذاﺋﯾﺔ
 ﻣدﯾر ﺷﺋون اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت – ﺷرﻛﺔﺳوﯾﻛورب

اﻹﻋﺎﺷﺔ
 ﻋﺿو ﻣﺟﻠس إدارةﺷرﻛﺔ ﻛﻠﯾﺔ ﺟدة

 ﻣدﯾر ﻣﺎﻟﻲ ﺑﺷرﻛﺔ ﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻣﻌرﻓﺔاﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
 -ﻣدﯾر ﻋﺎم اﻹدارة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﻣﺟﻣوﻋﺔ

اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ

ﺻﺎﻓوﻻ
 اﻟرﺋﯾس اﻟﺗﻧﻔﯾذي ﻟﺷرﻛﺔ ﻣﺳرى اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔاﻟﻘﺎﺑﺿﺔ
 ﻣﺳﺎﻋد ﻣدﯾر إﻗراض اﻟﺑﻧك اﻟﺳﻌودياﻟﻔرﻧﺳﻲ
 -اﻟﻣدﯾر اﻟﻌﺎم ﻟﺷرﻛﺔ

 -ﻧﺎﺋب ﻣدﯾر – ﺷرﻛﺔ ﺳوﯾﻛورب

 -اﻟدﻛﺗوراﻩ ﻓﻲ إدارة اﻷﻋﻣﺎل

اﻟﺳﻠﻊ

ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﺑﻧﻛﻲ – ﺟﻧﯾف – ﺳوﯾﺳ ار

ﻣﻊ اﻟﺗﺧﺻص ﻓﻲ اﻟﻘﯾﺎدة

– ٢٠٠٢م٢٠٠٣-م

ﻣن ﺟﺎﻣﻌﺔ واﻟدن ﻋﺎم

اﻷﻋﻣﺎل ﻷﻛﺛر ﻣن  ٢٥ﻋﺎﻣﺎً.

٢٠١٤م.

واﻟﻣﺟوﻫرات

ﺗﺟﺎرة
اﻟﻛﻣﺎﻟﯾﺔ

اﻟﺛﻣﯾﻧﺔ

اﻟﻣﺣدودة

)إﺣدى

اﻟﺷرﻛﺎت

اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ

ﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ

ﻓﺗﯾﺣﻲ

اﻟﻘﺎﺑﺿﺔ(
اﻟﻣرﻛز

اﻟطﺑﻲ

اﻟدوﻟﻲ،

ورﺋﯾس
اﻟﻣراﺟﻌﺔ
ﻋن

)ﻣﻣﺛل
ﻣﺟﻣوﻋﺔ

ﻓﺗﯾﺣﻲ

اﻟﻘﺎﺑﺿﺔ(

 ﻣدﯾر ﻗطﺎع اﻟﺗﺳوﯾق – ﻓﺗﯾﺣﻲ - ﻣدﯾر اﻟﻣﺷﺗرﯾﺎت واﻟﻣﺑﯾﻌﺎت – ﻓﺗﯾﺣﻲ– ١٩٩٣م
 -ﻣدﯾر دور – ﻣرﻛز ﻓﺗﯾﺣﻲ – ١٩٩٢م

 ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﻲ إدارة اﻷﻋﻣﺎل–

ﺗﺧﺻص

اﻟﺟوف

)رﯾﺎدة

 -ﺗﺻﻣﯾم

 -اﻟﺗﺳوﯾق

ﻋﺎم ٢٠٠٢م.
 ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﻲ ﻋﻠوم اﻟﺗﻣوﯾلواﻻﺳﺗﺛﻣﺎر
ﻧورث

ﻣن

ﺟﺎﻣﻌﺔ

إﯾﺳﺗرن

ﻋﺎم

٢٠٠٠م.
 ﺑﻛﺎﻟورﯾوس ﻫﻧدﺳﺔ ﺗﺣﻠﯾل-

ﺑﺣوث

اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﻣن ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺟورج
واﺷﻧطن ١٩٩٢م

ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ

ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻓﺗﯾﺣﻲ اﻟﻘﺎﺑﺿﺔ  -ﺗﻘرﯾر ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﻋن اﻟﻌﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ ٢٠١٨م

ٕواﻧﺗﺎج

واﻟﻣﺑﯾﻌﺎت

اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ

اﻷﻋﻣﺎل( ﻣن ﻛﻠﯾﺔ ﺑﺎﺑﺳون

اﻷﻧظﻣﺔ

 ﻋﺿو ﻣﺟﻠس إدارةﺷرﻛﺔ

١٩٩٥م١٩٩٧-م
١٩٩٣م١٩٩٥-م

 -ﻋﺿو ﻣﺟﻠس إدارة

ﻟﺟﻧﺔ

 -ﻣدﯾر ﻣرﻛز ﻓﺗﯾﺣﻲ – اﻟرﯾﺎض –

 -ﺧﺑرة ﻣﻬﻧﯾﺔ

ﻓﻲ إدارة وﻗﯾﺎدة

٤٨

اﻟذﻫب
وﺑﻧﺎء

٧

اﻟﺳﯾدة /ﻣﻬﺎ أﺣﻣد ﻓﺗﯾﺣﻲ

 -ﺑﻛﺎﻟورﯾوس ﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ـ ﻛﻠﯾﺔ

ﺧﺑرة ﻣﻬﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻹدارة

اﻹدارة واﻻﻗﺗﺻﺎدـ ﺟﺎﻣﻌﺔ

وﺗﺄﺳﯾس اﻟﺷرﻛﺎت واﻟﺗدرﯾب ﻋﻠﻰ

اﻟﺷرﻗﯾون ﻟﻠﺳﺟﺎد -

اﻟﻣﻠك ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز ﺑﺟدة

اﻹدارة واﻟﻘﯾﺎدة

ﻣﺻر

١٩٨٥م

 ﻋﺿو ﻣﺟﻠس إدارةﺷرﻛﺔ

اﻟﻧﺳﺎﺟون

 ﻋﺿو ﻣﺟﻠس إدارة اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔﻟﻠﺧزف )أراﺳﻣﻛو( – ﻣﺻر

 -ﻋﺿو ﻣﺟﻠس إدارة

 -ﻣدرﺑﺔ ﻣﻌﺗﻣدة ﻓﻲ ﻣﺟﺎل

ﺷرﻛﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟطﺑﻲ

اﻟﺗواﺻل

اﻟدوﻟﻲ

)ﻣﻣﺛل

ﻣﻬﺎرات
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ.

ﻋن

١٩٩٦ Selectrainم

ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻓﺗﯾﺣﻲ(

 -ﻣدرﺑﺔ ﻣﻌﺗﻣدة ﻓﻲ ﻣﺟﺎل

 رﺋﯾس ﻣﺟﻠس ادارةﺷرﻛﺔ اﻟﺟﺎدة اﻟﻘﺎﺑﺿﺔ

اﻟﻘﯾﺎدة اﻟﻛﺷﻔﯾﺔ واﻟﻣرﺷدات -

 -ﻣدﯾر ﺷرﻛﺔ ﺑﯾوت

٢٠٠٨م.
 -ﻣدرﺑﺔ ﻣﻌﺗﻣدة ﻓﻲ ﻣﺟﺎل

اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ واﻟﺑﻧﺎء

ﻣﻬﺎرات اﻟﻘﯾﺎدة واﻹدارة –
٢٠٠٩ Crestcomم.

 -٢أﻋﺿﺎء ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ
اﻻﺳم

اﻟوظﺎﺋف اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ

اﻟوظﺎﺋف اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ

اﻟﻣؤﻫﻼت

١

أ .ﻣﺎﺟد ﺿﯾﺎء اﻟدﯾن ﻛرﯾم

ﺑرﺟﺎء اﻟﻧظر إﻟﻰ ﻣﺎ ذﻛر ﺑﺟدول اﻟﻣؤﻫﻼت واﻟﺧﺑرات واﻟوظﺎﺋف اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ واﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻷﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻹدارة

٢

د .إﺑراﻫﯾم ﺣﺳن اﻟﻣدﻫون

ﺑرﺟﺎء اﻟﻧظر إﻟﻰ ﻣﺎ ذﻛر ﺑﺟدول اﻟﻣؤﻫﻼت واﻟﺧﺑرات واﻟوظﺎﺋف اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ واﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻷﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻹدارة

٣

م .ﻋﺑداﻟﻣﻠك ﻋﺑداﷲ ﻓﺗﺢ اﻟدﯾن

ﺑرﺟﺎء اﻟﻧظر إﻟﻰ ﻣﺎ ذﻛر ﺑﺟدول اﻟﻣؤﻫﻼت واﻟﺧﺑرات واﻟوظﺎﺋف اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ واﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻷﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻹدارة

اﻟﺧﺑرات

 -٣أﻋﺿﺎء ﻟﺟﻧﺔ اﻟﺗرﺷﯾﺣﺎت واﻟﻣﻛﺎﻓﺂت
اﻻﺳم

اﻟوظﺎﺋف اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ

اﻟوظﺎﺋف اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ

اﻟﻣؤﻫﻼت

١

د .إﺑراﻫﯾم ﺣﺳن اﻟﻣدﻫون

ﺑرﺟﺎء اﻟﻧظر إﻟﻰ ﻣﺎ ذﻛر ﺑﺟدول اﻟﻣؤﻫﻼت واﻟﺧﺑرات واﻟوظﺎﺋف اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ واﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻷﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻹدارة

٢

أ .ﻣﺎﺟد ﺿﯾﺎء اﻟدﯾن ﻛرﯾم

ﺑرﺟﺎء اﻟﻧظر إﻟﻰ ﻣﺎ ذﻛر ﺑﺟدول اﻟﻣؤﻫﻼت واﻟﺧﺑرات واﻟوظﺎﺋف اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ واﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻷﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻹدارة

٣

م .ﻋﺑداﻟﻣﻠك ﻋﺑداﷲ ﻓﺗﺢ اﻟدﯾن

ﺑرﺟﺎء اﻟﻧظر إﻟﻰ ﻣﺎ ذﻛر ﺑﺟدول اﻟﻣؤﻫﻼت واﻟﺧﺑرات واﻟوظﺎﺋف اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ واﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻷﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻹدارة

اﻟﺧﺑرات

 -٤أﻋﺿﺎء ﻟﺟﻧﺔ إدارة اﻟﻣﺧﺎطر
اﻻﺳم

اﻟوظﺎﺋف اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ

اﻟوظﺎﺋف اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ

اﻟﻣؤﻫﻼت

١

د .إﺑراﻫﯾم ﺣﺳن اﻟﻣدﻫون

ﺑرﺟﺎء اﻟﻧظر إﻟﻰ ﻣﺎ ذﻛر ﺑﺟدول اﻟﻣؤﻫﻼت واﻟﺧﺑرات واﻟوظﺎﺋف اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ واﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻷﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻹدارة

٢

أ .ﻣﺎﺟد ﺿﯾﺎء اﻟدﯾن ﻛرﯾم

ﺑرﺟﺎء اﻟﻧظر إﻟﻰ ﻣﺎ ذﻛر ﺑﺟدول اﻟﻣؤﻫﻼت واﻟﺧﺑرات واﻟوظﺎﺋف اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ واﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻷﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻹدارة

٣

م .ﻋﺑداﻟﻣﻠك ﻋﺑداﷲ ﻓﺗﺢ اﻟدﯾن

ﺑرﺟﺎء اﻟﻧظر إﻟﻰ ﻣﺎ ذﻛر ﺑﺟدول اﻟﻣؤﻫﻼت واﻟﺧﺑرات واﻟوظﺎﺋف اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ واﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻷﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻹدارة

ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻓﺗﯾﺣﻲ اﻟﻘﺎﺑﺿﺔ  -ﺗﻘرﯾر ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﻋن اﻟﻌﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ ٢٠١٨م

اﻟﺧﺑرات

٤٩

 -٥أﻋﺿﺎء ﻟﺟﻧﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر
اﻻﺳم

اﻟوظﺎﺋف اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ

اﻟوظﺎﺋف اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ

اﻟﻣؤﻫﻼت

١

اﻟﺷﯾﺦ /أﺣﻣد ﺣﺳن ﻓﺗﯾﺣﻲ

ﺑرﺟﺎء اﻟﻧظر إﻟﻰ ﻣﺎ ذﻛر ﺑﺟدول اﻟﻣؤﻫﻼت واﻟﺧﺑرات واﻟوظﺎﺋف اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ واﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻷﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻹدارة

٢

د .إﺑراﻫﯾم ﺣﺳن اﻟﻣدﻫون

ﺑرﺟﺎء اﻟﻧظر إﻟﻰ ﻣﺎ ذﻛر ﺑﺟدول اﻟﻣؤﻫﻼت واﻟﺧﺑرات واﻟوظﺎﺋف اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ واﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻷﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻹدارة

٣

أ .ﻋﻣر رﯾﺎض اﻟﺣﻣﯾدان

ﺑرﺟﺎء اﻟﻧظر إﻟﻰ ﻣﺎ ذﻛر ﺑﺟدول اﻟﻣؤﻫﻼت واﻟﺧﺑرات واﻟوظﺎﺋف اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ واﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻷﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻹدارة

٤

أ .ﻣﺎﺟد ﺿﯾﺎء اﻟدﯾن ﻛرﯾم

ﺑرﺟﺎء اﻟﻧظر إﻟﻰ ﻣﺎ ذﻛر ﺑﺟدول اﻟﻣؤﻫﻼت واﻟﺧﺑرات واﻟوظﺎﺋف اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ واﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻷﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻹدارة

اﻟﺧﺑرات

 -٦أﻋﺿﺎء اﻹدارة اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ
اﻻﺳم

اﻟوظﺎﺋف اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ

١

د .ﻣﺣﻣد أﺣﻣد ﺣﺳن ﻓﺗﯾﺣﻲ

٢

ﯾﺎﺳر ﯾﺣﯾﻰ ﻋﺑداﻟﺣﻣﯾد

٣

ﺻﺎﺑر أﺣﻣد اﻟﻣطراوي

 -ﻣدﯾر اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻹﻗﻠﯾﻣﻲ ﺑﺎﻟﻣﻧطﻘﺔ

اﻟوظﺎﺋف اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ

اﻟﺧﺑرات

اﻟﻣؤﻫﻼت

ﺑرﺟﺎء اﻟﻧظر إﻟﻰ ﻣﺎ ذﻛر ﺑﺟدول اﻟﻣؤﻫﻼت واﻟﺧﺑرات واﻟوظﺎﺋف اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ واﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻷﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻹدارة
-

اﻟرﺋﯾس اﻟﺗﻧﻔﯾذي اﻟﻣﻛﻠف –
ﻓﺗﯾﺣﻲ

 رﺋﯾس ﻗﺳم اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت – ﻓﺗﯾﺣﻲ -ﻣﺣﺎﺳب ﺑﺷرﻛﺔ أﺣﻣد ﺣﺳن ﻓﺗﯾﺣﻲ

 -ﻣدﯾر ﻋﺎم اﻹدارة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ – ﻓﺗﯾﺣﻲ

-

وﺷرﻛﺎﻩ

ﻣﺣﺎﺳب

ﺑﺷرﻛﺔ

 ﺑﻛﺎﻟورﯾوس ﺗﺟﺎرة – ﺟﺎﻣﻌﺔاﻷزھر – ﻋﺎم ١٩٩٢م

إﺳﻣﺎﻋﯾل

 إﻋداد اﻟﺧطط اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ إﻋداد ﺧطط اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﺎﻟﻲ وﺗﻘﯾﯾم اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات -ﺗﻘﯾﯾم ﻣﺧﺎطر اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت

 -إﻋداد ﺧطط اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ

أﺑو ﺷﺎدي ﻻﺳﺗﯾراد وﺗﺟﺎرة اﻵﻻت

-

اﻟزراﻋﯾﺔ  -اﻟﻘﺎﻫرة

اﻹﺷراف ﻋﻠﻰ ﺗطﺑﯾق ﻧظﺎم

ﺣوﻛﻣﺔ اﻟﺷرﻛﺎت

 إﻋداد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔاﻟوﺳطﻰ

 -ﻣﻣﺛل ﻣﺑﯾﻌﺎت ذﻫب وﻣﺟوﻫرات

ﺑﻛﺎﻟورﯾوس إدارة أﻋﻣﺎل )اﻟﻣﻌﻬد

 ٣٨ -ﻋﺎﻣﺎً ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺑﯾﻊ ،ﺧﺎﺻﺔ

 -ﻣدﯾر ﻣرﻛز ﻓﺗﯾﺣﻲ ﺑﺎﻟرﯾﺎض ﺣﺗﻰ

١٩٧٧م

 -اﻟﺗدرﯾب واﻹﺷراف ﻓﻲ ﻣﺟﺎل

ﺑﺷرﻛﺔ ﻓﺗﯾﺣﻲ ﺣﺗﻰ ١٩٩٨م

ﻋﺎم ٢٠٠٥م

اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻟﻠﺗﻌﺎون اﻟﺗﺟﺎري(– ﻋﺎم

ﻣﺟﺎل اﻟﻣﺟوﻫرات

اﻟﻣﺟوﻫرات

 -ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺧطط اﻟﺗﺳوﯾﻘﺔ

 -ﻣدﯾر ﻓرع إﺣدي ﺷرﻛﺎت اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم

 -ﺗﻘﯾﯾم اﻟﻣﺟوﻫرات وﺗﺻﻧﯾﻔﻬﺎ

)اﻟﺷرﻛﻪ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺛروة اﻟﻣﻌدﻧﯾﺔ(
اﻟﻣﻌروﻓﺔ ﺑﺎﺳم ﺳﯾﺟﺎل

 ﻧﺎﺋب ﻣدﯾر إدارة اﻟﻣﻌﺎدن اﻟﺛﻣﯾﻧﺔﺑﺷرﻛﺔ ﺳﯾﺟﺎل

٤

ﺣﺳﯾن ﻋﻠﻲ ﺣﺳﯾن

 -ﻣدﯾر اﻟﺗﺻﻧﯾﻊ

 -ﻣﺳؤول ﻣﺷﺗرﯾﺎت

ﺛﺎﻧوﯾﺔ ﻋﺎﻣﺔ

٥

رﺿﺎ إﺑراﻫﯾم طوﺑﺎر

 -ﺳﻛرﺗﯾر ﻣﺟﻠس اﻹدارة – ﻓﺗﯾﺣﻲ

 -ﻣدﯾر إدارة اﻟﺗﺳوﯾق – ﻓﺗﯾﺣﻲ )ﺣﺗﻰ

ﻟﯾﺳﺎﻧس ﻛﻠﯾﺔ اﻷﻟﺳن – ﻗﺳم اﻟﻠﻐﺔ

 -ﻣدﯾر اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ – ﻓﺗﯾﺣﻲ

 -اﻟﻘﺎﻫرة ١٩٩٦ -م

 -ﻣﺳؤول ﻣﺑﯾﻌﺎت

 ﺧﺑرة ﺗزﯾد ﻋن  ٥٠ﻋﺎﻣﺎً ﻓﻲ ﻣﺟﺎلاﻟذﻫب واﻟﻣﺟوﻫرات

 ﺗﺛﻣﯾن اﻟﻣﻌﺎدن اﻟﺛﻣﯾﻧﺔ واﻷﺣﺟﺎراﻟﻛرﯾﻣﺔ

 ﻣدﯾر إدارة ﺷﺋون اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن-ﻓﺗﯾﺣﻲ

٢٠١٦/١م(

)ﺣﺗﻰ ٢٠١٦/١م(

اﻹﯾطﺎﻟﯾﺔ – ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﯾن ﺷﻣس

أﻛﺛر ﻣن  ١٥ﻋﺎﻣﺎً ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟدﻋﺎﯾﺔ

واﻟﺗﺳوﯾق وﺑﻧﺎء اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ
ٕوادارة ﺷﺋون اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن

 ﻣدﯾر ﻋﺎم ﺷرﻛﺔ ﻧور إﯾﺳت ﻟﻠرﺧﺎمواﻟﺟراﻧﯾت – ﻣﺻر

 -ﻣﺗرﺟم ﻟﻐﺔ إﯾطﺎﻟﯾﺔ ٕواﻧﺟﻠﯾزﯾﺔ

ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻓﺗﯾﺣﻲ اﻟﻘﺎﺑﺿﺔ  -ﺗﻘرﯾر ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﻋن اﻟﻌﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ ٢٠١٨م

٥٠

اﻟﻠﺟﺎن اﻟﻣﻧﺑﺛﻘﺔ ﻣن ﻣﺟﻠس اﻹدارة

٣٨

ﺗﻧﺑﺛق ﻣن ﻣﺟﻠس اﻹدارة أرﺑﻊ ﻟﺟﺎن ﻓرﻋﯾﺔ ﺗم ﺗﺷﻛﯾل ﻋﺿوﯾﺗﻬﺎ ﻣن ﻗﺑل ﻣﺟﻠس اﻹدارة .وﺗﻘوم ﻫذﻩ اﻟﻠﺟﺎن

ﺑﻣﺳﺎﻋدة ﻣﺟﻠس اﻹدارة واﻹدارة اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﯾﺎم ﺑواﺟﺑﺎﺗﻬﺎ ﻟﺗﺣﻘﯾق أﻫداف اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ .وﺑﯾﺎﻧﻬﺎ ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
 -١ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ:

ﺷـ ـ ـ ـ ــﻛﻠت ﺑﻘرار ﻣن اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻏﯾر اﻟﻌﺎدﯾﺔ اﻟﺧﺎﻣﺳـ ـ ـ ـ ــﺔ اﻟﺗﻲ ﻋﻘدت ﺑﺗﺎرﯾﺦ ٢٠١٧/٠٥/٠١م ﻣن أﻋﺿـ ـ ـ ـ ــﺎء
ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﻏﯾر اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﯾن وﻣن ﺑﯾﻧﻬم ﻋﺿـ ـ ـ ــو ﻣﺳـ ـ ـ ــﺗﻘل )ﻋﻠﻰ اﻷﻗل( ،وﻣن ﺑﯾﻧﻬم ﻣﺧﺗص ﺑﺎﻟﺷـ ـ ـ ــﺋون اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
واﻟﻣﺣﺎﺳــﺑﯾﺔ ،طﺑﻘﺎً ﻟﻣﺎ ورد ﺑﺎﻟﻣﺎدة رﻗم ) (٥٤ﻣن ﻻﺋﺣﺔ ﺣوﻛﻣﺔ اﻟﺷــرﻛﺎت ،وذﻟك ﻟﻠﺗﺣﻘق ﻣن ﻛﻔﺎﯾﺔ ﻧظﺎم اﻟرﻗﺎﺑﺔ

اﻟداﺧﻠﯾﺔ وﺗﻧﻔﯾذﻩ ﺑﻔﻌﺎﻟﯾﺔ ،وﺗﻘدﯾم أﯾﺔ ﺗوﺻـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﯾﺎت ﻟﻣﺟﻠس اﻹدارة ﻣن ﺷـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺄﻧﻬﺎ ﺗﻔﻌﯾل اﻟﻧظﺎم وﺗطوﯾرﻩ ﺑﻣﺎ ﯾﺣﻘق

أﻏراض اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ وﯾﺣﻣﻲ ﻣﺻــﺎﻟﺢ اﻟﻣﺳــﺗﺛﻣرﯾن .وﺧﻼل اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻏﯾر اﻟﻌﺎدﯾﺔ اﻟﺧﺎﻣﺳــﺔ اﻟﺗﻲ ﻋﻘدت ﻓﻲ
٢٠١٧/٠٥/٠١م ﺗم ﺗﺷ ــﻛﯾل ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ وﺗﺣدﯾد ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ وﺿـ ـواﺑط ﻋﻣﻠﻬﺎ وﻣﻛﺎﻓﺂت أﻋﺿ ــﺎﺋﻬﺎ ﻹﻛﻣﺎل اﻟدورة

اﻟﺣــﺎﻟﯾــﺔ اﻟﺗﻲ ﺑــدأت ﺑﺗــﺎرﯾﺦ ٢٠١٦/٠٤/٢٢م وﻟﻣــدة ﺛﻼث ﺳـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻧوات ﺗﻧﺗﻬﻲ ﻓﻲ ٢٠١٩/٠٤/٢١م .وﻗــد واﻓﻘــت
اﻟﺟﻣﻌﯾــﺔ اﻟﻌــﺎﻣــﺔ اﻟﻌــﺎدﯾــﺔ اﻟﻣﻧﻌﻘــدة ﺑﺗــﺎرﯾﺦ ٢٠١٧/١٢/١٢م ﻋﻠﻰ ﺗﺣــدﯾــث ﻻﺋﺣــﺔ ﻋﻣــل ﻟﺟﻧــﺔ اﻟﻣراﺟﻌــﺔ واﻟﺗﻲ

ﺗﺿ ــﻣﻧت ﺗﺣدﯾث ﻣﻛﺎﻓﺂت أﻋﺿ ــﺎء اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻣﺳ ــﺗﻘﻠﯾن ﻣن ﺧﺎرج ﻣﺟﻠس اﻹدارة وﺗﺣدﯾد ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ وﺿـ ـواﺑط ﻋﻣﻠﻬﺎ.
وﺗﺗﻛون اﻟﻠﺟﻧﺔ ﻣن ﻋدد ) (٣ﻣن أﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس إدارة ﻛﻣﺎ ﻫو ﻣوﺿﺢ ﻓﻲ اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ:
طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻌﺿوﯾﺔ

اﻻﺳـــم

١

أ .ﻣﺎﺟد ﺿﯾﺎء اﻟدﯾن ﻛرﯾم

رﺋﯾس اﻟﻠﺟﻧﺔ )ﻋﺿو ﻣﺟﻠس اﻹدارة(

٢

د .إﺑراﻫﯾم ﺣﺳن اﻟﻣدﻫون

ﻋﺿو اﻟﻠﺟﻧﺔ )ﻋﺿو ﻣﺟﻠس اﻹدارة(

٣

م .ﻋﺑداﻟﻣﻠك ﻋﺑداﷲ ﻓﺗﺢ اﻟدﯾن

ﻋﺿو اﻟﻠﺟﻧﺔ )ﻋﺿو ﻣﺟﻠس اﻹدارة(

ﺧﻼﺻﺔ ﻣﻬﺎم وﻣﺳﺋوﻟﯾﺎت ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ:
ﺗﺧﺗص ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ ﺑﻣراﻗﺑﺔ أﻋﻣﺎل اﻟﺷرﻛﺔ واﻟﺗﺣﻘق ﻣن ﺳﻼﻣﺔ وﻧزاﻫﺔ اﻟﺗﻘﺎرﯾر واﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وأﻧظﻣﺔ اﻟرﻗﺎﺑﺔ
اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻓﯾﻬﺎ ،وﺗﺷﻣل ﻣﻬﺎم اﻟﻠﺟﻧﺔ ﺑﺻﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ )ﻛﻣﺎ ورد ﺑﻼﺋﺣﺔ اﻟﺣوﻛﻣﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺷرﻛﺔ(:

 - ٣٨اﻟﻔﻘﺮة  (٦ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة اﻟﺘﺴﻌﻮن – ﻻﺋﺤﺔ ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت )اﻹﻓﺼﺎح ﻓﻲ ﺗﻘﺮﯾﺮ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة(

ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻓﺗﯾﺣﻲ اﻟﻘﺎﺑﺿﺔ  -ﺗﻘرﯾر ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﻋن اﻟﻌﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ ٢٠١٨م

٥١

أ( اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ:
 -١دراﺳﺔ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷوﻟﯾﺔ واﻟﺳﻧوﯾﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺔ ﻗﺑل ﻋرﺿﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻠس اﻹدارة ٕواﺑداء رأﯾﻬﺎ واﻟﺗوﺻﯾﺔ ﻓﻲ
ﺷﺄﻧﻬﺎ؛ ﻟﺿﻣﺎن ﻧزاﻫﺗﻬﺎ وﻋداﻟﺗﻬﺎ وﺷﻔﺎﻓﯾﺗﻬﺎ.
ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ طﻠب ﻣﺟﻠس اﻹدارة -ﻓﯾﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﺗﻘرﯾر ﻣﺟﻠس اﻹدارة واﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺔ
 -٢إﺑداء اﻟرأي اﻟﻔﻧﻲ ً -

ﻋﺎدﻟﺔ وﻣﺗوازﻧﺔ وﻣﻔﻬوﻣﺔ وﺗﺗﺿﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺗﯾﺢ ﻟﻠﻣﺳﺎﻫﻣﯾن واﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن ﺗﻘﯾﯾم اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ

ﻟﻠﺷرﻛﺔ وأداﺋﻬﺎ وﻧﻣوذج ﻋﻣﻠﻬﺎ واﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺗﻬﺎ.

ﻣﻬﻣﺔ أو ﻏﯾر ﻣﺄﻟوﻓﺔ ﺗﺗﺿﻣﻧﻬﺎ اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ.
 -٣دراﺳﺔ أﯾﺔ ﻣﺳﺎﺋل ّ
 -٤اﻟﺑﺣث ﺑدﻗﺔ ﻓﻲ أﯾﺔ ﻣﺳﺎﺋل ﯾﺛﯾرﻫﺎ اﻟﻣدﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﺷرﻛﺔ أو ﻣن ﯾﺗوﻟﻰ ﻣﻬﺎﻣﻪ أو ﻣﺳؤول اﻻﻟﺗ ازم ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺔ
أو ﻣراﺟﻊ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت.

