
 
 
 
 
 
 

 

 شركة المراكز العربية 

 م 2020سبتمبر  30 – العادية الجمعية العامة جدول أعمال

 

 م. 2020مارس  31المنتهي في المالي  للعامالتصويت على تقرير مجلس اإلدارة  .1

 م.2020مارس  31المنتهي في  العام الماليالتصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن  .2

 م.2020مارس  31المنتهي في  العام الماليالتصويت على القوائم المالية الموحدة للشركة عن  .3

 م. 2020مارس  31في  المنتهي العام الماليالتصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن  .4

م، 2020مارس  31التصويت على ما تم توزيعه من أرباح عن النصف األول والثاني من العام المالي المنتهي في  .5

% من رأسمال  14لاير للسهم الواحد وبما نسبته  1.4لاير سعودي، أي ما مجموعه مليون  665بإجمالي مبلغ وقدره 

 )مرفق( الشركة.

 المنتهي  العام الماليالتصويت على تفويض مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن   .6

 م.2021مارس  31في 

وذلك لفحص  ،لشركة من بين المرشحين بناًء على توصية لجنة المراجعةاالتصويت على تعيين مراجع حسابات  .7

والربع   ،م2021مارس    31في    المنتهي  العام الماليومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من  

  .م، وتحديد أتعابه2022مارس  31في  المنتهي العام المالياألول من 

مارس  31في  العام المالي المنتهيلاير مكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة عن  1,800,000التصويت على صرف مبلغ  .8

 م.2020

المقعد الشاغر   في (تنفيذي غير)  بدراوى عضواً  أحمد دمرداش /األستاذ بتعيين اإلدارة مجلس قرار على التصويت .9

  الحالية  الدورة انتهاء تاريخ حتى المجلس دورة إلكمال م2020 يوليو 15 في تعيينه تاريخ من ابتداءً  اإلدارة بمجلس

 )مرفق السيرة الذاتية( .م2022 ويوني 18 في

ختيار اعمل لجنة الترشيحات والمكافآت وضوابط وإجراءات عمل اللجنة ومهامها وقواعد  الئحةالتصويت على  .10

 )مرفق( .أعضائها ومدة عضويتهم ومكافآتهم

 . وكبار التنفيذيين ن التابعةدارة واللجاالخاصة بأعضاء مجلس اإلالتصويت على سياسة المكافآت والتعويضات  .11

 )مرفق(

من  ابتداء  للدورة الجديدة مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها وتحديد التصويت على تشكيل لجنة المراجعة  .12

  ن يالمرشحعلما  أن  م، 2022يونيو  18تاريخ في دورة الحتى انتهاء وم 2020 سبتمبر 30الجمعية في انعقاد تاريخ 

 هم:  )المرفقة سيرهم الذاتية(

 د. بيرنارد هيجنز (1

 نديم مصطفى شابسوغأ.  (2

   فهد إبراهيم الخريفأ.  (3

 )مرفق(. األطراف ذات العالقةمن عدد فاقيات اإلطارية ما بين الشركة وتاالمن مجموعة التصويت على  .13

  ( من المادة1بصالحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة )التصويت على تفويض مجلس اإلدارة  .14

ن من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية أو حتى نهاية دورة مجلس يالحادية والسبع

يمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات  االدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط واالجراءات التنظ

 الخاصة بشركات المساهمة المدرجة. 

ألعضاء مجلس بين الشركة وشركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه، والتي    تمتاألعمال والعقود التي  التصويت على   .15

واألستاذ/ عمر بن عبدالعزيز  ،والمهندس/ سلمان بن عبدالعزيز الحكير ،ألستاذ/ فواز بن عبدالعزيز الحكيراإلدارة ا

المحمدي مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود إيجار مساحات تأجيرية بعدة مراكز تجارية تابعة للشركة في  

مة التعامالت قي  حيث بلغتسنوات،    5إلى    2تتراوح مددها ما بين    ،تفضيليةومزايا  دون شروط  بمختلف مدن المملكة،  

 )مرفق( .بها لعام قادموالترخيص لاير.  350,914,140 مبلغم 2020مارس  31لعام المالي المنتهي في ل

 وي لعض، والتي التجارية المحدودةبين الشركة وشركة األطعمة والترفيه  تمتاألعمال والعقود التي التصويت على  .16

ألستاذ/ فواز بن عبدالعزيز الحكير والمهندس/ سلمان بن عبدالعزيز الحكير مصلحة غير مباشرة فيها، مجلس اإلدارة ا

دون شروط بوهي عبارة عن عقود إيجار مساحات تأجيرية بعدة مراكز تجارية تابعة للشركة في مختلف مدن المملكة،  



 
 
 
 
 
 

 

مارس   31لعام المالي المنتهي في  لمة التعامالت  قي  سنوات، حيث بلغت  5إلى    2تتراوح مددها ما بين    ،تفضيليةومزايا  

 )مرفق( .والترخيص بها لعام قادملاير.   20,603,944 مبلغم 2020

ألستاذ/ فواز  مجلس اإلدارة ا  ويلعضبين الشركة وشركة ألعاب بيلي، والتي    تمتاألعمال والعقود التي  التصويت على   .17

بن عبدالعزيز الحكير والمهندس/ سلمان بن عبدالعزيز الحكير مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود إيجار  

تتراوح  ،تفضيليةومزايا دون شروط بمساحات تأجيرية بعدة مراكز تجارية تابعة للشركة في مختلف مدن المملكة، 

 مبلغم 2020مارس  31لعام المالي المنتهي في ليمة التعامالت التي ق سنوات، حيث بلغت 10إلى  5مددها ما بين 

 )مرفق( .والترخيص بها لعام قادملاير.  15,360,265

لعضوي بين الشركة وشركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه العقارية، والتي    تمتاألعمال والعقود التي  التصويت على   .18

ألستاذ/ فواز بن عبدالعزيز الحكير والمهندس/ سلمان بن عبدالعزيز الحكير مصلحة مباشرة فيها، وهي مجلس اإلدارة ا

 ،تفضيليةومزايا روط دون شبعبارة عن عقود إنشاء وتطوير مراكز تجارية تابعة للشركة في مختلف مدن المملكة، 

 مبلغ م 2020مارس  31لعام المالي المنتهي في لقيمة التعامالت  سنوات، حيث بلغت 3إلى  1تتراوح مددها ما بين 

 )مرفق( .والترخيص بها لعام قادملاير.  331,905,340

لعضو مجلس  األمنية، والتي    للحراسات  بين الشركة ومؤسسة تضاريس نجد  تمتاألعمال والعقود التي  التصويت على   .19

لمهندس/ سلمان بن عبدالعزيز الحكير مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود خدمات أمنية لجميع المراكز اإلدارة ا

قيمة  ، حيث بلغتواحدةلمدة سنة  ،تفضيليةومزايا دون شروط بالتجارية التابعة للشركة في مختلف مدن المملكة، 

 )مرفق( .والترخيص بها لعام قادملاير.  57,278,571 مبلغم 2020مارس  31لعام المالي المنتهي في لالتعامالت 

ألعضاء مجلس بين الشركة ومجموعة نسك للمشاريع التجارية، والتي  تمتاألعمال والعقود التي التصويت على  .20

واألستاذ/ عمر بن عبدالعزيز  ،والمهندس/ سلمان بن عبدالعزيز الحكير، عبدالعزيز الحكيرألستاذ/ فواز بن اإلدارة ا

مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود إيجار مساحات تأجيرية بعدة مراكز تجارية تابعة للشركة في   المحمدي

قيمة التعامالت   نوات، حيث بلغتس  5إلى    2تتراوح مددها ما بين    ،تفضيليةومزايا  دون شروط  بمختلف مدن المملكة،  

 )مرفق( .والترخيص بها لعام قادملاير.  77,441,233 مبلغم 2020مارس  31لعام المالي المنتهي في ل

لعضوي مجلس اإلدارة  ، والتي التجارية بين الشركة وشركة بوابة الغذاء تمتاألعمال والعقود التي التصويت على  .21

مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة  والمهندس/ سلمان بن عبدالعزيز الحكير ،عبدالعزيز الحكيرفواز بن  /ألستاذا

ومزايا دون شروط بعن عقود إيجار مساحات تأجيرية بعدة مراكز تجارية تابعة للشركة في مختلف مدن المملكة، 

م 2020مارس    31لعام المالي المنتهي في  لقيمة التعامالت    سنوات، حيث بلغت  5إلى    2تتراوح مددها ما بين    ،تفضيلية

 )مرفق( .والترخيص بها لعام قادملاير.  15,313,237 مبلغ

لعضوي مجلس اإلدارة  بين الشركة وشركة إتقان إلدارة المرافق، والتي  تمتاألعمال والعقود التي التصويت على  .22

والمهندس/ سلمان بن عبدالعزيز الحكير مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة  ،فواز بن عبدالعزيز الحكير /ألستاذا

 بلغت ، حيثلمدة سنة واحدة ،تفضيليةومزايا دون شروط بعن عقود خدمات إدارة جميع المنشآت التابعة للشركة، 

 .والترخيص بها لعام قادملاير.  36,818,438 مبلغم 2020مارس  31لعام المالي المنتهي في لقيمة التعامالت 

 )مرفق(

لعضوي بين الشركة ومجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية، والتي    تمتاألعمال والعقود التي  التصويت على   .23

والمهندس/ سلمان بن عبدالعزيز الحكير مصلحة غير مباشرة فيها،   ،فواز بن عبدالعزيز الحكير  /ألستاذمجلس اإلدارة ا

