ﺗﺪﻋﻮ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣ�ن اﻟﺘﻌﺎو�ﻲ ﻣﺴﺎهﻤ��ﺎ ا�� ﺣﻀﻮر اﺟﺘﻤﺎع ا�جﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻳﺔ )اﻻﺟﺘﻤﺎع
اﻷول( ﻋ��وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ا�حﺪﻳﺜﺔ
�ﺴﺮ ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣ�ن اﻟﺘﻌﺎو�ﻲ أن ﻳﺪﻋﻮ اﻟﺴﺎدة اﳌﺴﺎهﻤ�ن ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ واﻟﺘﺼﻮ�ﺖ �� اﺟﺘﻤﺎع ا�جﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
اﻟﻌﺎدﻳﺔ )اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻷول( واﳌﻘﺮر ا�ﻌﻘﺎدهﺎ ﺑﻤﺸيﺌﺔ ﷲ �ﻌﺎ�� �� ﺗﻤﺎم اﻟﺴﺎﻋﺔ  06:30ﻣﺴﺎء ﻳﻮم اﻟﺜﻼﺛﺎء 1443/04/11هـ اﳌﻮاﻓﻖ
ً
2021/11/16م ،ﻋﻦ ﻃﺮ�ﻖ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ا�حﺪﻳﺜﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺗﺪاوﻻ�ﻲ ،وذﻟﻚ ﺣﺮﺻﺎ ﻋ�� ﺳﻼﻣﺔ اﳌﺴﺎهﻤ�ن و ﺿﻤﻦ
دﻋﻢ ا�جهﻮد واﻹﺟﺮاءات اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ واﻻﺣ��از�ﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ا�جهﺎت اﻟ�حﻴﺔ ا�خﺘﺼﺔ وذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻟﻠﺘﺼﺪي ﻟﻔ��وس �ﻮروﻧﺎ
ً
واﻣﺘﺪادا ﻟ�جهﻮد اﳌﺘﻮاﺻﻠﺔ اﻟ�ي ﺗﺒﺬﻟهﺎ �ﺎﻓﺔ ا�جهﺎت ا�ح�ﻮﻣﻴﺔ �� اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮ�ﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ �� اﺗﺨﺎذ
اﳌﺴﺘﺠﺪ )،(COVID-19
اﻟﺘﺪاﺑ�� اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﳌﻨﻊ اﻧتﺸﺎرﻩ.
ﻣﺪﻳﻨﺔ وﻣ�ﺎن ا�ﻌﻘﺎد ا�جﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ :ﻋﻦ ﻃﺮ�ﻖ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ا�حﺪﻳﺜﺔ ﻣﻦ ﻣﻘﺮ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺮﺋيﺲ ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﺮ�ﺎض ،وذﻟﻚ ﻣﻦ
ﺧﻼل اﺳﺘﺨﺪام ﻣﻨﺼﺔ ﺗﺪاوﻻ�ﻲ ﻋ�� اﻟﺮاﺑﻂ . http://www.tadawulaty.com.sa
وذﻟﻚ ﻟﻠﻨﻈﺮ �� ﺟﺪول اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﺎ��:
 .1اﻟﺘﺼﻮ�ﺖ ﻋ�� اﻧﺘﺨﺎب أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻣﻦ ﺑ�ن اﳌﺮ�ح�ن ﻟﻠﺪورة اﻟﻘﺎدﻣﺔ اﻟ�ي ﺗﺒﺪأ ﻣﻦ ﺗﺎر�ﺦ إ�ﻌﻘﺎد ا�جﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
اﻟﻌﺎدﻳﺔ ﺑﺘﺎر�ﺦ 2021/11/16م وﻣﺪ��ﺎ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات ﺗنﺘ�ي �� ﺗﺎر�ﺦ 2024/11/15م) .ﻣﺮﻓﻖ اﻟﺴ��اﻟﺬاﺗﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮ�ح�ن(
ً
اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎر�ﺦ
 .2اﻟﺘﺼﻮ�ﺖ ﻋ�� �ﺸﻜﻴﻞ �جﻨﺔ اﳌﺮاﺟﻌﺔ وﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣهﺎﻣهﺎ وﺿﻮاﺑﻂ ﻋﻤﻠهﺎ وﻣ�ﺎﻓﺂت أﻋﻀﺎ��ﺎ ﻟﻠﺪورة ا�جﺪﻳﺪة
ً
إ�ﻌﻘﺎد ا�جﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻳﺔ ﺑﺘﺎر�ﺦ 2021/11/16م وﺣ�ى اﻧ��ﺎء اﻟﺪورة �� ﺗﺎر�ﺦ 2024/11/15م  ،ﻋﻠﻤﺎ أن اﳌﺮ�ح�ن
)اﳌﺮﻓﻘﺔ ﺳ��هﻢ اﻟﺬاﺗﻴﺔ( هﻢ:
 اﻟﺪﻛﺘﻮر /ﺻﺎ�ح ﺑﻦ ﺣﻤﺪ اﻟﺸنﻴﻔﻲ ،ﻋﻀﻮ ﻣﺴﺘﻘﻞ اﻟﺪﻛﺘﻮر /أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺴﻠﻤﺎن ،ﻋﻀﻮ ﻣﻦ ﺧﺎرج ا�جﻠﺲ اﻷﺳﺘﺎذ /أﻳﻤﻦ ﺑﻦ ﺻﺎ�ح اﻟﻐﺎﻣﺪي ،ﻋﻀﻮ ﻣﻦ ﺧﺎرج ا�جﻠﺲ .3اﻟﺘﺼﻮ�ﺖ ﻋ�� إﺟﺎزة أﻋﻤﺎل ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻣﻦ ﺗﺎر�ﺦ إﻧ��ﺎء دورﺗﮫ �� 2021/10/09م إ�� ﺗﺎر�ﺦ إ�ﻌﻘﺎد ا�جﻤﻌﻴﺔ ��
2021/11/16م.
ﻛﻤﺎ ﻳﺤﻖ ﻟ�ﻞ ﻣﺴﺎهﻢ ﻣﻦ اﳌﺴﺎهﻤ�ن اﳌﻘﻴﺪﻳﻦ �� �جﻞ ﻣﺴﺎه�ي اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻟﺪى ﻣﺮﻛﺰ اﻹﻳﺪاع ﺑ��ﺎﻳﺔ ﺟﻠﺴﺔ اﻟﺘﺪاول اﻟ�ي �ﺴﺒﻖ
اﺟﺘﻤﺎع ا�جﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺣﻀﻮر اﺟﺘﻤﺎع ا�جﻤﻌﻴﺔ و�ﺤﺴﺐ اﻷﻧﻈﻤﺔ واﻟﻠﻮاﺋﺢ .وﺳﻴ�ﻮن ﺑﺈﻣ�ﺎن اﳌﺴﺎهﻤ�ن اﻟﻜﺮام اﳌ�جﻠ�ن ��
ً
ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺗﺪاوﻻ�ﻲ اﻟﺘﺼﻮ�ﺖ إﻟﻜ��وﻧﻴﺎ ﻋ�� ﺑﻨﻮد ﺟﺪول أﻋﻤﺎل ا�جﻤﻌﻴﺔ ﻋﻦ ﻃﺮ�ﻖ ز�ﺎرة اﳌﻮﻗﻊ اﻹﻟﻜ��و�ﻲ ا�خﺎص
ﺑﺘﺪاوﻻ�ﻲhttps://www.tadawulaty.com.sa .

ً
ً
�حﻴﺤﺎ إذا ﺣﻀﺮﻩ ﻣﺴﺎهﻤﻮن ﻳﻤﺜﻠﻮن
ﺑﻨﺎء ﻋ�� اﳌﺎدة ) (32ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻻﺳﺎس ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ،ﻳ�ﻮن اﺟﺘﻤﺎع ا�جﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻳﺔ
ر�ﻊ رأس اﳌﺎل ﻋ�� اﻷﻗﻞ ،و�ذا ﻟﻢ ﻳﺘﻮﻓﺮ اﻟﻨﺼﺎب اﻟﻼزم ﻟﻌﻘﺪ هﺬا اﻹﺟﺘﻤﺎع ،ﺳيﺘﻢ ﻋﻘﺪ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﺜﺎ�ﻲ �ﻌﺪ ﺳﺎﻋﺔ ﻣﻦ اﻧ��ﺎء
ً ً
�حﯿﺤﺎ أﻳﺎ �ﺎن ﻋﺪد اﻷﺳهﻢ اﳌﻤﺜﻠﺔ ﻓﻴﮫ.
اﳌﺪة ا�حﺪدة ﻻ�ﻌﻘﺎد اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻷول ،و��ﻮن اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﺜﺎ�ﻲ
ً
ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺄن اﻟت�جﻴﻞ �� ﺧﺪﻣﺔ ﺗﺪاوﻻ�ﻲ واﻟﺘﺼﻮ�ﺖ ﻣﺘﺎح ً
ً
ﻣﺠﺎﻧﺎ �جﻤﻴﻊ اﳌﺴﺎهﻤ�ن .وﺳيﺒﺪأ اﻟﺘﺼﻮ�ﺖ اﻹﻟﻜ��و�ﻲ اﻋﺘﺒﺎرا ﻣﻦ
ً
ﺻﺒﺎﺣﺎ ﻣﻦ ﻳﻮم اﻟﺴبﺖ اﳌﻮاﻓﻖ 2021/11/13م ،ويﺴﺘﻤﺮ ﺣ�ى ��ﺎﻳﺔ وﻗﺖ ا�ﻌﻘﺎد ا�جﻤﻌﻴﺔ.
اﻟﺴﺎﻋﺔ 10:00
�� ﺣﺎل وﺟﻮد اﺳﺘﻔﺴﺎر ﺑﺨﺼﻮص ﺑﻨﻮد ا�جﻤﻌﻴﺔ ﻧﺄﻣﻞ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ ﻗﺴﻢ اﳌﺴﺎهﻤ�ن ﻋ�� اﻟﻌﻨﺎو�ﻦ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
اﻹﺳﻢ :ﺑﺪر ﻋﻄﺎ� اﻟﻌن�ي
ا�جﻮال رﻗﻢ+966 555844159 :
هﺎﺗﻒ ﻣﺒﺎﺷﺮ+966 11 4651520 :ﺗﺤﻮ�ﻠﺔ208 :
أو ﻋ�� اﻟ��ﻳﺪ اﻟﻜ��و�ﻲbader.alenazi@sa.rsagroup.com :
اﻹﺳﻢ :هﺎ�ﻲ اﺑﺮاهﻴﻢ اﻟﻌﻴﺪي
ا�جﻮال+966 561111096 :
هﺎﺗﻒ ﻣﺒﺎﺷﺮ +966 11 4651520 :ﺗﺤﻮ�ﻠﺔ410 :
أو ﻋ�� اﻟ��ﻳﺪ اﻟﻜ��و�ﻲHani.AlEidi@sa.rsagroup.com :
ً
ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺄﻧﮫ ﺳيﺘﺎح ﻟﻠﻤﺴﺎهﻤ�ن ﻃﺮح اﻷﺳﺌﻠﺔ واﻻﺳﺘﻔﺴﺎرات اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑبﻨﻮد اﺟﺘﻤﺎع ا�جﻤﻌﻴﺔ اﺛﻨﺎء ا�ﻌﻘﺎد ا�جﻤﻌﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل راﺑﻂ
ﺑﺚ ا�جﻤﻌﻴﺔ اﻟﺬي ﺳ��ﺳﻞ ﻟﻠﻤﺴﺎهﻤ�ن ﻋﻦ ﻃﺮ�ﻖ ﺧﺪﻣﺔ ﺗﺪاوﻻ�ﻲ.

اﻟﺑﻧد اﻷول
اﻟﺘﺼ ـ ــﻮ�ﺖ ﻋ� ـ ــ� اﻧﺘﺨ ـ ــﺎب أﻋﻀ ـ ــﺎء ﻣﺠﻠ ـ ــﺲ اﻹدارة ﻣ ـ ــﻦ ﺑ ـ ــ�ن اﳌﺮ� ـ ــح�ن ﻟﻠ ـ ــﺪورة اﻟﻘﺎدﻣ ـ ــﺔ اﻟ� ـ ــي ﺗﺒ ـ ــﺪأ ﻣ ـ ــﻦ
ﺗ ـ ــﺎر�ﺦ إ�ﻌﻘ ـ ــﺎد ا�جﻤﻌﻴ ـ ــﺔ اﻟﻌﺎﻣ ـ ــﺔ اﻟﻌﺎدﻳ ـ ــﺔ ﺑﺘ ـ ــﺎر�ﺦ 2021/11/16م وﻣ ـ ــﺪ��ﺎ ﺛ ـ ــﻼث ﺳ ـ ــﻨﻮات ﺗنﺘ� ـ ــي � ـ ــ� ﺗ ـ ــﺎر�ﺦ
2024/11/15م) .ﻣﺮﻓﻖ اﻟﺴ��اﻟﺬاﺗﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮ�ح�ن(

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ﻧﻣوذج رﻗم ) (1اﻟﺳﯾرة اﻟذاﺗﯾﺔ

 .1اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟ�خﺼﻴﺔ ﻟﻠﻌﻀﻮ اﳌﺮ�ح
اﻻﺳﻢ اﻟﺮ�ﺎ��

ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰ�ﺰ ﻋﺒﺪا�حﺴﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰ�ﺰ ﺑﻦ ﺣﺴﻦ

ا�جنﺴﻴﺔ

ﺳﻌﻮدي

ﺗﺎر�ﺦ اﳌﻴﻼد

 4اﻛﺘﻮ�ﺮ 1967

 .2اﳌﺆهﻼت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻟﻠﻌﻀﻮ اﳌﺮ�ح
م

اﳌﺆهﻞ

اﻟﺘﺨﺼﺺ

ﺗﺎر�ﺦ ا�حﺼﻮل ﻋ�� اﳌﺆهﻞ

اﺳﻢ ا�جهﺔ اﳌﺎﻧﺤﺔ

1

ﺑ�ﺎﻟﻮر�ﻮس

ﻗﺎﻧﻮن

1991

ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳌﻠﻚ ﺳﻌﻮد

2

دﺑﻠﻮم

اﳌﻮاﺋﻤﺔ اﻻﺳ��اﺗﻴﺠﻴﺔ

2020

ﻣﺪرﺳﺔ ﺳﻌﻴﺪ ﻟﻸﻋﻤﺎل – ﺟﺎﻣﻌﺔ إﻛﺴﻔﻮرد

 .3ا�خ��ات اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻟﻠﻌﻀﻮ اﳌﺮ�ح
اﻟﻔ��ة

ﻣﺠﺎﻻت ا�خ��ة

2019- 2010

اﻟﺮﺋيﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي واﻟﻌﻀﻮ اﳌﻨﺘﺪب ﻟﻜﺮ�ﺪﻳﺖ ﺳﻮيﺲ اﻟﻌﺮ�ﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ )اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ اﻻﺳتﺜﻤﺎر�ﺔ وادارة اﻻﺻﻮل واﺳﻮاق راس اﳌﺎل واﺳﻮاق اﻟﺪﻳﻦ(

ﻣﺎرس  – 2010اﻏﺴﻄﺲ 2010

اﻟﺮﺋيﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي واﻟﻌﻀﻮ اﳌﻨﺘﺪب  -رﻧﺎ ﻟﻼﺳتﺜﻤﺎر

ﻣﺎرس  – 2008ﻣﺎﻳﻮ 2009

اﻟﺮﺋيﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي واﻟﻌﻀﻮ اﳌﻨﺘﺪب – اﻟﻌﺮ�ﻴﺔ �ﺎﺑﺘﻞ

 .4اﻟﻌﻀﻮ�ﺔ ا�حﺎﻟﻴﺔ �� ﻣﺠﺎﻟﺲ إدارات ﺷﺮ�ﺎت ﻣﺴﺎهﻤﺔ أﺧﺮى )ﻣﺪرﺟﺔ أو ﻏ�� ﻣﺪرﺟﺔ( أو أي ﺷﺮﻛﺔ أﺧﺮى ًأﻳﺎ �ﺎن ﺷ�ﻠهﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮ�ﻲ أو اﻟ�جﺎن اﳌﻨبﺜﻘﺔ ﻣ��ﺎ
م

اﺳﻢ اﻟﺸﺮﻛﺔ

اﻟنﺸﺎط اﻟﺮﺋيﺲ

ﺻﻔﺔ اﻟﻌﻀﻮ�ﺔ

ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻌﻀﻮ�ﺔ )ﺑﺼﻔﺘﮫ

)ﺗﻨﻔﻴﺬي ،ﻏ��

اﻟ�خﺼﻴﺔ ،ﻣﻤﺜﻞ ﻋﻦ

ﺗﻨﻔﻴﺬي ،ﻣﺴﺘﻘﻞ(

�خﺼﻴﺔ اﻋﺘﺒﺎر�ﺔ(

ﻋﻀﻮ�ﺔ اﻟ�جﺎن

اﻟﺸ�ﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮ�ﻲ
ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ

1

اﻟﻔﺮ���ي �ﺎﺑيﺘﺎل

اﻹﺳتﺜﻤﺎر

ﻏ�� ﺗﻨﻔﻴﺬي

ﺻﻔﺔ �خﺼﻴﺔ

ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة

ﻣﺴﺎهﻤﺔ ﻣﻐﻠﻘﺔ

2

ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻔﻴﺼﻠﻴﺔ

اﻻﺳتﺜﻤﺎر

ﻏ�� ﺗﻨﻔﻴﺬي

ﺻﻔﺔ �خﺼﻴﺔ

ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة

ﻣﺴﺎهﻤﺔ ﻣﻐﻠﻘﺔ

3

اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻌﺮ�ﻲ اﻟﻮﻃ�ي

اﻟﺒﻨﻮك

ﻣﺴﺘﻘﻞ

ﺻﻔﺔ �خﺼﻴﺔ

ﻋﻀﻮ �جﻨﺔ اﳌﺮاﺟﻌﺔ

ﻣﺴﺎهﻤﺔ ﻣﺪرﺟﺔ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ﻧﻣوذج رﻗم ) (1اﻟﺳﯾرة اﻟذاﺗﯾﺔ

 .1اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟ�خﺼﻴﺔ ﻟﻠﻌﻀﻮ اﳌﺮ�ح
اﻻﺳﻢ اﻟﺮ�ﺎ��
ا�جنﺴﻴﺔ

ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰ�ﺰ ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰ�ﺰ ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ
ﺳﻌﻮدي

ﺗﺎر�ﺦ اﳌﻴﻼد

 1400/10/22هـ

 .2اﳌﺆهﻼت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻟﻠﻌﻀﻮ اﳌﺮ�ح
م

اﳌﺆهﻞ

اﻟﺘﺨﺼﺺ

ﺗﺎر�ﺦ ا�حﺼﻮل ﻋ�� اﳌﺆهﻞ

اﺳﻢ ا�جهﺔ اﳌﺎﻧﺤﺔ

1

ﺑ�ﺎﻟﻮريﺲ

ﻧﻈﻢ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت

2012

ا�جﺎﻣﻌﺔ اﻟﻌﺮ�ﻴﺔ اﳌﻔﺘﻮﺣﺔ ،اﻟﺮ�ﺎض

2
3
 .3ا�خ��ات اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻟﻠﻌﻀﻮ اﳌﺮ�ح
اﻟﻔ��ة

ﻣﺠﺎﻻت ا�خ��ة

 – 2019ﺣ�ى ﺗﺎر�ﺨﮫ

ﺑﻨﻚ اﻟﺮ�ﺎض ،اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻷول ﻟﻠﺮﺋيﺲ ،ورﺋيﺲ أﺻﻮل اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ

2019 - 2016

رﺋيﺲ اﳌﺒﻴﻌﺎت ﺑﺎ�جﻤﻠﺔ �� ﺷﺮﻛﺔ ﺑﺪاﻳﺔ ﻟﺘﻤﻮ�ﻞ اﳌﻨﺎزل ﺑﺎﻟﺮ�ﺎض

2016 - 2014

ﻣﺪﻳﺮ ﺗﻨﻔﻴﺬي �� ﺷﺮﻛﺔ اﺗﺤﺎد ﻓيئ اﻟﻌﻘﺎر�ﺔ

2014 - 2012

ﻣﺪﻳﺮ اﻟﺘﻤﻮ�ﻞ اﻟﻌﻘﺎري �� ﺑﻨﻚ اﻟﺒﻼد

 2010 – 2008و 2012 - 2010

ﻣﺪﻳﺮ ﻓﺮع اﻟﺮ�ﺎض �� ﺷﺮﻛﺔ ا�خ��اء اﻟﻌﺮب اﳌﺎﻟﻴﺔ

2008 -2005

ﻣﺴﺎﻋﺪ ﻣﺪﻳﺮ اﳌﻨﺘﺠﺎت �� ﺑﻨﻚ اﻻﻣﺎرات

2005 - 2003

ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ دار اﻟﻴﻮﺳﻔﻴﺔ اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ

 .4اﻟﻌﻀﻮ�ﺔ ا�حﺎﻟﻴﺔ �� ﻣﺠﺎﻟﺲ إدارات ﺷﺮ�ﺎت ﻣﺴﺎهﻤﺔ أﺧﺮى )ﻣﺪرﺟﺔ أو ﻏ�� ﻣﺪرﺟﺔ( أو أي ﺷﺮﻛﺔ أﺧﺮى ًأﻳﺎ �ﺎن ﺷ�ﻠهﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮ�ﻲ أو اﻟ�جﺎن اﳌﻨبﺜﻘﺔ ﻣ��ﺎ
م

اﺳﻢ اﻟﺸﺮﻛﺔ

1

ﻻﻳﻨﻄﺒﻖ

2
3
4

اﻟنﺸﺎط اﻟﺮﺋيﺲ

ﺻﻔﺔ اﻟﻌﻀﻮ�ﺔ

ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻌﻀﻮ�ﺔ )ﺑﺼﻔﺘﮫ

)ﺗﻨﻔﻴﺬي ،ﻏ��

اﻟ�خﺼﻴﺔ ،ﻣﻤﺜﻞ ﻋﻦ

ﺗﻨﻔﻴﺬي ،ﻣﺴﺘﻘﻞ(

�خﺼﻴﺔ اﻋﺘﺒﺎر�ﺔ(

ﻋﻀﻮ�ﺔ اﻟ�جﺎن

اﻟﺸ�ﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮ�ﻲ
ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ

نموذج رقم ( )1السيرة الذاتية
البيانات الشخصية للعضو املرشح
االسم الرباعي

عبد الحميد عبد العزيز محمد العوهلي

الجنسية

سعودي

1383/7/1

تاريخ امليالد

املؤهالت العلمية للعضو املرشح
م

املؤهل

التخصص

تاريخ الحصول على املؤهل

اسم الجهة املناحة

1

بكالوريوس علوم

ادارة صناعية (تسويق)

1987

جامعة امللك فهد للبترول
واملعادن

الخبرات العملية للعضو املرشح
الفترة

مجاالت الخبرة

2016 -2015

الرئيس التنفيذي الشركة املتحدة لإللكترونيات (اكسترا)

2015 -2000

الرئيس التنفيذي شركة الفوزان للمعادن

2000 -1995

املدير العام مجموعة الراجحي الصناعية (القطاع الصناعي لشركة صالح الراجحي)

