شركة المراكز العربية
جدول أعمال الجمعية العامة العادية –  30سبتمبر 2020م
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التصويت على تقرير مجلس اإلدارة للعام المالي المنتهي في  31مارس 2020م.
التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في  31مارس 2020م.
التصويت على القوائم المالية الموحدة للشركة عن العام المالي المنتهي في  31مارس 2020م.
التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن العام المالي المنتهي في  31مارس 2020م.
التصويت على ما تم توزيعه من أرباح عن النصف األول والثاني من العام المالي المنتهي في  31مارس 2020م،
بإجمالي مبلغ وقدره  665مليون لاير سعودي ،أي ما مجموعه  1.4لاير للسهم الواحد وبما نسبته  %14من رأسمال
الشركة( .مرفق)
التصويت على تفويض مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي المنتهي
في  31مارس 2021م.
التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بنا ًء على توصية لجنة المراجعة ،وذلك لفحص
ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي المنتهي في  31مارس 2021م ،والربع
األول من العام المالي المنتهي في  31مارس 2022م ،وتحديد أتعابه.
التصويت على صرف مبلغ  1,800,000لاير مكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة عن العام المالي المنتهي في  31مارس
2020م.
التصويت على قرار مجلس اإلدارة بتعيين األستاذ /أحمد دمرداش بدراوى عضوا ً (غير تنفيذي) في المقعد الشاغر
بمجلس اإلدارة ابتدا ًء من تاريخ تعيينه في  15يوليو 2020م إلكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية
في  18يونيو 2022م( .مرفق السيرة الذاتية)
التصويت على الئحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت وضوابط وإجراءات عمل اللجنة ومهامها وقواعد اختيار
أعضائها ومدة عضويتهم ومكافآتهم( .مرفق)
التصويت على سياسة المكافآت والتعويضات الخاصة بأعضاء مجلس اإلدارة واللجان التابعة وكبار التنفيذيين.
(مرفق)
التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة ابتداء من
تاريخ انعقاد الجمعية في  30سبتمبر 2020م وحتى انتهاء الدورة في تاريخ  18يونيو 2022م ،علما أن المرشحين
(المرفقة سيرهم الذاتية) هم:
 )1د .بيرنارد هيجنز
 )2أ .نديم مصطفى شابسوغ
 )3أ .فهد إبراهيم الخريف
التصويت على مجموعة من االتفاقيات اإلطارية ما بين الشركة وعدد من األطراف ذات العالقة( .مرفق)
التصويت على تفويض مجلس اإلدارة بصالحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة ( )1من المادة
الحادية والسبعين من نظام الشركات ،وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية أو حتى نهاية دورة مجلس
االدارة المفوض أيهما أسبق ،وفقا ً للشروط الواردة في الضوابط واالجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات
الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه ،والتي ألعضاء مجلس
اإلدارة األستاذ /فواز بن عبدالعزيز الحكير ،والمهندس /سلمان بن عبدالعزيز الحكير ،واألستاذ /عمر بن عبدالعزيز
المحمدي مصلحة مباشرة فيها ،وهي عبارة عن عقود إيجار مساحات تأجيرية بعدة مراكز تجارية تابعة للشركة في
مختلف مدن المملكة ،بدون شروط ومزايا تفضيلية ،تتراوح مددها ما بين  2إلى  5سنوات ،حيث بلغت قيمة التعامالت
للعام المالي المنتهي في  31مارس 2020م مبلغ  350,914,140لاير .والترخيص بها لعام قادم( .مرفق)
التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة األطعمة والترفيه التجارية المحدودة ،والتي لعضوي
مجلس اإلدارة األستاذ /فواز بن عبدالعزيز الحكير والمهندس /سلمان بن عبدالعزيز الحكير مصلحة غير مباشرة فيها،
وهي عبارة عن عقود إيجار مساحات تأجيرية بعدة مراكز تجارية تابعة للشركة في مختلف مدن المملكة ،بدون شروط
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ومزايا تفضيلية ،تتراوح مددها ما بين  2إلى  5سنوات ،حيث بلغت قيمة التعامالت للعام المالي المنتهي في  31مارس
2020م مبلغ  20,603,944لاير .والترخيص بها لعام قادم( .مرفق)
التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة ألعاب بيلي ،والتي لعضوي مجلس اإلدارة األستاذ /فواز
بن عبدالعزيز الحكير والمهندس /سلمان بن عبدالعزيز الحكير مصلحة غير مباشرة فيها ،وهي عبارة عن عقود إيجار
مساحات تأجيرية بعدة مراكز تجارية تابعة للشركة في مختلف مدن المملكة ،بدون شروط ومزايا تفضيلية ،تتراوح
مددها ما بين  5إلى  10سنوات ،حيث بلغت قيمة التعامالت التي للعام المالي المنتهي في  31مارس 2020م مبلغ
 15,360,265لاير .والترخيص بها لعام قادم( .مرفق)
التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه العقارية ،والتي لعضوي
مجلس اإلدارة األستاذ /فواز بن عبدالعزيز الحكير والمهندس /سلمان بن عبدالعزيز الحكير مصلحة مباشرة فيها ،وهي
عبارة عن عقود إنشاء وتطوير مراكز تجارية تابعة للشركة في مختلف مدن المملكة ،بدون شروط ومزايا تفضيلية،
تتراوح مددها ما بين  1إلى  3سنوات ،حيث بلغت قيمة التعامالت للعام المالي المنتهي في  31مارس 2020م مبلغ
 331,905,340لاير .والترخيص بها لعام قادم( .مرفق)
التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومؤسسة تضاريس نجد للحراسات األمنية ،والتي لعضو مجلس
اإلدارة المهندس /سلمان بن عبدالعزيز الحكير مصلحة مباشرة فيها ،وهي عبارة عن عقود خدمات أمنية لجميع المراكز
التجارية التابعة للشركة في مختلف مدن المملكة ،بدون شروط ومزايا تفضيلية ،لمدة سنة واحدة ،حيث بلغت قيمة
التعامالت للعام المالي المنتهي في  31مارس 2020م مبلغ  57,278,571لاير .والترخيص بها لعام قادم( .مرفق)
التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومجموعة نسك للمشاريع التجارية ،والتي ألعضاء مجلس
اإلدارة األستاذ /فواز بن عبدالعزيز الحكير ،والمهندس /سلمان بن عبدالعزيز الحكير ،واألستاذ /عمر بن عبدالعزيز
المحمدي مصلحة مباشرة فيها ،وهي عبارة عن عقود إيجار مساحات تأجيرية بعدة مراكز تجارية تابعة للشركة في
مختلف مدن المملكة ،بدون شروط ومزايا تفضيلية ،تتراوح مددها ما بين  2إلى  5سنوات ،حيث بلغت قيمة التعامالت
للعام المالي المنتهي في  31مارس 2020م مبلغ  77,441,233لاير .والترخيص بها لعام قادم( .مرفق)
التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة بوابة الغذاء التجارية ،والتي لعضوي مجلس اإلدارة
األستاذ /فواز بن عبدالعزيز الحكير ،والمهندس /سلمان بن عبدالعزيز الحكير مصلحة غير مباشرة فيها ،وهي عبارة
عن عقود إيجار مساحات تأجيرية بعدة مراكز تجارية تابعة للشركة في مختلف مدن المملكة ،بدون شروط ومزايا
تفضيلية ،تتراوح مددها ما بين  2إلى  5سنوات ،حيث بلغت قيمة التعامالت للعام المالي المنتهي في  31مارس 2020م
مبلغ  15,313,237لاير .والترخيص بها لعام قادم( .مرفق)
التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة إتقان إلدارة المرافق ،والتي لعضوي مجلس اإلدارة
األستاذ /فواز بن عبدالعزيز الحكير ،والمهندس /سلمان بن عبدالعزيز الحكير مصلحة غير مباشرة فيها ،وهي عبارة
عن عقود خدمات إدارة جميع المنشآت التابعة للشركة ،بدون شروط ومزايا تفضيلية ،لمدة سنة واحدة ،حيث بلغت
قيمة التعامالت للعام المالي المنتهي في  31مارس 2020م مبلغ  36,818,438لاير .والترخيص بها لعام قادم.
(مرفق)
التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية ،والتي لعضوي
مجلس اإلدارة األستاذ /فواز بن عبدالعزيز الحكير ،والمهندس /سلمان بن عبدالعزيز الحكير مصلحة غير مباشرة فيها،
وهي عبارة عن عقود إيجار مساحات تأجيرية بعدة مراكز تجارية تابعة للشركة في مختلف مدن المملكة ،بدون شروط
ومزايا تفضيلية ،تتراوح مددها ما بين  7إلى  10سنوات ،حيث بلغت قيمة التعامالت للعام المالي المنتهي في 31
مارس 2020م مبلغ  26,834,371لاير .والترخيص بها لعام قادم( .مرفق)
التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الجيل القادم المحدودة ،والتي لعضو مجلس اإلدارة
ا ألستاذ /فواز بن عبدالعزيز الحكير مصلحة غير مباشرة فيها ،وهي عبارة عن عقود إيجار مساحات تأجيرية بعدة
مراكز تجارية تابعة للشركة في مختلف مدن المملكة ،بدون شروط ومزايا تفضيلية ،وتصل مددها إلى  10سنوات،
حيث بلغت قيمة التعامالت للعام المالي المنتهي في  31مارس 2020م مبلغ  25,848,736لاير .والترخيص بها لعام
قادم( .مرفق)
التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مراكز القهوة التجارية ،والتي لعضوي مجلس اإلدارة
األستاذ /فواز بن عبدالعزيز الحكير ،والمهندس /سلمان بن عبدالعزيز الحكير مصلحة غير مباشرة فيها ،وهي عبارة
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عن عقود إيجار مساحات تأجيرية بعدة مراكز تجارية تابعة للشركة في مختلف مدن المملكة ،بدون شروط ومزايا
تفضيلية ،تتراوح مددها ما بين  2إلى  5سنوات ،حيث بلغت قيمة التعامالت للعام المالي المنتهي في  31مارس 2020م
مبلغ  831,827لاير .والترخيص بها لعام قادم( .مرفق)
التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مطعم ازال ،والتي لعضوي مجلس اإلدارة األستاذ/
فواز بن عبدالعزيز الحكير ،والمهندس /سلمان بن عبدالعزيز الحكير مصلحة غير مباشرة فيها ،وهي عبارة عن عقود
إيجار مساحات تأجيرية بعدة مراكز تجارية تابعة للشركة في مختلف مدن المملكة ،بدون شروط ومزايا تفضيلية،
تتراوح مددها ما بين  2إلى  5سنوات ،حيث بلغت قيمة التعامالت للعام المالي المنتهي في  31مارس 2020م مبلغ
 6,348,816لاير .والترخيص بها لعام قادم( .مرفق)
التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مهارة لأللعاب المبتكرة التجارية ،والتي لعضوي مجلس
اإلدارة األستاذ /فواز بن عبدالعزيز الحكير ،والمهندس /سلمان بن عبدالعزيز الحكير مصلحة مباشرة فيها ،وهي عبارة
عن عقود إيجار مساحات تأجيرية بعدة مراكز تجارية تابعة للشركة في مختلف مدن المملكة ،بدون شروط ومزايا
تفضيلية ،وتصل مددها إلى  10سنوات ،حيث بلغت قيمة التعامالت للعام المالي المنتهي في  31مارس 2020م مبلغ
 4,074,149لاير .والترخيص بها لعام قادم( .مرفق)
التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة االتحاد المبتكر المحدودة ،والتي لعضوي مجلس اإلدارة
األستاذ /فواز بن عبدالعزيز الحكير ،والمهندس /سلمان بن عبدالعزيز الحكير مصلحة غير مباشرة فيها ،وهي عبارة
عن عقود إيجار مساحات تأجيرية بعدة مراكز تجارية تابعة للشركة في مختلف مدن المملكة ،بدون شروط ومزايا
تفضيلية ،تتراوح مددها ما بين  2إلى  5سنوات ،حيث بلغت قيمة التعامالت للعام المالي المنتهي في  31مارس 2020م
مبلغ  8,861,644لاير .والترخيص بها لعام قادم( .مرفق)
التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة فاس التقنية التجارية ،والتي لعضو مجلس اإلدارة
المهندس /سلمان بن عبدالعزيز الحكير مصلحة مباشرة فيها ،وهي عبارة عن عقود خدمات تقنية المعلومات ،بدون
شروط ومزايا تفضيلية ،تتراوح مددها ما بين  1إلى  2سنوات ،حيث بلغت قيمة التعامالت للعام المالي المنتهي في
 31مارس 2020م مبلغ  2,136,265لاير .والترخيص بها لعام قادم( .مرفق)
التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة فضاء األطفال ،والتي لعضوي مجلس اإلدارة األستاذ/
فواز بن عبدالعزيز الحكير ،والمهندس /سلمان بن عبدالعزيز الحكير مصلحة غير مباشرة فيها ،وهي عبارة عن عقود
إيجار مساحات تأجيرية بعدة مراكز تجارية تابعة للشركة في مختلف مدن المملكة ،بدون شروط ومزايا تفضيلية،
تتراوح مددها  10سنوات ،حيث بلغت قيمة التعامالت للعام المالي المنتهي في  31مارس 2020م مبلغ 2,458,890
لاير .والترخيص بها لعام قادم( .مرفق)
التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة قطاع األزياء (فاشيون ديستريكت) ،والتي لعضو مجلس
اإلدارة المهندس /سلمان بن عبدالعزيز الحكير مصلحة غير مباشرة فيها ،وهي عبارة عن عقود إيجار مساحات تأجيرية
بعدة مراكز تجارية تابعة للشركة في مختلف مدن المملكة ،بدون شروط ومزايا تفضيلية ،تتراوح مددها ما بين  1إلى
 3سنوات ،حيث بلغت قيمة التعامالت للعام المالي المنتهي في  31مارس 2020م مبلغ  17,279,328لاير.
والترخيص بها لعام قادم( .مرفق)
التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة عبر الوسائل للدعاية واإلعالن (فيا ميديا) ،والتي لعضو
مجلس اإلدارة المهندس /سلمان بن عبدالعزيز الحكير مصلحة غير مباشرة فيها ،وهي عبارة عن عقود إيجار مساحات
تأجيرية بعدة مراكز تجارية تابعة للشركة في مختلف مدن المملكة ،بدون شروط ومزايا تفضيلية ،تتراوح مددها ما
بين  1إلى  3سنوات ،حيث بلغت قيمة التعامالت للعام المالي المنتهي في  31مارس 2020م مبلغ 18,427,930
لاير .والترخيص بها لعام قادم( .مرفق)
التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مكان األظافر للتجارة ،والتي لعضو مجلس اإلدارة
ا ألستاذ /فواز بن عبدالعزيز الحكير مصلحة غير مباشرة فيها ،وهي عبارة عن عقود إيجار مساحات تأجيرية بعدة
مراكز تجارية تابعة للشركة في مختلف مدن المملكة ،بدون شروط ومزايا تفضيلية ،تتراوح مددها ما بين  3إلى 5
سنوات ،حيث بلغت قيمة التعامالت للعام المالي المنتهي في  31مارس 2020م مبلغ  2,447,522لاير .والترخيص
بها لعام قادم( .مرفق)
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التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مجد األعمال المحدودة ،والتي لعضوي مجلس اإلدارة
األستاذ /فواز بن عبدالعزيز الحكير ،والمهندس /سلمان بن عبدالعزيز الحكير مصلحة غير مباشرة فيها ،وهي عبارة
عن عقود إيجار مساحات تأجيرية بعدة مراكز تجارية تابعة للشركة في مختلف مدن المملكة ،بدون شروط ومزايا
تفضيلية ،تتراوح مددها ما بين  3إلى  7سنوات ،حيث بلغت قيمة التعامالت للعام المالي المنتهي في  31مارس 2020م
مبلغ  1,069,546لاير .والترخيص بها لعام قادم( .مرفق)
التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة إزدهار الرياضية ،والتي لعضو مجلس اإلدارة األستاذ/
فواز بن عبدالعزيز الحكير مصلحة غير مباشرة فيها ،وهي عبارة عن عقد إيجار لمركز صحي في أحد المراكز
التجارية التابعة للشركة ،بدون شروط ومزايا تفضيلية ،ومدته  10سنوات ،حيث بلغت قيمة التعامالت للعام المالي
المنتهي في  31مارس 2020م مبلغ  4,054,403لاير .والترخيص بها لعام قادم( .مرفق)
التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة سعف التجارية ،والتي لعضو مجلس اإلدارة المهندس/
سلمان بن عبدالعزيز الحكير مصلحة غير مباشرة فيها ،وهي عبارة عن عقود إيجار مساحات تأجيرية بعدة مراكز
تجارية تابعة للشركة في مختلف مدن المملكة ،بدون شروط ومزايا تفضيلية ،تتراوح مددها ما بين  2إلى  5سنوات،
حيث بلغت قيمة التعامالت للعام المالي المنتهي في  31مارس 2020م مبلغ  136,066لاير .والترخيص بها لعام
قادم( .مرفق)
التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة فاس السعودية القابضة ،والتي لعضوي مجلس اإلدارة
األستاذ /فواز بن عبدالعزيز الحكير ،والمهندس /سلمان بن عبدالعزيز الحكير مصلحة مباشرة فيها ،وهي عبارة عن
تحويل من مستحقات الزكاة ،حيث بلغت قيمة التعامالت للعام المالي المنتهي في  31مارس 2020م مبلغ
 18,345,202لاير( .مرفق)
التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة فاس السعودية القابضة ،والتي لعضوي مجلس اإلدارة
األستاذ /فواز بن عبدالعزيز الحكير ،والمهندس /سلمان بن عبدالعزيز الحكير مصلحة مباشرة فيها ،وهي عبارة عن
دفع مصاريف متعلقة بالطرح العام األولي ،حيث بلغت قيمة التعامالت للعام المالي المنتهي في  31مارس 2020م
مبلغ  16,192,603لاير( .مرفق)
التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة فاس السعودية القابضة ،والتي لعضوي مجلس اإلدارة
األستاذ /فواز بن عبدالعزيز الحكير ،والمهندس /سلمان بن عبدالعزيز الحكير مصلحة مباشرة فيها ،وهي عبارة عن
دفعات للموردين ،حيث بلغت قيمة التعامالت للعام المالي المنتهي في  31مارس 2020م مبلغ  45,607,280لاير.
(مرفق)
التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة فاس السعودية القابضة ،والتي لعضوي مجلس اإلدارة
األستاذ /فواز بن عبدالعزيز الحكير ،والمهندس /سلمان بن عبدالعزيز الحكير مصلحة مباشرة فيها ،وهي عبارة عن
مصاريف مدفوعة أخرى ،حيث بلغت قيمة التعامالت للعام المالي المنتهي في  31مارس 2020م مبلغ 1,469,622
لاير( .مرفق)