 -٥اﻟﺗﺣﻘق ﻣن اﻟﺗﻘدﯾرات اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺎﺋل اﻟﺟوﻫرﯾﺔ اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ.
 -٦اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺎﻹﺟراءات ﻏﯾر اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﻣﺛل إﻋﺎدة اﻟﺗﺻﻧﯾف اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ واﻟﻣﺳﻣﯾﺎت ﻏﯾر اﻟﻣﻌﺗﺎدة )اﻟﺷﺎذة(.
 -٧دراﺳﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺔ ٕواﺑداء اﻟرأي واﻟﺗوﺻﯾﺔ ﻟﻣﺟﻠس اﻹدارة ﻓﻲ ﺷﺄﻧﻬﺎ.
 -٨رﻓﻊ ﻣﺎ ﺗﺗوﺻل إﻟﯾﻪ ﻣن ﻣﻘﺗرﺣﺎت وﺗوﺻﯾﺎت إﻟﻰ ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﻹﻗرار ﻣﺎ ﯾراﻩ ﺑﺷﺄﻧﻬﺎ.

 -٩اﻟﺗﺄﻛد ﻣن أن اﻟﻣﺟﻠس ﻋﻠﻰ ﻋﻠم ﺑﺟﻣﯾﻊ اﻷﻣور اﻟﺗﻲ ﺗؤﺛر ﺑﺻﻔﺔ ﻛﺑﯾرة ﻋﻠﻰ اﻷﺣوال اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﺷﺋون
اﻹدارﯾﺔ.

-١٠دراﺳﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺑﻧﺎﻫﺎ اﻟﺷرﻛﺔ ﻗﺑل اﻋﺗﻣﺎدﻫﺎ ،وأي ﺗﻐﯾﯾر ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت ،وﺗﻘدﯾم ﻣﺎ

ﺗراﻩ اﻟﻠﺟﻧﺔ ﻣن ﻣﻘﺗرﺣﺎت ﺑﺷﺄﻧﻬﺎ ،ﻣﻊ اﻷﺧذ ﻓﻲ اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻣدى ﻣﻼءﻣﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻟطﺑﯾﻌﺔ أﻋﻣﺎل

اﻟﺷرﻛﺔ وأﺛرﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ وﻧﺗﺎﺋﺞ أﻋﻣﺎﻟﻬﺎ.

 -١١ﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺗﻘرﯾر اﻟﺳﻧوي ﻗﺑل ﻧﺷرﻩ واﻟﺗﺄﻛد ﻣن أن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﻔﻬوﻣﺔ وﻣﺗﻣﺎﺷﯾﺔ ﻣﻊ ﻣﻌرﻓﺔ اﻷﻋﺿﺎء ﻋن
اﻟﺷرﻛﺔ وﻋﻣﻠﯾﺎﺗﻬﺎ وﻣراﺟﻌﺔ أﯾﺔ ﻣﺳﺎﺋل ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻗد ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻟﻣوﻗف اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﺷرﻛﺔ.

 -١٢ﺗﻘﯾﯾم ﻋداﻟﺔ اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟدورﯾﺔ واﻟﺷروﺣﺎت اﻟواردة ﺑﻬﺎ واﻟﺣﺻول ﻣن اﻹدارة واﻟﻣراﺟﻊ اﻟداﺧﻠﻲ
واﻟﻣﺣﺎﺳب اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻋﻣﺎ:

أ( إذا ﻛﺎﻧت اﻻﺧﺗﻼﻓﺎت ﻓﻲ اﻟﻧﺳب اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗﺗﻣﺎﺷﻰ ﻣﻊ اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺷرﻛﺔ وﻣﻣﺎرﺳﺎﺗﻬﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ.
ب( إذا ﺗم ﺗطﺑﯾق اﻟﻘواﻋد اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﺎرف ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺑﺻﻔﺔ داﺋﻣﺔ.
ج( إذا ﻛﺎن ﻫﻧﺎك أﯾﺔ أﺣداث أو إﺟراءات ﻏﯾر ﻋﺎدﯾﺔ.

د( إذا ﻣﺎ زال ﻧظﺎم اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ ﯾؤدي دورﻩ ﺑﻔﻌﺎﻟﯾﺔ.

ﻫـ( إذا ﻛﺎﻧت اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟدورﯾﺔ ﺗﺣﺗوي ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻛﺎﻓﯾﺔ وﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﻠﻧﺷر.
ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻓﺗﯾﺣﻲ اﻟﻘﺎﺑﺿﺔ  -ﺗﻘرﯾر ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﻋن اﻟﻌﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ ٢٠١٨م

٥٢

ب( اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ:
 -١دراﺳﺔ وﻣراﺟﻌﺔ ﻧظم اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ واﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ٕوادارة اﻟﻣﺧﺎطر ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺔ.
 -٢دراﺳﺔ ﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ وﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﺗﻧﻔﯾذ اﻹﺟراءات اﻟﺗﺻﺣﯾﺣﯾﺔ ﻟﻠﻣﻼﺣظﺎت اﻟواردة ﻓﯾﻬﺎ.

 -٣اﻟرﻗﺎﺑﺔ واﻹﺷراف ﻋﻠﻰ أداء وأﻧﺷطﺔ اﻟﻣراﺟﻊ اﻟداﺧﻠﻲ ٕوادارة اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺔ إن وﺟدت ،ﻟﻠﺗﺣﻘق
ﻣن ﺗواﻓر اﻟﻣوارد اﻟﻼزﻣﺔ وﻓﻌﺎﻟﯾﺗﻬﺎ ﻓﻲ أداء اﻷﻋﻣﺎل واﻟﻣﻬﺎم اﻟﻣﻧوطﺔ ﺑﻬﺎٕ .واذا ﻟم ﯾﻛن ﻟﻠﺷرﻛﺔ ﻣراﺟﻊ

داﺧﻠﻲ ﻓﻌﻠﻰ اﻟﻠﺟﻧﺔ ﺗﻘدﯾم ﺗوﺻﯾﺗﻬﺎ ﻟﻠﻣﺟﻠس ﺑﺷﺄن ﻣدى اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺗﻌﯾﯾﻧﻪ.

 -٤اﻟﺗوﺻﯾﺔ ﻟﻣﺟﻠس اﻹدارة ﺑﺗﻌﯾﯾن ﻣدﯾر وﺣدة أو إدارة اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ أو اﻟﻣراﺟﻊ اﻟداﺧﻠﻲ واﻗﺗراح ﻣﻛﺎﻓﺂﺗﻪ.
 -٥دﻋوة اﻟﻣراﺟﻊ اﻟداﺧﻠﻲ ﻟﺣﺿور اﺟﺗﻣﺎﻋﺎت ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ ﻣرة واﺣدة ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﺳﻧوﯾﺎً ﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﺧطط

اﻟﻣراﺟﻌﺔ وأﯾﺔ أﻣور أﺧرى ﺗراﻫﺎ اﻟﻠﺟﻧﺔ .ﻛﻣﺎ ﯾﺣق ﻟﻬﺎ دﻋوﺗﻪ ﻓﻲ أي وﻗت ﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺔ أﯾﺔ أﻣور أﺧرى ﺗﺧص
اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ.

 -٦اﻟﺗﺣﻘق ﻣن ﻛﻔﺎﯾﺔ ﺗﺻﻣﯾم اﻷﻧﺷطﺔ اﻟرﻗﺎﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺷﺄة ،وﻓﺎﻋﻠﯾﺔ ﺗﺻﻣﯾﻣﻬﺎ ﺑطرﯾﻘﺔ ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﺗﻣﻛن ﻣن اﻟﺣد

ﻣن وﻗوع اﻟﻐش واﻷﺧطﺎء واﻛﺗﺷﺎﻓﻬﺎ ﻓور وﻗوﻋﻬﺎ وﻓﺎﻋﻠﯾﺔ ﺗﻧﻔﯾذ اﻷﻧﺷطﺔ اﻟرﻗﺎﺑﯾﺔ ﺑطرﯾﻘﺔ ﺗﻣﻛن ﻣن اﻟﺗﺣﻘق
ﻣن ﺟودة ﺗﻧﻔﯾذ اﻷﻧﺷطﺔ اﻟرﻗﺎﺑﯾﺔ واﻟﺛﺑﺎت ﻓﻲ ﺗﻧﻔﯾذﻫﺎ.

 -٧اﻹﺷراف ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﻘﺻﻲ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﻐش أو اﻷﺧطﺎء اﻟﺗﻲ ﺗﻘﻊ ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺔ أو أي أﻣور أﺧرى
ﺗرى اﻟﻠﺟﻧﺔ أﻫﻣﯾﺔ ﺗﻘﺻﯾﻬﺎ.

 -٨ﯾﻣﻛن اﺳﺗﺧدام إدارة اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻛﻣﺻدر ﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻻت اﻻﺧﺗﻼﺳﺎت اﻟﻣﻬﻣﺔ
وﻏﯾر اﻟﻌﺎدﯾﺔ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗطﺑﯾق اﻟﺷرﻛﺔ ﻟﻠﻧواﺣﻲ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ.

 -٩دراﺳﺔ طﻠﺑﺎت اﻟﺗرﺷﯾﺢ ﻟوظﯾﻔﺔ اﻟﻣراﺟﻊ اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺔ ،واﻟﻣﻛﺎﻓﺂت واﻟﺑدﻻت واﻟﻣزاﯾﺎ اﻷﺧرى اﻟﻣﺧﺻﺻﺔ
ﻟﻪ ،وﺗرﺷﯾﺢ اﻟﺷﺧص اﻷﻛﺛر ﻣﻼءﻣﺔ ﻣﻊ ﺑﯾﺎن اﻷﺳﺑﺎب واﻟﻧظر ﻓﻲ إﻧﻬﺎء ﻋﻣل اﻟﻣراﺟﻊ اﻟﻌﺎم ﺳواءاً ﺑﺳﺑب

اﻻﺳﺗﻘﺎﻟﺔ أو اﻟﻌﺟز أو اﻹﻋﻔﺎء ورﻓﻊ ﻣﺎ ﯾﺗم اﻟﺗوﺻل إﻟﯾﻪ ﻣن ﺗوﺻﯾﺎت ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺷﺄن إﻟﻰ ﻣﺟﻠس اﻹدارة.

 -١٠ﻋﻠﻰ ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ ﻛذﻟك إﻋداد ﺗﻘرﯾر ﻋن رأﯾﻬﺎ ﻓﻲ ﺷﺎن ﻣدى ﻛﻔﺎﯾﺔ ﻧظﺎم اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺔ

وﻋﻣﺎ ﻗﺎﻣت ﺑﻪ ﻣن أﻋﻣﺎل أﺧرى ﺗدﺧل ﻓﻲ ﻧطﺎق اﺧﺗﺻﺎﺻﻬﺎ .وﻋﻠﻰ ﻣﺟﻠس اﻹدارة أن ﯾودع ﻧﺳﺧﺎً ﻛﺎﻓﯾﺔ

ﻣن ﻫذا اﻟﺗﻘرﯾر ﻓﻲ ﻣرﻛز اﻟﺷرﻛﺔ اﻟرﺋﯾس ﻗﺑل ﻣوﻋد اﻧﻌﻘﺎد اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻌﺷرة أﯾﺎم ﻋﻠﻰ اﻷﻗل؛ ﻟﺗزوﯾد
ﻛل ﻣن رﻏب ﻣن اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن ﺑﻧﺳﺧﺔ ﻣﻧﻪ .وﯾﺗﻠﻰ اﻟﺗﻘرﯾر أﺛﻧﺎء اﻧﻌﻘﺎد اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ.

ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻓﺗﯾﺣﻲ اﻟﻘﺎﺑﺿﺔ  -ﺗﻘرﯾر ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﻋن اﻟﻌﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ ٢٠١٨م

٥٣

ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﺗوﺻﯾﺔ ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ ﺧﻼل ﻋﺎم ٢٠١٨م ﺗم ﺗﻌﯾﯾن اﻟﺳﺎدة (KPMG) /ﻟﻠﻘﯾﺎم ﺑﺄﻋﻣﺎل اﻟﻣراﺟﻌﺔ
** ً

اﻟداﺧﻠﯾﺔ.

٣٩

** ﻻ ﺗوﺟد ﺗوﺻﯾﺎت ﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ ﯾوﺟد ﺗﻌﺎرض ﺑﯾﻧﻬﺎ وﺑﯾن ﻗ اررات ﻣﺟﻠس اﻹدارة ،أو رﻓض اﻟﻣﺟﻠس اﻷﺧذ
ﺑﻬﺎ ﺑﺷﺄن ﺗﻌﯾﯾن ﻣراﺟﻊ ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﺷرﻛﺔ وﻋزﻟﻪ وﺗﺣدﯾد أﺗﻌﺎﺑﻪ وﺗﻘﯾﯾم أداﺋﻪ أو ﺗﻌﯾﯾن اﻟﻣراﺟﻊ اﻟداﺧﻠﻲ.

٤٠

ج( ﻣراﺟﻊ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت:
 -١اﻟﺗوﺻﯾﺔ ﻟﻣﺟﻠس اﻹدارة ﺑﺗرﺷﯾﺢ ﻣراﺟﻌﻲ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت وﻋزﻟﻬم وﺗﺣدﯾد أﺗﻌﺎﺑﻬم وﺗﻘﯾﯾم أداﺋﻬم ،ﺑﻌد اﻟﺗﺣﻘق
ﻣن اﺳﺗﻘﻼﻟﻬم وﻣراﺟﻌﺔ ﻧطﺎق ﻋﻣﻠﻬم وﺷروط اﻟﺗﻌﺎﻗد ﻣﻌﻬم.

 -٢اﻟﺗﺣﻘق ﻣن اﺳﺗﻘﻼل ﻣراﺟﻊ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت وﻣوﺿوﻋﯾﺗﻪ وﻋداﻟﺗﻪ ،وﻣدى ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ أﻋﻣﺎل اﻟﻣراﺟﻌﺔ ،ﻣﻊ اﻷﺧذ
ﻓﻲ اﻻﻋﺗﺑﺎر اﻟﻘواﻋد واﻟﻣﻌﺎﯾﯾر ذات اﻟﺻﻠﺔ.

 -٣ﻣراﺟﻌﺔ ﺧطﺔ ﻣراﺟﻊ ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﺷرﻛﺔ وأﻋﻣﺎﻟﻪ ،واﻟﺗﺣﻘق ﻣن ﻋدم ﺗﻘدﯾﻣﻪ أﻋﻣﺎﻻً ﻓﻧﯾﺔ أو إدارﯾﺔ ﺗﺧرج
ﻋن ﻧطﺎق أﻋﻣﺎل اﻟﻣراﺟﻌﺔٕ ،واﺑداء ﻣرﺋﯾﺎﺗﻬﺎ ﺣﯾﺎل ذﻟك.
 -٤اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻔﺳﺎرات ﻣراﺟﻊ ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﺷرﻛﺔ.

 -٥دراﺳﺔ ﺗﻘرﯾر ﻣراﺟﻊ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت وﻣﻼﺣظﺎﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﻣﺎ اﺗﺧذ ﺑﺷﺄﻧﻬﺎ.
 -٦ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ أﻋﻣﺎل اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾن اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾن.

 -٧ﻣراﻗﺑﺔ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺟرد ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﻣﺎ ﯾﺗم ﻣﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﻓروع وﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﺷرﻛﺔ.

 -٨ﻋﻘد اﺟﺗﻣﺎع ﻣﻧﻔرد ﻣﻊ اﻟﻣﺣﺎﺳب اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺔ أﯾﺔ أﻣور ﺗرى اﻟﻠﺟﻧﺔ أو ﯾرى اﻟﻣراﺟﻌون ﻣﻧﺎﻗﺷﺗﻬﺎ
ﺑﺻورة ﺷﺧﺻﯾﺔ.

 -٩اﻟﺗﺄﻛد ﻣن أن اﻟﻣﻼﺣظﺎت واﻟﺗوﺻﯾﺎت اﻟﻬﺎﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻘدﻣﻬﺎ اﻟﻣﺣﺎﺳب اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﯾﺗم اﺳﺗﻼﻣﻬﺎ وﻣﻧﺎﻗﺷﺗﻬﺎ
ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﻣﻧﺎﺳب.

 -١٠اﻟﺗﺄﻛد ﻣن رد اﻹدارة ﻋﻠﻰ ﺗوﺻﯾﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳب اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ.

ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﺗرﺷﯾﺢ ﻣﺟﻠس اﻹدارة ،ﻣﻊ ﻣراﻋﺎة ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
 -١١ﺗﻌﯾن اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣراﺟﻊ ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﺷرﻛﺔ ً
ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﺗوﺻﯾﺔ ﻣن ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ.
أ( -أن ﯾﻛون ﺗرﺷﯾﺣﻪ ً
ب( أن ﯾﻛون ﻣرﺧﺻﺎً ﻟﻪ ،وأن ﯾﺳﺗوﻓﻲ اﻟﺷروط اﻟﻣﻘررة ﻣن اﻟﺟﻬﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ.

 - ٣٩اﻟﻔﻘﺮة  (١١ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة اﻟﺘﺴﻌﻮن – ﻻﺋﺤﺔ ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت )اﻹﻓﺼﺎح ﻓﻲ ﺗﻘﺮﯾﺮ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة(
 - ٤٠اﻟﻔﻘﺮة  (١٢ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة اﻟﺘﺴﻌﻮن – ﻻﺋﺤﺔ ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت )اﻹﻓﺼﺎح ﻓﻲ ﺗﻘﺮﯾﺮ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة(

ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻓﺗﯾﺣﻲ اﻟﻘﺎﺑﺿﺔ  -ﺗﻘرﯾر ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﻋن اﻟﻌﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ ٢٠١٨م

٥٤

ج( أﻻ ﺗﺗﻌﺎرض ﻣﺻﺎﻟﺣﻪ ﻣﻊ ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﺷرﻛﺔ.

د( أﻻ ﯾﻘل ﻋدد اﻟﻣرﺷﺣﯾن ﻋن ﻣراﺟﻌﯾن اﺛﻧﯾن.
د( ﺿﻣﺎن اﻻﻟﺗزام:
 (١ﻣراﺟﻌﺔ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗﻘﺎرﯾر اﻟﺟﻬﺎت اﻟرﻗﺎﺑﯾﺔ واﻟﺗﺣﻘق ﻣن اﺗﺧﺎذ اﻟﺷرﻛﺔ اﻹﺟراءات اﻟﻼزﻣﺔ ﺑﺷﺄﻧﻬﺎ.
 (٢اﻟﺗﺣﻘق ﻣن اﻟﺗزام اﻟﺷرﻛﺔ ﺑﺎﻷﻧظﻣﺔ واﻟﻠواﺋﺢ واﻟﺳﯾﺎﺳﺎت واﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ.

 (٣ﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻌﻘود واﻟﺗﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣﻘﺗرح أن ﺗﺟرﯾﻬﺎ اﻟﺷرﻛﺔ ﻣﻊ اﻷطراف ذوي اﻟﻌﻼﻗﺔ ،وﺗﻘدﯾم ﻣرﺋﯾﺎﺗﻬﺎ ﺣﯾﺎل ذﻟك

إﻟﻰ ﻣﺟﻠس اﻹدارة.

 (٤رﻓﻊ ﻣﺎ ﺗراﻩ ﻣن ﻣﺳﺎﺋل ﺗرى ﺿرورة اﺗﺧﺎذ إﺟراء ﺑﺷﺄﻧﻬﺎ إﻟﻰ ﻣﺟﻠس اﻹدارةٕ ،واﺑداء ﺗوﺻﯾﺎﺗﻬﺎ ﺑﺎﻹﺟراءات
اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻌﯾن اﺗﺧﺎذﻫﺎ.
ﻫـ( ﻣﻛﺎﻓﺂت وﺑدﻻت ﺣﺿور أﻋﺿﺎء ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ
 -١ﯾﺣﺻل ﻛل ﻋﺿو ﻣﺳﺗﻘل ﻓﻲ ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ -ﻣن ﺧﺎرج اﻟﻣﺟﻠس -ﻋﻠﻰ ﻣﻛﺎﻓﺂة ﺳﻧوﯾﺔ ﺗﺑﻠﻎ )٨٠،٠٠٠
﷼( ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ﺑدﻻت اﻟﺣﺿور واﻟﺗﻌوﯾﺿﺎت اﻷﺧرى اﻟﻣﻘررة.

 -٢ﯾﺑﻠﻎ ﺑدل ﺣﺿور اﺟﺗﻣﺎع ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ ) ١٥٠٠﷼( ﻋن ﺣﺿور ﻛل ﺟﻠﺳﺔ )ﻛﻣﺎ اﻋﺗﻣد ﻓﻲ ﺟﻣﻌﯾﺔ
اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن ﺑﺗﺎرﯾﺦ ٢٠١٦/٤/٢٠م( ،وﺑﻣﺎ ﻻ ﯾﺗﺟﺎوز ﺑدل اﻟﺣﺿور اﻟﻣﻘرر ﻷﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﺑﻬذﻩ
اﻟﺻﻔﺔ ،وﻣﺑﻠﻎ ﻣﻌﯾن ﻋن ﻛل ﺳﺎﻋﺔ ﻣن اﻟﺳﺎﻋﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻣﺿﯾﻬﺎ اﻟﻌﺿو ﺧﺎرج اﺟﺗﻣﺎﻋﺎت اﻟﻠﺟﻧﺔ ﻷﻋﻣﺎل
ﺗﺗﻌﻠق ﺑﻌﻣل اﻟﻠﺟﻧﺔ ،وﺗﻌوﯾض ﻋن اﻟﻣﺻﺎرﯾف اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻛﺑدﻫﺎ ﻷﻋﻣﺎل ﺗﺗﻌﻠق ﺑﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻣﻬﺎم ﻋﻣﻠﻪ.

 -٣ﯾﺟب أن ﯾﻔﺻﺢ ﺗﻘرﯾر ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﻟﻠﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋن اﻟﻣﻛﺎﻓﺂت واﻟﻣزاﯾﺎ اﻷﺧرى اﻟﺗﻲ ﺻرﻓت ﻷﻋﺿﺎء
اﻟﻠﺟﻧﺔ.

 -٤إذا ﻛﺎن ﻋﺿو اﻟﻠﺟﻧﺔ أو أﻣﯾن ﺳر اﻟﻠﺟﻧﺔ ﻣن ﻣوظﻔﻲ اﻟﺷرﻛﺔ أو ﻣﻣن ﯾﺗﻘﺎﺿون راﺗﺑﺎً ﺷﻬرﯾﺎً ﻣن اﻟﺷرﻛﺔ،
ﻓﻼ ﯾﺳﺗﺣق اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ أﯾﺔ ﻣﻛﺎﻓﺂة ﺧﺎﺻﺔ ﺧﻼف ﺑدل ﺣﺿور اﺟﺗﻣﺎﻋﺎت اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﻪ أﻋﻼﻩ.

 -٥ﯾﺟوز ﻟﻌﺿو ﻣﺟﻠس اﻹدارة اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻣﻛﺎﻓﺂة ﻣﻘﺎﺑل ﻋﺿوﯾﺗﻪ ﻓﻲ ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ﻣن ﻗﺑل

اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،أو ﻣﻘﺎﺑل أﯾﺔ أﻋﻣﺎل أو ﻣﻧﺎﺻب ﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ أو ﻓﻧﯾﺔ أو إدارﯾﺔ أو اﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ -ﺑﻣوﺟب ﺗرﺧﯾص
ﻣﻬﻧﻲ -إﺿﺎﻓﯾﺔ ﯾﻛﻠف ﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺔ ،وذﻟك ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﻛﺎﻓﺂة اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن أن ﯾﺣﺻل ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺑﺻﻔﺗﻪ

ﻋﺿواً ﻓﻲ ﻣﺟﻠس اﻹدارة وﻓﻲ اﻟﻠﺟﺎن اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ﻣن ﻗﺑل ﻣﺟﻠس اﻹدارة ،وﻓﻘﺎً ﻟﻧظﺎم اﻟﺷرﻛﺎت وﻧظﺎم اﻟﺷرﻛﺔ

اﻷﺳﺎس .اﻟﻣﻘﺻود ﻫﻧﺎ أن ﻣﺟﻣوع ﻣﻛﺎﻓﺂت ﻋﺿو ﻣﺟﻠس اﻹدارة اﻟﺗﻲ ﯾﺣﺻل ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻧظﯾر ﻋﺿوﯾﺗﻪ ﻓﻲ
ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻓﺗﯾﺣﻲ اﻟﻘﺎﺑﺿﺔ  -ﺗﻘرﯾر ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﻋن اﻟﻌﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ ٢٠١٨م

٥٥

ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ﻣن ﻗﺑل اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أو ﻣﻘﺎﺑل أﯾﺔ أﻋﻣﺎل أو ﻣﻧﺎﺻب ﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ أو ﻓﻧﯾﺔ أو إدارﯾﺔ

أو اﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ -ﺑﻣوﺟب ﺗرﺧﯾص ﻣﻬﻧﻲ -إﺿﺎﻓﯾﺔ ﯾﻛﻠف ﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺔ ﻻ ﺗدﺧل ﺿﻣن ﻧطﺎق اﻟﺣد اﻷﻋﻠﻰ
ﻟﻠﻣﻛﺎﻓﺂة اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة ) (٣ﻣن اﻟﻣﺎدة اﻟﺳﺎدﺳﺔ واﻟﺳﺑﻌﯾن ﻣن ﻧظﺎم اﻟﺷرﻛﺎت.
و( -ﺿواﺑط ﻋﻣل ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ
 -١ﺗﺧﺗﺎر اﻟﻠﺟﻧﺔ ﻣن ﺑﯾن أﻋﺿﺎﺋﻬﺎ رﺋﯾﺳﺎً ،ﻛﻣﺎ ﯾﺟوز ﻟﻬﺎ أن ﺗﺧﺗﺎر أﻣﯾﻧﺎً ﻣن ﺑﯾن أﻋﺿﺎﺋﻬﺎ ،أو ﻣن ﻏﯾرﻫم
ﯾﻌد ﻣﺣﺎﺿر اﺟﺗﻣﺎﻋﺎﺗﻬﺎ ،وﯾﺗوﻟﻰ اﻷﻋﻣﺎل اﻹدارﯾﺔ ﻟﻠﺟﻧﺔ.

 -٢ﺗﺟﺗﻣﻊ اﻟﻠﺟﻧﺔ ﺑدﻋوة ﻣن رﺋﯾﺳﻬﺎ ،وﻻ ﯾﺟوز ﻟﻌﺿو اﻟﻠﺟﻧﺔ أن ﯾﻧﯾب ﻋﻧﻪ ﻏﯾرﻩ ﻓﻲ ﺣﺿور ﻫذﻩ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺎت.
وﺗﺛﺑت ﻣداوﻻت اﻟﻠﺟﻧﺔ وﻗ ارراﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺣﺎﺿر ﯾوﻗﻌﻬﺎ رﺋﯾس اﻟﻠﺟﻧﺔ وأﻣﯾﻧﻬﺎ ،وﯾﻌﺗﺑر ﻋﺿو اﻟﻠﺟﻧﺔ ﻣﺳﺗﻘﯾﻼً

إذا ﺗﺧﻠف دون ﻋذر ﻣﻘﺑول ﻋن ﺣﺿور اﺟﺗﻣﺎﻋﺎت اﻟﻠﺟﻧﺔ ﻷﻛﺛر ﻣن ﺛﻼث ﺟﻠﺳﺎت ﻣﺗﺗﺎﻟﯾﺔ.

 -٣ﯾﺷﺗرط ﻟﺻﺣﺔ اﺟﺗﻣﺎع ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ ﺣﺿور أﻏﻠﺑﯾﺔ أﻋﺿﺎﺋﻬﺎ ،وﺗﺻدر ﻗ ارراﺗﻬﺎ ﺑﺄﻏﻠﺑﯾﺔ أﺻوات اﻟﺣﺎﺿرﯾن،
وﻋﻧد ﺗﺳﺎوي اﻷﺻوات ﯾرﺟﺢ اﻟﺟﺎﻧب اﻟذي ﺻوت ﻣﻌﻪ رﺋﯾس اﻻﺟﺗﻣﺎع.