1995 -1991

املدير العام شركة الراجحي االسالمية للتامين التعاوني

1991-1990

مدير املبيعات للمرابحة والتقسيط ملصرف الراجحي

1990 -1987

مساعد مدير التسويق الشركة الوطنية للتأمين التعاوني (التعاونية للتأمين)

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

م

اسم الشركة

النشاط الرئيس

صفة العضوية
)تنفيذي ،غير
تنفيذي ،مستقل(

1

شركة اليمامة للصناعات الحديدية

صناعات اساسية

مستقل

طبيعة العضوية
)بصفته
الشخصية ،ممثل عن
شخصية اعتبارية (

عضوية
اللجان

الشكل
القانوني للشركة

شخصية

عضو مجلس
إدارة  +رئيس
لجنة
املراجعة

مساهمة عامة

2

شركة أجواد القابضة

خيرية

مستقل

شخصية

3

شركة كيان الدولية

تجارة مواد انشائية

مستقل

شخصية

عضو مجلس
إدارة
عضو مجلس
إدارة

قابضة
مساهمة ذ .م .م

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ﻧﻣوذج رﻗم ) (1اﻟﺳﯾرة اﻟذاﺗﯾﺔ

 .1اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟ�خﺼﻴﺔ ﻟﻠﻌﻀﻮ اﳌﺮ�ح
أﻣﻞ ﻋﺒﺪﷲ ﻓهﺪ اﻟﻠﻮ��ي

اﻻﺳﻢ اﻟﺮ�ﺎ��
ﺳﻌﻮدﻳﺔ

ا�جنﺴﻴﺔ

1982/10/16هـ

ﺗﺎر�ﺦ اﳌﻴﻼد

 .2اﳌﺆهﻼت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻟﻠﻌﻀﻮ اﳌﺮ�ح
م

اﳌﺆهﻞ

اﻟﺘﺨﺼﺺ

ﺗﺎر�ﺦ ا�حﺼﻮل ﻋ�� اﳌﺆهﻞ

اﺳﻢ ا�جهﺔ اﳌﺎﻧﺤﺔ

1

ﻣﺎﺟﺴﺘ��

ﻣﺎﻟﻴﺔ

2014

ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻷﻣ�� ﺳﻠﻄﺎن

2

ﺑ�ﺎﻟﻮر�ﻮس

إدارة أﻋﻤﺎل

2005

ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳌﻠﻚ ﺳﻌﻮد

3
4
5
 .3ا�خ��ات اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻟﻠﻌﻀﻮ اﳌﺮ�ح
اﻟﻔ��ة

ﻣﺠﺎﻻت ا�خ��ة

 – 2016ﺣ�ى ﺗﺎر�ﺨﮫ

ﻧﺎﺋﺐ اﻟﺮﺋيﺲ  /رﺋيﺲ ﻓﺮ�ﻖ ا�خﺪﻣﺎت اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮ�ﺎت ،ﺑﻨﻚ اﻟﺮ�ﺎض

2016 - 2007

ﻣﺪﻳﺮ أول  /ﻣﺪﻳﺮ ﻋﻼﻗﺎت ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ا�خﺪﻣﺎت اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮ�ﺎت واﻟﺸﺮ�ﺎت ﻣﺘﻌﺪدة ا�جنﺴﻴﺎت ،ﺑﻨﻚ اﻟﺮ�ﺎض

 .4اﻟﻌﻀﻮ�ﺔ ا�حﺎﻟﻴﺔ �� ﻣﺠﺎﻟﺲ إدارات ﺷﺮ�ﺎت ﻣﺴﺎهﻤﺔ أﺧﺮى )ﻣﺪرﺟﺔ أو ﻏ�� ﻣﺪرﺟﺔ( أو أي ﺷﺮﻛﺔ أﺧﺮى ًأﻳﺎ �ﺎن ﺷ�ﻠهﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮ�ﻲ أو اﻟ�جﺎن اﳌﻨبﺜﻘﺔ ﻣ��ﺎ
م

اﺳﻢ اﻟﺸﺮﻛﺔ

1

ﻻﻳﻨﻄﺒﻖ

2
3
4

اﻟنﺸﺎط اﻟﺮﺋيﺲ

ﺻﻔﺔ اﻟﻌﻀﻮ�ﺔ

ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻌﻀﻮ�ﺔ )ﺑﺼﻔﺘﮫ

)ﺗﻨﻔﻴﺬي ،ﻏ��

اﻟ�خﺼﻴﺔ ،ﻣﻤﺜﻞ ﻋﻦ

ﺗﻨﻔﻴﺬي ،ﻣﺴﺘﻘﻞ(

�خﺼﻴﺔ اﻋﺘﺒﺎر�ﺔ(

ﻋﻀﻮ�ﺔ اﻟ�جﺎن

اﻟﺸ�ﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮ�ﻲ
ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ﻧﻣوذج رﻗم ) (1اﻟﺳﯾرة اﻟذاﺗﯾﺔ

 .1اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟ�خﺼﻴﺔ ﻟﻠﻌﻀﻮ اﳌﺮ�ح
ﻛﺮيﺴﺘﻮﻓﺮ ﻓﻴﻠﻴﺐ دو��

اﻻﺳﻢ اﻟﺮ�ﺎ��
ا�جنﺴﻴﺔ

ﺑﺮ�ﻄﺎ�ﻲ

1959/12/17

ﺗﺎر�ﺦ اﳌﻴﻼد

 .2اﳌﺆهﻼت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻟﻠﻌﻀﻮ اﳌﺮ�ح
م

اﳌﺆهﻞ

اﻟﺘﺨﺼﺺ

ﺗﺎر�ﺦ ا�حﺼﻮل ﻋ�� اﳌﺆهﻞ

اﺳﻢ ا�جهﺔ اﳌﺎﻧﺤﺔ

1

ﺑ�ﺎﻟﻮر�ﻮس

اﻟﻔﻨﻮن

1982

ا�جﺎﻣﻌﺔ اﳌﻔﺘﻮﺣﺔ ،اﳌﻤﻠﻜﺔ اﳌﺘﺤﺪة

2

دﺑﻠﻮم

اﻟتﺴﻮ�ﻖ اﳌﺒﺎﺷﺮ

1999

اﳌﻌهﺪ اﻟ��ﻳﻄﺎ�ﻲ ﻟﻠتﺴﻮ�ﻖ اﳌﺒﺎﺷﺮ

 .3ا�خ��ات اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻟﻠﻌﻀﻮ اﳌﺮ�ح
اﻟﻔ��ة

ﻣﺠﺎﻻت ا�خ��ة

ﻣﻦ  – 1995ﺣ�ى 1997

ﻣﺪﻳﺮ ﺗﻄﻮ�ﺮ ,اﺳﻴﺎ ,ﺷﺮﻛﺔ رو�ﺎل اﻧﺪ ﺻﻦ اﻟﻴﺎ�ﺲ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣ�ن ,هﻮ�ﻎ �ﻮ�ﻎ

ﻣﻦ  – 1997ﺣ�ى 1999

ﻋﻀﻮ ﻣﻨﺘﺪب ,آﺳﻴﺎ )اﻟﻌﻤﻼء واﻟﻮﺳﻄﺎء( ,ﺷﺮﻛﺔ رو�ﺎل أﻧﺪ ﺻﺎن أﻟﻴﺎ�ﺲ ﻟﺘﺄﻣ�ن ا�خﺎﻃﺮ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ �� آﺳﻴﺎ

ﻣﻦ  – 1999ﺣ�ى 2002

ﻣﺪﻳﺮ اﻟﺸﺮ�ﺎت اﻟﺸﺮ�ﻜﺔ ,ﻗﺴﻢ اﻟﻌﻤﻼء واﻷ�خﺎص ,آﺳﻴﺎ ,ﻓﺮ�ﻖ آﺳﻴﺎ اﻹﻗﻠﻴ�ي ا�خﺎص �ﺸﺮﻛﺔ رو�ﺎل أﻧﺪ ﺻﺎن أﻟﻴﺎ�ﺲ ﻟﻠﺘﺄﻣ�ن ,ﺳﻨﻐﺎﻓﻮرة

ﻣﻦ  – 2003ﺣ�ى 2005

ﻣﺪﻳﺮ وﻛﺒ�� اﳌﺴﺌﻮﻟ�ن اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳ�ن ﻟﺸﺮﻛﺔ رو�ﺎل أﻧﺪ ﺻﺎن أﻟﻴﺎ�ﺲ ﻟﻠﺘﺄﻣ�ن )ﺗﺎﻳﻼﻧﺪ(

ﻣﻦ  – 2005ﺣ�ى 2010

ﻣﺪﻳﺮ وﻛﺒ�� اﳌﺴﺌﻮﻟ�ن اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳ�ن �جﻤﻮﻋﺔ اﺳ��اﻟﻴﺎ ﻟﻠﺘﺄﻣ�ن )ﺗﺎﻳﻼﻧﺪ(

ﻣﻦ  – 2010ﺣ�ى 2011

اﳌﺪﻳﺮ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﺸﺮﻛﺔ أر إس أﻳﮫ ﻟﻠﺘﺄﻣ�ن �� هﻮ�ﻎ �ﻮ�ﻎ

ﻣﻦ  – 2011ﺣ�ى 2019

اﳌﺪﻳﺮ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻹﻣﺎرات واﻟﺒﺤﺮ�ﻦ وا�خﺎﺻﺔ �ﺸﺮﻛﺔ رو�ﺎل أﻧﺪ ﺻﺎن أﻟﻴﺎ�ﺲ)اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ(

 – 2019ﺣ�ى ﺗﺎر�ﺨﮫ

اﻟﺮﺋيﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﺸﺮﻛﺔ) ، (Execme Ltdاﳌﻤﻠﻜﺔ اﳌﺘﺤﺪة

 .4اﻟﻌﻀﻮ�ﺔ ا�حﺎﻟﻴﺔ �� ﻣﺠﺎﻟﺲ إدارات ﺷﺮ�ﺎت ﻣﺴﺎهﻤﺔ أﺧﺮى )ﻣﺪرﺟﺔ أو ﻏ�� ﻣﺪرﺟﺔ( أو أي ﺷﺮﻛﺔ أﺧﺮى ًأﻳﺎ �ﺎن ﺷ�ﻠهﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮ�ﻲ أو اﻟ�جﺎن اﳌﻨبﺜﻘﺔ ﻣ��ﺎ
م
1
2

ﺻﻔﺔ اﻟﻌﻀﻮ�ﺔ

ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻌﻀﻮ�ﺔ )ﺑﺼﻔﺘﮫ

)ﺗﻨﻔﻴﺬي ،ﻏ��

اﻟ�خﺼﻴﺔ ،ﻣﻤﺜﻞ ﻋﻦ

ﺗﻨﻔﻴﺬي ،ﻣﺴﺘﻘﻞ(

�خﺼﻴﺔ اﻋﺘﺒﺎر�ﺔ(
ﻣﻤﺜﻞ ﻋﻦ �خﺼﻴﺔ اﻋﺘﺒﺎر�ﺔ

�جﻨﺔ اﻹﺳتﺜﻤﺎر

ﻣﻤﺜﻞ ﻋﻦ �خﺼﻴﺔ إﻋﺘﺒﺎر�ﺔ

رﺋيﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻻدارة

اﺳﻢ اﻟﺸﺮﻛﺔ

اﻟنﺸﺎط اﻟﺮﺋيﺲ

ﺷﺮﻛﺔ رو�ﺎل أﻧﺪ ﺻﻦ اﻟﻼﻳنﺲ ﻟﻠﺘﺄﻣ�ن )اﻟﺸﺮق

ﺗﺄﻣ�ن

ﺗﻨﻔﻴﺬي

ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺘﺄﻣ�ن اﻷهﻠﻴﺔ ,ش.م.ع.ع

ﺗﺄﻣ�ن

ﻏ�� ﺗﻨﻔﻴﺬي

اﻷوﺳﻂ( ا�حﺪودة ش.م.ب.م

ﻋﻀﻮ�ﺔ اﻟ�جﺎن

اﻟﺸ�ﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮ�ﻲ
ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ
ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎهﻤﺔ
ﺑﺤﺮ�نﻴﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ
ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎهﻤﺔ ﻋﻤﺎﻧﻴﺔ
ﻣﺪرﺟﺔ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ﻧﻣوذج رﻗم ) (1اﻟﺳﯾرة اﻟذاﺗﯾﺔ

 .1اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟ�خﺼﻴﺔ ﻟﻠﻌﻀﻮ اﳌﺮ�ح
اﻻﺳﻢ اﻟﺮ�ﺎ��
ا�جنﺴﻴﺔ

ﺻﺎ�ح ﺣﻤﺪ ﺻﺎ�ح اﻟﺸنﻴﻔﻲ
ﺳﻌﻮدي

ﺗﺎر�ﺦ اﳌﻴﻼد

26/06/1387

 .2اﳌﺆهﻼت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻟﻠﻌﻀﻮ اﳌﺮ�ح
م

اﳌﺆهﻞ

اﻟﺘﺨﺼﺺ

ﺗﺎر�ﺦ ا�حﺼﻮل ﻋ�� اﳌﺆهﻞ

اﺳﻢ ا�جهﺔ اﳌﺎﻧﺤﺔ

1

ﺑ�ﺎﻟﻮر�ﻮس

اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻷﻋﻤﺎل )ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ(

1990

ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳌﻠﻚ ﺳﻌﻮد

2

ﻣﺎﺟﺴﺘ��

إدارة اﻷﻋﻤﺎل  ،ا�حﺎﺳﺒﺔ اﻟﺮﺋيﺴﻴﺔ

1995

ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﺎﻧﺖ ﻟﻮيﺲ  ،اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮ�ﻜﻴﺔ

3

دﻛﺘﻮراﻩ

إدارة اﻷﻋﻤﺎل  /ا�حﺎﺳﺒﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺮﺋيﺴﻴﺔ
واﳌﺮاﺟﻌﺔ

2002

ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻓﻠﻮر�ﺪا أﺗﻼﻧتﻴﻚ  ،اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة
اﻷﻣﺮ�ﻜﻴﺔ

 .3ا�خ��ات اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻟﻠﻌﻀﻮ اﳌﺮ�ح
اﻟﻔ��ة

ﻣﺠﺎﻻت ا�خ��ة

2019 - 2003

أﺳﺘﺎذ ﻣﺸﺎرك �� ا�حﺎﺳﺒﺔ ,ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳌﻠﻚ ﺳﻌﻮد ,اﻟﺮ�ﺎض

 2008ﺣ�ى اﻵن

اﻟﺴﻜﺮﺗ�� اﻟﻌﺎم اﳌ�ﻠﻒ ﳌﺆﺳﺴﺔ ﺳﻌﻔﺔ وﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ,اﻟﺮ�ﺎض ,اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮ�ﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ

 .4اﻟﻌﻀﻮ�ﺔ ا�حﺎﻟﻴﺔ �� ﻣﺠﺎﻟﺲ إدارات ﺷﺮ�ﺎت ﻣﺴﺎهﻤﺔ أﺧﺮى )ﻣﺪرﺟﺔ أو ﻏ�� ﻣﺪرﺟﺔ( أو أي ﺷﺮﻛﺔ أﺧﺮى ًأﻳﺎ �ﺎن ﺷ�ﻠهﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮ�ﻲ أو اﻟ�جﺎن اﳌﻨبﺜﻘﺔ ﻣ��ﺎ
ﺻﻔﺔ اﻟﻌﻀﻮ�ﺔ

ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻌﻀﻮ�ﺔ )ﺑﺼﻔﺘﮫ

)ﺗﻨﻔﻴﺬي ،ﻏ��

اﻟ�خﺼﻴﺔ ،ﻣﻤﺜﻞ ﻋﻦ

ﺗﻨﻔﻴﺬي ،ﻣﺴﺘﻘﻞ(

�خﺼﻴﺔ اﻋﺘﺒﺎر�ﺔ(
�خﺼﻴﺔ

ﻋﻀﻮ �جﻨﺔ اﳌﺮاﺟﻌﺔ
ﻋﻀﻮ �جﻨﺔ اﳌﺮاﺟﻌﺔ

ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ إدارة

م

اﺳﻢ اﻟﺸﺮﻛﺔ

اﻟنﺸﺎط اﻟﺮﺋيﺲ

1

ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺳﻴ��ا اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ

اﻟﺴﻠﻊ اﻹﺳ��ﻼﻛﻴﺔ اﻟﻜﻤﺎﻟﻴﺔ

ﻣﺴﺘﻘﻞ

2

اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻮرق

اﳌﻮاد اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ

ﻣﺴﺘﻘﻞ

�خﺼﻴﺔ

3

ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺳﻌﻔﺔ

�ﻌﺰ�ﺰ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺮﺋيﺴﺔ اﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ��

ﻏ�� ﺗﻨﻔﻴﺬي

�خﺼﻴﺔ

4

اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ واﻟن�اهﺔ �� اﳌﻤﻠﻜﺔ

ﻋﻀﻮ�ﺔ اﻟ�جﺎن

اﻟﺸ�ﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮ�ﻲ
ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ
ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺪرﺟﺔ
ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺪرﺟﺔ

ذات ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻣﺤﺪودة

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

د .هاشم بن عبدالله بن هاشم النمر
سعودي
صفة شخصية

تاريخ الميالد
طبيعة العضوية

 1331 -3 – 1هــ
مستقل

 .2المؤهالت العلمية للعضو المرشح
1
2

المؤهل

التخصص

تاريخ الحصول عليه

الجهة المانحة

الدكتوراه
الماجستير

بنوك و مالية
بنوك و مالية

2112
2113

الماجستير

التخطيط االستراتيجي

2112

Durham University - UK
Griffith University – Australia
Maastricht School of Management – Jeddah
)Branch (School Headquarter in Netherland

1338

جامعة الملك عبدالعزيز – جدة

2112

Pittsburgh Institute of Aeronautics - USA

3

بكاوريوس

4

دبلوم عالي

هندسة إنتاج وتصميم
النظم الميكانيكية
هندسة الطائرات

 .3الخبرات العملية للعضو المرشح
الفترة
2112 - 2112
2113-2112
2121 - 2117
 - 2117اآلن
2117 - 2112
2117 - 2112
2112 - 2112
 – 2121إلى األن

مجاالت الخبرة
رئيس قسم إدارة المعلومات  -جامعة جدة
وكيل كلية األعمال  -جامعة جدة
مشرف عام مركز اإلبداع وريادة األعمال
ناظر أوقاف أل النمر الذرية
نائب رئيس لجنة الضيافة – غرفة جدة
عضو لجنة السياحة – غرفة جدة
رئيس قسم إدارة المعلومات
عضو مجلس إدارة جمعية "المشورة اإلجتماعية" المتخصصة في مجال العمل الخيري االجتماعي –
إحدى الجمعيات التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية ( الترشيح بالتصويت).

 .1العضوية الحالية في مجال إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أيا ً كان شكلها القانوني أو اللجان
المنبثقة منها
طبيعة العضوية
الشكل
صفة العضوية
عضوية
(بصفته الشخصية،
م
القانوني
(تنفيذي ،غير
النشاط الرئيس
اسم الشركة
اللجان
ممثل عن شخصية
للشركة
تنفيذي ،مستقل)
اعتبارية)
 1لم يتم الترشيح من قبل
2
3
1

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ﻧﻣوذج رﻗم ) (1اﻟﺳﯾرة اﻟذاﺗﯾﺔ

 .1اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟ�خﺼﻴﺔ ﻟﻠﻌﻀﻮ اﳌﺮ�ح
اﻻﺳﻢ اﻟﺮ�ﺎ��

ﺟﻮﻧﺜﺎن ﻛﻮب
ن
ﺑ��ﻄﺎي
ي

ا�جنﺴﻴﺔ

ﺗﺎر�ﺦ اﳌﻴﻼد

1979/06/30

 .2اﳌﺆهﻼت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻟﻠﻌﻀﻮ اﳌﺮ�ح
م

اﳌﺆهﻞ

اﻟﺘﺨﺼﺺ

ﺗﺎر�ﺦ ا�حﺼﻮل ﻋ�� اﳌﺆهﻞ

اﺳﻢ ا�جهﺔ اﳌﺎﻧﺤﺔ

1

دورة اﳌﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ

ﺣﻘﻮق

2004

�ﻠﻴﺔ ا�حﻘﻮق ) (BPPاﳌﻤﻠﻜﺔ اﳌﺘﺤﺪة

2

دﺑﻠﻮم اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ

ﺣﻘﻮق

2003

�ﻠﻴﺔ ا�حﻘﻮق ) (BPPاﳌﻤﻠﻜﺔ اﳌﺘﺤﺪة

3

درﺟﺔ اﳌﺎﺟﺴﺘ��

ﺗﺎر�ﺦ

2002

ﺟﺎﻣﻌﺔ أدﻧ��ة

 .3ا�خ��ات اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻟﻠﻌﻀﻮ اﳌﺮ�ح
اﻟﻔ��ة

ﻣﺠﺎﻻت ا�خ��ة

 – 2017ﺣﺘﻰ ﺗﺎرﯾﺨﮫ

ً
رﺋيﺲ اﻟﺸﺆون اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ،اﳌﻤﻠﻜﺔ اﳌﺘﺤﺪة ودوﻟﻴﺎ ،ﻣﻊ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ رو�ﺎل آﻧﺪ ﺻﻦ اﻟﻼﻳﻦ

ﻣﺎرس  – 2016ﺣ�ى ﻓ��اﻳﺮ 2017

اﳌﺴتﺸﺎر اﻹداري ﻟﺪى ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ رو�ﺎل اﻧﺪ ﺻﻦ اﻟﻼﻳنﺲ اﳌﻤﻠﻜﺔ اﳌﺘﺤﺪة

ﻳﻮﻧﻴﻮ  – 2013ﻣﺎرس 2016

ﻣﺴتﺸﺎر ﻗﺎﻧﻮ�ﻲ ﻟﺪى ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ رو�ﺎل اﻧﺪ ﺻﻦ اﻟﻼﻳنﺲ اﳌﻤﻠﻜﺔ اﳌﺘﺤﺪة

2013 - 1997

ﺳﺘﺔ ﻋﺸﺮ ً
ﻋﺎﻣﺎ ﻣﻦ ا�خ��ة �� وﻇﺎﺋﻒ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻊ ﻣ�ﺎﺗﺐ ا�حﺎﻣﺎة �� اﳌﻤﻠﻜﺔ اﳌﺘﺤﺪة

 .4اﻟﻌﻀﻮ�ﺔ ا�حﺎﻟﻴﺔ �� ﻣﺠﺎﻟﺲ إدارات ﺷﺮ�ﺎت ﻣﺴﺎهﻤﺔ أﺧﺮى )ﻣﺪرﺟﺔ أو ﻏ�� ﻣﺪرﺟﺔ( أو أي ﺷﺮﻛﺔ أﺧﺮى ًأﻳﺎ �ﺎن ﺷ�ﻠهﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮ�ﻲ أو اﻟ�جﺎن اﳌﻨبﺜﻘﺔ ﻣ��ﺎ
م

1

اﺳﻢ اﻟﺸﺮﻛﺔ
ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺘﺄﻣ�ن اﻷهﻠﻴﺔ ,ش.م.ع.ع،
ﻋﻤﺎن

