مرفقات البند رقم ()2
التصووت ع ى ت كيووجلنة انر اعرا

ر ل دورة ااد دة واليت كبدأ

اىتباراً من 2019-10-27م وعدة ثالث سو و و و وونتات منالد ر كنتهي يف
2022-10-26م واعتافقر ى ت مهامها وضو و و و ووتابط ىم ها ومجلافآت
أىضو و و و و و وواملها (مرفل) واعتافقر ى ت ك نني اعرش و و و و و و و ني التالنر
امساملهم( :مرفل السرية الذاكنر)
 -1اعهندس  /س نمان إبراهنم احلد ثي – رملنساً
 -2الدكتتر  /ىمر ىبداهلل فري – ىضتاً
 -3األستاذ  /ناصر سهاج الينباني – ىضتاً

منوذج رقم ( )1السرية الذاتية
أ) البيانات الشخصية للعضو املرشح
االسم الرباعي:

سليمان بن إبراهيم بن عبداهلل احلديثي

اجلنســـــــــــــــية:

سعودي

1374/07/01هـ

تاريخ امليالد:

ب) املؤهالت العلمية للعضو املرشح
م

املؤهل

التخصص

تاريخ احلصول على املؤهل

اسم اجلهة املاحنة

1

بكالوريوس هندسة

هندسة إنشائية

1982م

جامعة والية أريزونا

ج) اخلربات العملية للعضو املرشح
الفرتة

جماالت اخلربة

1982م – 2019م

العديد من املناصـــــ القيادية وعضــــــويات جمالس اإلدارة واللجان يف عديد من الشــــــر ات يف قطاعات
خمتلفة (الطباعة والنشـــر واملصـــار االســـتثمارية والشـــر ات االســـتثمارية والتقنية احليوية واالســـتثمار
والتطوير العقاري)

د) العضوية احلالية يف جمالس إدارات شر ات مساهمة أخرى (مدرجة أو غري مدرجة) أو أي شر ة أياً

ان شكلها القانوني أو

اللجان املنبثقة منها:
صفة العضوية
م

اسم الشر ة

1

الشر ة السعودية

النشاط الرئيس

(تنفيذي ،غري
تنفيذي،
مستقل)

للمختربات اخلاصة
2

جمموعة جنمة املدائن

طبيعة العضوية
(بصفته
الشخصية ،ممثل

الشكل
عضوية اللجان

عن شخصية

القانوني
للشر ة

اعتبارية)

الفحص واملعاينة

غري تنفيذي

بصفته الشخصية رئيس اللجنة التنفيذية

غري مدرجة

تطوير عقاري

مستقل

بصفته الشخصية رئيس اللجنة التنفيذية

غري مدرجة

منوذج رقم ( )1السرية الذاتية
أ) البيانات الشخصية للعضو املرشح
االسم الرباعي:

عمر عبداهلل علي جفري

اجلنســـــــــــــــية:

سعودي

تاريخ امليالد:

 1958/01/22م

ب) املؤهالت العلمية للعضو املرشح
م

املؤهل

التخصص

تاريخ احلصول على
املؤهل

اسم اجلهة املاحنة

1

دكتوراه

التسويق

1989م

جامعة االباما – امريكا

2

ماجستري

إدارة األعمال

1982م

جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن

3

بكالوريوس

إدارة صناعية

1980م

جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن

ج) اخلربات العملية للعضو املرشح
جماالت اخلربة

الفرتة
1990-1995

جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن ،وكيل عميد شــ ـؤون الطالب ،أســــتاا مســــاعد بوســــم التســــويق كلية اإلدارة
الصناعية
اخلطوط الســـعودية :كبري مســـتشـــاري املدير العام – مســـاعد املدير العام التنفيلي للشـــؤون اإلدارية واألنظمة –

2019-1996

مســـاعد املدير العام التنفيلي للخدمات املشـــرتكة – مســـاعد املدير العام لتونية املعلومات – مســـاعد املدير العام
للتدريب والتنمية – مساعد املدير العام لتخطيط التسويق

د) العضوية احلالية يف جمالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غري مدرجة) أو أي شركة أياً كان شكلها الوانوني أو
اللجان املنبثوة منها:
طبيعة العضوية
م

اسم الشركة

النشاط الرئيس

صفة العضوية

(بصفته

(تنفيلي ،غري

الشخصية،

تنفيلي،

ممثل عن

مستول)

شخصية

الشكل
عضوية اللجان

الوانوني
للشركة

اعتبارية)
1

2

3

سيتا – شركة عاملية

حلول تونية
املعلومات

الشركة السعودية

اخلدمات

للخدمات األرضية

األرضية

اخلطوط اجلوية
اليمنية

النول اجلوي

غري تنفيلي

غري تنفيلي

تنفيلي

شخصية
اعتبارية
بصفته
الشخصية

رئيس اجمللس
اللجنة التنفيلية
وجلنة املراجعة
وجلنة املخاطر

شركة غري
مدرجة
شركة مساهمة
مدرجة

شخصية

شركة غري

اعتبارية

مدرجة

منوذج رقم ( )1السرية الذاتية
أ) البيانات الشخصية للعضو املرشح
االسم الرباعي:

ناصر بن سهاج محدان الشيباني

اجلنســـــــــــــــية:

سعودي

1387/7/1

تاريخ امليالد:

