ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺍﺟﺗﻣﺎﻉ ﺍﻟﺟﻣﻌﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﻟﺷﺭﻛﺔ ﺍﻟﺑﺣﺭ ﺍﻷﺣﻣﺭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ:

 -1ﺍﻟﻣﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺭﻳﺭ ﻣﺟﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﺳﻧﺔ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﻧﺗﻬﻳﺔ ﻓﻲ 2016-12-31ﻡ.
 -2ﺍﻟﻣﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺭﻳﺭ ﻣﺭﺍﺟﻊ ﺣﺳﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺷﺭﻛﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺳﻧﺔ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﻧﺗﻬﻳﺔ ﻓﻲ 2016-12-31ﻡ.
 -3ﺍﻟﻣﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻭﺍﺋﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﻭﺣﺩﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﺳﻧﺔ ﺍﻟﻣﻧﺗﻬﻳﺔ ﻓﻲ 2016-12-31ﻡ.
 -4ﺍﻟﻣﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻳﻳﻥ ﺍﻟﺳﺎﺩﺓ /ﺑﺭﺍﻳﺱ ﻭﺗﺭﻫﺎﻭﺱ ﻛﻭﺑﺭﺯ ) (PWCﻛﻣﺭﺍﺟﻌﻳﻥ ﻗﺎﻧﻭﻧﻳﻳﻥ ﻟﺣﺳﺎﺑﺎﺕ
ﺍﻟﺷﺭﻛﺔ ﻣﻥ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﻣﺭﺷﺣﻳﻥ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﻟﺟﻧﺔ ﺍﻟﻣﺭﺍﺟﻌﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻔﺣﺹ ﻭﻣﺭﺍﺟﻌﺔ ﻭﺗﺩﻗﻳﻖ ﺍﻟﻘﻭﺍﺋﻡ
ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﺭﺑﻊ ﺳﻧﻭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻣﻳﺯﺍﻧﻳﺔ ﺍﻟﻌﻣﻭﻣﻳﺔ ﻟﻠﺳﻧﺔ ﺍﻟﺣﺎﻟﻳﺔ 2017ﻡ ﻭﺗﺣﺩﻳﺩ ﺃﺗﻌﺎﺑﻪ ﺑﻣﺑﻠﻎ
 1,320,000﷼ ﺳﻌﻭﺩﻱ.
 -5ﺍﻟﻣﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﺑﺭﺍء ﺫﻣﺔ ﺃﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﺳﻧﺔ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﻧﺗﻬﻳﺔ ﻓﻲ 2016-12-31ﻡ.
 -6ﺍﻟﻣﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻭﺯﻳﻊ ﺃﺭﺑﺎﺡ ﻧﻘﺩﻳﺔ ﻟﻠﻣﺳﺎﻫﻣﻳﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﺳﻧﺔ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ 2016ﻡ ﺑﻭﺍﻗﻊ ) (0.75﷼
ﻟﻠﺳﻬﻡ ﻭﺑﻧﺳﺑﺔ ) (%7.5ﻣﻥ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻣﺎﻝ ﻭﺍﻟﺗﻲ ﺗُﻣﺛﻝ ﻣﺑﻠﻎ ﺇﺟﻣﺎﻟﻲ ﻗﺩﺭﻩ  45ﻣﻠﻳﻭﻥ ﷼ ،ﻋﻠﻰ ﺃﻥ
ﺗﻛﻭﻥ ﺃﺣﻘﻳﺔ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﻟﻠﻣﺳﺎﻫﻣﻳﻥ ﺍﻟﻣﺎﻟﻛﻳﻥ ﻷﺳﻬﻡ ﺍﻟﺷﺭﻛﺔ ﺑﻧﻬﺎﻳﺔ ﺗﺩﺍﻭﻝ ﻳﻭﻡ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﺍﻟﺟﻣﻌﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ )ﻳﻭﻡ ﺍﻻﺳﺗﺣﻘﺎﻕ( ﻭﺍﻟﻣﻘﻳﺩﻳﻥ ﻓﻲ ﺳﺟﻝ ﻣﺳﺎﻫﻣﻲ ﺍﻟﺷﺭﻛﺔ ﻟﺩﻯ ﻣﺭﻛﺯ ﺇﻳﺩﺍﻉ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ
ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺛﺎﻧﻲ ﻳﻭﻡ ﺗﺩﺍﻭﻝ ﻳﻠﻲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻻﺳﺗﺣﻘﺎﻕ .ﻋﻠﻣﺎ ً ﺑﺄﻧﻪ ﺳﻳﺗﻡ ﺗﻭﺯﻳﻊ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﻋﻥ
ﻁﺭﻳﻖ ﺍﻟﺑﻧﻙ ﺍﻷﻫﻠﻲ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻱ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺍﻹﻳﺩﺍﻉ ﺍﻟﻣﺑﺎﺷﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺣﺳﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺑﻧﻛﻳﺔ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ
ﺑﺎﻟﻣﺳﺎﻫﻣﻳﻥ ،ﻭﺫﻟﻙ ﺑﻣﺷﻳﺋﺔ ﷲ ﺍﻋﺗﺑﺎﺭﺍ ً ﻣﻥ ﻳﻭﻡ ﺍﻷﺭﺑﻌﺎء 1438-09-05ﻫـ ﺍﻟﻣﻭﺍﻓﻖ -05-31
2017ﻡ.
 -7ﺍﻟﻣﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻭﺻﻳﺔ ﻣﺟﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺑﺩﻓﻊ ﻣﻛﺎﻓﺂﺕ ﻷﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺑﻣﺑﻠﻎ ﺇﺟﻣﺎﻟﻲ ﻗﺩﺭﻩ