اﻟنﺸﺎط اﻟﺮﺋيﺲ

ﺗﺄﻣ�ن

ﺻﻔﺔ اﻟﻌﻀﻮ�ﺔ

ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻌﻀﻮ�ﺔ )ﺑﺼﻔﺘﮫ

)ﺗﻨﻔﻴﺬي ،ﻏ��

اﻟ�خﺼﻴﺔ ،ﻣﻤﺜﻞ ﻋﻦ

ﺗﻨﻔﻴﺬي ،ﻣﺴﺘﻘﻞ(

�خﺼﻴﺔ اﻋﺘﺒﺎر�ﺔ(

ﻏ�� ﺗﻨﻔﻴﺬي

ﻋﻀﻮ�ﺔ اﻟ�جﺎن

اﻟﺸ�ﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮ�ﻲ
ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ

ﻣﻤﺜﻞ ﻋﻦ �خﺼﻴﺔ إﻋﺘﺒﺎر�ﺔ ﻧﺎﺋﺐ رﺋيﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎهﻤﺔ
اﻹدارة

ﻋﻤﺎﻧﻴﺔ ﻣﺪرﺟﺔ

اﻟﺴ�ة اﻟﺬاﺗ�ﺔ
ﻧﻤﻮذج رﻗﻢ )(1
ي
 .1اﻟﺒ�ﺎﻧﺎت اﻟﺸﺨﺼ�ﺔ ﻟﻠﻌﻀﻮ اﻟﻤﺮﺷﺢ
اﻟﺨﻀ�ي
ﻋ�
اﻟ��ﺎ�
اﻻﺳﻢ
ي
ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ ﻋبﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ي
ي
اﻟﺠنﺴ�ﺔ

ﺗﺎر�ـ ــﺦ اﻟﻤ�ﻼد

ﺳﻌﻮدي

 .2اﻟﻤﺆﻫﻼت اﻟﻌﻠﻤ�ﺔ ﻟﻠﻌﻀﻮ اﻟﻤﺮﺷﺢ
اﻟﺘﺨﺼﺺ
اﻟﻤﺆﻫﻞ

1406/09/20ه

ﺗﺎر�ـ ــﺦ اﻟﺤﺼﻮل اﺳﻢ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺎﻧﺤﺔ
ﻋ� اﻟﻤﺆﻫﻞ

بكﺎﻟﻮر�ﻮس

إدارة أﻋﻤﺎل

2014

ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﻠﻚ ﻋبﺪ اﻟﻌ��ﺰ

ﻣﺎﺟﺴﺘ�
ي

إدارة أﻋﻤﺎل

2019

ﺟﺎﻣﻌﺔ  IEﻟﻸﻋﻤﺎل بﻤﺪر�ﺪ ،أﺳبﺎﻧ�ﺎ

دبﻠﻮم – ﺷﻬﺎدة ت
ﻣﺤ�ف

ﻣﻮارد ش
���ﺔ

2011

ف
ﻣﻌﻬﺪ ﺗﻄ��ﺮ اﻷﻓﺮاد ي� ﺑ��ﻄﺎﻧ�ﺎ CIPD

ﺷﻬﺎدة ت
ﻣﺤ�ف SPHRi

ﻣﻮارد ش
���ﺔ

2010

اﻟﺠﻤﻌ�ﺔ اﻷﻣ��ﻜ�ﺔ ﻟﻠﻤﻮارد
ش
اﻟب��ﺔ SHRM

2018

ش
دي
�ﻛﺔ بﻼدﻳﻮم ﻟﻼﺳتﺸﺎرات  ،ب ي

ت
ت
)اﺳ�اﺗ�ﺠ�ﺎت
ﻣﺤ�ف ﻣﻌﺘﻤﺪ
ﺷﻬﺎدة
ت
اﻹﺳ�اﺗ�ﺠ�ﺔ
ت
اﺗ��(
بﻄﺎﻗﺎت اﻟﺘﻮازن اﻹﺳ� ب ي
ت
اﻟﻤﻮارد
اﺳ�اﺗ�ﺠ�ﺎت
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻤﻮارد ش
2018
اﻟب��ﺔ اﻟﺘﻨﻔ�ﺬي اﻟﻤﺘﻘﺪم
ش
اﻟب��ﺔ واﻟﻘ�ﺎدات

ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣتﺸﻐﻦ روس ﻟﻺﻋﻤﺎل ،ﻣتﺸﻐﻦ
اﻟﻮﻻ�ﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة

اﻟﺨ�ات اﻟﻌﻤﻠ�ﺔ ﻟﻠﻌﻀﻮ اﻟﻤﺮﺷﺢ
.3
ب
ت
اﻟﺨ�ة
اﻟﻔ�ة
ﻣﺠﺎﻻت ب
ت
ﺣى اﻻن
2019

ت
اﻟﻤﺸ�ﻛﺔ ،اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻮﻃين ي ﻟﻠﺘﺨﺼ�ﺺ
ﻧﺎﺋﺐ اﻟﺮﺋ�ﺲ اﻟﺘﻨﻔ�ﺬي ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت
اﻟب��ﺔ ،ش
ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎم اﻟﻤﻮارد ش
اﻟ�ﻛﺔ اﻟﻮﻃﻨ�ﺔ ﻟﻺﺳكﺎن

2018 2017

ﻣﺴتﺸﺎر رﺋ�ﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻓﻮﻟ�ﺲ واﺟﻦ

2017 2015

ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎم اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺴﺎﻧﺪة ،اﻟﻤﻮارد ش
اﻟب��ﺔ ،ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻓﻮﻟ�ﺲ واﺟﻦ

2015 2011

ﻣﺪﻳﺮ إدارة اﻟﻤﻮارد ش
اﻟﺘﻨﻈ�� ،ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻔ�ﺼﻠ�ﺔ
اﻟب��ﺔ واﻟﺘﻄ��ﺮ
ي

2011 2004

ت
ﺧ�ات إدارة ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ بﺎﻟﻤﻮارد ش
اﻟﻤﺸ��ﺎت ،اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻹدار�ﺔ ،ﺗﻘﻨ�ﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت،
اﻟب��ﺔ،
ب
اﻟﻤﺎﻟ�ﺔ

2019 2017

�
ض
ن
اﻟﻘﺎﻧﻮى
ﻏ� ﻣﺪرﺟﺔ( او أي ش�ﻛﺔ أﺧﺮى أ�ﺎ كﺎن ﺷكﻠﻬﺎ
 .4اﻟﻌﻀ��ﺔ اﻟﺤﺎﻟ�ﺔ ي� ﻣﺠﺎﻟﺲ إدارات ش�كﺎت ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ أﺧﺮى )ﻣﺪرﺟﺔ او ي
ي
أو اﻟﻠﺠﺎن اﻟﻤﻨبﺜﻘﺔ ﻣﻨﻬﺎ:
ين
اﺳﻢ ش
ﺻﻔﺔ
اﻟﻌﻀ��ﺔ ﻃﺒ�ﻌﺔ اﻟﻌﻀ��ﺔ ﻋﻀ��ﺔ اﻟﻠﺠﺎن
اﻟنﺸﺎط اﻟﺮﺋ�ﺲ
اﻟ�ﻛﺔ
اﻟﺸكﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮ ي
ﻏ� )بﺼﻔﺘﻪ
)ﺗﻨﻔ�ﺬي،
ي
ﺗﻨﻔ�ﺬي ،ﻣﺴﺘﻘﻞ( اﻟﺸﺨﺼ�ﺔ ،ﻣﻤﺜﻞ
ﺷﺨﺼ�ﺔ
ﻋﻦ
اﻋﺘبﺎر�ﺔ
ش�ﻛﺔ ﺗﺤﺎﻟﻒ اﻷﻓﻖ

ﺧﺪﻣﺎت اﻻﻋﻤﺎل
ﻏ� ﺗﻨﻔ�ﺬي /ش��ﻚ
ي
وﺣﺎﺿﻨﺔ أﻋﻤﺎل

ﺷﺨﺼ�ﺔ

ﻻ ﻳﻨﻄﺒﻖ

ذات ﻣﺴﺆوﻟ�ﺔ
)ﻏ�
ﻣﺤﺪودة ي
ﻣﺪرﺟﺔ(

ش�ﻛﺔ ﻧﺨبﺔ اﻟﺨﻠﻴﺞ

ﻏ� ﺗﻨﻔ�ﺬي /ش��ﻚ
ي

ﺷﺨﺼ�ﺔ

ﻻ ﻳﻨﻄﺒﻖ

ذات ﻣﺴﺆوﻟ�ﺔ
)ﻏ�
ﻣﺤﺪودة ي
ﻣﺪرﺟﺔ(

ﺷﺨﺼ�ﺔ

ﻟﺠﻨﺔ ذات ﻣﺴﺆوﻟ�ﺔ
رﺋ�ﺲ
ت
)ﻏ�
اﻟ�ﺷ�ﺤﺎت
ﻣﺤﺪودة ي
واﻟﻤكﺎﻓﺌﺎت )ﻣﻦ ﻣﺪرﺟﺔ(
ﺧﺎرج اﻟﻤﺠﻠﺲ

اﻻﺳتﺸﺎرات اﻹدار�ﺔ
واﻟﻤﻮارد ش
اﻟب��ﺔ

ين
ش�ﻛﺔ ﺟﻠﻮب ﻣ�ﺪ اﻟﺴﻌﻮد�ﺔ إدارة وﺛﺎﺋﻖ
اﻟﺘﺄﻣن ﻣﺴﺘﻘﻞ
اﻟﻄي
بي

ش�ﻛﺔ إﺗﺤﺎد ﻋﺬ�ﺐ
ﻟﻺﺗﺼﺎﻻت

ﺧﺪﻣﺎت اﻹﺗﺼﺎﻻت

اﻟﺴﻠﻊ اﻻﺳﺘﻬﻼ��ﺔ
ش�ﻛﺔ ﺗﺒﻮك ﻟﻠﺘﻨﻤ�ﺔ اﻟﺰراﻋ�ﺔ
اﻷﺳﺎﺳ�ﺔ

ش�ﻛﺔ ﻣﻬﺎرة ﻟﻠﻤﻮارد ش
اﻟب��ﺔ

اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﺠﺎر�ﺔ
واﻟﻤﻬﻨ�ﺔ

ﻣﺴﺘﻘﻞ

ﺷﺨﺼ�ﺔ

ﻋﻀﻮ
ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻋﺎﻣﺔ
إدارة ورﺋ�ﺲ ﻟﺠﻨﺔ
ت
اﻟ�ﺷ�ﺤﺎت
واﻟﻤكﺎﻓﺌﺎت

ﻣﺴﺘﻘﻞ

ﺷﺨﺼ�ﺔ

ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ
إدارة

ﻣﺴﺘﻘﻞ

ﺷﺨﺼ�ﺔ

ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻋﺎﻣﺔ

ﻋﻀﻮ
ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻋﺎﻣﺔ
إدارة ورﺋ�ﺲ ﻟﺠﻨﺔ
ت
اﻟ�ﺷ�ﺤﺎت
واﻟﻤكﺎﻓﺌﺎت

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ﻧﻣوذج رﻗم ) (1اﻟﺳﯾرة اﻟذاﺗﯾﺔ

 .1اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟ�خﺼﻴﺔ ﻟﻠﻌﻀﻮ اﳌﺮ�ح
ﻣﺎرﺗﻦ رو�ﺞ

اﻻﺳﻢ اﻟﺮ�ﺎ��
ﺳﻮيﺴﺮي

ا�جنﺴﻴﺔ

1977/03/18م

ﺗﺎر�ﺦ اﳌﻴﻼد

 .2اﳌﺆهﻼت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻟﻠﻌﻀﻮ اﳌﺮ�ح
م

اﳌﺆهﻞ

اﻟﺘﺨﺼﺺ

ﺗﺎر�ﺦ ا�حﺼﻮل ﻋ�� اﳌﺆهﻞ

اﺳﻢ ا�جهﺔ اﳌﺎﻧﺤﺔ

1

ﺑ�ﺎﻟﺮو�ﻮس

إدارة أﻋﻤﺎل اﻟﺘﺄﻣ�ن

1997

�ﻠﻴﺔ إدارة اﻷﻋﻤﺎل ﻓﻴﻨ��ﺗﻮر

2

ﻣﺎﺟﺴﺘ��

ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻀﺮاﺋﺐ اﻟﺪوﻟﻴﺔ

2007

أ�ﺎدﻳﻤﻴﺔ اﻟﻀﺮاﺋﺐ اﻟﺴﻮيﺴﺮ�ﺔ

 .3ا�خ��ات اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻟﻠﻌﻀﻮ اﳌﺮ�ح
اﻟﻔ��ة

ﻣﺠﺎﻻت ا�خ��ة

2001 – 2004

اﻟﻌﻀﻮ اﳌﻨﺘﺪب ،اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻠﻌﻤﻼء ،ﻓﻴﻨ��ﺗﻮر

2005 – 2007

اﻟﺮﺋيﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﻠﻤﺠﻤﻊ اﻟﺴﻮيﺴﺮي ﻟﺘﺄﻣ�ن اﻟﻄ��ان ،ز�ﻮر�ﺦ

2007 – 2010

اﻟﺮﺋيﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﺸﺮﻛﺔ أﻛﺴﺎ ﻟ�حﻠﻮل ،هﻮﻧﺞ �ﻮﻧﺞ

2010 – 2012

اﻟﺮﺋيﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺎت ﻟﺸﺮﻛﺔ أﻛﺴﺎ ﻟﻠﺘﺄﻣ�ن ﺳﻨﻐﺎﻓﻮرا

2012 – 2013

اﻟﺮﺋيﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﻸﻋﻤﺎل ﻟﺸﺮﻛﺔ أﻛﺴﺎ ﻟﻠﺘﺄﻣ�ن ﺳﻨﻐﺎﻓﻮرا

2013 – 2017

اﻟﺮﺋيﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﺸﺮﻛﺔ أﻛﺴﺎ ﻟﻠﺘﺄﻣ�ن ،ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ

اﻟﻌﻀﻮ اﳌﻨﺘﺪب ﻟﺸﺮﻛﺔ أﻛﺴﺎ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻨﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ،هﻮﻧﺞ �ﻮﻧﺞ
2018 – 2019
اﻟﺮﺋيﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﺸﺮﻛﺔ أﻛﺴﺎ ﻟ�حﻠﻮل ،هﻮﻧﺞ �ﻮﻧﺞ
اﻟﺮﺋيﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻹﻣﺎرات واﻟﺒﺤﺮ�ﻦ �� ﺷﺮﻛﺔ رو�ﺎل آﻧﺪ ﺻﻦ اﻟﻼﻳنﺲ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ
ﺣ�ى اﻷن 2019 -
 .4اﻟﻌﻀﻮ�ﺔ ا�حﺎﻟﻴﺔ �� ﻣﺠﺎﻟﺲ إدارات ﺷﺮ�ﺎت ﻣﺴﺎهﻤﺔ أﺧﺮى )ﻣﺪرﺟﺔ أو ﻏ�� ﻣﺪرﺟﺔ( أو أي ﺷﺮﻛﺔ أﺧﺮى ًأﻳﺎ �ﺎن ﺷ�ﻠهﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮ�ﻲ أو اﻟ�جﺎن اﳌﻨبﺜﻘﺔ ﻣ��ﺎ
م

1
2

اﺳﻢ اﻟﺸﺮﻛﺔ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ رو�ﺎل أﻧﺪ ﺻﻦ اﻟﻼﻳنﺲ
ﻟﻠﺘﺄﻣ�ن ا�حﺪودة ش.م.ب
ﺷﺮﻛﺔ رو�ﺎل آﻧﺪ ﺻﻦ اﻟﻼ�ﺲ ﻟﻠﺘﺄﻣ�ن
)اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ(

ﺻﻔﺔ اﻟﻌﻀﻮ�ﺔ

ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻌﻀﻮ�ﺔ )ﺑﺼﻔﺘﮫ

)ﺗﻨﻔﻴﺬي ،ﻏ��

اﻟ�خﺼﻴﺔ ،ﻣﻤﺜﻞ ﻋﻦ

ﺗﻨﻔﻴﺬي ،ﻣﺴﺘﻘﻞ(

�خﺼﻴﺔ اﻋﺘﺒﺎر�ﺔ(

ﺗﺄﻣ�ن

ﻏ�� ﺗﻨﻔﻴﺬي

ﻣﻤﺜﻞ ﻋﻦ �خﺼﻴﺔ إﻋﺘﺒﺎر�ﺔ

ﺗﺄﻣ�ن

ﻏ�� ﺗﻨﻔﻴﺬي

ﻣﻤﺜﻞ ﻋﻦ �خﺼﻴﺔ إﻋﺘﺒﺎر�ﺔ

اﻟنﺸﺎط اﻟﺮﺋيﺲ

ﻋﻀﻮ�ﺔ اﻟ�جﺎن

اﻟﺸ�ﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮ�ﻲ
ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ

اﻟﻌﻀﻮ اﳌﻨﺘﺪب

ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎهﻤﺔ
ﺑﺤﺮ�نﻴﺔ ُﻣﻘﻔﻠﺔ

ﻋﻀﻮ �جﻨﺔ

ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎهﻤﺔ

اﻹﺳتﺜﻤﺎر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ﻧﻣوذج رﻗم ) (1اﻟﺳﯾرة اﻟذاﺗﯾﺔ

 .1اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟ�خﺼﻴﺔ ﻟﻠﻌﻀﻮ اﳌﺮ�ح
ﻃﺎرق ﺑﻦ ﻋﺒﺪﷲ ﺑﻦ ﺣﺴﻦ اﻟﻨﻌﻴﻢ

اﻻﺳﻢ اﻟﺮ�ﺎ��
ﺳﻌﻮدي

ا�جنﺴﻴﺔ

1974/02/10

ﺗﺎر�ﺦ اﳌﻴﻼد

 .2اﳌﺆهﻼت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻟﻠﻌﻀﻮ اﳌﺮ�ح
م

اﳌﺆهﻞ

اﻟﺘﺨﺼﺺ

ﺗﺎر�ﺦ ا�حﺼﻮل ﻋ�� اﳌﺆهﻞ

اﺳﻢ ا�جهﺔ اﳌﺎﻧﺤﺔ

1

ﺑ�ﺎﻟﻮر�ﻮس

ﻋﻠﻮم ﺣﺎﺳﺐ

1996

ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳌﻠﻚ ﺳﻌﻮد

2

ﻣﺎﺟﺴﺘ��

ﻋﻠﻮم ﺣﺎﺳﺐ

2002

ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳌﻠﻚ ﺳﻌﻮد

3

دﻛﺘﻮراﻩ

ﻧﻈﻢ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت

2006

ﺳﺪ�ﻲ اﺳ��اﻟﻴﺎ – UNSW

4
 .3ا�خ��ات اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻟﻠﻌﻀﻮ اﳌﺮ�ح
اﻟﻔ��ة

ﻣﺠﺎﻻت ا�خ��ة

2012 – 2007

ﺗﺪاول – ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎم اﻷﺻﻮل اﻹﺳتﺜﻤﺎر�ﺔ

2014 – 2012

ﻣﺼﺮف اﻟﺮاﺟ�� – ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎم ا�جﻤﻮﻋﺔ اﻹﺳ��اﺗﻴﺠﻴﺔ

2016 – 2014

وزارة اﻟﺘﺠﺎرة واﻹﺳتﺜﻤﺎر – وﻛﻴﻞ وزارة

2017 – 2016

هﻴﺌﺔ اﻟﺴﻮق اﳌﺎﻟﻴﺔ – ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ إدارة

ﺷﺮﻛﺔ اﳌﺘﻮﺳﻂ وا�خﻠﻴﺞ ﻟﻠﺘﺄﻣ�ن و�ﻋﺎدة اﻟﺘﺄﻣ�ن اﻟﺘﻌﺎو�ﻲ )ﻣﻴﺪﻏﻠﻒ( – اﻟﺮﺋيﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي
2020 – 2018
 .4اﻟﻌﻀﻮ�ﺔ ا�حﺎﻟﻴﺔ �� ﻣﺠﺎﻟﺲ إدارات ﺷﺮ�ﺎت ﻣﺴﺎهﻤﺔ أﺧﺮى )ﻣﺪرﺟﺔ أو ﻏ�� ﻣﺪرﺟﺔ( أو أي ﺷﺮﻛﺔ أﺧﺮى ًأﻳﺎ �ﺎن ﺷ�ﻠهﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮ�ﻲ أو اﻟ�جﺎن اﳌﻨبﺜﻘﺔ ﻣ��ﺎ
م

اﺳﻢ اﻟﺸﺮﻛﺔ

 1ﺷﺮﻛﺔ ﺑﻴﺎن ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻹﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ
 2ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺮﻛﺰ إﻳﺪاع اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ

اﻟنﺸﺎط اﻟﺮﺋيﺲ
ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺎت
اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻹﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ
اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ

ﺻﻔﺔ اﻟﻌﻀﻮ�ﺔ

ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻌﻀﻮ�ﺔ )ﺑﺼﻔﺘﮫ

)ﺗﻨﻔﻴﺬي ،ﻏ��

اﻟ�خﺼﻴﺔ ،ﻣﻤﺜﻞ ﻋﻦ

ﺗﻨﻔﻴﺬي ،ﻣﺴﺘﻘﻞ(

�خﺼﻴﺔ اﻋﺘﺒﺎر�ﺔ(

ﻏ�� ﺗﻨﻔﻴﺬي
ﻣﺴﺘﻘﻞ

ﻋﻀﻮ�ﺔ اﻟ�جﺎن

ﻣﻤﺜﻞ ﻋﻦ �خﺼﻴﺔ اﻋﺘﺒﺎر�ﺔ ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ إدارة
ﻣﺴﺘﻘﻞ

ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ إدارة
و�جﻨﺔ ا�خﺎﻃﺮ

اﻟﺸ�ﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮ�ﻲ
ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ
ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎهﻤﺔ
ﻣﻘﻔﻠﺔ
ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎهﻤﺔ

منوذج رقم ( )1للسرية الذاتية
أ) البياانت الشخصية للعضو املرشح
االسم الرابعي

اثمر مسفر عوض الوادعي

اجلنسية

سعودي

اتريخ امليالد

1404/02/28

ب) املؤهالت العلمية للعضو املرشح

م

املؤهل

1

ماجستري

التخصص

اتريخ احلصول على املؤهل

اسم اجلهة املناحة

إدارة أعمال

2016

جامعة اليمامة

ج) اخلربات العملية للعضو املرشح

الفرتة

جماالت اخلربة

 2006إىل 2013

مساعد مدير -الرقابة الداخلية مجموعة سامبا المالية

 2013إىل 2014

مساعد مدير -المراجعة الداخلية مرصف اإلنماء

 2014إىل 2017

مساعد مدير -المراجعة الداخلية  -البنك األول

 2017إىل 2018

الرئيس التنفيذي للمراجعة الداخلية  -رشكة اليرس لإلجاره والتمويل
أكسبس -الرئيس التنفيذي للمراجعة الداخلية
رشكة أمريكان
ر

 2018ى
حت ا2019
نوفمب 2019
ابريل  2019إىل
ر

مجموعة سامبا المالية – مدير برنامج المراجعة الداخلية

ديسمب  - 2019ابريل 2021
ر

الهيئة العامة للجمارك  -مدير عام اإلدارة العامة للمراجعة الداخلية

ابريل  2021ى
حت األن

المدير التنفيذي للمراجعة الداخلية -صندوق تنمية الموارد ر
البرسية

د) العضوية احلالية يف جمالس إدارة شركات مسامهة أخرى (مدرجة أو غري مدرجة) أو أي شركة أخرى أايًكان شكلها القانوين أو اللجان املنبثقة منها:
م

