
 
(االجتماع   العادية  العامة  ا�جمعية  اجتماع  حضور  ا��  مساهم��ا  التعاو�ي  للتأم�ن  العاملية  شركة  تدعو 

 األول) ع�� وسائل التقنية ا�حديثة

�سر مجلس إدارة شركة العاملية للتأم�ن التعاو�ي أن يدعو السادة املساهم�ن للمشاركة والتصو�ت �� اجتماع ا�جمعية العامة  

هـ املوافق 11/04/1443مساء يوم الثالثاء  06:30العادية (االجتماع األول) واملقرر ا�عقادها بمشيئة هللا �عا�� �� تمام الساعة 

 ع�� سالمة املساهم�ن و ضمن  م، عن طر�ق و 16/11/2021
ً
سائل التقنية ا�حديثة باستخدام منظومة تداوال�ي، وذلك حرصا

�ورونا   لف��وس  للتصدي  العالقة  وذات  ا�ختصة  ال�حية  ا�جهات  قبل  من  واالح��از�ة  الوقائية  واإلجراءات  ا�جهود  دعم 

جهات ا�ح�ومية �� اململكة العر�ية السعودية �� اتخاذ ، وامتداًدا ل�جهود املتواصلة ال�ي تبذلها �افة ا�(COVID-19)املستجد  

 التداب�� الوقائية الالزمة ملنع انتشاره. 

من  مدينة وم�ان ا�عقاد ا�جمعية العامة: عن طر�ق وسائل التقنية ا�حديثة من مقر الشركة الرئيس بمدينة الر�اض، وذلك  

 .  http://www.tadawulaty.com.saع�� الرابط    خالل استخدام منصة تداوال�ي

 وذلك للنظر �� جدول األعمال التا��:

من تار�خ إ�عقاد ا�جمعية العامة   التصو�ت ع�� انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة من ب�ن املر�ح�ن للدورة القادمة ال�ي تبدأ .1

 (مرفق الس�� الذاتية للمر�ح�ن) م. 15/11/2024م ومد��ا ثالث سنوات تنت�ي �� تار�خ 16/11/2021العادية بتار�خ 

التصو�ت ع�� �شكيل �جنة املراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها وم�افآت أعضا��ا للدورة ا�جديدة ابتداًء من تار�خ   .2

ان��اء الدور 16/11/2021إ�عقاد ا�جمعية العامة العادية بتار�خ    أن املر�ح�ن  15/11/2024ة �� تار�خ  م وح�ى 
ً
م ، علما

 هم:  (املرفقة س��هم الذاتية) 

 عضو مستقل الدكتور/ صا�ح بن حمد الشنيفي،  -

 من خارج ا�جلس  الدكتور/ أحمد بن محمد السلمان، عضو -

 األستاذ/ أيمن بن صا�ح الغامدي، عضو من خارج ا�جلس -

م .3 اإلدارة  مجلس  أعمال  إجازة  ع��  ��  التصو�ت  دورتھ  إن��اء  تار�خ  ��  09/10/2021ن  ا�جمعية  إ�عقاد  تار�خ  إ��  م 

 م. 16/11/2021

يحق ل�ل مساهم من املساهم�ن املقيدين �� �جل مساه�ي الشركة لدى مركز اإليداع ب��اية جلسة التداول ال�ي �سبق  كما  

بإم�ان املساهم�ن الكرام امل�جل�ن �� اجتماع ا�جمعية العامة حضور اجتماع ا�جمعية و�حسب األنظمة واللوائح. وسي�ون  

بنود ع��   
ً
إلك��ونيا التصو�ت  تداوال�ي  ا�خاص    منظومة  اإللك��و�ي  املوقع  ز�ارة  طر�ق  عن  ا�جمعية  أعمال  جدول 

 .  https://www.tadawulaty.com.saبتداوال�ي
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) من النظام االساس للشركة، ي�ون اجتماع ا�جمعية العامة العادية �حيًحا إذا حضره مساهمون يمثلون  32بناًء ع�� املادة (

املال ع�� األقل، و�ذا لم يتوفر النصاب الالزم لعقد هذا اإلجتماع، سيتم عقد االجتماع الثا�ي �عد ساعة من ان��اء  ر�ع رأس  

 �ان عدد األسهم املمثلة فيھ
ً
 .املدة ا�حددة ال�عقاد االجتماع األول، و��ون االجتماع الثا�ي �حیًحا أيا

من    
ً
اعتبارا اإللك��و�ي  التصو�ت  وسيبدأ  املساهم�ن.  �جميع  مجاًنا  متاح  والتصو�ت  تداوال�ي  خدمة   �� الت�جيل  بأن  علًما 

 م، ويستمر ح�ى ��اية وقت ا�عقاد ا�جمعية. 13/11/2021املوافق   السبتصباًحا من يوم   10:00الساعة 

 �� حال وجود استفسار بخصوص بنود ا�جمعية نأمل التواصل مع قسم املساهم�ن ع�� العناو�ن التالية: 

 اإلسم: بدر عطا� العن�ي  

  555844159 966+ا�جوال رقم:  

  208تحو�لة: 4651520 11 966+هاتف مباشر: 

   bader.alenazi@sa.rsagroup.comأو ع�� ال��يد الك��و�ي: 

 اإلسم: ها�ي ابراهيم العيدي

 561111096 966+ا�جوال: 

   410تحو�لة:  4651520 11 966+هاتف مباشر: 

 Hani.AlEidi@sa.rsagroup.comأو ع�� ال��يد الك��و�ي: 