ب) املؤهالت العلمية للعضو املرشح
م

التخصص

املؤهل

اسم اجلهة املاحنة

تاريخ احلصول على املؤهل

 1املاجستري

احملاسبة ونظم املعلومات

2000م مع مرتبة الشرف

من جامعة دنفر بالواليات املتحدة األمريكية

 2البكالوريوس

حماسبة

1994م

جامعة امللك سعود

ج) اخلربات العملية للعضو املرشح
جماالت اخلربة

الفرتة
 2013إىل االن

حماضر يف كلية التقنية بالرياض

 2007إىل اآلن

مدير تنفيذي غري متفرغ يف مركز طيبة لالستشارات املالية وادإدارية

2006-2005

مستشار مع شركة حرف لتقنية املعلومات

2006-2002

مدير دبلوم احملاسبة لشركة اخلليج للتدريب

2002-2001

مستشار مكتب الراشد حماسبون قانونيون

د) العضـــوية احلالية يف جمالد إدارات شـــركات مســـاهمة أةرأ مدرجة أو غري مدرجة) أو أي شـــركة أيان كان شـــكلها القانوني أو
اللجان املنبثقة منها:
طبيعة العضوية
م

اسم الشركة

1

ال يوجد

النشاط الرئيد

صفة العضوية

بصفته

تنفيذي ،غري

الشخصية ،ممثل

تنفيذي ،مستقل)

عن شخصية
اعتبارية)

عضوية اللجان

الشكل القانوني
للشركة

شركة عسري
للتجارة والسياحة والصناعة والزراعة والعقارات وأعمال املقاوالت

الئحة عمل جلنة املراجعة
] تشكيل اللجنة ومهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها [

املادة (  : ) 1متهيد:
 1/1تنظم هذه الالئحة تشكككككيل انة اعةا ة يف الشككككة ة ومهامها وضككككوابط وإ ةاءات عملها
وقواعد اختيار أعضائها و يفية تةشيحهم ومدة عضويتهم ومكافآتهم وآلية ت يني أعضائها
بشكل مؤقت يف حال شغور أحد مقاعد اللجنة.
 2/1ختضككككه هذه الالئحة محكا نظا الشككككة ات ،ونظا السككككوا اعالية ولوائحهما التنفيذية،
وأحكا النظا امساسي للشة ة ،وقواعد التسجيل واالدراج ،والئحة حو مة الشة ات
اعسككاهمة اعدر ة يف السككوا اعالية الس ك ودية ،والئحة حو مة الشككة ة ،وتسككدشككد ب فضككل
اعمارسات مبا يتناسب مه طبي ة نشاط الشة ة وعملياتها.
 3/1يت ني على اإلدارة التنفيذية بالشكككة ة ت ويد أعضكككاء

لإل اإلدارة وامعضكككاء ر التنفيذيني

بو ه خاص واان الشككة ة يميه اع لومات والبيانات والوثائق والسككجالت الال مة ،على أن
تكون

املة وواضككككككحة ووككككككحيحة و ر مضككككككللة ويف الوقت اعناسككككككب لتمكينهم م أداء

وا باتهم ومهامهم.
 4/1جيب على أعضكككككككاء

لإل اإلدارة وأعضكككككككاء اان اجمللإل و بار التنفيذيني يف الشكككككككة ة

ممارسة والحياتهم وتنفيذ وا باتهم مبا تقتضيه مصلحة الشة ة.
 5/1جيب على الشكككككككككة ة احدا امنظمة واللوائ والت امها باإلفصكككككككككاو ع اع لومات ااوهةية
للمساهمني والدائنني وأوحاب اعصاحل.
املادة (  : ) 2تعريفات:
تنطبق الت ةيفات الواردة يف النظا وقائمة اعصكككككككطلحات اعسكككككككتيدمة يف لوائ هي ة السكككككككوا اعالية
وقواعدها والئحة حو مة الشة ات على هذه الالئحة ما مل يقضي سياا النص بغر ذلك ،ويقصد
باعصطلحات وال بارات أدناه يف هذه الالئحة اع اني اعوضحة هلا:
الالئحة :الئحة عمل انة اعةا ة يف الشة ة.
الشة ة :شة ة عسر للتجارة والسياحة والصناعة وال راعة وال قارات واعمال اعقاوالت.
لإل اإلدارة:

لإل إدارة الشة ة.

اللجنة :انة اعةا ة يف الشة ة.
بار التنفيذيني أو اإلدارة التنفيذية :امشكككياص اعنوط بهم إدارة عمليات الشكككة ة اليومية ،واقداو
القةارات االسداتيجية وتنفيذها،

الةئيإل التنفيذي ونوابه واعدية اعالي واعدراء التنفيذيني.

مةا ه احلسابات :مةا ه حسابات الشة ة.
اعةا ه الداخلي :اعةا ه الداخلي للشة ة.
أوككحاب اعصككاحل:

ل م له مصككلحة مه الشككة ة،

واجملتمه.
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ال املني ،والدائنني ،وال مالء ،واعورّدي ،

اام ية ال امة :اام ية ال امة للشة ة (عادية أو ر عادية).
النظا  :النظا امساس للشة ة ،ونظا السوا اعالية ولوائحه التنفيذية ،ونظا الشة ات ولوائحه
التنفيذية وأي ت ليمات أو قةارات ذات عالقة وك كادره م هي ة السكككوا اعالية أو م ااهات الةقابية أو
اإلشةافية.
الئحة حو مة الشة ات :الئحة حو مة شة ات اع ساهمة اعدر ة يف السوا الصادرة ع

لإل

هي ة السوا اعالية.
املادة (  : ) 3تكوين جلنة املراجعة:
ُ 1/3تشكل انة اعةا ة بقةار م اام ية ال امة ال ادية للشة ة م
التنفيذيني سككككواء م اعسككككاهمني أو م
امقل ،وأن ال تضككككم أيا م أعضككككاء