ش�ﻛﺔ اﻟﻤﺮا�ﺰ اﻟﻌ���ﺔ
ش
)�ﻛﺔ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻣﺪرﺟﺔ(

ﺗﻘ��ﺮ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟ�ﺔ 2020-2019
) 1أﺑ��ﻞ  2019إ�  31ﻣﺎرس (2020

ي ن
اﻟﻤﺴﺎﻫﻤن
ﺗﻘ��ﺮ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ ﻟﺠﻤﻌ�ﺔ
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟ�ﺔ 2020-2019

�� ﺗﻘ��ﺮﻫﺎ ﻋﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟ�ﺔ  2020-2019واﻟﺬي �ﺸﻤﻞ أﻋﻤﺎل اﻟﻠﺠﻨﺔ
�� ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ أن ﺗﻘﺪم ﻓ�ﻤﺎ ي
وﻣﻬﺎﻣﻬﺎ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟ�ﺔ ) 2020-2019ﻣﻦ  1أﺑ��ﻞ  2019إ�  31ﻣﺎرس  (2020وﻛﺬﻟﻚ ﻣﻠﺨﺺ ﻷ�ﺸﻄﺘﻬﺎ
اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ.

ﻣﻘﺪﻣﺔ
�
ﺗﻢ �ﺸﻜ�ﻞ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ ف ي� / 14
ﻧﻮﻓﻤ�  2017 /بﻤﻮﺟﺐ ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة اﻟﺬي ﺗﻢ اﻋﺘﻤﺎدە ﻻﺣﻘﺎ ﻣﻦ
ب
ﻗبﻞ اﻟﺠﻤﻌ�ﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ف ي� / 06
د�ﺴﻤ� .2017 /
ب
ﺗﺘﺄﻟﻒ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ أﻋﻀﺎء:
نن
ﻫ�ﺠ� )رﺋ�ﺲ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ( )ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﻣﺴﺘﻘﻞ(
 .1اﻟﺴ�ﺪ ﺑﺮﻧﺎرد
 .2اﻟﺴ�ﺪ ﻓﻬﺪ اﻟﺨ��ﻒ )ﻣﺴﺘﻘﻞ(
 .3اﻟﺴ�ﺪ ﻧﺪ�ﻢ ﺷﺎ�ﺴ�غ
�
ت�
ش
ش
ت
واﻟي ﺗﺘﻄﻠﺐ أن
ﺗﻠ�م اﻟ�ﻛﺔ ﺣﺎﻟ�ﺎ بﺎﻟﻤﺎدة  54ﻣﻦ ﻻﺋﺤﺔ ﺣﻮكﻤﺔ اﻟ�كﺎت اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺎﻟ�ﺔ ،ي
ﺑن أﻋﻀﺎء ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﻣﺴﺘﻘﻞ واﺣﺪ ﻋ� اﻷﻗﻞ وأﻻ �ﻜﻮن ي ض
�ﻜﻮن ﻣﻦ ي ض
ﺑن أﻋﻀﺎﺋﻬﺎ أي
اﻟﺤﺎ� ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ أداءﻫﺎ بﻄ��ﻘﺔ ﺳﻠ�ﻤﺔ
ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﺗﻨﻔ�ﺬي .ﺗﻌﺘﻘﺪ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ أن ﺗﻜ��ﻨﻬﺎ
ي
وﻣﻮﺿﻮﻋ�ﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻮﻓﺎء بﻤﺴﺆوﻟ�ﺎﺗﻬﺎ ،ﻻ ﺳ�ﻤﺎ ف� ش
اﻹ�اف ﻋ� اﻟﺘﻘﺎر�ﺮ اﻟﻤﺎﻟ�ﺔ ،وﻣﻌﺎﻣﻼت اﻷﻃﺮاف ذات
ي
اﻟﻌﻼﻗﺔ ،وﺗﻀﺎرب اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ،و�يﺌﺔ اﻟﺮﻗﺎبﺔ اﻟﺪاﺧﻠ�ﺔ ،واﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺪاﺧﻠ�ﺔ وﻋﻤﻠ�ﺎت اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺨﺎرﺟ�ﺔ.
ش
ﻳﺘﻤﺎ� ﻣﻊ ﻣﺘﻄﻠبﺎت اﻟﻤﻮاد ﻣﻦ 54
ﻧﻮد اﻹﺷﺎرة ا� أﻧﻨﺎ اﻋﺘﻤﺪﻧﺎ اﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﺮﺳﻤ�ﺔ اﻟﻤﻼﺋﻤﺔ ف ي� ﻣﻴﺜﺎﻗﻨﺎ بﻤﺎ
إ�  59ﻣﻦ ﻻﺋﺤﺔ ﺣﻮكﻤﺔ ش
اﻟ�كﺎت اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺎﻟ�ﺔ ،واﻟﻘﺴﻢ  9ﻣﻦ دﻟ�ﻞ اﻟﺤﻮكﻤﺔ اﻟﺨﺎص
ب ش
ﺎﻟ�ﻛﺔ .كﻤﺎ ﺗﻢ اﻋﺘﻤﺎد ﻣﻴﺜﺎق ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ ﻣﻦ ﻗبﻞ اﻟﺠﻤﻌ�ﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ف ي� / 6
د�ﺴﻤ� � .2017 /ﺠﺐ أن ﺗﺠﺘﻤﻊ
ب
� �
ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ أر�ــﻊ ﻣﺮات ﻋ� اﻷﻗﻞ ﺳﻨ��ﺎ وﻓﻘﺎ ﻟﻬﺬا اﻟﻤﻴﺜﺎق.

ﻣﺪة وﻻ�ﺔ أﻋﻀﺎء اﻟﻠﺠﻨﺔ
ﺗنﺘ� تﻓ�ة وﻻ�ﺔ أﻋﻀﺎء ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺤﺎﻟ�ﺔ ف ي�  6كﺎﻧﻮن اﻷول/
د�ﺴﻤ�  . 2020وﻗﺪ واﻓﻖ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة،
ب
ي
ت
ت
ت
ن
ﺗﻌﻴن أﻋﻀﺎء ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﺣى ﻧﻬﺎ�ﺔ ﻓ�ة وﻻ�ﺔ
ﺑﻨﺎء ﻋ� ﺗﻮﺻ�ﺔ ﻟﺠﻨﺔ اﻟ�ﺷ�ﺤﺎت واﻟﻤكﺎﻓآت ،ﻋ� إﻋﺎدة ي
ﺣى  18ﻳﻮﻧﻴﻮ ُ ( 2022
اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺤﺎ� )أي ت
وﺳ�ﻌﺮض ﻫﺬا اﻟﻘﺮار ﻋ� اﻟﺠﻤﻌ�ﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠ�ﻪ.
ي
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اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﻠﺠﻨﺔ
ﻋﻘﺪت ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ أر�ﻌﺔ ) (4اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟ�ﺔ  .2020-2019ﺗﻔﺎﺻ�ﻞ ﺣﻀﻮر أﻋﻀﺎء ﻟﺠﻨﺔ
��:
� كﻤﺎ ي
اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ ي
نن
ﻫ�ﺠ� )رﺋ�ﺲ اﻟﻠﺠﻨﺔ(
ﺑﺮﻧﺎرد
ﻓﻬﺪ اﻟﺨ��ﻒ)ﻋﻀﻮ(
ﻧﺪ�ﻢ ﺷﺎ�ﺴ�غ) ﻋﻀﻮ(

 29ﻣﺎﻳﻮ 2019
ض
ﺣﺎ�
ض
ﺣﺎ�
ض
ﺣﺎ�

 27أﻏﺴﻄﺲ 2019
ض
ﺣﺎ�
ض
ﺣﺎ�
ض
ﺣﺎ�

ﻧﻮﻓﻤ� 2019
24
ب
ض
ﺣﺎ�
ض
ﺣﺎ�
ض
ﺣﺎ�

 15ﻣﺎرس 2020
ض
ﺣﺎ�
ض
ﺣﺎ�
ض
ﺣﺎ�

د� اﻟﺮﺋ�ﺲ اﻟﺘﻨﻔ�ﺬي )" ( "CEOﻟﺤﻀﻮر ﺟﻤﻴﻊ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ كﻤﺎ ﺗﻤﺖ دﻋﻮة رﺋ�ﺲ ﻗﻄﺎع اﻟﺸﺆون
ي
اﻟﻤﺎﻟ�ﺔ )" ("CFOﻟﺤﻀﻮر بﻌﺾ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ بﺎﻷﻣﻮر اﻟﻤﺎﻟ�ﺔ.
إن ﻣﺪﻳﺮ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺪاﺧﻠ�ﺔ ﻫﻮ ي ن
أﻣن � ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ وﻫﻮ اﻟﻤﺴﺆول ﻋﻦ ﺗﻨﻈ�ﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت وﺗﻮز� ــﻊ اﻟﺪﻋﻮات
واﻟﻤﺴتﻨﺪات ﻋ� أﻋﻀﺎء اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻗبﻞ كﻞ اﺟﺘﻤﺎع و�ﺴﺠ�ﻞ وﻗﺎﺋﻊ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت وﻗﺪ ض
ﺣ� ﺟﻤﻴﻊ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻟﺠﻨﺔ
اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ.
اﻟﺨﺎر� ف ي�  21ﻳﻮﻧﻴﻮ  2020ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻋﻤﻠ�ﺔ ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺒ�ﺎﻧﺎت
أﺟﺮت ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ ﻣكﺎﻟﻤﺔ ﻫﺎﺗﻔ�ﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺮاﺟﻊ
� ي
اﻟﺨﺎر� ،وﻣﺸﺎرﻛﺘﻬﺎ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت  ،وﻣﺎ إذا كﺎﻧﺖ ﻫﻨﺎك أ�ﺔ ﻣﺸكﻼت ﻟﻢ ﻳﺘﻢ
اﻟﻤﺎﻟ�ﺔ  ،وﺗﻌﺎون اﻹدارة ﻣﻊ اﻟﻤﺮاﺟﻊ
� ي
اﻟﺨﺎر� إ� اﻻﺗﺼﺎل بﻪ ف ي� أي وﻗﺖ ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ أ�ﺔ ﻣﺴﺎﺋﻞ أﺛﻨﺎء
ﺣﻠﻬﺎ .كﻤﺎ دﻋﺎ رﺋ�ﺲ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻊ
ب ي
ت
ﺗﻠ� اي
ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺤﺴﺎبﺎت أو اي أﻣﺮ
ي
�ﺴﺘﺪ� اﻫﺘﻤﺎﻣﻪ أو اﻫﺘﻤﺎم ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ أو ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة .ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ي
اﺗﺼﺎل ﺑﻬﺬا اﻟﺸﺄن ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟ�ﺔ .2020-2019
ض
ﻣﺤ� كﻞ اﺟﺘﻤﺎع ﻣﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ وﻋﺮﺿﻪ ﻟﻠﺘﺄ��ﺪ ﻋﻠ�ﻪ ف ي� اﺟﺘﻤﺎع ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ
ﺗﻢ �ﺴﺠ�ﻞ
اﻟﺘﺎ�  ،ﺛﻢ ﺗﻢ ﺗﻘﺪ�ﻤﻪ بﻌﺪ ذﻟﻚ إ� ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة.
ي
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اﻟﻤﺴﺎﻫﻤن
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ﻣﻠﺨﺺ أ�ﺸﻄﺔ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ  -اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟ�ﺔ اﻟﻤﻨﺘﻬ�ﺔ ف ي�  31ﻣﺎرس 2020
ﺗﻘﺪم ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ ﺗﻘﺎر�ﺮﻫﺎ بﺎﻧﺘﻈﺎم إ� ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻋﻦ أ�ﺸﻄﺘﻬﺎ وﻣﺪاوﻻﺗﻬﺎ وﺗﻮﺻ�ﺎﺗﻬﺎ ﻓ�ﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ بﺄداء
�
واﺟبﺎﺗﻬﺎ وﻣﺴﺆوﻟ�ﺎﺗﻬﺎ ﻋ� اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠ�ﻪ ف ي� ﻣﻴﺜﺎﻗﻬﺎ� .ﻘﻮم رﺋ�ﺲ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ  ،وﻫﻮ أ�ﻀﺎ ﻋﻀﻮ
ﻣﺴﺘﻘﻞ ف ي� ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة  ،ﺑتبﻠﻴﻎ اﻟﻤﺠﻠﺲ بﺎﻧﺘﻈﺎم ﻋﻦ أ�ﺸﻄﺔ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ ﺧﻼل كﻞ اﺟﺘﻤﺎع ﻟﻤﺠﻠﺲ
اﻹدارة.
ت
��:
� كﻤﺎ ي
اﻟئ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻬﺎ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم ي
اﻷ�ﺸﻄﺔ اﻟﺮﺋ�ﺴ�ﺔ ي
ﻓ�ﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ بﺎﻟﺘﻘﺎر�ﺮ اﻟﻤﺎﻟ�ﺔ:
ﻟﻠ�ﻛﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟ�ﺔ  ،2020-2019ﻣﻊ ت
اﻟ� ي �
ﻏ� اﻟﻤﺪﻗﻘﺔ اﻟ��ــﻊ ﺳﻨ��ﺔ ش
ﻛ� �ﺸكﻞ
أ .ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺎﻟ�ﺔ ي
ف
ﻏ� اﻻﻋﺘ�ﺎد�ﺔ
ﺧﺎص ﻋ�
اﻟﺘﻐﻴ�ات اﻟﻬﺎﻣﺔ ي� اﻟﺴ�ﺎﺳﺎت واﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳب�ﺔ  ،واﻷﺣﺪاث اﻟﻬﺎﻣﺔ أو ي
ي
ﻟﻠﻤﻌﺎﻳ� اﻟﻤﺤﺎﺳب�ﺔ واﻟﻤﺘﻄﻠبﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧ�ﺔ اﻷﺧﺮى ﻗبﻞ اﻟﺘﻮﺻ�ﺔ ﺑﻬﺎ ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻟﻠﻤﻮاﻓﻘﺔ
 ،واﻻﻣﺘﺜﺎل
ي
ﻋﻠﻴﻬﺎ.
ب .ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺒ�ﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟ�ﺔ اﻟﻤﺪﻗﻘﺔ ش
ﻟﻠ�ﻛﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟ�ﺔ اﻟﻤﻨﺘﻬ�ﺔ ف ي�  31ﻣﺎرس  2020وﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ ﻣﻊ
ﻤﻌﺎﻳ�
اﻟﻤﺮاﺟﻊ
اﻟﺨﺎر� ورﺋ�ﺲ ﻗﻄﺎع اﻟﺸﺆون اﻟﻤﺎﻟ�ﺔ ﻟﻀﻤﺎن اﻣﺘﺜﺎل اﻟﺒ�ﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟ�ﺔ ﻣﻊ أﺣكﺎم اﻟ ي
� ي
ف
اﻟﺪوﻟ�ﺔ ﻹﻋﺪاد اﻟﺘﻘﺎر�ﺮ اﻟﻤﺎﻟ�ﺔ )اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ي� اﻟﻤﻤﻠ�ﺔ اﻟﻌ���ﺔ اﻟﺴﻌﻮد�ﺔ( واﻟﺘﺄ�ﺪ ﻣﻦ ﻋﺪم وﺟﻮد
ﻣﺸكﻼت ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺣﻠﻬﺎ ،ﻗبﻞ اﻟﺘﻮﺻ�ﺔ ﺑﻬﺎ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﻟﻠﻤﻮاﻓﻘﺔ.
ف
ج .اﻟﺘﻮﺻ�ﺔ ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻹدارة بﺎﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋ� اﻟﺒ�ﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟ�ﺔ اﻟﻤﺪﻗﻘﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟ�ﺔ اﻟﻤﻨﺘﻬ�ﺔ ي�  31ﻣﺎرس
واﻟﺨﺎ� ﻣﻦ اي
اﻟﺨﺎر� اﻟﻤﺮﻓﻖ بﺎﻟﺒ�ﺎﻧﺎت
 2020ﺣ�ﺚ أن اﻟﻠﺠﻨﺔ كﺎﻧﺖ راﺿ�ﺔ ﻋﻦ ﺗﻘ��ﺮ اﻟﻤﺪﻗﻖ
ي
� ي
ﺗﺤﻔﻆ.