1

اسم الشركة

الوطت
العرب
البنك
ري
ي

النشاط

صفة العضوية (تنفيذي ،غري

الرئيسي

تنفيذي ،مستقل)

البنوك

مستقل

طبيعة العضوية (بصفته

الشخصية ،ممثل شخصية

عضوية اللجان

اعتبارية)
صفة الشخصية

عضو مجلس اإلدارة
رئيس لجنة المراجعة
عضو لجنة
ى
البشيحات والمكافأت

الشكل القانوين
للشركة

مدرجه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ﻧﻣوذج رﻗم ) (1اﻟﺳﯾرة اﻟذاﺗﯾﺔ

 .1اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟ�خﺼﻴﺔ ﻟﻠﻌﻀﻮ اﳌﺮ�ح
Paul Grigg

اﻻﺳﻢ اﻟﺮ�ﺎ��
ﺑﺮ�ﻄﺎ�ﻲ

ا�جنﺴﻴﺔ

1976/12/13

ﺗﺎر�ﺦ اﳌﻴﻼد

 .2اﳌﺆهﻼت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻟﻠﻌﻀﻮ اﳌﺮ�ح
م

اﳌﺆهﻞ

اﻟﺘﺨﺼﺺ

ﺗﺎر�ﺦ ا�حﺼﻮل ﻋ�� اﳌﺆهﻞ

اﺳﻢ ا�جهﺔ اﳌﺎﻧﺤﺔ

1

بكﺎﻟﻮر�ﻮس

إدارة اﻻﻋﻤﺎل

The University of Warwick

1999

2

ﻣﺎﺟﺴﺘ�
ي

إدارة اﻻﻋﻤﺎل و بﺤﻮث اﻟﻌﻤﻠ�ﺎت

The University of Warwick

2000

3
 .3ا�خ��ات اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻟﻠﻌﻀﻮ اﳌﺮ�ح
ﻣﺠﺎﻻت ا�خ��ة

اﻟﻔ��ة
بﻓ�اﻳﺮ  – 2020ت
ﺣى اﻵن

إدارة ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ وﻣﺪﻳﺮ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟتﺸﻐ�ﻠ�ﺔ  -ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ رو�ﺎل آﻧﺪ ﺻﻦ اﻟﻶﻳنﺲ
ﻣﺪﻳﺮ ﻋﻤﻠ�ﺎت اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ  -ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ رو�ﺎل آﻧﺪ ﺻﻦ اﻟﻶﻳنﺲ

بﻓ�اﻳﺮ  – 2018ﻳﻨﺎﻳﺮ 2020

 - Principalﻣﺪﻳﺮ ﻓ��ﻖ اﻟﻘ�ﺎدة

ﻳﻮﻟﻴﻮ  – 2016ﻳﻨﺎﻳﺮ 2018

ش
� ﻟﻼﺳتﺸﺎرات
اﻟﻌﻀﻮ اﻟﻤﻨﺘﺪب  /ﻣﺴتﺸﺎر – �ﻛﺔ ب يي ام ب ي

ﻣﺎرس  – 2015ﻳﻮﻧﻴﻮ 2016

� ال ت يي
ﻣﺪﻳﺮ ب
اﻟ�ﻧﺎﻣﺞ  /اﻟﻌﻤﻠ�ﺎت – ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ � ي
ين
ﻟﻠﺘﺄﻣن
اﻟ�ﻧﺎﻣﺞ – ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ رو�آل اﻧﺪ ﺻﻦ
ﻣﺪﻳﺮ ب

أ�ﺘ��ﺮ  – 2007بﻓ�اﻳﺮ 2015

اﻟ�ق اﻷوﺳﻂ وأورو�ﺎ ش
رﺋ�ﺲ اﻟﻌﻤﻠ�ﺎت ف� ش
ين
ﻟﻠﺘﺄﻣن
اﻟ�ﻗ�ﺔ – ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ روآل اﻧﺪ ﺻﻦ
ي
ين
ﻟﻠﺘﺄﻣن
رﺋ�ﺲ إدارة اﻟﻤﺸﺎر� ــﻊ اﻟﺘﺠﺎر�ﺔ – ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ رو�آل آﻧﺪ ﺻﻦ اﻟﻼﻳنﺲ
ت
ي�
ين
ﻟﻠﺘﺄﻣن
اﻟتﺸﻐ��  -ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ رو�آل آﻧﺪ ﺻﻦ اﻟﻼﻳنﺲ
اﺗ��
ﻣﺪﻳﺮ
واﻟﺘﻤ�
اﻟﻌﺎﻟ�
ي
اﻟﺘﻐﻴ� اﻻﺳ� � ي
ي
ي

أ�ﺘ��ﺮ  – 2006أ�ﺘ��ﺮ 2007

ﻣﺪﻳﺮ ف ي� اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟ�ﺔ وﻣﻤﺎرﺳﺔ ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻟﺘﻮر�ﺪ – ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ د�ﻠ��ﺖ

ﺳبﺘﻤ� 2006
ﺳبﺘﻤ� – 2000
ب
ب

يف
ش
يف
أ�ﺴﻨت�
اﻟتﺸﻐ�� – ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ
واﻟﺘﻤ�
اﻟﺘﺄﻣن
ﻣﺪﻳﺮ ف ي� اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟ�ﺔ  ،ﻣﺘﺨﺼﺺ ف ي�
ي

 .4اﻟﻌﻀﻮ�ﺔ ا�حﺎﻟﻴﺔ �� ﻣﺠﺎﻟﺲ إدارات ﺷﺮ�ﺎت ﻣﺴﺎهﻤﺔ أﺧﺮى )ﻣﺪرﺟﺔ أو ﻏ�� ﻣﺪرﺟﺔ( أو أي ﺷﺮﻛﺔ أﺧﺮى ًأﻳﺎ �ﺎن ﺷ�ﻠهﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮ�ﻲ أو اﻟ�جﺎن اﳌﻨبﺜﻘﺔ ﻣ��ﺎ
م

اﺳﻢ اﻟﺸﺮﻛﺔ

1

ﻻﻳﻨﻄﺒﻖ

اﻟنﺸﺎط اﻟﺮﺋيﺲ

ﺻﻔﺔ اﻟﻌﻀﻮ�ﺔ

ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻌﻀﻮ�ﺔ )ﺑﺼﻔﺘﮫ

)ﺗﻨﻔﻴﺬي ،ﻏ��

اﻟ�خﺼﻴﺔ ،ﻣﻤﺜﻞ ﻋﻦ

ﺗﻨﻔﻴﺬي ،ﻣﺴﺘﻘﻞ(

�خﺼﻴﺔ اﻋﺘﺒﺎر�ﺔ(

ﻋﻀﻮ�ﺔ اﻟ�جﺎن

اﻟﺸ�ﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮ�ﻲ
ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ

اﻟﺑﻧد اﻟﺛﺎﻧﻲ
اﻟﺘﺼ ـ ـ ــﻮ�ﺖ ﻋ� ـ ـ ــ� �ﺸ ـ ـ ــﻜﻴﻞ �جﻨ ـ ـ ــﺔ اﳌﺮاﺟﻌ ـ ـ ــﺔ وﺗﺤﺪﻳ ـ ـ ــﺪ ﻣهﺎﻣه ـ ـ ــﺎ وﺿ ـ ـ ــﻮاﺑﻂ ﻋﻤﻠه ـ ـ ــﺎ وﻣ�ﺎﻓ ـ ـ ــﺂت أﻋﻀ ـ ـ ــﺎ��ﺎ
ﻟﻠـ ـ ـ ــﺪورة ا�جﺪﻳـ ـ ـ ــﺪة اﺑﺘـ ـ ـ ـ ً
ـﺪاء ﻣـ ـ ـ ــﻦ ﺗـ ـ ـ ــﺎر�ﺦ إ�ﻌﻘـ ـ ـ ــﺎد ا�جﻤﻌﻴـ ـ ـ ــﺔ اﻟﻌﺎﻣـ ـ ـ ــﺔ اﻟﻌﺎدﻳـ ـ ـ ــﺔ ﺑﺘـ ـ ـ ــﺎر�ﺦ 2021/11/16م
ً
وﺣ� ـ ـ ــى اﻧ�� ـ ـ ــﺎء اﻟ ـ ـ ــﺪورة � ـ ـ ــ� ﺗ ـ ـ ــﺎر�ﺦ 2024/11/15م  ،ﻋﻠﻤ ـ ـ ــﺎ أن اﳌﺮ� ـ ـ ــح�ن )اﳌﺮﻓﻘ ـ ـ ــﺔ ﺳ ـ ـ ــ��هﻢ اﻟﺬاﺗﻴ ـ ـ ــﺔ(
هﻢ:
 اﻟﺪﻛﺘﻮر /ﺻﺎ�ح ﺑﻦ ﺣﻤﺪ اﻟﺸنﻴﻔﻲ ،ﻋﻀﻮ ﻣﺴﺘﻘﻞ اﻟﺪﻛﺘﻮر /أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺴﻠﻤﺎن ،ﻋﻀﻮ ﻣﻦ ﺧﺎرج ا�جﻠﺲ -اﻷﺳﺘﺎذ /أﻳﻤﻦ ﺑﻦ ﺻﺎ�ح اﻟﻐﺎﻣﺪي ،ﻋﻀﻮ ﻣﻦ ﺧﺎرج ا�جﻠﺲ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ﻧﻣوذج رﻗم ) (1اﻟﺳﯾرة اﻟذاﺗﯾﺔ

 .1اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟ�خﺼﻴﺔ ﻟﻠﻌﻀﻮ اﳌﺮ�ح
اﻻﺳﻢ اﻟﺮ�ﺎ��
ا�جنﺴﻴﺔ

ﺻﺎ�ح ﺣﻤﺪ ﺻﺎ�ح اﻟﺸنﻴﻔﻲ
ﺳﻌﻮدي

ﺗﺎر�ﺦ اﳌﻴﻼد

26/06/1387

 .2اﳌﺆهﻼت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻟﻠﻌﻀﻮ اﳌﺮ�ح
م

اﳌﺆهﻞ

اﻟﺘﺨﺼﺺ

ﺗﺎر�ﺦ ا�حﺼﻮل ﻋ�� اﳌﺆهﻞ

اﺳﻢ ا�جهﺔ اﳌﺎﻧﺤﺔ

1

ﺑ�ﺎﻟﻮر�ﻮس

اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻷﻋﻤﺎل )ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ(

1990

ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳌﻠﻚ ﺳﻌﻮد

2

ﻣﺎﺟﺴﺘ��

إدارة اﻷﻋﻤﺎل  ،ا�حﺎﺳﺒﺔ اﻟﺮﺋيﺴﻴﺔ

1995

ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﺎﻧﺖ ﻟﻮيﺲ  ،اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮ�ﻜﻴﺔ

3

دﻛﺘﻮراﻩ

إدارة اﻷﻋﻤﺎل  /ا�حﺎﺳﺒﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺮﺋيﺴﻴﺔ
واﳌﺮاﺟﻌﺔ

2002

ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻓﻠﻮر�ﺪا أﺗﻼﻧتﻴﻚ  ،اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة
اﻷﻣﺮ�ﻜﻴﺔ

 .3ا�خ��ات اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻟﻠﻌﻀﻮ اﳌﺮ�ح
اﻟﻔ��ة

ﻣﺠﺎﻻت ا�خ��ة

2019 - 2003

أﺳﺘﺎذ ﻣﺸﺎرك �� ا�حﺎﺳﺒﺔ ,ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳌﻠﻚ ﺳﻌﻮد ,اﻟﺮ�ﺎض

 2008ﺣ�ى اﻵن

اﻟﺴﻜﺮﺗ�� اﻟﻌﺎم اﳌ�ﻠﻒ ﳌﺆﺳﺴﺔ ﺳﻌﻔﺔ وﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ,اﻟﺮ�ﺎض ,اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮ�ﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ

 .4اﻟﻌﻀﻮ�ﺔ ا�حﺎﻟﻴﺔ �� ﻣﺠﺎﻟﺲ إدارات ﺷﺮ�ﺎت ﻣﺴﺎهﻤﺔ أﺧﺮى )ﻣﺪرﺟﺔ أو ﻏ�� ﻣﺪرﺟﺔ( أو أي ﺷﺮﻛﺔ أﺧﺮى ًأﻳﺎ �ﺎن ﺷ�ﻠهﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮ�ﻲ أو اﻟ�جﺎن اﳌﻨبﺜﻘﺔ ﻣ��ﺎ
ﺻﻔﺔ اﻟﻌﻀﻮ�ﺔ

ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻌﻀﻮ�ﺔ )ﺑﺼﻔﺘﮫ

)ﺗﻨﻔﻴﺬي ،ﻏ��

اﻟ�خﺼﻴﺔ ،ﻣﻤﺜﻞ ﻋﻦ

ﺗﻨﻔﻴﺬي ،ﻣﺴﺘﻘﻞ(

�خﺼﻴﺔ اﻋﺘﺒﺎر�ﺔ(
�خﺼﻴﺔ

ﻋﻀﻮ �جﻨﺔ اﳌﺮاﺟﻌﺔ
ﻋﻀﻮ �جﻨﺔ اﳌﺮاﺟﻌﺔ

ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ إدارة

م

اﺳﻢ اﻟﺸﺮﻛﺔ

اﻟنﺸﺎط اﻟﺮﺋيﺲ

1

ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺳﻴ��ا اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ

اﻟﺴﻠﻊ اﻹﺳ��ﻼﻛﻴﺔ اﻟﻜﻤﺎﻟﻴﺔ

ﻣﺴﺘﻘﻞ

2

اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻮرق

اﳌﻮاد اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ

ﻣﺴﺘﻘﻞ

�خﺼﻴﺔ

3

ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺳﻌﻔﺔ

�ﻌﺰ�ﺰ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺮﺋيﺴﺔ اﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ��

ﻏ�� ﺗﻨﻔﻴﺬي

�خﺼﻴﺔ

4

اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ واﻟن�اهﺔ �� اﳌﻤﻠﻜﺔ

ﻋﻀﻮ�ﺔ اﻟ�جﺎن

اﻟﺸ�ﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮ�ﻲ
ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ
ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺪرﺟﺔ
ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺪرﺟﺔ

ذات ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻣﺤﺪودة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ﻧﻣوذج رﻗم ) (1اﻟﺳﯾرة اﻟذاﺗﯾﺔ

 .1اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟ�خﺼﻴﺔ ﻟﻠﻌﻀﻮ اﳌﺮ�ح
أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻠﻴﻤﺎن اﻟﺴﻠﻤﺎن

اﻻﺳﻢ اﻟﺮ�ﺎ��
ﺳﻌﻮدي

ا�جنﺴﻴﺔ

1386/7/1هـ

ﺗﺎر�ﺦ اﳌﻴﻼد

 .2اﳌﺆهﻼت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻟﻠﻌﻀﻮ اﳌﺮ�ح
م

اﳌﺆهﻞ

اﻟﺘﺨﺼﺺ

ﺗﺎر�ﺦ ا�حﺼﻮل ﻋ�� اﳌﺆهﻞ

1

دﻛﺘﻮراﻩ

ا�حﺎﺳﺒﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ

 2003م –  1424هـ

2

ﻣﺎﺟﺴﺘ��

ادارة اﻻﻋﻤﺎل )ﺗﺨﺼﺺ ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ(

 1994م –  1415هـ

3

ﺑ�ﺎﻟﻮر�ﻮس

ا�حﺎﺳﺒﺔ

 1989م –  1409هـ

اﺳﻢ ا�جهﺔ اﳌﺎﻧﺤﺔ
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻓﻠﻮر�ﺪا أﺗﻼﻧﺘﻚ ,ﻓﻠﻮر�ﺪا,
اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻻﻣﺮ�ﻜﻴﺔ
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﺎﻧﺖ ﻟﻮس – ﺳﺎﻧﺖ ﻟﻮس,
ﻣ��وري ،اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻻﻣﺮ�ﻜﻴﺔ
ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳌﻠﻚ –�ﻠﻴﺔ اﻷﻗﺘﺼﺎد واﻷدارة
ﻓﺮع اﻟﻘﺼﻴﻢ–ﺳﻌﻮد

 .3ا�خ��ات اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻟﻠﻌﻀﻮ اﳌﺮ�ح
اﻟﻔ��ة

ﻣﺠﺎﻻت ا�خ��ة

1411 - 1410هـ

)ﻣﻌﻴﺪ( ﺑﻘﺴﻢ ا�حﺎﺳﺒﺔ ﺑ�ﻠﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻹدارة ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳌﻠﻚ ﺳﻌﻮد – ﻓﺮع اﻟﻘﺼﻴﻢ

 1417هـ

)ﻣﺤﺎﺿﺮ( ﺑﻘﺴﻢ ا�حﺎﺳﺒﺔ ﺑ�ﻠﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻹدارة ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳌﻠﻚ ﺳﻌﻮد – ﻓﺮع اﻟﻘﺼﻴﻢ

 2002 – 2001م

ﻣﺤﺎﺿﺮ �� ﺟﺎﻣﻌﺔ Florida Atlantic Universityاﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮ�ﻜﻴﺔ

1424هـ وﺣ�ى اﻵن

ﻋﻀﻮ هﻴﺌﺔ ﺗﺪريﺲ ﺑﻘﺴﻢ ا�حﺎﺳﺒﺔ � -ﻠﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻹدارة ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺼﻴﻢ

 1433 – 1428هـ

ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺒﺤﻮث وﺗﻨﻤﻴﺔ اﳌﻮارد اﻟبﺸﺮ�ﺔ � -ﻠﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻹدارة ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺼﻴﻢ

 1433هـ وﺣ�ى اﻵن

وﻛﻴﻞ �ﻠﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻹدارة ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺼﻴﻢ

 1429 – 1427هـ

ﻋﻀﻮ اﻟ�جﻨﺔ اﻟﺪاﺋﻤﺔ ﻟﻠﺘﻄﻮ�ﺮ �� ﻋﻤﺎدة ﺧﺪﻣﺔ ا�جﺘﻤﻊ ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺼﻴﻢ

 1433 – 1431هـ

ﻋﻀﻮ اﻟ�جﻨﺔ اﻟﺪاﺋﻤﺔ ﻻﺧﻼﻗﻴﺎت اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠ�ى �� ﻋﻤﺎدة اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠ�ي  -ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺼﻴﻢ

 1431هـ

ﻋﻀﻮ �� ﺗﺎﺳيﺲ اﻻﺳتﺜﻤﺎر واﻟﺘﻤﻮ�ﻞ � -ﻠﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻹدارة ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺼﻴﻢ

 1431 – 1427هـ

اﳌﺸﺮف اﻟﺮ�ﺎ��ي ﺑ�ﻠﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻹدارة

 1436 1434هـ

ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة �� ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻘﺮﻋﺎوي ﻟﺼﻴﺎﻧﺔ اﻟﺴﻴﺎرات

 1439هـ وﺣ�ى اﻵن

ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻻدارة �� ﺟﻤﻌﻴﺔ واﺣﺔ اﻟﻮﻓﺎء ﻟﻠﻤﺴﻨ�ن

 1437هـ وﺣ�ى اﻵن

رﺋيﺲ �جﻨﺔ اﻟﺘﻌﻴيﻨﺎت �� �ﻠﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻹدارة ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺼﻴﻢ

 1437هـ وﺣ�ى اﻵن

رﺋيﺲ �جﻨﺔ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻷهﺪاف اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ وﺗﻮﻛﻴﺪ اﻟﺘﻌﻠﻢ �� �ﻠﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻹدارة ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺼﻴﻢ

 1437هـ وﺣ�ى اﻵن

رﺋيﺲ �جﻨﺔ اﳌﻨ�جﻴﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ ﺑ�ﻠﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻻدارة

 1437هـ وﺣ�ى اﻵن

رﺋيﺲ �جﻨﺔ اﳌﻌﻴﺪﻳﻦ وا�حﺎﺿﺮ�ﻦ ﺑ�ﻠﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻻدارة

 1424هـ وﺣ�ى اﻵن

ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ ﻗﺴﻢ ا�حﺎﺳﺒﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎد واﻻدارة

 1433هـ وﺣ�ى اﻵن

ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ �ﻠﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻹدارة

 1435هـ وﺣ�ى اﻵن

رﺋيﺲ اﻟ�جﻨﺔ ﳌﻠﺘﻘﻰ اﻻﻋﺪاد ﳌهﻨﺔ ا�حﺎﺳﺒﺔ – �ﻠﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻻدارة – ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺼﻴﻢ

 1439هـ وﺣ�ى اﻵن

ﻋﻀﻮ �جﻨﺔ اﳌﺮاﺟﻌﺔ �� ﺷﺮﻛﺔ دواﺟﻦ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ

 .4اﻟﻌﻀﻮ�ﺔ ا�حﺎﻟﻴﺔ �� ﻣﺠﺎﻟﺲ إدارات ﺷﺮ�ﺎت ﻣﺴﺎهﻤﺔ أﺧﺮى )ﻣﺪرﺟﺔ أو ﻏ�� ﻣﺪرﺟﺔ( أو أي ﺷﺮﻛﺔ أﺧﺮى ًأﻳﺎ �ﺎن ﺷ�ﻠهﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮ�ﻲ أو اﻟ�جﺎن اﳌﻨبﺜﻘﺔ ﻣ��ﺎ
م

اﺳﻢ اﻟﺸﺮﻛﺔ

اﻟنﺸﺎط اﻟﺮﺋيﺲ

1

ﺷﺮﻛﺔ دواﺟﻦ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ

اﺳﺘﯿﺮاد وﺗﺼﺪﯾﺮ وإﻧﺘﺎج
وﺗﺠﺎرة اﻟﺠﻤﻠﺔ واﻟﺘﺠﺰﺋﺔ ﻓﻲ
اﻟﺪواﺟﻦ واﻷﺳﻤﺎك واﻟﺒﯿﺾ
وﺗﺮﺑﯿﺘﮭﺎ واﻷﻋﻼف وﻟﺤﻮم
اﻟﺪﺟﺎج
اﻟﻤﺠﮭﺰة وﺑﺮوﺗﯿﻦ اﻷﻋﻼف
وأﻋﻼف اﻟﺪواﺟﻦ واﻟﻠﺤﻮم
اﻟﻄﺎزﺟﺔ واﻟﻤﺠﻤﺪة واﻟﺒﺮﺟﺮ
واﻟﻨﻘﺎﻧﻖ واﻟﻤﻔﺮوﻣﺔ وﻛﺮات
اﻟﻠﺤﻢ واﻟﻜﻔﺘﺔ
وﺣﻔﻈﮭﺎ وﺗﺨﺰﯾﻨﮭﺎ

2
3
4

ﺻﻔﺔ اﻟﻌﻀﻮ�ﺔ

ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻌﻀﻮ�ﺔ )ﺑﺼﻔﺘﮫ

)ﺗﻨﻔﻴﺬي ،ﻏ��

اﻟ�خﺼﻴﺔ ،ﻣﻤﺜﻞ ﻋﻦ

ﺗﻨﻔﻴﺬي ،ﻣﺴﺘﻘﻞ(

�خﺼﻴﺔ اﻋﺘﺒﺎر�ﺔ(

ﻣﺴﺘﻘﻞ

ﺻﻔﺔ �خﺼﻴﺔ

ﻋﻀﻮ�ﺔ اﻟ�جﺎن

اﻟﺸ�ﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮ�ﻲ
ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ

ﺷﺮﻛﺔ ﺳﻌﻮدﯾﺔ
ﻋﻀﻮ �جﻨﺔ اﳌﺮاﺟﻌﺔ ذات ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺔ
ﻣﺤﺪودة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ﻧﻣوذج رﻗم ) (1اﻟﺳﯾرة اﻟذاﺗﯾﺔ