دون شروط بود إيجار مساحات تأجيرية بعدة مراكز تجارية تابعة للشركة في مختلف مدن المملكة،  وهي عبارة عن عق

 31لعام المالي المنتهي في لقيمة التعامالت  سنوات، حيث بلغت 10إلى  7تتراوح مددها ما بين  ،تفضيليةومزايا 

 )مرفق( .والترخيص بها لعام قادملاير.  26,834,371 مبلغم 2020مارس 

لعضو مجلس اإلدارة  بين الشركة وشركة الجيل القادم المحدودة، والتي  تمتاألعمال والعقود التي التصويت على  .24

ألستاذ/ فواز بن عبدالعزيز الحكير مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود إيجار مساحات تأجيرية بعدة ا

سنوات،  10إلى مددها  صلتو ،تفضيليةومزايا دون شروط بمراكز تجارية تابعة للشركة في مختلف مدن المملكة، 

والترخيص بها لعام لاير.    25,848,736  مبلغم  2020مارس    31لعام المالي المنتهي في  لقيمة التعامالت    حيث بلغت

 )مرفق( .قادم

 لعضوي مجلس اإلدارة ، والتيشركة مراكز القهوة التجاريةوبين الشركة  تمتاألعمال والعقود التي التصويت على  .25

والمهندس/ سلمان بن عبدالعزيز الحكير مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة ، ألستاذ/ فواز بن عبدالعزيز الحكيرا



 
 
 
 
 
 

 

ومزايا دون شروط بعن عقود إيجار مساحات تأجيرية بعدة مراكز تجارية تابعة للشركة في مختلف مدن المملكة، 

م 2020مارس    31في    لعام المالي المنتهيلقيمة التعامالت    سنوات، حيث بلغت  5إلى    2تتراوح مددها ما بين    ،تفضيلية

 )مرفق( .والترخيص بها لعام قادملاير.  831,827 مبلغ

 /ألستاذا لعضوي مجلس اإلدارة، والتي ازالعم مطشركة وبين الشركة  تمتاألعمال والعقود التي التصويت على  .26

والمهندس/ سلمان بن عبدالعزيز الحكير مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود   ،فواز بن عبدالعزيز الحكير

 ،تفضيليةومزايا دون شروط بإيجار مساحات تأجيرية بعدة مراكز تجارية تابعة للشركة في مختلف مدن المملكة، 

 مبلغ م 2020مارس  31المنتهي في لعام المالي لقيمة التعامالت  سنوات، حيث بلغت 5إلى  2تتراوح مددها ما بين 

 )مرفق( .والترخيص بها لعام قادملاير.  6,348,816

لعضوي مجلس  ، والتي  التجارية شركة مهارة لأللعاب المبتكرةوبين الشركة    تمتاألعمال والعقود التي  التصويت على   .27

مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة   والمهندس/ سلمان بن عبدالعزيز الحكير  ،فواز بن عبدالعزيز الحكير  /ألستاذا  اإلدارة

ومزايا دون شروط بعن عقود إيجار مساحات تأجيرية بعدة مراكز تجارية تابعة للشركة في مختلف مدن المملكة، 

 مبلغ م 2020مارس  31لعام المالي المنتهي في لقيمة التعامالت  ، حيث بلغتسنوات 10وتصل مددها إلى  ،تفضيلية

 )مرفق( .والترخيص بها لعام قادملاير.  4,074,149

 لعضوي مجلس اإلدارة، والتي  شركة االتحاد المبتكر المحدودةوبين الشركة    تمتاألعمال والعقود التي  التصويت على   .28

مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة  والمهندس/ سلمان بن عبدالعزيز الحكير، فواز بن عبدالعزيز الحكير /ألستاذا

ومزايا دون شروط بعن عقود إيجار مساحات تأجيرية بعدة مراكز تجارية تابعة للشركة في مختلف مدن المملكة، 

م 2020مارس    31لعام المالي المنتهي في  لقيمة التعامالت    سنوات، حيث بلغت  5إلى    2تتراوح مددها ما بين    ،تفضيلية

 )مرفق( .والترخيص بها لعام قادملاير.  8,861,644 مبلغ

لعضو مجلس اإلدارة ، والتي شركة فاس التقنية التجاريةوبين الشركة  تمتاألعمال والعقود التي التصويت على  .29

دون ب، خدمات تقنية المعلوماتالمهندس/ سلمان بن عبدالعزيز الحكير مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود 

لعام المالي المنتهي في لقيمة التعامالت  سنوات، حيث بلغت 2إلى  1تتراوح مددها ما بين  ،تفضيليةومزايا شروط 

 )مرفق( .والترخيص بها لعام قادملاير.  2,136,265 مبلغم 2020مارس  31

 /ألستاذا اإلدارةلعضوي مجلس ، والتي األطفال فضاءشركة وبين الشركة  تمتاألعمال والعقود التي التصويت على  .30

والمهندس/ سلمان بن عبدالعزيز الحكير مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود   ،فواز بن عبدالعزيز الحكير

 ،تفضيليةومزايا دون شروط بإيجار مساحات تأجيرية بعدة مراكز تجارية تابعة للشركة في مختلف مدن المملكة، 

  2,458,890  مبلغم  2020مارس    31لعام المالي المنتهي في  لالتعامالت    قيمة  سنوات، حيث بلغت  10تتراوح مددها  

 )مرفق( .والترخيص بها لعام قادملاير. 

لعضو مجلس ، والتي  (فاشيون ديستريكتقطاع األزياء )شركة  وبين الشركة    تمتالتصويت على األعمال والعقود التي   .31

المهندس/ سلمان بن عبدالعزيز الحكير مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود إيجار مساحات تأجيرية   اإلدارة

إلى  1تتراوح مددها ما بين  ،تفضيليةومزايا دون شروط ببعدة مراكز تجارية تابعة للشركة في مختلف مدن المملكة، 

لاير.  17,279,328 مبلغم 2020مارس  31المنتهي في لعام المالي لقيمة التعامالت  سنوات، حيث بلغت 3

 )مرفق( .والترخيص بها لعام قادم

لعضو ، والتي  (فيا ميدياالوسائل للدعاية واإلعالن )عبر  شركة  وبين الشركة    تمتالتصويت على األعمال والعقود التي   .32

المهندس/ سلمان بن عبدالعزيز الحكير مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود إيجار مساحات   مجلس اإلدارة

تتراوح مددها ما  ،تفضيليةومزايا دون شروط بتأجيرية بعدة مراكز تجارية تابعة للشركة في مختلف مدن المملكة، 

  18,427,930 مبلغم 2020مارس  31في  لعام المالي المنتهيلقيمة التعامالت  سنوات، حيث بلغت 3إلى  1بين 

 )مرفق( .والترخيص بها لعام قادملاير. 

  لعضو مجلس اإلدارة ، والتي شركة مكان األظافر للتجارةوبين الشركة  تمتالتصويت على األعمال والعقود التي  .33

ألستاذ/ فواز بن عبدالعزيز الحكير مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود إيجار مساحات تأجيرية بعدة ا

 5إلى  3تتراوح مددها ما بين  ،تفضيليةومزايا دون شروط بمراكز تجارية تابعة للشركة في مختلف مدن المملكة، 

والترخيص لاير.    2,447,522  مبلغم  2020مارس   31  لعام المالي المنتهي فيلقيمة التعامالت    سنوات، حيث بلغت

 )مرفق( .بها لعام قادم



 
 
 
 
 
 

 

 لعضوي مجلس اإلدارة، والتي شركة مجد األعمال المحدودةوبين الشركة  تمتالتصويت على األعمال والعقود التي  .34

والمهندس/ سلمان بن عبدالعزيز الحكير مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة  ،ألستاذ/ فواز بن عبدالعزيز الحكيرا

ومزايا دون شروط بعن عقود إيجار مساحات تأجيرية بعدة مراكز تجارية تابعة للشركة في مختلف مدن المملكة، 

م 2020مارس    31المنتهي في  لعام المالي  لقيمة التعامالت    سنوات، حيث بلغت  7إلى    3تتراوح مددها ما بين    ،تفضيلية

 )مرفق( .والترخيص بها لعام قادملاير.  1,069,546 مبلغ

ألستاذ/ ا  لعضو مجلس اإلدارة، والتي  شركة إزدهار الرياضية وبين الشركة    تمتالتصويت على األعمال والعقود التي   .35

عقد إيجار لمركز صحي في أحد المراكز  فواز بن عبدالعزيز الحكير مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن 

لعام المالي لقيمة التعامالت  ، حيث بلغتسنوات 10 ومدته ،تفضيليةومزايا دون شروط ب، تجارية التابعة للشركةال

 )مرفق( .لترخيص بها لعام قادموالاير.  4,054,403 مبلغم 2020مارس  31المنتهي في 

 المهندس/  لعضو مجلس اإلدارة، والتي شركة سعف التجاريةوبين الشركة  تمتالتصويت على األعمال والعقود التي  .36

سلمان بن عبدالعزيز الحكير مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود إيجار مساحات تأجيرية بعدة مراكز 

سنوات،   5إلى  2تتراوح مددها ما بين  ،تفضيليةومزايا دون شروط بتجارية تابعة للشركة في مختلف مدن المملكة، 

والترخيص بها لعام لاير.  136,066 مبلغم 2020س مار 31لعام المالي المنتهي في لقيمة التعامالت  حيث بلغت

 )مرفق( .قادم

والتي لعضوي مجلس اإلدارة ، فاس السعودية القابضةشركة وبين الشركة  تمتالتصويت على األعمال والعقود التي  .37

، وهي عبارة عن األستاذ/ فواز بن عبدالعزيز الحكير، والمهندس/ سلمان بن عبدالعزيز الحكير مصلحة مباشرة فيها