 2,200,000﷼ ﺳﻌﻭﺩﻱ ﻋﻥ ﺍﻟﺳﻧﺔ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ 2016ﻡ ،ﻭﺑﻭﺍﻗﻊ  200,000﷼ ﻟﻛﻝ ﻋﺿﻭ.
 -8ﺍﻟﻣﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺩﻳﻝ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ) (18ﻣﻥ ﺍﻟﻧﻅﺎﻡ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺷﺭﻛﺔ ﻭﺍﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺷﺭﻛﺔ ﻟﻳﻛﻭﻥ
ﻋﺩﺩ ﺃﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ) (9ﺃﻋﺿﺎء.
 -9ﺍﻟﻣﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺩﻳﻝ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ) (25ﻣﻥ ﺍﻟﻧﻅﺎﻡ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺷﺭﻛﺔ ﻭﺍﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻧﺻﺎﺏ ﺍﺟﺗﻣﺎﻋﺎﺕ
ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ.
 -10ﺍﻟﻣﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺩﻳﻝ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ) (41ﻣﻥ ﺍﻟﻧﻅﺎﻡ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺷﺭﻛﺔ ﻭﺍﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺗﺷﻛﻳﻝ ﻟﺟﻧﺔ ﺍﻟﻣﺭﺍﺟﻌﺔ.
 -11ﺍﻟﻣﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﻭﺍﻟﺗﻌﺎﻣﻼﺕ ُﻣﺗﻌﺩﺩﺓ ﺍﻟﻔﺗﺭﺍﺕ ﺍﻟﺯﻣﻧﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺳﻭﻑ ﺗﺗﻡ ﻣﻊ ﺍﻟﺷﺭﻛﺔ ﺍﻟﺧﻠﻳﺟﻳﺔ
ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺗﺄﻣﻳﻥ ﺍﻟﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﻭﺍﻟ ُﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﺗﻭﻓﻳﺭ ﺧﺩﻣﺎﺕ ﺗﺄﻣﻳﻥ ُﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﻣﻭﻅﻔﻲ ﺷﺭﻛﺔ ﺍﻟﺑﺣﺭ ﺍﻷﺣﻣﺭ
ﺍﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ ،ﻭﺍﻟﺗﻲ ﻷﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺳﺎﺩﺓ /ﺟﻣﺎﻝ ﻋﺑﺩ ﷲ ﺍﻟﺩﺑﺎﻍ ﻭﻣﺣﻣﺩ ﺣﺳﻧﻲ ﺟﺯﻳﻝ
ﻭﺍﻟﺩﻛﺗﻭﺭ /ﻣﺣﻣﺩ ﻋﻠﻲ ﺑﻥ ﺣﺳﻥ ﺇﺧﻭﺍﻥ ﻣﺻﻠﺣﺔ ﻓﻳﻬﺎ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎﺭﻫﻡ ﺃﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﻛﻠﺗﺎ
ﺍﻟﺷﺭﻛﺗﻳﻥ ،ﻭﺍﻟﺗﺭﺧﻳﺹ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﻭﺍﻟﺗﻌﺎﻣﻼﺕ ﻟﻌﺎﻡ ﻗﺎﺩﻡ .ﻋﻠﻣﺎ ً ﺑﺄﻥ ﻁﺑﻳﻌﺔ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﻭﺍﻟﺗﻌﺎﻣﻼﺕ
ﻣﺗﻌﺩﺩﺓ ﺍﻟﻔﺗﺭﺍﺕ ﺍﻟﺯﻣﻧﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻣﺕ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2016ﻡ ﻛﺎﻧﺕ ﺗﺗﻣﺛﻝ ﻓﻲ ﺗﻭﻓﻳﺭ ﺧﺩﻣﺎﺕ ﺗﺄﻣﻳﻥ
ُﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﻣﻭﻅﻔﻲ ﺷﺭﻛﺔ ﺍﻟﺑﺣﺭ ﺍﻷﺣﻣﺭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﻣﻘﺎﺑﻝ ﻣﺑﻠﻎ ﻗﺩﺭﻩ  5,153,907﷼ .ﻭﻻ
ﺗﻭﺟﺩ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺃﻱ ﺷﺭﻭﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﻌﺎﻣﻝ.
 -12ﺍﻟﻣﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﻭﺍﻟﺗﻌﺎﻣﻼﺕ ُﻣﺗﻌﺩﺩﺓ ﺍﻟﻔﺗﺭﺍﺕ ﺍﻟﺯﻣﻧﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﻗﺩ ﺗﺗﻡ ﻣﻊ ﺷﺭﻛﺔ ﺳﺎﺭﻝ ﺍﻟﺑﺣﺭ
ﺍﻷﺣﻣﺭ ﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻹﺳﻛﺎﻥ ﺍﻟﻣﺣﺩﻭﺩﺓ )ﺍﻟﺟﺯﺍﺋﺭ( ﻭﺍﻟ ُﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﺗﻭﺭﻳﺩ ﻭﺣﺩﺍﺕ ﺳﻛﻧﻳﺔ ﻣﻥ ﺷﺭﻛﺔ
ﺍﻟﺑﺣﺭ ﺍﻷﺣﻣﺭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ ،ﻭﺍﻟﺗﻲ ﻟﻌﺿﻭ ﻣﺟﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺳﻳﺩ /ﺟﻣﺎﻝ ﻋﺑﺩ ﷲ ﺍﻟﺩﺑﺎﻍ ﻣﺻﻠﺣﺔ ﻓﻳﻬﺎ
ﺑﺎﻋﺗﺑﺎﺭﻩ ﻣﺎﻟﻙ ﻟﺣﺻﺔ ﺗﺑﻠﻎ  %2ﻓﻲ ﺍﻟﺷﺭﻛﺔ ،ﻭﺍﻟﺗﺭﺧﻳﺹ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﻭﺍﻟﺗﻌﺎﻣﻼﺕ ﻟﻌﺎﻡ ﻗﺎﺩﻡ.
ﻋﻠﻣﺎ ً ﺑﺄﻧﻪ ﻟﻡ ﺗﻛﻥ ﻫﻧﺎﻟﻙ ﺃﻱ ﺗﻌﺎﻣﻼﺕ ﻣﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺑﻳﻝ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2016ﻡ.