 .1اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟ�خﺼﻴﺔ ﻟﻠﻌﻀﻮ اﳌﺮ�ح
أﻳﻤﻦ ﺻﺎ�ح اﻟﻐﺎﻣﺪي

اﻻﺳﻢ اﻟﺮ�ﺎ��
ﺳﻌﻮدي

ا�جنﺴﻴﺔ

1972/07/08

ﺗﺎر�ﺦ اﳌﻴﻼد

 .2اﳌﺆهﻼت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻟﻠﻌﻀﻮ اﳌﺮ�ح
م

اﳌﺆهﻞ

اﻟﺘﺨﺼﺺ

ﺗﺎر�ﺦ ا�حﺼﻮل ﻋ�� اﳌﺆهﻞ

اﺳﻢ ا�جهﺔ اﳌﺎﻧﺤﺔ

1

ﻣﺎﺟﺴﺘ��

ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ

2001

ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳌﻠﻚ ﺳﻌﻮد

2

ﺑ�ﺎﻟﻮر�ﻮس

ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ

1994

ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳌﻠﻚ ﺳﻌﻮد

 .3ا�خ��ات اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻟﻠﻌﻀﻮ اﳌﺮ�ح
اﻟﻔ��ة

ﻣﺠﺎﻻت ا�خ��ة

2001-1994

ﻣﺸﺮف ا�حﺴﺎﺑﺎت اﻟﺪاﺋﻨﺔ  ,اﻟﺸﺌﻮن اﳌﺎﻟﻴﺔ ,ﻣﺴتﺸﻔﻲ اﳌﻠﻚ ﻓﻴﺼﻞ اﻟﺘﺨﺼ��ي وﻣﺮﻛﺰ اﻷﺑﺤﺎث

2004-2002

ﻣﺪﻳﺮ ا�حﺴﺎﺑﺎت ,اﻹدارة اﳌﺎﻟﻴﺔ ,ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻷﻣ�� ﺳﻠﻄﺎن ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰ�ﺰ ﻟ�خﺪﻣﺎت اﻹ�ﺴﺎﻧﻴﺔ

2006-2004

اﳌﺪﻳﺮ اﳌﺎ�� ،ﻣﻜﺘﺐ اﻹﺷﺮاف اﻟﻄ�ي ,ﺳﻔﺎرة اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮ�ﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ,ﺑﺮﻟ�ن ,أﳌﺎﻧﻴﺎ

2007-2006

ﻣﺪﻳﺮ ﺷﻌﺒﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت ا�حﺎﺳبﻴﺔ واﻟﻠﻮاﺋﺢ اﳌﺎﻟﻴﺔ ,ﺷﺮﻛﺔ اﻻﺗﺼﺎﻻت اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ

2009-2007

اﳌﺪﻳﺮ اﳌﺎ�� ﺑﺎﻟﻨﻴﺎﺑﺔ  ,ﻣﺴتﺸﻔﻰ اﳌﻠﻚ ﻓﻴﺼﻞ اﻟﺘﺨﺼ��ي وﻣﺮﻛﺰ اﻷﺑﺤﺎث

2014-2009

ﻣﺪﻳﺮ أﻋ�� اﳌﺮاﺟﻌﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ  ,إدارة اﳌﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ,ﺷﺮﻛﺔ اﳌﻴﺎﻩ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ

2017/04-2014

اﳌﺪﻳﺮ اﳌﺎ�� ,ﺷﺮﻛﺔ اﳌﻴﺎﻩ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ

2017/12-2017/04

ﻣﺴتﺸﺎر ﻣﺎ�� ،ﻣﻌهﺪ اﳌﻠﻚ ﻋﺒﺪﷲ ﻟﻠﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳﺎت اﻻﺳتﺸﺎر�ﺔ ،ﻣﺸﺮوع ﺗﺤﻮل ﺻﻨﺪوق اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻌﻘﺎر�ﺔ

اﳌﺪﻳﺮ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﻠﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ،ﺷﺮﻛﺔ ا�خﺰف اﻟﺴﻌﻮدي
 – 2018ﺣﺎﻟﻴﺎ
 .4اﻟﻌﻀﻮ�ﺔ ا�حﺎﻟﻴﺔ �� ﻣﺠﺎﻟﺲ إدارات ﺷﺮ�ﺎت ﻣﺴﺎهﻤﺔ أﺧﺮى )ﻣﺪرﺟﺔ أو ﻏ�� ﻣﺪرﺟﺔ( أو أي ﺷﺮﻛﺔ أﺧﺮى ًأﻳﺎ �ﺎن ﺷ�ﻠهﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮ�ﻲ أو اﻟ�جﺎن اﳌﻨبﺜﻘﺔ ﻣ��ﺎ
م

اﺳﻢ اﻟﺸﺮﻛﺔ

1

ﻻﻳﻨﻄﺒﻖ

اﻟنﺸﺎط اﻟﺮﺋيﺲ

ﺻﻔﺔ اﻟﻌﻀﻮ�ﺔ

ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻌﻀﻮ�ﺔ )ﺑﺼﻔﺘﮫ

)ﺗﻨﻔﻴﺬي ،ﻏ��

اﻟ�خﺼﻴﺔ ،ﻣﻤﺜﻞ ﻋﻦ

ﺗﻨﻔﻴﺬي ،ﻣﺴﺘﻘﻞ(

�خﺼﻴﺔ اﻋﺘﺒﺎر�ﺔ(

ﻋﻀﻮ�ﺔ اﻟ�جﺎن

اﻟﺸ�ﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮ�ﻲ
ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ

سياسة املكافآت
نبذة تعريفية حول الشركة
تعتبر الشركة العاملية للتأمين التعاوني شركة مساهمة سعودية تتم إدارتها من قبل مجلس إدارة يضم أعضاء مستقلين وأعضاء
تنفيذيين وأعضاء غير تنفيذيين ،بموجب النظم والقوانين املعمول بها لدى البنك العربي السعودي وهيئة السوق املالية .وقد شكل
مجلس اإلدارة "بما يتماش ى مع املتطلبات الرقابية" لجنة الترشيحات واملكافآت لضمان الشفافية في إجراءات اإلختيار ،التعيين ،واإلقالة
لعضاء مجلس اإلدارة ،وإعداد السياسات الخاصة بالترشيحات واملكافآت الخاصة بأعضاء مجلس اإلدارة وكبار املدراء.
وبموجب الئحة عمل لجنة الترشيحات واملكافآت ،فإن للجنة مسؤولية التحديد واإلتفاق مع مجلس اإلدارة على إطار العمل أو سياسة
مجلس اإلدارة ملكافأة الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس اإلدارة والعضاء التنفيذيين للشركة وكذلك أمين سر مجلس إدارة الشركة
والعضاء اآلخرين في اإلدارة التنفيذية ،حيث لها الحق في النظر في ذلك.
يوص ى بهذه السياسة من قبل مجلس اإلدارة والتي سوف تعتمد في الجمعية العامة.
السياسة
أ -مكافأة رئيس مجلس اإلدارة وأعضاء مجلس اإلدارة للشركة (بما في ذلك أعضاء مجلس اإلدارة التنفيذيين بالشركة)
ً
وفقا للنظام االساس ي للشركة ،على الشركة أن تدفع املبالغ التالية ملجلس إدارة الشركة على النحو التالي:
 .1رئيس مجلس اإلدارة
 .1املكافأة السنوية :مبلغ وقدره  180,000ريال سعودي في السنة آلداء مهام رئيس مجلس اإلدارة.
 .2مبلغ وقدره  3000ريال سعودي تدفعه الشركة لحضور كل اجتماع ملجلس اإلدارة ،ومبلغ  1500ريال سعودي لحضور كل
اجتماع من اجتماعات لجان املجلس.
 .3تسديد النفقات الفعلية املتكبدة خالل كل اجتماع أو رحلة عمل لتسهيل أعمال الشركة ،بما في ذلك مصروفات السفر
واإلقامة.
 .2أعضاء مجلس اإلدارة
 .1املكافأة السنوية مبلغ وقدره  120,000ريال سعودي لتولي مسؤولياتهم وواجباتهم.
 .2مبلغ وقدره  3000ريال سعودي تدفعه الشركة لحضور كل اجتماع ملجلس اإلدارة ،ومبلغ  1500ريال سعودي لحضور كل
اجتماع من اجتماعات لجان املجلس.
 .3تسديد النفقات الفعلية املتكبدة خالل كل اجتماع أو رحلة عمل لتسهيل أعمال الشركة ،بما في ذلك مصروفات السفر
واإلقامة.
1
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إن ممثلي شركة رويال اند صن الالينس للتأمين (الشرق الوسط) وممثلي بنك الرياض املعينين في مجلس إدارة الشركة يتنازلون عن
حقوقهم فيما يتعلق باملكافآت السنوية وبدل حضور اجتماعات مجلس اإلدارة واجتماعات لجان املجلس .وعلى الرغم من ذلك سوف
يظلون مستحقين للحصول على تعويض املصروفات املتكبدة من قبلهم في حضور االجتماعات وآداء واجباتهم كأعضاء مجلس إدارة/
أعضاء لجان مجلس إدارة الشركة.
الترتيبات املذكورة أعاله سوف يتم بيانها في خطابات التعيين الصادرة لعضاء مجلس اإلدارة ورئيس مجلس اإلدارة.
يعتبر الرئيس التنفيذي (عضو مجلس اإلدارة املنتدب) هو عضو مجلس اإلدارة التنفيذي الوحيد في مجلس اإلدارة وبصفته موظف
بالشركة ،يتنازل ً
أيضا عن حقه في املكافأة السنوية وبدل حضور االجتماعات كما هي مبينة أعاله .كما أن مكافأته كموظف بالشركة يتم
تحديدها بما يتماش ى مع سياسات وإجراءات تعويض املوظفين التي أعدتها الشركة.
إن مكافأة وتعويض النفقات يتم دفعه لعضاء مجلس اإلدارة بعد إعتماده في الجمعية العامة.

ب -أعضاء لجنة املراجعة
جميع أعضاء لجنة املراجعة تتم مكافأتهم كالتالي:
 .1مبلغ وقدره  120,000ريال سعودي مقابل مهامه كعضو باللجنة.
 .2مبلغ وقدره  1500ريال سعودي لحضور كل اجتماع لجنة.
ً
عضوا في
 .3مبلغ وقدره  3000ريال سعودي لحضور كل اجتماع من اجتماعات مجلس اإلدارة (عندما ال يكون عضو اللجنة
ً
مطلوبا في اجتماع املجلس).
مجلس اإلدارة ،ولكن يكون حضوره

كما أن أعضاء لجنة املراجعة من حقهم الحصول على تعويض للنفقات التي يتكبدونها في حضور االجتماعات ،وعلى آداء واجباتهم
كأعضاء في اللجان.
كما تكون املكافأة مستحقة لعضاء اللجان على أساس ربع سنوي.
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ت -مكافأة كباراملدراء
لقد قامت الشركة بإنشاء سلم وظيفي (بناء على نموذج هايز) ،كما قامت بإعداد سلم رواتب لكل الدرجات الوظيفية بناء على الخبرة
واملهارة املتطلبة لكل وظيفة .إن هيكلة الدرجات الوظيفية قد تم تقديمها ومناقشتها من قبل لجنة الترشيحات واملكافآت على أساس
سنوي.
فيما يتعلق باإلدارة التنفيذية الذي تضم الرئيس التنفيذي ،أعضاء اللجنة التنفيذية وأمين سر الشركة ،تقوم لجنة الترشيحات
واملكافآت بمراجعة وإعتماد املكافآت والشروط (بما في ذلك الرواتب واملزايا املتعلقة باآلداء) عند التعيين .كافة التغييرات الالحقة
للمكافآت وشروط التعيينات يتم تقديمها وإعتمادها من قبل لجنة الترشيحات واملكافآت خالل املراجعة السنوية للرواتب.
يتم تطبيق سياسة املكافآت بالتزامن مع وبما يتوافق مع سياسات املوارد البشرية فيما يتعلق بكبار املدراء واملوظفين.
ث -التعويض
 −يطلب من أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء لجان املجلس إرسال فواتير التعويض مباشرة لمين سر الشركة بالبريد اإللكتروني ،وبما
يشمل تفاصيل الحسابات املصرفية الخاصة بهم لتحويل أي تعويضات إليها.
 −يقوم أمين سر الشركة بتحويل تلك الفواتير مع بيانات الحسابات املصرفية إلى اإلدارة املالية إلتمام اإلجراءات وإفادة أعضاء
مجلس اإلدارة وأعضاء اللجان خالل  21يوم من إستالم تلك الفواتير.
 −التعويضات لعضاء اللجان تتم على أساس ربع سنوي مع دفع املكافأة .كما أن تعويضات أعضاء مجلس اإلدارة تتم مع دفع املكافأة
بعد إعتمادها في اجتماع الجمعية العامة.
ج -استرداد املكافأة
من حق الشركة طلب إسترداد أي مكافأة دفعت و/أو إلغاء أي مكافآت مستقبلية إذا رأت الشركة أن املكافأة تمت على أساس معلومات
غير صحيحة تم تقديمها من قبل أي من أعضاء مجلس اإلدارة أو لجان املجلس أو اإلدارة العليا.

ح -املراجعة
تقوم لجنة الترشيحات واملكافآت بمراجعة مكافآت الشركة ً
سنويا ومراجعة سياسة املكافآت ،مع الخذ في اإلعتبار املمارسات املعمول
بها في السوق من قبل الشركات املماثلة .أي تغييرات في سياسة املكافآت هذه يجب أن يتم إعتمادها في اجتماع الجمعية العامة بموجب
توصية لجنة الترشيحات واملكافآت وموافقة مجلس اإلدارة.
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ﻣ�حﻖ )أ( �جﻨﺔ اﳌﺮاﺟﻌﺔ – أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﻌﻤﻞ
1

اﻟﻐﺮض
ﺗ�ﻮن اﻟ�جﻨﺔ ﻣﺴﺌﻮﻟﺔ ﻋﻦ ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﺗ�ﺎﻣﻞ اﻟﺘﻘﺎر�ﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ وﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﳌﺮاﺟﻌﺔ ا�حﺴﺎﺑﻴﺔ ،وﻇﻴﻔ�ي اﳌﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﻻﻟ��ام.
ﻛﻤﺎ أن ﻟ�جﻨﺔ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺔ اﳌﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻟﻮﻇﺎﺋﻒ إدارة ا�خﺎﻃﺮ وﺗﻘﻴﻴﻢ أﻧﻈﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎ�خﺎﻃﺮ وﻧﻈﻢ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ.
اﻟﻌﻀﻮ�ﺔ 1

1 .2

ﻳﺘﻢ �ﻌﻴ�ن أﻋﻀﺎء اﻟ�جﻨﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ا�جﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ  ،ﺑﻨﺎء ﻋ�� ﺗﺮﺷﻴﺢ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة و ﺗﻮﺻﻴﺔ �جﻨﺔ اﻟ��ﺷﻴﺤﺎت واﳌ�ﺎﻓﺂت ﳌﺪة  3ﺳﻨﻮات
ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﳌﺪة ﺗﻮ�� ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة .ﻳﺠﺐ أن ﺗﻘﺘﺼﺮ ﻋﻀﻮ�ﺔ �جﻨﺔ اﳌﺮاﺟﻌﺔ ﻋ�� ﻓ���ﻰ وﻻﻳﺔ ﻓﻘﻂ.
ﺗﺘ�ﻮن اﻟ�جﻨﺔ ﻣﻦ ) (3أﻋﻀﺎء ﻋ�� اﻷﻗﻞ وﻻ ﻳﺰ�ﺪ ﻋﺪدهﻢ ﻋ�� ) (5أﻋﻀﺎء ،ﻣﻊ وﺟﻮد ﻋﻀﻮ واﺣﺪ ﻋ�� اﻷﻗﻞ ﻛﻌﻀﻮ ﻣﺴﺘﻘﻞ.ﻳﺠﺐ أن ﻻ
ً
ﻳ�ﻮن ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ أﻋﻀﺎء اﻟ�جﻨﺔ أﻋﻀﺎء �� ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة �� .ﺣﺎل �ﺎن أﺣﺪ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻀﻮا �� �جﻨﺔ اﳌﺮاﺟﻌﺔ ،ﻳﺘﻌ�ن أن
ً
ً
ﻳ�ﻮن ذﻟﻚ اﻟﻌﻀﻮ ﻋﻀﻮا ﻣﺴﺘﻘﻼ .ﻳﺨﻀﻊ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻋﻀﺎء ﳌﻮاﻓﻘﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي اﻟﺴﻌﻮدي ﻗﺒﻞ �ﻌﻴﻴ��ﻢ .ﻟﻦ ﻳ�ﻮن اﻷ�خﺎص اﻟﺘﺎﻟ�ن
ﻣﺆهﻠ�ن ﻟﻌﻀﻮ�ﺔ �جﻨﺔ اﳌﺮاﺟﻌﺔ:
 ﺗﻨﻔﻴﺬﻳﻮ اﻟﺸﺮﻛﺔ أو ﻣﻮﻇﻔ��ﺎ أو ﻣﺴتﺸﺎر��ﺎ؛
 ﻣﻤﺜﻠﻮ أي ﻃﺮف ذي ﺻﻠﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺔ ،ﺑﻤﺎ �� ذﻟﻚ ﻋ�� ﺳبﻴﻞ اﻟﺬﻛﺮ ﻻ ا�حﺼﺮ ﻛﺒﺎر اﳌﺴﺎهﻤ�ن واﳌﺆﺳﺴ�ن واﳌﺮاﺟﻌ�ن ا�خﺎرﺟﻴ�ن
واﳌﻮردﻳﻦ وﻋﻤﻼء اﻟﺸﺮﻛﺔ؛
 اﻷ�خﺎص اﻻﻋﺘﺒﺎر�ﻮن اﻟﺬﻳﻦ ﻟﺪ��ﻢ ﻋﻼﻗﺎت ﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺔ اﻷو�� ﻣﻊ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﺸﺮﻛﺔ أو اﳌﺪﻳﺮ�ﻦ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳ�ن؛ و
 اﻷ�خﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﻟﺪ��ﻢ أي ﻋﻼﻗﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ أو ﺗﺠﺎر�ﺔ ﻣﻊ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﺎ ﻟﻢ �ﺴﻤﺢ ﻟهﻢ ﺑﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي اﻟﺴﻌﻮدي و \ أو
هﻴﺌﺔ اﻟﺴﻮق اﳌﺎﻟﻴﺔ.
ً
ﻻ ﻳﺠﻮز أن ﻳ�ﻮن رﺋيﺲ ا�جﻠﺲ ﻋﻀﻮا �� �جﻨﺔ اﳌﺮاﺟﻌﺔ أو رﺋيﺴﺎ ﻟهﺎ .وﻋﻼوة ﻋ�� ذﻟﻚ ،ﻳﺘﻌ�ن أن ﻻ ﻳ�ﻮن ﻋﻀﻮ �جﻨﺔ اﳌﺮاﺟﻌﺔ ﻋﻀﻮا ��
أي ﻣﺠﻠﺲ إدارة أو �جﻨﺔ ﻣﺮاﺟﻌﺔ �� أي ﺷﺮﻛﺔ أﺧﺮى �ﻌﻤﻞ �� ﻗﻄﺎع اﻟﺘﺄﻣ�ن �� اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮ�ﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ.
ً
ﻻ ﻳﺠﻮز ﻷي ﻋﻀﻮ ﻣﻦ أﻋﻀﺎء �جﻨﺔ اﳌﺮاﺟﻌﺔ أن ﻳ�ﻮن �� ذات وﻗﺖ ﻋﻀﻮا �� �جﺎن ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻷﻛ�� ﻣﻦ أر�ﻊ ﺷﺮ�ﺎت ﻋﺎﻣﺔ.
ً
ﻳﺘﻌ�ن أن ﻳ�ﻮن ﻋﻀﻮ �جﻨﺔ اﳌﺮاﺟﻌﺔ اﳌﺮ�ح ﻟﻌﻀﻮ�ﺔ اﻟ�جﻨﺔ ﻣﺴﺘﻘﻼ.
ﻳﺘﻌ�ن أن ﻳ�ﻮن أﻋﻀﺎء �جﻨﺔ اﳌﺮاﺟﻌﺔ ﻣﺆهﻠ�ن ﻋ�� ﻧﺤﻮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻳﻤﻜ��ﻢ ﻣﻦ أداء واﺟﺒﺎ��ﻢ .و�ﺘﻌ�ن أن ﻳ�ﻮن اﺛﻨﺎن ﻣﻦ أﻋﻀﺎء �جﻨﺔ
اﳌﺮاﺟﻌﺔ ،ﺑﻤﻦ ﻓ��ﻢ رﺋيﺲ اﻟ�جﻨﺔ ،ﻣﻤﻦ ﻳﻤﺘﻠ�ﻮن ﺧ��ة ﺣﺪﻳﺜﺔ �� ا�حﺎﺳﺒﺔ أو اﻹدارة اﳌﺎﻟﻴﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ.
ﻳ�ﻮن ﻷﻋﻀﺎء اﻟ�جﻨﺔ وأﻣ�ن ﺳﺮ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻘﻂ ﺣﻖ ا�حﻀﻮر �� اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟ�جﻨﺔ ،ﻋ�� أﻧﮫ ﻳﺤﻖ ﻟ�جﻨﺔ أن ﺗﺪﻋﻮ ﻣﻦ ﺗﺮاﻩ ذا ﺻﻠﺔ ﺳﻮاء
ﻣﻦ داﺧﻞ اﻟﺸﺮﻛﺔ أو ﻣﻦ ﺧﺎرﺟهﺎ �حﻀﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟ�جﻨﺔ ﻛﺮﺋيﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة واﻟﻌﻀﻮ اﳌﻨﺘﺪب وأﻋﻀﺎء آﺧﺮ�ﻦ ﺑﻤﺠﻠﺲ اﻹدارة
ً
ً
ورؤﺳﺎء إدارات ا�خﺎﻃﺮ واﻻﻣﺘﺜﺎل واﳌﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ وﻣﻤﺜﻠ�ن ﻣﻦ إدارة اﳌﺎﻟﻴﺔ �حﻀﻮر اﺟﺘﻤﺎع اﻟ�جﻨﺔ �ﺎﻣﻼ أو ﺟﺰﺋﻴﺎ – ﻣ�ى ارﺗﺄت اﻟ�جﻨﺔ
أن ذﻟﻚ ﺿﺮوري.
ﺗﺘﻢ دﻋﻮة اﳌﺮاﺟﻌ�ن ا�خﺎرﺟﻴ�ن �حﻀﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟ�جﻨﺔ ﻋ�� أﺳﺎس ﻣﻨﺘﻈﻢ.
ﻳﺨﻀﻊ �ﻌﻴ�ن أﻋﻀﺎء �جﻨﺔ اﳌﺮاﺟﻌﺔ ﻟﻌﺪم اﳌﻤﺎ�ﻌﺔ اﻟﻜﺘﺎﺑﻴﺔ اﻟ�ي ﺗﺼﺪر ﻋﻦ اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي اﻟﺴﻌﻮدي وا�حﺼﻮل ﻋ�� ﻣﻮاﻓﻘﺔ ا�جﻤﻌﻴﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ.
ﻳﺨﻀﻊ �ﻌﻴ�ن أﻋﻀﺎء �جﻨﺔ اﳌﺮاﺟﻌﺔ ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠ��ﺎ �� ﻧﻈﺎم اﻟﺸﺮ�ﺎت.
ﻳﺠﻮز ﻷي ﻋﻀﻮ ﻣﻦ أﻋﻀﺎء �جﻨﺔ اﳌﺮاﺟﻌﺔ أن �ﺴﺘﻘﻴﻞ ﺑﻤﻮﺟﺐ إﻧﺬار ﻣﺪﺗﮫ ﺷهﺮ ﻳﻘﺪﻣﮫ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ،ﺷﺮ�ﻄﺔ أن ﻳﺘﻢ إﺧﻄﺎر اﻟﺴﻠﻄﺎت ﺑﺘﻠﻚ
ً
ً
اﻻﺳﺘﻘﺎﻟﺔ ﻛﺘﺎﺑﻴﺎ ﻣﻊ ﺑﻴﺎن أﺳﺒﺎ��ﺎ ﺧﻼل ﺧﻤﺴﺔ ) (5أﻳﺎم ﻋﻤﻞ اﻋﺘﺒﺎرا ﻣﻦ ﺗﺎر�ﺦ اﻻﺳﺘﻘﺎﻟﺔ.
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1