 -٤ﻻ ﯾﺟوز ﻟﻌﺿو اﻟﻠﺟﻧﺔ أن ﯾﺷﺗرك ﻓﻲ أي ﻋﻣل ﻣن ﺷﺄﻧﻪ ﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟﺷرﻛﺔ ،أو أن ﯾﺗﺟر ﻓﻲ أﺣد ﻓروع اﻟﻧﺷﺎط
اﻟذي ﺗزاوﻟﻪٕ ،واﻻ ﻛﺎن ﻟﻠﺷرﻛﺔ أن ﺗطﺎﻟﺑﻪ ﺑﺎﻟﺗﻌوﯾض ،أو أن ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺑﺎﺷرﻫﺎ ﻟﺣﺳﺎﺑﻪ اﻟﺧﺎص

ﻗد أﺟرﯾت ﻟﺣﺳﺎب اﻟﺷرﻛﺔ.

 -٥ﯾﻠﺗزم ﻋﺿو اﻟﻠﺟﻧﺔ ﺑﻣﺎ ﯾﻠﺗزم ﺑﻪ ﻋﺿو ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﺑﺎﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ أﺳرار اﻟﺷرﻛﺔ ،وﻻ ﯾﺟوز ﻷﻋﺿﺎء
اﻟﻠﺟﻧﺔ أن ﯾذﯾﻌوا إﻟﻰ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن أو إﻟﻰ اﻟﻐﯾر ﻣﺎ وﻗﻔوا ﻋﻠﯾﻪ ﺑﺳﺑب ﻣﺑﺎﺷرﺗﻬم ﻟﻌﻣﻠﻬم ٕواﻻ وﺟب ﻋزﻟﻬم
وﻣﺳﺎءﻟﺗﻬم ﻋن اﻟﺗﻌوﯾض.

ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻓﺗﯾﺣﻲ اﻟﻘﺎﺑﺿﺔ  -ﺗﻘرﯾر ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﻋن اﻟﻌﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ ٢٠١٨م

٥٦

وﻗد ﻋﻘدت ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ ﻓﻲ دورﺗﻬﺎ اﻟﺳﺎﺑﻌﺔ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ ٢٠١٨م ﻋدد ) (٦اﺟﺗﻣﺎﻋﺎت ،وﻧوﺿﺢ ﻓﯾﻣﺎ
ﯾﻠﻲ ﻣوﻗف ﺣﺿور أﻋﺿﺎء اﻟﻠﺟﻧﺔ ﻟﻬذﻩ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺎت:

٤١

ﻋدد اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺎت ) (٦اﺟﺗﻣﺎﻋﺎت

اﺳم اﻟﻌﺿو

طﺑﯾﻌﺔ

٢٠١٨/٠٣/٢٩م

٢٠١٨/٠٤/٢٢م

٢٠١٨/٠٥/١٠م

٢٠١٨/٠٥/١٤م

اﻻﺟﺗﻣﺎع اﻟﺧﺎﻣس
٢٠١٨/٠٨/٠٨م

اﻻﺟﺗﻣﺎع اﻟﺳﺎدس

أ .ﻣﺎﺟد ﺿﯾﺎء اﻟدﯾن ﻛرﯾم

اﻟرﺋﯾس













٦

د .إﺑراﻫﯾم ﺣﺳن اﻟﻣدﻫون

ﻋﺿو













٦

م .ﻋﺑداﻟﻣﻠك ﻋﺑداﷲ ﻓﺗﺢ اﻟدﯾن

ﻋﺿو













٦

اﻟﻌﺿوﯾﺔ

اﻻﺟﺗﻣﺎع اﻷول

اﻻﺟﺗﻣﺎع اﻟﺛﺎﻧﻲ

اﻻﺟﺗﻣﺎع اﻟﺛﺎﻟث

اﻻﺟﺗﻣﺎع اﻟراﺑﻊ

اﻟﻣﺟﻣوع

٢٠١٨/١١/٠٦م

** ﻫذا ﺑﺧﻼف اﻟزﯾﺎرات اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ ﻟﻠﻔروع واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺎت اﻟﻣﻌﺗﺎدة ﻣﻊ ﺑﻌض إدارات اﻟﺷرﻛﺔ )وﺧﺎﺻﺔ اﻹدارة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ( ﻟﻠوﻗوف ﻋﻠﻰ أﻋﻣﺎﻟﻬﺎ ﻣن
ﻓﺗرة ﻷﺧرى واﻹﺷراف ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﻔﺗرات ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺟرد.

 -٢ﻟﺟﻧﺔ اﻟﺗرﺷﯾﺣﺎت واﻟﻣﻛﺎﻓﺂت
ﻗﺎم ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﺑﺗﺷ ـ ــﻛﯾل ﻟﺟﻧﺔ اﻟﺗرﺷ ـ ــﯾﺣﺎت واﻟﻣﻛﺎﻓﺂت ﻣن ﻏﯾر أﻋﺿ ـ ــﺎء ﻣﺟﻠس اﻹدارة اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﯾن وﻣن ﺑﯾﻧﻬم
ﻋﺿـ ــو ﻣﺳـ ــﺗﻘل )ﻋﻠﻰ اﻷﻗل( طﺑﻘﺎً ﻟﻠﻣﺎدة رﻗم ) (٦٠ورﻗم ) (٦٤ﻣن ﻻﺋﺣﺔ ﺣوﻛﻣﺔ اﻟﺷـ ــرﻛﺎت .وﻗد ﺑدأت اﻟﻠﺟﻧﺔ

أﻋﻣﺎﻟﻬﺎ ﺑﺗﺎرﯾﺦ ٢٠١٦/٠٤/٢٢م وﻟﻣدة ﺛﻼث ﺳـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻧوات ﺗﻧﺗﻬﻲ ﻓﻲ ٢٠١٩/٠٤/٢١م .وواﻓﻘت اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ

اﻟﻌﺎدﯾﺔ اﻟﻣﻧﻌﻘدة ﺑﺗﺎرﯾﺦ ٢٠١٧/١٢/١٢م ﻋﻠﻰ ﺗﺣدﯾث ﻻﺋﺣﺔ ﻋﻣل ﻟﺟﻧﺔ اﻟﺗرﺷـﯾﺣﺎت واﻟﻣﻛﺎﻓﺂت .وﺗﺗﻛون اﻟﻠﺟﻧﺔ
ﻣن ﻋدد ) (٣ﻣن أﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﻛﻣﺎ ﻫو ﻣوﺿﺢ ﻓﻲ اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ:
طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻌﺿوﯾﺔ

اﻻﺳـــم

١

اﻟدﻛﺗور /إﺑراﻫﯾم ﺣﺳن اﻟﻣدﻫون

رﺋﯾس اﻟﻠﺟﻧﺔ )ﻋﺿو ﻣﺟﻠس اﻹدارة(

٢

اﻷﺳﺗﺎذ /ﻣﺎﺟد ﺿﯾﺎء اﻟدﯾن ﻛرﯾم

ﻋﺿو اﻟﻠﺟﻧﺔ )ﻋﺿو ﻣﺟﻠس اﻹدارة(

٣

اﻟﻣﻬﻧدس /ﻋﺑداﻟﻣﻠك ﻋﺑداﷲ ﻓﺗﺢ اﻟدﯾن

ﻋﺿو اﻟﻠﺟﻧﺔ )ﻋﺿو ﻣﺟﻠس اﻹدارة(

 - ٤١اﻟﻔﻘﺮة  (٣١ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة اﻟﺘﺴﻌﻮن – ﻻﺋﺤﺔ ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت )اﻹﻓﺼﺎح ﻓﻲ ﺗﻘﺮﯾﺮ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة(

ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻓﺗﯾﺣﻲ اﻟﻘﺎﺑﺿﺔ  -ﺗﻘرﯾر ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﻋن اﻟﻌﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ ٢٠١٨م

٥٧

ﺧﻼﺻﺔ ﻣﻬﺎم وﻣﺳﺋوﻟﯾﺎت "ﻟﺟﻧﺔ اﻟﺗرﺷﯾﺣﺎت واﻟﻣﻛﺎﻓﺂت":

 -١إﻋداد ﺳﯾﺎﺳﺔ واﺿﺣﺔ ﻟﻣﻛﺎﻓﺂت أﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻹدارة واﻟﻠﺟﺎن اﻟﻣﻧﺑﺛﻘﺔ ﻋن اﻟﻣﺟﻠس واﻹدارة اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ،

ورﻓﻌﻬﺎ إﻟﻰ ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﻟﻠﻧظر ﻓﯾﻬﺎ ﺗﻣﻬﯾداً ﻻﻋﺗﻣﺎدﻫﺎ ﻣن اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﻋﻠﻰ أن ﯾراﻋﻰ ﻓﻲ ﺗﻠك

اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﺗﺑﺎع ﻣﻌﺎﯾﯾر ﺗرﺗﺑط ﺑﺎﻷداء ،واﻹﻓﺻﺎح ﻋﻧﻬﺎ ،واﻟﺗﺣﻘق ﻣن ﺗﻧﻔﯾذﻫﺎ.

 -٢ﺗوﺿﯾﺢ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﻛﺎﻓﺂت اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ وﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻣﻛﺎﻓﺂت اﻟﻣﻌﻣول ﺑﻬﺎ ،وﺑﯾﺎن أي اﻧﺣراف ﺟوﻫري ﻋن
ﻫذﻩ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ.

 -٣اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟدورﯾﺔ ﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻣﻛﺎﻓﺂت ،وﺗﻘﯾﯾم ﻣدى ﻓﺎﻋﻠﯾﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻷﻫداف اﻟﻣﺗوﺧﺎة ﻣﻧﻬﺎ.

 -٤اﻟﺗوﺻﯾﺔ ﻟﻣﺟﻠس اﻹدارة ﺑﻣﻛﺎﻓﺂت أﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻹدارة واﻟﻠﺟﺎن اﻟﻣﻧﺑﺛﻘﺔ ﻋﻧﻪ –ﻋدا ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ -وﻛﺑﺎر
اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﯾن ﺑﺎﻟﺷرﻛﺔ وﻓﻘﺎً ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻣﻌﺗﻣدة.

 -٥اﻗﺗراح ﺳﯾﺎﺳﺎت وﻣﻌﺎﯾﯾر واﺿﺣﺔ ﻟﻠﻌﺿوﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﻠس اﻹدارة واﻹدارة اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ.
 -٦اﻟﺗوﺻﯾﺔ ﻟﻣﺟﻠس اﻹدارة ﺑﺗرﺷﯾﺢ أﻋﺿﺎء ﻓﯾﻪ ٕواﻋﺎدة ﺗرﺷﯾﺣﻬم وﻓﻘﺎً ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺎت واﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﻌﺗﻣدة ،ﻣﻊ ﻣراﻋﺎة
ﻋدم ﺗرﺷﯾﺢ أي ﺷﺧص ﺳﺑﻘت إداﻧﺗﻪ ﺑﺟرﯾﻣﺔ ﻣﺧﻠﺔ ﺑﺎﻷﻣﺎﻧﺔ.

 -٧إﻋداد وﺻف ﻟﻠﻘدرات واﻟﻣؤﻫﻼت اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻟﻌﺿوﯾﺔ ﻣﺟﻠس اﻹدارة وﺷﻐل وظﺎﺋف اﻹدارة اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ.
 -٨ﺗﺣدﯾد اﻟوﻗت اﻟذي ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺿو ﺗﺧﺻﯾﺻﻪ ﻷﻋﻣﺎل ﻣﺟﻠس اﻹدارة.

 -٩اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺳﻧوﯾﺔ ﻟﻼﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻣن اﻟﻣﻬﺎرات اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﻌﺿوﯾﺔ ﻣﺟﻠس اﻹدارة ووظﺎﺋف اﻹدارة
اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ.

 -١٠ﻣراﺟﻌﺔ ﻫﯾﻛل ﻣﺟﻠس اﻹدارة واﻹدارة اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ورﻓﻊ اﻟﺗوﺻﯾﺎت ﻓﻲ ﺷﺄن اﻟﺗﻐﯾﯾرات اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن إﺟراؤﻫﺎ.

 -١١اﻟﺗﺣﻘق ﺑﺷﻛل ﺳﻧوي ﻣن اﺳﺗﻘﻼل اﻷﻋﺿﺎء اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﯾن ،وﻋدم وﺟود أي ﺗﻌﺎرض ﻣﺻﺎﻟﺢ إذا ﻛﺎن اﻟﻌﺿو
ﯾﺷﻐل ﻋﺿوﯾﺔ ﻣﺟﻠس إدارة ﺷرﻛﺔ أﺧرى.

 -١٢وﺿﻊ ﺗوﺻﯾف وظﯾﻔﻲ ﻟﻸﻋﺿﺎء اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﯾن واﻷﻋﺿﺎء ﻏﯾر اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﯾن واﻷﻋﺿﺎء اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﯾن وﻛﺑﺎر
اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﯾن.

 -١٣وﺿﻊ اﻹﺟراءات اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺣﺎل ﺷﻐور ﻣرﻛز أﺣد أﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻹدارة أو ﻛﺑﺎر اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﯾن.

 -١٤ﺗﺣدﯾد ﺟواﻧب اﻟﺿﻌف واﻟﻘوة ﻓﻲ ﻣﺟﻠس اﻹدارة ،واﻗﺗراح اﻟﺣﻠول ﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺗﻬﺎ ﺑﻣﺎ ﯾﺗﻔق ﻣﻊ ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺷرﻛﺔ.

 -١٥ﺗﻘﯿﯿﻢ أداء ﻛﺒﺎر اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﯿﻦ واﻟﺮﺋﯿﺲ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬي ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﺑﻨﺎ ًء ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ.
 -١٦ﻋﻣل ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺷﺧﺻﯾﺔ ﻧﻬﺎﺋﯾﺔ ﻻﻋﺗﻣﺎد ﺗﻌﯾﯾن ﻛﺑﺎر اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﯾن.

 -١٧إﺣﺎطﺔ اﻟرﺋﯾس اﻟﺗﻧﻔﯾذي وأﻋﺿﺎء اﻟﻣﺟﻠس -وﺑﺧﺎﺻﺔ ﻏﯾر اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﯾن -ﺑﻣﻘﺗرﺣﺎت اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن -اﻟواردة
إﻟﯾﻬﺎ -ﺣﯾﺎل اﻟﺷرﻛﺔ وأداﺋﻬﺎ.

ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻓﺗﯾﺣﻲ اﻟﻘﺎﺑﺿﺔ  -ﺗﻘرﯾر ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﻋن اﻟﻌﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ ٢٠١٨م

٥٨

 -١٨ﺣﺎﻟﯾﺎً ﺗﻬﺗم ﻟﺟﻧﺔ اﻟﺗرﺷﯾﺣﺎت واﻟﻣﻛﺎﻓﺂت ﺑﻛل ﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﻣﻬﺎم ﺗطﺑﯾق ﻟواﺋﺢ وﺿواﺑط اﻟﺣوﻛﻣﺔ .وﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ

أﯾﺔ ﻣوﺿوﻋﺎت ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺗطﺑﯾق ﻟواﺋﺢ وﺿواﺑط اﻟﺣوﻛﻣﺔ ،وﺗزوﯾد ﻣﺟﻠس اﻹدارة ،ﺳﻧوﯾﺎً ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ،ﺑﺎﻟﺗﻘﺎرﯾر

واﻟﺗوﺻﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺗوﺻل إﻟﯾﻬﺎ .وﻣن اﻟﻣﻬﺎم اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﺣوﻛﻣﺔ أو اﻹدارة أو اﻟﻠﺟﻧﺔ -اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم

ﺑدورﻫﺎ -ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:

أ( اﻟﺗﺣﻘق ﻣن اﻟﺗزام اﻟﺷرﻛﺔ ﺑﻣﺎ ورد ﻓﻲ ﻻﺋﺣﺔ ﺣوﻛﻣﺔ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺻﺎدرة ﻋن ﻫﯾﺋﺔ اﻟﺳوق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻛذﻟك
ﻣﺎ ورد ﺑﻼﺋﺣﺔ اﻟﺣوﻛﻣﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺷرﻛﺔ.

ب( ﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻼﺋﺣﺔ وﺗﺣدﯾﺛﻬﺎ وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻧظﺎﻣﯾﺔ وأﻓﺿل اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت.

ج( ﻣراﺟﻌﺔ وﺗطوﯾر ﻗواﻋد اﻟﺳﻠوك اﻟﻣﻬﻧﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛل ﻗﯾم اﻟﺷرﻛﺔ ،وﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت واﻹﺟراءات اﻟداﺧﻠﯾﺔ
ﺑﻣﺎ ﯾﻠﺑﻲ ﺣﺎﺟﺎت اﻟﺷرﻛﺔ وﯾﺗﻔق ﻣﻊ أﻓﺿل اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت.

د( إطﻼع أﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﻋﻠﻰ اﻟدوام ﺑﺎﻟﺗطورات ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺣوﻛﻣﺔ اﻟﺷرﻛﺎت وأﻓﺿل اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت،
أو ﺗﻔوﯾض ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ أو أﯾﺔ ﻟﺟﻧﺔ أو إدارة أﺧرى ﻓﻲ ذﻟك.

ﻫـ( ﺣﺎﻟﯾﺎً ﺗﻬﺗم ﻟﺟﻧﺔ اﻟﺗرﺷﯾﺣﺎت واﻟﻣﻛﺎﻓﺂت ﺑﻛل ﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﻣﻬﺎم ﺗطﺑﯾق ﻟواﺋﺢ وﺿواﺑط اﻟﺣوﻛﻣﺔ.
وﻗد ﻋﻘدت ﻟﺟﻧﺔ اﻟﺗرﺷﯾﺣﺎت واﻟﻣﻛﺎﻓﺂت ﻓﻲ دورﺗﻬﺎ اﻟراﺑﻌﺔ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ ٢٠١٨م ﻋدد ) (٤اﺟﺗﻣﺎﻋﺎت،
وﻧوﺿﺢ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﻣوﻗف ﺣﺿور أﻋﺿﺎء اﻟﻠﺟﻧﺔ ﻟﻬذﻩ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺎت:

اﺳم اﻟﻌﺿو

طﺑﯾﻌﺔ
اﻟﻌﺿوﯾﺔ

ﻋدد اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺎت ) (٤اﺟﺗﻣﺎﻋﺎت
اﻻﺟﺗﻣﺎع اﻷول

اﻻﺟﺗﻣﺎع اﻟﺛﺎﻧﻲ

اﻻﺟﺗﻣﺎع اﻟﺛﺎﻟث

اﻻﺟﺗﻣﺎع اﻟراﺑﻊ

اﻟﻣﺟﻣوع

٢٠١٨/٠٣/٠١م

٢٠١٨/٠٥/١٠م

٢٠١٨/٠٨/٠٧م

٢٠١٨/٠٩/٢٣م

د .إﺑراﻫﯾم ﺣﺳن اﻟﻣدﻫون

اﻟرﺋﯾس









٤

أ .ﻣﺎﺟد ﺿﯾﺎء اﻟدﯾن ﻛرﯾم

ﻋﺿو









٤

م .ﻋﺑداﻟﻣﻠك ﻋﺑداﷲ ﻓﺗﺢ اﻟدﯾن

ﻋﺿو









٤

ﻣﻛﺎﻓﺂت وﺑدﻻت ﺣﺿور أﻋﺿﺎء اﻟﻠﺟﻧﺔ :واﻓﻘت اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻣﺳﺎﻫﻣﯾن واﻟﺗﻲ ﻋﻘدت ﻓﻲ ٢٠١٧/١٢/١٢م
ﻋﻠﻰ ﺗﺣدﯾث ﻻﺋﺣﺔ ﻋﻣل ﻟﺟﻧﺔ اﻟﺗرﺷﯾﺣﺎت واﻟﻣﻛﺎﻓﺂت واﻟﺗﻲ ﺗﺿﻣﻧت ﺿواﺑط ﻋﻣل وﺗﺷﻛﯾل وﻣﻬﺎم وﻣﺳﺋوﻟﯾﺎت

وﺻﻼﺣﯾﺎت وﻣﻛﺎﻓﺂت وﺑدﻻت ﺣﺿور أﻋﺿﺎء اﻟﻠﺟﻧﺔ.

ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻓﺗﯾﺣﻲ اﻟﻘﺎﺑﺿﺔ  -ﺗﻘرﯾر ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﻋن اﻟﻌﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ ٢٠١٨م

٥٩

 -٣ﻟﺟﻧﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣــــﺎر
ﻗﺎم ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﻓﻲ دورﺗﻪ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺗﺷﻛﯾل ﻟﺟﻧﺔ ﻣﻧﺑﺛﻘﺔ ﻣن ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﺗﺳﻣﻰ ﻟﺟﻧﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ،واﻟﺗﻲ ﺑدأت

ﻓﻲ ٢٠١٦/٠٤/٢٢م وﺗﻧﺗﻬﻲ ﺑﺎﻧﺗﻬﺎء دورة ﻣﺟﻠس اﻹدارة اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺗﺎرﯾﺦ ٢٠١٩/٠٤/٢١م ،وﻣن ﺿﻣن أﻫم
ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:

 -١وﺿﻊ اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ وﺳﯾﺎﺳﺎت ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر ﺑﻣﺎ ﯾﺗﻧﺎﺳب ﻣﻊ طﺑﯾﻌﺔ وﺣﺟم اﻟﺷرﻛﺔ ،واﻟﺗﺣﻘق ﻣن ﺗﻧﻔﯾذﻫﺎ
ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟداﺧﻠﯾﺔ واﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺔ واﻟﺳوق ﺑﺷﻛل ﻋﺎم.
وﻣراﺟﻌﺗﻬﺎ وﺗﺣدﯾﺛﻬﺎ ً
 -٢ﺗﺣدﯾد ﻣﺳﺗوى ﻣﻘﺑول ﻟﻠﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﺗﻌرض ﻟﻬﺎ اﻟﺷرﻛﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺗﻠك اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات واﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﯾﻪ واﻟﺗﺣﻘق
ﻣن ﻋدم ﺗﺟﺎوز اﻟﺷرﻛﺔ ﻟﻪ.

 -٣اﻟﺗﺣﻘق ﻣن ﺟدوى اﺳﺗﻣرار اﻟﺷرﻛﺔ ﻓﻲ ﺗﻠك اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ،ﻣﻊ ﺗﺣدﯾد اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن ﻣﻘﺎﺑﻠﺗﻬﺎ ﺧﻼل
اﻹﺛﻧﻲ ﻋﺷر ﺷﻬ اًر اﻟﻘﺎدﻣﺔ.

 -٤اﻹﺷراف ﻋﻠﻰ ﻧظﺎم اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﺑﺎﻟﺷرﻛﺔ وﺗﻘﯾﯾم ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ ﻧظم وآﻟﯾﺎت ﺗﺣدﯾد وﻗﯾﺎس وﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻲ ﻗد
ﺗﺗﻌرض ﻟﻬﺎ اﻟﺷرﻛﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ دﺧوﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﻠك اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات وذﻟك ﻟﺗﺣدﯾد أوﺟﻪ اﻟﻘﺻور ﺑﻬﺎ.

وﺗﻌرﺿﻬﺎ ﻟﻬﺎ ﺑﺷﻛل دوري ،ﻣن ﺧﻼل إﺟراء اﺧﺗﺑﺎرات
 -٥إﻋﺎدة ﺗﻘﯾﯾم ﻗدرة اﻟﺷرﻛﺔ ﻋﻠﻰ اﺣﺗﻣﺎل اﻟﻣﺧﺎطر ّ
اﻟﺗﺣﻣل ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل.

 -٦ﺗﻘدﯾم اﻟﺗوﺻﯾﺎت ﻟﻠﻣﺟﻠس ﺣول اﻟﻣﺳﺎﺋل اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻﺳﺗﺛﻣﺎر.

 -٧ﺿﻣﺎن ﺗواﻓر اﻟﻣوارد ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر.
ﺿواﺑط اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر:

 -١ﯾﺗم اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻷﺻول اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻣوارد اﻟذاﺗﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ.

 -٢ﻋدم اﻟدﺧول ﻓﻲ اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﺑﺄﺳواق اﻟﺑﻠدان ذات اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﯾﺔ.
 -٣ﻋدم اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ ﺷرﻛﺎت ﺧﺎﺳرة أو ﻓﻲ ﺷرﻛﺎت ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺷﺑﻬﺔ ﻣﺎﻟﯾﺔ.

 -٤ﯾﺟب ﺗوزﯾﻊ اﻟﻣﺧﺎطر ﻗطﺎﻋﯾﺎً واﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻘﯾﺎدﯾﺔ وذات ﻣﻌدﻻت اﻟﻧﻣو اﻟﻌﺎﻟﯾﺔ.

 -٥ﻋدم اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺎت ذات اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻌﺎﻟﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﺗﺟﺎوز ﻣﻛررات رﺑﺣﯾﺗﻬﺎ اﻟﻧﺳب اﻟﻘﯾﺎﺳﯾﺔ.

 -٦ﯾﺟب أن ﯾﺗم ﺷراء وﺑﯾﻊ اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺻﻧدوق اﺳﺗﺛﻣﺎر أو ﻣﺣﻔظﺔ اﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺷرﻛﺔ
ﯾدﯾرﻫﺎ ﺷﺧص ﻣرﺧص ﻟﻪ وﻓﻘﺎً ﻟﻌﻘد إدارة ،ﻋﻠﻰ أن ﯾﻧص اﻟﻌﻘد ﺻراﺣﺔ ﻋﻠﻰ وﺟود ﻓﺻل ﺗﺎم ﺑﯾن

اﻟﺷرﻛﺔ وﻗ اررات اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ،وﻋدم ﺗﺿﻣن أي ﻣن ﺑﻧود اﻟﻌﻘد ﻣﺎ ﻗد ﯾﺗﻌﺎرض ﻣﻊ ذﻟك .وﯾﺳﺗﺛﻧﻰ ﻣن ذﻟك
ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻓﺗﯾﺣﻲ اﻟﻘﺎﺑﺿﺔ  -ﺗﻘرﯾر ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﻋن اﻟﻌﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ ٢٠١٨م

٦٠

اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﺗرة ﺳﻧﺔ أو أﻛﺛر ،ﻋﻠﻰ أن ﺗﻠﺗزم اﻟﺷرﻛﺔ ﻋدم ﺑﯾﻊ اﻟورﻗﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻗﺑل ﻣرور ﺳﻧﺔ ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ
أﺧر ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺷراء ﻟﻠورﻗﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﺋدة ﻟﻠﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ.

 -٧ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﺷرﻛﺔ إﺷﻌﺎر ﻫﯾﺋﺔ اﻟﺳوق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺄي ﻋﻘد إدارة ﯾﺗم ﺗوﻗﯾﻌﻪ ﺑﯾن اﻟﺷرﻛﺔ واﻟﺷﺧص اﻟﻣرﺧص
ﻟﻪ ،ﻣﻊ اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ رﻗم اﻟﻣﺣﻔظﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑذﻟك اﻟﻌﻘد.

-٨ﻋﻠﻰ اﻟﺷرﻛﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻘوم ﺑﺗوﺣﯾد ﻗواﺋﻣﻬﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﻊ ﺷرﻛﺎﺗﻬﺎ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ أن ﺗﺗﺄﻛد ﻣن اﻟﺗزام ﺗﻠك اﻟﺷرﻛﺎت

اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺿواﺑط اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻘرار.

 -٩اﻟﺗﻘﯾد ﺑﺎﻻﻟﺗزام ﺑﻣﺎ ﯾرد ﻣن اﻟﺟﻬﺎت اﻟرﺳﻣﯾﺔ )ﻫﯾﺋﺔ اﻟﺳوق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ،و ازرة اﻟﺗﺟﺎرة واﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ،إﻟﺦ( ﻣن
ﻧظم وﻟواﺋﺢ وﺗﻌﺎﻣﯾم ﺑﺷﺄن ﺿواﺑط اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر.
إﺟراءات ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر:
 -١ﯾﺗم ﻋرض اﻟﻔرص اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﻟﺟﻧﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر.
 -٢ﯾﻧﺎﻗش أﻋﺿﺎء ﻟﺟﻧﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻫذﻩ اﻟﻔرص ﺳواءاً ﺧﻼل اﺟﺗﻣﺎﻋﺗﻬم أو ﻋﺑر وﺳﺎﺋل اﻟﺗواﺻل اﻷﺧرى
)اﻹﯾﻣﯾل ،اﻟﻬﺎﺗف ،اﻟﻔﺎﻛس ،إﻟﺦ(.

 -٣ﻋﻧد ﻣواﻓﻘﺔ ﻟﺟﻧﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻣﺑدﺋﯾﺎً ﻋﻠﻰ اﻟﻔرﺻﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﺗﻘوم ﺑﺈﺻدار ﺗوﺻﯾﺔ ﺑﻌرﺿﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﻋﺿﺎء
ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺗﻬﺎ.

 -٤ﻋﻧد اﻋﺗﻣﺎد ﻣﺟﻠس اﻹدرة ﻟﺗوﺻﯾﺔ ﻟﺟﻧﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﯾﺗم اﺗﺧﺎذ ﻗرار ﻣن اﻟﻣﺟﻠس ﯾﺣدد ﻓﯾﻪ اﻟﻔرﺻﺔ
اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ وﺿواﺑط وﺣدود اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر.