سيتاح للمساهم�ن طرح األسئلة واالستفسارات املتعلقة ببنود اجتماع ا�جمعية اثناء ا�عقاد ا�جمعية من خالل رابط   بأنھ علًما  

 .بث ا�جمعية الذي س��سل للمساهم�ن عن طر�ق خدمة تداوال�ي 
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األول البند  

ــي تبــــــدأ ــاء مجلــــــس اإلدارة مــــــن بــــــ�ن املر�ــــــح�ن للــــــدورة القادمــــــة ال�ــــ ــ� انتخــــــاب أعضــــ مــــــن  التصــــــو�ت ع�ــــ

م ومـــــــد��ا ثـــــــالث ســـــــنوات تنت�ـــــــي �ـــــــ� تـــــــار�خ 16/11/2021تـــــــار�خ إ�عقـــــــاد ا�جمعيـــــــة العامـــــــة العاديـــــــة بتـــــــار�خ 

 م. (مرفق الس�� الذاتية للمر�ح�ن)15/11/2024

 
 



ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

) السیرة الذاتیة 1نموذج رقم (  

 

للعضو املر�ح . البيانات ال�خصية 1  

حسن  بن عبدالعز�ز عبدا�حسن عبدالعز�ز      االسم الر�ا��  

1967اكتو�ر  4  سعودي   تار�خ امليالد    ا�جنسية  

. املؤهالت العلمية للعضو املر�ح 2  

 م املؤهل التخصص تار�خ ا�حصول ع�� املؤهل اسم ا�جهة املانحة 

سعود  امللك  جامعة  1 ب�الور�وس  قانون  1991 

جامعة إكسفورد   –مدرسة سعيد لألعمال   2 دبلوم  املوائمة االس��اتيجية   2020 

. ا�خ��ات العملية للعضو املر�ح 3  

 الف��ة  مجاالت ا�خ��ة 

الدين)  واسواق  املال راس واسواق االصول  وادارة االستثمار�ة (املصرفية السعودية  العر�ية سويس لكر�ديت املنتدب والعضو التنفيذي الرئيس  2010  -2019  

رنا لالستثمار  - الرئيس التنفيذي والعضو املنتدب  2010اغسطس  – 2010مارس    

العر�ية �ابتل  –الرئيس التنفيذي والعضو املنتدب  2009مايو  – 2008مارس    

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

الش�ل القانو�ي  

 للشركة 
 عضو�ة ال�جان 

طبيعة العضو�ة (بصفتھ  

ال�خصية، ممثل عن  

 �خصية اعتبار�ة) 

  صفة العضو�ة

(تنفيذي، غ��  

 تنفيذي، مستقل) 

 م اسم الشركة النشاط الرئيس 

 1 الفر���ي �ابيتال    اإلستثمار غ�� تنفيذي   صفة �خصية  عضو مجلس اإلدارة  مساهمة مغلقة 

اإلدارة عضو مجلس  مساهمة مغلقة   2 مجموعة الفيصلية   االستثمار  غ�� تنفيذي   صفة �خصية  

 3 البنك العر�ي الوط�ي   البنوك   مستقل صفة �خصية  عضو �جنة املراجعة   مساهمة مدرجة

 



ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

) السیرة الذاتیة 1نموذج رقم (  

 

للعضو املر�ح . البيانات ال�خصية 1  

عبدالعز�ز بن يوسف بن عبدالعز�ز بن يوسف       االسم الر�ا��  

هـ 22/10/1400  ا�جنسية  سعودي   تار�خ امليالد  

. املؤهالت العلمية للعضو املر�ح 2  

 م املؤهل التخصص تار�خ ا�حصول ع�� املؤهل اسم ا�جهة املانحة 

 1 يس ب�الور  املعلومات نظم  2012 ا�جامعة العر�ية املفتوحة، الر�اض

    2 

    3 

. ا�خ��ات العملية للعضو املر�ح 3  

 الف��ة  مجاالت ا�خ��ة 

، النائب األول للرئيس، ورئيس أصول التجزئةبنك الر�اض ح�ى تار�خھ  – 2019   

�� شركة بداية لتمو�ل املنازل بالر�اض رئيس املبيعات با�جملة  2016 - 2019  

شركة اتحاد فيئ العقار�ة مدير تنفيذي ��   2014 - 2016  

2014 - 2012 مدير التمو�ل العقاري �� بنك البالد   

2012 - 2010و  2010 – 2008 مدير فرع الر�اض �� شركة ا�خ��اء العرب املالية  

2008 -2005 مساعد مدير املنتجات �� بنك االمارات   

2005 - 2003 مجموعة دار اليوسفية القابضة   

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

الش�ل القانو�ي  

 للشركة 
 عضو�ة ال�جان 

طبيعة العضو�ة (بصفتھ  

ال�خصية، ممثل عن  

 �خصية اعتبار�ة) 

صفة العضو�ة  

(تنفيذي، غ��  

 تنفيذي، مستقل) 

 م اسم الشركة النشاط الرئيس 

 1 الينطبق       

      2 

      3 

      4 

 



 ( السيرة الذاتية 1نموذج رقم )

 البيانات الشخصية للعضو املرشح 

 الرباعي االسم محمد العوهلي ز عبد العزي د عبد الحمي

 الجنسية  سعودي امليالد  تاريخ 1/7/1383

 املرشح للعضو العلمية املؤهالت

 م املؤهل التخصص تاريخ الحصول على املؤهل اسم الجهة املناحة 

جامعة امللك فهد للبترول  

 واملعادن
 1 علوم  وسبكالوري )تسويق(  ادارة صناعية 1987

     