 مبلغ م 2020مارس  31لعام المالي المنتهي في لقيمة التعامالت  ، حيث بلغتالزكاة تحويل من مستحقات

 لاير. )مرفق( 18,345,202

، والتي لعضوي مجلس اإلدارة فاس السعودية القابضةشركة وبين الشركة  تمتالتصويت على األعمال والعقود التي  .38

األستاذ/ فواز بن عبدالعزيز الحكير، والمهندس/ سلمان بن عبدالعزيز الحكير مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن 

م  2020مارس  31لعام المالي المنتهي في لقيمة التعامالت  دفع مصاريف متعلقة بالطرح العام األولي، حيث بلغت

 )مرفق(لاير.  16,192,603 مبلغ

، والتي لعضوي مجلس اإلدارة فاس السعودية القابضةشركة وبين الشركة  تمتالتصويت على األعمال والعقود التي  .39

األستاذ/ فواز بن عبدالعزيز الحكير، والمهندس/ سلمان بن عبدالعزيز الحكير مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن 

 لاير.  45,607,280 مبلغم 2020مارس  31المالي المنتهي في  لعاملقيمة التعامالت  دفعات للموردين، حيث بلغت

 )مرفق(

، والتي لعضوي مجلس اإلدارة فاس السعودية القابضةشركة وبين الشركة  تمتالتصويت على األعمال والعقود التي  .40

 فيها، وهي عبارة عن األستاذ/ فواز بن عبدالعزيز الحكير، والمهندس/ سلمان بن عبدالعزيز الحكير مصلحة مباشرة 

  1,469,622  مبلغم  2020مارس    31لعام المالي المنتهي في  لقيمة التعامالت    مصاريف مدفوعة أخرى، حيث بلغت

 لاير. )مرفق(
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اللجنة  �شمل أعمالوالذي  2020-2019المال�ة  تق��رها عن السنةف�ما ��ي أن تقدم المراجعة لجنة  �� 
) وكذلك ملخص أل�شطتها  2020مارس    31إ�    2019أب��ل    1(من    2020-2019مهامها خالل السنة المال�ة  و 

 .المختلفة

  

 مقدمة 

ي المراجعة تم �شك�ل لجنة 
ا من  2017/ نوفم�ب /  14�ن بموجب قرار مجلس اإلدارة الذي تم اعتمادە الحق�

ي 
 .2017/ د�سم�ب /  06قبل الجمع�ة العامة �ن

 : من ثالثة أعضاء المراجعة تتألف لجنة  

ن  الس�د .1  مستقل)إدارة عضو مجلس ) (المراجعة(رئ�س لجنة  برنارد ه�ج�ن
 الس�د فهد الخ��ف (مستقل) .2
 الس�د ند�م شا�س�غ   .3

ا بالمادة  كة حال�� م ال�ش ن كات الئحة من  54تل�ت ي تتطلب أن �ةسوق المالالهيئة  الصادرة عنحوكمة ال�ش ، واليت
ن أعضا �كون  ن أعضائها �كون ال أمستقل واحد ع� األقل و  عضو مجلس إدارةلجنة المراجعة  ءمن بني أي بني

 سل�مةبط��قة  أداءها أن تك��نها الحا�ي مناسب لممارسة المراجعة تنف�ذي. تعتقد لجنة عضو مجلس إدارة 
اف ع� التقار�ر المال�ة، ومعامالت األطراف ذات ها من أجل الوفاء بمسؤول�ات موضوع�ةو  ي اإل�ش

، ال س�ما �ن
 ة. الخارج� مراجعةوعمل�ات ال ةالداخل� مراجعة، و�يئة الرقابة الداخل�ة، والتضارب المصالح، و العالقة

ي ميثاقنا بما  المالئمةأننا اعتمدنا االختصاصات الرسم�ة  نود اإلشارة ا�
 54 من يتما�ش مع متطلبات المواد  �ن

كات  ئحةال من  59إ�  الخاص حوكمة المن دل�ل  9والقسم  ،هيئة السوق المال�ة الصادرة عنحوكمة ال�ش
ي    المراجعة. كما تم اعتماد ميثاق لجنة  كةال�ش ب

. �جب أن تجتمع 2017/ د�سم�ب /    6من قبل الجمع�ة العامة �ن
ا لهذا الميثاق المراجعةلجنة  ا وفق�  .أر�ــع مرات ع� األقل سن���

 

 اللجنة  أعضاء  وال�ة مدة 

ة تنت�ي   ي  الحال�ة مراجعةال لجنة أعضاء وال�ة ف�ت
 اإلدارة، مجلس وافق. وقد  2020 األول/د�سم�ب  كانون 6 �ن

ش�حات لجنة توص�ة ع� بناء ن  ع� والمكافآت، ال�ت ة نها�ة حيت  التدقيق لجنة أعضاء إعادة تعيني  وال�ة ف�ت
 .عل�ه للموافقة العامة الجمع�ة ع� القرار هذا وسُ�عرض )2022  يونيو  18 حيت  أي( الحا�ي  المجلس
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 اللجنة   اجتماعات 

. تفاص�ل حضور أعضاء لجنة 2020-2019) اجتماعات خالل السنة المال�ة 4أر�عة ( مراجعةعقدت لجنة ال
 :�ي كما ��ي  مراجعةال

 2020مارس    15 2019  نوفم�ب   24  2019  أغسطس   27 2019  مايو   29 
ن   حا�ن  حا�ن  حا�ن  حا�ن  ئ�س اللجنة) (ر   برنارد ه�ج�ن
 حا�ن  حا�ن  حا�ن  حا�ن  (عضو) فهد الخ��ف 

 حا�ن  حا�ن  حا�ن  حا�ن  عضو) (  ند�م شا�س�غ 

  

الشؤون قطاع  تمت دعوة رئ�س  كما  اجتماعات لجنة المراجعة  جميع    حضور ل  ("CEO" ) د�ي الرئ�س التنف�ذي  
 .المال�ة ألمور با الخاصةلجنة الاجتماعات  بعض") لحضور CFOالمال�ة ("

ن    ةالداخل�  مراجعةمدير الإن    وتوز�ــــع الدعوات   جتماعاتاال   تنظ�موهو المسؤول عن    مراجعةلجنة ال�  هو أمني
ح�ن جميع اجتماعات لجنة   وقد   ع� أعضاء اللجنة قبل كل اجتماع و�سج�ل وقائع االجتماعاتوالمستندات  

 .مراجعةال

ي    مراجعةلجنة ال  أجرت
ي �ن الب�انات   مراجعةعمل�ة    لمناقشة  2020  يونيو   21مكالمة هاتف�ة مع المراجع الخار�ب

، ومشاركته  ي للمعلومات ، وما إذا كانت هناك أ�ة مشكالت لم يتم   ا المال�ة ، وتعاون اإلدارة مع المراجع الخار�ب
ي أي وقت ل مراجعةحلها. كما دعا رئ�س لجنة ال

ي إ� االتصال به �ن مسائل أثناء  ةأ� مناقشةالمراجع الخار�ب
ي أو مجلس اإلدارة. لم يتم  مراجعةهتمام لجنة الاهتمامه أو ا �ستد�ي اي أمر حسابات أو المراجعة 

اي  تل�ت
 .2020-2019خالل السنة المال�ة  اتصال بهذا الشأن

ي اجتماع لجنة ال عل�ه وعرضه للتأ��د  مراجعةتم �سج�ل مح�ن كل اجتماع من اجتماعات لجنة ال
 مراجعة�ن

 .التا�ي ، ثم تم تقد�مه بعد ذلك إ� مجلس اإلدارة
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ي   -   مراجعةملخص أ�شطة لجنة ال 
 2020مارس   31السنة المال�ة المنته�ة �ن

أداء  ب  ما يتعلقتقار�رها بانتظام إ� مجلس اإلدارة عن أ�شطتها ومداوالتها وتوص�اتها ف� مراجعةتقدم لجنة ال
ي 

ا عضو  مراجعة. �قوم رئ�س لجنة الميثاقها واجباتها ومسؤول�اتها ع� النحو المنصوص عل�ه �ن ، وهو أ�ض�
ي مجلس اإلدارة ، مستقل 
اجتماع لمجلس  خالل كل مراجعةالمجلس بانتظام عن أ�شطة لجنة ال بتبليغ�ن

 اإلدارة. 