 -٥ﺑﻌد اﻋﺗﻣﺎد اﻟﻣﺟﻠس ﻟﺗوﺻﯾﺔ ﻟﺟﻧﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﯾﻘوم اﻟﻣﺟﻠس ﺑﺗﻛﻠﯾف اﻟرﺋﯾس اﻟﺗﻧﻔﯾذي وﻣﻧﺣﻪ اﻟﺻﻼﺣﯾﺎت
اﻟﻼزﻣﺔ ﻟـﺗﻧﻔﯾذ ﻗرار اﻟﻣﺟﻠس ﺑﺎﻻﺳﺗﺛﻣﺎر.
وﺗﺗﻛون اﻟﻠﺟﻧﺔ ﻣن ﻋدد ) (٤ﻣن أﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﻛﻣﺎ ﻫو ﻣوﺿﺢ ﻓﻲ اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ:
اﺳم اﻟﻌﺿو

طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻌﺿوﯾﺔ

 ١أﺣﻣــد ﺣﺳن أﺣﻣــد ﻓﺗﯾﺣﻲ

رﺋﯾس اﻟﻠﺟﻧﺔ )رﺋﯾس ﻣﺟﻠس اﻹدارة(

 ٢اﻟدﻛﺗور /إﺑراﻫﯾم ﺣﺳن اﻟﻣدﻫون

ﻋﺿو اﻟﻠﺟﻧﺔ )ﻋﺿو ﻣﺟﻠس اﻹدارة(

 ٣اﻷﺳﺗﺎذ /ﻣﺎﺟد ﺿﯾﺎء اﻟدﯾن ﻛرﯾم

ﻋﺿو اﻟﻠﺟﻧﺔ )ﻋﺿو ﻣﺟﻠس اﻹدارة(

 ٤اﻷﺳﺗﺎذ /ﻋﻣر رﯾﺎض اﻟﺣﻣﯾدان

ﻋﺿو اﻟﻠﺟﻧﺔ )ﻋﺿو ﻣﺟﻠس اﻹدارة(

ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻓﺗﯾﺣﻲ اﻟﻘﺎﺑﺿﺔ  -ﺗﻘرﯾر ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﻋن اﻟﻌﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ ٢٠١٨م

٦١

وﻗد ﻋﻘدت ﻟﺟﻧﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ دورﺗﻬﺎ اﻟراﺑﻌﺔ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ ٢٠١٨م ﻋدد ) (٢اﺟﺗﻣﺎع ،وﻧوﺿﺢ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ
ﻣوﻗف ﺣﺿور أﻋﺿﺎء اﻟﻠﺟﻧﺔ ﻟﻬذﯾن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾن:
اﺳم اﻟﻌﺿو

ﻋدد اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺎت ) (٢اﺟﺗﻣﺎع

طﺑﯾﻌﺔ

اﻻﺟﺗﻣﺎع اﻷول

اﻟﻌﺿوﯾﺔ

اﻻﺟﺗﻣﺎع اﻟﺛﺎﻧﻲ

اﻟﻣﺟﻣوع

٢٠١٨/٠٣/٢٩م

٢٠١٨/٠٨/٠٨م

أﺣﻣد ﺣﺳن ﻓﺗﯾﺣﻲ

اﻟرﺋﯾس





٢

د .إﺑراﻫﯾم ﺣﺳن اﻟﻣدﻫون

ﻋﺿو





٢

أ .ﻣﺎﺟد ﺿﯾﺎء اﻟدﯾن ﻛرﯾم

ﻋﺿو





٢

أ .ﻋﻣر رﯾﺎض اﻟﺣﻣﯾدان

ﻋﺿو





٢

 -٤ﻟﺟﻧﺔ إدارة اﻟﻣﺧﺎطر
ﻗﺎم ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﺑﺗﺷﻛﯾل ﻟﺟﻧﺔ ﻣﻧﺑﺛﻘﺔ ﻣن ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﺗﺳﻣﻰ ﻟﺟﻧﺔ إدارة اﻟﻣﺧﺎطر ،وﺗﻧﺗﻬﻲ ﺑﺎﻧﺗﻬﺎء دورة

ﻣﺟﻠس اﻹدارة اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺗﺎرﯾﺦ ٢٠١٩/٠٤/٢١م ،وﻣن ﺿﻣن أﻫم ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻣﺎ ﺗم ذﻛرﻩ ﺳﺎﺑﻘﺎً ﺑﻔﺻل
"ﺳﯾﺎﺳﺔ إدارة اﻟﻣﺧﺎطر وﻣراﻗﺑﺗﻬﺎ".

وﺗﺗﻛون اﻟﻠﺟﻧﺔ ﻣن ﻋدد ) (٣أﻋﺿﺎء ﻛﻣﺎ ﻫو ﻣوﺿﺢ ﻓﻲ اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ:
طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻌﺿوﯾﺔ

اﺳم اﻟﻌﺿو

 ١اﻟدﻛﺗور /إﺑراﻫﯾم ﺣﺳن اﻟﻣدﻫون

رﺋﯾس اﻟﻠﺟﻧﺔ )ﻋﺿو ﻣﺟﻠس اﻹدارة(

 ٢اﻷﺳﺗﺎذ /ﻣﺎﺟد ﺿﯾﺎء اﻟدﯾن ﻛرﯾم

ﻋﺿو اﻟﻠﺟﻧﺔ )ﻋﺿو ﻣﺟﻠس اﻹدارة(

 ٣اﻟﻣﻬﻧدس /ﻋﺑداﻟﻣﻠك ﻋﺑداﷲ ﻓﺗﺢ اﻟدﯾن

ﻋﺿو اﻟﻠﺟﻧﺔ )ﻋﺿو ﻣﺟﻠس اﻹدارة(

وﻗد ﻋﻘدت ﻟﺟﻧﺔ إدارة اﻟﻣﺧﺎطر ﻓﻲ دورﺗﻬﺎ اﻷوﻟﻰ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ ٢٠١٨م ﻋدد ) (٢اﺟﺗﻣﺎع ،وﻧوﺿﺢ ﻓﯾﻣﺎ
ﯾﻠﻲ ﻣوﻗف ﺣﺿور أﻋﺿﺎء اﻟﻠﺟﻧﺔ ﻟﻬذا اﻻﺟﺗﻣﺎع:
اﺳم اﻟﻌﺿو

طﺑﯾﻌﺔ

ﻋدد اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺎت ) (٢اﺟﺗﻣﺎع
اﻻﺟﺗﻣﺎع اﻟﺛﺎﻧﻲ

اﻟﻌﺿوﯾﺔ

اﻻﺟﺗﻣﺎع اﻷول

٢٠١٨/٠٨/٠٧م

٢٠١٨/١٢/٣٠م

د .إﺑراﻫﯾم ﺣﺳن اﻟﻣدﻫون

اﻟرﺋﯾس





٢

أ .ﻣﺎﺟد ﺿﯾﺎء اﻟدﯾن ﻛرﯾم

ﻋﺿو





٢

م .ﻋﺑداﻟﻣﻠك ﻋﺑداﷲ ﻓﺗﺢ اﻟدﯾن

ﻋﺿو





٢

ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻓﺗﯾﺣﻲ اﻟﻘﺎﺑﺿﺔ  -ﺗﻘرﯾر ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﻋن اﻟﻌﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ ٢٠١٨م

اﻟﻣﺟﻣوع

٦٢

ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﻊ أطراف ذوي ﻋﻼﻗﺔ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ ٢٠١٨م

٤٢

 -(١ﺑﻠﻎ إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺗﻲ ﺗﻣت ﻣﻊ اﻟﻣرﻛز اﻟطﺑﻲ اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﻌﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ ٢٠١٨م ﻣﺑﻠﻎ  ٢,٨٣ﻣﻠﯾون ﷼ وﻫو
إﺟﻣﺎﻟﻲ ﻗﯾﻣﺔ ﺑﯾﻊ ﺑﺿﺎﺋﻊ إﻟﻰ اﻟﻣرﻛز اﻟطﺑﻲ اﻟدوﻟﻲ )ﻣن ﺿﻣن اﻟﺑﺿﺎﺋﻊ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻣل ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺷرﻛﺔ وﺗﻘوم ﺑﺑﯾﻌﻬﺎ( ،ودون
ﺷروط ﺗﻔﺿﯾﻠﯾﺔ.

 -(٢أﻋﻠﻧت اﻟﺷرﻛﺔ ﺑﻣوﻗﻊ ﺗداول ﺑﺗﺎرﯾﺦ  ٢٩ﯾﻧﺎﯾر ٢٠١٩م ﻋن ﻗﯾﺎﻣﻬﺎ ﺑﺗﺎرﯾﺦ ﯾوم اﻟﺛﻼﺛﺎء اﻟﻣواﻓق ٢٠١٩/٠١/٢٩م

ﺑﺑﯾﻊ ﺑﺿﺎﻋﺔ إﻟﻰ اﻟﻣرﻛز اﻟطﺑﻲ اﻟدوﻟﻲ )ﻣن ﺿﻣن اﻟﺑﺿﺎﺋﻊ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻣل ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺷرﻛﺔ وﺗﻘوم ﺑﺑﯾﻌﻬﺎ( ﺑﻘﯾﻣﺔ ١،٨٣٨،٧٨٢
)ﻣﻠﯾون وﺛﻣﺎﻧﻣﺎﺋﺔ وﺛﻣﺎﻧﯾﺔ وﺛﻼﺛون أﻟﻔﺎً وﺳﺑﻌﻣﺎﺋﺔ واﺛﻧﺎن وﺛﻣﺎﻧون( رﯾﺎﻻً ﺳﻌودﯾﺎً ،ﻧﻘداً ودون ﺷروط ﺧﺎﺻﺔ.

ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻷي أﻋﻣﺎل أو ﻋﻘود ﺗﻛون اﻟﺷرﻛﺔ طرﻓﺎً ﻓﯾﻬﺎ ،وﻓﯾﻬﺎ أو ﻛﺎﻧت ﻓﯾﻬﺎ ﻣﺻﻠﺣﺔ ﻷﺣد أﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس

اﻹدارة أو ﻛﺑﺎر اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﯾن أو ﻷي ﺷﺧص ذي ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺄي ﻣﻧﻬم

٤٣

 -(١ﯾﺷﻐل ﻋﺿو ﻣﺟﻠس اﻹدارة اﻟدﻛﺗور /ﻣﺣﻣد أﺣﻣد ﺣﺳن ﻓﺗﯾﺣﻲ ﻣﻧﺻب اﻟﻣدﯾر اﻟﻌﺎم ﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻛﻣﺎﻟﯾﺔ
اﻟﺛﻣﯾﻧﺔ اﻟﻣﺣدودة وﯾﻣﺗﻠك ﻓﯾﻬﺎ ﻧﺳﺑﺔ  %٢٠ﻣن رأس اﻟﻣﺎل ،ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺗﻣﺗﻠك ﺷرﻛﺔ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻓﺗﯾﺣﻲ اﻟﻘﺎﺑﺿﺔ ﻧﺳﺑﺔ

 %٨٠ﻣن رأﺳﻣﺎﻟﻬﺎ وﻗد ﺑﻠﻎ إﺟﻣﺎﻟﻲ ﻣﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎﻩ ﻣن رواﺗب وﻣزاﯾﺎ أﺧرى ﻧظﯾر إدارﺗﻪ ﻟﻬذﻩ اﻟﺷرﻛﺔ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم
اﻟﻣﺎﻟﻲ ٢٠١٨م ﻣﺑﻠﻎ  ٩٧٢أﻟف ﷼ ﺳﻌودي.
طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻌﻣل أو اﻟﻌﻘد

ﻣﺑﻠﻎ اﻟﻌﻣل أو اﻟﻌﻘد

اﺳم اﻟﻌﺿو /ﻛﺑﺎر
اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﯾن أو أي ﺷﺧص
ذي ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺄي ﻣﻧﻬم

١

ﻋﻘد ﻋﻣل ﻟوظﯾﻔﺔ ﻣدﯾر ﻋﺎم رواﺗب وﺑدل ﺳﻛن وﺑدل اﻧﺗﻘﺎل ﺑﻠﻐت ﻋﺿو

ﻟﻠﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﺷرﻛﺔ ﺗﺟﺎرة اﻟﺳﻠﻊ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ ٢٠١٨م  ٩٧٢أﻟف اﻟدﻛﺗور/

اﻟﻛﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺛﻣﯾﻧﺔ اﻟﻣﺣدودة

﷼ ﺳﻌودي

ﻣﺟﻠس
ﻣﺣﻣد

ﺣﺳن ﻓﺗﯾﺣﻲ

اﻹدارة
أﺣﻣد

** وﻣن اﻟﺟدﯾر ﺑﺎﻟذﻛر أن ﺳـ ـ ـ ـ ـ ــﻌﺎدة اﻟﺷـ ـ ـ ـ ـ ــﯾﺦ /أﺣﻣد ﺣﺳــــــــن ﻓﺗﯾﺣﻲ ﻗد أرﺳـ ـ ـ ـ ـ ــل ﺧطﺎﺑﺎً إﻟﻰ اﻟﺷـ ـ ـ ـ ـ ــرﻛﺔ ﺑﺗﺎرﯾﺦ

٢٠١٨/٠١/٠١م ﯾﺧطر ﻓﯾﻪ اﻟﺷـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرﻛﺔ ﺑرﻏﺑﺗﻪ ﻓﻲ إﻧﻬﺎء ﻋﻘد إﯾﺟﺎر اﻟدور اﻟﺳـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎدس اﻟﻣؤﺟر ﻟﻪ –اﻋﺗﺑﺎ اًر ﻣن
ﺗﺎرﯾﺧﻪ -ﻣﻊ ﺗﻧﺎزﻟﻪ ﻋن ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻹﯾﺟﺎرﯾﺔ اﻟﻣدﻓوﻋﺔ ﻣﺳـ ـ ـ ــﺑﻘﺎً ﺣﺗﻰ ٢٠١٨/٠٤/٣٠م ،ﺑﺎﻹﺿـ ـ ـ ــﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻧﺎزﻟﻪ

ﻋن اﻟدﯾﻛورات واﻷﺛﺎﺛﺎت اﻟﻣوﺟودة ﺑﺎﻟﻌﯾن اﻟﻣﺳﺗﺄﺟرة ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﺷرﻛﺔ.

 - ٤٢اﻟﻔﻘﺮة  (٣٣ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة اﻟﺘﺴﻌﻮن – ﻻﺋﺤﺔ ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت )اﻹﻓﺼﺎح ﻓﻲ ﺗﻘﺮﯾﺮ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة(
 - ٤٣اﻟﻔﻘﺮة  (٣٤ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة اﻟﺘﺴﻌﻮن – ﻻﺋﺤﺔ ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت )اﻹﻓﺼﺎح ﻓﻲ ﺗﻘﺮﯾﺮ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة(

ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻓﺗﯾﺣﻲ اﻟﻘﺎﺑﺿﺔ  -ﺗﻘرﯾر ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﻋن اﻟﻌﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ ٢٠١٨م

٦٣

اﻹﺟراءات اﻟﺗﻲ اﺗﺧذﻫﺎ ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﻹﺣﺎطﺔ أﻋﺿﺎﺋﻪ –وﺑﺧﺎﺻﺔ ﻏﯾر اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﯾن -ﻋﻠﻣﺎً ﺑﻣﻘﺗرﺣﺎت

اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن وﻣﻠﺣوظﺎﺗﻬم

٤٤

 -(١دﺷﻧت اﻟﺷرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم ٢٠١٧م ﻋﻠﻰ ﻣوﻗﻌﻬﺎ اﻟرﺳﻣﻲ ) (www.fitaihi.com.saﺻﻔﺣﺔ ﺧﺎﺻﺔ
ﻟﻠﻣﺳﺎﻫﻣﯾن )ﻋﻼﻗﺎت اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن –  (Investor Relationsﯾﻣﻛﻧﻬم ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻣﻌرﻓﺔ ﻛﯾﻔﯾﺔ إرﺳﺎل ﺑرﯾد
إﻟﻛﺗروﻧﻲ )ﻣوﺟﻪ إﻟﻰ أﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻹدارة( ﯾﺗﺿﻣن ﻣﻘﺗرﺣﺎﺗﻬم وﻣﻼﺣظﺎﺗﻬم ﺣول اﻟﺷرﻛﺔ وأداﺋﻬﺎ.
 -(٢ﺗوﺟد ﺻﻔﺣﺔ أﺧرى ﻋﻠﻰ اﻟﻣوﻗﻊ اﻟرﺳﻣﻲ ﻟﻠﺷرﻛﺔ ﺑﻌﻧوان )اﺗﺻل ﺑﻧﺎ( ﻣﺳﺟل ﺑﻬﺎ اﻟﺑرﯾد اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ
) (sh@fitaihi.com.saاﻟذي ﯾﻣﻛن ﻷﺻﺣﺎب اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﺳﺗﺧداﻣﻪ ﻹﺑﻼغ أﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس إدارة اﻟﺷرﻛﺔ ﺑﻣﺎ
ﯾرﻏﺑوﻧﻪ ﻋﺑر ﺳﻛرﺗﯾر ﻣﺟﻠس اﻹدارة.
 -(٣ﺗﻘوم ﻟﺟﻧﺔ اﻟﺗرﺷﯾﺣﺎت واﻟﻣﻛﺎﻓﺂت ﺑﺈﺣﺎطﺔ اﻟرﺋﯾس اﻟﺗﻧﻔﯾذي وأﻋﺿﺎء اﻟﻣﺟﻠس -وﺑﺧﺎﺻﺔ ﻏﯾر اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﯾن-
ﺑﻣﻘﺗرﺣﺎت اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن -اﻟواردة إﻟﯾﻬﺎ -ﺣﯾﺎل اﻟﺷرﻛﺔ وأداﺋﻬﺎ.
 -(٤ﯾﻘوم أﻣﯾن ﺳر اﻟﻠﺟﻧﺔ ﺑﺈﺣﺎطﺔ اﻟرﺋﯾس اﻟﺗﻧﻔﯾذي وأﻋﺿﺎء ﻟﺟﻧﺔ اﻟﺗرﺷﯾﺣﺎت واﻟﻣﻛﺎﻓﺂت ﺑﻣﻘﺗرﺣﺎت اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن
–اﻟواردة إﻟﯾﻪ -ﺣﯾﺎل اﻟﺷرﻛﺔ وأداﺋﻬﺎ.
 -(٥أﯾﺿﺎً ﯾﻣﻛن ﻷﺻﺣﺎب اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻻﺗﺻﺎل ﻋﻠﻰ ﻫﺎﺗف رﻗم ) (٠١٢ - ٢٦٠٤٢٠٠ﻟﻠﺗواﺻل ﻣﻊ ﺳﻛرﺗﯾر
ﻣﺟﻠس اﻹدارة ٕواﺑﻼﻏﻪ ﻣﺎ ﯾودون ﻧﻘﻠﻪ ﻣن ﻣﻘﺗرﺣﺎت أو ﻣﻼﺣظﺎت إﻟﻰ أﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس إدارة اﻟﺷرﻛﺔ ،أو اﻟﺗواﺻل
ﻣﻌﻪ ﻋﻠﻰ ﺑرﯾدﻩ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ ).(sh@fitaihi.com.sa

 -(٦ﯾﻣﻛن ﻣراﺳﻠﺔ رﺋﯾس ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺑرﯾدﻩ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ ،Audit.Head@fitaihi.com.sa :وﻛذﻟك
ﯾﻣﻛن اﻟﺗواﺻل اﻟﻣﺑﺎﺷر واﻟﺧﺎص ﻋﺑر اﻹﯾﻣﯾل ﻣﻊ ﺑﻘﯾﺔ أﻋﺿﺎء ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ )وﺟﻣﯾﻌﻬم ﻣﺳﺗﻘﻠون( ﻋﺑر اﻟﻣوﻗﻊ
اﻟرﺳﻣﻲ ﻟﻠﺷرﻛﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺗرﻧت.
 -(٧ﯾﺳﻌﻰ أﻋﺿﺎء اﻟﻣﺟﻠس واﻟﻠﺟﺎن وﺳﻛرﺗﯾر ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﺑﺎﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ﺳرﯾﺔ اﻟﺗواﺻل ﻣﻊ أﺻﺣﺎب
اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ ،وﺗوﻓﯾر اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻬم.
 -(٨اﻟرد ﻋﻠﻰ ﺷﻛﺎوى اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن أو ﺣﻠﻬﺎ ﻓﻲ أﺳرع وﻗت ﻣﻣﻛن وﺑﻣﺎ ﻻ ﯾﺗﻌدى  ١٠أﯾﺎم ﻋﻣل.

 - ٤٤اﻟﻔﻘﺮة  (٥ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة اﻟﺘﺴﻌﻮن – ﻻﺋﺤﺔ ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت )اﻹﻓﺼﺎح ﻓﻲ ﺗﻘﺮﯾﺮ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة(

ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻓﺗﯾﺣﻲ اﻟﻘﺎﺑﺿﺔ  -ﺗﻘرﯾر ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﻋن اﻟﻌﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ ٢٠١٨م

٦٤

اﻟﻣدﻓوﻋﺎت اﻟﻧظﺎﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ

٤٥

ﯾوﺿﺢ اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ اﻟﻣدﻓوﻋﺎت اﻟﻧظﺎﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻟﺳداد أﯾﺔ زﻛﺎة أو ﺿراﺋب أو رﺳوم أو ﻣﺳﺗﺣﻘﺎت أﺧرى وﻟم

ﺗﺳدد ﺣﺗﻰ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺳﻧوﯾﺔ ﻣﻊ وﺻف ﻣوﺟز ﻟﻬﺎ ﻣﻊ ﺑﯾﺎن أﺳﺑﺎﺑﻬﺎ:
)ﺑﺎﻷﻟف ﷼(
اﻟﻣﺳﺗﺣق ﺣﺗﻰ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻔﺗرة

اﻟﺑﯾﺎن

وﺻف ﻣوﺟز ﻟﻬﺎ

اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺳﻧوﯾﺔ وﻟم ﯾﺳدد

اﻟزﻛﺎة

٥،٢٩٧

اﻟﺿرﯾﺑﺔ

-

اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺗﺄﻣﯾﻧﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ

٩١

اﻟﻣﺳدد زﻛﺎة ﻋﺎم ٢٠١٧م

 اﻟﻣﺳﺗﺣق زﻛﺎة ﻋﺎم ٢٠١٨ماﻟﺗــﺄﻣﯾﻧــﺎت اﻻﺟﺗﻣــﺎﻋﯾــﺔ دﯾﺳ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻣﺑر ﺳددت ﻓﻲ ﯾﻧﺎﯾر ٢٠١٩م

٢٠١٨م

ﺗﻔﺎﺻﯾل أﺳﻬم اﻟﺧزﯾﻧﺔ اﻟﻣﺣﺗﻔظ ﺑﻬﺎ وﺗﻔﺎﺻﯾل اﺳﺗﺧداﻣﺎت ﻫذﻩ اﻷﺳﻬم
ﻋدد أﺳﻬم اﻟﺧزﯾﻧﺔ اﻟﻣﺣﺗﻔظ

ﻗﯾﻣﺗﻬﺎ

ﺑﻬﺎ ﻣن ﻗﺑل اﻟﺷرﻛﺔ

ﺑﯾﺎن اﻷﺳﺑﺎب

٤٦

ﺗﻔﺎﺻﯾل اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ

ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﻬﺎ

ﻻ ﯾوﺟد

-

-

-

ﻻ ﯾوﺟد

-

-

-

 - ٤٥اﻟﻔﻘﺮة  (٣٧ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة اﻟﺘﺴﻌﻮن – ﻻﺋﺤﺔ ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت )اﻹﻓﺼﺎح ﻓﻲ ﺗﻘﺮﯾﺮ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة(
 - ٤٦اﻟﻤﺎدة  (١٥ﻣﻦ اﻟﻀﻮاﺑﻂ واﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﯿﺔ اﻟﺼﺎدرة ﺗﻨﻔﯿﺬاً ﻟﻨﻈﺎم اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ اﻟﻤﺪرﺟﺔ
اﻟﻔﻘﺮة  (٣٨ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة اﻟﺘﺴﻌﻮن – ﻻﺋﺤﺔ ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت )اﻹﻓﺼﺎح ﻓﻲ ﺗﻘﺮﯾﺮ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة(

ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻓﺗﯾﺣﻲ اﻟﻘﺎﺑﺿﺔ  -ﺗﻘرﯾر ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﻋن اﻟﻌﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ ٢٠١٨م

٦٥

ﺳﺎدﺳﺎً :ﻧظﺎم اﻟﺣوﻛﻣــﺔ

ﺗﺣرص ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻓﺗﯾﺣﻲ اﻟﻘﺎﺑﺿﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻟﺗزام اﻟﺗﺎم ﺑﻘواﻋد ﺣوﻛﻣﺔ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻘق ﺗطﺑﯾق أﻧظﻣﺔ اﻟرﻗﺎﺑﺔ

اﻟداﺧﻠﯾﺔ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ،وﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﺷﻔﺎﻓﯾﺔ ،واﻻﻟﺗزام ﺑﻣﺑﺎدئ إدارة اﻟﻣﺧﺎطر .ﻛﻣﺎ ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ إدﺧﺎل أﺣدث ﻣﻌﺎﯾﯾر
اﻷداء ﻓﻲ إﺷراﻓﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﻋﻣﺎﻟﻬﺎ ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﺗوﺟﯾﻬﺎت اﻟﺻﺎدرة ﻣن ﻫﯾﺋﺔ اﻟﺳوق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وو ازرة اﻟﺗﺟﺎرة واﻻﺳﺗﺛﻣﺎر.
وﻗد اﻋﺗﻣدت ﺟﻣﻌﯾﺔ ﻣﺳﺎﻫﻣﻲ اﻟﺷرﻛﺔ ﻓﻲ ٢٠١٢/٠٤/٠٤م دﻟﯾل اﻟﺣوﻛﻣﺔ اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ،واﻟذي ﺗم اﻋﺗﻣﺎد
ﺗﺣدﯾﺛﻪ ﻣن ﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن اﻟﻣﻧﻌﻘدة ﺑﺗﺎرﯾﺦ ٢٠١٧/١٢/١٢م.

واﺳﺗﻧﺎداً إﻟﻰ اﻟﻔﻘرة ) (١ﻣن اﻟﻣﺎدة اﻟﺗﺳﻌون ﺑﻼﺋﺣﺔ ﺣوﻛﻣﺔ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺻﺎدرة ﻋن ﻫﯾﺋﺔ اﻟﺳوق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ،ﻓﺈن

اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺗطﺑق ﻣﺎ ورد ﺑﻼﺋﺣﺔ اﻟﺣوﻛﻣﺔ ﻣن ﻣواد إﻟزاﻣﯾﺔ ،ﺧﺎﺻﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
-(١

٤٧

ﺣﻘوق اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن واﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ ﺗﺳﻬﯾل ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن ﻟﺣﻘوﻗﻬم وﺣﺻوﻟﻬم ﻋﻠﻰ

اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ،وﺣﻘوﻗﻬم أﺛﻧﺎء اﻧﻌﻘﺎد ﺟﻣﻌﯾﺎت اﻟﺷرﻛﺔ ،وﺣﻘوق اﻟﺗﺻوﯾت ،وﺣﻘوق اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن ﻓﻲ أرﺑﺎح
اﻷﺳﻬم ،وﺣق اﻟﺗﺻرف ﻓﻲ اﻷﺳﻬم ،ﻛﻣﺎ وﻓرت اﻹدارة اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳﺎﻫﻣﯾن ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ

ﺗُﻣﻛﻧﻬم ﻣن ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﺣﻘوﻗﻬم ﻋﻠﻰ أﻛﻣل وﺟﻪ ،ﺑﺣﯾث ﺗﻛون ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻓﯾﺔ ودﻗﯾﻘﺔ ،وﻣﺣدﺛﺔ ﺑطرﯾﻘﺔ

-(٢

ﻣﻧﺗظﻣﺔ وﻓﻲ اﻟﻣواﻋﯾد اﻟﻣﺣددة ،ودون ﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾﻧﻬم.

اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻺﻓﺻﺎح واﻟﺷﻔﺎﻓﯾﺔ واﻹﻓﺻﺎح ﻓﻲ ﺗﻘرﯾر ﻣﺟﻠس اﻹدارة.

-(٣

ﻣﺟﻠس اﻹدارة ووظﺎﺋﻔﻪ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ وﻣﺳﺋوﻟﯾﺎﺗﻪ وﺗﻛوﯾﻧﻪ وﻟﺟﺎﻧﻪ اﻟﻣﻧﺑﺛﻘﺔ ،وﻣﻛﺎﻓﺂﺗﻬم وﺗﻌﺎرض اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ.