 املرشح للعضو العملية الخبرات

 الفترة مجاالت الخبرة

 2016 - 2015 )اكسترا(  لإللكترونياتالرئيس التنفيذي الشركة املتحدة 

 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 الوطنية للتأمين التعاوني )التعاونية للتأمين( مساعد مدير التسويق الشركة 

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

 الشكل

 للشركة  القانوني

 عضوية

 اللجان

 العضوية طبيعة

 بصفته (

 عن  ممثل الشخصية،

 )اعتبارية شخصية

 العضوية صفة

 غير  تنفيذي،(

 )مستقل تنفيذي،

 م الشركة  اسم الرئيس النشاط

عضو مجلس   مساهمة عامة

رئيس  إدارة + 

لجنة 

 املراجعة

 1 شركة اليمامة للصناعات الحديدية  صناعات اساسية  مستقل شخصية 



عضو مجلس   قابضة 

 إدارة 
 2 أجواد القابضةشركة  خيرية مستقل شخصية 

عضو مجلس   ذ .م. م  مساهمة 

 إدارة 
انشائية  تجارة مواد مستقل شخصية   3 شركة كيان الدولية  

 



ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

) السیرة الذاتیة 1نموذج رقم (  

 

للعضو املر�ح . البيانات ال�خصية 1  

 االسم الر�ا��  أمل عبدهللا فهد اللو��ي 

هـ16/10/1982  ا�جنسية  سعودية  تار�خ امليالد  

. املؤهالت العلمية للعضو املر�ح 2  

 م املؤهل التخصص تار�خ ا�حصول ع�� املؤهل اسم ا�جهة املانحة 

 1 ماجست�� مالية 2014 جامعة األم�� سلطان 

 2 ب�الور�وس  إدارة أعمال  2005 جامعة امللك سعود 

    3 

    4 

    5 

. ا�خ��ات العملية للعضو املر�ح 3  

 الف��ة  مجاالت ا�خ��ة 

ح�ى تار�خھ – 2016 الر�اض بنك نائب الرئيس / رئيس فر�ق ا�خدمات املصرفية للشر�ات،    

2016 - 2007 الر�اضبنك الشر�ات متعددة ا�جنسيات، و مجموعة ا�خدمات املصرفية للشر�ات  مدير أول / مدير عالقات   

  

  

  

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

الش�ل القانو�ي  

 للشركة 
 عضو�ة ال�جان 

طبيعة العضو�ة (بصفتھ  

ال�خصية، ممثل عن  

 �خصية اعتبار�ة) 

صفة العضو�ة  

(تنفيذي، غ��  

 تنفيذي، مستقل) 

 م اسم الشركة النشاط الرئيس 

 1 الينطبق      

      2 

      3 

      4 

 



ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

) السیرة الذاتیة 1نموذج رقم (  

 

للعضو املر�ح . البيانات ال�خصية 1  

 االسم الر�ا��  كريستوفر فيليب دو��

17/12/1959  ا�جنسية  بر�طا�ي  تار�خ امليالد  

. املؤهالت العلمية للعضو املر�ح 2  

 م املؤهل التخصص تار�خ ا�حصول ع�� املؤهل اسم ا�جهة املانحة 

 1982 اململكة املتحدةا�جامعة املفتوحة، 
 1 ب�الور�وس الفنون 

 1999 ال��يطا�ي للتسو�ق املباشر املعهد 
 2 دبلوم  التسو�ق املباشر 

. ا�خ��ات العملية للعضو املر�ح 3  

 الف��ة  مجاالت ا�خ��ة 

1997ح�ى  – 1995 من مدير تطو�ر, اسيا, شركة رو�ال اند صن اليا�س الدولة للتأم�ن, هو�غ �و�غ   

صان أليا�س لتأم�ن ا�خاطر العاملية �� آسياعضو منتدب, آسيا (العمالء والوسطاء), شركة رو�ال أند  1999ح�ى  – 1997من    

2002ح�ى  – 1999من  مدير الشر�ات الشر�كة, قسم العمالء واأل�خاص, آسيا, فر�ق آسيا اإلقلي�ي ا�خاص �شركة رو�ال أند صان أليا�س للتأم�ن, سنغافورة  

صان أليا�س للتأم�ن (تايالند) مدير وكب�� املسئول�ن التنفيذي�ن لشركة رو�ال أند  2005ح�ى  – 2003من    

2010ح�ى  – 2005من  مدير وكب�� املسئول�ن التنفيذي�ن �جموعة اس��اليا للتأم�ن (تايالند)   

2011ح�ى  – 2010من  املدير التنفيذي لشركة أر إس أيھ للتأم�ن �� هو�غ �و�غ   

والبحر�ن وا�خاصة �شركة رو�ال أند صان أليا�س(الشرق األوسط) املدير التنفيذي لعمليات اإلمارات     2019  ح�ى – 2011من  

تار�خھ ح�ى  – 2019 ، اململكة املتحدة(Execme Ltd) ةالرئيس  التنفيذي لشرك  

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

الش�ل القانو�ي  

 للشركة 
ال�جان عضو�ة   

طبيعة العضو�ة (بصفتھ  

ال�خصية، ممثل عن  

 �خصية اعتبار�ة) 

صفة العضو�ة  

(تنفيذي، غ��  

 تنفيذي، مستقل) 

 م اسم الشركة النشاط الرئيس 

شركة مساهمة  

 بحر�نية مقفلة 
(الشرق شركة رو�ال أند صن الالينس للتأم�ن  تأم�ن  تنفيذي  ممثل عن �خصية اعتبار�ة �جنة اإلستثمار 

ا�حدودة ش.م.ب.م  األوسط)  
1 

عمانية  شركة مساهمة 

 مدرجة

 