اﻟﺨﺎر�:
ﻓ�ﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ بﺎﻟﻤﺮاﺟﻊ
� ي
اﻟﺨﺎر� ف ي� اﻟﻮﻓﺎء بﻤﺴﺆوﻟ�ﺎﺗﻪ ؛ ﺟﻮدة اﻟﻌﻤﻠ�ﺎت
أ .ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻷداء وﺗﻘﻴ�ﻢ ﻣﺪى ﻣﻼءﻣﺔ اﺳﺘﻘﻼﻟ�ﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻊ
ب ي
واﻷداء أﺛﻨﺎء اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ ؛ وﺗﻮاﺻﻠﻬﻢ ﻣﻊ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ.
اﻟﺨﺎر� بﺨﺼﻮص ﻋﻤﻠ�ﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ وﺗﻌﺎون اﻹدارة اﺛﻨﺎءﻫﺎ ،بﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ا� اﻷﻣﻮر اﻟﻬﺎﻣﺔ
ب .ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻊ
� ي
وﻧﺘﺎﺋﺞ وﺗﻘﺎر�ﺮ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ بﺎﻟﺒ�ﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟ�ﺔ.
ج .اﻟﺘﻮﺻ�ﺔ ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻻدارة ﻓ�ﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑ ي ن
اﻟﺨﺎر� وأﺗﻌﺎبﻪ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟ�ﺔ 2021-2020
ﺘﻌﻴن اﻟﻤﺮاﺟﻊ
� ي
وﻟﻠ��ــﻊ اﻻول ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟ�ﺔ .2022-2021
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ي ن
اﻟﻤﺴﺎﻫﻤن
ﺗﻘ��ﺮ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ ﻟﺠﻤﻌ�ﺔ
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟ�ﺔ 2020-2019

ت�
بﺎﻻﻟ�ام و�دارة اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ واﻟﺮﻗﺎبﺔ اﻟﺪاﺧﻠ�ﺔ:
ﻓ�ﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ
أ .ﻣﺮاﺟﻌﺔ و�ﻗﺮار إﻃﺎر إدارة اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺬي ﺗﻢ ﻋﺮﺿﻪ ﻋ� ﻣﺠﻠﺲ اﻻدارة واﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠ�ﻪ
ب .ﻣﺘﺎبﻌﺔ أﻋﻤﺎل إدارة اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ف� ش
اﻟ�ﻛﺔ
ي
ش
ت
اﻟئ ﺗﻮاﺟﻪ اﻟ�ﻛﺔ وﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ وﺧﻄﻂ ﻣﻮاﺟﻬﺘﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﺮﺋ�ﺲ
ج .اﺳﺘﻌﺮاض اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺮﺋ�ﺴ�ﺔ ي
اﻟﺘﻨﻔ�ﺬي ورﺋ�ﺲ ﻗﻄﺎع اﻟﺸﺆون اﻟﻤﺎﻟ�ﺔ ﻟﻀﻤﺎن ﺗﻨﻔ�ﺬ ﺿﻮابﻂ اﻟﺮﻗﺎبﺔ اﻟﺪاﺧﻠ�ﺔ اﻟﻬﺎﻣﺔ ﻋ� اﻟﻔﻮر
ﻟﺘﺨﻔ�ﻒ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻤﺤﺪدة.
ي ن
ﻟﻠﻘﻮاﻧن واﻟﻠﻮاﺋﺢ
د .ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻌﻘﻮد وﻣﻌﺎﻣﻼت اﻷﻃﺮاف ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم ﻟﻀﻤﺎن اﻻﻣﺘﺜﺎل
واﻟﺴ�ﺎﺳﺎت اﻟﺪاﺧﻠ�ﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ ،وأبﻼغ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﺘﻮﺻ�ﺎﺗﻨﺎ ف ي� ﻫﺬا اﻟﺸﺄن.
ه .ﺗﻘﻴ�ﻢ ﻣﺪى ﻛﻔﺎ�ﺔ وﻓﻌﺎﻟ�ﺔ ﻧﻈﺎم اﻟﺮﻗﺎبﺔ اﻟﺪاﺧﻠ�ﺔ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟ�ﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻷﻋﻤﺎل
ت
اﻟﺨﺎر� وﻗﺪ أﻇﻬﺮت ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ ﺗﺤﺴيﻨﺎت
ﻠي ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻬﺎ إدارة اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺪاﺧﻠ�ﺔ واﻟﻤﺮاﺟﻊ
� ي
اﻟ ي
ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ ﻋ� ﻣﺪار اﻟﻌﺎم .ﻋﻠﻤﺎ أن اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺳﺘﻮاﺻﻞ ﺗﻘﻴ�ﻤﻬﺎ اﻟﺪوري ﻟﻨﻈﺎم اﻟﺮﻗﺎبﺔ اﻟﺪاﺧﻠ�ﺔ ﻟﻀﻤﺎن
ي ف
ي ف
ﻟﻠﻘﻮاﻧن واﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﻬﺎ.
وﺗﺤﺴن ﻛﻔﺎءة وﻓﻌﺎﻟ�ﺔ اﻟﻌﻤﻠ�ﺎت واﻻﻣﺘﺜﺎل
ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻷﻫﺪاف اﻟﻤﺤﺪدة

ﻓ�ﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ بﺎﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺪاﺧﻠ�ﺔ:
أ .اﺳﺘﻌﺮاض ﻣﺪى ﻛﻔﺎ�ﺔ اﻟﻤﻮارد واﻟﺘبﻌ�ﺔ اﻹدار�ﺔ واﻟﻮﻇ�ﻔ�ﺔ ﻹدارة اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺪاﺧﻠ�ﺔ ﻟﺘﻨﻔ�ﺬ ﺧﻄﺔ
اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ �ﺸكﻞ ﻓﻌﺎل وﻣﺴﺘﻘﻞ.
ب .اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋ� ﺧﻄﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺪاﺧﻠ�ﺔ اﻟﺴﻨ��ﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟ�ﺔ.
ج .اﻻﺟﺘﻤﺎع بﻤﺪﻳﺮ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺪاﺧﻠ�ﺔ �ﺸكﻞ دوري ﺧﻼل اﻟﻌﺎم ﻟﻀﻤﺎن ﺗﻨﻔ�ﺬ ﻣﻬﺎﻣﻪ بﻔﻌﺎﻟ�ﺔ وﻣﻮﺿﻮﻋ�ﺔ
و�ﺸكﻞ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻋﻦ اﻹدارة.
ت
ﻠي ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻬﺎ ادارة اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺪاﺧﻠ�ﺔ وﻣﻘﺪﻣﻮا اﻟﺨﺪﻣﺎت
د .ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺘﻘﺎر�ﺮ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ اﻷﻋﻤﺎل اﻟ ي
اﻟﺨﺎرﺟﻴﻮن اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪون ﻣﻊ ش
اﻟ�ﻛﺔ.
ه .ﻣﺘﺎبﻌﺔ ﻣﺪى ت �
اﻟ�ام اﻹدارة ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﺼﺤ�ﺤ�ﺔ ﻋ� اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻤﻮ� بﻪ ف ي� ﺗﻘﺎر�ﺮ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ
اﻟﺪاﺧﻠ�ﺔ ت
واﻟﻠي واﻓﻘﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻹدارة.
ي
و .ﺗﻌﺮب اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻋﻦ ﻗﻨﺎﻋﺘﻬﺎ بﺄن إدارة اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺪاﺧﻠ�ﺔ ﺗﻌﻤﻞ بﻔﻌﺎﻟ�ﺔ وأﻧﻬﺎ ﻗﺪ ﺗﻨﺎوﻟﺖ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ذات
�
اﻟﺼﻠﺔ بﺎﻟ ش�ﻛﺔ ف ي� ﻋﻤﻠ�ﺎت اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ وأﻧﻬﺎ أدت ﻋﻤﻠﻬﺎ وﻓﻘﺎ ﻟﺨﻄﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺴﻨ��ﺔ ﻟﻌﺎم 2020/2019
ت
اﻟﻠي واﻓﻘﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ.
ي
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ي ن
اﻟﻤﺴﺎﻫﻤن
ﺗﻘ��ﺮ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ ﻟﺠﻤﻌ�ﺔ
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟ�ﺔ 2020-2019

إدارة اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺪاﺧﻠ�ﺔ
أ�ﺸﺄت ش
رﺋ�� ف ي� ﻋﻤﻠ�ﺔ ﺗﻘﻴ�ﻢ اﻟﺮﻗﺎبﺔ اﻟﺪاﺧﻠ�ﺔ� .ﻘﺪم ﻣﺪﻳﺮ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ
اﻟ�ﻛﺔ إدارة اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺪاﺧﻠ�ﺔ ﻛﻌﻨ�
ي
ت
اﻟﺮﺳ� و�ﻃﺎر اﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ
و�ﺴ�ﺷﺪ بﻤﻴﺜﺎق اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺪاﺧﻠ�ﺔ
اﻟﺪاﺧﻠ�ﺔ ﺗﻘﺎر�ﺮە إ� ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ �ﺸكﻞ ﻣﺴﺘﻘﻞ
ي
اﻟﺪو� ﻟﻠﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺪاﺧﻠ�ﺔ.
اﻟﺪو� اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻠﻤﻌﻬﺪ
اﻟﻤﻬﻨ�ﺔ
ي
ي
ﺗﺘﻤﺜﻞ اﻟﻤﺴﺆوﻟ�ﺔ اﻟﺮﺋ�ﺴ�ﺔ ﻟﻮﻇ�ﻔﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺪاﺧﻠ�ﺔ ف ي� إﺟﺮاء ﺗﻘﻴ�ﻤﺎت ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺣﻮل ﻣﺪى ﻛﻔﺎ�ﺔ وﻓﻌﺎﻟ�ﺔ
اﻟﺮﻗﺎبﺔ اﻟﺪاﺧﻠ�ﺔ .
ت
��:
� كﻤﺎ ي
اﻟئ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻬﺎ إدارة اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺪاﺧﻠ�ﺔ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم ي
اﻷ�ﺸﻄﺔ اﻟﺮﺋ�ﺴ�ﺔ ي
•
•
•
•

•
•

وﺿﻊ ﺧﻄﺔ ﺳﻨ��ﺔ ﻟﻠﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺪاﺧﻠ�ﺔ ﺗﻤﺖ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻗبﻞ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ.
ﺗﻨﻔ�ﺬ ﻣﻬﺎم اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺨﻄﺔ اﻟﺴﻨ��ﺔ ﺣ�ﺚ ﺗﻢ اﺻﺪار  19ﺗﻘ��ﺮا ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ
ﺗﻘﻴ�ﻢ ﻣﺪى ﻛﻔﺎ�ﺔ وﻓﻌﺎﻟ�ﺔ اﻟﺮﻗﺎبﺔ اﻟﺪاﺧﻠ�ﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ بﻌﻤﻠ�ﺎت ش
اﻟ�ﻛﺔ اﻟﺮﺋ�ﺴ�ﺔ.
ت
اﻟي
ﻣﺘﺎبﻌﺔ ﺗﻨﻔ�ﺬ ﺧﻄﻂ اﻻدارة ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﻼﺣﻈﺎت وﺗﻮﺻ�ﺎت اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺪاﺧﻠ�ﺔ اﻟﺴﺎبﻘﺔ ي
ا ت�
ﻟ�ﻣﺖ ﺑﻬﺎ اﻹدارة  .ﺗﺠﺪر اﻻﺷﺎرة ا� أن �ﺴبﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺘﻮﺻ�ﺎت بﻠﻐﺖ  %70) %81ﺗﻄﺒﻴﻖ كﺎﻣﻞ و
 %11ﻗ�ﺪ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ (
ف
ﺗﺤﺴن اﻟﻌﻤﻠ�ﺎت � ش
ي ن
اﻟ�ﻛﺔ.
ﺗﺤﺪ�ﺪ ﻓﺮص
ي
ف
ﻣﺴﺎﻋﺪة ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ ي� أداء واﺟبﺎﺗﻬﺎ.