-(٤

اﻻﻟﺗزام ﺑﻧﺷر اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟرﺑﻊ ﺳﻧوﯾﺔ واﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺳﻧوﯾﺔ ﺧﻼل اﻟﻣواﻋﯾد اﻟﻧظﺎﻣﯾﺔ وذﻟك ﺑﻣوﻗﻊ

-(٥

إﻋداد ﺗﻘرﯾر ﻣﺟﻠس اﻹدارة وﻓق ﻗواﻋد ﻻﺋﺣﺔ ﺣوﻛﻣﺔ اﻟﺷرﻛﺎت.

ﺗداول.

-(٦

اﻻﻟﺗزام ﺑﺻﯾﻐﺔ اﻹﻋﻼﻧﺎت اﻟﺗﻲ ﺣددﺗﻬﺎ ﻫﯾﺋﺔ اﻟﺳوق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻣواﻋﯾد ﻧﺷر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺟوﻫرﯾﺔ طﺑﻘﺎً

-(٧

ﺻﯾﺎﻏﺔ ﻗواﻋد اﻟﺳﻠوك اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻟﻠﻣدﯾرﯾن واﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺔ ﺑﺣﯾث ﺗواﻓق اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ واﻷﺧﻼﻗﯾﺔ

-(٨

اﻟﻔﺻل ﺑﯾن ﻣﻧﺻب رﺋﯾس ﻣﺟﻠس اﻹدارة وأي ﻣﻧﺻب ﺗﻧﻔﯾذي ﺑﺎﻟﺷرﻛﺔ ﻣﺛل ﻣﻧﺻب اﻟﻌﺿو اﻟﻣﻧﺗدب أو

ﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺎت اﻟﻬﯾﺋﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺈﻋﻼﻧﺎت اﻟﺷرﻛﺎت.

اﻟﺳﻠﯾﻣﺔ وﺗﻧظم اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾﻧﻬم وﺑﯾن أﺻﺣﺎب اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ.
اﻟرﺋﯾس اﻟﺗﻧﻔﯾذي أو اﻟﻣدﯾر اﻟﻌﺎم.

 - ٤٧اﻟﻔﻘﺮة  (١ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة اﻟﺘﺴﻌﻮن – ﻻﺋﺤﺔ ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت )اﻹﻓﺼﺎح ﻓﻲ ﺗﻘﺮﯾﺮ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة(

ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻓﺗﯾﺣﻲ اﻟﻘﺎﺑﺿﺔ  -ﺗﻘرﯾر ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﻋن اﻟﻌﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ ٢٠١٨م

٦٦

اﻷﺣﻛﺎم اﻟﺗﻲ ﻟم ﯾﺗم ﺗطﺑﯾﻘﻬﺎ ﻣن ﻻﺋﺣﺔ اﻟﺣوﻛﻣﺔ:

٤٨

ﺗطﺑق اﻟﺷرﻛﺔ ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﻏﺎﻟﺑﯾﺔ ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ ﻻﺋﺣﺔ ﺣوﻛﻣﺔ اﻟﺷرﻛﺎت ﻛﻠﯾﺎً وﺟزﺋﯾﺎً ﻣن ﺧﻼل ﻣﻧظوﻣﺔ

اﻟﻧظﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ واﻟﻠواﺋﺢ واﻹﺟراءات اﻟداﺧﻠﯾﺔ وﻛذﻟك اﻟﻠواﺋﺢ اﻟﻧظﺎﻣﯾﺔ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ،إﻟﻰ ﺟﺎﻧب ﺗطﺑﯾﻘﻬﺎ ﻟﻠﻣﻌﺎﯾﯾر

اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﺎرف ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ .ﻛﻣﺎ ﺗﻌﻣل اﻟﺷرﻛﺔ داﺋﻣﺎً ﻋﻠﻰ ﺗطوﯾر اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت
واﻹﺟراءات اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﺑﺻﻔﺔ ﻣﺳﺗﻣرة.

ﻋﻘوﺑﺔ/ﺟزاء ﻣﻔروض ﻋﻠﻰ اﻟﺷرﻛﺔ ﻣن اﻟﻬﯾﺋﺔ أو ﻣن أي ﺟﻬﺔ إﺷراﻓﯾﺔ أو ﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ أو ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ
أﺳﺑﺎب اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ

اﻟﻌﻘوﺑﺔ/اﻟﺟزاء/اﻟﺗدﺑﯾر

اﻻﺣﺗرازي/اﻟﻘﯾد اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ
ﻻ ﯾوﺟد

-

اﻟﺟﻬﺔ اﻟﻣوﻗﻌﺔ
ﻟﻠﻣﺧﺎﻟﻔﺔ

-

٤٩

ﺳﺑل ﻋﻼﺟﻬﺎ وﺗﻔﺎدي

وﻗوﻋﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل
-

 - ٤٨اﻟﻔﻘﺮة  (١ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة اﻟﺘﺴﻌﻮن – ﻻﺋﺤﺔ ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت )اﻹﻓﺼﺎح ﻓﻲ ﺗﻘﺮﯾﺮ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة(
 - ٤٩اﻟﻔﻘﺮة  (٩ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة اﻟﺘﺴﻌﻮن – ﻻﺋﺤﺔ ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت )اﻹﻓﺼﺎح ﻓﻲ ﺗﻘﺮﯾﺮ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة(

ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻓﺗﯾﺣﻲ اﻟﻘﺎﺑﺿﺔ  -ﺗﻘرﯾر ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﻋن اﻟﻌﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ ٢٠١٨م

٦٧

طﻠﺑﺎت اﻟﺷرﻛﺔ ﻟﺳﺟل اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن

٥٠

ﻗﺎﻣت إدارة اﻟﺷرﻛﺔ ﺑطﻠب ) (١٠ﺗﻘﺎرﯾر ﺳﺟل ﻣﺳﺎﻫﻣﯾن ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ ٢٠١٨م ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
ﻋﺪد طﻠﺒﺎت
اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻟﺴﺠﻞ
اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ

ﺳﺑب طﻠب اﻟﺗﻘرﯾر

ﺗﺎرﯾﺦ اﻟطﻠب

١

٢٠١٨/٠٢/٢٨م

إﻋداد اﻟﺗﻘرﯾر اﻟﺳﻧوي ﻟﻣﺟﻠس اﻹدارة

٢

٢٠١٨/٠٣/١٩م

ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ دورﯾﺔ ﻟﻣﻠﻛﯾﺔ أﺳﻬم اﻟﺷرﻛﺔ ﺑﺎﻟﺳوق

٣

٢٠١٨/٠٤/١٨م

ﺗﺣدﯾث ﺑﯾﺎﻧﺎت ﻟﻣراﺟﻊ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت

٤

٢٠١٨/٠٥/١٤م

اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻌﺎدﯾﺔ اﻟﺗﺎﺳﻌﺔ ﻋﺷر

٥

٢٠١٨/٠٥/١٦م

ﻣﻠف ﻣﺳﺗﺣﻘﻲ أرﺑﺎح ﻋﺎم ٢٠١٧م

٦

٢٠١٨/٠٦/١١م

ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ دورﯾﺔ ﻟﻣﻠﻛﯾﺔ أﺳﻬم اﻟﺷرﻛﺔ ﺑﺎﻟﺳوق

٧

٢٠١٨/٠٧/٠٢م

ﺗﺣدﯾث ﺑﯾﺎﻧﺎت ﻟﻣراﺟﻊ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت

٨

٢٠١٨/٠٩/١١م

ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ دورﯾﺔ ﻟﻣﻠﻛﯾﺔ أﺳﻬم اﻟﺷرﻛﺔ ﺑﺎﻟﺳوق

٩

٢٠١٨/١٠/١٨م

ﺗﺣدﯾث ﺑﯾﺎﻧﺎت ﻟﻣراﺟﻊ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت

١٠

٢٠١٨/١٢/٢٧م

إﻋداد اﻟﺗﻘرﯾر اﻟﺳﻧوي ﻟﻣﺟﻠس اﻹدارة

إﻗــ اررات

٥١

* ﺗﻘر اﻟﺷرﻛﺔ ﺑﻣﺎ ﯾﻠﻲ:

· أن ﺳﺟﻼت اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت أﻋ ﱠدت ﺑﺎﻟﺷﻛل اﻟﺻﺣﯾﺢ.

· أن ﻧظﺎم اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ أﻋ ﱠد ﻋﻠﻰ أﺳس ﺳﻠﯾﻣﺔ وﻧﻔذ ﺑﻔﺎﻋﻠﯾﺔ.
· أﻧﻪ ﻻ ﯾوﺟد أي ﺷك ﯾذﻛر ﻓﻲ ﻗدرة اﻟﻣﺻدر ﻋﻠﻰ ﻣواﺻﻠﺔ ﻧﺷﺎطﻪ.
* ﺗؤﻛد اﻟﺷرﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﺗطﺑﯾق ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﺻﺎدرة ﻋن اﻟﻬﯾﺋﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﯾن اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﯾن.

٥٢

 - ٥٠اﻟﻔﻘﺮة  (٣٢اﻟﻤﺎدة اﻟﺘﺴﻌﻮن – ﻻﺋﺤﺔ ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت )اﻹﻓﺼﺎح ﻓﻲ ﺗﻘﺮﯾﺮ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة(
 - ٥١اﻟﻔﻘﺮة  (٣٩ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة اﻟﺘﺴﻌﻮن – ﻻﺋﺤﺔ ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت )اﻹﻓﺼﺎح ﻓﻲ ﺗﻘﺮﯾﺮ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة(
 - ٥٢اﻟﻔﻘﺮة  (٢١ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة اﻟﺘﺴﻌﻮن – ﻻﺋﺤﺔ ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت )اﻹﻓﺼﺎح ﻓﻲ ﺗﻘﺮﯾﺮ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة(

ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻓﺗﯾﺣﻲ اﻟﻘﺎﺑﺿﺔ  -ﺗﻘرﯾر ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﻋن اﻟﻌﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ ٢٠١٨م

٦٨

* ﺗؤﻛد اﻟﺷرﻛﺔ أﻧﻪ ﻟم ﯾﺣدث أن ﺗﺳﻠﻣت ﻣن اﻟﻣﺣﺎﺳب اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻠﺷرﻛﺔ طﻠﺑﺎً ﺑﺎﻧﻌﻘﺎد اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ

اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﻬﯾﺔ.

* ﺗﻘر ﺷ ـ ـ ــرﻛﺔ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻓﺗﯾﺣﻲ اﻟﻘﺎﺑﺿ ـ ـ ــﺔ وﺷ ـ ـ ــرﻛﺎﺗﻬﺎ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﺑﻌدم وﺟود أﯾﺔ ﻗروض ﻋﻠﯾﻬﺎ )ﺳـ ـ ـ ـواء ﻛﺎﻧت واﺟﺑﺔ
اﻟﺳـ ــداد ﻋﻧد اﻟطﻠب أو ﻏﯾر ذﻟك( ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ ٢٠١٨م ،وﻋﻠﯾﻪ ﻻ ﺗوﺟد أﯾﺔ ﻣﺑﺎﻟﻎ دﻓﻌﺗﻬﺎ اﻟﺷـ ــرﻛﺔ ﺳـ ــداداً
ﻷﯾﺔ ﻗروض ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ ٢٠١٨م.
ﻣﺑﻠﻎ أﺻل

اﺳم اﻟﺟﻬﺔ

اﻟﻣﺎﻧﺣﺔ ﻟﻠﻘرض
١

ﻻ ﯾوﺟد

اﻟﻘرض

-

٥٣

ﻣدة اﻟﻘرض

-

اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣدﻓوﻋﺔ ﺳداداً
ﻟﻠﻘرض ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ

-

اﻟﻣدﯾوﻧﯾﺔ اﻹﺟﻣﺎﻟﯾﺔ

اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣﺗﺑﻘﻲ
ﻣن اﻟﻘرض

-

ﻟﻠﺷرﻛﺔ وﺷرﻛﺎﺗﻬﺎ
اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ

-

* ﺗؤﻛد اﻟﺷرﻛﺔ أﻧﻪ ﻟم ﯾﺣدث أن ﺗﺳﻠﻣت ﻣن ﻣﺳﺎﻫﻣﯾن ﯾﻣﻠﻛون  %٥ﻣن رأس اﻟﻣﺎل أو أﻛﺛر طﻠﺑﺎً ﺑﺎﻧﻌﻘﺎد اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ

اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﻬﯾﺔ ،أو إﺿﺎﻓﺔ ﻣوﺿوع أو أﻛﺛر إﻟﻰ ﺟدول أﻋﻣﺎل اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻧد إﻋدادﻩ.
* ﺗؤﻛد اﻟﺷرﻛﺔ أﻧﻬﺎ ﻟم ﺗﺿﻊ أي إﺟراء ﻗد ﯾؤدي إﻟﻰ إﻋﺎﻗﺔ اﺳﺗﺧدام اﻟﻣﺳﺎﻫم ﻟﺣﻘﻪ ﻓﻲ اﻟﺗﺻوﯾت.

* ﺗؤﻛد اﻟﺷرﻛﺔ أن ﻟﻠﻣﺳﺎﻫم اﻟﺣق ﻓﻲ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻧﺻﯾب ﻣن ﻣوﺟودات اﻟﺷرﻛﺔ ﻋﻧد اﻟﺗﺻﻔﯾﺔ ،وﺣق ﻣراﻗﺑﺔ

ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺟﺎء ﺑﺎﻟﻧظﺎم اﻷﺳــﺎﺳــﻲ
أﻋﻣﺎل ﻣﺟﻠس اﻹدارة ورﻓﻊ دﻋوى اﻟﻣﺳــؤوﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﻋﺿــﺎء اﻟﻣﺟﻠس ،وذﻟك ً
ﻟﻠﺷرﻛﺔ .وﻟﻪ ﺣق ﺣﺿور اﻟﺟﻣﻌﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ،واﻻﺷﺗراك ﻓﻲ ﻣداوﻻﺗﻬﺎ واﻟﺗﺻوﯾت ﻋﻠﻰ ﻗ ارراﺗﻬﺎ ،وﻛل ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ
اﻟﻣﺎدة اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ )اﻟﺣﻘوق اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻷﺳﻬم( ﺑﻼﺋﺣﺔ ﺣوﻛﻣﺔ اﻟﺷرﻛﺎت.

٥٤

* ﻟم ﺗﻘم أي ﺟﻬﺔ ﺑطﻠب اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﺳ ـ ــﻧوﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳ ـ ــﺗﺛﻣرﯾن ﻣن اﻷﺷ ـ ــﺧﺎص ذوي اﻟﺻ ـ ــﻔﺔ اﻻﻋﺗﺑﺎرﯾﺔ

اﻟذﯾن ﯾﺗﺻرﻓون ﻧﯾﺎﺑﺔ ﻋن ﻏﯾرﻫم ﻣﺛل ﺻﻧﺎدﯾق اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر.

* ﻻ ﯾوﺟد ﺗرﺗﯾب أو اﺗﻔﺎق ﺗﻧﺎزل ﺑﻣوﺟﺑﻪ أﺣد ﻣﺳـ ــﺎﻫﻣﻲ اﻟﺷـ ــرﻛﺔ ﻋن أي ﺣﻘوق ﻓﻲ اﻷرﺑﺎح ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ
٢٠١٨م.

٥٥

 - ٥٣اﻟﻔﻘﺮة  (٢٧ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة اﻟﺘﺴﻌﻮن – ﻻﺋﺤﺔ ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت )اﻹﻓﺼﺎح ﻓﻲ ﺗﻘﺮﯾﺮ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة(
 - ٥٤اﻟﻤﺎدة اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ – ﻻﺋﺤﺔ ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت )اﻹﻓﺼﺎح ﻓﻲ ﺗﻘﺮﯾﺮ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة(
اﻟﻤﺎدة  (٣٤ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻓﺘﯿﺤﻲ اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ
 - ٥٥اﻟﻔﻘﺮة  (٣٦ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة اﻟﺘﺴﻌﻮن – ﻻﺋﺤﺔ ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت )اﻹﻓﺼﺎح ﻓﻲ ﺗﻘﺮﯾﺮ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة(

ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻓﺗﯾﺣﻲ اﻟﻘﺎﺑﺿﺔ  -ﺗﻘرﯾر ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﻋن اﻟﻌﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ ٢٠١٨م

٦٩

* ﻟﻠﻣﺳــﺎﻫم اﻟﺣق ﻓﻲ اﻟﺣﺻــول ﻋﻠﻰ ﻧﺻــﯾب ﻣن اﻷرﺑﺎح اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻘرر ﺗوزﯾﻌﻬﺎ ،وﺣق اﻟﺗﺻــرف ﻓﻲ اﻷﺳــﻬم .وﻟﻪ

ﺣق اﻻﺳـ ـ ــﺗﻔﺳـ ـ ــﺎر وطﻠب ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﻣﺎ ﻻ ﯾﺿـ ـ ــر ﺑﻣﺻـ ـ ــﺎﻟﺢ اﻟﺷـ ـ ــرﻛﺔ وﻻ ﯾﻌﺎرض ﻧظﺎم اﻟﺳـ ـ ــوق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻟواﺋﺣﻪ
اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ.
* ﻻ ﺗوﺟد أﯾﺔ اﺳ ـ ـ ـ ــﺗﺛﻣﺎرات أو اﺣﺗﯾﺎطﯾﺎت أﺧرى ﺗم إﻧﺷ ـ ـ ـ ــﺎؤﻫﺎ ﻟﻣﺻ ـ ـ ـ ــﻠﺣﺔ ﻣوظﻔﻲ اﻟﺷ ـ ـ ـ ــرﻛﺔ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ

٢٠١٨م.

٥٦

* ﻻ ﺗوﺟد ﺗوﺻﯾﺔ ﻣن ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﺑﺎﺳﺗﺑدال اﻟﻣﺣﺎﺳب اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻗﺑل اﻧﺗﻬﺎء اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﻌﯾن ﻣن أﺟﻠﻬﺎ.

٥٧

* وﺗؤﻛد اﻟﺷـ ـ ــرﻛﺔ أﻧﻬﺎ ﻟم ﺗﻘدم ﻗرﺿ ـ ـ ـﺎً ﻧﻘدﯾﺎً ﻣن أي ﻧوع ﻷﻋﺿـ ـ ــﺎء ﻣﺟﻠس إدارﺗﻬﺎ أو ﺿـ ـ ــﻣﻧت أي ﻗرض ﻋﻘدﻩ

أﺣدﻫم ﻣﻊ ﻏﯾرﻩ.

* ﻻ ﺗوﺟد أﯾﺔ أﻋﻣﺎل أو ﻋﻘود ﺗﻛون اﻟﺷرﻛﺔ طرﻓﺎً ﻓﯾﻬﺎ ،أو ﻛﺎﻧت ﻫﻧﺎك ﻣﺻﻠﺣﺔ ﻷﺣد أﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس إدارة

اﻟﺷرﻛﺔ أو ﻟﻠرﺋﯾس اﻟﺗﻧﻔﯾذي أو ﻟﻠﻣدﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ أو ﻷﯾﺔ ﺷﺧص ذي ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺄي ﻣﻧﻬم ﻏﯾر ﻣﺎ ﺗم اﻹﻓﺻﺎح ﻋﻧﻪ
ﺑﻬذا اﻟﺗﻘرﯾر.

أي ﺗﺣﻔظﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺳﻧوﯾﺔ:
أﻣر آﺧر

٥٨

ﺗﻣت ﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠ ﺷرﻛﺔ ﻟﻠ ﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ٣١دﯾ ﺳﻣﺑر ٢٠١٧م ،ﻣن ﻗﺑل ﻣراﺟﻊ ﺣ ﺳﺎﺑﺎت
آﺧر أﺑدى رأﯾﺎ ً ﻣﺗﺣﻔظﺎ ً ﺑﺗﺎرﯾﺦ  ١٢رﺟب ١٤٣٩ھـ اﻟﻣواﻓق  ٢٩ﻣﺎرس ٢٠١٨م.

 - ٥٦اﻟﻔﻘﺮة  (٣٨ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة اﻟﺘﺴﻌﻮن – ﻻﺋﺤﺔ ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت )اﻹﻓﺼﺎح ﻓﻲ ﺗﻘﺮﯾﺮ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة(
 - ٥٧اﻟﻔﻘﺮة  (٤١ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة اﻟﺘﺴﻌﻮن – ﻻﺋﺤﺔ ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت )اﻹﻓﺼﺎح ﻓﻲ ﺗﻘﺮﯾﺮ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة(
 - ٥٨اﻟﻔﻘﺮة  (٤٠ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة اﻟﺘﺴﻌﻮن – ﻻﺋﺤﺔ ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت )اﻹﻓﺼﺎح ﻓﻲ ﺗﻘﺮﯾﺮ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة(

ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻓﺗﯾﺣﻲ اﻟﻘﺎﺑﺿﺔ  -ﺗﻘرﯾر ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﻋن اﻟﻌﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ ٢٠١٨م

٧٠

أﻫداف اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺳﻧوﯾﺔ ﻟﻔﺎﻋﻠﯾﺔ إﺟراءات اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ
· ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻬدف اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺷرﻛﺔ اﻟﻣﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟرﺑﺢ.
· اﻟﺗﺄﻛد ﻣن ﺗوﺛﯾق ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺔ.

· اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﯾﺎس واﻹﻓﺻﺎح.

· ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺳﺟﻼت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻣن وﺻول ﻏﯾر اﻟﻣرﺧص ﻟﻬم إﻟﻰ ﻫذﻩ اﻟﺳﺟﻼت.
· اﺳﺗﺧدام اﻟوﺳﺎﺋل اﻟرﻗﺎﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻛﻔل ﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﺳﻠﯾﻣﺔ ﻋن اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ.

· اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟﻧظم واﻟﻠواﺋﺢ اﻟﺳﺎرﯾﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻟﻠﻣﺟﺎل اﻟذي ﺗﻌﻣل ﻓﯾﻪ اﻟﺷرﻛﺔ.

· اﻻﻟﺗزام ﺑﺗﻌﻠﯾﻣﺎت اﻟﺟﻬﺎت اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ واﻟرﻗﺎﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺑﺗﻧظﯾم اﻟﺳوق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ.
· اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟﻧظم اﻟﻣﻌﻣول ﺑﻬﺎ وﻓﻘﺎ ﻟﻧظﺎم اﻟﺣوﻛﻣﺔ واﻟﻧظﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺷرﻛﺔ.
· اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟﺳﯾﺎﺳﺎت واﻟﻘ اررات اﻹدارﯾﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻟﻠﻌﻣل.
أﻫداف اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ
 -١رﻓﻊ اﻟﻛﻔﺎءة اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ واﻻﺳﺗﺧدام اﻷﻣﺛل ﻟﻠﻣوارد ﻣن ﺧﻼل:
 -ﺗﺣﻘﯾق ﻣﻌدﻻت اﻷداء اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﻲ اﻟﻣﺧططﺔ.

 ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻬدف اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺷرﻛﺔ اﻟﻣﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟرﺑﺢ. -رﻓﻊ ﻣﻌدﻻت اﻷداء اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﻲ اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ.

 ﺗﻘﻠﯾل ﻛل ﻣﺻﺎدر اﻹﺳراف واﻟﺗﺑذﯾر ﻓﻲ اﻟﻣوارد اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺔ ،وﻫذا ﯾﻌﻧﻲﺻراﺣﺔ ﺣﻣﺎﯾﺔ أﺻول اﻟﺷرﻛﺔ ﻣن ﻛل ﻣﺻﺎدر اﻹﺳراف واﻟﻐش وﻣﺟﺎﻻت ﻧﻘص اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺗﻌﻣدة
وﻏﯾر اﻟﻣﺗﻌﻣدة.

 -٢ﺗوﻓﯾر اﻟدﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل:
 -ﺗوﺛﯾق اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺔ.

 اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﯾﺎس واﻹﻓﺻﺎح. ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺳﺟﻼت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻣن وﺻول ﻏﯾر اﻟﻣرﺧص ﻟﻬم إﻟﻰ ﻫذﻩ اﻟﺳﺟﻼت. -اﺳﺗﺧدام اﻟوﺳﺎﺋل اﻟرﻗﺎﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻛﻔل ﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﺳﻠﯾﻣﺔ ﻋن اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ.

ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻓﺗﯾﺣﻲ اﻟﻘﺎﺑﺿﺔ  -ﺗﻘرﯾر ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﻋن اﻟﻌﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ ٢٠١٨م

٧١

 -٣اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟﻠواﺋﺢ واﻷﻧظﻣﺔ ﻣن ﺧﻼل:
 اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟﻧظم واﻟﻠواﺋﺢ اﻟﺳﺎرﯾﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻟﻠﻣﺟﺎل اﻟذي ﺗﻌﻣل ﻓﯾﻪ اﻟﺷرﻛﺔ اﻻﻟﺗزام ﺑﺗﻌﻠﯾﻣﺎت اﻟﺟﻬﺎت اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ واﻟرﻗﺎﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺑﺗﻧظﯾم اﻟﺳوق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ. اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟﻧظم اﻟﻣﻌﻣول ﺑﻬﺎ وﻓﻘﺎ ﻟﻧظﺎم اﻟﺣوﻛﻣﺔ واﻟﻧظﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺷرﻛﺔ. -اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟﺳﯾﺎﺳﺎت واﻟﻘرارت اﻹدارﯾﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻟﻠﻌﻣل.

ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺳﻧوﯾﺔ ﻟﻔﺎﻋﻠﯾﺔ إﺟراءات اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ

٥٩

ﯾﺷﺗﻣل ﻧطﺎق اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت واﻹﺟراءات اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ واﻟﺗﻲ:

· ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺎﻟﺴGGGGﺠﻼت ﺑﺎﻟﺸGGGGﻜﻞ اﻟﺬي ﯾﻀGGGGﻤﻦ إﺗﺎﺣﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﻔﺼGGGGﯿﻠﯿﺔ ودﻗﯿﻘﺔ وﺗﻌﻜﺲ ﺑﺸGGGGﻜﻞ
ﺟﻮھﺮي ﺣﻘﯿﻘﺔ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت واﻟﺘﺼﺮﻓﺎت ﻓﻲ أﺻﻮل اﻟﺸﺮﻛﺔ.
· ﺗﻮﻓﺮ ﺗﺄﻛﯿﺪات ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ ﺑﺄن ﺗﺴGGGGGGﺠﯿﻞ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت ﯾﺴGGGGGGﻤﺢ ﺑﺈ ﻋﺪاد اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺑﻤﺎ ﯾﺘﻔﻖ ﻣﻊ اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ
اﻟﻤﺤﺎﺳGGGﺒﯿﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎرف ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺑﺎﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴGGGﻌﻮدﯾﺔ واﻟﺼGGGﺎدرة ﻋﻦ اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﺴGGGﻌﻮدﯾﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﺳGGGﺒﯿﻦ
اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﯿﻦ.
· ﺗﻮﻓﺮ ﺗﺄﻛﯿﺪات ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﻨﻊ أو اﻟﻜﺸGGGGGGﻒ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻤﻨﺎﺳGGGGGGGﺐ ﻟﺸGGGGGGﺮاء ﻏﯿﺮ ﻣﺮﺧﺺ ﺑﮫ
أو اﻻﺳGGGﺘﺨﺪام أو اﻟﺘﺼGGGﺮف ﻓﻲ أﺻGGGﻮل اﻟﺸGGGﺮﻛﺔ واﻟﺘﻲ ﯾﻤﻜﻦ أن ﯾﻜﻮن ﻟﮭﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺟﻮھﺮي ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮاﺋﻢ
اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ.
إن ﺟﻣﯾﻊ ﻧظم اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻣﻬﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﺟﯾدة اﻟﺗﺻﻣﯾم ،ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﺣﺗوي ﺧط اًر ﻣﺗﺄﺻﻼً ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﻣﻧﻊ أو

اﻛﺗﺷﺎف ﻛﺎﻓﺔ اﻷﺧطﺎء .ﻛﻣﺎ أﻧﻬﺎ ﻻ ﺗوﻓر ﺗﻘﯾﯾﻣﺎً ﻟﻠﻔﺗرة اﻟزﻣﻧﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾظل ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻟﻧظﺎم ﻓﻌﺎﻻً ﻓﻲ

اﻛﺗﺷﺎف اﻟﻣﺧﺎطر ﺑﺳﺑب اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ اﻟظروف اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن أن ﺗﺟﻌل اﻟﻧظﺎم ﻏﯾر ﻣﻼﺋم ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل ،أو ﻓﻲ

اﻟﺣﻛم ﻋﻠﻰ درﺟﺔ اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟﺳﯾﺎﺳﺎت واﻟﻠواﺋﺢ.
ﺗم دراﺳﺔ دورات اﻟﻌﻣل اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ :اﻹﯾرادات ،اﻟﻣﺧزون ،ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻣوردﯾن واﻟﻧﻔﻘﺎت اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻬﺎ،

اﻷﺻول اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ ،اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟزﻛﺎة( ،ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺗوظﯾف واﻷﺟور ،ﻧظم ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت.
 - ٥٩اﻟﻔﻘﺮة  (١٠ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة اﻟﺘﺴﻌﻮن – ﻻﺋﺤﺔ ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت )اﻹﻓﺼﺎح ﻓﻲ ﺗﻘﺮﯾﺮ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة(

ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻓﺗﯾﺣﻲ اﻟﻘﺎﺑﺿﺔ  -ﺗﻘرﯾر ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﻋن اﻟﻌﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ ٢٠١٨م
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ﺗم ﻣﻼﺣظﺔ اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﺗﺧﺎذ ﻗ اررات إدارﯾﺔ ﺑﺷﺄن ﺗطوﯾر وﺗﺣﺳﯾن إﺟراءات وأﻧﺷطﺔ اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻌدد ﻣن
أﻫداف اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ،واﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺷﻛل أﺳﺎﺳﻲ ﺑدورات ﻋﻣل اﻟﻣﺧزون واﻷﺻول اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ واﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ.