 2 شركة التأم�ن األهلية, ش.م.ع.ع تأم�ن  غ�� تنفيذي   ممثل عن �خصية إعتبار�ة رئيس مجلس االدارة 
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) السیرة الذاتیة 1نموذج رقم (  

 

للعضو املر�ح . البيانات ال�خصية 1  

صا�ح حمد صا�ح الشنيفي     االسم الر�ا��    

سعودي    تار�خ امليالد     26/06/1387     ا�جنسية  

. املؤهالت العلمية للعضو املر�ح 2  

 م املؤهل التخصص تار�خ ا�حصول ع�� املؤهل اسم ا�جهة املانحة 

 1 ب�الور�وس  ) محاسبة( واألعمال االقتصاد 1990 جامعة امللك سعود 

 2 � ماجست� الرئيسية  ا�حاسبة ، األعمال إدارة 1995 األمر�كية املتحدة الواليات ،  لويس سانت جامعة

 املتحدة الواليات ، أتالنتيك  فلور�دا جامعة

 األمر�كية 
2002 

 الرئيسية املالية ا�حاسبة/  األعمال إدارة

 واملراجعة 
 3 دكتوراه

للعضو املر�ح . ا�خ��ات العملية 3  

 الف��ة  مجاالت ا�خ��ة 

�� ا�حاسبة, جامعة امللك سعود, الر�اض  مشاركأستاذ   2003  - 2019 

ملؤسسة سعفة وعضو مجلس اإلدارة, الر�اض, اململكة العر�ية السعودية   امل�لف السكرت�� العام  ح�ى اآلن  2008 

  

  

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

الش�ل القانو�ي  

 للشركة 
 عضو�ة ال�جان 

طبيعة العضو�ة (بصفتھ  

ال�خصية، ممثل عن  

 �خصية اعتبار�ة) 

  صفة العضو�ة

(تنفيذي، غ��  

 تنفيذي، مستقل) 

الشركةاسم  النشاط الرئيس   م 

 1 مجموعة سي��ا القابضة  السلع  اإلس��الكية الكمالية مستقل �خصية عضو �جنة املراجعة شركة مدرجة 

 شركة مدرجة 
 2 الشركة السعودية لصناعة الورق املواد األساسية  مستقل �خصية عضو �جنة املراجعة

القيم الرئيسة املتمثلة ��  �عز�ز غ�� تنفيذي �خصية عضو مجلس إدارة ذات مسؤولية محدودة 

الشفافية والن�اهة �� اململكة  

  

 3 مؤسسة سعفة 

      4 

 



 

 

 (  1نموذج ) 

 السيرة الذاتية نموذج

  

 
 

 البيانات الشخصية للعضو المرشح .1

 هاشم النمر بن عبدالله بن هاشم د.  االسم الرباعي

 هــ  1331 -3 – 1 تاريخ الميالد سعودي  الجنسية

 مستقل  طبيعة العضوية صفة شخصية  صفة العضوية
 

 المؤهالت العلمية للعضو المرشح. 2

 الجهة المانحة تاريخ الحصول عليه التخصص المؤهل 

 Durham University - UK  2112 بنوك و مالية  الدكتوراه  1

 Griffith University – Australia 2113 بنوك و مالية الماجستير  2

 
 2112 التخطيط االستراتيجي  الماجستير 

Maastricht School of Management – Jeddah 

Branch (School Headquarter in Netherland)  

3 
 بكاوريوس 

هندسة إنتاج وتصميم 

 النظم الميكانيكية 
 جدة  –جامعة الملك عبدالعزيز  1338

 Pittsburgh Institute of Aeronautics - USA 2112 هندسة الطائرات دبلوم عالي  4

 
 المرشحالخبرات العملية للعضو . 3

 مجاالت الخبرة الفترة

 جامعة جدة  -رئيس قسم إدارة المعلومات   2112 - 2112

 جامعة جدة  -وكيل كلية األعمال   2112-2113

 مشرف عام مركز اإلبداع وريادة األعمال    2121 - 2117

 أل النمر الذرية ناظر أوقاف  اآلن  - 2117

 غرفة جدة  –نائب رئيس لجنة الضيافة  2117 - 2112

 غرفة جدة –عضو لجنة السياحة  2117 - 2112

 رئيس قسم إدارة المعلومات   2112 - 2112

 إلى األن  – 2121
 –عضو مجلس إدارة جمعية "المشورة اإلجتماعية" المتخصصة في مجال العمل الخيري االجتماعي 

 ) الترشيح بالتصويت(.   االجتماعية والتنمية البشرية الموارد وزارةلإحدى الجمعيات التابعة 

 
. العضوية الحالية في مجال إدارات شركات مساهمة أخرى )مدرجة أو غير مدرجة( أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان 1

 المنبثقة منها

 م
 النشاط الرئيس اسم الشركة

 صفة العضوية

)تنفيذي، غير 

 تنفيذي، مستقل(

طبيعة العضوية 

)بصفته الشخصية، 

ممثل عن شخصية 

 اعتبارية(

عضوية 

 اللجان

الشكل 

القانوني 

 للشركة

       لم يتم الترشيح من قبل  1

2       

3       

1        
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) السیرة الذاتیة 1نموذج رقم (  

 

للعضو املر�ح . البيانات ال�خصية 1  

 االسم الر�ا��  جونثان كوب 

30/06 /1979 ي  تار�خ امليالد  
 ا�جنسية  ب��طاين

. املؤهالت العلمية للعضو املر�ح 2  

 م املؤهل التخصص تار�خ ا�حصول ع�� املؤهل اسم ا�جهة املانحة 

اململكة املتحدة  (BPP)  لية ا�حقوق�

   