ر أعضاء

لإل اإلدارة

رهم على أن يكون م بينهم عضككككو مسككككتقل على
لإل اإلدارة التنفيذيني ،وجيب أن ال يقل عدد أعضككككاء

اللجنة ع ثالثة وال ي يد ع مخسككككككككككككككككة ،وأن يكون م بينهم خمتص بالشككككككككككككككككؤون اعالية
واحملاسبية ،وحيدد يف القةار مدة عضويتهم على أن ال تتجاو مدة عضوية اجمللإل وفق قواعد
وشةوط ال ضوية اعبينة يف هذه الالئحة.
 2/3تصكككككككككدر اام ية ال امة للشكككككككككة ة – بناء على اقداو م

لإل اإلدارة – الئحة عمل انة

اعةا ة على أن تشككمل هذه الالئحة ضككوابط وإ ةاءات عمل اللجنة ،ومهامها ،وقواعد اختيار
أعضكائها ،و يفية تةشكيحهم ،ومدة عضكويتهم ،ومكافآتهم ،وآلية ت يني أعضكائها بشككل
مؤقت يف حال شغور أحد مقاعد اللجنة.
املادة (  : ) 4غرض ومرجعية جلنة املراجعة:
تقو انة اعةا ة مب اونة

لإل اإلدارة يف أداء وا باته والقيا مبس ك ولياته اعت لقة باالختصككاوككات
لإل اإلدارة  ،وتكون

واعها واعسكككككككككككككككك ك وليات وفق ما اء يف هذه الالئحة أو اليت حتال إليها م

مة ية انة اعةا ة جمللإل اإلدارة وتكون م س ولة أما اجمللإل  ،وجيب على اللجنة أن تبلغ
اإلدارة مبا تتووككككل إليه م نتائ أو تتيذه م قةارات بشككككفافية وعة
اعماهلا وقةاراتها وتو يهاتها وتووككككياتها وأي تقارية وككككادرة عنها إىل
وعلى

لإل

حماضككككةها اعتضككككمنة نتائ
لإل اإلدارة بصككككفة دورية ،

لإل اإلدارة أن يتابه عمل اللجنة بانتظا للتحقق م ممارساتها امعمال اعو لة هلا.

املادة (  : ) 5قواعد وشروط العضوية يف اللجنة وأمانة سر اللجنة ومدتها:
 1/5جيب أن ال يقل عدد أعضككككككاء اللجنة ع ثالثة وال ي يد ع مخسككككككة ويكون م بينهم خمتص
لإل اإلدارة يووكككككي فيه ب دد أعضكككككاء اللجنة

بالشكككككؤون اعالية واحملاسكككككبية وذلك بقةار م

ويقدو أمساء اعةشحني لةئاسة وعضوية اللجنة ويةفه إىل اام ية ال امة ال ادية العتماده.
 2/5أن يكون أعضككاء اللجنة م

ر أعضككاء

لإل اإلدارة التنفيذيني سككواء م اعسككاهمني أو م

رهم ،على أن يكون م بينهم عضككككككو مسككككككتقل على امقل ،ويفضككككككل أن يكونوا مجي هم
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أعضكككككككاء مسكككككككتقلني ،وال جيو أن يكون عضكككككككوا يف اللجنة أي م أعضكككككككاء
التنفيذيني أو م

لإل اإلدارة

بار التنفيذيني يف الشة ة أو يف الشة ات اليت تسيطة عليها الشة ة.

 3/5ال جيو ع ي مل أو

ان ي مل خالل السنتني اعاضيتني يف اإلدارة التنفيذية أو اعالية للشة ة

أو لدى مةا ه حسابات الشة ة أن يكون عضوا يف انة اعةا ة.
 4/5تكون رئا سة اللجنة محد أع ضاء

لإل االدارة ويفضل أن يكون م امع ضاء اع ستقلني يف

اجمللإل.
 5/5ال جيو ل ضكككككو اللجنة أن جيمه إىل انب عضكككككويته يف انة اعةا ة عضكككككوية أي انة دائمة
أخةى منبثقة م

لإل اإلدارة ،أو عضككككككوية انة مةا ة يف شككككككة ة منافسككككككة أو ت مل يف

نشاط شبيه معمال الشة ة.
 6/5ال جيو أن يكون رئيإل

لإل اإلدارة رئيسا أو عضوا يف انة اعةا ة.

 7/5تكون مدة عضككككككككككككوية اللجنة م بداية دورة

لإل اإلدارة وتنتهي بانتهاء أعمال دورة اجمللإل

تلك ،مه امخذ يف االعتبار حاالت انتهاء عضوية أي م امعضاء خالل اعدة وذلك وفق ما اء
يف هذه الالئحة.
 8/5تقو اللجنة بت يني أمني سككة هلا م بني أعضككائها أو أمني سككة
الشككككة ة أو م

لإل اإلدارة أو م فةيق إدارة

رهم وذلك عتاب ة شككككؤون اللجنة م التنسككككيق واإلعداد ال تماعات وأعمال

اللجنة ،وتوثيق ا تماعاتها وإعداد حماضكككككككككك كةها ومتاب ة تووككككككككككككياتها وتو يهاتها وقةاراتها
وما يةتبط ب عمال اللجنة وتكون مدة ت يينه مةتبطة مبدة اللجنة.
املادة (  : ) 6انتهاء العضوية يف جلنة املراجعة وتعيني البديل:
تنتهي ال ضوية يف انة اعةا ة يف احلاالت التالية:
 1/6انتهاء مدة اللجنة وفق ما اء يف هذه الالئحة.
 2/6طلب ال ضككككو االسككككتقالة م عضككككوية اللجنة مه بيان امسككككباب وموافقة