�
ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟ�ﺔ  ، 2020-2019أﺟﺮت إدارة اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺪاﺧﻠ�ﺔ ﻋﺪة ﻣﻬﺎم ،وﻓﻘﺎ ﻟﺨﻄﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺪاﺧﻠ�ﺔ
اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻣﻦ ﻗبﻞ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ ،ف ي� اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﺘﺎﻟ�ﺔ:
•اﻟﻤﻮارد ش
اﻟﺘﺄﺟ� • ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻷﻃﺮاف
اﻟب��ﺔ • ﺣﺴﺎبﺎت اﻟﻘبﺾ واﻟﺘﺤﺼ�ﻞ • ﺣﺴﺎبﺎت اﻟﺪﻓﻊ • إﻳﺮادات
ي
ي�
وﺗﺠﻬ� اﻟﻮﺣﺪات اﻟﻤﺆﺟﺮة • إدارة اﻟﻤﺮاﻓﻖ •
ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ • ز�ﺎرة ﻣﻮاﻗﻊ ﻣﺮا�ﺰ اﻟتﺴﻮق • ﻋﻤﻠ�ﺎت �ﺴﻠ�ﻢ
اﻟﻤﺸ��ﺎت • إدارة أﺻﻮل ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟ�ﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت • اﻟﻤ�وﻓﺎت ث
ت
اﻟﻨ��ﺔ • ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺴﻔﺮ • ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺨﺪﻣﺎت
اﻟﻤﻬﻨ�ﺔ • ﻣﺘﺎبﻌﺔ اﻟﺘﻮﺻ�ﺎت اﻟﺴﺎبﻘﺔ.
ﺗﻢ ﺗﻘﺪ�ﻢ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﻬﻤﺎت اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺪاﺧﻠ�ﺔ ﻣﻊ اﻟﺘﻮﺻ�ﺎت إ� اﻹدارة ﻟﻠﻤﻨﺎﻗﺸﺔ وﺗﻢ اﻟﺘﻮﺻﻞ إ� اﺗﻔﺎق
�ﺸﺄن ﺧﻄﻂ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﺼﺤ�ﺤ�ﺔ اﻟﻼزﻣﺔ.
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ي ن
اﻟﻤﺴﺎﻫﻤن
ﺗﻘ��ﺮ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ ﻟﺠﻤﻌ�ﺔ
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟ�ﺔ 2020-2019

وﻗﺪ ﻗﺪم ﻣﺪﻳﺮ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺪاﺧﻠ�ﺔ ﺗﻘﺎر�ﺮە ا� ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ و ﻗﺎم ﺑ�ﻃﻼﻋﻬﺎ ﻋ� ﻋﻤﻠ�ﺎت اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺠﺎر�ﺔ كﻤﺎ
د� أﻋﻀﺎء اﻹدارة ذات اﻟﺼﻠﺔ بﻤﻮاﺿﻴﻊ ﺟﺪول اﻷﻋﻤﺎل ﻟﺤﻀﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﻠﺠﻨﺔ ،بﺤﺴﺐ اﻟﺤﺎﺟﺔ.
ي
ﺧﺼﺼﺖ اﻟﻠﺠﻨﺔ ي ف
ت
ي ف
اﻟي ﺗﻨﻈﻤﻬﺎ
ﻣ�اﻧ�ﺔ ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ
ﻟﺘﻤﻜن ﻓ��ﻖ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺪاﺧﻠ�ﺔ ﻣﻦ ﺣﻀﻮر اﻟﻤﺆﺗﻤﺮات واﻟﻨﺪوات ي
اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﻤﻬﻨ�ﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ ت
ﻣﻌﺎﻳ� واﺳﺎﻟ�ﺐ
ﺣئ ﻳﺘﻤﻜﻦ ﻓ��ﻖ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺪاﺧﻠ�ﺔ ﻣﻦ ﻣﻮا�بﺔ آﺧﺮ اﻟﺘﻄﻮرات ف ي�
ي
اﻟﻌﺎﻟ�.
اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺪاﺧﻠ�ﺔ ﻋ� اﻟﻤﺴﺘﻮى
ي

رﺋ�ﺲ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ
نن
ﻫ�ﺠ�
ﺑﺮﻧﺎرد
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مرفق البند ()5
بيان بتفاصيل األرباح الموزعة خالل العام المالي المنتهي في  31مارس 2020م والمعتمدة بقرار من مجلس اإلدارة:

فترة
التوزيع
النصف
األول
النصف
الثاني
اإلجمالي

إجمالي الربح
الموزع
 427.5مليون
لاير
 237.5مليون
لاير
 665مليون لاير

عدد األسهم المستحقة
لألرباح
 475مليون سهم

تاريخ التوزيع

تاريخ األحقية

حصة السهم
الواحد
 0.9لاير

نسبة
التوزيع
%9

2019\12\30 2019\12\16

 0.5لاير

%5

2020\7\27

 1.14لاير

%14

2020\7\16
-

مرفق البند رقم ()9
السيرة الذاتية لعضو مجلس اإلدارة المعين بنا ًء على توصية المجلس في المقعد الشاغر
أ( البيانات الشخصية للعضو المرشح
االسم الرباعي

أحمد دمرداش عالء الدين بدراوى
مصري

الجنسية
ب( المؤهالت العلمية للعضو المرشح
م
1

المؤهل
برنامج المديرين التنفيذيين للشرق

23/10/1969

تاريخ الميالد
التخصص
إدارة االعمال

تاريخ الحصول على المؤهل
2003

اسم الجهة المانحة
كلية هارفرد لألعمال

األوسط
2

القانون

بكالوريوس

كلية كوين ماري

1991

وويستفيلد ،بجامعة لندن
ج( الخبرات العملية للعضو المرشح
الفترة

مجاالت الخبرة

-2019حاليا

نائب رئيس مجلس االدارة شركة المراكز المصرية

2019-2015

الرئيس التنفيذي شركة المراكز المصرية

2015-2006

الرئيس التنفيذي شركة سوديك

د( العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى)مدرجة أو غير مدرجة( أو أي شركة أخرى أيا ً كان شكلها القانوني أو
اللجان المنبثقة منها:
صفة العضوية
(تنفيذي ،غير تنفيذي،
مستقل)
تنفيذى

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

-

شخصى

-

غير مدرجة

-

غير مدرجة
غير مدرجة

عضوية
اللجان

الشكل
القانوني
للشركة
غير مدرجة

م

اسم الشركة

النشاط الرئيسي

1

مراكز لالستثمار العقارى

االستثمار
العقارى

2

مراكز الدلتا

االستثمار
العقارى

تنفيذى

3

مراكز السخنة

االستثمار
العقارى

تنفيذى

شخصى

4

استثمار
مراكز القاهرة الجديدة
العقارى
مراكز لإلستثمار السياحى االستثمار
السياحى
استثمار
مراكز للتنمية
العقارى
مراكز للسالسل التجارية استثمار
العقارى

تنفيذى

شخصى

-

تنفيذى

شخصى

-

غير مدرجة

تنفيذى

شخصى

-

غير مدرجة

تنفيذى

شخصى

-

غير مدرجة

5
6
7

مرفق البند رقم (:)10
الئحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت وضوابط وإجراءات عمل اللجنة ومهامها وقواعد اختيار
أعضائها ومدة عضويتهم ومكافآتهم

ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﺮاﻛﺰ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ
)ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎھﻤﺔ ﻣﺪرﺟﺔ(

ﻣﯿﺜﺎق ﻋﻤﻞ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺮﺷﯿﺤﺎت واﻟﻤﻜﺎﻓﺂت
ﯾﻮﻟﯿﻮ 2020

ﻣﯿﺜﺎق ﻋﻤﻞ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺮﺷﯿﺤﺎت واﻟﻤﻜﺎﻓﺂت – ﯾﻮﻟﯿﻮ 2020

ﻣﻘﺪﻣﺔ
-

ﯾﻮﺿﺢ ﻣﯿﺜﺎق ﻋﻤﻞ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺮﺷﯿﺤﺎت واﻟﻤﻜﺎﻓﺂت )"اﻟﻠﺠﻨﺔ"( دور وﻣﮭﺎم اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻻﺳﺎﺳﯿﺔ.
ﻛﻤﺎ ﯾﺤﺪد ھﺬا اﻟﻤﯿﺜﺎق ﻧﻄﺎق ﻋﻤﻞ اﻟﻠﺠﻨﺔ وھﯿﻜﻠﮭﺎ وﻣﺪة دورة اﻧﻌﻘﺎدھﺎ.
ﻟﻀﻤﺎن ﺗﻮاﻓﻖ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻊ أﻓﻀﻞ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت ﻓﻲ ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت ،ﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻣﺮاﺟﻌﺔ ھﺬا اﻟﻤﯿﺜﺎق ﺑﺸﻜﻞ
دوري ،وﺗﻘﺪﯾﻢ ﺗﻮﺻﯿﺎﺗﮭﺎ إﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة )"اﻟﻤﺠﻠﺲ"( ﻟﻠﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﯿﮭﺎ.
ﯾﻘﻮم اﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﺘﻘﯿﯿﻢ أداء اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﺘﻈﻢ ،وﺗﻘﺪﯾﻢ أي ﺗﻮﺻﯿﺔ ﻟﺘﺤﺴﯿﻦ أداء اﻟﻠﺠﻨﺔ.

ﻣﮭﺎم وﻣﺴﺆوﻟﯿﺎت ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺮﺷﯿﺤﺎت واﻟﻤﻜﺎﻓﺂت
اﻟﻤﮭﻤﺔ اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ ﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﺮﺷﯿﺤﺎت واﻟﻤﻜﺎﻓﺂت ھﻲ ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﻤﺮﺷﺤﯿﻦ اﻟﻤﺆھﻠﯿﻦ ﻟﻌﻀﻮﯾﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ،واﻟﺬﯾﻦ ﯾﺴﺘﻮﻓﻮن
اﻟﺸﺮوط اﻟﻤﺤﺪدة ﻟﻠﻌﻀﻮﯾﺔ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻓﻲ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﻧﻈﺎم اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ وﺑﻨﺎء اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت واﻹﺟﺮاءات ذات
اﻟﻌﻼﻗﺔ .وﯾﺸﻤﻞ ﻧﻄﺎق ﻋﻤﻞ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺟﻤﯿﻊ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻜﻨﮭﺎ ﻣﻦ أداء وظﺎﺋﻔﮭﺎ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ:
 .1ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﻤﺮﺷﺤﯿﻦ اﻟﻤﺆھﻠﯿﻦ وﺗﺮﺷﯿﺤﮭﻢ ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻹدارة.
 .2إﺟﺮاء ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﺳﻨﻮﯾﺔ ﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت ﻋﻀﻮﯾﺔ اﻟﻤﺠﻠﺲ ،واﻟﺘﻲ ﯾﺠﺐ أن ﺗﺸﻤﻞ ﻗﺪرات اﻟﻤﺮﺷﺤﯿﻦ وﺧﺒﺮاﺗﮭﻢ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻜﻨﮭﻢ
ﻣﻦ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﻤﺴﺆوﻟﯿﺎﺗﮭﻢ ﺗﺠﺎه اﻟﻤﺠﻠﺲ.
 .3ﻣﺮاﺟﻌﺔ ھﯿﻜﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة واﻗﺘﺮاح اﻟﺘﻐﯿﯿﺮات اﻟﻼزﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﺸﻜﯿﻞ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﻤﺎ ﯾﻌﻮد ﺑﺎﻟﻨﻔﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﺸﺮﻛﺔ.
 .4ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﻤﺮﺷﺤﯿﻦ ﻟﻤﻨﺼﺐ اﻟﺮﺋﯿﺲ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬي واﻟﻌﻀﻮ اﻟﻤﻨﺘﺪب ،وﻛﺬﻟﻚ ﺗﺮﺷﯿﺢ اﺳﻤﺎء أﻋﻀﺎء ﻟﺠﺎن ﻣﺠﻠﺲ اﻻدارة.
ورﻓﻊ اﻟﺘﺮﺷﯿﺤﺎت )ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ إذا ﻛﺎن ذﻟﻚ ﻣﻄﻠﻮﺑﺎ ً طﺒﻘﺎ ً ﻟﻸﻧﻈﻤﺔ واﻟﻠﻮاﺋﺢ( ﻷﺧﺬ ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة أو اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﯿﮭﺎ.
 .5ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﺳﯿﺎﺳﺎت وإﺟﺮاءات ﺗﻌﯿﯿﻦ اﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻗﺒﻞ ﺗﻘﺪﯾﻤﮭﺎ ﻟﻼﻋﺘﻤﺎد ﻣﻦ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ.
 .6ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﺳﺘﻘﻼﻟﯿﺔ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﯿﻦ وﺗﻘﯿﯿﻢ ﺣﺪوث أي ﺗﻌﺎرض ﻓﻲ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺑﺸﻜﻞ ﺳﻨﻮي.
 .7ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻤﻮاد اﻟﺘﺤﻀﯿﺮﯾﺔ واﻟﺪورات اﻟﺘﺪرﯾﺒﯿﺔ اﻟﻤﻮﺟﮭﺔ ﻷﻋﻀﺎء اﻟﻤﺠﻠﺲ وأﻋﻀﺎء اﻟﻠﺠﺎن اﻟﺠﺪد.
 .8وﺿﻊ ﺳﯿﺎﺳﺎت ﻋﺎﻣﺔ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺒﺪﻻت أﻋﻀﺎء اﻟﻤﺠﻠﺲ واﻟﻠﺠﺎن وﻛﺒﺎر اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﯿﻦ.
 .9ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﺧﻄﻂ ﺗﻮﻟﻲ اﻟﻮظﺎﺋﻒ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ.
 .10ﻣﺮاﺟﻌﺔ واﻋﺘﻤﺎد اﻟﮭﯿﻜﻞ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻤﻜﺎﻓﺂت واﻻﻣﺘﯿﺎزات ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ،واﻟﺬي ﯾﺘﻀﻤﻦ درﺟﺎت اﻟﺘﻮظﯿﻒ ،ھﯿﻜﻞ اﻷﺟﻮر
واﻻﻣﺘﯿﺎزات ،وﻛﺬﻟﻚ اﻟﻤﻜﺎﻓﺂت واﻟﺤﻮاﻓﺰ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻷداء.
 .11اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ اﻟﻤﺒﺪﺋﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻐﯿﯿﺮات ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻓﺂت ﻛﻼً ﻣﻦ اﻟﺮﺋﯿﺲ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬي واﻟﻌﻀﻮ اﻟﻤﻨﺘﺪب وأﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة
وأﻋﻀﺎء ﻟﺠﺎن اﻟﻤﺠﻠﺲ.
 .12اﻋﺘﻤﺎد اﻟﻤﻜﺎﻓﺂت اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﯿﺔ ﻟﻜﺒﺎر اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﯿﻦ .واﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ اﻟﻤﺒﺪﺋﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻜﺎﻓﺄة اﻟﺮﺋﯿﺲ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬي ﻗﺒﻞ رﻓﻌﮭﺎ ﻟﻤﺠﻠﺲ
اﻹدارة ﻻﻋﺘﻤﺎدھﺎ.