القانونية دورة املمارسة   حقوق  2004  1 

اململكة املتحدة  (BPP)  لية ا�حقوق�

   

 2 دبلوم الدراسات العليا  حقوق  2003

 3 درجة املاجست��   تار�خ  2002 جامعة أدن��ة 

. ا�خ��ات العملية للعضو املر�ح 3  

 الف��ة  مجاالت ا�خ��ة 

، مع مجموعة رو�ال 
ً
آند صن الالينرئيس الشؤون القانونية، اململكة املتحدة ودوليا حتى تاریخھ – 2017   

2017ح�ى ف��اير  – 2016مارس  املستشار اإلداري لدى مجموعة رو�ال اند صن الالينس اململكة املتحدة   

2016مارس  – 2013يونيو  مستشار قانو�ي لدى مجموعة رو�ال اند صن الالينس اململكة املتحدة   

مختلفة مع م�اتب ا�حاماة �� اململكة املتحدة ستة عشر عاًما من ا�خ��ة �� وظائف   1997 - 2013  

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

الش�ل القانو�ي  

 للشركة 
 عضو�ة ال�جان 

(بصفتھ  طبيعة العضو�ة 

ال�خصية، ممثل عن  

 �خصية اعتبار�ة) 

صفة العضو�ة  

(تنفيذي، غ��  

 تنفيذي، مستقل) 

 م اسم الشركة النشاط الرئيس 

شركة مساهمة  

 عمانية مدرجة

نائب رئيس مجلس  

 اإلدارة

 

 ممثل عن �خصية إعتبار�ة 

 
 تأم�ن  غ�� تنفيذي 

،  شركة التأم�ن األهلية, ش.م.ع.ع

 عمان 
1 

 



 

ة الذات�ة1نموذج رقم (  ) الس�ي

 المرشح للعضو الب�انات الشخص�ة  .1
ي االسم ال��ا�ي   خالد بن عبد الرحمن ع�ي الخض�ي

 ه 20/09/1406 تار�ــــخ الم�الد سعودي الجنس�ة 

 

 المؤهالت العلم�ة للعضو المرشح .2
تار�ــــخ الحصول  التخصص المؤهل 

 ع� المؤهل
 اسم الجهة المانحة

 جامعة الملك عبد الع��ز 2014 إدارة أعمال بكالور�وس

 لألعمال بمدر�د، أسبان�ا IEجامعة  2019 إدارة أعمال ماجست�ي 

ف –دبلوم  �ة  شهادة مح�ت ي ب��طان�ا  2011 موارد ��ش
 CIPDمعهد تط��ر األفراد �ف

ف  �ة SPHRiشهادة مح�ت الجمع�ة األم��ك�ة للموارد  2010 موارد ��ش
�ة   SHRMالب�ش

ات�ج�ات شهادة  ف معتمد (اس�ت مح�ت
( ي ات��ب ات�ج�ة  بطاقات التوازن اإلس�ت كة بالديوم لالستشارات  2018 اإلس�ت ي �ش  ، ديب

�ة التنف�ذي المتقدم  ات�ج�ات الموارد  برنامج الموارد الب�ش اس�ت
�ة والق�ادات جامعة متشغن روس لإلعمال، متشغن  2018 الب�ش

 الوال�ات المتحدة

 

ات العمل�ة  .3  للعضو المرشحالخ�ب
ة ة الف�ت  مجاالت الخ�ب

ي للتخص�صلل نائب الرئ�س التنف�ذي حىت االن 2019 كة، المركز الوطىف  خدمات المش�ت

كة الوطن�ة لإلسكان 2019 2017 �ة، ال�ش  مدير عام الموارد الب�ش

 مستشار رئ�س مجلس اإلدارة مجموعة فول�س واجن 2018 2017

�ة، مجموعة فول�س واجنمدير عام الخدمات  2017 2015  المساندة، الموارد الب�ش

، مجموعة الف�صل�ة  2015 2011 �ة والتط��ر التنظ��ي  مدير إدارة الموارد الب�ش

�ات، الخدمات اإلدار�ة، تقن�ة المعلومات،  2011 2004 �ة، المش�ت ات إدارة متنوعة بالموارد الب�ش خ�ب
 المال�ة

 

 



 

 

ي مجالس إدارات .4
ي  العض��ة الحال�ة �ض

 كان شكلها القانوىض
�
كة أخرى أ�ا كات مساهمة أخرى (مدرجة او غ�ي مدرجة) او أي �ش �ش

 أو اللجان المنبثقة منها: 
كة صفة العض��ة  النشاط الرئ�س اسم ال�ش

(تنف�ذي، غ�ي 
 تنف�ذي، مستقل)

طب�عة العض��ة 
(بصفته 

الشخص�ة، ممثل 
عن شخص�ة 

 اعتبار�ة 

ي  عض��ة اللجان
 الشكل القانوىض

كة تحالف األفق خدمات االعمال  �ش
 وحاضنة أعمال

�ك ذات مسؤول�ة  ال ينطبق شخص�ة  غ�ي تنف�ذي/�ش
(غ�ي  محدودة
 مدرجة)

كة نخبة الخليج   �ش
االستشارات اإلدار�ة 

�ة  والموارد الب�ش

�ك  ذات مسؤول�ة  ال ينطبق شخص�ة  غ�ي تنف�ذي/�ش
(غ�ي  محدودة
 مدرجة)

كة جلوب م�د السعود�ة  ف  �ش إدارة وثائق التأمني
ي   الطىب

لجنة ئ�س ر  شخص�ة  مستقل
ش�حات  ال�ت
(من  والمكافئات

 خارج المجلس

ذات مسؤول�ة 
(غ�ي  محدودة
 مدرجة)