لإل اإلدارة عليها،

ويةفه طلب االسككتقالة إىل رئيإل اجمللإل ل ةضككها على اجمللإل والبت فيها ب د مشككاورة أعضككاء
اللجنة اآلخةي .
 3/6إعفاء

لإل اإلدارة مي ع ضو م ع ضوية اللجنة ب د م شاورة أع ضاء اللجنة اآلخةي مه بيان

امسككباب ،أو بسككبب االخالل بقواعد وشككةوط ال ضككوية ،أو وا بات ومس ك وليات ال ضككو وفق
ما اء يف هذه الالئحة.
 4/6عند انتهاء عضكككوية أي م أعضكككاء اللجنة مي سكككبب فلمجلإل اإلدارة ت يني عضكككوا آخة بديال
لل ضو اعنتهية عضويته ليكمل اعدة اعتبقية لسلفه ،وي ة
يف أول ا تماع الحق هلا.
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هذا الت يني على اام ية ال امة

املادة (  : ) 7اختصاصات اللجنة ومهامها ومسؤولياتها:
ختتص انة اعةا ة مبةاقبة أعمال الشككككككة ة والتحقق م سككككككالمة ون اهة التقارية والقوائم اعالية
وأنظمة الةقابة الداخلية فيها ،وتشككككككمل مها اللجنة بصككككككفة خاوككككككة اعبني أدناه ،إىل انب أي مها
ومس وليات أخةى يو لها هلا

لإل اإلدارة:

 1/7التقارير املالية:
 1/1/7دراسة القوائم اعالية امولية والسنوية للشة ة قبل عةضها على

لإل اإلدارة وإبداء

رأيها والتووية يف ش نها؛ لضمان ن اهتها وعدالتها وشفافيتها.
 2/1/7إبككداء الةأي الف

– بنككاء على طلككب

لإل اإلدارة – فيمككا إذا

ككان تقةية

لإل

اإلدارة والقوائم اعالية للشكككة ة عادلة ومتوا نة ومفهومة وتتضكككم اع لومات اليت تتي
للمسكككككككككاهمني واعسكككككككككتثمةي تقييم اعة

اعالي للشكككككككككة ة وأدائها واوذج عملها

واسداتيجيتها.
 3/1/7دراسة أي مسائل مهمّة أو ر م لوفة تتضمنها التقارية اعالية.
 4/1/7البحث بدقة يف أي مسككائل يثرها اعدية اعالي للشككة ة أو م يتوىل مهامه أو مسككؤول
االلت ا يف الشة ة أو مةا ه احلسابات.
 5/1/7التحقق م التقديةات احملاسبية يف اعسائل ااوهةية الواردة يف التقارية اعالية.
 6/1/7دراسة السياسات احملاسبية اعتب ة يف الشة ة وإبداء الةأي والتووية جمللإل اإلدارة
يف ش نها.
 2/7املراجعة الداخلية:
 1/2/7دراسة ومةا ة نظم الةقابة الداخلية واعالية وإدارة اعياطة يف الشة ة.
 2/2/7دراسكككككككة تقارية اعةا ة الداخلية ومتاب ة تنفيذ اإل ةاءات التصكككككككحيحية للملحوظات
الواردة فيها.
 3/2/7الةقابة واإلشكككككةا على أداء وأنشكككككطة اعةا ه الداخلي أو (إدارة اعةا ة الداخلية يف
الشكككككة ة – إن و دت –)؛ للتحقق م توافة اعوارد الال مة وف اليتها يف أداء امعمال
واعها اعنوطة بها .وإذا مل يك لل شة ة مةا ه داخلي ،ف لى اللجنة تقديم توويتها
إىل اجمللإل بش ن مدى احلا ة إىل ت يينه.
 4/2/7التووكككككككككككككككككككككية جمللإل اإلدارة بت يني مدية وحدة أو إدارة اعةا ة الداخلية أو اعةا ه
الداخلي واقداو مكافآته.
 5/2/7جتتمه اللجنة بصفة دورية مه اعةا ه الداخلي للشة ة مةتني على امقل يف السنة.
 3/7مراجع احلسابات:
 1/3/7التووككككية جمللإل اإلدارة بدشككككي مةا ي احلسككككابات وع هلم وحتديد أت ابهم وتقييم
أدائهم ،ب د التحقق م استقالهلم ومةا ة نطاا عملهم وشةوط الت اقد م هم.
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 2/3/7التحقق م اسككككتقالل مةا ه احلسككككابات وموضككككوعيته وعدالته ،ومدى ف الية أعمال
اعةا ة ،مه امخذ يف االعتبار القواعد واع اير ذات الصلة.
 3/3/7مةا ة خطة مةا ه حسكككككابات الشكككككة ة وأعماله ،والتحقق م عد تقدميه أعماال
فنية أو إدارية ختةج ع نطاا أعمال اعةا ة ،وإبداء مةئياتها حيال ذلك.
 4/3/7اإل ابة ع استفسارات مةا ه حسابات الشة ة.
 5/3/7دراسككككككككككة تقةية مةا ه احلسككككككككككابات ومالحظاته على القوائم اعالية ومتاب ة ما أ ُتيِذ
بش نها.
 6/3/7جتتمه اللجنة بصفة دورية مه مةا ه حسابات الشة ة مةتني على امقل يف السنة.
 4/7ضمان االلتزام:
 1/4/7مةا ة نتائ تقارية ااهات الةقابية والتحقق م اختاذ الشككككة ة اإل ةاءات الال مة
بش نها.
 2/4/7التحقق م الت ا الشة ة بامنظمة واللوائ والسياسات والت ليمات ذات ال القة.
 3/4/7مةا ة ال قود والت امالت اعقدو أن جتةيها الشكككككككككككككة ة مه امطةا ذوي ال القة،
وتقديم مةئياتها حيال ذلك إىل

لإل اإلدارة.