 -13ﺍﻟﻣﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍﻟﺳﻧﻭﻱ ﺍﻟ ُﻣﺑﺭﻡ ﻣﻊ ﺷﺭﻛﺔ ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺍﻟﺗﻧﻣﻳﺔ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2016ﻡ
ﻭﺍﻟ ُﻣﺗﻣﺛﻝ ﻓﻲ ﺍﺳﺗﺋﺟﺎﺭ ﻣﺳﺎﺣﺎﺕ ﻣﻛﺗﺑﻳﺔ ﺗﺑﻠﻎ  57ﻣﺗﺭﺍ ً ﻣﺭﺑﻌﺎً ،ﻭﺑﻣﺑﻠﻎ ﺇﺟﻣﺎﻟﻲ ﻗﺩﺭﻩ  28,500﷼
ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻷﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻷﺳﺗﺎﺫ /ﻋﻣﺭﻭ ﻋﺑﺩ ﷲ ﺍﻟﺩﺑﺎﻍ ﻭﺍﻟﺳﺎﺩﺓ /ﺣﺳﻳﻥ ﻋﺑﺩ ﷲ
ﺍﻟﺩﺑﺎﻍ ﻭﺟﻣﺎﻝ ﻋﺑﺩ ﷲ ﺍﻟﺩﺑﺎﻍ ﻣﺻﻠﺣﺔ ﻓﻳﻪ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎﺭﻫﻡ ﻣﺳﺎﻫﻣﻳﻥ ﺑﺻﻔﺔ ﻏﻳﺭ ﻣﺑﺎﺷﺭﺓ ﻓﻲ ﺷﺭﻛﺔ
ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺍﻟﺩﺑﺎﻍ ﺍﻟﻘﺎﺑﺿﺔ ،ﻛﻣﺎ ﺃﻥ ﻷﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺳﺎﺩﺓ /ﻣﺣﻣﺩ ﺣﺳﻧﻲ ﺟﺯﻳﻝ ﻭﻭﺣﻳﺩ
ﺃﺣﻣﺩ ﺷﻳﺦ ﻣﺻﻠﺣﺔ ﻓﻳﻬﺎ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎﺭﻫﻡ ﻣﻥ ﻛﺑﺎﺭ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫﻳﻳﻥ ﻓﻲ ﺷﺭﻛﺔ ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺍﻟﺩﺑﺎﻍ ﺍﻟﻘﺎﺑﺿﺔ .ﻳُﺫﻛﺭ
ﺃﻥ ﺷﺭﻛﺔ ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺍﻟﺩﺑﺎﻍ ﺍﻟﻘﺎﺑﺿﺔ ﺗﻣﺗﻠﻙ ﺷﺭﻛﺔ ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺍﻟﺗﻧﻣﻳﺔ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ  .%100ﻭﻟﻡ
ﻳﺗﻡ ﺗﺟﺩﻳﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻟﻌﺎﻡ ﻗﺎﺩﻡ ،ﻛﻣﺎ ﺃﻧﻪ ﻻ ﺗﻭﺟﺩ ﻟﻪ ﺃﻱ ﺷﺭﻭﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﻌﺎﻣﻝ.
 -14ﺍﻟﻣﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﻭﺍﻟﺗﻌﺎﻣﻼﺕ ُﻣﺗﻌﺩﺩﺓ ﺍﻟﻔﺗﺭﺍﺕ ﺍﻟﺯﻣﻧﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺳﻭﻑ ﺗﺗﻡ ﻣﻊ ﺍﻟﺷﺭﻛﺔ ﺍﻟﻌﻠﻣﻳﺔ
ﺍﻟﻭﻁﻧﻳﺔ ﻭﺍﻟ ُﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﺳﺗﺋﺟﺎﺭ ﻣﺳﺎﺣﺎﺕ ﻣﻛﺗﺑﻳﺔ ﻭﻣﺭﻛﺑﺎﺕ ﻧﻘﻝ ﻭﺍﻟﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺧﺩﻣﺎﺕ ﺗﺄﻣﻳﻥ
ﻟﺷﺭﻛﺔ ﺍﻟﺑﺣﺭ ﺍﻷﺣﻣﺭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ ،ﻭﺍﻟﺗﻲ ﻷﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻷﺳﺗﺎﺫ /ﻋﻣﺭﻭ ﻋﺑﺩﷲ
ﺍﻟﺩﺑﺎﻍ ﻭﺍﻟﺳﺎﺩﺓ /ﺣﺳﻳﻥ ﻋﺑﺩﷲ ﺍﻟﺩﺑﺎﻍ ﻭﺟﻣﺎﻝ ﻋﺑﺩﷲ ﺍﻟﺩﺑﺎﻍ ﻣﺻﻠﺣﺔ ﻓﻳﻬﺎ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎﺭﻫﻡ ﻣﺳﺎﻫﻣﻳﻥ
ﺑﺻﻔﺔ ﻏﻳﺭ ﻣﺑﺎﺷﺭﺓ ﻓﻲ ﺷﺭﻛﺔ ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺍﻟﺩﺑﺎﻍ ﺍﻟﻘﺎﺑﺿﺔ ،ﻛﻣﺎ ﺃﻥ ﻷﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺳﺎﺩﺓ/
ﻣﺣﻣﺩ ﺣﺳﻧﻲ ﺟﺯﻳﻝ ﻭﻭﺣﻳﺩ ﺃﺣﻣﺩ ﺷﻳﺦ ﻣﺻﻠﺣﺔ ﻓﻳﻬﺎ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎﺭﻫﻡ ﻣﻥ ﻛﺑﺎﺭ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫﻳﻳﻥ ﻓﻲ ﺷﺭﻛﺔ
ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺍﻟﺩﺑﺎﻍ ﺍﻟﻘﺎﺑﺿﺔ .ﻳُﺫﻛﺭ ﺃﻥ ﺷﺭﻛﺔ ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺍﻟﺩﺑﺎﻍ ﺍﻟﻘﺎﺑﺿﺔ ﺗﻣﺗﻠﻙ ﺍﻟﺷﺭﻛﺔ ﺍﻟﻌﻠﻣﻳﺔ
ﺍﻟﻭﻁﻧﻳﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ  .%100ﻭﺍﻟﺗﺭﺧﻳﺹ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﻭﺍﻟﺗﻌﺎﻣﻼﺕ ﻟﻌﺎﻡ ﻗﺎﺩﻡ .ﻋﻠﻣﺎ ً ﺑﺄﻥ ﻁﺑﻳﻌﺔ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ
ﻭﺍﻟﺗﻌﺎﻣﻼﺕ ﻣﺗﻌﺩﺩﺓ ﺍﻟﻔﺗﺭﺍﺕ ﺍﻟﺯﻣﻧﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻣﺕ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2016ﻡ ﻛﺎﻧﺕ ﺗﺗﻣﺛﻝ ﻓﻲ ﺍﺳﺗﺋﺟﺎﺭ
ﻣﺳﺎﺣﺎﺕ ﻣﻛﺗﺑﻳﺔ ﻭﻣﺭﻛﺑﺎﺕ ﻧﻘﻝ ﻭﺍﻟﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺧﺩﻣﺎﺕ ﺗﺄﻣﻳﻥ ﻟﺷﺭﻛﺔ ﺍﻟﺑﺣﺭ ﺍﻷﺣﻣﺭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ
ﻭﺫﻟﻙ ﻣﻘﺎﺑﻝ ﻣﺑﻠﻎ ﻗﺩﺭﻩ  1,409,603﷼ .ﻭﻻ ﺗﻭﺟﺩ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺃﻱ ﺷﺭﻭﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﻌﺎﻣﻝ.
 -15ﺍﻟﻣﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍﻟﺳﻧﻭﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﺳﻳﺗﻡ ﻣﻊ ﺍﻟﺳﻳﺩ /ﺻﺎﻟﺢ ﻣﺣﻣﺩ ﻋﻭﺽ ﺑﻥ ﻻﺩﻥ ﻭﺍﻟ ُﻣﺗﻣﺛﻝ ﻓﻲ
ﺍﺳﺗﺋﺟﺎﺭ ﺟﺯء ﻣﻥ ﻗﻁﻌﺔ ﺃﺭﺽ ﻓﻲ ﻣﺣﺎﻓﻅﺔ ﺭﺍﺑﻎ ﻟﺑﻧﺎء ﻣﺟﻣﻊ ﺳﻛﻧﻲ ﻟﻣﻧﺳﻭﺑﻲ ﺍﻟﺷﺭﻛﺎﺕ ،ﻭﺍﻟﺫﻱ