كة إتحاد عذ�ب  �ش
 لإلتصاالت 

 خدمات اإلتصاالت 

 شخص�ة مستقل

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

 مساهمة عامة

كة تبوك للتنم�ة   الزراع�ة�ش
السلع االستهال��ة 

 األساس�ة
 شخص�ة مستقل

عضو مجلس 
 إدارة

 مساهمة عامة

�ة  كة مهارة للموارد الب�ش  �ش

الخدمات التجار�ة 
 والمهن�ة 

 شخص�ة مستقل 

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

 مساهمة عامة
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) السیرة الذاتیة 1نموذج رقم (  

لعضو املر�ح . البيانات ال�خصية ل1  

 االسم الر�ا��  مارتن رو�ج 

م 18/03/1977  ا�جنسية  سويسري  تار�خ امليالد  

. املؤهالت العلمية للعضو املر�ح 2  

 م املؤهل التخصص تار�خ ا�حصول ع�� املؤهل اسم ا�جهة املانحة 

 1 ب�الرو�وس  إدارة أعمال التأم�ن  1997 �لية إدارة األعمال فين��تور 

الضرائب السويسر�ةأ�اديمية   2 ماجست�� قانون الضرائب الدولية 2007 

. ا�خ��ات العملية للعضو املر�ح 3  

 الف��ة  مجاالت ا�خ��ة 

 2004 – 2001 العضو املنتدب، املنظمة اإلقتصادية للعمالء، فين��تور 

 2007 – 2005 الرئيس التنفيذي للمجمع السويسري لتأم�ن الط��ان، ز�ور�خ 

التنفيذي لشركة أكسا ل�حلول، هونج �ونج الرئيس   2007 – 2010 

 2012 – 2010 الرئيس التنفيذي للعمليات لشركة أكسا للتأم�ن سنغافورا 

 2013 – 2012 الرئيس التنفيذي لألعمال لشركة أكسا للتأم�ن سنغافورا 

 2017 – 2013 الرئيس التنفيذي لشركة أكسا للتأم�ن، تايلند 

املنتدب لشركة أكسا للتأمينات العامة، هونج �ونج العضو   

 الرئيس التنفيذي لشركة أكسا ل�حلول، هونج �ونج 
2018 – 2019 

2019 -ح�ى األن  الرئيس التنفيذي لعمليات اإلمارات والبحر�ن �� شركة رو�ال آند صن الالينس الشرق األوسط   

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

 

الش�ل القانو�ي   

 للشركة 
 عضو�ة ال�جان 

طبيعة العضو�ة (بصفتھ  

ال�خصية، ممثل عن  

 �خصية اعتبار�ة) 

صفة العضو�ة  

(تنفيذي، غ��  

 تنفيذي، مستقل) 

 م اسم الشركة النشاط الرئيس 

شركة مساهمة  

 بحر�نية ُمقفلة 

 العضو املنتدب 
 تأم�ن  غ�� تنفيذي  ممثل عن �خصية إعتبار�ة  

مجموعة  رو�ال أند صن الالينس  

 للتأم�ن ا�حدودة ش.م.ب
1 

عضو �جنة   شركة مساهمة  

 اإلستثمار 
 تأم�ن  غ�� تنفيذي  ممثل عن �خصية إعتبار�ة 

شركة رو�ال آند صن الال�س للتأم�ن  

األوسط) (الشرق   
2 

 



ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

) السیرة الذاتیة 1نموذج رقم (  

لعضو املر�ح . البيانات ال�خصية ل1  

 االسم الر�ا��  طارق بن عبدهللا بن حسن النعيم

10/02/1974  ا�جنسية  سعودي  تار�خ امليالد  

. املؤهالت العلمية للعضو املر�ح 2  

 م املؤهل التخصص تار�خ ا�حصول ع�� املؤهل اسم ا�جهة املانحة 

 1 ب�الور�وس  علوم حاسب  1996 جامعة امللك سعود 

 2 ماجست�� علوم حاسب  2002 جامعة امللك سعود 

UNSW –  3 دكتوراه  نظم املعلومات  2006 سد�ي اس��اليا 

    4 

. ا�خ��ات العملية للعضو املر�ح 3  

 الف��ة  مجاالت ا�خ��ة 

األصول اإلستثمار�ة مدير عام  – تداول   2007 – 2012  

ا�جموعة اإلس��اتيجية  مدير عام – مصرف الراج��   2012 – 2014  

وكيل وزارة –واإلستثمار   التجارةوزارة   2014 – 2016  

عضو مجلس إدارة  – هيئة السوق املالية   2016 – 2017  

الرئيس التنفيذي  –شركة املتوسط وا�خليج للتأم�ن و�عادة التأم�ن التعاو�ي (ميدغلف)    2018 – 2020  

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

الش�ل القانو�ي  

 للشركة 
 عضو�ة ال�جان 

طبيعة العضو�ة (بصفتھ  

ال�خصية، ممثل عن  

 �خصية اعتبار�ة) 

  صفة العضو�ة

(تنفيذي، غ��  

 تنفيذي، مستقل) 

 م اسم الشركة النشاط الرئيس 

  مساهمةشركة 

 مقفلة 
 غ�� تنفيذي  ممثل عن �خصية اعتبار�ة  عضو مجلس إدارة 

تقديم خدمات  

 املعلومات اإلئتمانية 
 1 شركة بيان للمعلومات اإلئتمانية 

 شركة مساهمة
عضو مجلس إدارة  

 و�جنة ا�خاطر 
 2 شركة مركز إيداع األوراق املالية  األوراق املالية  مستقل  مستقل 

 