 : ي قامت بها اللجنة خالل العام �ي كما ��ي  األ�شطة الرئ�س�ة اليت

 : ةر�ر المال�اف�ما يتعلق بالتق 

كة للسنة المال�ة  المراجعة النتائج المال�ة غ�ي المدققة   .أ ن �شكل 2020-2019��ــع سن��ة لل�ش ك�ي ، مع ال�ت
ات   ي الس�اسات والممارسات المحاسب�ة ، واألحداث الهامة أو غ�ي االعت�اد�ة   الهامةخاص ع� التغي�ي

�ن
 لمجلس اإلدارة للموافقة  بها ، واالمتثال للمعاي�ي المحاسب�ة والمتطلبات القانون�ة األخرى قبل التوص�ة  

 . عليها 
كة  . ب ي  للسنة المال�ةمراجعة الب�انات المال�ة المدققة لل�ش

مع ومناقشتها  2020مارس  31 المنته�ة �ن
ي ورئ�س  معاي�ي  اللضمان امتثال الب�انات المال�ة مع أحكام  قطاع الشؤون المال�ةالمراجع الخار�ب

ي الممل�ة الع���ة السعود�ة) المعتمدةالدول�ة إلعداد التقار�ر المال�ة (
لتأ�د من عدم وجود وا �ن

 . قبل التوص�ة بها للمجلس للموافقة ،مشكالت لم يتم حلها 
ي الب�انات المال�ة ع� موافقة البمجلس اإلدارة ل التوص�ة . ج

مارس  31المدققة للسنة المال�ة المنته�ة �ن
ي المرفق 2020 بالب�انات والخا�ي من اي  ح�ث أن اللجنة كانت راض�ة عن تق��ر المدقق الخار�ب
 . تحفظ 

 

:  بالمراجعف�ما يتعلق     ي  الخار�ب

ي الوفاء بمسؤول�اته ؛ جودة العمل�ات   �ةمراجعة األداء وتقي�م مدى مالءمة استقالل .أ
ي �ن المراجع الخار�ب

 . المراجعةمع لجنة  وتواصلهم؛ المراجعة واألداء أثناء 
ي    ةناقشم . ب  الهامة مور  األ باإلضافة ا�  ،  اثناءها تعاون اإلدارة  و   المراجعةعمل�ة  بخصوص  المراجع الخار�ب

 المتعلقة بالب�انات المال�ة. المراجعة نتائج وتقار�ر و 
ي و يتعلق بف�ما االدارة لمجلس  التوص�ة . ج ن المراجع الخار�ب  2021-2020للسنة المال�ة  أتعابهتعيني

 . 2022-2021االول من السنة المال�ة  ولل��ــع
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ام و ف�ما يتعلق  ن  �دارة المخاطر والرقابة الداخل�ة: باالل�ت

 هعل� لموافقةاالدارة وا مجلس ع� عرضهتم ذي ال المخاطر إدارة إطار و�قرار مراجعة .أ
كةالمخاط إدارة لاأعممتابعة   . ب ي ال�ش

  ر �ن
ي تواجه ااستعر  . ج كةض المخاطر الرئ�س�ة اليت  ئ�سالر مع  مواجهتها تلك المخاطر وخطط  ةناقشمو  ال�ش

الداخل�ة الهامة ع� الفور الرقابة لضمان تنف�ذ ضوابط  ة�المالالشؤون  رئ�س قطاعو التنف�ذي 
 لتخف�ف المخاطر المحددة. 

ن  االمتثال لضمان العام خالل العالقة ذات األطراف ومعامالت العقود مراجعة .د   واللوائح للقوانني
ي  بتوص�اتنا المجلس غوأبال  الصلة، ذات ل�ةالداخ والس�اسات

 .الشأن  هذا �ن
  األعمال خالل السنة المال�ة من خالل مراجعة نتائج  نظام الرقابة الداخل�ةتقي�م مدى كفا�ة وفعال�ة  .ه

ي ال ي  ةالداخل�ة المراجعإدارة  ا به  تقام ليت مراجعة تحسينات الأظهرت نتائج وقد  والمراجع الخار�ب
الرقابة الداخل�ة لضمان تقي�مها الدوري لنظام  صلستوااللجنة  . علما أنمعقولة ع� مدار العام

ن واللوائح المعمول بها.  ن كفاءة وفعال�ة العمل�ات واالمتثال للقوانني  تحقيق األهداف المحددة وتحسني

 

 : ةالداخل� بالمراجعةف�ما يتعلق 

لتنف�ذ خطة المراجعة الداخل�ة دارة إل  اإلدار�ة والوظ�ف�ة والتبع�ةض مدى كفا�ة الموارد ااستعر  .أ
 فعال ومستقل. �شكل المراجعة 

 السن��ة للسنة المال�ة.  ةالداخل�المراجعة ع� خطة  ةوافقالم  . ب
خالل العام لضمان تنف�ذ مهامه بفعال�ة وموضوع�ة  �شكل دوري ةالداخل�المراجعة بمدير  االجتماع  . ج

 و�شكل مستقل عن اإلدارة. 
ي العمال الناتجة عن األ  تقار�ر المراجعة  .د الخدمات  ا و ومقدمالداخل�ة  المراجعةادارة  ا قامت به ليت

كةن و الخارجي  . المتعاقدون مع ال�ش
ام اإلدارة مدى  متابعة .ه ن ي تقار�ر المراجعة تطبيق بال�ت

اإلجراءات التصح�ح�ة ع� النحو المو� به �ن
ي وافقت عليها اإلدارة الداخل�ة  . والليت

المخاطر ذات  تناولتتعمل بفعال�ة وأنها قد  ةالداخل� المراجعة دارةإبأن  قناعتها عن اللجنة  تعرب . و
كةالصلة بال ي عمل�ات  �ش

ا لخطة العمل السن��ة لعام  ا عمله أدتوأنها  المراجعة�ن  2019/2020وفق�
ي وافقت عليها   . المراجعةلجنة  الليت
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 ة الداخل� المراجعة   إدارة  

كة  ي عمل�ة تقي�م الرقابة الداخل�ة. �قدم مدير   ةالداخل� المراجعة إدارةأ�شأت ال�ش
 المراجعةكعن� رئ��ي �ن

شد بميثاق المراجعة الداخل�ة الرس�ي و�طار الممارسة   المراجعةتقار�رە إ� لجنة    ةالداخل� �شكل مستقل و�س�ت
 . ةالداخل� الدو�ي للمراجعةمعهد لالمهن�ة الدو�ي التابع ل

 

ي إجراء تقي�مات مستقلة حول مدى كفا�ة وفعال�ة  ةالداخل� مراجعةالتتمثل المسؤول�ة الرئ�س�ة لوظ�فة 
�ن

 . الداخل�ة  الرقابة

 

ي  :  خالل العامالمراجعة الداخل�ة  إدارة بها  قامتاأل�شطة الرئ�س�ة اليت  �ي كما ��ي

 . قبل لجنة المراجعةة تمت الموافقة عليها من الداخل� مراجعةوضع خطة سن��ة لل •
 تق��را خالل السنة 19ح�ث تم اصدار  السن��ة وفقا للخطةالمراجعة مهام  تنف�ذ  •
كةالداخل�ة المتعلقة بعمل�ات  الرقابةمدى كفا�ة وفعال�ة  تقي�م •  الرئ�س�ة.  ال�ش
ي السابقة داخل�ة الالمراجعة وتوص�ات معالجة جميع مالحظات االدارة لمتابعة تنف�ذ خطط  • اليت

ما ن % تطبيق كامل و 70% (81االشارة ا� أن �سبة تطبيق التوص�ات بلغت . تجدر بها اإلدارة  تل�ت
 % ق�د التطبيق )11

ن العمل�ات  فرصتحد�د  • كةتحسني ي ال�ش
 . �ن

ي أداء واجباتها.  مراجعةلجنة ال مساعدة •
 �ن

 

ا لخطة  ،مهامعدة  إدارة المراجعة الداخل�ة، أجرت  2020-2019خالل السنة المال�ة   ةالداخل� المراجعةوفق�
ي ا مراجعة،المعتمدة من قبل لجنة ال

 : لمجاالت التال�ة�ن

�ة الموارد •  األطراف معامالت • التأج�ي  إيرادات • الدفع حسابات • والتحص�ل القبض حسابات • الب�ش
ن  �سل�م عمل�ات  • التسوق مرا�ز مواقع  ةز�ار  • عالقةال ذات  • المرافق إدارة • المؤجرة الوحدات وتجه�ي

�ات �ة الم�وفات • المعلومات تكنولوج�ا أصول إدارة • المش�ت  الخدمات نفقات • سفرال  نفقات • الن�ث
 . السابقة التوص�ات متابعة • المهن�ة

مع التوص�ات إ� اإلدارة للمناقشة وتم التوصل إ� اتفاق   ةالداخل� المراجعة مهماتتم تقد�م نتائج جميع 
 �شأن خطط العمل التصح�ح�ة الالزمة. 



ن  تق��ر لجنة المراجعة   لجمع�ة المساهمني

 2020-2019للسنة المال�ة 
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كما    الجار�ة  المراجعةعمل�ات    ع�  قام ب�طالعها   و   المراجعةلجنة  تقار�رە ا�    ةالداخل�  المراجعةم مدير  دق  وقد 
 . ، بحسب الحاجةاجتماعات اللجنةلحضور  بمواضيع جدول األعمالالصلة  اتاإلدارة ذد�ي أعضاء 

ن ف��ق   ان�ة معقولة لتمكني ن ي تنظمها   ةالداخل�  المراجعةخصصت اللجنة م�ي من حضور المؤتمرات والندوات اليت
ي معاي�ي    ةالداخل�  المراجعةالهيئات المهن�ة ذات الصلة حيت يتمكن ف��ق  

واسال�ب من موا�بة آخر التطورات �ن
 . مستوى العال�ي الع� الداخل�ة  المراجعة

 

 لجنة المراجعةرئ�س 

ن   برنارد ه�ج�ن



 

 
 
 

 ( 5مرفق البند ) 
 
 

 : دارةبقرار من مجلس اإل ةوالمعتمد م2020 مارس 31 في المنتهيالعام المالي خالل رباح الموزعة بيان بتفاصيل األ

 
 

فترة  
 التوزيع 

جمالي الربح  إ
 الموزع 

سهم المستحقة  عدد األ
 رباح لأل

حصة السهم  
 الواحد 

نسبة  
 التوزيع 

 تاريخ التوزيع  حقية تاريخ األ

النصف  
 ول األ

مليون    427.5
 لاير

 مليون سهم  475

 2019\12\30 2019\12\16 % 9 لاير  0.9

النصف  
 الثاني

مليون   237.5
 لاير

 2020\7\27 2020\7\16 % 5 لاير  0.5

 - % 14 لاير  1.14 يون لاير مل 665 اإلجمالي 



 ( 9مرفق البند رقم )