ﻟﻌﺿﻭ ﻣﺟﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺳﻳﺩ /ﺻﺎﻟﺢ ﻣﺣﻣﺩ ﻋﻭﺽ ﺑﻥ ﻻﺩﻥ ﻣﺻﻠﺣﺔ ﻣﺑﺎﺷﺭﺓ ﻓﻳﻪ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎﺭﻩ ﻣﺎﻟﻛﺎ ً
ﻟﻘﻁﻌﺔ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟ ُﻣﺳﺗﺄﺟﺭﺓ .ﻭﺍﻟﺗﺭﺧﻳﺹ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻟﻌﺎﻡ ﻗﺎﺩﻡ .ﻋﻠﻣﺎ ً ﺑﺄﻥ ﻁﺑﻳﻌﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍﻟﺳﻧﻭﻱ
ﺍﻟﺫﻱ ﺗﻡ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2016ﻡ ﻛﺎﻧﺕ ﺗﺗﻣﺛﻝ ﻓﻲ ﺍﺳﺗﺋﺟﺎﺭ ﺟﺯء ﻣﻥ ﻗﻁﻌﺔ ﺃﺭﺽ ﻟﺑﻧﺎء ﻣﺟﻣﻊ ﺳﻛﻧﻲ
ﻟﺷﺭﻛﺔ ) (GS Engineeringﻟﻣﺩﺓ ﺛﻼﺙ ﺳﻧﻭﺍﺕ ﺍﻧﺗﻬﺕ ﻓﻲ 2016ﻡ ﻭﺑﻘﻳﻣﺔ 883,390.95
﷼ ﺳﻧﻭﻳﺎً .ﻭﻻ ﺗﻭﺟﺩ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺃﻱ ﺷﺭﻭﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﻌﺎﻣﻝ.
 -16ﺍﻟﻣﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﻭﺍﻟﺗﻌﺎﻣﻼﺕ ُﻣﺗﻌﺩﺩﺓ ﺍﻟﻔﺗﺭﺍﺕ ﺍﻟﺯﻣﻧﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺳﻭﻑ ﺗﺗﻡ ﻣﻊ ﺷﺭﻛﺔ ﺑﺗﺭﻭﻣﻳﻥ
ﻭﺍﻟ ُﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﺗﻭﺭﻳﺩ ﻣﻧﺗﺟﺎﺕ ﺍﻟﺩﻫﺎﻥ ﻭﺗﻘﺩﻳﻡ ﺧﺩﻣﺎﺕ ﻁﻼء ﻟﻣﺑﺎﻧﻲ ﺷﺭﻛﺔ ﺑﺗﺭﻭﻣﻳﻥ ﻭﺍﻟﺗﻲ ﻷﻋﺿﺎء
ﻣﺟﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻷﺳﺗﺎﺫ /ﻋﻣﺭﻭ ﻋﺑﺩ ﷲ ﺍﻟﺩﺑﺎﻍ ﻭﺍﻟﺳﺎﺩﺓ /ﺣﺳﻳﻥ ﻋﺑﺩ ﷲ ﺍﻟﺩﺑﺎﻍ ﻭﺟﻣﺎﻝ ﻋﺑﺩ
ﷲ ﺍﻟﺩﺑﺎﻍ ﻣﺻﻠﺣﺔ ﻓﻳﻬﺎ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎﺭﻫﻡ ﻣﺳﺎﻫﻣﻳﻥ ﺑﺻﻔﺔ ﻏﻳﺭ ﻣﺑﺎﺷﺭﺓ ﻓﻲ ﺷﺭﻛﺔ ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺍﻟﺩﺑﺎﻍ
ﺍﻟﻘﺎﺑﺿﺔ ،ﻛﻣﺎ ﺃﻥ ﻷﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺳﺎﺩﺓ /ﻣﺣﻣﺩ ﺣﺳﻧﻲ ﺟﺯﻳﻝ ﻭﻭﺣﻳﺩ ﺃﺣﻣﺩ ﺷﻳﺦ ﻣﺻﻠﺣﺔ
ﻓﻳﻬﺎ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎﺭﻫﻡ ﻣﻥ ﻛﺑﺎﺭ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫﻳﻳﻥ ﻓﻲ ﺷﺭﻛﺔ ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺍﻟﺩﺑﺎﻍ ﺍﻟﻘﺎﺑﺿﺔ .ﻳُﺫﻛﺭ ﺃﻥ ﺷﺭﻛﺔ ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ
ﺍﻟﺩﺑﺎﻍ ﺍﻟﻘﺎﺑﺿﺔ ﺗﻣﺗﻠﻙ  %94.12ﻣﻥ ﺷﺭﻛﺔ ﺑﺗﺭﻭﻣﻳﻥ .ﻭﺍﻟﺗﺭﺧﻳﺹ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﻭﺍﻟﺗﻌﺎﻣﻼﺕ ﻟﻌﺎﻡ
ﻗﺎﺩﻡ .ﻛﻣﺎ ﺃﻧﻪ ﻻ ﺗﻭﺟﺩ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﻭﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺎﺕ ﺃﻱ ﺷﺭﻭﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﻌﺎﻣﻝ.
 -17ﺍﻟﻣﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺳﻭﻑ ﺗﺗﻡ ﻣﻊ ﺷﺭﻛﺔ ﺑﺗﺭﻭﻣﻳﻥ ﻭﺍﻟ ُﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﻭﻳﻝ ﻋﻘﺩ ﺇﻳﺟﺎﺭ
ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﺗﻲ ﺍﺳﺗﺄﺟﺭﺗﻬﺎ ﺷﺭﻛﺔ ﺍﻟﺑﺣﺭ ﺍﻷﺣﻣﺭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺩﻳﻧﺔ ﺍﻟﻣﻠﻙ ﻋﺑﺩﷲ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ
ﻟﻐﺭﺽ ﺗﺷﻳﻳﺩ ﻣﺻﻧﻊ ﻹﻧﺗﺎﺝ ﺍﻟﻭﺣﺩﺍﺕ ﺍﻟﺳﻛﻧﻳﺔ ُﻣﺳﺑﻘﺔ ﺍﻟﺻﻧﻊ ﻭﺍﻟﺗﻲ ﺗﺑﻠﻎ ﻣﺳﺎﺣﺗﻬﺎ  193,917ﻡ2
ﻭﺫﻟﻙ ﻣﻘﺎﺑﻝ ﻣﺑﻠﻎ ﺇﺟﻣﺎﻟﻲ ﻗﺩﺭﻩ  19,197,783﷼ ﻳﺗﻡ ﺩﻓﻌﻪ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺩﻓﻌﺎﺕ ﺳﻧﻭﻳﺔ ﻣﻘﺩﺍﺭﻫﺎ
 1,163,502﷼ ﻋﻠﻰ ﻣﺩﻯ  16.5ﺳﻧﺔ ﺍﺑﺗﺩﺍ ًء ﻣﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2017ﻡ ،ﺷﺭﻳﻁﺔ ﺃﻥ ﺗﺑﺩﺃ ﺃﻋﻣﺎﻝ
ﺍﻟﺗﺷﻐﻳﻝ ﻓﻲ ﻣﻳﻧﺎء ﺍﻟﻣﻠﻙ ﻋﺑﺩﷲ ﺍﻟﺑﺣﺭﻱ ﺑﻣﺣﺎﻓﻅﺔ ﺭﺍﺑﻎ ﺣﺗﻰ ﺗﺗﻣﻛﻥ ﺷﺭﻛﺔ ﺑﺗﺭﻭﻣﻳﻥ ﻣﻥ ﺍﻟﻘﻳﺎﻡ
ﺑﻌﻣﻠﻳﺎﺕ ﺍﻟﺗﺣﻣﻳﻝ ﻣﻥ ﻭﺇﻟﻰ ﺍﻟﻣﻭﻗﻊ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻣﺭﻓﺄ ﺍﻟﺑﺣﺭﻱ ،ﻭﺍﻟﺗﻲ ﻷﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻷﺳﺗﺎﺫ /ﻋﻣﺭﻭ ﻋﺑﺩﷲ ﺍﻟﺩﺑﺎﻍ ﻭﺍﻟﺳﺎﺩﺓ /ﺣﺳﻳﻥ ﻋﺑﺩﷲ ﺍﻟﺩﺑﺎﻍ ﻭﺟﻣﺎﻝ ﻋﺑﺩﷲ ﺍﻟﺩﺑﺎﻍ ﻣﺻﻠﺣﺔ
ﻓﻳﻬﺎ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎﺭﻫﻡ ﻣﺳﺎﻫﻣﻳﻥ ﺑﺻﻔﺔ ﻏﻳﺭ ﻣﺑﺎﺷﺭﺓ ﻓﻲ ﺷﺭﻛﺔ ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺍﻟﺩﺑﺎﻍ ﺍﻟﻘﺎﺑﺿﺔ ،ﻛﻣﺎ ﺃﻥ
ﻷﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺳﺎﺩﺓ /ﻣﺣﻣﺩ ﺣﺳﻧﻲ ﺟﺯﻳﻝ ﻭﻭﺣﻳﺩ ﺃﺣﻣﺩ ﺷﻳﺦ ﻣﺻﻠﺣﺔ ﻓﻳﻬﺎ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎﺭﻫﻡ

ﻣﻥ ﻛﺑﺎﺭ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫﻳﻳﻥ ﻓﻲ ﺷﺭﻛﺔ ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺍﻟﺩﺑﺎﻍ ﺍﻟﻘﺎﺑﺿﺔ .ﻳُﺫﻛﺭ ﺃﻥ ﺷﺭﻛﺔ ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺍﻟﺩﺑﺎﻍ ﺍﻟﻘﺎﺑﺿﺔ
ﺗﻣﺗﻠﻙ  %94.12ﻣﻥ ﺷﺭﻛﺔ ﺑﺗﺭﻭﻣﻳﻥ .ﻭﺍﻟﺗﺭﺧﻳﺹ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﻭﺍﻟﺗﻌﺎﻣﻼﺕ ﻟﻌﺎﻡ ﻗﺎﺩﻡ.
 -18ﺍﻟﻣﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺩﻳﻝ ﻻﺋﺣﺔ ﺣﻭﻛﻣﺔ ﺍﻟﺷﺭﻛﺔ.
 -19ﺍﻟﻣﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺩﻳﻝ ﻻﺋﺣﺔ ﻟﺟﻧﺔ ﺍﻟﻣﺭﺍﺟﻌﺔ.
 -20ﺍﻟﻣﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺩﻳﻝ ﻻﺋﺣﺔ ﻟﺟﻧﺔ ﺍﻟﺗﺭﺷﻳﺣﺎﺕ ﻭﺍﻟﻣﻛﺎﻓﺂﺕ.