رأي ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ ﻓﻲ ﻣدى ﻛﻔﺎﯾﺔ ﻧظﺎم اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺔ

٦٠

ﻟــم ﯾﻠﻔــت اﻧﺗﺑﺎﻩ اﻟﻠﺟﻧﺔ أﯾــﺔ أﻣــور ﺗﺟﻌﻠﻬــﺎ ﺗﻌﺗﻘــد أن ﻫﻧــﺎك ﻗﺻــو اًر ﺟوﻫرﯾﺎً ﯾﺳﺗﻠزم اﻹﻓﺻﺎح ﻋﻧﻬﺎ ،ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص

أﻧظﻣﺔ اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ وﻣﺎ ﻟﻪ ﺻﻠﺔ ﺑﺈﻋداد اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ.

ﻧﻌﺗﻘد أن اﻟﻧظﺎم اﻟداﺧﻠﻲ ﻟﻠرﻗﺎﺑﺔ ﺑﺎﻟﺷرﻛﺔ ﯾﻌﻣـل ﺑﻔﻌﺎﻟﯾـﺔ ﻣﻣﺎ ﯾﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ وﺿـﻊ ﺗﺻـور ﻋـﺎم ﻋـن اﻟﻣﺧﺎطـر اﻟﺗـﻲ

ﻗـد ﺗواﺟـﻬﻬﺎ اﻟﺷـرﻛﺔ .وﻻ ﺗوﺟد أﯾﺔ أﺣداث ﺟوﻫرﯾﺔ وﻗﻌت ﺧﻼل ﻋﺎم ٢٠١٨م ﯾﺳﺗﻠزم اﻹﻓﺻـﺎح ﻋﻧـﻬﺎ.

ﺗﻘرﯾر ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ

٦١

ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﻧورد ﻣﺎ ورد ﻓﻲ ﺗﻘرﯾر ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ ﻋن اﻟﻌﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣﻧﺻرم .وﺳﯾﺗم ﻧﺷرﻩ ﻣﻊ اﻟدﻋوة ﻻﻧﻌﻘﺎد اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻛذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟﻣوﻗﻊ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ ﻟﻠﺷرﻛﺔ .ﻛﻣﺎ ﺳﯾﻘوم ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﺑﺈﯾداع ﻧﺳﺦ ﻛﺎﻓﯾﺔ ﻣن ﻫذا اﻟﺗﻘرﯾر ﻓﻲ
ﻣرﻛز اﻟﺷرﻛﺔ اﻟرﺋﯾس ﻗﺑل ﻣوﻋد اﻧﻌﻘﺎد اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻌﺷرة أﯾﺎم ﻋﻠﻰ اﻷﻗل .وﺳﯾﺗﻠﻰ اﻟﺗﻘرﯾر أﺛﻧﺎء اﻧﻌﻘﺎد

اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ.

 - ٦٠اﻟﻔﻘﺮة  (١٠ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة اﻟﺘﺴﻌﻮن – ﻻﺋﺤﺔ ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت )اﻹﻓﺼﺎح ﻓﻲ ﺗﻘﺮﯾﺮ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة(
 - ٦١اﻟﻔﻘﺮة ب( ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة اﻟﺤﺎدﯾﺔ واﻟﺘﺴﻌﻮن – ﻻﺋﺤﺔ ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت )ﺗﻘﺮﯾﺮ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ(

ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻓﺗﯾﺣﻲ اﻟﻘﺎﺑﺿﺔ  -ﺗﻘرﯾر ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﻋن اﻟﻌﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ ٢٠١٨م
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ﺗﻘرﯾر ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ ﻟﺷرﻛﺔ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻓﺗﯾﺣﻲ اﻟﻘﺎﺑﺿﺔ

٦٢

ﻋﻦ اﻟﻌﺎم اﳌﺎ)! اﳌﻨﺘ٢٠١٨/١٢/٣١ !" #$م ،اﳌﻘﺪم ﻟ=<ﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻧﺒﺬة ﻋﻦ =ﺸﻜﻴﻞ 67ﻨﺔ اﳌﺮاﺟﻌﺔ اﳌﻨ/ﺜﻘﺔ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة:

ﺗﺘﺄﻟﻒ 67ﻨﺔ اﳌﺮاﺟﻌﺔ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ أﻋﻀﺎء ﻣﺴﺘﻘﻠUن ﻣﻦ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة:

· أﻋﻀﺎء اﻟ6Vﻨﺔ:
 اﻷﺳﺘﺎذ /ﻣﺎﺟﺪ ﺿﻴﺎء اﻟﺪﻳﻦ ﻛﺮXﻢ )رﺋ`ﺲ اﻟ6Vﻨﺔ(. اﻟﺪﻛﺘﻮر /إﺑﺮاcﻴﻢ ﺣﺴﻦ اﳌﺪcﻮن )ﻋﻀﻮ اﻟ6Vﻨﺔ(. اﳌkﻨﺪس /ﻋﺒﺪاﳌﻠﻚ ﻋﺒﺪﷲ ﻓﺘﺢ اﻟﺪﻳﻦ )ﻋﻀﻮ اﻟ6Vﻨﺔ(.اﳌGﺎم واﳌﺴﺆوﻟﻴﺎت -:
ﺗﺨﺘﺺ 67ﻨﺔ اﳌﺮاﺟﻌﺔ ﺑﻤﺮاﻗﺒﺔ أﻋﻤﺎل اﻟﺸﺮﻛﺔ واﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺳﻼﻣﺔ وﻧﺰاcﺔ اﻟﺘﻘﺎرXﺮ واﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ وأﻧﻈﻤﺔ
اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻓwxﺎ ،وﺗﺘﻀﻤﻦ ﻣkﺎم اﻟ6Vﻨﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺎ ﻳ{:z
اﻟﺘﻘﺎرJﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ:
أ(
 -١دراﺳﺔ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻷوﻟﻴﺔ واﻟﺴﻨﻮXﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻗﺒﻞ ﻋﺮﺿkﺎ ﻋ{ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة وإﺑﺪاء رأ•wﺎ واﻟﺘﻮﺻﻴﺔ
& zﺷﺄw#ﺎ؛ ﻟﻀﻤﺎن ﻧﺰاw!cﺎ وﻋﺪاﻟ!wﺎ وﺷﻔﺎﻓﻴ!wﺎ.
 -٢اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات اﳌﺤﺎﺳ/ﻴﺔ & zاﳌﺴﺎﺋﻞ ا67ﻮcﺮXﺔ اﻟﻮاردة & zاﻟﺘﻘﺎرXﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ.
 -٣دراﺳﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﳌﺤﺎﺳ/ﻴﺔ اﳌﺘﺒﻌﺔ & zاﻟﺸﺮﻛﺔ وإﺑﺪاء اﻟﺮأي واﻟﺘﻮﺻﻴﺔ ﳌﺠﻠﺲ اﻹدارة & zﺷﺄw#ﺎ.
 -٤رﻓﻊ ﻣﺎ ﺗﺘﻮﺻﻞ إﻟﻴﮫ ﻣﻦ ﻣﻘ/0ﺣﺎت وﺗﻮﺻﻴﺎت إ 1ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻹﻗﺮار ﻣﺎ ﻳﺮاﻩ 2ﺸﺄw#ﺎ.
 -٥اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ أن اﳌﺠﻠﺲ ﻋ{ ﻋﻠﻢ ﺑﺠﻤﻴﻊ اﻷﻣﻮر اﻟ 67ﺗﺆﺛﺮ ﺑﺼﻔﺔ ﻛﺒ/Uة ﻋ{ اﻷﺣﻮال اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻟﺸﺌﻮن
اﻹدارXﺔ.
 -٦ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺘﻘﺮXﺮ اﻟﺴﻨﻮي ﻗﺒﻞ =ﺸﺮﻩ واﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ أن اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻔkﻮﻣﺔ وﻣﺘﻤﺎﺷﻴﺔ ﻣﻊ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻷﻋﻀﺎء
ﻋﻦ اﻟﺸﺮﻛﺔ وﻋﻤﻠﻴﺎ>wﺎ وﻣﺮاﺟﻌﺔ أﻳﺔ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻗﺪ ﺗﺆﺛﺮ ﻋ{ اﳌﻮﻗﻒ اﳌﺎ z1ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ.

 - ٦٢اﻟﻔﻘﺮة أ( ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة اﻟﺤﺎدﯾﺔ واﻟﺘﺴﻌﻮن – ﻻﺋﺤﺔ ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت )ﺗﻘﺮﯾﺮ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ(

ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻓﺗﯾﺣﻲ اﻟﻘﺎﺑﺿﺔ  -ﺗﻘرﯾر ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﻋن اﻟﻌﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ ٢٠١٨م
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اﳌﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ:
ب(
 -١دراﺳﺔ وﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻧﻈﻢ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﳌﺎﻟﻴﺔ وإدارة اﳌﺨﺎﻃﺮ & zاﻟﺸﺮﻛﺔ.
 -٢دراﺳﺔ ﺗﻘﺎرXﺮ اﳌﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ وﻣﺘﺎ2ﻌﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘ@Aﻴﺤﻴﺔ ﻟﻠﻤﻼﺣﻈﺎت اﻟﻮاردة ﻓwxﺎ.
 -٣اﻟﺘﻮﺻﻴﺔ ﳌﺠﻠﺲ اﻹدارة ﺑﺘﻌﻴUن ﻣﺪﻳﺮ إدارة اﳌﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ أو اﳌﺮاﺟﻊ اﻟﺪاﺧ{ zواﻗ/0اح ﻣEﺎﻓﺂﺗﮫ.
 -٤اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﻛﻔﺎﻳﺔ ﺗﺼﻤﻴﻢ اﻷ=ﺸﻄﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ & zاﳌGﺸﺄة ،وﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﺗﺼﻤﻴﻤkﺎ ﺑﻄﺮXﻘﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﺗﻤﻜﻦ ﻣﻦ
ا@7ﺪ ﻣﻦ وﻗﻮع اﻟﻐﺶ واﻷﺧﻄﺎء واﻛMﺸﺎﻓkﺎ ﻓﻮر وﻗﻮﻋkﺎ وﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻷ=ﺸﻄﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ .
 -٥اﻹﺷﺮاف ﻋ{ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻘ 6PQذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﻐﺶ أو اﻷﺧﻄﺎء اﻟ 67ﺗﻘﻊ & zاﻟﺸﺮﻛﺔ أو أي أﻣﻮر أﺧﺮى
ﺗﺮى اﻟ6Vﻨﺔ أcﻤﻴﺔ ﺗﻘﺼwxﺎ.
 -٦دراﺳﺔ ﻃﻠﺒﺎت اﻟ/0ﺷﻴﺢ ﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﳌﺮاﺟﻊ اﻟﺪاﺧ{ & zاﻟﺸﺮﻛﺔ ،واﳌEﺎﻓﺂت واﻟﺒﺪﻻت واﳌﺰاﻳﺎ اﻷﺧﺮى
اﳌﺨﺼﺼﺔ ﻟﮫ ،وﺗﺮﺷﻴﺢ اﻟSTﺺ اﻷﻛ /Uﻣﻼءﻣﺔ .
 -٧أوﺻﺖ 67ﻨﺔ اﳌﺮاﺟﻌﺔ ﺑﺪراﺳﺔ =ﻌﻴUن ﻣﻜﺘﺐ ﺧﺎر zWﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﺄﻋﻤﺎل اﳌﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ أو =ﻌﻴUن ﻣﺮاﺟﻊ
داﺧ{ ،zوﻗﺪ ﺗﻢ & zﻋﺎم ٢٠١٨م =ﻌﻴUن اﻟﺴﺎدة (KPMG) /ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﺄﻋﻤﺎل اﳌﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ.
 -٨ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﺗﻮﺻﻴﺎت ﻟ6Vﻨﺔ اﳌﺮاﺟﻌﺔ ﻳﻮﺟﺪ =ﻌﺎرض ﺑﻴ_wﺎ و^Uن ﻗﺮارات ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ،أو رﻓﺾ اﳌﺠﻠﺲ
اﻷﺧﺬ wbﺎ 2ﺸﺄن =ﻌﻴUن ﻣﺮاﺟﻊ ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻟﺸﺮﻛﺔ وﻋﺰﻟﮫ وﺗﺤﺪﻳﺪ أ=ﻌﺎﺑﮫ وﺗﻘﻴﻴﻢ أداﺋﮫ.
ج( ﻣﺮاﺟﻊ اRSﺴﺎﺑﺎت:
 -١اﻟﺘﻮﺻﻴﺔ ﳌﺠﻠﺲ اﻹدارة ﺑ/0ﺷﻴﺢ ﻣﺮاﺟ zdا@7ﺴﺎﺑﺎت وﻋﺰﻟkﻢ وﺗﺤﺪﻳﺪ أ=ﻌﺎwbﻢ وﺗﻘﻴﻴﻢ أداwcﻢ2 ،ﻌﺪ
اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ اﺳﺘﻘﻼﻟﻴ!wﻢ وﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻧﻄﺎق ﻋﻤﻠkﻢ وﺷﺮوط اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻌkﻢ.
ً
 -٢ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﺧﻄﺔ ﻣﺮاﺟﻊ ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻟﺸﺮﻛﺔ وأﻋﻤﺎﻟﮫ ،واﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﻋﺪم ﺗﻘﺪﻳﻤﮫ أﻋﻤﺎﻻ ﻓﻨﻴﺔ أو إدارXﺔ
ﺗﺨﺮج ﻋﻦ ﻧﻄﺎق أﻋﻤﺎل اﳌﺮاﺟﻌﺔ ،وإﺑﺪاء ﻣﺮﺋﻴﺎ>wﺎ ﺣﻴﺎل ذﻟﻚ.
 -٣اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋ{ اﺳﺘﻔﺴﺎرات ﻣﺮاﺟﻊ ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻟﺸﺮﻛﺔ.
 -٤دراﺳﺔ ﺗﻘﺮXﺮ ﻣﺮاﺟﻊ ا@7ﺴﺎﺑﺎت وﻣﻼﺣﻈﺎﺗﮫ ﻋ{ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ وﻣﺘﺎ2ﻌﺔ ﻣﺎ اﺗﺨﺬ 2ﺸﺄw#ﺎ.
 -٥اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ أن ﻣﻼﺣﻈﺎت وﺗﻮﺻﻴﺎت اﳌﺤﺎﺳﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮ=ﻲ ﻳﺘﻢ اﺳﺘﻼﻣkﺎ وﻣﻨﺎﻗﺸ!wﺎ & zاﻟﻮﻗﺖ اﳌﻨﺎﺳﺐ.
 -٦اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ رد اﻹدارة ﻋ{ ﺗﻮﺻﻴﺎت اﳌﺤﺎﺳﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮ=ﻲ.
د( ﺿﻤﺎن اﻻﻟXYام:

 -١ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻘﺎرXﺮ اk67ﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ واﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ اﺗﺨﺎذ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻼزﻣﺔ 2ﺸﺄw#ﺎ.
ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻓﺗﯾﺣﻲ اﻟﻘﺎﺑﺿﺔ  -ﺗﻘرﯾر ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﻋن اﻟﻌﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ ٢٠١٨م

٧٥

 -٢اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ اﻟp0ام اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺎﻷﻧﻈﻤﺔ واﻟﻠﻮاﺋﺢ واﻟﺴﻴﺎﺳﺎت واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ.
 -٣ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻌﻘﻮد واﻟﺘﻌﺎﻣﻼت اﳌﻘ/0ح أن ﺗﺠﺮ•wﺎ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻊ اﻷﻃﺮاف ذوي اﻟﻌﻼﻗﺔ ،وﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﺮﺋﻴﺎ>wﺎ
ﺣﻴﺎل ذﻟﻚ إ 1ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة.
 -٤رﻓﻊ ﻣﺎ ﺗﺮاﻩ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺗﺮى ﺿﺮورة اﺗﺨﺎذ إﺟﺮاء 2ﺸﺄw#ﺎ إ 1ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ،وإﺑﺪاء ﺗﻮﺻﻴﺎ>wﺎ
ﺑﺎﻹﺟﺮاءات اﻟ 67ﻳﺘﻌUن اﺗﺨﺎذcﺎ.
`ـ( اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت <Sﻨﺔ اﳌﺮاﺟﻌﺔ:

ﻋﻘدت ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ ﻓﻲ دورﺗﻬﺎ اﻟﺳﺎﺑﻌﺔ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ ٢٠١٨م ﻋدد ) (٦اﺟﺗﻣﺎﻋﺎت ،وﻧوﺿﺢ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ
ﻣوﻗف ﺣﺿور أﻋﺿﺎء اﻟﻠﺟﻧﺔ ﻟﻬذﻩ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺎت:

اﺳم اﻟﻌﺿو

طﺑﯾﻌﺔ

ﻋدد اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺎت ) (٦اﺟﺗﻣﺎﻋﺎت
اﻻﺟﺗﻣﺎع اﻟﺛﺎﻧﻲ

٢٠١٨/٠٥/١٠م

٢٠١٨/٠٥/١٤م

اﻻﺟﺗﻣﺎع اﻟﺧﺎﻣس
٢٠١٨/٠٨/٠٨م

اﻻﺟﺗﻣﺎع اﻟﺳﺎدس

اﻻﺟﺗﻣﺎع اﻟﺛﺎﻟث

اﻻﺟﺗﻣﺎع اﻟراﺑﻊ

اﻟﻌﺿوﯾﺔ

اﻻﺟﺗﻣﺎع اﻷول

٢٠١٨/٠٣/٢٩م

٢٠١٨/٠٤/٢٢م







٦

أ .ﻣﺎﺟد ﺿﯾﺎء اﻟدﯾن ﻛرﯾم

اﻟرﺋﯾس











٦

د .إﺑراﻫﯾم ﺣﺳن اﻟﻣدﻫون

ﻋﺿو













٦

م .ﻋﺑداﻟﻣﻠك ﻋﺑداﷲ ﻓﺗﺢ اﻟدﯾن

ﻋﺿو









اﻟﻣﺟﻣوع

٢٠١٨/١١/٠٦م

** ﻫذا ﺑﺧﻼف اﻟزﯾﺎرات اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ ﻟﻠﻔروع واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺎت اﻟﻣﻌﺗﺎدة ﻣﻊ ﺑﻌض إدارات اﻟﺷــرﻛﺔ )وﺧﺎﺻــﺔ اﻹدارة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ( ﻟﻠوﻗوف ﻋﻠﻰ أﻋﻣﺎﻟﻬﺎ
ﻣن ﻓﺗرة ﻷﺧرى واﻹﺷراف ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﻔﺗرات ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺟرد.
٦٣

و( -رأي <Sﻨﺔ اﳌﺮاﺟﻌﺔ "! ﻣﺪى ﻛﻔﺎﻳﺔ ﻧﻈﺎم اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ "! اﻟﺸﺮﻛﺔ
ً
ً
ﻟــﻢ ﻳﻠﻔــﺖ اﻧMﺒﺎﻩ اﻟ6Vﻨﺔ أﻳــﺔ أﻣــﻮر ﺗﺠﻌﻠkــﺎ =ﻌﺘﻘــﺪ أن cﻨــﺎك ﻗﺼــﻮرا ﺟﻮcﺮXﺎ sﺴﺘﻠﺰم اﻹﻓﺼﺎح ﻋ_wﺎ ،ﻓﻴﻤﺎ
ﻳﺨﺺ أﻧﻈﻤﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ وﻣﺎ ﻟﮫ ﺻﻠﺔ ﺑﺈﻋﺪاد اﻟﺘﻘﺎرXﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ.
=ﻌﺘﻘﺪ أن اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪاﺧ{ zﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺔ sﻌﻤـﻞ ﺑﻔﻌﺎﻟﻴـﺔ ﻣﻤﺎ sﺴﺎﻋﺪ ﻋ{ وﺿـﻊ ﺗﺼـﻮر ﻋـﺎم ﻋـﻦ اﳌﺨﺎﻃـﺮ
اﻟﺘـﻲ ﻗـﺪ ﺗﻮاﺟـkkﺎ اﻟﺸـﺮﻛﺔ .وﻻ ﺗﻮﺟﺪ أﻳﺔ أﺣﺪاث ﺟﻮcﺮXﺔ وﻗﻌﺖ ﺧﻼل ﻋﺎم ٢٠١٨م sﺴﺘﻠﺰم اﻹﻓﺼـﺎح ﻋﻨـkﺎ.
* ً
ﺑﻨﺎء ﻋ{ ﺗﻮﺻﻴﺔ 67ﻨﺔ اﳌﺮاﺟﻌﺔ ﺧﻼل ﻋﺎم ٢٠١٨م ﺗﻢ =ﻌﻴUن اﻟﺴﺎدة (KPMG) /ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﺄﻋﻤﺎل اﳌﺮاﺟﻌﺔ
اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ.
رﺋ`ﺲ 67ﻨﺔ اﳌﺮاﺟﻌﺔ
ﻣﺎﺟﺪ ﺿﻴﺎء اﻟﺪﻳﻦ ﻛﺮJﻢ
 - ٦٣اﻟﻤﺎدة  (١٠ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة اﻟﺘﺴﻌﻮن – ﻻﺋﺤﺔ ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت )اﻹﻓﺼﺎح ﻓﻲ ﺗﻘﺮﯾﺮ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة(

ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻓﺗﯾﺣﻲ اﻟﻘﺎﺑﺿﺔ  -ﺗﻘرﯾر ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﻋن اﻟﻌﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ ٢٠١٨م

٧٦

ﺳﺎﺑﻌﺎً :اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ
ﻗﺎﻣت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺗوظﯾف ﻋدد ﻣن اﻟﻛوادر اﻟوطﻧﯾﺔ ﺗﻣﺎﺷﯾﺄً ﻣﻊ ﺗطﺑﯾق ﻗرار ﺳﻌودة ﻧﺷﺎط اﻟذﻫب واﻟﻣﺟﻣوﻫرات
وﻗرار ﺗﺄﻧﯾث وظﯾﻔﺔ ﻣﻣﺛﻠﻲ اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت ﻓﻲ أﻗﺳﺎم اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻧﺳﺎﺋﯾﺔ.

وﻗد ﺳﺎﻫﻣت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻓﻲ ﺗوﻓﯾر اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻔرص اﻟوظﯾﻔﯾﺔ ﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻔﺗﯾﺎت اﻟﺳﻌودﯾﺎت وﻗﺎﻣت ﺑﺗدرﯾﺑﻬن

ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻻت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ وﻣﺑﯾﻌﺎت اﻟﻣﺟوﻫرات وﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻛﻣﺎﻟﯾﺔ .ﻓﻛﺎن ﻹدارة اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ دور ﻛﺑﯾر ﻓﻲ
ﺗوطﯾن اﻟوظﺎﺋف ﺑﺎﻟﺷرﻛﺔ.

وﺗﻌﺗﺑر ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻓﺗﯾﺣﻲ اﻟﻘﺎﺑﺿﺔ ﻣن رواد ﺗوﻓﯾر ﻓرص اﻟﻌﻣل ﻟﻠﻔﺗﯾﺎت اﻟﺳﻌودﯾﺎت ،ﺣﯾث ﻗدﻣت اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻔرص

اﻟوظﯾﻔﯾﺔ ﻟﻌدد ﻛﺑﯾر ﻣن اﻟﻔﺗﯾﺎت اﻟﺳﻌودﯾﺎت وﻗﺎﻣت ﺑﺗدرﯾﺑﻬن ﻓﻲ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣﺟﺎﻻت.

وﻗد ﻗﺎﻣت إدارة اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﺑدور ﻛﺑﯾر ﻛذﻟك ﻓﻲ ﻣﺳﺎﻋدة اﻟﺷرﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾق إﺣدى أﻫداﻓﻬﺎ اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ

ﺗرﺷﯾد اﻹﻧﻔﺎق ،ﻓﻘﺎﻣت ﺑﺈﻋﺎدة ﺗﺣﻠﯾل وﺗﻘﯾﯾم ﻛﺎﻓﺔ اﻟوظﺎﺋف واﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﺑﺎﻟﺷرﻛﺔٕ ،واﻋﺎدة ﻫﯾﻛﻠﺔ اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﻣﻣﺎ
ﻛﺎن ﻟﻪ أﺛر إﯾﺟﺎﺑﻲ ﻋﻠﻰ رﻓﻊ ﻛﻔﺎءة اﻟﺗوظﯾف ﺑﺎﻟﺷرﻛﺔ.

ﺗﺎﺳﻌﺎً :اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ

٦٤

أ( -ﺗﻌﺗﺑر ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻓﺗﯾﺣﻲ اﻟﻘﺎﺑﺿﺔ ﻣن رواد ﺗوﻓﯾر ﻓرص اﻟﻌﻣل ﻟﻠﻔﺗﯾﺎت اﻟﺳﻌودﯾﺎت ،ﺣﯾث ﻗدﻣت اﻟﻌدﯾد ﻣن
اﻟﻔرص اﻟوظﯾﻔﯾﺔ ﻟﻌدد ﻛﺑﯾر ﻣن اﻟﻔﺗﯾﺎت اﻟﺳﻌودﯾﺎت وﻗﺎﻣت ﺑﺗدرﯾﺑﻬن ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ واﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ
واﻟﺗﺳوﯾق وﻣﺑﯾﻌﺎت اﻟﻣﺟوﻫرات وﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻛﻣﺎﻟﯾﺔ .وﯾوﺟد ﻋدد ﻛﺑﯾر ﻣن اﻟﻣﻌﺎرض ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺟدة

واﻟرﯾﺎض واﻟﺧﺑر واﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻣﻧورة واﻷﺣﺳﺎء ﻟﺑﯾﻊ اﻟذﻫب واﻟﻣﺟوﻫرات وﺑﺿﺎﺋﻊ اﻟرﻓﺎﻫﯾﺔ وأﺧرى ﻟﻺﻛﺳﺳوارات ﺗﻌﻣل
ﺑﺄﯾدي ﻓﺗﯾﺎت ﺳﻌودﯾﺎت ﺑﻧﺳﺑﺔ .%١٠٠

ب( -وﻗد ﺷﺎرﻛت ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻓﺗﯾﺣﻲ اﻟﻘﺎﺑﺿﺔ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ ٢٠١٨م ﻓﻲ رﻋﺎﯾﺔ اﺣﺗﻔﺎﻟﯾﺔ اﻟﯾوم اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻟﻺﻋﺎﻗﺔ
ﻋﺑر ﺗﻘدﯾم ﻫداﯾﺎ ﻋﯾﻧﯾﺔ.

ج( -اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺎت واﻟﺗﺑرﻋﺎت ﻟﻠﺟﻣﻌﯾﺎت اﻟﺧﯾرﯾﺔ.

 - ٦٤اﻟﻔﻘﺮة  (١٣ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة اﻟﺘﺴﻌﻮن – ﻻﺋﺤﺔ ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت )اﻹﻓﺼﺎح ﻓﻲ ﺗﻘﺮﯾﺮ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة(

ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻓﺗﯾﺣﻲ اﻟﻘﺎﺑﺿﺔ  -ﺗﻘرﯾر ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﻋن اﻟﻌﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ ٢٠١٨م
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ﻋﺎﺷ ارً :ﺟدول اﻷﻋﻣﺎل

 -(١اﻟﺗﺻوﯾت ﻋﻠﻰ ﺗﻘرﯾر ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﻋن اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﻬﯾﺔ ﻓﻲ .٢٠١٨/١٢/٣١

 -(٢اﻟﺗﺻوﯾت ﻋﻠﻰ ﺗﻘرﯾر ﻣراﺟﻊ ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﺷرﻛﺔ ﻋن اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﻬﯾﺔ ﻓﻲ .٢٠١٨/١٢/٣١
 -(٣اﻟﺗﺻوﯾت ﻋﻠﻰ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ﻋن اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﻬﯾﺔ ﻓﻲ .٢٠١٨/١٢/٣١
 -(٤اﻟﺗﺻوﯾت ﻋﻠﻰ إﺑراء ذﻣﺔ أﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﻋن أﻋﻣﺎﻟﻬم ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﻬﯾﺔ ﻓﻲ .٢٠١٨/١٢/٣١
 -(٥اﻟﺗﺻوﯾت ﻋﻠﻰ ﻗرار ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﺑﺗﺎرﯾﺦ  ٢٠١٨/١١/٦ﺑﻣﺎ ﺗم ﺗوزﯾﻌﻪ ﻣن أرﺑﺎح ﻣرﺣﻠﯾﺔ ﻋن اﻟﻧﺻف اﻷول ﻣن اﻟﻌﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ
٢٠١٨م ،ﺑواﻗﻊ  ٢٥ﻫﻠﻠﺔ ﻟﻠﺳﻬم اﻟواﺣد ،وﺑﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﻪ  %٢,٥ﻣن رأﺳﻣﺎل اﻟﺷرﻛﺔ ،وﺑﻣﺑﻠﻎ إﺟﻣﺎﻟﻲ  ١٣،٧٥٠،٠٠٠﷼ ﺳﻌودي.