 4/4/7رفه ما تةاه م مسككككائل تةى ضككككةورة اختاذ إ ةاء بشكككك نها إىل

لإل اإلدارة ،وإبداء

تووياتها باإل ةاءات اليت يت ني اختاذها.
املادة (  : ) 8حدوث تعارض بني جلنة املراجعة وجملس اإلدارة:
إذا حصكككككككل ت ار

بني تووكككككككيات انة اعةا ة وقةارات

لإل اإلدارة ،أو إذا رف

اجمللإل امخذ

بتووككككية اللجنة بشكك ك ن ت يني مةا ه حسككككابات الشككككة ة وع له وحتديد أت ابه وتقييم أدائه أو ت يني
اعةا ه الداخلي ،فيجب تضككككككككمني تقةية

لإل اإلدارة تووككككككككية اللجنة وموراتها ،وأسككككككككباب عد

أخذه بها.
املادة (  : ) 9ترتيبات تقديم امللحوظات:
على انة اعةا ة وضه آلية تتي لل املني يف الشة ة تقديم ملحوظاتهم بش ن أي جتاو يف التقارية
اعالية أو رها بسكككةية .وعلى اللجنة التحقق م تطبيق هذه اآللية بإ ةاء حتقيق مسكككتقل يتناسكككب مه
حجم اخلط أو التجاو وتب إ ةاءات متاب ة مناسبة.
املادة (  : ) 10اإلبالغ عن املمارسات املخالفة:
على انة اعةا ة اقداو ما يل م سكككككككياسكككككككات أو إ ةاءات يتب ها أوكككككككحاب اعصكككككككاحل يف تقديم
شكاواهم أو اإلبالغ ع اعمارسات اعيالفة ،مه مةاعاة ما يلي:
 1/10تيسككر إبالغ أوككحاب اعصككاحل (مب فيهم ال املون يف الشككة ة)

لإل اإلدارة مبا قد يصككدر

ع اإلدارة التنفيذية م تصكككككةفات أو ممارسكككككات ختالف امنظمة واللوائ والقواعد اعةعية أو
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تثر الةيبة يف القوائم اعالية أو أنظمة الةقابة الداخلية أو رها ،سواء أ انت تلك التصةفات
أو اعمارسات يف موا هتهم أ مل تك  ،وإ ةاء التحقيق الال بش نها.
 2/10احلفاظ على سةية إ ةاءات اإلبالغ بتيسر االتصال اعباشة ب ضو مستقل يف انة اعةا ة أو
رها م اللجان اعيتصة.
 3/10تكليف شيص خمتص بتلقي شكاوى أو بال ات أوحاب اعصاحل والت امل م ها.
 4/10ختصيص هاتف أو بةيد إلكدوني لتلقي الشكاوى.
 5/10توفر احلماية الال مة موحاب اعصاحل.
املادة (  : ) 11التقرير السنوي للجنة املراجعة:
على انة اعةا ة إعداد تقةية سنوي على النحو التالي:
 1/11جيب أن يشكككتمل تقةية انة اعةا ة على تفاوكككيل أدائها الختصكككاوكككاتها ومهامها اعنصكككوص
عليها يف نظا الشة ات ولوائحه التنفيذية ،على أن يتضم تووياتها ورأيها يف مدى

فاية

نظم الةقابة الداخلية واعالية وإدارة اعياطة يف الشة ة.
 2/11جيب أن يودع

لإل اإلدارة نسككككككككككيا

الشككككككككككة ة

افية م تقةية انة اعةا ة يف مة

الةئيإل وأن يُنشة يف اعوقه اإللكدوني للشة ة واعوقه اإللكدوني للسوا عند ن شة الدعوة
الن قاد اام ية ال امة؛ لتمكني م ية ب م اعسككاهمني يف احلصككول على نسككية منه .ويتلى
مليص التقةية أثناء ان قاد اام ية ال امة.
املادة (  : ) 12صالحيات جلنة املراجعة:
باإلضككككافة إىل أي وككككالحيات انحها هذه الالئحة للجنة أو أي وككككالحيات أو تفوي
مينحها هلا

باختاذ قةارات

لإل اإلدارة فإنه حيق للجنة اعةا ة يف سبيل القيا بوا باتها وأداء مهامها ومس ولياتها

ما يلي:
 1/12االطالع على سجالت الشة ة ووثائقها.
 2/12طلب أي إيضاو أو بيان م أعضاء

لإل اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية.