ﺗﻨﻈﯿﻢ وإدارة اﻋﻤﺎل اﻟﻠﺠﻨﺔ
 ﺗﺸﻜﯿﻞ اﻟﻠﺠﻨﺔ
ﯾﺘﻢ دﻣﺞ اﻋﻤﺎل ﻟﺠﻨﺘﻲ اﻟﺘﺮﺷﯿﺤﺎت واﻟﻤﻜﺎﻓﺂت ﻓﻲ ﻟﺠﻨﺔ واﺣﺪة ﺗﺴﻤﻰ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺮﺷﯿﺤﺎت واﻟﻤﻜﺎﻓﺂت  ،وﺗﺸﻜﻞ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺠﻠﺲ
اﻹدارة وﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ ) 3أﻋﻀﺎء( ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﺸﺮوط اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:
ً
ﻣﺴﺘﻘﻼ
 .1ﯾﻜﻮن أﻋﻀﺎء اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻣﻦ ﻏﯿﺮ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﯿﻦ ،وﯾﻜﻮن ﻋﻀﻮ واﺣﺪ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ إدارة
 .2ﻻ ﯾﺠﻮز أن ﯾﻜﻮن رﺋﯿﺲ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺮﺷﯿﺤﺎت واﻟﻤﻜﺎﻓﺂت رﺋﯿﺴﺎ ً ﻟﻠﺠﻨﺔ أﺧﺮى
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 .3أن ﯾﻜﻮن ﻟﺪى أﻋﻀﺎء اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤﺆھﻼت اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ واﻟﺘﺪرﯾﺐ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ،وﻛﺬﻟﻚ اﻹﻟﻤﺎم ﺑﺎﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻹدارﯾﺔ وطﺒﯿﻌﺔ ﻧﺸﺎط
اﻟﺸﺮﻛﺔ
 .4ﺗﺸﻜﻞ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺮﺷﯿﺤﺎت واﻟﻤﻜﺎﻓﺂت ﺑﻘﺮار ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﺸﺮﻛﺔ .وﺗﺼﺪر اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﺑﻨﺎ ًء ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺻﯿﺔ
ً
ﻣﯿﺜﺎق ﻋﻤﻞ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ إﺟﺮاءاﺗﮭﺎ وواﺟﺒﺎﺗﮭﺎ وﻗﻮاﻋﺪ اﺧﺘﯿﺎر أﻋﻀﺎﺋﮭﺎ وﻣﺪة ﻋﻀﻮﯾﺘﮭﻢ
ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة،

 ﺗﻌﯿﯿﻦ وﻋﺰل أﻋﻀﺎء اﻟﺠﻨﺔ
.1

.2
.3

.4

ﯾﻌﯿﻦ اﻟﻤﺠﻠﺲ أﻋﻀﺎء اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻟﻤﺪة ﺛﻼث ﺳﻨﻮات وﯾﺘﺨﺬ اﻟﺘﺪاﺑﯿﺮ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﻤﻜﯿﻦ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻣﻦ أداء ﻣﮭﺎﻣﮭﺎ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ
ﺗﺰوﯾﺪ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺑﺠﻤﯿﻊ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت واﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ واﻟﺴﺠﻼت واﻟﻤﺮاﺳﻼت أو أي أﻣﻮر أﺧﺮى ﺗﺮاھﺎ اﻟﻠﺠﻨﺔ
ﺿﺮورﯾﺔ ﻷداء ﻋﻤﻠﮭﺎ
ﯾﺠﻮز إﻋﺎدة ﺗﻌﯿﯿﻦ أﻋﻀﺎء اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻟﺪورات إﺿﺎﻓﯿﺔ
ﯾﺠﻮز ﻓﺼﻞ أﻋﻀﺎء اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺮار ﻣﻦ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:
 طﻠﺐ اﻟﻌﻀﻮ اﻹﻋﻔﺎء ﻣﻦ واﺟﺒﺎت اﻟﻌﻀﻮﯾﺔﺿﺎرا ﺑﺄھﺪاف وﺳﻤﻌﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ
 إذا ﺣﺪث ﺳﻮء اﺳﺘﻐﻼل ﻟﻠﻤﻨﺼﺐ أو ﺳﻮء ﺳﻠﻮك ﻣﻦ اﻟﻌﻀﻮ واﻟﺬي اﻋﺘﺒﺮه اﻟﻤﺠﻠﺲً
ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم واﻟﻠﺠﻨﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص
 ﻓﺸﻞ اﻟﻌﻀﻮ ﻓﻲ ﺣﻀﻮر ﺛﻼث اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻣﺘﺘﺎﻟﯿﺔ دون ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻋﺬر ﻣﻘﺒﻮل ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻹدارةﻋﻀﻮا آﺧﺮ ﻟﻤﻞء
ﻋﻨﺪ اﻧﺘﮭﺎء اﻟﻌﻀﻮﯾﺔ ﺧﻼل ﻣﺪة اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻮﻓﺎة أو اﻻﺳﺘﻘﺎﻟﺔ أو اﻟﻌﺠﺰ أو اﻹﻧﮭﺎء ،ﯾﻌﯿﻦ اﻟﻤﺠﻠﺲ
ً
اﻟﻤﻨﺼﺐ اﻟﺸﺎﻏﺮ ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻋﻀﻮﯾﺔ اﻟﻠﺠﻨﺔ .وﺗﻌﺘﺒﺮ ﻓﺘﺮة اﻟﻌﻀﻮﯾﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ ﻟﻠﻌﻀﻮ اﻟﺬي ﺗﻢ إﺧﻼء ﻣﻘﻌﺪه
واﻟﻌﻀﻮ اﻟﺒﺪﯾﻞ اﻟﺠﺪﯾﺪ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﻓﺘﺮة ﻛﺎﻣﻠﺔ

 رﺋﯿﺲ اﻟﻠﺠﻨﺔ
.1
.2
.3
.4
.5

ﺴﺎ ﻟﮭﺎ
ﻓﻲ أول اﺟﺘﻤﺎع ﻟﻠﺠﻨﺔ ﻓﻲ ﺑﺪاﯾﺔ ﻛﻞ دورة ﺟﺪﯾﺪة أو ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ إﻋﺎدة ﺗﺸﻜﯿﻞ اﻟﻠﺠﻨﺔ ،ﯾﺨﺘﺎر أﻋﻀﺎء اﻟﻠﺠﻨﺔ رﺋﯿ ً
ﻋﻠﻰ ان ﯾﻜﻮن ﻣﻦ ﺑﯿﻦ أﻋﻀﺎء اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﯿﻦ
ﻻ ﯾﺠﻮز أن ﯾﻜﻮن رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة رﺋﯿﺴﺎ ً ﻟﻠﺠﻨﺔ
ﯾﻨﻈﻢ رﺋﯿﺲ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺗﮭﺎ وﯾﺤﺪد ﺟﺪول أﻋﻤﺎل اﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺗﮭﺎ وﯾﻄﻠﻊ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﻤﻜﯿﻦ
اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻣﻦ اﻻﺿﻄﻼع ﺑﻤﺴﺆوﻟﯿﺎﺗﮭﺎ
ﯾﺤﻀﺮ رﺋﯿﺲ اﻟﻠﺠﻨﺔ أو ﻣﻦ ﯾﻨﯿﺒﮫ ﻣﻦ ﺑﯿﻦ أﻋﻀﺎء اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺌﻠﺔ اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ
ﺑﻌﻤﻞ اﻟﻠﺠﻨﺔ
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم ﺣﻀﻮر رﺋﯿﺲ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﯾﻘﻮم اﻷﻋﻀﺎء اﻟﺤﺎﺿﺮون ﺑﺎﺧﺘﯿﺎر ﻋﻀﻮ ﻣﻦ ﺑﯿﻨﮭﻢ ﻟﺮﺋﺎﺳﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎع

 أﻣﯿﻦ ﺳﺮ اﻟﻠﺠﻨﺔ
.1

.2
.3
.4

ﺗﻌﯿﻦ اﻟﻠﺠﻨﺔ أﻣﯿﻦ ﺳﺮ ﯾﻜﻮن ﻣﺴﺆوﻻً ﻋﻦ ﺗﻮﺛﯿﻖ ﻣﺤﺎﺿﺮ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت واﻟﺘﻲ ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺎت واﻟﻤﺪاوﻻت اﻟﺘﻲ
ﺗﺠﺮي أﺛﻨﺎء اﻟﺠﻠﺴﺎت ،ﻓﻀﻼً ﻋﻦ اﻟﻤﻜﺎن واﻟﺘﺎرﯾﺦ واﻷوﻗﺎت اﻟﺘﻲ ﺑﺪأت ﻓﯿﮭﺎ اﻟﺠﻠﺴﺎت واﺧﺘﺘﺎﻣﮭﺎ وﺗﺴﺠﯿﻞ ﻗﺮارات
اﻟﻠﺠﻨﺔ وﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺼﻮﯾﺖ واﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﮭﺎ ﻓﻲ ﺳﺠﻞ ﺧﺎص وﻣﻨﻈﻢ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ أﺳﻤﺎء اﻟﺤﻀﻮر واﻟﺘﺤﻔﻈﺎت اﻟﺘﻲ أﺑﺪوھﺎ
)إن وﺟﺪت( وﯾﻮﻗﻊ ﻋﻠﻰ ھﺬه اﻟﻤﺤﻀﺮ ﺟﻤﯿﻊ اﻷﻋﻀﺎء اﻟﺤﺎﺿﺮﯾﻦ
ﯾﻘﻮم أﻣﯿﻦ اﻟﺴﺮ ﺑﺈﻋﺪاد ﺟﺪول أﻋﻤﺎل اﺟﺘﻤﺎع اﻟﻠﺠﻨﺔ وأوراق اﻟﻌﻤﻞ واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ذات اﻟﺼﻠﺔ وأي ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت إﺿﺎﻓﯿﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ
ﺑﺎﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﻓﻲ ﺟﺪول اﻷﻋﻤﺎل .وﻋﻠﯿﮫ أن ﯾﺨﻄﺮ أﻋﻀﺎء اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺑﻤﻮاﻋﯿﺪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﺑﻮﻗﺖ ﻛﺎﻓﻲ
ﯾﻘﻮم أﻣﯿﻦ اﻟﺴﺮ ﺑﻤﺴﺎﻋﺪة رﺋﯿﺲ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻓﻲ إﻋﺪاد اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﺪورﯾﺔ ﻋﻦ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﻠﺠﻨﺔ واﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﻲ ﺳﺘﻘﺪم ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ
وﯾﻀﻄﻠﻊ أﻣﯿﻦ اﻟﻠﺠﻨﺔ أﯾﻀًﺎ ﺑﺄي ﻣﮭﺎم أﺧﺮى ﺗﻜﻠﻔﮫ ﺑﮭﺎ اﻟﻠﺠﻨﺔ
ﻻ ﯾﻤﻜﻦ ﻷﻣﯿﻦ اﻟﺴﺮ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ أي ﻣﻦ ﻗﺮارات اﻟﻠﺠﻨﺔ أو اﻟﺘﺼﻮﯾﺖ ﻋﻠﯿﮭﺎ
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 ﻗﻮاﻋﺪ دﻋﻮة ﻏﯿﺮ اﻷﻋﻀﺎء ﻟﺤﻀﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺮﺷﯿﺤﺎت واﻟﻤﻜﺎﻓﺂت
 .1اﻷﺻﻞ اﻧﮫ ﻻ ﯾﻤﻜﻦ ﺣﻀﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﻠﺠﻨﺔ إﻻ ﻟﻸﻋﻀﺎء .إﻻ أﻧﮫ ﯾﺠﻮز ﻟﻠﺠﻨﺔ أن ﺗﺪﻋﻮ أﺷﺨﺎﺻﺎ آﺧﺮﯾﻦ إﻟﻰ ﺣﻀﻮر
اﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺗﮭﺎ أو ﺟﺰء ﻣﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎع ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﺗﻘﺘﻀﻲ اﻟﺤﺎﺟﺔ .وﻻ ﯾﺤﻖ ﻟﻠﻤﺪﻋﻮﯾﻦ اﻟﺘﺼﻮﯾﺖ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺠﻠﺴﺎت ﻋﻠﻰ أي
ﻗﺮار ﺗﺘﺨﺬه اﻟﻠﺠﻨﺔ.
 .2ﻻ ﯾﺠﻮز ﻟﻠﻤﺪﻋﻮﯾﻦ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ أي ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻌﯿﯿﻨﮭﻢ أو اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎﺗﮭﻢ أو إﻧﮭﺎء ﺧﺪﻣﺎﺗﮭﻢ أو ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ أي ﻣﺴﺎﺋﻞ
أﺧﺮى ﻏﯿﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ دﻋﻮﺗﮭﻢ ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺘﮭﺎ ﺗﺤﺪﯾﺪا ً.
 .3ﯾﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪﻋﻮﯾﻦ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺳﺮﯾﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ واﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻢ ﻣﻨﺎﻗﺸﺘﮭﺎ ﻣﻌﮭﻢ واﻟﺘﻲ أﺻﺒﺢ
اﻟﻤﺪﻋﻮﯾﻦ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻢ ﺑﮭﺎ.

 ﻣﻜﺎﻓﺂت وﻣﺰاﯾﺎ أﻋﻀﺎء اﻟﻠﺠﻨﺔ
 .1ﺗﻜﻮن ﻣﻜﺎﻓﺄة أﻋﻀﺎء اﻟﻠﺠﻨﺔ وﻓﻘًﺎ ﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻣﻦ اﻟﻤﺠﻠﺲ
 .2ﺗﻘﻮم اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺘﺮﺗﯿﺐ اﻟﺴﻔﺮ اﻟﺠﻮي ﻟﻸﻋﻀﺎء ﻟﺤﻀﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﻠﺠﻨﺔ وﺗﻌﻮﯾﺾ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻜﺒﺪھﺎ اﻷﻋﻀﺎء
ﻟﺤﻀﻮر اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت

اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﻠﺠﻨﺔ
 اﻟﺪﻋﻮة ﻟﻼﺟﺘﻤﺎع
.1
.2
.3
.4
.5
.6

ﺗﺠﺘﻤﻊ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺑﻨﺎ ًء ﻋﻠﻰ طﻠﺐ رﺋﯿﺲ اﻟﻠﺠﻨﺔ أو ﺑﻄﻠﺐ ﻋﻀﻮﯾﻦ ﻣﻦ أﻋﻀﺎﺋﮭﺎ
ﺗﺠﺘﻤﻊ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻣﺮﺗﯿﻦ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ )ﻣﺮة ﻛﻞ ﺳﺘﺔ أﺷﮭﺮ( أو ﺣﺴﺐ اﻟﻀﺮورة
إذا ﻟﻢ ﯾﺘﻤﻜﻦ اﻟﻌﻀﻮ ﻣﻦ اﻟﺤﻀﻮر ﺷﺨﺼﯿﺎ ً ﯾﺠﻮز ﻟﮫ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﻣﺪاوﻻﺗﮫ واﻟﺘﺼﻮﯾﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮارات اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ
ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام إﺣﺪى اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺔ اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ )اﻻﺟﺘﻤﺎع ﻋﻦ ﺑﻌﺪ(
ﺗُﺮﺳﻞ اﻟﺪﻋﻮات إﻟﻰ اﻻﺟﺘﻤﺎع إﻟﻰ ﻛﻞ ﻋﻀﻮ ﻣﻦ أﻋﻀﺎء اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻗﺒﻞ ﻣﮭﻠﺔ ﻛﺎﻓﯿﺔ .وﯾﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن ھﺬه اﻟﺪﻋﻮة ﻣﺼﺤﻮﺑﺔ
ﺑﺠﺪول اﻷﻋﻤﺎل واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺘﻢ ﻣﻨﺎﻗﺸﺘﮭﺎ ﻓﻲ اﻻﺟﺘﻤﺎع وﻣﺤﺪدا ﺑﮭﺎ وﻗﺖ اﻻﺟﺘﻤﺎع وﺗﺎرﯾﺨﮫ وﻣﻜﺎﻧﮫ
ﺗﻌﻘﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺮ اﻟﺮﺋﯿﺴﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ أو ﻓﻲ أي ﻣﻜﺎن آﺧﺮ ﯾﺨﺘﺎره رﺋﯿﺲ اﻟﻠﺠﻨﺔ
ﯾﻘﻮم اﻣﯿﻦ اﻟﺴﺮ ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﯿﻖ ﻣﻊ رﺋﯿﺲ اﻟﻠﺠﻨﺔ و اﻹدارة اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ ﺑﺈﻋﺪاد "ﺟﺪول اﻋﻤﺎل اﻻﺟﺘﻤﺎع و ﯾﻮاﻓﻖ ﻋﻠﯿﮫ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
رﺋﯿﺲ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻗﺒﻞ ﺗﻮزﯾﻌﮫ ﻋﻠﻰ اﻷﻋﻀﺎء