النظام األساسي
رقم المادة

المادة بعد التعديل

المادة قبل التعديل

الباب الثالث :إدارة الشركة
18

المادة ( :)18إدارة الشركة

المادة ( :)18إدارة الشركة

25

يتولى إدارة الشررر م لس إ إدارة لفلم ل أحد عشررر  )11عضرروا
تنتخبهم السلعيم العالم العاديم للدة ال تزيد ع ثالث  )3سرررررررنوا
ويتم انتخابهم باستخدام طريقم التصوي الترا لي.
المادة ( :)25نصاب اجتماعات المجلس

يتولى إدارة الشر م لس إ إدارة لفلم ل تسعم  )9أعضـررررـررررا تنتخبهم السلعيم
العالم العاديم للدة ال تزيد ع ثالث  )3سررررنوا ويتم انتخابهم باسررررتخدام طريقم
التصوي الترا لي.
المادة ( :)25نصاب اجتماعات المجلس

ال ي و إستلاع اللس إ صحيحا إال إذا حضره  )6أعضا اللس إ
أصررالم ع ى األقل وفي حالم إنابم عضررو لس إ اادارة عضرروا آخر
في حضررور إستلاعا اللس إ يتعي أ ت و اانابم طبقا ل ضرروابط
اآلتيم:
ال يسوز لعضررو لس إ اادارة أ ينوع ع أ ثر ل عضررو
أ)
واحد في حضور ذا ااستلاع.
أ ت و اانابم ثابتم بال تابم وبشأ إستلاع لحدد.
ع)
ال يسوز ل نائع التصررررروي ع ى القرارا التي يحنر الننام
ج)
ع ى اللنيع التصوي بشأنها.
وتصررردر قرارا لس إ اادارة باألي بيم اللط قم ألصررروا أعضرررا
اللس إ الحاضري أو الللث ي في ااسـررتلاع وعند تساوا األصوا
يرسح الرأا الذا صررررررو لع رئيإ اللس إ أو ل يرأإ اللس إ
في حال يياب .
للس إ اادارة أ يصرردر قرارا بالتلرير ع طريق عرضررها ع ى
افم األعضرررررررا لتارقي لالم يط ع أحد األعضرررررررا تابم إستلاع
اللس إ ل لداولم فيها وتصررررررردر رذه القرارا إذا لا أقررا األي بيم
اللط قم ألعضرررررررا اللس إ .لا وتعرض رذه القرارا ع ى لس إ
اادارة في أول إستلاع تا ٍل ل

ال ي و إستلاع اللس إ صرررحيحا إال إذا حضرررره خلسرررم  )5أعضرررا اللس إ
أ صالم ع ى األقل وفي حالم إنابم ع ضو لس إ اادارة ع ضوا آخر في ح ضور
إستلاعا اللس إ يتعي أ ت و اانابم طبقا ل ضوابط اآلتيم:
ال يسوز لعضررررررو لس إ اادارة أ ينوع ع أ ثر ل عضررررررو واحد في
أ)
حضور ذا ااستلاع.
ع) أ ت و اانابم ثابتم بال تابم وبشأ إستلاع لحدد.
ج) ال يسوز ل نائع التصررررروي ع ى القرارا التي يحنر الننام ع ى اللنيع
التصوي بشأنها.
وتصررررردر قرارا لس إ اادارة باألي بيم اللط قم ألصررررروا أعضرررررا اللس إ
الحاضري أو الللث ي في ااسـررررتلاع وعند تساوا األصوا يرسح الرأا الذا
صو لع رئيإ اللس إ أو ل يرأإ اللس إ في حال يياب .
للس إ اادارة أ يصررررررردر قرارا بالتلرير ع طريق عرضرررررررها ع ى افم
األعضرررا لتارقي لالم يط ع أحد األعضرررا تابم إستلاع اللس إ ل لداولم فيها
وتصررررررردر رذه القرارا إذا لا أقررا األي بيم اللط قم ألعضرررررررا اللس إ .لا
وتعرض رذه القرارا ع ى لس إ اادارة في أول إستلاع تا ٍل ل

1

النظام األساسي
المادة بعد التعديل

رقم المادة

المادة قبل التعديل

41

المادة ( :)41تشكيل اللجنة
تشرر ل بقرار ل السلعيم العالم العاديم لسنم لراسعم ل ونم ل ثالثم
 )3أعضرررررا ل يير أعضرررررا لس إ اادارة التنايذيي سررررروا ل
اللسارلي أو ييررم ويحدد في القرار لهلا ال سنم وضوابط عل ها
ول افآ أعضائها

الباب الخامس :لجنة المراجعة
المادة ( :)41تشكيل اللجنة
تشررررررر ل بقرار ل السلعيم العالم العاديم لسنم لراسعم ل ونم ل أربعم )4
أعضا ل يير أعضا لس إ اادارة التنايذيي سوا ل اللسارلي أو ييررم
ويحدد في القرار لهلا ال سنم وضوابط عل ها ول افآ أعضائها

2

شركة البحر األحمر العالمية
الالئحة الخاصة بحوكمة الشركة

المادة
1

المادة بعد التعديل

المادة قبل التعديل
( )1اختيار وتكوين مجلس اإلدارة

( )1اختيار وتكوين مجلس اإلدارة

عضوية مجلس اإلدارة

عضوية مجلس اإلدارة

بحسا المادة  )17من النظام األساسش لة نه تولى إدالة ادارة ال نه م ة
بحسببا المادة  )17من النظام األسبباسببش لة ببنه تولى إدالة ادارة ال ببنه م ة
ادارة مؤلف من اثنش ع بببببن  )12عضببببباا هحى تعيبببببة جمععن ا ال ممع المام ادارة مؤلف من  )9تعضاء هحى تعية جمععن ا ال ممع المام المادإ لمىة ال
المادإ لمىة ال جزإى عن ثالث  )3سبببنااو ب ج ىت مىة عضببباإ تب م ة ادارة جزإى عن ثالث  )3سنااو ب ج ىت مىة عضاإ تب م ة ادارة من جارإخ
صىبر القنار الازاري اليادر بوعالن جحاإل ال نه .
من جارإخ صىبر القنار الازاري اليادر بوعالن جحاإل ال نه .