 3/12طلب اال تماع مه رئيإل اجمللإل ،أو ال ضكككككككككك كو اعنتدب واعدية ال ا  ،أو اعدية اعالي ،أو أي
عضكككو م اإلدارة التنفيذية متى ما اسكككتدعت احلا ة ،وللجنة الطلب م رئيإل اجمللإل دعوة
اجمللإل لال تماع متى ما استل اممة.
 4/12الطلب م

لإل اإلدارة دعوة اام ية ال امة للشككككككككككك كة ة لالن قاد إذا أعاا

لإل اإلدارة

عملها أو ت ةضت الشة ة مضةار أو خسائة سيمة.
 5/12تشككككيل انة متيصكككصكككة أو أ ثة أو فةيق عمل م أعضكككاء اللجنة أو إدارة الشكككة ة أو
رهم م اسككككتشككككاريني أو خمتصككككني مداء مهمة أو مها حمددة وفق ما تقةره اللجنة وتنتهي
مدتها بانتهاء عملها أو وفق ما تقةره اللجنة ،وتةفه اللجنة التووكككككككية مبكاف تهم إىل
اإلدارة لالعتماد ،مه مةاعاة ما اء يف اعادة ( )13م هذه الالئحة.
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لإل

املادة (  : ) 13االستعانة واملشورة:
للجنة اعةا ة يف سكككككبيل القيا مبهماتها ومسكككك ولياتها االسكككككت انة وطلب اعشكككككورة مب تةاه م داخل
الشة ة أو م خار ها على النحو التالي:
 1/13جيب على الشة ة توفر مجيه اخلدمات اإلدارية الال مة للجنة للقيا مبهماتها ومس ولياتها.
 2/13جيو للجنة اعةا ة االسكت انة ب ي عضكو م أعضكاء

لإل اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية أو أي

م موظفي الشكككة ة ،أو ب ي م اعكاتب االسكككتشكككارية اعةتبطة باتفاقيات مه الشكككة ة،
ما جيو هلا تكليف أو االسكككككككت انة خبواء وخمتصكككككككني افةاد أو هات اسكككككككتشكككككككارية أو
متيصصة لغة

احلصول على اعشورة أو اعساعدة أو النص أو القيا بدراسات أو تدقيق

أو فحص سكككككككجالت يف أي أمة حتتاج اليه مما هو يدخل يف نطاا عملها وفقا هلذه الالئحة ،
لإل اإلدارة لالعتماد  ،على أن يُضكككككككم ذلك يف

وتةفه اللجنة التووكككككككية مبكافآتهم إىل

حمضككككة ا تماع اللجنة مه بيان اسككككم اخلبر أو االسككككتشككككاري وعالقته بالشككككة ة أو اإلدارة
التنفيذية.
 3/13على اللجنة أن تؤ د وحتةص مه م يتم االسككككككككككككت انة به وفقا محكا الفقةة ( )2م هذه
اعادة ضككككةورة االلت ا باحملافظة على سككككةية اع لومات والبيانات اخلاوككككة بالشككككة ة وعد
إذاعة أو استيدا ذلك يف ر ام ةا

احملددة هلا.

املادة (  : ) 14اجتماعات اللجنة وتوصياتها وقراراتها:
ت قد اللجنة ا تماعاتها وفقا للضوابط التالية:
 1/14ت قد اللجنة ا تماعاتها بصفة دورية و لما دعت احلا ة على أن ال تقل ع أرب ة ا تماعات
خالل السنة اعالية الواحدة.
 2/14ت قد اللجنة ا تماعاتها بدعوة م رئيسكككها أو م خالل أمني سكككة اللجنة بالتنسكككيق مه رئيإل
اللجنة واعضكككائها ،أو بناء على طلب عضكككوي م أعضكككائها ،وجيو لةئيإل
لإل االدارة طلب عقد ا تماع للجنة متى ما دعت احلا ة،
الشككة ة أو اعةا ه الداخلي طلب اال تماع مه اللجنة

لإل اإلدارة أو

ما جيو عةا ه حسككككككككككابات

لما دعت احلا ة ،ولل ضككو اعنتدب

واعدية ال ا أو اعدية اعالي طلب ا تماع للجنة متى ما استل االمة.
 3/14تةاعي اللجنة عقد ا تماعاتها مبا يتناسككككب مه اعواعيد النظامية لنشككككة القوائم اعالية امولية
لإل اإلدارة ما أمك ليتسككنى هلا تقديم تووككياتها

والسككنوية ،ومةاعاة مواعيد ا تماعات

وقةاراتها وتقاريةها إىل اجمللإل للبت فيها يف الوقت اعناسب وخاوة عند و ود أمور وهةية
تلت الشة ة اإلفصاو عنها وفقا للنظا .
 4/14يف حالة ت ذر حضككككككككور رئيإل اللجنة مي ا تماع له تفوي

أحد أعضككككككككائها لدأس اال تماع

احملدد على أن يكون خطيا بالتسكككككليم أو بالفا إل أو بالويد اإللكدوني ،ويف حالة يابه
الطارئ وت ذر التفوي

خيتار امعضاء اآلخةي م بينهم رئيسا لال تماع احملدد.
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 5/14يشدط لصحة ا تماعات اللجنة حضور ا لبية أعضائها.
 6/14ال حيق مي عضكككككككككو يف

لإل اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية عدا أمني سكككككككككة اللجنة حضكككككككككور

ا تماعاتها إال إذا طلبت اللجنة االسكككتماع اليه أو احلصكككول على مشكككورته أو دعوته حلضكككور
اال تماع أو

ء منه.