 -(٦اﻟﺗﺻوﯾت ﻋﻠﻰ ﺗوﺻﯾﺔ ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﺑﺻرف أرﺑﺎح ﻋن اﻟﻧﺻف اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣن اﻟﻌﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ ٢٠١٨م ،ﻗدرﻫﺎ  ٢٥ﻫﻠﻠﺔ ﻟﻛل
ﺳﻬم .وﻫﻛذا ﯾﻛون إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺗوزﯾﻊ ﻋن اﻟﻧﺻف اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣن اﻟﻌﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ ٢٠١٨م ﻣﺑﻠﻎ  ١٣،٧٥٠،٠٠٠﷼ ﺳﻌودي ،ﯾﻣﺛل %٢,٥
ﻋﻠﻣﺎ ﺑﺄن أﺣﻘﯾﺔ اﻷرﺑﺎح ﻟﻣﺳﺎﻫﻣﻲ اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻣﺎﻟﻛﯾن ﻟﻸﺳﻬم ﺑﻧﻬﺎﯾﺔ ﯾوم اﻧﻌﻘﺎد اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺔ
ﻣن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻻﺳﻣﯾﺔ ﻟﻠﺳﻬمً .
واﻟﻣﻘﯾدﯾن ﺑﺳﺟﻼت اﻟﺷرﻛﺔ ﻟدى ﺷرﻛﺔ ﻣرﻛز إﯾداع اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﻧﻬﺎﯾﺔ ﺛﺎﻧﻲ ﯾوم ﺗداول ﯾﻠﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﻌﻘﺎد اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ .وﺳﯾﺗم اﻹﻋﻼن
ﻋن طرﯾﻘﺔ وﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗوزﯾﻊ ﻓﻲ ٍ
وﻗت ﻻﺣق .وﺳوف ﯾﺗم ﺗﺣوﯾل اﻷرﺑﺎح اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن إﻟﻰ ﺣﺳﺎﺑﺎﺗﻬم اﻟﺟﺎرﯾﺔ اﻟﻣرﺑوطﺔ
ﺑﻣﺣﺎﻓظﻬم اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ.
 -(٧اﻟﺗﺻوﯾت ﻋﻠﻰ ﺗﻔوﯾض ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﺑﺗوزﯾﻊ أرﺑﺎح ﻣرﺣﻠﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺎﻫﻣﻲ اﻟﺷرﻛﺔ ﻋن اﻟﻌﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ ٢٠١٩م ،ﺑﺷﻛل ﻧﺻف
ﺳﻧوي أو رﺑﻊ ﺳﻧوي ،ﻣﻊ ﺗﺣدﯾد ﺗوارﯾﺦ اﻷﺣﻘﯾﺔ واﻟدﻓﻊ وﻓﻘﺎً ﻟﻠﺿواﺑط واﻹﺟراءات اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ اﻟﺻﺎدرة ﻋن ﻫﯾﺋﺔ اﻟﺳوق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ،وذﻟك

ﺑﻣﺎ ﯾﺗﻧﺎﺳب ﻣﻊ وﺿﻊ اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻣﺎﻟﻲ وﺗدﻓﻘﺎﺗﻬﺎ اﻟﻧﻘدﯾﺔ وﺧططﻬﺎ اﻟﺗوﺳﻌﯾﺔ واﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ.

 -(٨اﻟﺗﺻوﯾت ﻋﻠﻰ ﺻرف ﻣﺑﻠﻎ ) (٦٠٠،٠٠٠﷼ ﺳﻌودي ﻣﻛﺎﻓﺂة أﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﻋن اﻟﻌﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ ٢٠١٨م.

 -(٩اﻟﺗﺻوﯾت ﻋﻠﻰ ﺗﻌﯾﯾن ﻣراﺟﻌﻲ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت ﻣن ﺑﯾن اﻟﻣرﺷﺣﯾن ﻣن ﻗﺑل ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ؛ وذﻟك ﻟﻣراﺟﻌﺔ وﺗدﻗﯾق اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﻟﻠرﺑﻊ اﻟﺛﺎﻧﻲ واﻟﺛﺎﻟث واﻟﺳﻧوي ﻣن اﻟﻌﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ ٢٠١٩م ،واﻟرﺑﻊ اﻷول ﻣن ﻋﺎم ٢٠٢٠م ،وﺗﺣدﯾد أﺗﻌﺎﺑﻪ.
 -(١٠اﻟﺗﺻوﯾت ﻋﻠﻰ ﺗﺷﻛﯾل ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ ﻣن ﺛﻼﺛﺔ أﻋﺿﺎء وﺗﺣدﯾد ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ وﺿواﺑط ﻋﻣﻠﻬﺎ وﻣﻛﺎﻓﺂت أﻋﺿﺎﺋﻬﺎ ﻟﻠدورة اﻟﺟدﯾدة

واﻟﺗﻲ ﺗﺑدأ ﺑﺗﺎرﯾﺦ  ٢٢إﺑرﯾل ٢٠١٩م وﻣدﺗﻬﺎ ﺛﻼث ﺳﻧوات ﻣﯾﻼدﯾﺔ ﺗﻧﺗﻬﻲ ﻓﻲ  ٢١إﺑرﯾل ٢٠٢٢م .ﻋﻠﻣﺎً ﺑﺄن اﻟﻣرﺷﺣﯾن ﻫم اﻟﺳﺎدة:
 -١د /.ﻋدﻧﺎن ﻋﺑداﻟﻔﺗﺎح ﻣﺣﻣد ﺻوﻓﻲ )رﺋﯾس اﻟﻠﺟﻧﺔ-ﻣﺳﺗﻘل( -٢ .د /.إﺑراﻫﯾم ﺣﺳن اﻟﻣدﻫون )ﻋﺿو-ﻏﯾر ﺗﻧﻔﯾذي(-٣ .

اﻷﺳﺗﺎذ /ﻋﺛﻣﺎن رﯾﺎض ﻣﺣﻣد اﻟﺣﻣﯾدان )ﻋﺿو-ﻣن ﺧﺎرج اﻟﻣﺟﻠس(.
 -(١١اﻟﺗﺻوﯾت ﻋﻠﻰ اﻷﻋﻣﺎل واﻟﻌﻘود اﻟﺗﻲ ﺳوف ﺗﺗم ﺑﯾن اﻟﺷرﻛﺔ وﺷرﻛﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟطﺑﻲ اﻟدوﻟﻲ )طرف ذي ﻋﻼﻗﺔ( واﻟﺗرﺧﯾص

ﺑﻬﺎ ﻟﻌﺎم ﻗﺎدم ،ﻋﻠﻣﺎً ﺑﺄن ﻋﺿوي اﻟﻣﺟﻠس د .ﻣﺣﻣد ﻓﺗﯾﺣﻲ واﻟﺳﯾدة /ﻣﻬﺎ ﻓﺗﯾﺣﻲ ﯾﻣﺛﻼن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻓﺗﯾﺣﻲ اﻟﻘﺎﺑﺿﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﻠس إدارة
اﻟﻣرﻛز اﻟطﺑﻲ اﻟدوﻟﻲ ،وﺳﺗﻛون اﻟﺗﻌﺎﻣﻼت ﻋﺑﺎرة ﻋن ﻣﺑﯾﻌﺎت دون ﻗﯾﻣﺔ ﻣﺣددة ،ودون ﺷروط ﺗﻔﺿﯾﻠﯾﺔ ،وﻗد ﺑﻠﻎ إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت

اﻟﺗﻲ ﺗﻣت ﻣﻊ اﻟﻣرﻛز اﻟطﺑﻲ اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺳﺎﺑق وﺣﺗﻰ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟرﺑﻊ اﻷول ﻣن اﻟﻌﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺣﺎﻟﻲ ﻣﺑﻠﻎ  ٤,٦٧ﻣﻠﯾون ﷼ وﻫو
إﺟﻣﺎﻟﻲ ﻗﯾﻣﺔ ﺑﯾﻊ ﺑﺿﺎﺋﻊ إﻟﻰ اﻟﻣرﻛز اﻟطﺑﻲ اﻟدوﻟﻲ )ﻣن ﺿﻣن اﻟﺑﺿﺎﺋﻊ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻣل ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺷرﻛﺔ وﺗﻘوم ﺑﺑﯾﻌﻬﺎ(.
 -(١٢اﻟﺗﺻوﯾت ﻋﻠﻰ اﻷﻋﻣﺎل واﻟﻌﻘود اﻟﺗﻲ ﺳوف ﺗﺗم ﺑﯾن اﻟﺷرﻛﺔ وﻋﺿو ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﺳﻌﺎدة اﻟدﻛﺗور /ﻣﺣﻣد أﺣﻣد ﺣﺳن

ﻓﺗﯾﺣﻲ )طرف ذو ﻋﻼﻗﺔ(؛ ﺣﯾث ﯾﻣﺗﻠك اﻟدﻛﺗور /ﻣﺣﻣد ﻓﺗﯾﺣﻲ ﻧﺳﺑﺔ  %٢٠ﻣن رأﺳﻣﺎل اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ )ﺷرﻛﺔ ﺗﺟﺎرة اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻛﻣﺎﻟﯾﺔ
ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻓﺗﯾﺣﻲ اﻟﻘﺎﺑﺿﺔ  -ﺗﻘرﯾر ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﻋن اﻟﻌﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ ٢٠١٨م
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اﻟﺛﻣﯾﻧﺔ اﻟﻣﺣدودة( واﻟﺗرﺧﯾص ﺑﻬﺎ ﻟﻌﺎم ﻗﺎدم ،وﻗد ﺑﻠﻎ إﺟﻣﺎﻟﻲ ﻣﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎﻩ ﻣن رواﺗب وﻣزاﯾﺎ أﺧرى ﻧظﯾر إدارﺗﻪ ﻟﻬذﻩ اﻟﺷرﻛﺔ ﺧﻼل
اﻟﻌﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ ٢٠١٨م ﻣﺑﻠﻎ  ٩٧٢أﻟف ﷼ ﺳﻌودي.
 -(١٣اﻟﺗﺻوﯾت ﻋﻠﻰ ﺗﻌدﯾل اﻟﻣﺎدة رﻗم ) (٤٤ﻣن اﻟﻧظﺎم اﻷﺳﺎس ﻟﻠﺷرﻛﺔ واﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺗوزﯾﻊ اﻷرﺑﺎح.

 -(١٤اﻟﺗﺻوﯾت ﻋﻠﻰ اﻧﺗﺧﺎب أﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﻣن ﺑﯾن اﻟﻣرﺷﺣﯾن ﻟﻠدورة اﻟﻘﺎدﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺳﺗﺑدأ ﻓﻲ  ٢٢إﺑرﯾل ٢٠١٩م وﻣدﺗﻬﺎ

ﺛﻼث ﺳﻧوات ﻣﯾﻼدﯾﺔ ﺗﻧﺗﻬﻲ ﻓﻲ  ٢١إﺑرﯾل ٢٠٢٢م) .ﻣرﻓق ﻧﻣوذج  ١اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟﺳﯾرة اﻟذاﺗﯾﺔ ﻟﻠﻣرﺷﺣﯾن(

اﻟﺧﺗــــﺎم
ﯾﺗﻘدم ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﺑﺎﻟﺷﻛر ﻟﻠﺳﺎدة ﻣﺳﺎﻫﻣﻲ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺛﻘﺗﻬم وﻣﺳﺎﻧدﺗﻬم وﺗﻠﺑﯾﺗﻬم دﻋوة ﺣﺿور اﺟﺗﻣﺎع
اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﻛﻣﺎ ﯾﺗوﺟﻪ ﺑﺎﻟﺷﻛر إﻟﻰ ﻋﻣﻼء اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺛﻘﺗﻬمٕ ،واﻟﻰ اﻹدارة اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ وﻣﻧﺳوﺑﻲ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ
ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺑذﻟوﻩ ﻣن ﺟﻬود وأداء طوال اﻟﻌﺎم.

وﻣّﻧﻪ وﻛرم ﻋطﺎﺋﻪ.
وﺧﺗﺎﻣﺎً ،ﻧﺷﻛر اﷲ اﻟﻌﻠﻲ اﻟﻘدﯾر ﻋﻠﻰ ﺗوﻓﯾﻘﻪ َ

ﻣﺟﻠس اﻹدارة
ﻣﺎرس ٢٠١٩م

ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻓﺗﯾﺣﻲ اﻟﻘﺎﺑﺿﺔ  -ﺗﻘرﯾر ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﻋن اﻟﻌﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ ٢٠١٨م
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الموافق 2018/11/06 :م

توصية مجلس إدارة مجموعة فتيحي القابضة
القرار رقم ()07/2018/18

يوصي مجلس إدارة شركة مجموعة فتيحي القابضة بتاريخ 2018/11/06م بتوزيع أرباح نقدية على
مساهمي الشركة عن النصف األول من العام المالي 2018م على النحو التالي:
 -)1إجمالي المبلغ الموزع 13,750,000 :لاير.
 -)2حصة السهم الواحد من التوزيع 25 :هللة.
 -)3نسبة التوزيع إلى قيمة السهم االسمية.%2.5 :
 -)4عدد األسهم المستحقة لألرباح 55 :مليون سهماً.
 -)5أحقية األرباح لمساهمي الشركة المسجلين لدى مركز إيداع األوراق المالية (تداول) بنهاية تداول يوم
2018/11/12م  ,والمسجلين لدى شركة مركز إيداع األوراق المالية (مركز اإليداع) في نهاية ثاني يوم تداول
يلي تاريخ االستحقاق.
 -)6تاريخ التوزيع .2018/11/26

قرار مجلس اإلدارة رقم ()07/2018/18

1/1

نموذج رقم ()1
ملخص السير الذاتية
لمرشحي عضوية مجلس اإلدارة
للدورة القادمة (2019/04/22م – 2022/04/21م)

نموذج ( ) 1
نموذج السيرة الذاتية
 .1البيانات الشخصية للعضو المرشح
االسم الرباعي

أحمد حسن أحمد فتيحي

الجنسية

سعودي

تاريخ الميالد

1360/07/1هـ

صفة العضوية

غير تنفيذي

طبيعة العضوية

بصفته الشخصية

 .2المؤهالت العلمية للعضو المرشح
1

المؤهل

التخصص

تاريخ الحصول عليه

الجهة المانحة

الثانوية العامة

القسم األدبي

1960م

مدرسة الفالح

 .3الخبرات العملية للعضو المرشح
مجاالت الخبرة
بيع وشراء وتثمين المجوهرات ومختلف البضائع
اإلدارة والتخطيط اإلستراتيجي والتدريب

الفترة
أكثر من  50عاما

 عضو سابق بمجلس إدارة بنك "كريدي أجريكول" – مصر – 2007م2008-م. عضو مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية من 1996/7/10م حتى1999/10/13م.

 عضو سابق بمجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية في جدة 1985م. رئيس سابق للجنة الذهب والمجوهرات في الغرفة التجارية بجدة لفترة واحدة. -عضو سابق بمجلس إدارة في مستشفى دار الفؤاد بالقاهرة.

 حائز على وسام الفارس األعلى من رئيس جمهورية إيطاليا في 1998م. .4العضوية الحالية في مجال إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أيا كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها

م
اسم الشركة
1
2

النشاط الرئيس

صفة العضوية
(تنفيذي ،غير
تنفيذي ،مستقل)

طبيعة العضوية
(بصفته الشخصية،
ممثل عن شخصية
اعتبارية)

عضوية اللجان

الشكل القانوني
للشركة

نموذج ( ) 1
نموذج السيرة الذاتية
 .1البيانات الشخصية للعضو المرشح
االسم الرباعي

إبراهيم حسن محمد المدهون

الجنسية

سعودي

تاريخ الميالد

1369/01/01هـ

صفة العضوية

غير تنفيذي

طبيعة العضوية

بصفته الشخصية

 .2المؤهالت العلمية للعضو المرشح
المؤهل
1
2
3

تاريخ الحصول عليه

التخصص

دكتوراه

الهندسة المدنية

1981م

ماجستير

الهندسة المدنية

1975م

بكالوريوس

الهندسة المدنية

1973م

الجهة المانحة
جامعة أريزونا –
الواليات االمتحدة
األمريكية
جامعة الملك فهد
للبترول والمعادن
جامعة الملك فهد
للبترول والمعادن

 .3الخبرات العملية للعضو المرشح
الفترة

مجاالت الخبرة

2018-2010م

رئيس مجلس إدارة شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان

2006-2001م

نائب الرئيس التنفيذي لشركة صافوال

1991-1984م

المشرف العام إلدارة المشاريع في جامعة الملك عبد العزيز

 .4العضوية الحالية في مجال إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أيا ً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها

م

1
2

طبيعة العضوية

اسم الشركة

النشاط الرئيس

صفة العضوية
(تنفيذي ،غير
تنفيذي ،مستقل)

(بصفته الشخصية،
ممثل عن شخصية
اعتبارية)

البحر األحمر العالمية

العقار – إدارة
وتطوير العقارات

مستقل

بصفته الشخصية

اللجنة التنفيذية
لجنة الترشيحات
والمكافآت

المراعي

السلع االستهالكية
األساسية – إنتاج
األغذية

مستقل

بصفته الشخصية

اللجنة التنفيذية
لجنة المراجعة

عضوية اللجان

الشكل القانوني
للشركة
مساهمة عامة
مساهمة عامة

نموذج ( ) 1
نموذج السيرة الذاتية
 .1البيانات الشخصية للعضو المرشح
االسم الرباعي

باسم بن عبدهللا عبدالكريم السلوم

الجنسية

سعودي

تاريخ الميالد

1404/7/1هـ

صفة العضوية

مستقل

طبيعة العضوية

بصفته الشخصية

 .2المؤهالت العلمية للعضو المرشح
التخصص

المؤهل

الجهة المانحة

تاريخ الحصول عليه

1
2

بكالوريوس

أدب إنجليزي

2007م

جامعة اإلمام محمد بن سعود

ماجستير

استشارات تقنية معلومات

2010م

جامعة كنت – بريطانيا

3

ماجستير تنفيذي

برنامج تطوير القيادات

2018م

جامعة هارفارد – كلية األعمال

 .3الخبرات العملية للعضو المرشح
الفترة

مجاالت الخبرة

سبتمبر 2018م حتى اآلن

الرئيس التنفيذي –وعضو مجلس المديرين -شركة شور العالمية للتقنية

2017م2018-م

وكيل محافظ الهيئة العامة لالستثمار لشؤون التسويق

2015م2017-م

نائب رئيس الهيئة العامة للطيران المدني لالتصال المؤسسي

2011م2015-م

المدير التنفيذي لالتصاالت التسويق الرقمي

2011م2011-م

المدير العام – شركة نمو للوسائط المتعددة

 .4العضوية الحالية في مجال إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أيا ً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها

م
اسم الشركة

النشاط الرئيس

1

شور العالمية للتقنية

تقنية معلومات

2

هبوب التقنية لالتصاالت وتقنية
المعلومات

تقنية معلومات

طبيعة العضوية

صفة العضوية
(تنفيذي ،غير
تنفيذي ،مستقل)
تنفيذي

بصفة شخصية

مستقل

بصفة شخصية

(بصفته الشخصية،
ممثل عن شخصية
اعتبارية)

عضوية اللجان

الشكل القانوني
للشركة

ذات مسؤولية
محدودة
شركة شخص
واحد

نموذج ( ) 1
نموذج السيرة الذاتية
 .1البيانات الشخصية للعضو المرشح
االسم الرباعي

سهيل بن حسن بن عبدالملك قاضي

الجنسية

سعودي

تاريخ الميالد

1950/04/18م

صفة العضوية

مستقل

طبيعة العضوية

بصفته الشخصية

 .2المؤهالت العلمية للعضو المرشح
1

التخصص

المؤهل

2

دكتوراه

إدارة نظم تعليمية

3

ماجستير

4

بكالوريوس

إدارة نظم تعليمية
تربية وعلم نفس

تاريخ الحصول
عليه
جامعة كولورادو بولدر – الواليات المتحدة
1980
الجهة المانحة

1976
1393

جامعة تشامبان – كاليفورنيا  -الواليات المتحدة
كلية التربية – مكة المكرمة

 .3ملخص الخبرات العملية للعضو المرشح
مجاالت الخبرة

الفترة
1400-1400هـ

عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى

1403-1401هـ

مساعد أمين محافظة جدة ورئيس لجنة التطوير

1409-1404هـ

وكيل كلية التربية للدراسات العليا والبحث العلمي وعميد مكلف للكلية

1416-1414هـ

عضو مجلس الشورى

1421-1416هـ

مدير جامعة أم القرى

1432-1427هـ

رئيس مجلس إدارة نادي مكة الثقافي

1439-1435هـ

عضو مجلس أمناء مركز الملك للحوار الوطني

2017-2011م

رئيس مجلس إدارة مجموعة إيالف للسفر والفندقة

 .4العضوية الحالية في مجال إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أيا ً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها

م
اسم الشركة

النشاط الرئيس

1

شركة مكة لإلنشاء والتعمير

التطوير العقاري

2

شركة تمكين المجتمع

تطبيقات
إلكترونية

صفة العضوية
(تنفيذي ،غير
تنفيذي ،مستقل)
مستقل

(بصفته الشخصية ،ممثل
عن شخصية اعتبارية)

عضوية اللجان

بصفة شخصية

غير تنفيذي

بصفة شخصية

نائب رئيس المجلس
سابقا ً عضو لجنة
الترشيحات والمكافآت
-

طبيعة العضوية

الشكل القانوني
للشركة

مساهمة مدرجة
ذات مسؤولية
محدودة

نموذج ( ) 1
نموذج السيرة الذاتية
 .1البيانات الشخصية للعضو المرشح
االسم الرباعي

صالح بن حسن بن صالح اليامي

الجنسية

سعودي

تاريخ الميالد

1401/6/8هـ

صفة العضوية

مستقل

طبيعة العضوية

بصفته الشخصية

 .2المؤهالت العلمية للعضو المرشح
1
2
3
4
5
6
7

المؤهل

التخصص

تاريخ الحصول عليه

الجهة المانحة

ماجستير

إدارة األعمال

()2012

جامعة الفيصل – كلية األمير سلطان

بكالوريوس

علوم سياسية

()2006

جامعة الكويت

دبلوم

نظم معلومات

()2004

معهد نيوهورايزون  -الكويت

دورة  6أشهر

لغة إنجليزية

2015

مركز تدريب شركة بترورابغ

دورة صيفية

اللغة االنجليزية مدينة أوكسفورد

2002

King School- Oxford

حضور العديد من ورش العمل

هيئة السوق المالية

2017 -2011

هيئة السوق المالية

حضور العديد من ورش العمل

تداول

2017 -2011

تداول

 .3الخبرات العملية للعضو المرشح
الفترة
 -2014حتى األن

مجاالت الخبرة
كبير ممثلي شركة بترورابغ لشؤون المساهمين و المستثمرين.

2014-2013

كبير ممثلي شركة بترورابغ للحوكمة واالمتثال وشؤون المساهمين والمستثمرين.

2014-2011

ممثل شركة بترورابغ لشؤون المساهمين والمستثمرين

 – 2016حتى األن

ضابط إتصال مفوض لدى وزارة التجارة واإلستثمار.

 -2011حتى األن

ضابط إتصال مفوض لدى هيئة السوق المالية.

 -2011حتى األن

ضابط إتصال مفوض لدى السوق المالية السعودية (تداول).

 -2011حتى األن

ضابط إتصال مفوض لدى السوق المالية السعودية (.)IFSAH

 -2014حتى األن

ضابط إتصال مفوض لدى شركة مركز إيداع األوراق المالية (إيداع).

– 2017حتى األن

عضو جمعية عالقات المستثمرين في الشرق األوسط (.(MEIRA

 .4العضوية الحالية في مجال إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أيا ً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها

م
اسم الشركة

النشاط الرئيس

صفة العضوية
(تنفيذي ،غير
تنفيذي ،مستقل)

طبيعة العضوية
(بصفته الشخصية،
ممثل عن شخصية
اعتبارية)

عضوية اللجان

الشكل القانوني
للشركة

نموذج ( ) 1
نموذج السيرة الذاتية
 .1البيانات الشخصية للعضو المرشح
االسم الرباعي

عبدالحي محمد عبدالحي مقداد

الجنسية

سعودي

تاريخ الميالد

1388/07/09هـ

صفة العضوية

مستقل

طبيعة العضوية

بصفته الشخصية

 .2المؤهالت العلمية للعضو المرشح
المؤهل
1

دكتوراه

2

ماجستير

3

بكالوريوس

تاريخ الحصول عليه

التخصص
التسويق

2003/11/14م

إدارة أعمال دولية

1998/06/22م

علوم التسويق

1993/07/07م

الجهة المانحة
جامعة كنغستون/
المملكة المتحدة
جامعة بريستول/
المملكة المتحدة
جامعة الملك فهد
للبترول والمعادن

 .3الخبرات العملية للعضو المرشح
الفترة

مجاالت الخبرة

1993/11/1م إلى 1994/4/30م

شركة الراجحي المصرفية لالستثمار

1994/8/1م إلى 1996/7/30م

شركة منسوي للخدمات الفنية والعلمية

1425/7/1هـ إلى 1426/12/30هـ

جامعة األمير سلطان

2006/7/1م إلى 2007/4/30م

بنك الرياض

2007/8/1م إلى 2008/1/31م

الشركة الوطنية للتنمية الزراعية

2001/7/1م إلى 2015/2/28م

شركة ذو شان

2015/3/1م

شركة ديم اإلبداعات التجارية

 .4العضوية الحالية في مجال إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أيا ً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها

م
اسم الشركة

النشاط الرئيس

صفة العضوية
(تنفيذي ،غير
تنفيذي ،مستقل)

طبيعة العضوية
(بصفته الشخصية،
ممثل عن شخصية
اعتبارية)

عضوية اللجان

الشكل القانوني
للشركة

نموذج ( ) 1
نموذج السيرة الذاتية
 .1البيانات الشخصية للعضو المرشح
االسم الرباعي

عبدالملك عبدهللا فتح الدين

الجنسية

سعودي

تاريخ الميالد

1376/07/01هـ

صفة العضوية

مستقل

طبيعة العضوية

بصفته الشخصية

 .2المؤهالت العلمية للعضو المرشح
المؤهل

التخصص

تاريخ الحصول عليه

الجهة المانحة

1

ماجستير

هندسة صناعية وإدارة

 1985م

جامعة أوكالهوما – الواليات
المتحدة

2

بكالوريوس

هندسة صناعية

 1979م

جامعة الملك عبدالعزيز

 .3الخبرات العملية للعضو المرشح
الفترة

مجاالت الخبرة

2000-1988م

مدير عام المبيعات  /نائب رئيس شركة صافوال لزيوت الطعام

2003-2000م

نائب رئيس شركة صافوال ألنظمة التغليف

2005-2003م

نائب رئيس شركة بندة العزيزية

2009-2005م

رئيس قطاع العقار  /مدير عام تنفيذي شركة كنان للتطوير العقاري

2012-2009م

عضو مجلس المديرين المنتدب شركة بيت العرب للتطوير العقاري

 .4العضوية الحالية في مجال إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أيا ً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها

م
اسم الشركة

النشاط الرئيس

صفة العضوية
(تنفيذي ،غير
تنفيذي ،مستقل)

طبيعة العضوية
(بصفته الشخصية،
ممثل عن شخصية
اعتبارية)

عضوية اللجان

الشكل القانوني
للشركة

نموذج ( ) 1
نموذج السيرة الذاتية
 .1البيانات الشخصية للعضو المرشح
االسم الرباعي

عدنان عبدالفتاح محمد صوفي

الجنسية

سعودي

تاريخ الميالد

1373/01/14هـ

صفة العضوية

مستقل

طبيعة العضوية

بصفته الشخصية

 .2المؤهالت العلمية للعضو المرشح
المؤهل

التخصص

تاريخ الحصول عليه

الدكتوراه

إدارة األعمال

1984م

املاجستير

إدارة األعمال

1979م

البكالوريوس

الهندسة الكهربائية

1977م

1
2
3

الجهة المانحة
جامعة جورج واشنطن -
الواليات املتحدة االمريكية
جامعة سياتل  -الواليات
املتحدة األمريكية
جامعة سياتل  -الواليات
املتحدة األمريكية

 .3الخبرات العملية للعضو المرشح
الفترة
من عام 2014م إلى عام 2016م
من عام 1991م إلى عام 2013م
من عام 1980م إلى عام 2006م
من عام 2016م إلى عام 2018م

مجاالت الخبرة
عضو مجلس إدارة هيئة السوق املالية السعودية
مستشار للرئيس التنفيذي في سيدكو القابضة ،ثم نائب رئيس أعلي ملجموعة االستثمارات املباشرة وعضو في اللجنة التنفيذية ،ثم
العضو املنتدب ملجموعة االستثمارات املالية ،ثم الرئيس التنفيذي لشركة سدكو القابضة ،ثم مستشار لرئيس مجلس االدارة
أستاذ إدارة االعمال بكلية االقتصاد واإلدارة كعضو هيئة تدريس ،ثم وكيل لكلية االقتصاد واإلدارة ثم عميدا للكلية وعضوا
باملجلس العلمي للجامعة وعضوا بلجنة الترقيات العلمية بالجامعة ،وعضوا بلجنة تطوير استراتيجية الجامعة ،وعضوا باللجنة
االستشارية ملعالي مدير الجامعة ،وال زال أقدم املحاضرات بها كأستاذ زائر في برنامج املاجستير في ادارة االعمال.
متخصص في الحوكمة وتطوير األعمال واالستراتيجيات وإدارة التغيير وبرامج التحول واالستثمار املؤسس ي.