 

 ( للسرية الذاتية 1منوذج رقم )

 البياانت الشخصية للعضو املرشح (أ
 اثمر مسفر عوض الوادعي الرابعي  االسم

 28/02/1404 اتريخ امليالد  سعودي اجلنسية 

 املؤهالت العلمية للعضو املرشح  (ب

 اسم اجلهة املناحة  اتريخ احلصول على املؤهل  التخصص املؤهل  م
 جامعة اليمامة  2016 إدارة أعمال  ماجستري   1

 اخلربات العملية للعضو املرشح  ( ج

 جماالت اخلربة  الفرتة

 الرقابة الداخلية  مجموعة سامبا المالية -مساعد مدير  2013إىل  2006

 المراجعة الداخلية  مرصف اإلنماء -مساعد مدير  2014إىل  2013

 البنك األول  -المراجعة الداخلية  -مساعد مدير  2017إىل  2014

كة اليرس لإلجاره والتمويل  -الرئيس التنفيذي للمراجعة الداخلية  2018إىل  2017  شر

 2019حتى ا 2018
س   -الرئيس التنفيذي للمراجعة الداخلية  كة أمريكان أكسبر  شر

 

 المراجعة الداخلية مدير برنامج  –مجموعة سامبا المالية  2019إىل نوفمبر   2019ابريل 

 الداخلية  للمراجعة اإلدارة العامةمدير عام  -الهيئة العامة للجمارك  2021ابريل  -  2019ديسمبر 

ية  -المدير التنفيذي للمراجعة الداخلية  حتى األن   2021ابريل   صندوق تنمية الموارد البرسر

 يف جمالس إدارة شركات مسامهة أخرى )مدرجة أو غري مدرجة( أو أي شركة أخرى أايً كان شكلها القانوين أو اللجان املنبثقة منها:  احلاليةالعضوية  (د

النشاط  اسم الشركة  م
 الرئيسي 

صفة العضوية )تنفيذي، غري 
 تنفيذي، مستقل( 

طبيعة العضوية )بصفته  
الشخصية، ممثل شخصية  

 اعتبارية( 
الشكل القانوين  اللجان عضوية 

 للشركة 

ي  1
ي الوطت   صفة الشخصية  مستقل  البنوك  البنك العربر

 عضو مجلس اإلدارة 
 رئيس لجنة المراجعة 

عضو لجنة  
شيحات والمكافأت   البى

 مدرجه 

 



ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

) السیرة الذاتیة 1نموذج رقم (  

لعضو املر�ح . البيانات ال�خصية ل1  

Paul Grigg  ��االسم الر�ا 

13/12/1976  ا�جنسية  بر�طا�ي  تار�خ امليالد  

. املؤهالت العلمية للعضو املر�ح 2  

 م املؤهل التخصص تار�خ ا�حصول ع�� املؤهل اسم ا�جهة املانحة 

1999 The University of Warwick  1 بكالور�وس  إدارة االعمال 

2000 University of WarwickThe   2 ماجست�ي  إدارة االعمال و بحوث العمل�ات 

    3 

. ا�خ��ات العملية للعضو املر�ح 3  

 الف��ة  مجاالت ا�خ��ة 

 مجموعة رو�ال آند صن الآلينس  -  ومدير المخاطر التشغ�ل�ة المجموعةإدارة مخاطر 
اير  حىت اآلن   – 2020ف�ب  

مجموعة رو�ال آند صن الآلينس  - للمجموعةمدير عمل�ات المخاطر   

Principal -  اير  مدير ف��ق الق�ادة 2020يناير   – 2018ف�ب  

ي لالستشارات –العضو المنتدب / مستشار  ي ام �ب كة يب 2018يناير   – 2016يوليو   �ش  

نامج / العمل�ات  ي  –مدير ال�ب
ي ال يت مجموعة �ب 2016يونيو  –  2015مارس    

نامج  ن  –مدير ال�ب مجموعة رو�آل اند صن للتأمني  

اير  –  2007أ�ت��ر     2015ف�ب
ق�ة  ق األوسط وأورو�ا ال�ش ي ال�ش

ن  –رئ�س العمل�ات �ن مجموعة روآل اند صن للتأمني  

ن   –رئ�س إدارة المشار�ــــع التجار�ة   مجموعة رو�آل آند صن الالينس للتأمني

ي  ات��ب ن التشغ��ي مدير التغي�ي االس�ت ن  - العال�ي والتم�ي  مجموعة رو�آل آند صن الالينس للتأمني

ي الخدمات المال�ة وممارسة سلسلة التور�د  
مجموعة د�ل��ت  –مدير �ن 2007أ�ت��ر  –  2006أ�ت��ر    

ن التشغ��ي  ن والتم�ي ي التأمني
ي الخدمات المال�ة ، متخصص �ن

2006سبتم�ب  – 2000سبتم�ب  مجموعة أ�سنت�ش  –  مدير �ن  

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

الش�ل القانو�ي  

 للشركة 
 عضو�ة ال�جان 

طبيعة العضو�ة (بصفتھ  

ال�خصية، ممثل عن  

 �خصية اعتبار�ة) 

العضو�ة  صفة 

(تنفيذي، غ��  

 تنفيذي، مستقل) 

 م اسم الشركة النشاط الرئيس 

 1 الينطبق      

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
الثاني  البند  

التصـــــــــو�ت ع�ـــــــــ� �شـــــــــكيل �جنـــــــــة املراجعـــــــــة وتحديـــــــــد مهامهـــــــــا وضـــــــــوابط عملهـــــــــا وم�افـــــــــآت أعضـــــــــا��ا 