 7/14جيو أن تقو اللجنة ب قد ا تماعاتها ع طةيق وسككككككائل التقنية احلديثة (سككككككواء بواسككككككطة
اهلاتف اعسكككموع أو اعةئي أو أي وسكككيلة أخةى يتفق عليها االعضكككاء)،

ما جيو لل ضكككو أن

يثبت حضككوره مي م ا تماعات اللجنة باعشككار ة اهلاتفية اعسككموعة أو اعةئية أو أي وسككيلة
أخةى مقبولة وذلك عند الضكككككككةورة مبوافقة امعضكككككككاء االخةي  ،وينطبق على وكككككككحة هذه
اال تماعات ووحة مشار ة أي عضو ما ينطبق على احل ضور اوالة م ناحية نصاب عقد
اال تماعات والتصويت واعتماد حماضةها أو قةاراتها.
 8/14تصككككدر قةارات اللجنة وتووككككياتها وتو يهاتها ب لبية أوككككوات احلاضككككةي  ،وعند تسككككاوي
امووات ية

ااانب الذي ووت م ه رئيإل اال تماع ،وال جيو ل ضو اللجنة االمتناع ع

التصويت على قةاراتها أو تووياتها مه مةاعاة الفقةة ( )5م اعادة ( )16م هذه الالئحة.
 9/14جيو أن تقو اللجنة يف احلاالت ال ا لة بإوككككدار قةاراتها وتووككككياتها وتو يهاتها وتقاريةها
بالتمةية ع طةيق عةضكككها على

افة امعضكككاء متفةقني بالويد اإللكدوني أو أي وسكككيلة

مناسككككبة أخةى ميك فيها توثيق القةار مكتوبا ،على أن يتم عةضككككها يف أول ا تماع الحق
وتضمينها يف حمضة ذلك اال تماع.
 10/14ال جيو ل ضككككو اللجنة أن ينيب ره يف حضككككور ا تماعات اللجنة أو التصككككويت على قةاراتها
وتووياتها.
 11/14توثق ا تماعات اللجنة بناء على ما اء يف اعادة ( )15م هذه الالئحة.
املادة (  : ) 15توثيق اجتماعات اللجنة:
 1/15ي د أمني سة اللجنة مسودة حمضة لكل ا تماع يدون فيه تاريخ اال تماع ومكانه أو وسيلة
عقد اال تماع وأمساء احلاضككةي والغائبني ومليص مناقشككة ما ا التووككل اليه م تووككيات
أو تو يهات أو قةارات.
 2/15يةسككل أمني السككة مسككودة حمضككة

ل ا تماع إىل رئيإل وأعضككاء اللجنة لالطالع وابداء أي

مالحظات عليها.
 3/15توثق ا تماعات اللجنة وت د حماضككككككككة تتضككككككككم مليص مداوالتها ومناقشككككككككاتها وقةاراتها
وتووكككياتها يف حماضكككة يدونها أمني السكككة مه بيان أي حتفظات أن و دت مي م امعضكككاء
احلاضةي وتوقه هذه احملاضة م مجيه امعضاء احلاضةي وأمني السة.
 4/15تنظم حما ضة ووثائق ومةا سالت

ل ا تماع وحتفظ يف ملف خاص ي سهل الة وع اليه عند

احلا ة.
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 5/15تكون حماضة اللجنة سةية ال جيو االطالع عليها أو احلصول على نسخ منها إال م أعضاء
لإل اإلدارة ،ومةا ه حسابات الشة ة واعةا ه الداخلي وفيما عدا ذلك يكون بناء على
طلب وموافقة اللجنة على ذلك.
املادة (  : ) 16واجبات ومسئوليات عضو جلنة املراجعة:
يت ني على

ل عضكككو يف انة اعةا ة يف سكككبيل القيا مبهامه يف اللجنة وفقا محكا هذه الالئحة

االلت ا مبا يلي:
 1/16االنتظا يف حضور ا تماعات اللجنة واعشار ة الف الة يف اعماهلا ،وعلى ال ضو الذي يطةأ
ما يسكككككتو ب يابه أو عد مشكككككار ته يف أي ا تماع أن خيطة رئيإل اللجنة أو أمني السكككككة
بذلك.
 2/16احملافظة على اسةار الشة ة وال جيو ل ضو اللجنة أن يذيه إىل اعساهمني أو الغر ما وقف
عليه م م لومات أو بيانات أو اسككككةار الشككككة ة بسككككبب عضككككويته يف اللجنة واال و ب على
لإل اإلدارة اعفاءه فضال ع مساءلته ع الت وي

ع أي ضةر قد يدتب على ذلك.

 3/16جيب أن يلت رئيإل وأعضككككككككككاء اللجنة مببادئ الصككككككككككدا واممانة والوالء وال ناية واالهتما
مبصاحل الشة ة واعساهمني وتقدميها على مصلحته الشيصية.
 4/16أن يفص ك للجنة إذا مل تتوافق عضككويته مه شككةوط وضككوابط ال ضككوية يف هذه الالئحة أو إذا
طةأ مستقبال ما يت ار

مه تلك الشةوط والضوابط.

 5/16أن يفصك ك للجنة ع أي مصكككلحة مباشكككةة أو ر مباشكككةة له يف اعوضكككوعات اع ةوضكككة اما
اللجنة أو ع أي اعمال وعقود تتم حلساب الشة ة وله فيها مصلحة مباشةة أو ر مباشةة
واثبات ذلك يف حمضة اال تماع ،وال جيو له االشداك يف أي قةار أو توويه يف هذا الش ن.
 6/16جيب حضكككور رئيإل اللجنة أو م ينيبه م أعضكككائها اام يات ال امة للشكككة ة لإل ابة ع
أس لة اعساهمني فيما خيصها.
 7/16يف مجيه امحوال ينطبق على عضكككككو اللجنة ما ينطبق على عضكككككو