 اﻟﻨﺼﺎب اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ واﻟﺘﺼﻮﯾﺖ
.1
.2
.3
.4

ﻻ ﯾﻌﺪ اﺟﺘﻤﺎع اﻟﻠﺠﻨﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎ ً ﺳﻠﯿﻤﺎ ً إﻻ ﺑﺤﻀﻮر أﻏﻠﺒﯿﺔ أﻋﻀﺎء اﻟﻠﺠﻨﺔ
ﻻ ﯾﺠﻮز ﻟﻌﻀﻮ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺗﻜﻠﯿﻒ ﻋﻀﻮ آﺧﺮ ﺑﺤﻀﻮر اﻻﺟﺘﻤﺎع أو اﻟﺘﺼﻮﯾﺖ ﻧﯿﺎﺑﺔ ﻋﻨﮫ
ﺗﺘﻢ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺮارات اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺑﺄﻏﻠﺒﯿﺔ اﻷﻋﻀﺎء اﻟﺤﺎﺿﺮﯾﻦ ﻓﻲ اﻻﺟﺘﻤﺎع .وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺴﺎوي اﻷﺻﻮات ﯾﻜﻮن
اﻟﻘﺮار اﻟﺬي ﯾﺼﻮت ﻋﻠﯿﮫ اﻟﺮﺋﯿﺲ ﻧﮭﺎﺋﯿﺎ ً أو ﯾﺠﻮز ﻟﮫ ﺗﺄﺟﯿﻞ اﻟﻘﺮار ﻟﻤﺰﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺔ
ﻻ ﯾﺠﻮز ﻟﻠﺠﻨﺔ أن ﺗﺼﺪر ﻗﺮاراﺗﮭﺎ ﺑﺎﻟﺘﻤﺮﯾﺮ إﻻ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﻌﺎﺟﻠﺔ .وﺗﻌﺘﺒﺮ ھﺬه اﻟﻘﺮارات ﺳﺎرﯾﺔ وﻓﻌﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ
ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﺛﻠﺜﻲ اﻷﻋﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻣﺎ ﻟﻢ ﯾﻄﻠﺐ أﺣﺪ اﻷﻋﻀﺎء ﻋﻘﺪ اﺟﺘﻤﺎع ﻟﻤﺮاﺟﻌﺘﮭﺎ .وﺗُﺮﻓﻊ اﻟﻘﺮارات اﻟﺼﺎدرة
ﺑﺎﻟﺘﻤﺮﯾﺮ إﻟﻰ اول اﺟﺘﻤﺎع ﺗﺎﻟﻲ ﻟﺘﺴﺠﯿﻠﮭﺎ ﻓﻲ ﻣﺤﻀﺮ اﻟﺠﻠﺴﺔ

ﻣﯿﺜﺎق ﻋﻤﻞ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺮﺷﯿﺤﺎت واﻟﻤﻜﺎﻓﺂت – ﯾﻮﻟﯿﻮ 2020

 اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ
 .1ﺑﻤﺠﺮد اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺤﻀﺮ اﻻﺟﺘﻤﺎع ﯾﺘﻢ اﺗﺎﺣﺘﮫ ﻷي ﻋﻀﻮ ﻣﻦ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻋﻨﺪ اﻟﻄﻠﺐ ﻣﻊ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ذات اﻟﺼﻠﺔ
 .2ﺗﺮﻓﻊ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺗﻮﺻﯿﺎﺗﮭﺎ إﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﺑﺸﺄن اﻷﻣﻮر اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻊ ﺿﻤﻦ اﺧﺘﺼﺎص اﻟﻤﺠﻠﺲ واﻟﺘﻲ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﮭﺎم
اﻟﻠﺠﻨﺔ

ﻣﺼﺎدر اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
 .1ﯾﻜﻮن ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺣﻖ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ أي وﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﻮارد واﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻷداء ﻣﮭﺎﻣﮭﺎ وواﺟﺒﺎﺗﮭﺎ وﻣﺴﺆوﻟﯿﺎﺗﮭﺎ ﺑﺸﻜﻞ
ﻓﻌﺎل
 .2ﯾﺤﻖ ﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﻮد اﻻﺳﺘﺸﺎرات ﻣﺒﺎﺷﺮة أو ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ اﻹدارة اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ ﺑﺬﻟﻚ إذا اﺧﺘﺎرت اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺷﺮﻛﺔ
اﺳﺘﺸﺎرﯾﺔ وﻗﺮرت أﻧﮭﺎ اﻷﻧﺴﺐ ﻟﻄﺒﯿﻌﺔ اﻻﻋﻤﺎل اﻟﻤﺴﻨﺪة واﻟﻤﻄﻠﻮب ﺗﻨﻔﯿﺬھﺎ .وﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻓﻲ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺤﺎﻻت
ﺗﻄﺒﯿﻖ ﺳﯿﺎﺳﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻟﻠﻤﺸﺘﺮﯾﺎت

اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻌﺎﻣﺔ
 .1ﯾﺴﺮي ھﺬا اﻟﻤﯿﺜﺎق اﻋﺘﺒﺎرا ً ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ اﻋﺘﻤﺎده ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
 .2ﯾﻔﻮض ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﺑﺎﻋﺘﻤﺎد أي ﺗﻌﺪﯾﻞ أو ﺣﺬف أو إﺿﺎﻓﺔ ﻷي ﻣﻮاد ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻤﯿﺜﺎق طﺒﻘﺎ ﻟﻠﻤﺘﻐﯿﺮات وﻣﺎ ﯾﺮاه
اﻟﻤﺠﻠﺲ
 .3ﯾﻠﻐﻲ ھﺬا اﻟﻤﯿﺜﺎق وﯾﺤﻞ ﻣﺤﻞ أي ﻗﺮارات ﻻ ﺗﺘﻔﻖ ﻣﻌﮫ
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ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﺮاﻛﺰ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ
)ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎھﻤﺔ ﻣﺪرﺟﺔ(

ﺳﯿﺎﺳﺔ ﻣﻜﺎﻓﺂت ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة وﻟﺠﺎﻧﮫ
واﻹدارة اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ

ﻣﻼﺣﻈﺔ :ان ﺗﻌﺪﯾﻞ ھﺬه اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ ﻣﻦ ﺻﻼﺣﯿﺔ أﻣﯿﻦ ﺳﺮ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺮﺷﯿﺤﺎت واﻟﻤﻜﺎﻓﺂت ﺑﻌﺪ ﺣﺼﻮﻟﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﺪﯾﻞ ﻣﻦ اﻟﻠﺠﻨﺔ ،وﯾﺠﺐ
اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺴﺨﺔ اﻟﻤﻌﺪﻟﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻗﺒﻞ رﻓﻌﮭﺎ ﻟﻠﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﯾﺠﺐ اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻨﮭﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﺳﻠﯿﻢ إﻟﻰ اﻷطﺮاف اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ.

ﺳﯿﺎﺳﺔ ﻣﻜﺎﻓﺂت ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة وﻟﺠﺎﻧﮫ واﻹدارة اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ

اﻟﻤﺤﺘﻮﯾﺎت
 ﻣﻘﺪﻣﺔ اﻟﮭﺪف اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻜﺎﻓﺂت ﻣﻜﺎﻓﺄة أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻣﻜﺎﻓﺄة أﻋﻀﺎء اﻟﻠﺠﺎن ﻣﻜﺎﻓﺄة اﻹدارة اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ ﻣﺤﺪدات إﺿﺎﻓﯿﺔ ﻟﻠﻤﻜﺎﻓﺂت وطﺮﯾﻘﺔ اﻟﺼﺮف ﺑﯿﺎن ﺗﻔﺎﺻﯿﻞ ﻣﻜﺎﻓﺄة أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة وﻟﺠﺎﻧﮫ واﻣﻨﺎء اﻟﺴﺮ -أﺣﻜﺎم ﺧﺘﺎﻣﯿﺔ
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ﺳﯿﺎﺳﺔ ﻣﻜﺎﻓﺂت ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة وﻟﺠﺎﻧﮫ واﻹدارة اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ

ﻣﻘﺪﻣﺔ
اﻧﻄﻼﻗﺎ ً ﻣﻦ ﺣﺮص ﻣﺠﻠﺲ اداره ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﺮاﻛﺰ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﺗﺒﺎع أﻓﻀﻞ ﻣﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ وﻓﻰ إطﺎر اﺳﺘﻜﻤﺎل اﻟﻤﺠﻠﺲ
وﺿﻊ ﺳﯿﺎﺳﺎت واﺿﺤﺔ ﺗﺠﺴﺪ رؤﯾﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ وﺗﻮﺿﺢ اﺣﺘﺮاﻣﮭﺎ وﺗﻘﺪﯾﺮھﺎ ﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺠﺎد ودﻋﻢ ﻣﺒﺎدئ اﻹﻓﺼﺎح واﻟﺸﻔﺎﻓﯿﺔ.
وﻓﻲ إطﺎر اﻷﻧﻈﻤﺔ واﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ ﺗﻢ اﻋﺪاد ﺳﯿﺎﺳﺔ ﻣﻜﺎﻓﺂت ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة وﻟﺠﺎﻧﮫ واﻹدارة
اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ ﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺮاﻛﺰ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ.
وﯾﻌﺪ اﻟﻐﺮض اﻟﺮﺋﯿﺴﻲ ﻣﻦ اﻋﺪاد ھﺬه اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ ھﻮ ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻓﻲ أداء اﻷﻧﺸﻄﺔ واﻟﻤﮭﺎم ،ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺴﮭﯿﻞ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﺸﺮﻛﺔ
ﻓﻲ إطﺎر ﻣﻦ اﻟﺸﻔﺎﻓﯿﺔ واﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺴﺆول .وﺗﻄﺒﯿﻘﺎ ﻟﻼﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻨﻈﺎﻣﯿﺔ اﻟﻮاردة ﺑﺎﻟﻤﺎدة ) (61ﻣﻦ ﻻﺋﺤﺔ ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺼﺎدرة
ﻋﻦ ھﯿﺌﺔ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ " ﺑﺎن ﺗﻘﻮم ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺮﺷﯿﺤﺎت واﻟﻤﻜﺎﻓﺂت ۔ ﺑﺈﻋﺪاد ﺳﯿﺎﺳﺔ واﺿﺤﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺂت أﻋﻀﺎء
ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة واﻟﻠﺠﺎن اﻟﻤﻨﺒﺜﻘﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﺠﻠﺲ واﻹدارة اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ ،ورﻓﻌﮭﺎ إﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻟﻠﻨﻈﺮ ﻓﯿﮭﺎ ﺗﻤﮭﯿﺪا ً ﻻﻋﺘﻤﺎدھﺎ ﻣﻦ
اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﻋﻠﻰ أن ﯾﺮاﻋﻰ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﺗﺒﺎع ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻷداء ،واﻹﻓﺼﺎح ﻋﻨﮭﺎ ،واﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺗﻨﻔﯿﺬھﺎ".

اﻟﮭﺪف
ﺗﮭﺪف ھﺬه اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ إﻟﻰ ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ واﺿﺤﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺂت أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة وﻟﺠﺎﻧﮫ وﻛﺒﺎر اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﯿﻦ ﻋﻠﻰ ﺿﻮء ﻧﻈﺎم
اﻟﺸﺮﻛﺎت واﻟﻀﻮاﺑﻂ واﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﯿﺔ واﻟﻨﻈﺎم اﻻﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ وﻻﺋﺤﺔ ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت.

اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻜﺎﻓﺂت
ﺗﺨﺘﺺ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﻜﺎﻓﺂت واﻟﺘﺮﺷﯿﺤﺎت ﺑﺎﻟﺘﻮﺻﯿﺔ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺑﻤﻜﺎﻓﺂت أﻋﻀﺎء اﻟﻤﺠﻠﺲ وأﻋﻀﺎء اﻟﻠﺠﺎن وﻛﺒﺎر اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﯿﻦ ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺔ،
وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة وذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﻟﻲ:
 .1أن ﺗﻜﻮن اﻟﻤﻜﺎﻓﺂت ﻣﺘﻨﺎﺳﺒﺔ ﻣﻊ ﻧﺸﺎط اﻟﺸﺮﻛﺔ واﻟﻤﮭﺎرات اﻟﻼزﻣﺔ ﻹدارﺗﮭﺎ.
 .2ﻣﺮاﻋﺎة رﺑﻂ اﻟﺠﺰء اﻟﻤﺘﻐﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﻜﺎﻓﺂت ﺑﺎﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪى اﻟﻄﻮﯾﻞ.
 .3ﺗﺮاﻋﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻧﺴﺠﺎم اﻟﻤﻜﺎﻓﺂت ﻣﻊ اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ وأھﺪاﻓﮭﺎ وﻣﻊ ﺣﺠﻢ وطﺒﯿﻌﺔ ودرﺟﺔ اﻟﻤﺨﺎطﺮ ﻟﺪﯾﮭﺎ.
 .4ﺗﺄﺧﺬ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻣﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻷﺧﺮى وﻣﺎ ھﻮ ﺳﺎﺋﺪ ﻓﻲ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﻤﻜﺎﻓﺂت ،ﻣﻊ ﺗﻔﺎدي ﻣﺎ
ﻗﺪ ﯾﻨﺸﺄ ﻋﻦ ذﻟﻚ ﻣﻦ ارﺗﻔﺎع ﻏﯿﺮ ﻣﺒﺮر ﻟﻠﻤﻜﺎﻓﺂت واﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت.
 .5ﯾﺘﻢ إﻋﺪادھﺎ ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﯿﻖ ﻣﻊ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﻜﺎﻓﺂت واﻟﺘﺮﺷﯿﺤﺎت ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻌﯿﯿﻨﺎت اﻟﺠﺪﯾﺪة.
 .6ﺗﺤﺪﱠد اﻟﻤﻜﺎﻓﺂت ﺑﻨﺎ ًء ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻮظﯿﻔﺔ ،واﻟﻤﮭﺎم واﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺎت اﻟﻤﻨﻮطﺔ ﺑﺸﺎﻏﻠﮭﺎ ،واﻟﻤﺆھﻼت اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ ،واﻟﺨﺒﺮات
اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ ،واﻟﻤﮭﺎرات ،وﻣﺴﺘﻮى اﻷداء.
 .7أن ﺗﻜﻮن اﻟﻤﻜﺎﻓﺂت ﻋﺎدﻟﺔ وﻣﺘﻨﺎﺳﺒﺔ ﻣﻊ اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﻌﻀﻮ واﻷﻋﻤﺎل واﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺎت اﻟﺘﻲ ﯾﻘﻮم ﺑﮭﺎ وﯾﺘﺤﻤﻠﮭﺎ أﻋﻀﺎء
ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة أو اﻟﻠﺠﺎن ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻷھﺪاف اﻟﻤﺤﺪدة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﻻدارة اﻟﻤﺮاد ﺗﺤﻘﯿﻘﮭﺎ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ.
 .8اﻷﺧﺬ ﺑﻌﯿﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺬي ﺗﻌﻤﻞ ﻓﯿﮫ اﻟﺸﺮﻛﺔ وﺣﺠﻤﮭﺎ وﺧﺒﺮة أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة.
 .9أن ﺗﻜﻮن اﻟﻤﻜﺎﻓﺄة ﻛﺎﻓﯿﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻌﻘﻮل ﻻﺳﺘﻘﻄﺎب أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ إدارة ذوي ﻛﻔﺎءة وﺧﺒﺮة ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ وﺗﺤﻔﯿﺰھﻢ ﻟﻠﺒﻘﺎء.
 .10ﯾﺠﻮز أن ﺗﻜﻮن ﻣﻜﺎﻓﺂت أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻣﺘﻔﺎوﺗﺔ اﻟﻤﻘﺪار ﺑﺤﯿﺚ ﺗﻌﻜﺲ ﻣﺪى ﺧﺒﺮة اﻟﻌﻀﻮ واﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﮫ واﻟﻤﮭﺎم
اﻟﻤﻨﻮطﺔ ﺑﮫ واﺳﺘﻘﻼﻟﮫ وﻋﺪد اﻟﺠﻠﺴﺎت اﻟﺘﻲ ﯾﺤﻀﺮھﺎ وﻏﯿﺮھﺎ ﻣﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎرات.
 .11ﯾﺘﻢ إﯾﻘﺎف ﺻﺮف اﻟﻤﻜﺎﻓﺄة أو اﺳﺘﺮدادھﺎ إذا ﺗﺒﯿﻦ أﻧﮭﺎ ﺗﻘﺮرت ﺑﻨﺎ ًء ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻏﯿﺮ دﻗﯿﻘﺔ ﻗﺪﻣﮭﺎ ﻋﻀﻮ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ
اﻹدارة أو اﻹدارة اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ؛ وذﻟﻚ ﻟﻤﻨﻊ اﺳﺘﻐﻼل اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻮظﯿﻔﻲ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻜﺎﻓﺂت ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ.
 .12ﻓﻲ ﺣﺎل ﺗﻄﻮﯾﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻟﻤﻨﺢ أﺳﮭﻢ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻷﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة واﻹدارة اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ وﻣﻮظﻔﯿﮭﺎ ﺳﻮاء أﻛﺎﻧﺖ إﺻﺪارا ً
ﺟﺪﯾﺪا ً أم أﺳﮭﻤﺎ ً اﺷﺘﺮﺗﮭﺎ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﯾﺘﻢ ذﻟﻚ ﺗﺤﺖ إﺷﺮاف ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﻜﺎﻓﺂت واﻟﺘﺮﺷﯿﺤﺎت وﺑﻤﺎ ﯾﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎس ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ
وأﻧﻈﻤﺔ وﻟﻮاﺋﺢ ھﯿﺌﺔ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ.
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ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻜﺎﻓﺄة أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻣﻦ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻌﯿﻦ أو ﺑﺪل ﺣﻀﻮر ﻋﻦ اﻟﺠﻠﺴﺎت أو ﺑﺪل ﻣﺼﺮوﻓﺎت أو ﻣﺰاﯾﺎ ﻋﯿﻨﯿﺔ أو
ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻦ اﻷرﺑﺎح وﯾﺠﻮز اﻟﺠﻤﻊ ﺑﯿﻦ اﺛﻨﺘﯿﻦ أو أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻤﺰاﯾﺎ وﺑﻤﺎ ﻻ ﯾﺘﺠﺎوز ﻣﺎ ﻧﺺ ﻋﻠﯿﮫ ﻧﻈﺎم اﻟﺸﺮﻛﺎت وﻟﻮاﺋﺤﮫ
وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﺠﺪول اﻟﻤﻀﻤﻦ ﺑﮭﺬه اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ وأي ﺗﻌﺪﯾﻼت ﺗﻄﺮأ ﻋﻠﻰ ھﺬا اﻟﺠﺪول ﻻﺣﻘﺎ ً وﯾﺘﻢ اﻋﺘﻤﺎدھﺎ وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻨﻈﺎم.
ﯾﺠﺐ أن ﯾﺸﺘﻤﻞ ﺗﻘﺮﯾﺮ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة اﻟﺴﻨﻮي إﻟﻰ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ ﻋﻠﻰ ﺑﯿﺎن ﺷﺎﻣﻞ ﻟﻜﻞ ﻣﺎ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﯿﮫ أﻋﻀﺎء
ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻣﻦ ﻣﻜﺎﻓﺂت وﺑﺪل ﻣﺼﺮوﻓﺎت وﻏﯿﺮ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﻤﺰاﯾﺎ ،وأن ﯾﺸﺘﻤﻞ ﻛﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺑﯿﺎن ﻣﺎ
ﻗﺒﻀﮫ أﻋﻀﺎء اﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﻮﺻﻔﮭﻢ ﻋﺎﻣﻠﯿﻦ أو إدارﯾﯿﻦ أو ﻧﻈﯿﺮ أﻋﻤﺎل ﻓﻨﯿﺔ أو إدارﯾﺔ أو اﺳﺘﺸﺎرات )إن وﺟﺪت( وأن ﯾﺸﺘﻤﻞ
ﻛﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺑﯿﺎن ﺑﻌﺪد ﺟﻠﺴﺎت اﻟﻤﺠﻠﺲ وﻋﺪد اﻟﺠﻠﺴﺎت اﻟﺘﻲ ﺣﻀﺮھﺎ ﻛﻞ ﻋﻀﻮ ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ آﺧﺮ اﺟﺘﻤﺎع ﻟﻠﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ.
ﻓﻲ ﺣﺎل ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻜﺎﻓﺄة أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻦ اﻷرﺑﺎح ﻓﯿﺠﺐ ﻣﺮاﻋﺎة أﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة ) (76ﻣﻦ ﻧﻈﺎم اﻟﺸﺮﻛﺎت.
ﻣﺮاﻋﺎة أﻻ ﺗﻜﻮن ﻣﻜﺎﻓﺄة أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﯿﻦ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻦ اﻷرﺑﺎح اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻘﻘﮭﺎ اﻟﺸﺮﻛﺔ أو أن ﺗﻜﻮن ﻣﺒﻨﯿﺔ ﺑﺸﻜﻞ
ﻣﺒﺎﺷﺮ أو ﻏﯿﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻋﻠﻰ رﺑﺤﯿﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ.
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ﯾﺤﺪد وﯾﻌﺘﻤﺪ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻣﻜﺎﻓﺂت ﻋﻀﻮﯾﺔ ﻟﺠﺎﻧﮫ اﻟﻤﻨﺒﺜﻘﺔ ﻣﻨﮫ  -ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ  -وﺑﺪﻻت اﻟﺤﻀﻮر وﻏﯿﺮھﺎ
ﻣﻦ اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎت ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺻﯿﺔ ﻣﻦ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﻜﺎﻓﺂت واﻟﺘﺮﺷﯿﺤﺎت.
ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻜﺎﻓﺂت ﻋﻀﻮﯾﺔ اﻟﻠﺠﺎن اﻟﻤﻨﺒﺜﻘﺔ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻣﻦ ﻣﻜﺎﻓﺄة ﺳﻨﻮﯾﺔ )ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻘﻄﻮع( وﺑﺪﻻت ﺣﻀﻮر اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت
وﻏﯿﺮھﻤﺎ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎت ﻛﻤﺎ ھﻮ ﻣﻮﺿﺢ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﺠﺪول اﻟﻤﻀﻤﻦ ﺑﮭﺎ.
أﻣﺎ ﻣﻜﺎﻓﺄة ﻋﻀﻮﯾﺔ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ ﯾﺘﻢ اﻋﺘﻤﺎدھﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺻﯿﺔ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة
وذﻟﻚ ﺣﺴﺐ اﻟﻨﻈﺎم.
ﻋﻨﺪ ﺗﺸﻜﯿﻞ ﻋﻀﻮﯾﺔ اﻟﻠﺠﺎن اﻟﻤﻨﺒﺜﻘﺔ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ،ﯾﺮاﻋﻲ ﻋﺪد اﻟﻠﺠﺎن اﻟﺘﻲ ﯾﻤﻜﻦ ﻟﻌﻀﻮ اﻟﻤﺠﻠﺲ أن ﯾﺸﻐﻠﮭﺎ ،ﺑﺤﯿﺚ
ﻻ ﯾﺘﺠﺎوز إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻣﺎ ﯾﺘﻘﺎﺿﺎه اﻟﻌﻀﻮ ﻣﻦ ﻣﻜﺎﻓﺂت ﻋﻦ ﻋﻀﻮﯾﺘﮫ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻠﺲ واﻟﻠﺠﺎن اﻟﺤﺪ اﻷﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮫ ﻓﻲ
ﻧﻈﺎم اﻟﺸﺮﻛﺎت.

ﻣﻜﺎﻓﺄة اﻹدارة اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ
ﺗﻘﻮم ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﻜﺎﻓﺂت واﻟﺘﺮﺷﯿﺤﺎت ﺑﻤﺮاﺟﻌﺔ ﺳﻠﻢ اﻟﺮواﺗﺐ اﻟﻤﺤﺪد ﻟﺠﻤﯿﻊ اﻟﻤﻮظﻔﯿﻦ وﻛﺒﺎر اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﯿﻦ وﺑﺮﻧﺎﻣﺞ وﺧﻄﻂ اﻟﺤﻮاﻓﺰ
ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻤﺮ واﻋﺘﻤﺎدھﺎ وذﻟﻚ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺻﯿﺔ ﻣﻦ اﻹدارة اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ وﺗﺸﺘﻤﻞ ﻣﻜﺎﻓﺂت اﻹدارة اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

راﺗﺐ أﺳﺎﺳﻲ )ﯾﺘﻢ دﻓﻌﮫ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻛﻞ ﺷﮭﺮ ﻣﯿﻼدي وﺑﺼﻔﺔ ﺷﮭﺮﯾﺔ(؛
وﺑﺪﻻت ﺗﺸﺘﻤﻞ ،ﻋﻠﻰ ﺳﺒﯿﻞ اﻟﻤﺜﺎل ﻻ اﻟﺤﺼﺮ ،ﺑﺪل ﺳﻜﻦ ،وﺑﺪل ﻣﻮاﺻﻼت ،وﺑﺪل ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻟﻸﺑﻨﺎء ،وﺑﺪل ھﺎﺗﻒ؛
ﻣﺰاﯾﺎ ﺗﺄﻣﯿﻦ طﺒﻲ ﻟﻠﻤﻮظﻒ وﻟﻌﺎﺋﻠﺘﮫ ﺣﺴﺐ ﺳ�ﺎﺳﺔ اﻟﻤﻮارد ش
اﻟب��ﺔ،
ﺗﺄﻣﯿﻦ إﺻﺎﺑﺎت اﻟﻌﻤﻞ واﻟﻌﺠﺰ اﻟﻜﻠﻲ أو اﻟﺠﺰﺋﻲ واﻟﻮﻓﺎة أﺛﻨﺎء اﻟﻌﻤﻞ
ﻣﻜﺎﻓﺄة ﺳﻨﻮﯾﺔ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻤﺆﺷﺮات اﻷداء وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﺘﻘﯿﯿﻢ اﻟﺴﻨﻮي
اﻟﺨﻄﻂ اﻟﺘﺤﻔﯿﺰﯾﺔ ﻗﺼﯿﺮة اﻷﺟﻞ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻷداء اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻲ ،واﻟﺨﻄﻂ اﻟﺘﺤﻔﯿﺰﯾﺔ طﻮﯾﻠﺔ اﻷﺟﻞ ﻣﺜﻞ ﺑﺮاﻣﺞ ﺧﯿﺎرات اﻷﺳﮭﻢ
)ﻣﺘﻰ وﺟﺪت(؛
ﻣﺰاﯾﺎ أﺧﺮى ﺗﺸﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﯿﻞ اﻟﻤﺜﺎل ﻻ اﻟﺤﺼﺮ ،إﺟﺎزة ﺳﻨﻮﯾﺔ ،وﺗﺬاﻛﺮ ﺳﻔﺮ ﺳﻨﻮﯾﺔ ،ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻤﻄﺎرات اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ .وﻣﻜﺎﻓﺄة
ﻧﮭﺎﯾﺔ ﺧﺪﻣﺔ ﺣﺴﺐ ﻧﻈﺎم اﻟﻌﻤﻞ وﺳﯿﺎﺳﺔ اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺸﺮﻛﺔ.
ﻗﻮم اﻟﺮﺋﯿﺲ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬي ﺑﺘﻨﻔﯿﺬ ﺳﯿﺎﺳﺔ اﻟﻤﻜﺎﻓﺂت ﻟﻺدارة اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ ﺣﺴﺐ ﺗﻮﺻﯿﺔ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﻜﺎﻓﺂت واﻟﺘﺮﺷﯿﺤﺎت واﻋﺘﻤﺎد اﻟﻤﺠﻠﺲ.
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ﺳﯿﺎﺳﺔ ﻣﻜﺎﻓﺂت ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة وﻟﺠﺎﻧﮫ واﻹدارة اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ

ﻣﺤﺪدات إﺿﺎﻓﯿﺔ ﻟﻠﻤﻜﺎﻓﺂت وطﺮﯾﻘﺔ اﻟﺼﺮف
.1
.2
.3
.4
.5
.6

ﺗﺪﻓﻊ اﻟﻤﻜﺎﻓﺂت ﺑﺎﻟﺮﯾﺎل اﻟﺴﻌﻮدي أو ﻣﺎ ﯾﻌﺎدﻟﮫ ﺑﺄي ﻋﻤﻠﺔ أﺧﺮى وﯾﺘﻢ اﻟﺪﻓﻊ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﯿﺪ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻓﻲ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﺒﻨﻜﯿﺔ
اﻟﻤﺤﺪدة ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺸﺨﺺ/اﻟﻌﻀﻮ اﻟﻤﻌﻨﻰ
ﻻ ﯾﺠﻮز ﻷﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة اﻟﺘﺼﻮﯾﺖ ﻋﻠﻰ ﺑﻨﺪ ﻣﻜﺎﻓﺄة أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻓﻲ اﺟﺘﻤﺎع اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ.
ﺗﻘﻮم اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺎﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ ﻣﻜﺎﻓﺂت أﻋﻀﺎء اﻟﻤﺠﻠﺲ واﻟﻠﺠﺎن وﻛﺒﺎر اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﺴﻨﻮي ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻹدارة وﻓﻘﺎ ً
ﻟﻠﻀﻮاﺑﻂ واﻟﺘﻮﺟﯿﮭﺎت اﻟﺼﺎدرة ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻧﻈﺎم اﻟﺸﺮﻛﺎت وأﻧﻈﻤﺔ ھﯿﺌﺔ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ وﻟﻮاﺋﺤﮭﻤﺎ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ.
ﯾﺴﺘﺤﻖ اﻟﻌﻀﻮ اﻟﻤﻜﺎﻓﺄة اﻋﺘﺒﺎرا ً ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﻀﻤﺎﻣﮫ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ أو اﻟﻠﺠﻨﺔ ووﻓﻘﺎ ً ﻟﻤﺪة ﻋﻀﻮﯾﺘﮫ.
ﯾﺘﻢ إﻋﺪاد إﺟﺮاءات ﺻﺮف اﻟﻤﻜﺎﻓﺂت واﻟﺒﺪﻻت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺄﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة واﻟﻠﺠﺎن ﻣﻦ ﻗﺒﻞ أﻣﯿﻦ ﺳﺮ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻋﻠﻰ
أن ﯾﺘﻢ اﻋﺘﻤﺎد أﻣﺮ ﺻﺮف اﻟﻤﻜﺎﻓﺂت واﻟﺒﺪﻻت ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺮﺋﯿﺲ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬي دون اﻟﺤﺎﺟﺔ ﻟﻠﺮﺟﻮع ﻟﻠﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ.
ﯾﺠﻮز ﺻﺮف ﺑﺪل ﺣﻀﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺠﻠﺲ وﻣﻜﺎﻓﺂت اﻟﻠﺠﺎن وﺑﺪل ﺣﻀﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﻠﺠﺎن ﻋﻠﻰ دﻓﻌﺎت ﺑﻨﮭﺎﯾﺔ ﻛﻞ
رﺑﻊ ﺳﻨﺔ ﻣﯿﻼدﯾﺔ.