1

المادة

المادة بعد التعديل

المادة قبل التعديل
اختيار األعضاء الجدد في مجلس اإلدارة

اختيار األعضاء الجدد في مجلس اإلدارة

جدالة "ل ن الدنشعحاو ب المكاتآو" مسؤبلع اخدعار بجزهع المنشحعن لةم ة
اللدخاب ا هأعضببببباء تش "م ة ا"دارة" .جقام "ل ن الدنشبببببعحاو ب المكاتآو "
بالنظن تش المنشحعن الذإن إزهع ا المساهمان شنإط تن إُقىم المساها الدزهع
هدابعا بإسداتش ال نبط الدالع  .إ ا تن جدضمن لماذج الدنشعح عةة اسا المنشح
ببعان هامل بمؤهالو بخ نة بخةفع المنشببببببح ببعان بداععش المنشببببببح إُاات تعى
عةة هذا الدن شعح با سا الم ساها باث او عةة مةكع ال خص أل س ا تش ال نه
مدضمنا عىد األس ا الدش إمةك ا بطا مىة المةكع  .إ ا ارسا جزهع المساها
بالممةاماو المذهارة تعاله الة سكنجعن ال نه تش مقن ال نه بذلك بما ال إقل
عن  120إام ع ل جارإخ الذهنى السبببببناإ جخن ا دماي سبببببناي لةمسببببباهمعن تش
تب تش غال جاععن جارإخ بأه ن من  30إام من جارإخ ا دماي المام
ال ببببببنه
السببباب بما ال إقل عن  60إام ع ل جارإخ اال دماي .هما إح لةمسببباهمعن تإضبببا
تنص جنشعح تعضاء م ة ا"دارة لدقىإم ا تش ا دماي المساهمعن بما إدف مش
لاائح ال بببنه  .جقام "ل ن الدنشبببعحاو بالمكاتآو " بفنز المنشبببحعن لمضببباإ
م ة ا"دارة بجطةببا ا"تببادة من المضببببببا المندببىس بتعضببببببباء م ة ا"دارة
اجخنإن .بمى االلد اء من عمةع الفحص إُنشببح م ة ا"دارة عائم مناسبب من
األعضبببباء المنشببببحعن لم ة ا"دارة اللدخاب ا مش األخذ تش االعد ار جاصببببعاو
"ل ن الدنشعحاو بالمكاتآو ".

جدالة "ل ن الدنشعحاو ب المكاتآو" مسؤبلع اخدعار بجزهع المنشحعن لةم ة
اللدخاب ا هأعضاء تش "م ة ا"دارة" .جقام "ل ن الدنشعحاو ب المكاتآو "
بالنظن تش المنشحعن الذإن إزهع ا المساهمان شنإط تن إُقىم المساها الدزهع
هدابعا بإسداتش ال نبط الدالع  .إ ا تن جدضمن لماذج الدنشعح عةة اسا المنشح
ببعان هامل بمؤهالو بخ نة بخةفع المنشح ببعان بداععش المنشح إُاات تعى عةة
هذا الدنشعح باسا المساها باث او عةة مةكع ال خص ألس ا تش ال نه
مدضمنا عىد األس ا الدش إمةك ا بطا مىة المةكع  .هما إح لةمساهمعن تإضا
تنص جنشعح تعضاء م ة ا"دارة لدقىإم ا تش ا دماي المساهمعن بما إدف مش
لاائح ال نه  .جقام "ل ن الدنشعحاو بالمكاتآو " بفنز المنشحعن لمضاإ
م ة ا"دارة بجطةا ا"تادة من المضا المندىس بتعضاء م ة ا"دارة
اجخنإن .بمى االلد اء من عمةع الفحص إُنشح م ة ا"دارة عائم مناس من
األعضاء المنشحعن لم ة ا"دارة اللدخاب ا مش األخذ تش االعد ار جاصعاو
"ل ن الدنشعحاو بالمكاتآو ".

2

شركة البحر األحمر العالمية
الئحة لجنة المراجعة واإللتزام

المادة بعد التعديل

المادة قبل التعديل
ثانياً :تشكيل اللجنة

ثانياً :تشكيل اللجنة

تشكل اللجنة بقرار من الجمعية العامة العادية كلجنة فرعية منبثقة من مجلس اإلدارة،
وذلك بنا ًء على توصية مجلس اإلدارة بترشيح عدد خمسة أعضاء .وتعتمد لجنة
المراجعة ،المواد – ذات العالقة بأعمالها -الواردة في كل من نظام الشركات
الصادرة عن وزارة التجارة واالستثمار ،وأنظمة ولوائح هيئة السوق المالية،
واللوائح واألنظمة الصادرة عن شركة السوق المالية السعودية (تداول) ،وكافة
األنظمة واللوائح و التعاميم والتوجيهات الصادرة من الجهات الرقابية واإلشرافية
ذات العالقة.

تشكل اللجنة بقرار من الجمعية العامة العادية كلجنة فرعية منبثقة من مجلس
اإلدارة ،وذلك بنا ًء على توصية مجلس اإلدارة بترشيح عدد ( )4أعضاء .وتعتمد
لجنة المراجعة ،المواد – ذات العالقة بأعمالها -الواردة في كل من نظام الشركات
الصادرة عن وزارة التجارة واالستثمار ،وأنظمة ولوائح هيئة السوق المالية،
واللوائح واألنظمة الصادرة عن شركة السوق المالية السعودية (تداول) ،وكافة
األنظمة واللوائح و التعاميم والتوجيهات الصادرة من الجهات الرقابية واإلشراقية
ذات العالقة.

شركة البحر األحمر العالمية
الئحة لجنة الترشيحات والمكافاَت
المادة
6

المادة بعد التعديل

المادة قبل التعديل
( )3مسؤوليات اللجنة

( )3مسؤوليات اللجنة
وفي ماااا اي ارااااااض اان لة و الوامااال والاباها الضي ةضة قاااا الا ااال لا اااا
بمسؤول اةقا.