لإل اإلدارة م وا بات

ومس وليات وفق النظا ولوائ الشة ة الداخلية.
املادة (  : ) 17سياسة مكافآت وبدالت أعضاء جلنة املراجعة وأمني السر:
 1/17مكاف ة سككككككنوية قدرها  120.000ريال (مائة وعشككككككةون ألف) لةئيإل اللجنة و 100.000ريال
(مائة ألف) لكل عضو م امعضاء االخةي على أن يكون استحقاا هذه اعكافككككككككككككككككككك ك ة
متناسبا مه عدد اال تماعات اليت حيضةها ال ضو خالل السنة.
 2/17بدل حضكككككككور لكل ا تماع م ا تماعات اللجنة قدره  3.500ريال (ثالثة آال ومخسكككككككمائة
ريال) لكل عضو م امعضاء.
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 3/17بدل مصاريف لتذا ة السفة واعواوالت مقطوع قدره  3.000ريال (ثالثة آال ريال) لكل
عضككو م أعضككاء اللجنة للحضككور اوككالة مي ا تماع م ا تماعات اللجنة م مدينة اقامته
إىل مكان اال تماع داخل اعملكة ال ةبية الس ودية.
 4/17بدل م صاريف إقامة مقطوع قدره  3.000ريال (ثالثة آال ريال) مي عضو م أع ضاء اللجنة
عند اضكككككطةاره لإلقامة يف مدينة مكان اال تماع للحضكككككور اوكككككالة مي ا تماع م ا تماع
اللجنة م مدينة إقامته داخل اعملكة ال ةبية الس ودية.
 5/17حتدد اللجنة مكاف ة وبدالت أمني سة اللجنة وتةفه التو وية بذلك جمللإل اإلدارة لالعتماد،
وتغطي الشككة ة اعصككاريف اعت لقة به لتذا ة السككفة واعواوككالت واإلقامة و رها يف

ل

ما خيص شؤون اللجنة.
 6/17تصة اعكافآت وبدالت احلضور والبدالت امخةى

ما أعاله يف نهاية السنة اعالية اال يف

حالة انتهاء عضوية أي عضو قبل نهاية السنة اعالية فإنها تصة عند انتهاء عضويته.
املادة (  : ) 18اإلفصاحات:
إىل انب ما اء يف اعادة ( )11م هذه الالئحة وأي افصاحات أخةى وفق النظا فإنه:
 1/18تفصك الشككة ة يف التقةية السككنوي جمللإل اإلدارة ع أمساء رئيإل وأعضككاء اللجنة ووكفات
ال ضوية لكل عضو وأي تغير طةأ على ذلك خالل السنة اعالية ،إىل انب عدد ا تماعاتها
وسجل احلضور خالل السنة اعالية.
 2/18تفصك الشككة ة يف التقةية السكنوي جمللإل اإلدارة ع امجالي ما تقاضككاه أعضككاء اللجنة م
مكافآت وبدالت خالل السنة اعالية.
 3/18ت ود الشككة ة اإلدارة اعيتصككة يف هي ة السككوا اعالية ب مساء رئيإل وأعضككاء اللجنة ووككفات
عضككويتهم خالل مخسككة أيا م تاريخ ت يينهم وأي تغيرات تطةأ على ذلك خالل مخس كة أيا
عمل م تاريخ حدوث التغيرات.
 4/18تفص الشة ة يف التقةية السنوي جمللإل اإلدارة ع أي ت ار

إن و د بني توويات اللجنة

وقةارات اجمللإل وأسباب عد امخذ بالتوويات وفق ما اء يف اعادة ( )8م هذه الالئحة.
 5/18تفصك الشككة ة ع أي م لومات أخةى ذات عالقة باللجنة قد تطلبها هي ة السككوا اعالية م
وقت آلخة.
املادة (  : ) 19مراجعة الئحة عمل اللجنة:
تقو انة اعةا ة مبةا ة الئحة عمل اللجنة مةة على امقل سنويا أو عند ال ضةورة بهد التح سني
والتطوية اعستمة وااللت ا مبوا بة أي تغيرات أو ت ديالت يف النظا أو أي ت ليمات ذات عالقة.
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املادة (  : ) 20احكام عامة:
 1/19جمللإل اإلدارة مةا ة هذه الالئحة عند الضةورة بهد التطوية والتحسني اعستمة وعوا بة
أي ت ديالت قد تطةأ على النظا  ،للووول إىل أفضل اعمارسات اعهنية.
 2/19يشة

لإل اإلدارة على تنفيذ هذه الالئحة وعلى رئيإل وأعضاء اللجنة تنفيذ ما اء فيها.

 3/19ال جيو الت ديل على هذه الالئحة اال بقةار اقداو أو تووكككككككككككككككككية م

لإل اإلدارة واعتماد

اام ية ال امة.
 4/19للشكككة ة نشكككة هذه الالئحة أو مليصكككا هلا على موق ها االلكدوني أو م خالل أي وسكككيلة
أخةى.
 5/19حيق مي مسككاهم االطالع على هذه الالئحة يف مكاتب الشككة ة بالتنسككيق اعسككبق مه إدارة
الشة ة يف حال عد نشةها على اعوقه اإللكدوني للشة ة.
 6/19جمللإل اإلدارة حق تفسر أو إيضاو ما اء يف هذه الالئحة م احكا .
 7/19ال ت د هذه الالئحة بديلة محكا النظا ولوائحه التنفيذية وفيما مل يةد بش ك نه نص يتم فيه
الة وع إىل النظا  ،وعند و ود أي ت ار

بينها أو أي فقةة أو أي مادة فيها وبني النظا فإن

احكا النظا تسود وتبقى الفقةات واعواد امخةى قيد التطبيق.
 8/19تكون هذه الالئحة نافذه م تاريخ اعتماد اام ية ال امة للشة ة هلا.
*********
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