 
 المجلس في المقعد الشاغر ًء على توصيةبناالمعين مجلس اإلدارة لعضو  الذاتية السيرة

 

 المرشح للعضو الشخصية البيانات) أ

 عالء الدين  بدراوى أحمد دمرداش االسم الرباعي

 23/10/1969 تاريخ الميالد مصري الجنسية

 المرشح للعضو العلمية المؤهالت) ب

 اسم الجهة المانحة  تاريخ الحصول على المؤهل التخصص المؤهل م

 للشرق التنفيذيين المديرين برنامج 1

 األوسط

 كلية هارفرد لألعمال  2003 دارة االعمال إ

كلية كوين ماري  1991 القانون بكالوريوس 2

 تفيلد، بجامعة لندنسويو

 المرشح للعضو العملية الخبرات) ج

 مجاالت الخبرة الفترة

 نائب رئيس مجلس االدارة شركة المراكز المصرية حاليا  -2019

 الرئيس التنفيذي شركة المراكز المصرية 2015-2019

 سوديكالرئيس التنفيذي شركة  2006-2015

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

 الرئيسيالنشاط  اسم الشركة  م
صفة العضوية 

)تنفيذي، غير تنفيذي، 
 مستقل(

طبيعة العضوية )بصفته 
الشخصية، ممثل عن  

 شخصية اعتبارية(

عضوية 
 اللجان

الشكل 
القانوني 

 للشركة

 الستثمارا مراكز لالستثمار العقارى 1
 العقارى

 غير مدرجة  - شخصى تنفيذى

 االستثمار مراكز الدلتا  2
 العقارى

 غير مدرجة  - شخصى تنفيذى

 االستثمار مراكز السخنة  3
 العقارى

 غير مدرجة  - شخصى تنفيذى

 استثمار مراكز القاهرة الجديدة  4
 العقارى

 غير مدرجة  - شخصى تنفيذى

 راالستثما مراكز لإلستثمار السياحى 5
 السياحى

 غير مدرجة  - شخصى تنفيذى

 استثمار مراكز للتنمية 6
 العقارى

 مدرجة غير  - شخصى تنفيذى

 استثمار مراكز للسالسل  التجارية  7
 العقارى

 غير مدرجة  - شخصى تنفيذى
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الئحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت وضوابط وإجراءات عمل اللجنة ومهامها وقواعد اختيار  

 أعضائها ومدة عضويتهم ومكافآتهم 
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 مقدمة 

 .دور ومھام اللجنة االساسیةلجنة الترشیحات والمكافآت ("اللجنة")  عمل میثاق یوضح -
 .دورة انعقادھا ومدةیحدد ھذا المیثاق نطاق عمل اللجنة وھیكلھا كما  -
لضمان توافق الشركة مع أفضل الممارسات في حوكمة الشركات، یجب على اللجنة مراجعة ھذا المیثاق بشكل  -

 وتقدیم توصیاتھا إلى مجلس اإلدارة ("المجلس") للموافقة علیھا. دوري،
 اللجنة بشكل منتظم، وتقدیم أي توصیة لتحسین أداء اللجنة.یقوم المجلس بتقییم أداء  -

 مھام ومسؤولیات لجنة الترشیحات والمكافآت 

الرئیسیة للجنة الترشیحات والمكافآت ھي تحدید المرشحین المؤھلین لعضویة مجلس اإلدارة، والذین یستوفون  المھمة
سیس نظام الحوكمة وبناء السیاسات واإلجراءات ذات الشروط المحددة للعضویة، باإلضافة إلى مساعدة المجلس في تأ

 :العالقة. ویشمل نطاق عمل اللجنة جمیع اإلجراءات التي تمكنھا من أداء وظائفھا، بما في ذلك

 .تحدید المرشحین المؤھلین وترشیحھم لمجلس اإلدارة .1
المرشحین وخبراتھم التي تمكنھم  إجراء مراجعة سنویة لمتطلبات عضویة المجلس، والتي یجب أن تشمل قدرات  .2

 .من الوفاء بمسؤولیاتھم تجاه المجلس
 .بما یعود بالنفع على مصالح الشركةفي تشكیل المجلس مراجعة ھیكل مجلس اإلدارة واقتراح التغییرات الالزمة  .3
دارة. تحدید المرشحین لمنصب الرئیس التنفیذي والعضو المنتدب، وكذلك ترشیح اسماء أعضاء لجان مجلس اال .4

ً لألنظمة واللوائح) ألخذ موافقة مجلس اإلدارة أو الجمعیة  ً طبقا ورفع الترشیحات (في حالة إذا كان ذلك مطلوبا
 .العامة علیھا

 .مراجعة سیاسات وإجراءات تعیین اعضاء مجلس اإلدارة قبل تقدیمھا لالعتماد من الجمعیة العامة .5
 .ن وتقییم حدوث أي تعارض في المصالح بشكل سنويمراقبة استقاللیة أعضاء مجلس اإلدارة المستقلی .6
 .مراجعة المواد التحضیریة والدورات التدریبیة الموجھة ألعضاء المجلس وأعضاء اللجان الجدد  .7
 .وضع سیاسات عامة فیما یتعلق ببدالت أعضاء المجلس واللجان وكبار التنفیذیین .8
 .مراجعة خطط تولي الوظائف التنفیذیة الرئیسیة .9

اعتماد الھیكل العام للمكافآت واالمتیازات للشركة، والذي یتضمن درجات التوظیف، ھیكل األجور مراجعة و .10
 .واالمتیازات، وكذلك المكافآت والحوافز المرتبطة باألداء

الموافقة المبدئیة على التغییرات في مكافآت كالً من الرئیس التنفیذي والعضو المنتدب وأعضاء مجلس اإلدارة  .11
 .المجلسوأعضاء لجان 

قبل رفعھا لمجلس  لرئیس التنفیذيعلى مكافأة ا ةالمبدئی والموافقة .كبار التنفیذیینلاعتماد المكافآت االستثنائیة  .12
 .العتمادھا اإلدارة

 عمال اللجنةتنظیم وإدارة ا
 تشكیل اللجنة 

الترشیحات والمكافآت في لجنة واحدة تسمى لجنة الترشیحات والمكافآت ، وتشكل من قبل مجلس  نتيلجاعمال یتم دمج 
 :للشروط التالیةأعضاء) على األقل وفقاً  3اإلدارة وتتكون من (

 مستقًال  عضو مجلس إدارةویكون عضو واحد على األقل  التنفیذیین،یكون أعضاء اللجنة من غیر  .1
 الترشیحات والمكافآت رئیساً للجنة أخرىال یجوز أن یكون رئیس لجنة  .2
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أن یكون لدى أعضاء اللجنة المؤھالت العلمیة والتدریب المناسب، وكذلك اإللمام بالجوانب اإلداریة وطبیعة نشاط   .3
 الشركة

تصدر الجمعیة العامة للشركة بناًء على توصیة وتشكل لجنة الترشیحات والمكافآت بقرار من مجلس إدارة الشركة.   .4
 ختیار أعضائھا ومدة عضویتھماللجنة بما في ذلك إجراءاتھا وواجباتھا وقواعد ا عمل اإلدارة، میثاقً مجلس 

  أعضاء الجنةعزل وتعیین 
بما في ذلك  مھامھا،یعین المجلس أعضاء اللجنة لمدة ثالث سنوات ویتخذ التدابیر الالزمة لتمكین اللجنة من أداء  .1

تزوید اللجنة بجمیع البیانات والمعلومات والتقاریر والسجالت والمراسالت أو أي أمور أخرى تراھا اللجنة 
 ألداء عملھا ضروریة

 إضافیة دوراتیجوز إعادة تعیین أعضاء اللجنة ل .2
 یجوز فصل أعضاء اللجنة بموجب قرار من المجلس في الحاالت التالیة: .3

 واجبات العضویة طلب العضو اإلعفاء من -
المجلس ضاًرا بأھداف وسمعة الشركة   اعتبرهالذي  من العضو وأو سوء سلوك    للمنصب  استغاللحدث سوء  إذا   -

 بشكل عام واللجنة بشكل خاص
 اجتماعات متتالیة دون تقدیم عذر مقبول لمجلس اإلدارة ثالثفشل العضو في حضور  -

أو االستقالة أو العجز أو اإلنھاء، یعین المجلس عضًوا آخر لملء   بسبب الوفاة  عند انتھاء العضویة خالل مدة اللجنة .4
العضویة المجمعة للعضو الذي تم إخالء مقعده فترة تعتبر والشاغر مع مراعاة متطلبات عضویة اللجنة. المنصب 

 والعضو البدیل الجدید بمثابة فترة كاملة

 رئیس اللجنة 
لھا في بدایة كل دورة جدیدة أو في حالة إعادة تشكیل اللجنة، یختار أعضاء اللجنة رئیًسا  للجنةفي أول اجتماع  .1

 المستقلین أعضاء المجلسیكون من بین  على ان
ً رئیساإلدارة ال یجوز أن یكون رئیس مجلس  .2  للجنة ا
الوثائق الالزمة لتمكین ینظم رئیس اللجنة اجتماعاتھا ویحدد جدول أعمال اجتماعاتھا ویطلع على جمیع المعلومات و .3

 اللجنة من االضطالع بمسؤولیاتھا
یحضر رئیس اللجنة أو من ینیبھ من بین أعضاء اللجنة الجمعیات العامة لإلجابة على أسئلة المساھمین المتعلقة  .4

 اللجنة بعمل
 في حالة عدم حضور رئیس اللجنة یقوم األعضاء الحاضرون باختیار عضو من بینھم لرئاسة االجتماع  .5