ﺑﯿﺎن ﺗﻔﺎﺻﯿﻞ ﻣﻜﺎﻓﺄة أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة وﻟﺠﺎﻧﮫ واﻣﻨﺎء اﻟﺴﺮ
 .1ﻟﻌﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة:
 300,000﷼

ﻣﺒﻠﻎ ﺳﻨﻮي ﻣﻘﻄﻮع ﻟﻠﻌﻀﻮ اﻟﻮاﺣﺪ

 25,000﷼

ﺑﺪل ﺣﻀﻮر اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻟﻮاﺣﺪة ﻣﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة

 15,000﷼

ﺑﺪل ﺣﻀﻮر اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻟﻮاﺣﺪة ﻣﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻟﺠﺎن اﻟﻤﺠﻠﺲ

ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﻋﻀﺎء اﻟﺬﯾﻦ ﺗﻢ ﺗﻌﯿﻨﮭﻢ او اﻧﺘﮭﺖ ﻋﻀﻮﯾﺘﮭﻢ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﯾﻜﻮن اﺣﺘﺴﺎب اﻟﻤﻜﺎﻓﺄة اﻟﺴﻨﻮﯾﺔ اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻓﺘﺮة
ﻋﻀﻮﯾﺘﮭﻢ اﻟﻰ أﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ

 .2ﻷﻋﻀﺎء اﻟﻠﺠﺎن ﻣﻦ ﻏﯿﺮ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة:
 130,000﷼

ﻣﺒﻠﻎ ﺳﻨﻮي ﻣﻘﻄﻮع ﻟﻠﻌﻀﻮ اﻟﻮاﺣﺪ ﻣﻦ أﻋﻀﺎء ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ

 100,000﷼

ﻣﺒﻠﻎ ﺳﻨﻮي ﻣﻘﻄﻮع ﻟﻠﻌﻀﻮ اﻟﻮاﺣﺪ ﻣﻦ أﻋﻀﺎء ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻠﺠﺎن )ﻏﯿﺮ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ(

 15,000﷼

ﺑﺪل ﺣﻀﻮر اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻟﻮاﺣﺪة ﻣﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﻠﺠﺎن )ﯾﺸﻤﻞ ﻛﻞ ﻟﺠﺎن اﻟﻤﺠﻠﺲ(

ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﻋﻀﺎء اﻟﺬﯾﻦ ﺗﻢ ﺗﻌﯿﻨﮭﻢ او اﻧﺘﮭﺖ ﻋﻀﻮﯾﺘﮭﻢ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﯾﻜﻮن اﺣﺘﺴﺎب اﻟﻤﻜﺎﻓﺄة اﻟﺴﻨﻮﯾﺔ اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻓﺘﺮة
ﻋﻀﻮﯾﺘﮭﻢ اﻟﻰ أﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ
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ﺳﯿﺎﺳﺔ ﻣﻜﺎﻓﺂت ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة وﻟﺠﺎﻧﮫ واﻹدارة اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ

 .3ﻣﺼﺮوﻓﺎت وﻣﺰاﯾﺎ أﺧﺮى:
ﺗﺘﺤﻤﻞ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ ﺗﺬاﻛﺮ اﻟﺴﻔﺮ واﻹﻗﺎﻣﺔ ﻷﻋﻀﺎء اﻟﻤﺠﻠﺲ واﻟﻠﺠﺎن اﻟﻤﻘﯿﻤﯿﻦ ﺧﺎرج ﻣﺪﯾﻨﺔ اﻟﺮﯾﺎض
ﺗﺘﺤﻤﻞ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ اﻹﻗﺎﻣﺔ وﺗﺬاﻛﺮ اﻟﺴﻔﺮ ﻟﻜﺎﻓﺔ أﻋﻀﺎء اﻟﻤﺠﻠﺲ واﻟﻠﺠﺎن واﻹدارة اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﻘﺪ اﻻﺟﺘﻤﺎع ﺧﺎرج ﻣﺪﯾﻨﺔ
اﻟﺮﯾﺎض
ﺟﻤﯿﻊ ﺗﺬاﻛﺮ اﻟﺴﻔﺮ )ذھﺎب وإﯾﺎب( ﻷﻋﻀﺎء اﻟﻤﺠﻠﺲ واﻟﻠﺠﺎن ﺗﻜﻮن ﻋﻠﻰ اﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ أو درﺟﺔ اﻷﻋﻤﺎل ﻣﻊ إﻋﻄﺎء أﻓﻀﻠﯿﺔ ﻟﻠﻨﺎﻗﻞ
اﻟﻮطﻨﻲ )ﺣﺴﺐ اﻟﺤﺠﺰ اﻟﻤﺘﻮﻓﺮ(

 .4ﺑﺪﻻت أﻣﻨﺎء اﻟﺴﺮ:
 75,000﷼

ﻣﺒﻠﻎ ﺳﻨﻮي ﻣﻘﻄﻮع ﻷﻣﯿﻦ ﺳﺮ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة

 50,000﷼

ﻣﺒﻠﻎ ﺳﻨﻮي ﻣﻘﻄﻮع ﻷﻣﯿﻦ ﺳﺮ اﻟﻠﺠﻨﺔ

ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻷﻣﻨﺎء اﻟﺴﺮ اﻟﺬﯾﻦ ﺗﻢ ﺗﻌﯿﻨﮭﻢ او اﻧﺘﮭﻰ ﺗﻜﻠﯿﻔﮭﻢ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﯾﻜﻮن اﺣﺘﺴﺎب اﻟﻤﻜﺎﻓﺄة اﻟﺴﻨﻮﯾﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻓﺘﺮة اﺷﻐﻼھﻢ ﻷﻣﺎﻧﺔ
اﻟﺴﺮ اﻟﻰ أﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ

أﺣﻜﺎم ﺧﺘﺎﻣﯿﺔ
.1
.2
.3
.4
.5
.6

.7

ﺗﻠﻐﻰ ھﺬه اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ وﺗﺤﻞ ﻣﺤﻞ ﻛﻞ ﻣﺎ ﯾﺘﻌﺎرض ﻣﻌﮭﺎ ﻣﻦ إﺟﺮاءات وﻗﺮارات وﻟﻮاﺋﺢ داﺧﻠﯿﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ.
ﯾﺘﻢ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻤﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ واﻻﻟﺘﺰام ﺑﮭﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻋﺘﺒﺎرا ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ اﻋﺘﻤﺎدھﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﻠﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ.
إذا ﻟﻢ ﯾﺤﻀﺮ أﯾﺎ ً ﻣﻦ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة او أﻋﻀﺎء اﻟﻠﺠﺎن ﻧﺼﻒ ﻋﺪد اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﻘﺎﻣﺔ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﯾﺘﻢ
رﻓﻊ اﻻﻣﺮ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺮﺷﯿﺤﺎت واﻟﻤﻜﺎﻓﺂت ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻻﺗﺨﺎذ ﻗﺮار ﺑﺸﺄن ھﺬا اﻟﻌﻀﻮ.
ﺗﻌﺪ ھﺬه اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ ﻣﻜﻤﻠﺔ ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ،وﻧﻈﺎم ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ.
ﻛﻞ ﻣﺎ ﻟﻢ ﯾﺮد ﺑﺸﺄﻧﮫ ﻧﺺ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ ﯾﻄﺒﻖ ﺑﺸﺄﻧﮫ اﻷﻧﻈﻤﺔ واﻟﻠﻮاﺋﺢ ذات اﻟﺼﻠﺔ اﻟﺼﺎدرة ﻣﻦ اﻟﺠﮭﺎت اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ.
ﯾﺘﻢ ﻣﺮاﺟﻌﺔ ھﺬه اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ ﺑﺼﻔﺔ دورﯾﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﻜﺎﻓﺂت واﻟﺘﺮﺷﯿﺤﺎت ،وﯾﺘﻢ ﻋﺮض أي ﺗﻌﺪﯾﻼت ﻣﻘﺘﺮﺣﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ،اﻟﺬي ﯾﻘﻮم ﺑﺪراﺳﺔ وﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺘﻌﺪﯾﻼت اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ وﯾﻮﺻﻲ ﺑﮭﺎ ﻟﻠﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ
ﻻﻋﺘﻤﺎدھﺎ.
ﺗﻨﺸﺮ ھﺬه اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ.
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مرفق البند ()12
السير الذاتية ألعضاء لجنة المراجعة المرشحين

أ( البيانات الشخصية للعضو المرشح
االسم الرباعي

بيرنارد هيجنز

الجنسية

بريطاني

1960/12/12

تاريخ الميالد

ب( المؤهالت العلمية للعضو المرشح
م

المؤهل

التخصص

تاريخ الحصول على المؤهل

اسم الجهة المانحة

1

مرتبة الشرف من الدرجة األولى

الرياضيات

1983

جامعة غالسكو

2

زمالة

االكتواري

1986

كلية االكتواريين

3

زمالة

البنوك

2004

معهد المصرفيين

4

زمالة

المشاريع

2018

الجمعية الملكية في ادنبره

5

دكتوراه

دكتوراه فخرية

2019

جامعة غالسكو

ج( الخبرات العملية للعضو المرشح
الفترة

مجاالت الخبرة

2018-2008

الرئيس التنفيذي لشركة مصرف تيسكو

2008-2006

مدير تنفيذي  -بنك اسكتلندا HBOS

2008-2006

رئيس مجلس إدارة بنك سينسبريس

2006-2002

الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية لألفراد في شركة المصرف الملكي األسكتلندي

2006-1997

مدير غير تنفيذي لدى مجموعة سيتسزن

2006-1997

مدير غير تنفيذي لدى مجموعة ار بي اس للتأمين

1996-1983

مدير عام المبيعات شركة ستاندرد اليف

د( العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى)مدرجة أو غير مدرجة( أو أي شركة أخرى أيا كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:

طبيعة العضوية (بصفته
النشاط

صفة العضوية (تنفيذي،

الشخصية ،ممثل عن شخصية

عضوية

الشكل القانوني

م

اسم الشركة

الرئيسي

غير تنفيذي ،مستقل)

اعتبارية)

اللجان

للشركة

1

سيستيما اسكتلندا

اعمال

رئيس مجلس إدارة –

بصفته الشخصية

-

عمومية محدودة

خيرية

تنفيذي

2

شركة كي واي سي كي ار

خدمات

رئيس مجلس إدارة –

3

شركة ايه ايه بى إلدارة

الخدمات

رئيس مجلس إدارة – غير

الثروات

المالية

تنفيذي

مجموعة باكليوش

عقار-طاقة -

رئيس مجلس إدارة –

سياحة

تنفيذي

بصفته الشخصية

-

عمومية محدودة

تنفيذي

4

بصفته الشخصية
بصفته الشخصية

-

عمومية محدودة
عمومية محدودة

أ( البيانات الشخصية للعضو المرشح
االسم الرباعي

فهد بن ابراهيم الخريف
سعودي

الجنسية

تاريخ الميالد

1979\5\28

ب( المؤهالت العلمية للعضو المرشح
م
1

المؤهل
بكالوريوس

تاريخ الحصول على المؤهل
2000

التخصص
مالية

اسم الجهة المانحة
جامعة الملك سعود

ج( الخبرات العملية للعضو المرشح
الفترة
 -2017الى االن

مجاالت الخبرة
مستشار مالي شركة الخريف

2017-2015

رئيس ادارة المخاطر شركة ماكين كابيتال

2015-2012

رئيس ادارة المخاطر شركة السعودية للتمويل

2011-2008

مدير مالية الصادرات مجموعة الخريف

2004-2008

مدير عالقات مجموعة سامبا المالية

د( العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى)مدرجة أو غير مدرجة( أو أي شركة أخرى أيا كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:

م
1

اسم الشركة
الشركة السعودية
للتمويل
مجموعة الخريف

3

مراكز العربية

4

الوثيقة

2

صفة العضوية (تنفيذي،
النشاط
الرئيسي غير تنفيذي ،مستقل)
التمويل غير تنفيذي

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

الطاقة

غير تنفيذي

بصفته الشخصية

التطوير
العقاري
التأمين

مستقل

بصفته الشخصية

غير تنفيذي

بصفته الشخصية

عضوية
اللجان
ادارة
المخاطر
والمراجعة
لجنة
المراجعة
-

الشكل القانوني للشركة
غير مدرجة
غير مدرجة
مدرجة
غير مدرجة

أ( البيانات الشخصية للعضو المرشح
االسم الرباعي

نديم مصطفى شابسوغ
بريطاني

الجنسية
ب( المؤهالت العلمية للعضو المرشح

تاريخ الميالد

1964/05/19

م
1

المؤهل
بكالوريوس

التخصص
الهندسة

تاريخ الحصول على
المؤهل
1987

اسم الجهة المانحة
جامعة لندن

2

ماجستير

إدارة األعمال

1988

جامعة نوتنجهام

ج( الخبرات العملية للعضو المرشح
الفترة
-2014حاليا

مجاالت الخبرة
عضو منتدب في شركة مسك إنترناشونال وهي شركة ذات مسؤولية محدودة ،اإلمارات العربية المتحدة.

-2014حاليا

كبير مستشارى رئيس مجلس إدارة مجموعة فواز عبد العزيز الحكير.

-2013حاليا

عضو منتدب في شركة برودفيو ستراتيجك بارتنرز جيه أل تي

2012-2008

مدير تنفيذي لدى بنك مورجان ستانلي

2008-2003

عضو منتدب في شركة بير ستيرنز

د( العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى)مدرجة أو غير مدرجة( أو أي شركة أخرى أيا كان شكلها القانوني أو
اللجان المنبثقة منها:

م
1

اسم الشركة
المراكز
المصرية

النشاط
الرئيسي
التطوير
العقاري

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

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

عضوية
اللجان
-

الشكل القانوني للشركة
غير مدرجة

مرفق البنود من ( )15إلى (:)40
تقرير المراجع الخارجي وتبليغ رئيس مجلس اإلدارة عن التعامالت التي ألعضاء مجلس اإلدارة
مصلحة مباشرة وغير مباشرة بها