أى ﺗﻀ ــﺎرب ﻳنﺘﺞ �ﺴ ــبﺐ �ﻐﻴ�� اﻟﻠﻮاﺋﺢ اﳌﻄﺒﻘﺔ واﻟﺬى ﺗﺼ ــﺪر ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي اﻟﺴ ــﻌﻮدي أو هﻴﺌﺔ اﻟﺴ ــﻮق اﳌﺎﻟﻴﺔ أو أى ﻣﺆﺳ ـﺴ ــﺔ ﺣ�ﻮﻣﻴﺔ ﻓﺈن اﻟﻠﻮاﺋﺢ ا�جﺪﻳﺪة ﺗﺤﻞ ﻣﺤﻞ اﻟﻘﻮاﻋﺪ ا�حﺪدة هﻨﺎ ﺣ�ى وﻗﺖ �� ــجﻴﻞ اﻟﺒﻨﻮد ا�حﺪﺛﺔ اﳌﺸ ــﺎر
إﻟ��ﺎ ﻟﻠﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠ��ﺎ �� أول اﺟﺘﻤﺎع ﻟ�جﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ.
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15 .2

ﺗنﺘ�ي اﻟﻌﻀﻮ�ﺔ �� �جﻨﺔ اﳌﺮاﺟﻌﺔ �ﺸ�ﻞ ﺗﻠﻘﺎئﻲ �� ﺣﺎل ﻃﺮأ أي �ﻐﻴ�� ﻳﻨﺠﻢ ﻋﻨﮫ إﺧﻼل ﺑﻼﺋﺤﺔ �جﻨﺔ اﳌﺮاﺟﻌﺔ أو أﻳﺔ ﻟﻮاﺋﺢ أو �ﻌﺎﻣﻴﻢ أﺧﺮى
ذات ﺻﻠﺔ ،ﺷﺮ�ﻄﺔ أﻧﮫ ﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﺬﻟﻚ اﻟﻌﻀﻮ ﺣﻀﻮر أي اﺟﺘﻤﺎع ﻣﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت �جﻨﺔ اﳌﺮاﺟﻌﺔ �ﻌﺪ ﺣﺼﻮل ذﻟﻚ اﻟﺘﻐﻴ��.
ﺗ�ﻮن ﻣﺪة اﻟ�جﻨﺔ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات �ﻌﺪ ا�حﺼﻮل ﻋ�� ﺷهﺎدة ﻋﺪم ﻣﻤﺎ�ﻌﺔ ﻛﺘﺎﺑﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺮﻛﺰي اﻟﺴﻌﻮدي .ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻣﺪة
ﻋﻀﻮ�ﺔ اﻷﻋﻀﺎء ﳌﺪة ﺛﻼث ﺳﻨﻮات أﺧﺮى ﻣﺮة واﺣﺪة ﻓﻘﻂ �ﺸﺮط ﻣﻮاﻓﻘﺔ ا�جﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ.
ً
�ﻌﺘ�� ﻋﻀﻮ �جﻨﺔ اﳌﺮاﺟﻌﺔ ﻣﺴﺘﻘﻴﻼ �� ﺣﺎل ﻋﺪم ﺗﻤﻜﻨﮫ ﻣﻦ ﺣﻀﻮر ﺛﻼﺛﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺔ ﻣﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟ�جﻨﺔ دون ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻋﺬر
ﻣﻘﺒﻮل ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ.
ً
�� ﺣﺎل أﺻﺒﺢ أي ﻣﻨﺼﺐ �� اﻟ�جﻨﺔ ﺷﺎﻏﺮا ﺧﻼل ﻣﺪة اﻟ�جﻨﺔ ،ﻳﻘﻮم ا�جﻠﺲ� ،ﻌﺪ ا�حﺼﻮل ﻋ�� ﺷهﺎدة ﻋﺪم ﻣﻤﺎ�ﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي
ً
اﻟﺴﻌﻮدي ،ﺑﺘﻌﻴ�ن ﻋﻀﻮ ﺟﺪﻳﺪ ﺧﻼل ﻓ��ة ﺷهﺮ واﺣﺪ ﻣﻦ اﻟﻴﻮم اﻟﺬي أﺻﺒﺢ ﻓﻴﮫ ذﻟﻚ اﳌﻨﺼﺐ ﺷﺎﻏﺮا ﻹﻛﻤﺎل ﻓ��ة ﻋﻀﻮ�ﺔ اﻟﻌﻀﻮ
اﻟﺴﺎﺑﻖ اﻟﺬي ﺣﻞ ﻣﺤﻠﮫ .ﻳﻘﻮم ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﻌﻀﻮ ا�جﺪﻳﺪ �� اﺟﺘﻤﺎع ا�جﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻌﺎدى اﻟﺘﺎ�� ﻟ�حﺼﻮل ﻋ�� ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﻦ
أﺟﻞ اﻟﺘﻌﻴ�ن.
ً
ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة ا�حﺼﻮل ﻋ�� ﻋﺪم ﻣﻤﺎ�ﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي اﻟﺴﻌﻮدي ،ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ اﻧﺘﺨﺎب أﻋﻀﺎء ﺟﺪد ﻟ�جﻨﺔ و�ﺠﻮز ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ أﻳﻀﺎ
ﻋﺰل أي ﻋﻀﻮ ﻣﻦ أﻋﻀﺎ��ﺎ �� ﺣﺎل ﻋﺪم ﺗﻠﺒيﺘﮫ ﻟﺸﺮوط اﻟﻌﻀﻮ�ﺔ أو ﻧتﻴﺠﺔ إﺧﻼﻟﮫ ﺑﺄﺣ�ﺎم اﻟﻠﻮاﺋﺢ ذات اﻟﺼﻠﺔ .ﻳﻘﻮم ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة
ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﻌﻀﻮ ا�جﺪﻳﺪ �� اﺟﺘﻤﺎع ا�جﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻌﺎدى اﻟﺘﺎ�� ﻟ�حﺼﻮل ﻋ�� ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﻌﻴ�ن.

3

رﺋيﺲ اﻟ�جﻨﺔ وأﻣ�ن ﺳﺮهﺎ
ﻳﻘﻮم ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﺑﺘﻌﻴ�ن رﺋيﺲ اﻟ�جﻨﺔ �ﻌﺪ ا�حﺼﻮل ﻋ�� ﻋﺪم ﻣﻤﺎ�ﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي اﻟﺴﻌﻮدي �� .ﻏﻴﺎب رﺋيﺲ اﻟ�جﻨﺔ ،ﻓﺈن ﺑﻘﻴﺔ
اﻷﻋﻀﺎء ا�حﻀﻮر ﻳنﺘﺨﺒﻮن أﺣﺪ اﻷﻋﻀﺎء ﻣﻦ ﺑﻴ��ﻢ ﻟﻴ��أس اﻻﺟﺘﻤﺎع.
ً
ً
ﻋﻀﻮا ﻣﺴﺘﻘﻼ .و�ﺘﻌ�ن أن ﻻ ﻳ�ﻮن ﻟﺮﺋيﺲ �جﻨﺔ اﳌﺮاﺟﻌﺔ أي ﻋﻼﻗﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ أو ﺗﺠﺎر�ﺔ ﺑﺄي ﻋﻀﻮ ﻣﻦ
ﻳﺠﺐ أن ﻳ�ﻮن رﺋيﺲ �جﻨﺔ اﳌﺮاﺟﻌﺔ
أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة.
ﺗﻘﻮم �جﻨﺔ اﳌﺮاﺟﻌﺔ ﺑﺘﻌﻴ�ن أﻣ�ن ﺳﺮ اﻟ�جﻨﺔ ﻣﻦ ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻟﻴﺘﻮ�� اﳌهﺎم اﻹدار�ﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟ�جﻨﺔ .وﻻ ﻳﺠﻮز ﻷﻣ�ن ﺳﺮ اﻟ�جﻨﺔ أن
ﻳ�ﻮن أﻣ�ن ﺳﺮ ﻷي �جﻨﺔ أﺧﺮى ﻣﻦ �جﺎن ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة.

4

اﻟﻨﺼﺎب اﻟﻘﺎﻧﻮ�ﻲ
اﻟﻨﺼﺎب اﻟﻘﺎﻧﻮ�ﻲ ﻟتﺴﻴ�� أﻋﻤﺎل اﻟ�جﻨﺔ ﻳ�ﻮن ﺑﺤﻀﻮر أﻏﻠﺒﻴﺔ اﻷﻋﻀﺎء .اﺟﺘﻤﺎع اﻟ�جﻨﺔ اﳌﻨﻌﻘﺪ ﺑﻨﺼﺎب ﻗﺎﻧﻮ�ﻲ ﻳ�ﻮن ﻟﮫ ا�حﻖ �� ﻣﻤﺎرﺳﺔ
أي ﻣﻦ أو �ﺎﻓﺔ اﻟﺴﻠﻄﺎت ،اﻟﺼﻼﺣﻴﺎت وا�حﻘﻮق اﳌﻔﻮض ��ﺎ أو اﻟ�ي ﻳﺠﻮز ﻣﻤﺎرﺳ��ﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟ�جﻨﺔ.
ﻻ ﻳﺠﻮز اﻟﺘﺼﻮ�ﺖ ﻋ�� ﻗﺮارات �جﻨﺔ اﳌﺮاﺟﻌﺔ ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ أي ﻋﻀﻮ ﻣﻦ أﻋﻀﺎ��ﺎ أو ﺑﺎﻟﻮ�ﺎﻟﺔ ﻋﻨﮫ .و�ﺘﻢ اﺗﺨﺎذ ﻗﺮارات �جﻨﺔ اﳌﺮاﺟﻌﺔ ﺑﺄﻏﻠﺒﻴﺔ
أﺻﻮات اﻷﻋﻀﺎء ا�حﺎﺿﺮ�ﻦ .و�� ﺣﺎل �ﺴﺎوت اﻷﺻﻮات ،ﻳ�ﻮن ﻟﺮﺋيﺲ اﻟ�جﻨﺔ ﺻﻮت اﻟ��ﺟﻴﺢ ﺷﺮ�ﻄﺔ ﻗﻴﺎم أﻣ�ن ﺳﺮ اﻟ�جﻨﺔ ﺑﻘﻴﺪ وﺟهﺎت
ﻧﻈﺮ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻃﺮاف �� ﻣﺤﻀﺮ اﻻﺟﺘﻤﺎع.
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اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟ�جﻨﺔ
ﺗﺠﺘﻤﻊ اﻟ�جﻨﺔ ﺳﺖ ﻣﺮات �� اﻟﺴﻨﺔ �� أوﻗﺎت ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ �� ﻓ��ة اﻟﺘﻘﺎر�ﺮ واﳌﺮاﺟﻌﺔ و�� أي وﻗﺖ آﺧﺮ ﻣ�ى ﻣﺎ �ﺎن ذﻟﻚ ﻣﻄﻠﻮ�ﺎ ﺑﻤﺎ �� ذﻟﻚ
اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﺴﻨﻮى ﻣﻊ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة
ﻳﺤﻖ ﻟ�جﻨﺔ اﳌﺮاﺟﻌﺔ �� ،ﺣﺎل ﻃﺮأت ﺣﺎﺟﺔ ﻟﺬﻟﻚ ،أن �ﻌﻘﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت أﺧﺮى اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻷي ﻣﻦ ا�حﺎﻻت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ اﻟ�ي ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻋ�� ﺳبﻴﻞ
اﻟﺬﻛﺮ ﻻ ا�حﺼﺮ:
•

ﻋﻨﺪ ﻃﻠﺐ رﺋيﺲ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﺸﺮﻛﺔ؛

•

�� ا�حﺎﻻت اﻟ�ي ﻳﻄﻠﺐ ﻓ��ﺎ اﳌﺮاﺟﻊ ا�خﺎر�� أو اﳌﺮاﺟﻊ اﻟﺪاﺧ�� أو ﻣﺴﺆول اﻻﻣﺘﺜﺎل أو اﻻﻛﺘﻮاري ﻋﻘﺪ اﺟﺘﻤﺎع ﻟ�جﻨﺔ ﻷﺳﺒﺎب
�ﺴﺘﺪ�� ذﻟﻚ؛

•

اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﺴﺎﺋﻞ أﺧﺮى ﻣﺜﻞ اﳌﺴﺎﺋﻞ اﳌﺎﻟﻴﺔ واﳌﺮاﺟﻌﺔ واﻻﻣﺘﺜﺎل وﺗﻀﺎرب اﳌﺼﺎ�ح وﻣﺪوﻧﺎت اﻟﺴﻠﻮك اﳌ�ي
واﻷﺧﻼ��.

ً
ﻳﻤﻜﻦ ﻋﻘﺪ هﺬﻩ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت إﻣﺎ وﺟهﺎ ﻟﻮﺟﮫ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻮاﺟﺪ اﻟﻔﻌ�� ﻟﻸﻋﻀﺎء �� ﻣ�ﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎع أو ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟهﺎﺗﻔﻲ )ﻋﻦ
�ﻌﺪ( ﺣﻴﺚ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻸﻋﻀﺎء اﳌﺸﺎرﻛﺔ �� اﻻﺟﺘﻤﺎع ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﺗﺼﺎل اﻟهﺎﺗﻔﻲ ﺷﺮ�ﻄﺔ أن ﻳ�ﻮن ﺟﻤﻴﻊ اﻷ�خﺎص ا�حﺎﺿﺮ�ﻦ �� اﻻﺟﺘﻤﺎع
ﻗﺎدر�ﻦ ﻋ�� اﻟﺘﺤﺪث وﺳﻤﺎع �ﻌﻀهﻢ اﻟﺒﻌﺾ أﺛﻨﺎء اﻻﺟﺘﻤﺎع .ويﻌﺘ�� اﻟ�خﺺ اﻟﺬي �ﺸﺎرك �� اﻻﺟﺘﻤﺎع ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﺗﺼﺎل اﻟهﺎﺗﻔﻲ ﻋ��
أﻧﮫ ﺣﺎﺿﺮ �ﺸ�ﻞ �خ��ي �� اﻻﺟﺘﻤﺎع و�ﺎﻟﺘﺎ�� ﻳﺘﻢ اﺣتﺴﺎﺑﮫ ﺿﻤﻦ اﻟﻨﺼﺎب و��ﻮن ﻣﻦ ﺣﻘﮫ اﻟﺘﺼﻮ�ﺖ �� اﻻﺟﺘﻤﺎع.
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إ�� اﻟﻘﺮارات اﻟ�ي ﺗﺼﺪر �� اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟ�جﻨﺔ ،ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻄﺮأ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻋﺎﺟﻠﺔ �� اﻟﻔ��ة اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﺑ�ن اﺟﺘﻤﺎﻋ�ن ﻣﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟ�جﻨﺔ،
ﻳﻤﻜﻦ إﺻﺪار ﻗﺮارات اﻟ�جﻨﺔ ﺑﻘﺮار ﻛﺘﺎ�ﻲ ﻳﺘﻢ �ﻌﻤﻴﻤﮫ ﻟ�ﺎﻓﺔ أﻋﻀﺎء اﻟ�جﻨﺔ واﻋﺘﻤﺎدﻩ ﻋ�� اﻟ��ﻳﺪ اﻹﻟﻜ��و�ﻲ و/أو ﺑﺎﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻴﮫ ،ﻣﺎ ﻟﻢ
ﻳﻄﻠﺐ أﺣﺪ أﻋﻀﺎء اﻟ�جﻨﺔ – ﻛﺘﺎﺑﺔ – ﻋﻘﺪ اﺟﺘﻤﺎع ﳌﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﻘﺮار �� .هﺬﻩ ا�حﺎﻟﺔ ،ﻳﺘﻌ�ن �ﻌﻠﻴﻖ اﻟﻘﺮار وﺗﻘﺪﻳﻤﮫ ﻟ�جﻨﺔ �� اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﻘﺎدم
اﻟﺬي ﻳﻨﻌﻘﺪ .و��ﻮن ﻟهﺬﻩ اﻟﻘﺮارات اﻟﻜﺘﺎﺑﻴﺔ اﻟ�ي ﺗﻢ اﻋﺘﻤﺎدهﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل �ﻌﻤﻴﻤهﺎ ﻋ�� أﻋﻀﺎء اﻟ�جﻨﺔ ﻧﻔﺲ ﻗﻮة اﻟﻨﻔﺎذ ﻣﺜﻠهﺎ ﻛﻤﺜﻞ اﻟﻘﺮار
اﻟﺬي ﺗﺘﻢ إﺟﺎزﺗﮫ �� اﺟﺘﻤﺎع اﻟ�جﻨﺔ.
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اﻹﺧﻄﺎرﺑﺎﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت
ﺗﺘﻢ اﻟﺪﻋﻮة ﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟ�جﻨﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ أﻣ�ن ﺳﺮ اﻟ�جﻨﺔ ﺑﻨﺎء ﻋ�� ﻃﻠﺐ أي ﻣﻦ أﻋﻀﺎء اﻟ�جﻨﺔ أو ﺑﻨﺎء ﻋ�� ﻃﻠﺐ اﳌﺮاﺟﻌ�ن اﻟﺪاﺧﻠﻴ�ن أو
ً
ا�خﺎرﺟﻴ�ن إذا ﻣﺎ �ﺎن ذﻟﻚ ﺿﺮور�ﺎ �� رأ��ﻢ.
ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ اﻻﺗﻔﺎق ﻋ�� ﻏ�� ذﻟﻚ ،ﻓﺈن إﺧﻄﺎر �ﻞ اﺟﺘﻤﺎع ﻳﺆﻛﺪ ﻣ�ﺎن اﻻ�ﻌﻘﺎد ،اﻟﻮﻗﺖ واﻟﺘﺎر�ﺦ وﺟﺪول أﻋﻤﺎل اﻻﺟﺘﻤﺎع ﻟﻠﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟ�ي
اﳌﻄﺮوﺣﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ،ﻳﺠﺐ أن ﻳﺘﻢ ﺗﻘﺪﻳﻤﮫ ﻟ�ﻞ ﻋﻀﻮ ﻣﻦ أﻋﻀﺎء اﻟ�جﻨﺔ وأي �خﺺ آﺧﺮ ﻣﻄﻠﻮب ﺣﻀﻮرﻩ ﻟﻼﺟﺘﻤﺎع ،و�ﺎﻓﺔ اﻷﻋﻀﺎء
ﻏ�� اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳ�ن ،ﻟيﺲ أﻗﻞ ﻣﻦ ﻋﺸﺮة أﻳﺎم ﻋﻤﻞ ﻗﺒﻞ ﺗﺎر�ﺦ اﻻﺟﺘﻤﺎع .ﻛﻤﺎ ﻳﺠﺐ إرﺳﺎل اﳌﺴتﻨﺪات اﻟﻼزﻣﺔ �� ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ ﻷﻋﻀﺎء اﻟ�جﻨﺔ
ً
وﻷي أ�خﺎص آﺧﺮ�ﻦ ﻣﻄﻠﻮب ﺣﻀﻮرهﻢ ﻣ�ى ﻣﺎ �ﺎن ﻣﻨﺎﺳﺒﺎ.
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ﻣﺤﺎﺿﺮ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت
ﻳﻘﻮم أﻣ�ن ﺳﺮ اﻟ�جﻨﺔ ﺑﺘﺪو�ﻦ إﺟﺮاءات وﻗﺮارات �ﺎﻓﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟ�جﻨﺔ ﺑﻤﺎ �ﺸﻤﻞ أﺳﻤﺎء ا�حﻀﻮر ،و�ﻘﻮم أﻣ�ن ﺳﺮ اﻟ�جﻨﺔ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ
ا�حﺎﺿﺮ �� اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﺘﺎ�� ،وﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة اﳌﻮاﻓﻘﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ،ﻳﺘﻢ ﺗﻮﻗﻴﻊ ا�حﻀﺮ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ رﺋيﺲ اﻟ�جﻨﺔ وأﻣ�ن اﻟﺴﺮ و�ﺤﺘﻔﻆ ﺑﻤﺤﺎﺿﺮ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻛ�جﻞ.
ﻳﻘﻮم أﻣ�ن اﻟﺴﺮ �� ﺑﺪاﻳﺔ �ﻞ اﺟﺘﻤﺎع ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ وﺟﻮد أي �ﻌﺎرض ﻣﺼﺎ�ح وﺗﺪو�ﻦ ذﻟﻚ �� ﻣﺤﻀﺮ اﻻﺟﺘﻤﺎع.
ً
ﻳﺘﻢ �ﻌﻤﻴﻢ ﻣﺤﺎﺿﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟ�جﻨﺔ �� ا�حﺎل إ�� �ﺎﻓﺔ أﻋﻀﺎء اﻟ�جﻨﺔ ﺧﻼل ﻓ��ة أﻗﺼﺎهﺎ  15ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺎر�ﺦ اﻻﺟﺘﻤﺎع و�ﺘﻢ �ﻌﻤﻴﻤهﺎ إ��
�ﺎﻓﺔ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻣﺎ إن ﻳﺘﻢ اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠ��ﺎ.
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ﺗﻀﺎرب اﳌﺼﺎ�ح
ﻻ ﻳﺠﻮز ﻷي ﻋﻀﻮ ﻣﻦ أﻋﻀﺎء �جﻨﺔ اﳌﺮاﺟﻌﺔ أن ﻳ�ﻮن ﻟﮫ أي ﻣﺼ�حﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة أو ﻏ�� ﻣﺒﺎﺷﺮة �� أﻋﻤﺎل اﻟﺸﺮﻛﺔ واﻟﻌﻘﻮد اﻟ�ي ﺗ��ﻣهﺎ اﻟﺸﺮﻛﺔ.
ﻻ ﻳﺠﻮز ﻷي ﻋﻀﻮ ﻣﻦ أﻋﻀﺎء �جﻨﺔ اﳌﺮاﺟﻌﺔ أن �ﺸﺎرك �� أﻋﻤﺎل ﻗﺪ ﺗﻨﺎﻓﺲ اﻟﺸﺮﻛﺔ وﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﮫ أن ﻳﺰاول أ�ﺸﻄﺔ ﻛﺘﻠﻚ اﻟ�ي ﺗﺰاوﻟهﺎ
اﻟﺸﺮﻛﺔ .ﻳﺤﻖ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ أن ﺗﻄﺎﻟﺐ ﺑﺘﻌﻮ�ﺾ ﻋﻦ أﻳﺔ ﺧﺴﺎﺋﺮ ﺗتﺴبﺐ ��ﺎ ﺗﻠﻚ اﻷﻋﻤﺎل او ﺗﻠﻚ اﻟﺘﺼﺮﻓﺎت.
ﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ أن ﺗﺼﺪر أو ﺗﺠﺪد أي وﺛﻴﻘﺔ ﺗﺄﻣ�ن ﻷي ﻋﻀﻮ ﻣﻦ أﻋﻀﺎء �جﻨﺔ اﳌﺮاﺟﻌﺔ أو ﻷي أﻃﺮاف ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ��ﻢ ﻗﺒﻞ ﺳﺪاد ﻣﺒﻠﻎ ﻗﺴﻂ
اﻟﺘﺄﻣ�ن ﺑﺎﻟ�ﺎﻣﻞ �� .ﺣﺎل ﺗﻘﺪم أي ﻋﻀﻮ ﻣﻦ أﻋﻀﺎء �جﻨﺔ اﳌﺮاﺟﻌﺔ ﺑﻄﻠﺐ ﻟﺴﺪاد أي ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ أي وﺛﻴﻘﺔ ﺻﺎدرة ﻟﮫ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺸﺮﻛﺔ،
ً
ﻓﺈﻧﮫ ﻳﺘﻌ�ن ﻣﻌﺎ�جﺔ اﳌﻄﺎﻟﺒﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻺﺟﺮاءات واﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟ�ي ﺗﻀﻌهﺎ اﻟﺸﺮﻛﺔ دون أي اﺳﺘثﻨﺎء أو ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺗﻔﻀﻴﻠﻴﺔ .ﻳﺘﻌ�ن إﺧﻄﺎر ﻣﺴﺆول
اﻻﻣﺘﺜﺎل ﺑﺄي دﻓﻌﺔ �ﺴﺘﺤﻖ ﺳﺪادهﺎ ﻷي ﻋﻀﻮ ﻣﻦ أﻋﻀﺎء اﻟ�جﻨﺔ.
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ﻣ�ﺎﻓﺂت أﻋﻀﺎء اﻟ�جﻨﺔ
إن �ﻞ ﻋﻀﻮ ﻣﻦ أﻋﻀﺎء �جﻨﺔ اﳌﺮاﺟﻌﺔ ،ﺑﻤﻦ ﻓ��ﻢ أﻣ�ن ﺳﺮ اﻟ�جﻨﺔ ،ﻣﺆهﻞ ﻟ�حﺼﻮل ﻋ�� ﻣ�ﺎﻓﺄة ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻗﻴﺎﻣﮫ ﺑﻤﺴﺆوﻟﻴﺎﺗﮫ �ﺄﺣﺪ أﻋﻀﺎء
اﻟ�جﻨﺔ ،وﻛﺬﻟﻚ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﻀﻮرﻩ ﻟ�ﻞ اﺟﺘﻤﺎع ﻣﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟ�جﻨﺔ .ﻳﺤﺪد ﻣﺒﻠﻎ هﺬﻩ اﳌ�ﺎﻓﺂت ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﳌﻘ��ﺣﺔ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ
اﻹدارة واﳌﻮاﻓﻖ ﻋﻠ��ﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ا�جﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ و�ﺠﺐ أن ﺗ�ﻮن ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ ﺑﺎﳌﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﻣ�ﺎﻓﺂت أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة.