  اللجنةسر أمین 

ضمن المناقشات والمداوالت التي ت ي تات والتجتماعالا محاضریكون مسؤوالً عن توثیق  سر تعین اللجنة أمین .1
تجري أثناء الجلسات، فضالً عن المكان والتاریخ واألوقات التي بدأت فیھا الجلسات واختتامھا وتسجیل قرارات 

خاص ومنظم، بما في ذلك أسماء الحضور والتحفظات التي أبدوھا اللجنة ونتائج التصویت واالحتفاظ بھا في سجل  
 (إن وجدت) ویوقع على ھذه المحضر جمیع األعضاء الحاضرین

بإعداد جدول أعمال اجتماع اللجنة وأوراق العمل والوثائق ذات الصلة وأي معلومات إضافیة تتعلق   السر  یقوم أمین .2
 كافي  بوقت جتماعاتاالأن یخطر أعضاء اللجنة بمواعید بالموضوعات المدرجة في جدول األعمال. وعلیھ 

بمساعدة رئیس اللجنة في إعداد التقاریر الدوریة عن أنشطة اللجنة واألعمال التي ستقدم للمجلس  السریقوم أمین  .3
 اللجنة تكلفھ بھاخرى أویضطلع أمین اللجنة أیًضا بأي مھام 

 علیھا المشاركة في أي من قرارات اللجنة أو التصویت السرال یمكن ألمین  .4
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 قواعد دعوة غیر األعضاء لحضور اجتماعات لجنة الترشیحات والمكافآت 
إلى حضور األصل انھ ال یمكن حضور اجتماعات اللجنة إال لألعضاء. إال أنھ یجوز للجنة أن تدعو أشخاصا آخرین   .1

الحاجة. وال یحق للمدعوین التصویت في ھذه الجلسات على أي   اجتماعاتھا أو جزء من االجتماع حسب ما تقتضي
 قرار تتخذه اللجنة.

ال یجوز للمدعوین المشاركة في أي مناقشة تتعلق بتعیینھم أو استحقاقاتھم أو إنھاء خدماتھم أو مناقشة أي مسائل  .2
 .أخرى غیر التي تم دعوتھم لمناقشتھا تحدیداً 

ة االجتماعات والوثائق والمعلومات التي یتم مناقشتھا معھم والتي أصبح یتوجب على المدعوین الحفاظ على سری .3
 .المدعوین على علم بھا

  أعضاء اللجنة ومزایامكافآت 
 المعتمدة من المجلس تكون مكافأة أعضاء اللجنة وفقًا لسیاسة الشركة .1
النفقات التي تكبدھا األعضاء تقوم الشركة بترتیب السفر الجوي لألعضاء لحضور اجتماعات اللجنة وتعویض  .2

 لحضور االجتماعات

 اجتماعات اللجنة 
 جتماعلالدعوة ال 

 تجتمع اللجنة بناًء على طلب رئیس اللجنة أو بطلب عضوین من أعضائھا .1
 تجتمع اللجنة مرتین على األقل في السنة (مرة كل ستة أشھر) أو حسب الضرورة .2
ً یجوز  .3 لھ المشاركة في مداوالتھ والتصویت على القرارات المقترحة إذا لم یتمكن العضو من الحضور شخصیا

 (االجتماع عن بعد)  باستخدام إحدى الوسائل التكنولوجیة الحدیثة
یجب أن تكون ھذه الدعوة مصحوبة ومھلة كافیة.    قبلتُرسل الدعوات إلى االجتماع إلى كل عضو من أعضاء اللجنة   .4

 وقت االجتماع وتاریخھ ومكانھمحددا بھا وا في االجتماع بجدول األعمال والوثائق التي ستتم مناقشتھ
 اللجنة رئیستعقد اجتماعات اللجنة في المقر الرئیسي للشركة أو في أي مكان آخر یختاره  .5
و یوافق علیھ من قبل  االجتماعیقوم امین السر بالتنسیق مع رئیس اللجنة و اإلدارة التنفیذیة بإعداد "جدول اعمال  .6

 رئیس اللجنة قبل توزیعھ على األعضاء

 النصاب القانوني والتصویت 
 اجتماع اللجنة اجتماعاً سلیماً إال بحضور أغلبیة أعضاء اللجنة یعد ال  .1
 لتصویت نیابة عنھاجتماع أو الال یجوز لعضو اللجنة تكلیف عضو آخر بحضور ا .2
في حالة تساوي األصوات یكون وتتم الموافقة على قرارات اللجنة بأغلبیة األعضاء الحاضرین في االجتماع.  .3

 القرار الذي یصوت علیھ الرئیس نھائیاً أو یجوز لھ تأجیل القرار لمزید من الدراسة
ات ساریة وفعالة في حالة إال في الحاالت العاجلة. وتعتبر ھذه القرار التمریرال یجوز للجنة أن تصدر قراراتھا ب .4

الصادرة تُرفع القرارات وموافقة ثلثي األعضاء على األقل ما لم یطلب أحد األعضاء عقد اجتماع لمراجعتھا. 
 لتسجیلھا في محضر الجلسة تالياجتماع اول إلى بالتمریر 

 



    2020 یولیو  –میثاق عمل لجنة الترشیحات والمكافآت 

 

  التقاریر 
 مع الوثائق ذات الصلة  عند الطلب  ألي عضو من أعضاء مجلس اإلدارة  اتاحتھ  یتمجتماع  االمحضر    اعتماد بمجرد   .1
مجلس والتي تؤثر على مھام  البشأن األمور التي تقع ضمن اختصاص اإلدارة إلى مجلس  توصیاتھااللجنة  ترفع .2

 اللجنة

 مصادر المعلومات 

وواجباتھا ومسؤولیاتھا بشكل یكون للجنة حق الوصول إلى أي وجمیع الموارد والمعلومات الالزمة ألداء مھامھا  .1
 فعال 

شركة ذلك إذا اختارت اللجنة مباشرة أو مطالبة اإلدارة التنفیذیة ب اتیحق للجنة الموافقة على عقود االستشار .2
یجب على اللجنة في جمیع الحاالت والمطلوب تنفیذھا. والمسندة  االعمالأنھا األنسب لطبیعة وقررت استشاریة 

 مشتریاتالشركة للتطبیق سیاسة 

 األحكام العامة 
 یسري ھذا المیثاق اعتباراً من تاریخ اعتماده من قبل الجمعیة العامة .1
طبقا للمتغیرات وما یراه ي مواد من ھذا المیثاق ألتعدیل أو حذف أو إضافة یفوض مجلس اإلدارة باعتماد أي  .2

 المجلس 
 المیثاق ویحل محل أي قرارات ال تتفق معھیلغي ھذا  .3
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 سياسة المكافآت والتعويضات الخاصة بأعضاء مجلس اإلدارة واللجان التابعة وكبار التنفيذيين

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 شركة المراكز العربیة
 (شركة مساھمة مدرجة)

 

سیاسة مكافآت مجلس اإلدارة ولجانھ 
 واإلدارة التنفیذیة

 

من صالحیة أمین سر لجنة الترشیحات والمكافآت بعد حصولھ على الموافقة بالتعدیل من اللجنة، ویجب   ةان تعدیل ھذه السیاس  مالحظة:
 .المعنیةویجب اإلفصاح عنھا بشكل سلیم إلى األطراف  قبل رفعھا للجمعیة العامةالموافقة على النسخة المعدلة من قبل مجلس اإلدارة 
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 المحتویات 
 مقدمة -

 الھدف -

 العامة للمكافآتالمعاییر  -

 مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة -

 مكافأة أعضاء اللجان -

 مكافأة اإلدارة التنفیذیة -

 محددات إضافیة للمكافآت وطریقة الصرف -

 وامناء السر بیان تفاصیل مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة ولجانھ -

 أحكام ختامیة -
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 مقدمة 

 ً وفى إطار استكمال المجلس  اتباع أفضل ممارسات الحوكمة المراكز العربیة علىمجلس اداره شركة   من حرصانطالقا
. العمل الجاد ودعم مبادئ اإلفصاح والشفافیة سیاسات واضحة تجسد رؤیة الشركة وتوضح احترامھا وتقدیرھا لقیمة وضع

رة ولجانھ واإلدارة تم اعداد سیاسة مكافآت مجلس اإلدا  المعمول بھا في المملكة العربیة السعودیة  ألنظمة واللوائحافي إطار  و
 المراكز العربیة. التنفیذیة لشركة

تسھیل عملیات الشركة  یعد الغرض الرئیسي من اعداد ھذه السیاسة ھو مساعدة المجلس في أداء األنشطة والمھام، من أجلو
وكمة الشركات الصادرة من الئحة ح)  61(  في إطار من الشفافیة والعمل المسؤول. وتطبیقا لاللتزامات النظامیة الواردة بالمادة

الترشیحات والمكافآت ۔ بإعداد سیاسة واضحة لمكافآت أعضاء  عن ھیئة السوق المالیة والتي تنص على " بان تقوم لجنة
واإلدارة التنفیذیة، ورفعھا إلى مجلس اإلدارة للنظر فیھا تمھیداً العتمادھا من  مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عن المجلس

 في تلك السیاسة اتباع معاییر ترتبط باألداء، واإلفصاح عنھا، والتحقق من تنفیذھا".  مة، على أن یراعىالجمعیة العا

 الھدف 

  ضوء نظام  على نییذ یوكبار التنفھ واضحة لمكافآت أعضاء مجلس اإلدارة ولجان تحدید معاییرإلى  السیاسة ھذه تھدف
 .الشركات والنظام االساسي للشركة والئحة حوكمة التنظیمیةالشركات والضوابط واإلجراءات 