تم حذف الفقرة كاملة
 -1ال اوبن الراري لشاكل الةحا الحما لخدمات اإلركان
مادة ( -)21مكافآت أعضاء م اس اإلدارة:
ةكبن مكا فأة أعضااااااااء م اس اإلدارةج تن مو ادتج كما ة درعا ال م ل ال امل
ال اد ل وذلك بما ضبافق مع ال اارات والض ا مات الارم ل الصادرة في عذا الشأن
وفي حدود ما وص عا ه واا الشااااكات أو أ ل أوامل أ اك مكمال لهج باإل اااافل
تلى باادح حضاااااابر وباادح مبادااااااست كمااا حااددل م اس اإلدارة وف ااا ل واماال
وال اارات والض ا مات الماع ل في المماكل والصااااااادرة ما ال قات المخضصاااااال.
و شااااامي ة ا ا م اس اإلدارة الم د تلى ال م ل ال امل ال اد ل عاى ب ان اااااامي
لكي ما حصي عا ه أعضاء م اس اإلدارة سح الس ل المال ل ما رواةب ووص ب
1

المادة

المادة بعد التعديل

المادة قبل التعديل
في الرباح وبدح حضبر ومصاوفات وغ ا ذلك ما المزا اج كما شضمي الض ا ا
المذكبر عاى ب ان ما قةضااه أعضاااء الم اس ببدااظقي مبوظ ا أو تدار ا أو ما
قةضبل وا ا أعماح ف ل أو تدار ل أو ارضشار ل.
مادة ( -)22ره س م اس اإلدارة وال ضب الم ضدب والسكاة ا:
تن عاى م اس اإلدارة ,وبحسااااااب ال اارات المبافق عا قا ,ةحد د المكافآت الضي
حصي عا قا كي ما ره س م اس اإلدارة والمد ا الض ظ ذي لاشاكل.

 -2قباعد الضس ي واإلدراج بق ئل السبق المال ل
الةاب السادس :االلضزامات المسضماة
المادة السااااادراااال والعسيبن :ة ب ضااااات ومكافآت أعضاااااء م اس اإلدارة وكةار
الض ظ ذ ا
ع دما اغب المصدر أو أي ما اكاةه الضاب ل دفع ة ب ضات أو مكافآت ل ضب
م اس تدارة حالي لامصاادر أو ةحا الضا اا ا أو أحد كةار الض ظ ذ ا لامصاادر أو
أي عضب م اس تدارة حالي أو م ضاح لي ما الشاكات الضاب ل فإوه ضباب عاى
المصدر أن ضأكد ما االةي:

2

المادة
-

المادة بعد التعديل

المادة قبل التعديل
ترراااااااح ةظاداااااا ي كضاب ل كامال لي ة ب ضااااااات أو مكافآت م ضاحل تلى ام ع
المساااااعم ا قةي او اد ال م ل ال مبم ل الضي ةفاح ف قا الض ب ضااااات والمكافات
لاضصب ا عا قا.
المباف ل عاى ااااول الض ب ضاااات والمكافآت مساااة ا ما مسااااعمي المصااادر في
ام ل عمبم ل ال كبن ل ضااااااب م اس اإلدارة الم ى أو لحد كةار الض ظ ذ اج
حسةما ةكبن الحاللج حق الضصب ا ف قا عاى عذل الشاول.

 -3الهحل حبكمل الشاكات لق ئل السبق المال ل
المادة الساب ل عشا :مكافآت أعضاء م اس اإلدارة وة ب ضاةقي
ة ا ال اا الرااارااي لاشاااكل لا ل ةخصاا ص مكافآت أعضاااء م اس اإلدارة
و بز أن ةكبن عذل المكافآت راةةا م ا أو بدح حضااابر عا ال اساااات أو مزا ا
ع اال أو وسااااااةاال م اال ما الرباااحج و بز ال مع ب ا اي ا أو أكعا ما عااذل
المزا ا .وفي حالل المباف ل عاى ة د ي مكافآت مضمعال ب سااااااةل ما الرباح فإوه
ضباب أن ال ةض دك ق مضقا وسةل  %10ما ق مل دافي الرباح وب د صي ام ع
الضكال ف و ق مل االرااااااضقسي وة ب االحض الي الذي أقاةه ال م ل وةبز ع ما
ادح  %5ما ق مل رأس الماح عاى المساعم ا.

3

المادة
4

المادة بعد التعديل

المادة قبل التعديل
عضوية اللجنة

عضوية اللجنة

 -1ضباب ا ض ار اعضاء ل ل الضا حات و المكافآت ما ب ا أعضاء م اس تدارة
اكل الةحا الحماج و ضي ة قي ما قةي م اس تدارة اكل الةحا الحما.
 -2ةضكبن ل ل الضا حات والمكافآت ما أرب ل ( )4أعضاء عاى االقي ما ب ا اعضاء
م اس تدارة الشاكل ال اهم ا عاى ال ميج بغو ال اا عا العضاء الغ ا ررم ا
الاذ ا ما الممكا أن حضاوا االاضماع.
بز لا ل أن ةضي أي عدد ما العضاء الغ ا ررم ا لا ل الضا حات و
-3
المكافآت ل بمبا بأعماح ارضشار ل لضسق ي مقا الا ل .تال أن عما ل الضصب ا
ة حصا في أعضاء م اس اإلدارة الذ ا ةي ة قي في الا ل.

 -1ضباب ا ض ار اعضاء ل ل الضا حات و المكافآت ما ب ا أعضاء م اس تدارة
اكل الةحا الحماج و ضي ة قي ما قةي م اس تدارة اكل الةحا الحما.
 -2ةضكبن ل ل الضا حات والمكافآت ما يسيل ( )3أعضاء عاى العضاء ما ب ا
أعضاء م اس تدارة الشاكل ال اهم ا عاى ال ميج بغو ال اا عا العضاء الغ ا
ررم ا الاذ ا ما الممكا أن حضاوا االاضماع.
بز لا ل أن ةضي أي عدد ما العضاء الغ ا ررم ا لا ل الضا حات و
-3
المكافآت ل بمبا بأعماح ارضشار ل لضسق ي مقا الا ل .تال أن عما ل الضصب ا
ة حصا في أعضاء م اس اإلدارة الذ ا ةي ة قي في الا ل.

حق لا ل الضا ااا حات و المكافآت بصاااظل اراااضع اه ل او دور ل اراااضضاااافل ذوي الخةاات
المخضصااال ما دا ي أو ارج المماكل لحضااابر ااضماعاةقا .ولكا ال حق لقي الضصاااب ا
تال تذا كاوبا أحد أعضااااء م اس تدارة ااااكل الةحا الحما وةي ة قي ما قةي الم اس
لسوضما لا ل

حق لا ل الضا ا حات و المكافآت بصااظل ارااضع اه ل او دور ل ارااضضااافل ذوي الخةاات
المخضصال ما دا ي أو ارج المماكل لحضابر ااضماعاةقا .ولكا ال حق لقي الضصاب ا
تال تذا كاوبا أحد أعضاااء م اس تدارة اااكل الةحا الحما وةي ة قي ما قةي الم اس
لسوضما لا ل
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