 .4العضوية الحالية في مجال إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أيا ً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة
منها

م
اسم الشركة

النشاط الرئيس

1

بوبا العربية للتأمين التعاوني

2

األهلي املالية (األهلي كابيتال)

التأمين
إدارة الثروات وإدارة األصول
والوساطة املالية والخدمات
املصرفية االستثمارية

صفة العضوية
(تنفيذي ،غير
تنفيذي ،مستقل)
مستقل
مستقل

طبيعة العضوية
(بصفته الشخصية،
ممثل عن شخصية
اعتبارية)
بصفته الشخصية

عضوية اللجان

الشكل
القانوني
للشركة

لجنة املراجعة

مساهمة عامة

بصفته الشخصية

الترشيحات واملكافآت

مساهمة مغلقة

نموذج ( ) 1
نموذج السيرة الذاتية
 .1البيانات الشخصية للعضو المرشح
االسم الرباعي

عمر رياض محمد الحميدان

الجنسية

سعودي

تاريخ الميالد

1397/04/14هـ

صفة العضوية

غير تنفيذي

طبيعة العضوية

بصفته الشخصية

 .2المؤهالت العلمية للعضو المرشح
المؤهل
1

بكالوريوس

تاريخ الحصول عليه

التخصص

1998م

شريعة وقانون

الجهة المانحة
جامعة اإلمام محمد بن
سعود

 .3الخبرات العملية للعضو المرشح
الفترة

مجاالت الخبرة

1998/1م – 2010/6م

عضو مجلس إدارة صيدليات الحياة – المنطقة الشرقية

2010/6م إلى تاريخه

عضو مجلس إدارة أبراج الحياة للتجارة

2009/6م إلى 2015/5م

مؤسس ورئيس مجلس إدارة مؤسسة عبر الجزيرة العرب التجارية

 .4العضوية الحالية في مجال إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أيا ً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها

م

1

اسم الشركة

النشاط الرئيس

صفة العضوية
(تنفيذي ،غير
تنفيذي ،مستقل)

شركة الصناعات الزجاجية الوطنية
 /زجاج

صناعة العبوات
الزجاجية

غير تنفيذي

السلع االستهالكية
األساسية

غير تنفيذي

2
شركة الجوف للتنمية الزراعية

طبيعة العضوية
(بصفته الشخصية،
ممثل عن شخصية
اعتبارية)

صفة شخصية
صفة شخصية

عضوية اللجان
لجنة المراجعة
اللجنة
االستراتيجية
اللجنة التنفيذية

الشكل القانوني
للشركة

مساهمة مدرجة
مساهمة مدرجة

نموذج ( ) 1
نموذج السيرة الذاتية
 .1البيانات الشخصية للعضو المرشح
االسم الرباعي

فواز بن حسن زعل السلماني الشمري

الجنسية

سعودي

تاريخ الميالد

1401/01/06هـ

صفة العضوية

مستقل

طبيعة العضوية

بصفته الشخصية

 .2المؤهالت العلمية للعضو المرشح
التخصص

المؤهل

الجهة المانحة

تاريخ الحصول عليه

1
2

بكالوريوس

إدارة أعمال

1437/04/01هـ

جامعة الملك عبدالعزيز

بكالوريوس

رياضيات

1425هـ

كلية المعلمين

3

برنامج تدريبي

القيادة االحترافية

1439/11/04هـ

اإلدارة العامة للتعليم

 .3الخبرات العملية للعضو المرشح
الفترة

مجاالت الخبرة

1436/01/15هـ إلى 1438/02/02هـ

مؤسسة شمس التعمير تطوير المشاريع وإدارة ميدانية

1439/08/01هـ إلى اآلن

مكتب أصول االنجاز للتسويق في مجال تطوير وتسويق وإدارة

1425/08/11هـ إلى اآلن

تعليم عام ميداني وأنشطة تربوية فاعلة

 .4العضوية الحالية في مجال إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أيا ً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها

م
اسم الشركة

النشاط الرئيس

صفة العضوية
(تنفيذي ،غير
تنفيذي ،مستقل)

طبيعة العضوية
(بصفته الشخصية،
ممثل عن شخصية
اعتبارية)

عضوية اللجان

الشكل القانوني
للشركة

نموذج ( ) 1
نموذج السيرة الذاتية
 .1البيانات الشخصية للعضو المرشح
االسم الرباعي

لؤي خالد محمد بن موسى

الجنسية

سعودي

تاريخ الميالد

1404/03/15هـ

صفة العضوية

مستقل

طبيعة العضوية

بصفته الشخصية

 .2المؤهالت العلمية للعضو المرشح
التخصص

المؤهل

الجهة المانحة

تاريخ الحصول عليه

1
2

ماجستير تنفيذي

اإلدارة

2013م

جامعة اليمامة

ماجستير

اإلدارة المالية

2013م

3

الدبلوم العالي

المالية

2013م

4
5

البكالوريوس
الزمالة الكندية الفخرية

إدارة األعمال الدولية
-

2010م
2013م

جامعة فورتفاجن  -ألمانيا
واشنطن
والية
جامعة
بالواليات المتحدة األمريكية
جامعة الملك عبدالعزيز
جامعة نيو وستمنستر

 .3الخبرات العملية للعضو المرشح
الفترة

مجاالت الخبرة

2017م سبتمبر حتى اآلن

الرئيس التنفيذي "المركز السعودي للحوكمة"

2017م سبتمبر – 2018م يونيو

عضو مجلس إدارة مجموعة ساف الصناعية

2014م – 2017م

هيئة تنمية الصادرات السعودية – رئيس مشروع دراسة إنشاء بنك الصادرات بالمملكة

2009م – 2014م

السوق المالية السعودية – تداول – مدير المطابقة وااللتزام

2008م – 2009م

مجموعة بي إم جي المالية – نائب الرئيس لالستثمار

2005م – 2008م

بنك البالد – اإلدارة العامة لألوراق المالية واالستثمار

2005م – 2005م

بنك اإلمارات دبي الوطني – اإلدارة العامة لالستثمار

2003م – 2005م

البنك السعودي األمريكي – اإلدارة العامة لالستثمار

 .4العضوية الحالية في مجال إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أيا ً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها

م
اسم الشركة

النشاط الرئيس

صفة العضوية
(تنفيذي ،غير
تنفيذي ،مستقل)

طبيعة العضوية
(بصفته الشخصية،
ممثل عن شخصية
اعتبارية)

عضوية اللجان

الشكل القانوني
للشركة

نموذج ( ) 1
نموذج السيرة الذاتية
 .1البيانات الشخصية للعضو المرشح
االسم الرباعي

محمد أحمد حسن فتيحي

الجنسية

سعودي

تاريخ الميالد

1388/12/04هـ

صفة العضوية

تنفيذي

طبيعة العضوية

بصفته الشخصية

 .2المؤهالت العلمية للعضو المرشح
1
2
3

المؤهل

التخصص

تاريخ الحصول عليه

دكتوراه إدارة األعمال

القيادة

2014م

ماجستير إدارة األعمال

ريادة األعمال

2002م

4
ماجستير علوم التمويل واالستثمار

علوم التمويل واالستثمار

2000م

بكالوريوس هندسة نظم تحليل األنظمة

هندسة نظم تحليل األنظمة – بحوث العمليات

1992م

5

الجهة المانحة
جامعة والدن –
الواليات المتحدة
كلية بابسون –
الواليات المتحدة
جامعة نورث
إيسترن – الواليات
المتحدة
جامعة جورج
واشنطن –
الواليات المتحدة

 .3الخبرات العملية للعضو المرشح
الفترة
2002-2018
2002-2003
2002-2003
2002-2003
1993-2018
1992-2018

مجاالت الخبرة







إعداد الخطط اإلستراتيجية وخطط األعمال والتحليل المالي ،وإعداد خطط الرقابة المالية ،والهيكلة اإلدارية
إدارة مشاريع عالمية مع تقييمها ومشاريع تحالفات واندماجات لشركات.
إدارة حسابات لشركات عامة ريادية في الشرق األوسط وشمال أفريقيا.
المساعدة في تسهيل تحالفات استراتيجية بين شركات في الشرق األوسط وشمال أفريقيا مع شركات أوروبية رائدة.
تأسيس الشركات وتنمية العالمات التجارية
تصنيع وتقييم وتجارة المجوهرات واألحجار الكريمة

 .4العضوية الحالية في مجال إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أيا ً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها

م
اسم الشركة

النشاط الرئيس

صفة العضوية
(تنفيذي ،غير
تنفيذي ،مستقل)

طبيعة العضوية
(بصفته الشخصية،
ممثل عن شخصية
اعتبارية)

عضوية اللجان

شركة الجوف للتنمية الزراعية

اإلنتاج الزراعي

غير تنفيذي

ممثل عن
مجموعة فتيحي
القابضة

لجنة الترشيحات
والمكافآت
اللجنة
االستراتيجية

شركة المركز الطبي الدولي

الرعاية الصحية

غير تنفيذي

ممثل عن شركة
مجموعة فتيحي
القابضة

لجنة المراجعة

1

2

الشكل القانوني
للشركة

مساهمة عامة

مساهمة مغلقة

نموذج ( ) 1
نموذج السيرة الذاتية
 .1البيانات الشخصية للعضو المرشح
االسم الرباعي

محمد بن عبدالكريم بن عبدالرحمن الحمد

الجنسية

سعودي

تاريخ الميالد

1376/07/01هـ

صفة العضوية

مستقل

طبيعة العضوية

بصفته الشخصية

 .2المؤهالت العلمية للعضو المرشح
المؤهل
1

دكتوراه

2

ماجستير

3
4

بكالوريوس
دبلوم

5

دبلوم

تاريخ الحصول عليه

التخصص
تعليم صناعي

1989م

تقنية صناعية

1984م

فيزياء
شهادة التميز في األعمال

1979م

2009 (Certificate In Business Excellenceم2011-م
)CIBE

برنامج إعداد القادة

الجهة المانحة
جامعة روشفيل –
أمريكا
سام
جامعة
هيوستين – أمريكا
جامعة الملك سعود
جامعة كولومبيا –
أمريكا
جامعة أكسفورد -
بريطانيا

2011م

 .3الخبرات العملية للعضو المرشح
الفترة

مجاالت الخبرة

1399هـ 1413 -هـ

محاضر في كلية المعلمين بالرياض

1414هـ 1994 -م

قسم الدراسات العامة – الكلية التقنية بالرياض

1414هـ 1994 -م

شعبة الفيزياء

1418هـ 1419 -هـ

منسق شعبة الفيزياء

1419هـ 1421 -هـ

وكيل قسم الدراسات العامة

1426هـ 1427 -هـ

نائب رئيس قسم الدراسات العامة

1427هـ 1429 -هـ

رئيس قسم الدراسات العامة

1429هـ 1433 -هـ

رئيس جمعية حماية المستهلك

1414هـ 1420 -هـ

عضو مجلس الرقابة في الشركة الوطنية إلنتاج البذور (بذور)

1420هـ 1429 -هـ

عضو مجلس المديرين في الشركة الوطنية إلنتاج البذور (بذور)

2008م2011-م

عضو مجلس الرقابة – الشركة الوطنية للسياحة

2011م2014-م

رئيس مجلس الرقابة – الشركة الوطنية للسياحة

 .4العضوية الحالية في مجال إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أيا ً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها

م

1

اسم الشركة

النشاط الرئيس

نماء للكيماويات

مواد كيميائية

صفة العضوية
(تنفيذي ،غير
تنفيذي ،مستقل)
مستقل

طبيعة العضوية
(بصفته الشخصية،
ممثل عن شخصية
اعتبارية)

عضوية اللجان

الشكل القانوني
للشركة

بصفته الشخصية

-

مساهمة عامة

نموذج ( ) 1
نموذج السيرة الذاتية
أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح
االسم الرباعي

مريع سعد مريع هباش

الجنسية

سعودي

تاريخ امليالد

1401/02/06ه

صفة العضوية

مستقل

طبيعة العضوية

بصفته الشخصية

أ) المؤهالت العلمية للعضو المرشح

م املؤهل

التخصص

تاريخ الحصول على املؤهل

اسم الجهة املناحة

 1دكتوراه

محاسبة مالية

2010

جامعة درم – بريطانيا

 2ماجستير

محاسبة وتمويل

2007

جامعة برمنغهام – بريطانيا

 3بكالوريوس

محاسبة

2003

جامعة الملك خالد – السعودية

 4الزمالة المحاسبية CPA

محاسبة

2006

الهيئة السعودية للمحاسبين السعوديين

 5خبير أسواق مالية CME

تمويل

2012

هيئة السوق المالية

 6دبلوم عالي في التحكيم الدولي

قانون وتحكيم تجاري

2011

الغرفة التجارية

 7دبلوم عالي في ريادة األعمال

ريادة األعمال

2013

جامعة متشقان – امريكا

حوكمة وشركات

2017

مؤسسة التمويل الدولي – دبي

 8شهادة عضو مجلس إدارة معتمد

أ) الخبرات العملية للعضو المرشح

الفترة

مجاالت الخبرة

من  2017إلى االن

رئيس مجلس إدارة مركز حوكمة الشركات

من  2016إلى االن

عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة المراجعة وعضو لجنة المخاطر بشركة سالمة للتأمين

من  2010إلى االن

محاسب قانوني – دوام جزئي

من  2012إلى االن

مستشار مالي واداري للعديد من الجهات الحكومية والخاصة

من  2004إلى االن

عضو هيئة تدريس بقسم المحاسبة –كلية األعمال -جامعة الملك خالد

من  2003إلى االن

 15سنة خبرة في اإلدارة والمالية واالستثمار والمخاطر واعداد اللوائح واألدلة

أ) العضوية الحالية في مجالس إدارة شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو
اللجان المنبثقة منها:

م

اسم الشركة

النشاط
الرئيس ي

صفة العضوية (تنفيذي،
غير تنفيذي ،مستقل)

طبيعة العضوية (بصفته
الشخصية ،ممثل شخصية
اعتبارية)

عضوية اللجان

1
2
3
4

سالمة للتأمين
سالمة للتأمين
سالمة للتأمين
تبوك الزراعية

التأمين
التأمين
التأمين
الزراعة

مستقل
مستقل
مستقل
مستقل

الشخصية
الشخصية
الشخصية
الشخصية

عضو مجلس إدارة
رئيس لجنة املراجعة
عضو لجنة املخاطر
عضو لجنة الترشيحات والحوكمة

الشكل القانوني
للشركة
مساهمة مدرجة
مساهمة مدرجة
مساهمة مدرجة
مساهمة مدرجة

نموذج ( ) 1
نموذج السيرة الذاتية
 .1البيانات الشخصية للعضو المرشح
االسم الرباعي

مها أحمد حسن فتيحي

الجنسية

سعودية

تاريخ الميالد

1381/10/25هـ

صفة العضوية

غير تنفيذي

طبيعة العضوية

بصفة شخصية

 .2المؤهالت العلمية للعضو المرشح

1
2

المؤهل

التخصص

تاريخ الحصول عليه

بكالوريوس تجارة

محاسبة

1984م

مدربة

1996م

Selectrain

2008م

-

2009م

Crestcom

مدربة معتمدة في مجال مهارات التواصل
األجتماعي

3

مدربة معتمدة في مجال القيادة الكشفية

4

مدربة معتمدة في مجال مهارات القيادة

مدربة

والمرشدات .

مدربة

واإلدارة

الجهة المانحة
جامعة الملك
عبدالعزيز

5

 .3الخبرات العملية للعضو المرشح
الفترة

مجاالت الخبرة

2018-2000م

ناشطة اجتماعية

2018-2006م

إدارة شركة

2018-2006م

مدربة مهارات سلوكية وقيادية

 .4العضوية الحالية في مجال إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أيا ً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها

م
اسم الشركة
1
2

المركز الطبي الدولي
شركة النساجون الشرقيون – مصر

النشاط الرئيس
رعاية طبية
صناعة
والموكيت

صفة العضوية
(تنفيذي ،غير
تنفيذي ،مستقل)

غير تنفيذي
السجاد غير تنفيذي

طبيعة العضوية
(بصفته الشخصية،
ممثل عن شخصية
اعتبارية)
ممثلة عن شركة
فتيحي
مجموعة
القابضة
بصفة شخصية

عضوية اللجان

الشكل القانوني
للشركة
مساهمة مغلقة

-

مساهمة مدرجة

نموذج ( ) 1
نموذج السيرة الذاتية
 .1البيانات الشخصية للعضو المرشح
االسم الرباعي

وديع محمد عبدهللا مليباري

الجنسية

سعودي

تاريخ الميالد

1967/09/11م

صفة العضوية

مستقل

طبيعة العضوية

بصفته الشخصية

 .2المؤهالت العلمية للعضو المرشح
1
2

المؤهل

التخصص

تاريخ الحصول عليه

الجهة المانحة

ماجستير في إدارة األعمال MBA

إدارة أعمال

2002م

الجامعة األمريكية في لندن

بكالوريوس في الكيمياء الصناعية

الكيمياء الصناعية

1992م

جامعة الملك فهد للبترول والمعادن

 .3الخبرات العملية للعضو المرشح
مجاالت الخبرة

الفترة
من  2011وحتى تاريخه

رئيس العمليات في شركة الشرق األوسط لصناعة وإنتاج الورق (مبكو)

من  2010حتى 2011

مدير عام الخدمات في شركة تجميع وتدوير المخلفات واسكو

من  2009حتى 2010

مدير عام مجموعة شركات أميانتيت

من  2007حتى 2009

نائب المدير العام في شركة الشرق األوسط لصناعة وإنتاج الورق (مبكو)

من  2003حتى 2006

مدير المصنع في أميانتيت فايبرجالس

من  1997حتى 2003

مدير المشتريات الخارجية في مجموعة شركات أميانتيت

من  1993حتى 1997

مدير مراقبة الجودة في شركة أميانتيت لصناعة المطاط المحدودة

 .4العضوية الحالية في مجال إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أيا ً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها

م
اسم الشركة

النشاط الرئيس

صفة العضوية
(تنفيذي ،غير
تنفيذي ،مستقل)

طبيعة العضوية
(بصفته الشخصية،
ممثل عن شخصية
اعتبارية)

عضوية اللجان

الشكل
القانوني
للشركة

نموذج ( ) 1
نموذج السيرة الذاتية
 .1البيانات الشخصية للعضو المرشح
االسم الرباعي

وليد بن أحمد محمد بامعروف

الجنسية

سعودي

تاريخ الميالد

1971/09/06م

صفة العضوية

مستقل

طبيعة العضوية

بصفته الشخصية

 .2المؤهالت العلمية للعضو المرشح
المؤهل

التخصص

تاريخ الحصول عليه

الجهة المانحة

ماجستير تنفيذي

إدارة أعمال

2009م

جامعة الملك عبد العزيز

بكالوريوس

محاسبة

1995م

جامعة الملك فهد للبترول والمعادن

زمالة المعهد األمريكي للمحاسبين القانونين ()CPA

محاسبة ومراجعة

1997م

المعهد األمريكي للمحاسبين القانونيين

محاسبة إدارية

2001م

المعهد االمريكي للمحاسبين االداريين

زمالة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين
()SOCPA
زمالة المراجع الداخلي المعتمد ()CIA

محاسبة ومراجعة

2005م

الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

مراجعة

2012م

الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين

مقيم منشآت اقتصادية معتمد

تقييم

2017

الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين

1
2
3
4
5
6
7

زمالة المحاسب االداري المعتمد

CMA

 .3الخبرات العملية للعضو المرشح
الفترة

مجاالت الخبرة

ديسمبر  - 2014تاريخه

صناعة التعدين :عضو لجنة المراجعة  -المصانع الكبرى للتعدين

يوليو  -2012تاريخه

زراعة  :رئيس لجنة المراجعة – شركة تبوك للتنمية الزراعية

مارس -2011مارس + 2014
نوفمبر  – 2015نوفمبر 2018

صناعة البتروكيماويات :عضو مجلس االدارة – عضو لجنة المراجعة شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات (ينساب) +
عضو مجلس االدارة – عضو لجنة المراجعة  -عضو لجنة الترشيحات والمكافآت رابغ للتكرير والبتروكيماويات
(بترورابغ)
صناعة األسمنت :عضو مجلس االدارة – رئيس لجنة المراجعة – عضو لجان الترشيحات والمكافآت – شركة أسمنت
نجران
شريك ومحاسب قانوني :شركة طالل أبو غزالة وشركاء محاسبين قانونيون

أغسطس  -2013تاريخه
فبراير  -2009تاريخه

 .4العضوية الحالية في مجال إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أيا ً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها

م
اسم الشركة

النشاط الرئيس

صفة العضوية
(تنفيذي ،غير
تنفيذي ،مستقل)

طبيعة العضوية
(بصفته الشخصية،
ممثل عن شخصية
اعتبارية)

1
أسمنت نجران

صناعة األسمنت

مستقل

شخصية

عضوية اللجان

الشكل القانوني
للشركة

رئيس لجنة
المراجعة ،عضو
بلجان الترشيحات
والمكافآت،
والحوكمة

مساهمة مدرجة

نموذج رقم ()1
ملخص السير الذاتية
لمرشحي عضوية لجنة المراجعة
للدورة القادمة (2019/04/22م – 2022/04/21م)

نموذج ( ) 1
نموذج السيرة الذاتية
 .1البيانات الشخصية للعضو المرشح
االسم الرباعي

عدنان عبدالفتاح محمد صوفي

الجنسية

سعودي

تاريخ الميالد

1373/01/14هـ

صفة العضوية

مستقل

طبيعة العضوية

بصفته الشخصية

 .2المؤهالت العلمية للعضو المرشح
المؤهل

التخصص

تاريخ الحصول عليه

الدكتوراه

إدارة األعمال

1984م

املاجستير

إدارة األعمال

1979م

البكالوريوس

الهندسة الكهربائية

1977م

1
2
3

الجهة المانحة
جامعة جورج واشنطن -
الواليات املتحدة االمريكية
جامعة سياتل  -الواليات
املتحدة األمريكية
جامعة سياتل  -الواليات
املتحدة األمريكية

 .3الخبرات العملية للعضو المرشح
الفترة
من عام 2014م إلى عام 2016م
من عام 1991م إلى عام 2013م
من عام 1980م إلى عام 2006م
من عام 2016م إلى عام 2018م

مجاالت الخبرة
عضو مجلس إدارة هيئة السوق املالية السعودية
مستشار للرئيس التنفيذي في سيدكو القابضة ،ثم نائب رئيس أعلي ملجموعة االستثمارات املباشرة وعضو في اللجنة التنفيذية ،ثم
العضو املنتدب ملجموعة االستثمارات املالية ،ثم الرئيس التنفيذي لشركة سدكو القابضة ،ثم مستشار لرئيس مجلس االدارة
أستاذ إدارة االعمال بكلية االقتصاد واإلدارة كعضو هيئة تدريس ،ثم وكيل لكلية االقتصاد واإلدارة ثم عميدا للكلية وعضوا
باملجلس العلمي للجامعة وعضوا بلجنة الترقيات العلمية بالجامعة ،وعضوا بلجنة تطوير استراتيجية الجامعة ،وعضوا باللجنة
االستشارية ملعالي مدير الجامعة ،وال زال أقدم املحاضرات بها كأستاذ زائر في برنامج املاجستير في ادارة االعمال.
متخصص في الحوكمة وتطوير األعمال واالستراتيجيات وإدارة التغيير وبرامج التحول واالستثمار املؤسس ي.

 .4العضوية الحالية في مجال إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أيا ً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة
منها

م
اسم الشركة

النشاط الرئيس

1

بوبا العربية للتأمين التعاوني

2

األهلي املالية (األهلي كابيتال)

التأمين
إدارة الثروات وإدارة األصول
والوساطة املالية والخدمات
املصرفية االستثمارية

صفة العضوية
(تنفيذي ،غير
تنفيذي ،مستقل)
مستقل
مستقل

طبيعة العضوية
(بصفته الشخصية،
ممثل عن شخصية
اعتبارية)
بصفته الشخصية

عضوية اللجان

الشكل
القانوني
للشركة

لجنة املراجعة

مساهمة عامة

بصفته الشخصية

الترشيحات واملكافآت

مساهمة مغلقة

نموذج ( ) 1
نموذج السيرة الذاتية
 .1البيانات الشخصية للعضو المرشح
االسم الرباعي

إبراهيم حسن محمد المدهون

الجنسية

سعودي

تاريخ الميالد

1369/01/01هـ

صفة العضوية

غير تنفيذي

طبيعة العضوية

بصفته الشخصية

 .2المؤهالت العلمية للعضو المرشح
المؤهل
1
2
3

تاريخ الحصول عليه

التخصص

دكتوراه

الهندسة المدنية

1981م

ماجستير

الهندسة المدنية

1975م

بكالوريوس

الهندسة المدنية

1973م

الجهة المانحة
جامعة أريزونا –
الواليات االمتحدة
األمريكية
جامعة الملك فهد
للبترول والمعادن
جامعة الملك فهد
للبترول والمعادن

 .3الخبرات العملية للعضو المرشح
الفترة

مجاالت الخبرة

2018-2010م

رئيس مجلس إدارة شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان

2006-2001م

نائب الرئيس التنفيذي لشركة صافوال

1991-1984م

المشرف العام إلدارة المشاريع في جامعة الملك عبد العزيز

 .4العضوية الحالية في مجال إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أيا ً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها

م

1
2

طبيعة العضوية

اسم الشركة

النشاط الرئيس

صفة العضوية
(تنفيذي ،غير
تنفيذي ،مستقل)

(بصفته الشخصية،
ممثل عن شخصية
اعتبارية)

البحر األحمر العالمية

العقار – إدارة
وتطوير العقارات

مستقل

بصفته الشخصية

اللجنة التنفيذية
لجنة الترشيحات
والمكافآت

المراعي

السلع االستهالكية
األساسية – إنتاج
األغذية

مستقل

بصفته الشخصية

اللجنة التنفيذية
لجنة المراجعة

عضوية اللجان

الشكل القانوني
للشركة
مساهمة عامة
مساهمة عامة

نموذج ( ) 1
نموذج السيرة الذاتية
 .1البيانات الشخصية للعضو المترشح
االسم الرباعي

عثمان رياض محمد الحميدان

الجنسية

سعودي

تاريخ الميالد

1399/08/13هـ

 .2المؤهالت العلمية للعضو المترشح
المؤهل
إدارة مالية

1
2

التخصص

تاريخ الحصول عليه

إدارة مالية

2004م

الجهة المانحة
جامعة الملك فهد

3
4
5
6

 .3الخبرات العملية للعضو المترشح
الفترة

مجاالت الخبرة

2019 - 2011

مدير استثمار في شركة أبراج الحياة – انشاء وتشغيل عقارات واالستثمار في مختلف االنشطة

2010-2006

مدير استثمار في مجموعة صيدليات الحياة

2006-2004

العمل في شركة نعيم لالستثمار على تحليل المؤشرات واالسهم

 .4العضوية الحالية في مجال إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أيا ً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها

م
اسم الشركة
1
2
3
4
5

النشاط الرئيس

صفة العضوية
(تنفيذي ،غير
تنفيذي ،مستقل)

طبيعة العضوية
(بصفته الشخصية،
ممثل عن شخصية
اعتبارية)

عضوية اللجان

الشكل القانوني
للشركة