 لمعاییر العامة للمكافآت ا

تختص لجنة المكافآت والترشیحات بالتوصیة للمجلس بمكافآت أعضاء المجلس وأعضاء اللجان وكبار التنفیذیین بالشركة، 
 النحو التالي:وفقاً للمعاییر المعتمدة وذلك على 

 أن تكون المكافآت متناسبة مع نشاط الشركة والمھارات الالزمة إلدارتھا. .1
 مراعاة ربط الجزء المتغیر من المكافآت باألداء على المدى الطویل. .2
 تراعي الشركة انسجام المكافآت مع استراتیجیة الشركة وأھدافھا ومع حجم وطبیعة ودرجة المخاطر لدیھا. .3
العتبار ممارسات الشركات األخرى وما ھو سائد في سوق العمل في تحدید المكافآت، مع تفادي ما تأخذ الشركة في ا .4

 قد ینشأ عن ذلك من ارتفاع غیر مبرر للمكافآت والتعویضات.
 یتم إعدادھا بالتنسیق مع لجنة المكافآت والترشیحات فیما یتعلق بالتعیینات الجدیدة. .5
وظیفة، والمھام والمسؤولیات المنوطة بشاغلھا، والمؤھالت العلمیة، والخبرات تحدَّد المكافآت بناًء على مستوى ال .6

 العملیة، والمھارات، ومستوى األداء.
أن تكون المكافآت عادلة ومتناسبة مع اختصاصات العضو واألعمال والمسؤولیات التي یقوم بھا ویتحملھا أعضاء  .7

 ددة من قبل مجلس االدارة المراد تحقیقھا خالل السنة المالیة.مجلس اإلدارة أو اللجان، باإلضافة إلى األھداف المح
 األخذ بعین االعتبار القطاع الذي تعمل فیھ الشركة وحجمھا وخبرة أعضاء مجلس اإلدارة. .8
 . للبقاءأن تكون المكافأة كافیة بشكل معقول الستقطاب أعضاء مجلس إدارة ذوي كفاءة وخبرة مناسبة وتحفیزھم  .9

مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة متفاوتة المقدار بحیث تعكس مدى خبرة العضو واختصاصاتھ والمھام یجوز أن تكون  .10
 المنوطة بھ واستقاللھ وعدد الجلسات التي یحضرھا وغیرھا من االعتبارات.

یتم إیقاف صرف المكافأة أو استردادھا إذا تبین أنھا تقررت بناًء على معلومات غیر دقیقة قدمھا عضو في مجلس  .11
 اإلدارة أو اإلدارة التنفیذیة؛ وذلك لمنع استغالل الوضع الوظیفي للحصول على مكافآت غیر مستحقة. 

في حال تطویر برنامج لمنح أسھم في الشركة ألعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفیذیة وموظفیھا سواء أكانت إصداراً  .12
مكافآت والترشیحات وبما یتوافق مع النظام األساس للشركة جدیداً أم أسھماً اشترتھا الشركة یتم ذلك تحت إشراف لجنة ال

 وأنظمة ولوائح ھیئة السوق المالیة ذات العالقة.

  



    سیاسة مكافآت مجلس اإلدارة ولجانھ واإلدارة التنفیذیة 

4 | P a g e  
 

 مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة 
تتكون مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة من مبلغ معین أو بدل حضور عن الجلسات أو بدل مصروفات أو مزایا عینیة أو  .1

نسبة من األرباح ویجوز الجمع بین اثنتین أو أكثر من ھذه المزایا وبما ال یتجاوز ما نص علیھ نظام الشركات ولوائحھ 
 طرأ على ھذا الجدول الحقاً ویتم اعتمادھا وفقاً للنظام. وفقاً للجدول المضمن بھذه السیاسة وأي تعدیالت ت

یجب أن یشتمل تقریر مجلس اإلدارة السنوي إلى الجمعیة العامة للمساھمین على بیان شامل لكل ما حصل علیھ أعضاء  .2
ان ما مجلس اإلدارة خالل السنة المالیة من مكافآت وبدل مصروفات وغیر ذلك من المزایا، وأن یشتمل كذلك على بی

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.

 ) من نظام الشركات.76ألرباح فیجب مراعاة أحكام المادة (في حال كانت مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة نسبة من ا .3
مراعاة أال تكون مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة المستقلین نسبة من األرباح التي تحققھا الشركة أو أن تكون مبنیة بشكل  .4

 مباشر أو غیر مباشر على ربحیة الشركة.

 مكافأة أعضاء اللجان 
وبدالت الحضور وغیرھا  -باستثناء لجنة المراجعة  - ة لجانھ المنبثقة منھ یحدد ویعتمد مجلس اإلدارة مكافآت عضوی .1

 من استحقاقات بناء على توصیة من لجنة المكافآت والترشیحات.
تتكون مكافآت عضویة اللجان المنبثقة من مجلس اإلدارة من مكافأة سنویة (مبلغ مقطوع) وبدالت حضور االجتماعات  .2

 ھو موضح في ھذه السیاسة وفقاً للجدول المضمن بھا.وغیرھما من االستحقاقات كما 
أما مكافأة عضویة لجنة المراجعة یتم اعتمادھا من قبل الجمعیة العامة للمساھمین بناء على توصیة من مجلس اإلدارة  .3

 وذلك حسب النظام. 
جلس أن یشغلھا، بحیث  عند تشكیل عضویة اللجان المنبثقة من مجلس اإلدارة، یراعي عدد اللجان التي یمكن لعضو الم .4

ال یتجاوز إجمالي ما یتقاضاه العضو من مكافآت عن عضویتھ في المجلس واللجان الحد األعلى المنصوص علیھ في 
 نظام الشركات.

 مكافأة اإلدارة التنفیذیة 
التنفیذیین وبرنامج وخطط الحوافز تقوم لجنة المكافآت والترشیحات بمراجعة سلم الرواتب المحدد لجمیع الموظفین وكبار 

 :بشكل مستمر واعتمادھا وذلك بناء على توصیة من اإلدارة التنفیذیة وتشتمل مكافآت اإلدارة التنفیذیة على ما یلي

 (یتم دفعھ في نھایة كل شھر میالدي وبصفة شھریة)؛ يراتب أساس .1
 مواصالت، وبدل تعلیم لألبناء، وبدل ھاتف؛وبدالت تشتمل، على سبیل المثال ال الحصر، بدل سكن، وبدل  .2
�ةالموارد  س�اسةحسب  ولعائلتھ للموظفمزایا تأمین طبي  .3  ،الب�ش
 إصابات العمل والعجز الكلي أو الجزئي والوفاة أثناء العمل تأمین .4
 مكافأة سنویة مرتبطة بمؤشرات األداء وفقاً للتقییم السنوي .5
المرتبطة باألداء االستثنائي، والخطط التحفیزیة طویلة األجل مثل برامج خیارات األسھم  الخطط التحفیزیة قصیرة األجل   .6

 (متى وجدت)؛ 
مزایا أخرى تشمل على سبیل المثال ال الحصر، إجازة سنویة، وتذاكر سفر سنویة، خدمات المطارات التنفیذیة. ومكافأة  .7

 دة من قبل الشركة. نھایة خدمة حسب نظام العمل وسیاسة الموارد البشریة المعتم
 .واعتماد المجلس  والترشیحات  لجنة المكافآت   توصیةحسب    التنفیذیةالمكافآت لإلدارة    سیاسة   بتنفیذ   التنفیذي  الرئیسقوم   .8
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 محددات إضافیة للمكافآت وطریقة الصرف 
البنكیة  الحسابات فيمباشر تدفع المكافآت بالریال السعودي أو ما یعادلھ بأي عملة أخرى ویتم الدفع من خالل قید  .1

 العضو المعنى/حددة من جانب الشخصمال
 ال یجوز ألعضاء مجلس اإلدارة التصویت على بند مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة في اجتماع الجمعیة العامة للمساھمین. .2
كة باإلفصاح عن مكافآت أعضاء المجلس واللجان وكبار التنفیذیین في التقریر السنوي لمجلس اإلدارة وفقاً  تقوم الشر .3

 للضوابط والتوجیھات الصادرة بموجب نظام الشركات وأنظمة ھیئة السوق المالیة ولوائحھما التنفیذیة.
 وفقاً لمدة عضویتھ.یستحق العضو المكافأة اعتباراً من تاریخ انضمامھ للمجلس أو اللجنة و .4
الخاصة بأعضاء مجلس اإلدارة واللجان من قبل أمین سر المجلس على والبدالت یتم إعداد إجراءات صرف المكافآت  .5

 .ة للمساھمینللرجوع للجمعیة العام الحاجةدون  من قبل الرئیس التنفیذيوالبدالت المكافآت  أن یتم اعتماد أمر صرف
اجتماعات المجلس ومكافآت اللجان وبدل حضور اجتماعات اللجان على دفعات بنھایة كل یجوز صرف بدل حضور  .6

 ربع سنة میالدیة.