10

اﺟﺘﻤﺎع ا�جﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻳﺤﻀﺮ رﺋيﺲ اﻟ�جﻨﺔ اﺟﺘﻤﺎع ا�جﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺴﻨﻮي اﳌﻌﺪ ﻟﻼﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻷﺳﺌﻠﺔ واﺳﺘﻔﺴﺎرات اﳌﺴﺎهﻤ�ن ﺣﻮل أ�ﺸﻄﺔ اﻟ�جﻨﺔ.

11

اﻟﻮاﺟﺒﺎت
ﺗﻘﻮم اﻟ�جﻨﺔ ﺑﺎﻟﻮاﺟﺒﺎت اﳌﺬ�ﻮرة أدﻧﺎﻩ ﻋ�� اﻟﻨﺤﻮ اﳌﻼﺋﻢ.

 1 .11اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ
ﺗﻘﻮم اﻟ�جﻨﺔ ﺑﻤﺎ ﻳ��:
 ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ إﻋﺪاد اﻟﺘﻘﺎر�ﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ،وﻧﻈﻢ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ و�دارة ا�خﺎﻃﺮ.
 ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺒﻴﺎن اﻟﺴﻨﻮي ﺣﻮل ﻧﻈﻢ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻗﺒﻞ اﻋﺘﻤﺎدهﺎ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة �� .ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻧﻈﻢ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ
�ﺸﻤﻞ ﻣﺎ ﺗﻀﻌﮫ اﻟ�جﻨﺔ �� اﻻﻋﺘﺒﺎر اﻟﺘﺎ��-:
.1
.2
.3
.4
.5

اﻟﺘﻐ��ات ﻣﻨﺬ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﺴﻨﻮي اﻷﺧ�� ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ وﻣﺪى ا�خﺎﻃﺮ اﻟهﺎﻣﺔ ،وﻗﺪرة اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋ�� اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻠﺘﻐ��ات �� أﻋﻤﺎﻟهﺎ
واﻟﺒيﺌﺔ ا�خﺎرﺟﻴﺔ.
ً
إﻃﺎر وﺟﻮدة اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﳌﺴﺘﻤﺮة ﻹدارة ﻟﺸﺮﻛﺔ ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺮ وﻧﻈﻢ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ،وﻣ�ى ﻣﺎ �ﺎن ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﮫ ،ﻋﻤﻞ ادارة اﳌﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ
وادارات اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻷﺧﺮى.
ﻣﺪى وﺗﺮدد اﻟﺘﻘﺎر�ﺮ �جﻠﺲ اﻹدارة )أو �جﺎن ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة( واﻟ�ي �ﺴﺎﻋﺪ �� ﺑﻨﺎء ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺗﺮاﻛ�ي ﻟﻮﺿﻊ ﻧﻈﻢ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ
واﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟ�ي ﺗﺪار ��ﺎ ا�خﺎﻃﺮ.
وﻗﻮع ﺣﺎﻟﺔ ﻓﺸﻞ هﺎﻣﺔ أو ﺿﻌﻒ �� اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠ��ﺎ �� أي وﻗﺖ ﺧﻼل اﳌﺪة واﳌﺪى اﻟﺬي أﻧﺘﺠﺖ ﻓﻴﮫ آﺛﺎر ﻏ�� ﻣﺘﻮﻗﻌﺔ أو
ً
ﺣﺎﻻت ﻃﺎرﺋﺔ ﻳ�ﻮن ﻟهﺎ أﺛﺮ ﻣﺎدي ﻛﺒ�� �� أي وﻗﺖ ﻣ�ىى أو �� ا�حﺎل أو ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ ﻋ�� اﻷداء اﳌﺎ�� أو اﻟﻮﺿﻊ اﳌﺎ�� .
ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ إﺟﺮاءات اﻹﻓﺼﺎح ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ �� اﻟﺴﻮق.

 ﻣﺮاﺟﻌﺔ إﺟﺮاءات اﻻﺑﻼغ ﻋﻦ ا�خﺎﻟﻔﺎت ،اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺬﻟﻚ واﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﳌﺰاﻋﻢ ﻣﻦ اﳌﺒﻠﻐ�ن وﺿﻤﺎن اﻟ��ﺗيﺒﺎت اﻟ�ي ﻣﻦ ﺧﻼﻟهﺎ
�ﻌﺰز ﺛﻘﺔ اﳌﻮﻇﻔ�ن �� إﺛﺎرة أﻳﺔ ﻣﺨﺎوف ﺣﻮل ﺟﻮاﻧﺐ ﻏ�� ﺳﻠﻴﻤﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ أو ﻣﺴﺎﺋﻞ أﺧﺮى.
 إﻗﺮار اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺣﻮل ﻧﻈﻢ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻗﺒﻞ اﻋﺘﻤﺎدهﺎ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة وﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت وﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺤﺪﻳﺪ وﺗﻘﻴﻴﻢ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻷﻋﻤﺎل
و�دارة اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻟﺘﻠﻚ ا�خﺎﻃﺮ.
 2 .11اﻻﻣﺘﺜﺎل
ﺗﻘﺪم اﻟ�جﻨﺔ رؤ�ﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﺣﻮل ادارة اﻻﻣﺘﺜﺎل وﻋ�� وﺟﮫ اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺗﻘﻮم اﻟ�جﻨﺔ ﺑﻤﺎ ﻳ��:
 اﻋﺘﻤﺎد �ﻌﻴ�ن أو ﻋﺰل رﺋيﺲ ادارة اﻻﻣﺘﺜﺎل؛ �ﻌﺪ ا�حﺼﻮل ﻋ�� ﻋﺪم ﻣﻤﺎ�ﻌﺔ ﻛﺘﺎﺑﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي اﻟﺴﻌﻮدي.
 ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟ��ﺗيﺒﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻﻣﺘﺜﺎل �� اﻟﺸﺮﻛﺔ.
 ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻻﻣﺘﺜﺎل ﻟﺪى اﻟﺸﺮﻛﺔ واﺳ��اﺗﻴﺠﻴﺔ وﺧﻄﺔ اﻻﻣﺘﺜﺎل اﻟﺴﻨﻮ�ﺔ ،ﻛﻤﺎ �� ﻣﻌﺘﻤﺪة ﻣﻦ اﻟ�جﻨﺔ.


















ﻣﺮاﺟﻌﺔ ودراﺳﺔ اﻟﺘﻘﺎر�ﺮ اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ رﺋيﺲ ادارة اﻻﻣﺘﺜﺎل ﺣﻮل اﻻﻣﺘﺜﺎل واﳌﺴﺎﺋﻞ واﻷ�ﺸﻄﺔ اﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ �� اﻟﺸﺮﻛﺔ .ﻳﺠﺐ إﺧﻄﺎر اﻟ�جﻨﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﻢ
واﻻﺟﺮاءات اﻟ�ي ﺗﻢ ﻣﻦ ﺧﻼﻟهﺎ اﻟﺘﻌﺮف ﻋ�� هﺬﻩ اﳌﺴﺎﺋﻞ و�دار��ﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ادارة اﻟﺸﺮﻛﺔ .ﻛﻤﺎ أ��ﺎ ﺗﺤﺪد ا�جهﺎت اﳌﺴﺌﻮﻟﺔ ﻋﻦ ا�خﺎﻃﺮ اﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ
واﻻﻣﺘﺜﺎل واﻷوﻟﻮ�ﺔ اﻟ�ي ﻣﻨﺤﺖ ﻟهﺎ واﳌﻌﺎ�جﺎت اﳌﻌﻤﻮل ��ﺎ ﻟﺘﺨﻔﻴﻔهﺎ.
اﳌﺮاﺟﻌﺔ ا�حﺎﻟﻴﺔ ﻟ�ﺎﻓﺔ اﻟﺘﻘﺎر�ﺮ اﻟهﺎﻣﺔ ﻣﻦ رﺋيﺲ ادارة اﻻﻣﺘﺜﺎل.
ﻣﺮاﺟﻌﺔ وﻣﺮاﻗﺒﺔ اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻹدارة ﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻣﺮاﺟﻌﺔ رﺋيﺲ ادارة اﻻﻣﺘﺜﺎل.
ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻣﺴﺘﻮى اﻻﻣﺘﺜﺎل ﻟﻠﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ.
ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻣﺪى ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ وﻓﻌﺎﻟﻴﺔ وﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺬي ﻳﺆدﻳﮫ ﻣﺴﺆول اﻻﻣﺘﺜﺎل.
ﺿﻤﺎن اﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ رﺋيﺲ إدارة اﻻﻣﺘﺜﺎل �� أداﺋﮫ ﳌهﺎﻣﮫ.
ﺿﻤﺎن ﻋﺪم وﺟﻮد ﻣﻮا�ﻊ أو ﻗﻴﻮد ﻋ�� ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣهﺎم رﺋيﺲ إدارة اﻻﻣﺘﺜﺎل.
اﻻﺟﺘﻤﺎع ﺑﺮﺋيﺲ ادارة اﻻﻣﺘﺜﺎل ﻋ�� اﻷﻗﻞ ﻣﺮة �� اﻟﺴﻨﺔ – ﺑﺪون ﺣﻀﻮر اﻹدارة – ﳌﻨﺎﻗﺸﺔ أي ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻳﺘﻘﺪم ��ﺎ رﺋيﺲ ادارة اﻻﻣﺘﺜﺎل .إﺿﺎﻓﺔ إ��
ذﻟﻚ ﻓﺈن رﺋيﺲ إدارة اﻻﻣﺘﺜﺎل ﻳﻤﻨﺢ ا�حﻖ ﻟﻠﺘﻮاﺻﻞ اﳌﺒﺎﺷﺮ ﻣﻊ رﺋيﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ورﺋيﺲ اﻟ�جﻨﺔ.
ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻣﻼﺣﻈﺎت اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي اﻟﺴﻌﻮدي وﻏ��هﺎ ﻣﻦ اﻟهﻴﺌﺎت اﻹﺷﺮاﻓﻴﺔ أو اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ ﺑﺨﺼﻮص أﻳﺔ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎت ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ أو إﺟﺮاءات ﺗ�حﻴﺤﻴﺔ
ﺗﻄﻠ��ﺎ وﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت إ�� ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ��ﺬا اﻟﺸﺄن.
ﻣﺘﺎ�ﻌﺔ اﻟﺘﻘﺎر�ﺮ اﻟ�ي ﺗﺼﺪر ﻋﻦ اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي اﻟﺴﻌﻮدي وﻏ��هﺎ ﻣﻦ اﻟهﻴﺌﺎت اﻹﺷﺮاﻓﻴﺔ أو اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ وﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت إ�� ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ��ﺬا
اﻟﺸﺄن.
ً
ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﺮاﺗﺐ واﳌ�ﺎﻓﺂت واﻷﺟﻮر اﻟﺸهﺮ�ﺔ ﳌﺴﺆول اﻻﻣﺘﺜﺎل وﻓﻘﺎ ﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟ�ي ﻳﻘﺮهﺎ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة.
ً
ﺿﻤﺎن اﻣﺘﻼك اﻟﺸﺮﻛﺔ ﳌﺪوﻧﺔ ﺳﻠﻮك ﻣﻜﺘﻮ�ﺔ ﻣﻌﺘﻤﺪة ﺣﺴﺐ اﻷﺻﻮل ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺣﺮﺻﺎ ﻋ�� أن ﺗﺘﻢ ﻣﺰاوﻟﺔ أ�ﺸﻄﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ
ﺑﻄﺮ�ﻘﺔ ﻣﻨﺼﻔﺔ وأﺧﻼﻗﻴﺔ.
ﻣﺘﺎ�ﻌﺔ اﻟﺪﻋﺎوى اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟهﺎﻣﺔ اﳌﻘﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺸﺮﻛﺔ أو ﺿﺪهﺎ وﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﻘﺎر�ﺮ دور�ﺔ �ﺸﺄ��ﺎ إ�� ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة.
ﺿﻤﺎن اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻷﻣﺜﻞ ﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ووﺟﻮد اﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟﻼزﻣﺔ ﻹﻧﺘﺎج ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت و�ﻴﺎﻧﺎت دﻗﻴﻘﺔ وﻣﻮﺛﻮﻗﺔ.
ﺿﻤﺎن اﻣﺘﺜﺎل اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻟﻠﻘﻮاﻧ�ن واﻟﻠﻮاﺋﺢ واﻟﺴﻴﺎﺳﺎت واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت ذات اﻟﺼﻠﺔ.

اﳌﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ
3 .11
ﺗﻘﺪم اﻟ�جﻨﺔ رؤ�ﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻋ�� وﻇﻴﻔﺔ اﳌﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ وﻋ�� وﺟﮫ اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺗﻘﻮم اﻟ�جﻨﺔ ﺑﻤﺎ ﻳ��:










اﻋﺘﻤﺎد �ﻌﻴ�ن وﻋﺰل رﺋيﺲ ادارة اﳌﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ؛ �ﻌﺪ ا�حﺼﻮل ﻋ�� ﻋﺪم ﻣﻤﺎ�ﻌﺔ ﻛﺘﺎﺑﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي اﻟﺴﻌﻮدي.
دراﺳﺔ واﻋﺘﻤﺎد أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﻹدارة اﳌﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ.
ً
ﻋﻨﺪ ﺑﺪاﻳﺔ �ﻞ ﺳﻨﺔ ،ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻃﺒﻴﻌﺔ و�ﻃﺎر ﺧﻄﺔ اﳌﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺴﻨﻮ�ﺔ .ﻛﻤﺎ ﺗﻘﻮم اﻟ�جﻨﺔ أﻳﻀﺎ ﺑﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺘ�ﺎﻟﻴﻒ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺨﻄﺔ اﳌﺮاﺟﻌﺔ
اﻟﺴﻨﻮ�ﺔ.
ﺿﻤﺎن اﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ادارة اﳌﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ وﻛﻔﺎﻳﺔ ﻣﻮاردهﺎ وﻣﻨﺎﺳﺒﺔ وﺿﻌهﺎ ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺔ.
ﻣﺮاﺟﻌﺔ إدارة اﳌﺴﺎﺋﻞ اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻟ��ﻛ�� ﻋ�� اﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ اﳌﺴﻤﻮح ��ﺎ ﻟﻠﻤﺮاﺟﻌ�ن اﻟﺪاﺧﻠﻴ�ن.
اﳌﺮاﺟﻌﺔ ا�حﺎﻟﻴﺔ ﻟ�ﺎﻓﺔ اﻟﺘﻘﺎر�ﺮ اﻟهﺎﻣﺔ ﺣﻮل اﻟﺸﺮﻛﺔ اﳌﻌﺪ ﻣﻦ اﳌﺮاﺟﻌ�ن اﻟﺪاﺧﻠﻴ�ن ،وﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت إ�� ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة.
ﻣﺮاﺟﻌﺔ وﻣﺮاﻗﺒﺔ اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻹدارة ﻟﻨﺘﺎﺋﺞ وﺗﻮﺻﻴﺎت اﳌﺮاﺟﻌ�ن اﻟﺪاﺧﻠﻴ�ن.
اﻻﺟﺘﻤﺎع ﺑﺮﺋيﺲ ادارة اﳌﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻣﺮة �� اﻟﺴﻨﺔ ﻋ�� اﻷﻗﻞ – ﺑﺪون ﺣﻀﻮر اﻹدارة – ﳌﻨﺎﻗﺸﺔ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺎ��ﻢ وأي ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻧﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ
ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﺗﻢ اﻟﻘﻴﺎم ��ﺎ ،إﺿﺎﻓﺔ ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈن رﺋيﺲ ادارة اﳌﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻳ�ﻮن ﻟﮫ ا�حﻖ �� اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ رﺋيﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ورﺋيﺲ اﻟ�جﻨﺔ.
ﻣﺮاﺟﻌﺔ وﻣﺮاﻗﺒﺔ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ادارة اﳌﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﺑﻤﺎ �ﺸﻤﻞ ﺗﻄﺒﻴﻘهﺎ ﳌﻨﺎ�ج ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ وﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﺘﻘﻴﻴﻢ وﺗﺤﺴ�ن ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ إدارة ا�خﺎﻃﺮ واﺟﺮاءات
اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ واﻟﺘﻨﻈﻴﻢ واﻹدارة.