 وامناء السر  ولجانھ بیان تفاصیل مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة
 :مجلس اإلدارة لعضو .1

 لایر 300,000 مبلغ سنوي مقطوع للعضو الواحد 

 لایر 25,000 اجتماعات مجلس اإلدارةبدل حضور الجلسة الواحدة من 

 لایر 15,000 بدل حضور الجلسة الواحدة من اجتماعات لجان المجلس

فترة  نسبةب الثابتةالمكافأة السنویة  احتساب یكونالسنة المالیة بالنسبة لألعضاء الذین تم تعینھم او انتھت عضویتھم خالل 
 السنة المالیةعضویتھم الى أجمالي 

 

 :اإلدارة أعضاء مجلسغیر ألعضاء اللجان من  .2

 لایر 130,000 من أعضاء لجنة المراجعةمبلغ سنوي مقطوع للعضو الواحد 

 لایر 100,000 المراجعة) ةمن أعضاء باقي اللجان (غیر لجنمبلغ سنوي مقطوع للعضو الواحد 

 لایر 15,000 (یشمل كل لجان المجلس)لجان البدل حضور الجلسة الواحدة من اجتماعات 

فترة نسبة ب الثابتةاحتساب المكافأة السنویة  بالنسبة لألعضاء الذین تم تعینھم او انتھت عضویتھم خالل السنة المالیة یكون
 عضویتھم الى أجمالي السنة المالیة
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 :مصروفات ومزایا أخرى  .3

 

 :بدالت أمناء السر .4

 لایر 75,000 مجلس اإلدارةألمین سر  مبلغ سنوي مقطوع

 لایر 50,000 ألمین سر اللجنة مبلغ سنوي مقطوع

ألمانة  فترة اشغالھم  نسبة  باحتساب المكافأة السنویة    خالل السنة المالیة یكونى تكلیفھم  الذین تم تعینھم او انتھ  ألمناء السربالنسبة  
 الى أجمالي السنة المالیةالسر 

 

 أحكام ختامیة  
 .للشركة داخلیة ولوائح وقرارات إجراءات من معھا  یتعارض ما كل محل وتحل السیاسة ھذه تلغى .1
العامة  الجمعیة قبل من اعتمادھا تاریخمن قبل الشركة اعتبارا من  بھاوااللتزام  السیاسة ھذهالعمل بما جاء في  یتم .2

 .للمساھمین
ً لم یحضر  إذا .3 یتم   المقامة خالل السنة المالیةجتماعات إلدارة او أعضاء اللجان نصف عدد االمن أعضاء مجلس ا أیا

 قرار بشأن ھذا العضو. التخاذ لمجلس اإلدارة المكافآت الترشیحات ورفع االمر من قبل لجنة 
 الشركة. حوكمة ونظام األساسي للشركة، للنظام مكملة السیاسة ھذه تعد  .4
 .الجھات المختصة من الصادرة الصلة ذات واللوائح بشأنھ األنظمة یطبق السیاسة في ھذه نص بشأنھ یرد  لم ما كل .5
السیاسة بصفة دوریة من قبل لجنة المكافآت والترشیحات، ویتم عرض أي تعدیالت مقترحة من قبل  یتم مراجعة ھذه  .6

اللجنة على مجلس اإلدارة، الذي یقوم بدراسة ومراجعة التعدیالت المقترحة ویوصي بھا للجمعیة العمومیة للمساھمین 
 .العتمادھا

 على موقع الشركة االلكتروني.  السیاسة ھذهتنشر  .7

 ألعضاء المجلس واللجان المقیمین خارج مدینة الریاض واإلقامةتذاكر السفر تتحمل الشركة تكالیف 

لكافة أعضاء المجلس واللجان واإلدارة التنفیذیة في حالة عقد االجتماع خارج مدینة   رالسف وتذاكرقامة اإلتتحمل الشركة تكالیف 
 الریاض

األولى أو درجة األعمال مع إعطاء أفضلیة للناقل جمیع تذاكر السفر (ذھاب وإیاب) ألعضاء المجلس واللجان تكون على الدرجة 
 الوطني (حسب الحجز المتوفر)



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( 12مرفق البند )

 المرشحينألعضاء لجنة المراجعة  السير الذاتية 

  



 
 
 

 المرشح للعضو الشخصية البيانات) أ

 هيجنز بيرنارد االسم الرباعي 

 12/12/1960 تاريخ الميالد  بريطاني الجنسية 

 المرشح للعضو العلمية  المؤهالت) ب

 اسم الجهة المانحة  على المؤهل تاريخ الحصول   التخصص  المؤهل  م

 جامعة غالسكو  1983 الرياضيات األولى  الدرجة من الشرف مرتبة 1

 االكتواريين كلية 1986 االكتواري  زمالة   2

 المصرفيين معهد 2004 البنوك زمالة   3

 ادنبره في  الملكية  الجمعية 2018 المشاريع زمالة  4

 جامعة غالسكو  2019 دكتوراه فخرية  دكتوراه 5

 المرشح للعضو العملية الخبرات) ج

 مجاالت الخبرة  الفترة 

 الرئيس التنفيذي لشركة مصرف تيسكو   2008-2018

 HBOSبنك اسكتلندا  -مدير تنفيذي  2006-2008

 رئيس مجلس إدارة بنك سينسبريس  2006-2008

 األسكتلندي  الملكي  المصرف شركة في  لألفراد  المصرفية  للخدمات التنفيذي الرئيس 2002-2006

 مدير غير تنفيذي لدى مجموعة سيتسزن   1997-2006

 مدير غير تنفيذي لدى مجموعة ار بي اس للتأمين 1997-2006

 المبيعات شركة ستاندرد اليف مدير عام 1983-1996

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

 اسم الشركة  م

النشاط  

 الرئيسي 

صفة العضوية )تنفيذي،  

 غير تنفيذي، مستقل( 

طبيعة العضوية )بصفته  

الشخصية، ممثل عن شخصية  

 اعتبارية( 

عضوية  

 اللجان 

الشكل القانوني  

 للشركة 

اعمال   سيستيما اسكتلندا 1

 خيرية

  –  رئيس مجلس إدارة

  تنفيذي

 مومية محدودة  ع - بصفته الشخصية 

  –  رئيس مجلس إدارة خدمات   شركة كي واي سي كي ار  2

  تنفيذي

 عمومية محدودة  - بصفته الشخصية 

شركة ايه ايه بى إلدارة   3

 الثروات 

الخدمات  

 المالية

  غير –  رئيس مجلس إدارة

 تنفيذي

   عمومية محدودة - بصفته الشخصية 

- طاقة -عقار   باكليوش مجموعة  4

 سياحة 

  –  رئيس مجلس إدارة

 تنفيذي

 عمومية محدودة  - بصفته الشخصية 

 

  



 
 
 

 المرشح للعضو الشخصية البيانات) أ

 بن ابراهيم الخريف  فهد  االسم الرباعي 

 1979\5\28 تاريخ الميالد  سعودي  الجنسية 

 المرشح للعضو العلمية  المؤهالت) ب

 اسم الجهة المانحة  تاريخ الحصول على المؤهل  التخصص  المؤهل  م

 جامعة الملك سعود   2000 مالية بكالوريوس  1

 المرشح للعضو العملية الخبرات) ج

 مجاالت الخبرة  الفترة 

 مستشار مالي شركة الخريف  الى االن  -2017

 كابيتالرئيس ادارة المخاطر شركة ماكين   2015-2017

 رئيس ادارة المخاطر شركة السعودية للتمويل  2012-2015

 مدير مالية الصادرات مجموعة الخريف  2008-2011

 مدير عالقات مجموعة سامبا المالية  2004-2008

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

 اسم الشركة  م
النشاط  
 الرئيسي 

صفة العضوية )تنفيذي،  
 غير تنفيذي، مستقل( 

طبيعة العضوية )بصفته  
الشخصية، ممثل عن  
 شخصية اعتبارية( 

عضوية  
 الشكل القانوني للشركة اللجان 

الشركة السعودية   1
 للتمويل

 غير مدرجة  - الشخصية بصفته  غير تنفيذي التمويل

ادارة   بصفته الشخصية  غير تنفيذي  الطاقة  مجموعة الخريف  2
المخاطر  

 والمراجعة 

 غير مدرجة 

التطوير   مراكز العربية   3
 العقاري  

لجنة   بصفته الشخصية  مستقل
 المراجعة 

 مدرجة 

 غير مدرجة  - بصفته الشخصية  غير تنفيذي التأمين الوثيقة 4

 

 

  



 
 
 

 المرشح للعضو الشخصية البيانات) أ

 نديم مصطفى شابسوغ   االسم الرباعي

 19/05/1964 تاريخ الميالد بريطاني الجنسية

 المرشح للعضو العلمية المؤهالت) ب

 التخصص المؤهل م
تاريخ الحصول على 

 اسم الجهة المانحة  المؤهل

 جامعة لندن  1987 الهندسة بكالوريوس  1

 جامعة نوتنجهام 1988 إدارة األعمال  ماجستير 2

 المرشح للعضو العملية الخبرات) ج

 مجاالت الخبرة الفترة

 .عضو منتدب في شركة مسك إنترناشونال وهي شركة ذات مسؤولية محدودة، اإلمارات العربية المتحدة حاليا-2014

 .العزيز الحكيركبير مستشارى رئيس مجلس إدارة مجموعة فواز عبد  حاليا-2014

 في شركة برودفيو ستراتيجك بارتنرز جيه أل تيعضو منتدب  حاليا-2013

 مدير تنفيذي لدى بنك مورجان ستانلي  2008-2012

 عضو منتدب في شركة بير ستيرنز 2003-2008

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

 اسم الشركة  م
النشاط 
 الرئيسي

صفة العضوية )تنفيذي، 
 غير تنفيذي، مستقل(

طبيعة العضوية )بصفته 
الشخصية، ممثل عن  
 شخصية اعتبارية(

عضوية 
 الشكل القانوني للشركة اللجان

المراكز   1
 المصرية 

التطوير 
 العقاري

 غير مدرجة  - بصفته الشخصية  تنفيذيغير 

 



 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (:40) ( إلى 15من )د  ومرفق البن

 

دارة  إلعضاء مجلس األالتي التعامالت عن   إلدارة ارئيس مجلس   تقرير المراجع الخارجي وتبليغ

 مصلحة مباشرة وغير مباشرة بها
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