ً
 ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﺮاﺗﺐ واﳌ�ﺎﻓﺂت واﻷﺟﻮر اﻟﺸهﺮ�ﺔ ﻟﻠﻤﺮاﺟﻊ اﻟﺪاﺧ�� وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ اﻟ�ي ﻳﻘﺮهﺎ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة.
اﳌﺮاﺟﻌﺔ ا�خﺎرﺟﻴﺔ
4 .11
ﺗﻮﻓﺮ اﻟ�جﻨﺔ رؤ�ﺔ ﺣﻮل اﳌﺮاﺟﻌﺔ ا�خﺎرﺟﻴﺔ ،وﻋ�� وﺟﮫ اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺗﻘﻮم اﻟ�جﻨﺔ ﺑﻤﺎ ﻳ��:
 دراﺳﺔ واﻋﺪاد ﺗﻮﺻﻴﺎت �جﻠﺲ اﻹدارة واﻟ�ي ﻳﺘﻢ ﺗﻤﺮ�ﺮهﺎ ﻟﻠﻤﺴﺎهﻤ�ن ﻟﻠﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠ��ﺎ �� ا�جﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻌﻴ�ن ،إﻋﺎدة اﻟﺘﻌﻴ�ن
واﻻﺳﺘﻐﻨﺎء ﻋﻦ اﳌﺮاﺟﻌ�ن ا�خﺎرﺟﻴ�ن .وﻗﺪ ﻳﺘﻀﻤﻦ ذﻟﻚ ﺿﻤﺎن أن اﳌﺮاﺟﻌ�ن ا�خﺎرﺟﻴ�ن اﻟﺬﻳﻦ ﺗﺘﻢ �ﺴﻤﻴ��ﻢ ﻳﺘﻤﺘﻌﻮن ﺑﺎ�خ��ة اﻟﻼزﻣﺔ �� ﺗﺪﻗﻴﻖ
ﺷﺮ�ﺎت اﻟﺘﺄﻣ�ن و/أو إﻋﺎدة اﻟﺘﺄﻣ�ن.
 اﻹﺷﺮاف ﻋ�� ﻋﻤﻠﻴﺔ اﺧﺘﻴﺎر ﻣﺮاﺟﻌ�ن ﺟﺪد ،و�� ﺣﺎﻟﺔ اﺳﺘﻘﺎﻟﺔ أﺣﺪ اﳌﺮاﺟﻌ�ن ﺗﻘﻮم اﻟ�جﻨﺔ ﺑﺎﻟﺘﺤﻘﻴﻖ �� اﳌﺴﺎﺋﻞ اﻟ�ي أدت إ�� ذﻟﻚ ،وﺗﻘﺮر ﻣﺎ
إذا �ﺎﻧﺖ هﻨﺎﻟﻚ أي إﺟﺮاء ﻳﺘﻢ اﺗﺨﺎذﻩ ﺑﺬﻟﻚ ا�خﺼﻮص.
 اﻹﺷﺮاف ﻋ�� اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﳌﺮاﺟﻌ�ن ا�خﺎرﺟﻴ�ن ﺑﻤﺎ �� ذﻟﻚ ﻋ�� ﺳبﻴﻞ اﻟﺬﻛﺮ ﻻ ا�حﺼﺮ:
● اﻋﺘﻤﺎد ﻣ�ﺎﻓﺂ��ﻢ ،ﺳﻮاء �ﺎﻧﺖ اﻷ�ﻌﺎب ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺨﺪﻣﺎت اﳌﺮاﺟﻌﺔ أو ﺧﺪﻣﺎت ﻏ�� ﺧﺪﻣﺎت اﳌﺮاﺟﻌﺔ ،وأن اﻟﺮﺳﻮم �ﺎﻓﻴﺔ ﳌﻜﻴ��ﻢ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﺎم
ﺑﻤﺮاﺟﻌﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ.
● اﻋﺘﻤﺎد ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻌهﻢ ﺑﻤﺎ �ﺸﻤﻞ أي ﺧﻄﺎب �ﻌﻴ�ن ﺻﺎدر �� ﺑﺪاﻳﺔ أي ﻣﺮاﺟﻌﺔ و�ﻃﺎر اﳌﺮاﺟﻌﺔ.
● اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﺴﻨﻮي ﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴ��ﻢ وﻣﻮﺿﻮﻋﻴ��ﻢ ،آﺧﺬة �ﻌ�ن اﻻﻋﺘﺒﺎر اﳌﺘﻄﻠﺒﺎت اﳌهﻨﻴﺔ واﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ اﳌﻨﻮﻃﺔ واﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﳌﺮاﺟﻌ�ن ﻛ�ﻞ ،ﻛﻤﺎ
�ﺸﻤﻞ ﺗﻘﺪﻳﻢ أي ﺧﺪﻣﺎت أﺧﺮى ﻏ�� اﳌﺮاﺟﻌﺔ.
● اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻋﺪم وﺟﻮد ﻋﻼﻗﺎت )ﻣﺜﻞ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻷﺳﺮ�ﺔ ،اﻟتﺸﻐﻴﻞ ،اﻻﺳتﺜﻤﺎر ،اﻟﻌﻼﻗﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ أو ﻋﻼﻗﺎت أﻋﻤﺎل( ﺑ�ن اﳌﺮاﺟﻌ�ن وأﻋﻀﺎء
ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة واﻹدارة اﻟﻌﻠﻴﺎ واﻟﺸﺮﻛﺔ )ﻏ�� ﺗﻠﻚ اﻟ�ي ﺗ�ﻮن �� اﻃﺎر اﻷﻋﻤﺎل اﳌﻌﺘﻤﺪ(.
● اﻻﺗﻔﺎق ﻣﻊ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻋ�� ﺳﻴﺎﺳﺔ �ﺸﻐﻴﻞ ﻣﻮﻇﻔﻲ اﳌﺮاﺟﻌ�ن ا�حﺴﺎﺑﻴ�ن ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺔ ،ﺛﻢ ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺗﻠﻚ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ.
● ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟ��ام اﳌﺮاﺟﻌ�ن ﺑﺎﻟﺘﻮﺟ��ﺎت اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ واﳌهﻨﻴﺔ �� �ﻌﺎﻗﺐ ﺷﺮ�ﺎء اﳌﺮاﺟﻌﺔ ،ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺮﺳﻮم اﳌﺪﻓﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ
إﺟﻤﺎ�� اﻟﺮﺳﻮم ﳌ�ﺎﺗﺐ ،ﺷﺮ�ﺎء وﺷﺮ�ﺎت اﳌﺮاﺟﻌﺔ واﳌﺘﻄﻠﺒﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ اﻷﺧﺮى.
● اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﺴﻨﻮي ﳌﺆهﻼ��ﻢ وﺧ��ا��ﻢ واﳌﻮارد اﳌﺘﺎﺣﺔ وﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﺟﺮاءات اﳌﺮاﺟﻌﺔ واﻟﺬي �ﺸﻤﻞ ﺗﻘﺮ�ﺮ ﻣﻦ اﳌﺮاﺟﻌ�ن ا�خﺎرﺟﻴ�ن ﺣﻮل
إﺟﺮاءات ا�جﻮدة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ا�خﺎﺻﺔ ��ﻢ.
● اﻟﺴ�� ﻟﻀﻤﺎن اﻟﺘنﺴﻴﻖ ﻣﻊ أ�ﺸﻄﺔ ادارة اﳌﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ.
● اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟﺮﺋيﺴﻴﺔ اﻟ�ي ﺗﺠﺮ��ﺎ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋ�� ﺳﻴﺎﺳﺎ��ﺎ ا�حﺎﺳبﻴﺔ.
● ا�خﻼﻓﺎت ا�جﺴﻴﻤﺔ ﻣﻊ اﻹدارة �ﺸﺄن أي ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎ�حﻔﺎظ ﻋ�� اﻷﺻﻮل اﳌﺴتﺜﻤﺮة.
● اﻧ��ﺎك اﻷﻧﻈﻤﺔ واﻟﻠﻮاﺋﺢ واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ ا�جهﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ واﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ أو ﻋﺪم اﻻﻣﺘﺜﺎل ﻟﺴﻴﺎﺳﺎت و�ﺟﺮاءات اﻟﺸﺮﻛﺔ.
● �ﻌﻠﻴﻘﺎت اﳌﺮاﺟﻌ�ن اﻵﺧﺮ�ﻦ )ﻣﻦ اﻟﻔﺮوع ا�خﺎرﺟﻴﺔ ﻏ�� اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ( ﻋ�� اﻹﺟﺮاءات ا�حﺎﺳبﻴﺔ واﻟﺘﻘﺎر�ﺮ واﻟﺴﻠﻮك اﳌ�ي.
● أوﺟﮫ اﻟﻘﺼﻮر �� اﻟهﻴ�ﻞ اﻟﻌﺎم وأداء ﻧﻈﻢ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ.
● اﻷﺧﻄﺎء ا�جﺴﻴﻤﺔ �� اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ.
● اﻟﻘﺮارات اﻹدار�ﺔ واﻷﺳﺎس اﻟﺬي اﻋﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﮫ اﳌﺮاﺟﻌﻮن ا�خﺎرﺟﻴﻮن ﻟﻠﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ �حﺔ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات ا�حﺎﺳبﻴﺔ اﻟهﺎﻣﺔ ،ﻣﺜﻞ ا�خﺼﺼﺎت
واﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت اﻟﻔﻨﻴﺔ.
● اﳌﺒﺎدئ واﳌﻌﺎﻳ�� ا�حﺎﺳبﻴﺔ وﻗﺮارات اﻹﻓﺼﺎح اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﳌﻌﺎﻣﻼت ﻏ�� اﻟﻌﺎدﻳﺔ.
● ﻛﻔﺎﻳﺔ ا�خﺼﺼﺎت اﻟﻔﻨﻴﺔ واﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت اﻟ�ي وﺿﻌهﺎ ا�خﺒ�� اﻻﻛﺘﻮاري.
● ﺗﻘﺎر�ﺮ اﻻﻛﺘﻮاري ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺣﻮل اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ.
● أي ﻣﺸﺎ�ﻞ رﺋيﺴﻴﺔ �� اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻹدارة اﻟ�ي أﺛﺮت ﻋ�� اﳌﺮاﺟﻌﺔ.
● أي �ﻌﺪﻳﻼت أدﺧﻠﺖ ﻋ�� ﻧﻄﺎق اﳌﺮاﺟﻌﺔ وأﺳﺒﺎ��ﺎ.
● ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ اﳌﺮﺳﻠﺔ إ�� اﻹدارة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﺮاﺟﻌ�ن ا�خﺎرﺟﻴ�ن و�ﻌﻠﻴﻘﺎت إدارة اﻟﺸﺮﻛﺔ �� هﺬا اﻟﺸﺄن.






اﻻﺟﺘﻤﺎع ﺑﺎﻧﺘﻈﺎم ﻣﻊ اﳌﺮاﺟﻌ�ن ا�خﺎرﺟﻴ�ن ،ﺑﻤﺎ �ﺸﻤﻞ ﻣﺮة واﺣﺪة �� ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻗﺒﻞ اﳌﺮاﺟﻌﺔ وﻣﺮة �ﻌﺪ اﳌﺮاﺟﻌﺔ �� ﻣﺮﺣﻠﺔ إﻋﺪاد اﻟﺘﻘﺎر�ﺮ.
ﺗﺠﺘﻤﻊ اﻟ�جﻨﺔ ﻣﻊ اﳌﺮاﺟﻌ�ن ا�خﺎرﺟﻴ�ن ﻋ�� اﻷﻗﻞ ﻣﺮة �� اﻟﺴﻨﺔ ﻣﻦ دون ﺣﻀﻮر اﻹدارة ﳌﻨﺎﻗﺸﺔ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺎ��ﻢ وأي ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻧﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ اﳌﺮاﺟﻌﺔ.
ﻣﺮاﺟﻌﺔ واﻋﺘﻤﺎد ﺧﻄﺔ اﳌﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺴﻨﻮ�ﺔ وﺿﻤﺎن أ��ﺎ ﺗﺘﻤﺎ�ىى ﻣﻊ إﻃﺎر ﻋﻘﺪ اﳌﺮاﺟﻌﺔ.
ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺴﻨﻮ�ﺔ واﻟﺮ�ﻊ ﺳﻨﻮ�ﺔ اﳌﺆﻗﺘﺔ ﻣﻊ اﳌﺮاﺟﻌ�ن ا�خﺎرﺟﻴ�ن واﻹدارة اﻟﻌﻠﻴﺎ �� اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻗﺒﻞ إﺻﺪار ﺗﻘﺎر�ﺮهﺎ.
ﻣﺮاﺟﻌﺔ ودراﺳﺔ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﳌﺮاﺟﻌﺔ ﻣﻊ اﳌﺮاﺟﻌ�ن ا�خﺎرﺟﻴ�ن� .ﺸﻤﻞ ذﻟﻚ ،ﻻ ﻋ�� ﺳبﻴﻞ ا�حﺼﺮ:
•

ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ أي ﻣﺴﺎﺋﻞ رﺋيﺴﻴﺔ ﻧﺎﺷﺌﺔ ﺧﻼل ﻓ��ة اﳌﺮاﺟﻌﺔ؛

•

أي �ﻌﺪﻳﻼت ﻣﺤﺎﺳبﻴﺔ أو ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﳌﺮاﺟﻌﺔ؛
ﻣﺴﺘﻮى اﻷﺧﻄﺎء اﻟ�ي ﺗﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪهﺎ ﻋﻠ��ﺎ ﺧﻼل اﳌﺮاﺟﻌﺔ.

•

 ﻣﺮاﺟﻌﺔ أي ﺧﻄﺎﺑﺎت ﺗﻤﺜﻴﻞ ﻣﻄﻠﻮ�ﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﺮاﺟﻌ�ن ا�خﺎرﺟﻴ�ن ﻗﺒﻞ ﺗﻘﺪﻳﻤهﺎ �جﻠﺲ اﻹدارة ﻻﻋﺘﻤﺎدهﺎ.
 ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﺧﻄﺎب اﻹدارة واﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻹدارة ﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﳌﺮاﺟﻌ�ن واﻟﺘﻮﺻﻴﺎت.
 ﺗﻄﻮ�ﺮ وﺗﻄﺒﻴﻖ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺣﻮل ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺎت ﻏ�� ﺧﺪﻣﺎت اﳌﺮاﺟﻌﺔ ﻣﻦ اﳌﺮاﺟﻌ�ن ا�خﺎرﺟﻴ�ن ،آﺧﺬة �ﻌ�ن اﻻﻋﺘﺒﺎر اﻟﻘﻮاﻧ�ن واﻟﻨﻈﻢ واﳌﻮﺟهﺎت
اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ �� ذﻟﻚ ا�جﺎﻧﺐ.
اﻟﺘﻘﺎر�ﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ
5 .11
ﺗﻘﻮم اﻟ�جﻨﺔ ﺑﻤﺎ ﻳ��:
 ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﺗﻤﺎ�ىي اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت ا�حﺎﺳبﻴﺔ ﻋ�� أﺳﺎس ﺳﻨﻮي وﻋ�� ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺴﺘﻮ�ﺎت اﻟﺸﺮﻛﺔ.
 ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﺄﻛﻴﺪات �جﻠﺲ اﻹدارة ﺣﻮل ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ إﺟﺮاءات اﻟﺸﺮﻛﺔ ﳌﺮاﺟﻌﺔ اﻹﻓﺼﺎح واﻟﻌﺮض.
 ﻣﺮاﺟﻌﺎت اﳌﻌﺎﻣﻼت اﻟ�ي ﺗﺘﻢ داﺧﻞ ا�جﻤﻮﻋﺔ وﻣﻌﺎﻣﻼت اﻷﻃﺮاف ذوي اﻟﺼﻠﺔ وﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﻮﺻﻴﺎ��ﺎ إ�� ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة
 ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺘﻘﺎر�ﺮ اﻻﻛﺘﻮار�ﺔ وﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت �ﺸﺄ��ﺎ إ�� ا�جﻠﺲ .وﻛﺬﻟﻚ ﺿﻤﺎن اﻣﺘﺜﺎل اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻟﺘﻮﺻﻴﺎت وﻣﻘ��ﺣﺎت اﻻﻛﺘﻮاري ﺣﻴﺜﻤﺎ �ﺎﻧﺖ
ً
إﻟﺰاﻣﻴﺔ وﻣﻄﻠﻮ�ﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻠﻮاﺋﺢ أو وﻓﻘﺎ ﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي اﻟﺴﻌﻮدي.
 دراﺳﺔ وﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻹﺟﺮاءات وﻗﺮارات اﻹدارة ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ،ﺑﻤﺎ �ﺸﻤﻞ اﻟﺘﻘﺎر�ﺮ اﻟﻔﺼﻠﻴﺔ واﻟﺴﻨﻮ�ﺔ ،اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻷوﻟﻴﺔ وأي
ً
إﻓﺼﺎﺣﺎت رﺳﻤﻴﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻷداء اﳌﺎ�� ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ،ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﳌﺴﺎﺋﻞ اﻟهﺎﻣﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﻘﺎر�ﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻷﺣ�ﺎم اﻟ�ي ﺗﺤﺘﻮ��ﺎ .ﻛﻤﺎ ﺗﻘﻮم اﻟ�جﻨﺔ أﻳﻀﺎ
ﺑﻤﺮاﺟﻌﺔ ﻣ�خﺺ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ ،اﻟﺘﻘﺎر�ﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟهﺎﻣﺔ ﻟ�جهﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ وأي ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﻮﺟﻮدة �� ﻣﺴتﻨﺪات أﺧﺮى ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﻣﺜﻞ
اﻹﻋﻼﻧﺎت ذو ﺗﺄﺛ�� ﻋ�� أﺳﻌﺎر اﻷﺳهﻢ .ﺗﻀﻊ اﻟ�جﻨﺔ �� ﻋ�ن اﻻﻋﺘﺒﺎر ﺗﻮﺻﻴﺎت �جﻨﺔ اﻹﻓﺼﺎح ﻗﺒﻞ ﺗﻘﺪﻳﻢ ذﻟﻚ ﳌﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة وﻗﺒﻞ
اﻟﺘﺼﺮ�ﺢ ﺑﺎﻟ��ﺧﻴﺺ ﻣﻦ اﳌﺮاﺟﻌ�ن .إﺿﺎﻓﺔ ﻟﺬﻟﻚ ﺗﻘﻮم اﻟ�جﻨﺔ ﺑﺪراﺳﺔ-:
● اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت ا�حﺎﺳبﻴﺔ اﻟهﺎﻣﺔ واﳌﻤﺎرﺳﺎت وأي �ﻐ��ات ﻓ��ﺎ.
● اﻟﻘﺮارات اﻟ�ي ﺗﺤﺘﺎج إ�� ﻋﻨﺼﺮ رﺋي�ىي ﻟ�حﻜﻢ.
● ﻣﺪى ﺗﺄﺛﺮ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺑﺘﻌﺎﻣﻼت ﻏ�� ﻋﺎدﻳﺔ واﻟﻜﻴﻔﻴﺔ اﻟ�ي ﺗﻢ ��ﺎ اﻹﻓﺼﺎح ﻋ��ﺎ.
● وﺿﻮح اﻹﻓﺼﺎﺣﺎت ﻣﻊ اﻻهﺘﻤﺎم ا�خﺎص ﻷي ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺗﻤﺖ اﻹﺣﺎﻟﺔ إﻟ��ﺎ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة أو �جﻨﺔ اﻹﻓﺼﺎح.
● اﻟتﺴﻮ�ﺎت اﻟهﺎﻣﺔ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ اﳌﺮاﺟﻌﺔ.
● ﻋﺪم وﺟﻮد ﺷ�ﻮك ﺑﻘﺪرة اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋ�� ﻣﻮاﺻﻠﺔ �ﺸﺎﻃهﺎ.
● اﻻﻟ��ام ﺑﺎﳌﻘﺎﻳيﺲ ا�حﺎﺳبﻴﺔ.
● اﻻﻟ��ام ﺑﻤﺘﻄﻠﺒﺎت ﺗﺪاول و اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي اﻟﺴﻌﻮدي واﳌﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ واﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﻷﺧﺮى.
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1 .12
2 .12
3 .12
4 .12

ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺎت اﻟﺘﻘﺎر�ﺮ
ً
ً
ﻳﻘﺪم رﺋيﺲ اﻟ�جﻨﺔ ﺗﻘﺮ�ﺮا رﺳﻤﻴﺎ �جﻠﺲ اﻹدارة �ﻌﺪ �ﻞ إﺟﻤﺎع ﺑﺨﺼﻮص �ﺎﻓﺔ اﳌﺴﺎﺋﻞ اﻟ�ي ﺗﻘﻊ �� إﻃﺎر واﺟﺒﺎﺗﮫ وﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺎﺗﮫ.
ﺗﻘﺪم اﻟ�جﻨﺔ اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت �جﻠﺲ اﻹدارة واﻟ�ي ﺗﺮاهﺎ ﺿﺮور�ﺔ ﺣﻮل أي ﺟﻮاﻧﺐ �� إﻃﺎر ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺎ��ﺎ ﺣﻴﺚ ﻳ�ﻮن ﻣﻄﻠﻮب اﺗﺨﺎذ إﺟﺮاء أو
ﺗﺤﺴ�ن.
ﺗﻘﻮم اﻟ�جﻨﺔ ﺑﺈﻋﺪاد ﺗﻘﺮ�ﺮ ﻟﻠﻤﺴﺎهﻤ�ن ﺣﻮل أ�ﺸﻄ��ﺎ و�ﺘﻢ ﺗﻀﻤﻴﻨﮫ �� اﻟﺘﻘﺮ�ﺮ اﻟﺴﻨﻮي ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ.
�� ﺣﺎﻟﺔ وﺟﻮد ﺗﻀﺎرب ﺑ�ن ﺗﻮﺻﻴﺎت �جﻨﺔ اﳌﺮاﺟﻌﺔ و�ﺟﺮاءات ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻓﺈن ﺗﻮﺻﻴﺎت �جﻨﺔ اﳌﺮاﺟﻌﺔ ﻳﺠﺐ أن ﻳﺘﻢ ذﻛﺮهﺎ �� ﺗﻘﺮ�ﺮ
ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة اﻟﺴﻨﻮى وأﺳﺒﺎب ﻋﺪم اﺗﺒﺎع هﺬﻩ اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت.

ﻣﺴﺎﺋﻞ أﺧﺮى
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ﻳ�ﻮن ﻣﻦ ﺣﻖ اﻟ�جﻨﺔ:
ً
 1 .13ا�حﺼﻮل ﻋ�� اﳌﻮارد اﻟ�ﺎﻓﻴﺔ �ﻐﺮض أداء واﺟﺒﺎ��ﺎ ﺑﻤﺎ �ﺸﻤﻞ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ أﻣ�ن ﺳﺮ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪة ﻣ�ى ﻣﺎ �ﺎن ذﻟﻚ ﻣﻄﻠﻮ�ﺎ.
 2 .13ا�حﺼﻮل ﻋ�� اﻟﺘﺪر�ﺐ اﳌﻨﺎﺳﺐ ﻋ�� ﺷ�ﻞ ﺑﺮاﻣﺞ �ﻌﺮ�ﻔﻴﺔ ﻟﻸﻋﻀﺎء ا�جﺪد ﺑﺎﻟ�جﻨﺔ وﻋ�� أﺳﺎس ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻟ�ﺎﻓﺔ أﻋﻀﺎء اﻟ�جﻨﺔ.
 3 .13أن ﻳﺘﻢ وﺿﻊ اﻋﺘﺒﺎر ﺧﺎص ﻟﻸﻧﻈﻤﺔ واﻟﻘﻮاﻧ�ن اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ.
 4 .13أن ﺗ�ﻮن اﻟ�جﻨﺔ ﻣﺴﺌﻮﻟﺔ ﻋﻦ اﻟﺘنﺴﻴﻖ ﻣﻊ اﳌﺮاﺟﻌ�ن اﻟﺪاﺧﻠﻴ�ن وا�خﺎرﺟﻴ�ن.
 5 .13اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺄﻳﺔ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻷ�ﺸﻄﺔ �� إﻃﺎر أﺳﺎﻟﻴﺐ ﻋﻤﻠهﺎ وأن ﺗ�ﻮن ﻷﻏﺮاض داﺧﻠﻴﺔ ﻛﺠهﺔ ﻣﺮﺟﻌﻴﺔ ﻳﺘﻢ اﻟﺮﺟﻮع إﻟ��ﺎ.
 6 .13ﺗﻘﻮم ﻣﺮة �� اﻟﺴﻨﺔ ﻋ�� اﻷﻗﻞ ﺑﻤﺮاﺟﻌﺔ أدا��ﺎ� ،ﺸﻜﻴﻠهﺎ وأﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻀﻤﺎن ﻋﻤﻠهﺎ ﺑﺄﻗ�ىى ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ وﺗﻮ�ىي ﺑﺄي �ﻐﻴ��ات ﺗﺮاهﺎ ﺿﺮور�ﺔ
إ�� ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻻﻋﺘﻤﺎدهﺎ.
اﻟﺼﻼﺣﻴﺎت
14
ﺗﺘﻤﺘﻊ �جﻨﺔ اﳌﺮاﺟﻌﺔ ﺑﻤﺴﺘﻮى ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻦ اﻟﺘﺨﻮ�ﻞ ﻟ�حﻘﻴﻖ �� أﻳﺔ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺗﻘﻊ ﺿﻤﻦ ﺻﻼﺣﻴﺎ��ﺎ وﺗﻀﻤﻦ اﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ وﻇﻴﻔﺔ اﳌﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ وﺗﻀﻤﻦ
ﺣﺼﻮﻟهﺎ ﻋ�� �ﺎﻓﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟ�ي ﺗﺤﺘﺎﺟهﺎ ﺗﻠﻚ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﻤهﺎﻣهﺎ.
ﻳﺼﺮح ﻟ�جﻨﺔ ﻛﺬﻟﻚ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻤﺎ ﻳ��:
 1 .14أن �ﺴ�� ﻟ�حﺼﻮل ﻋ�� أي ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻦ أي ﻣﻮﻇﻒ ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺔ �ﻐﺮض اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻮاﺟﺒﺎ��ﺎ.
 2 .14ا�حﺼﻮل ﻋ�� ﻧﻔﻘﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋ�� اﻻﺳتﺸﺎرة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﳌهﻨﻴﺔ ا�خﺎرﺟﻴﺔ ﺣﻮل أي ﻣﺴﺎﺋﻞ �� إﻃﺎر أﺳﺎﻟﻴﺐ ﻋﻤﻠهﺎ.
 3 .14اﻟﺪﺧﻮل �� أي أ�ﺸﻄﺔ �� إﻃﺎر أﺳﺎﻟﻴﺐ ﻋﻤﻠهﺎ.

اﻟﺑﻧد اﻟﺛﺎﻟث
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