م 16/11/2021إ�عقـــــــــــاد ا�جمعيـــــــــــة العامـــــــــــة العاديـــــــــــة بتـــــــــــار�خ  مـــــــــــن تـــــــــــار�خ  ابتـــــــــــداءً  ا�جديـــــــــــدةللـــــــــــدورة 

 أن املر�ــــــــــح�ن (املرفقــــــــــة م ، 15/11/2024تــــــــــار�خ  الــــــــــدورة �ــــــــــ� ان��ــــــــــاءح�ــــــــــى و 
ً
ســــــــــ��هم الذاتيــــــــــة) علمــــــــــا

 هم:

 عضو مستقلالدكتور/ صا�ح بن حمد الشنيفي،   -

 من خارج ا�جلس  الدكتور/ أحمد بن محمد السلمان، عضو -

 األستاذ/ أيمن بن صا�ح الغامدي، عضو من خارج ا�جلس -
 



ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

) السیرة الذاتیة 1نموذج رقم (  

 

للعضو املر�ح . البيانات ال�خصية 1  

صا�ح حمد صا�ح الشنيفي     االسم الر�ا��    

سعودي    تار�خ امليالد     26/06/1387     ا�جنسية  

. املؤهالت العلمية للعضو املر�ح 2  

 م املؤهل التخصص تار�خ ا�حصول ع�� املؤهل اسم ا�جهة املانحة 

 1 ب�الور�وس  ) محاسبة( واألعمال االقتصاد 1990 جامعة امللك سعود 

 2 � ماجست� الرئيسية  ا�حاسبة ، األعمال إدارة 1995 األمر�كية املتحدة الواليات ،  لويس سانت جامعة

 املتحدة الواليات ، أتالنتيك  فلور�دا جامعة

 األمر�كية 
2002 

 الرئيسية املالية ا�حاسبة/  األعمال إدارة

 واملراجعة 
 3 دكتوراه

للعضو املر�ح . ا�خ��ات العملية 3  

 الف��ة  مجاالت ا�خ��ة 

�� ا�حاسبة, جامعة امللك سعود, الر�اض  مشاركأستاذ   2003  - 2019 

ملؤسسة سعفة وعضو مجلس اإلدارة, الر�اض, اململكة العر�ية السعودية   امل�لف السكرت�� العام  ح�ى اآلن  2008 

  

  

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

الش�ل القانو�ي  

 للشركة 
 عضو�ة ال�جان 

طبيعة العضو�ة (بصفتھ  

ال�خصية، ممثل عن  

 �خصية اعتبار�ة) 

  صفة العضو�ة

(تنفيذي، غ��  

 تنفيذي، مستقل) 

الشركةاسم  النشاط الرئيس   م 

 1 مجموعة سي��ا القابضة  السلع  اإلس��الكية الكمالية مستقل �خصية عضو �جنة املراجعة شركة مدرجة 

 شركة مدرجة 
 2 الشركة السعودية لصناعة الورق املواد األساسية  مستقل �خصية عضو �جنة املراجعة

القيم الرئيسة املتمثلة ��  �عز�ز غ�� تنفيذي �خصية عضو مجلس إدارة ذات مسؤولية محدودة 

الشفافية والن�اهة �� اململكة  

  

 3 مؤسسة سعفة 

      4 

 



ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

) السیرة الذاتیة 1نموذج رقم (  

 

للعضو املر�ح . البيانات ال�خصية 1  

أحمد بن محمد سليمان السلمان     االسم الر�ا��     

هـ 1/7/1386   سعودي     تار�خ امليالد    ا�جنسية  

. املؤهالت العلمية للعضو املر�ح 2  

 م املؤهل التخصص تار�خ ا�حصول ع�� املؤهل اسم ا�جهة املانحة 

جامعة فلور�دا أتالنتك, فلور�دا,  

يةمر�ك الواليات املتحدة اال   
هـ  1424 –م  2003  1 دكتوراه  املالية  ا�حاسبة 

سانت لوس,   –جامعة سانت لوس 

يةمر�كالواليات املتحدة اال م��وري،   

 

هـ  1415 –م  1994 محاسبة) تخصص ادارة االعمال (   2 ماجست�� 

–�لية األقتصاد واألدارة  جامعة امللك   

–سعود  فرع القصيم     
هـ  1409 –م  1989  3 ب�الور�وس  ا�حاسبة 

. ا�خ��ات العملية للعضو املر�ح 3  

 الف��ة  مجاالت ا�خ��ة 

فرع القصيم  –  معيد) بقسم ا�حاسبة ب�لية االقتصاد واإلدارة جامعة امللك سعود( هـ1411 - 1410   

فرع القصيم   – ا�حاسبة ب�لية االقتصاد واإلدارة جامعة امللك سعود(محاضر) بقسم  هـ 1417   

Florida Atlantic Universityالواليات املتحدة األمر�كية    م 2002 – 2001  محاضر �� جامعة   

�لية االقتصاد واإلدارة بجامعة القصيم - عضو هيئة تدريس بقسم ا�حاسبة هـ وح�ى اآلن 1424   

�لية االقتصاد واإلدارة بجامعة القصيم  - مركز البحوث وتنمية املوارد البشر�ةمدير  هـ  1433 – 1428   

اآلن هـ وح�ى  1433 وكيل �لية االقتصاد واإلدارة بجامعة القصيم   

هـ  1429 – 1427 عضو ال�جنة الدائمة للتطو�ر �� عمادة خدمة ا�جتمع بجامعة القصيم  

جامعة القصيم  -الخالقيات البحث العل�ى �� عمادة البحث العل�ي عضو ال�جنة الدائمة    هـ  1433 – 1431   

�لية االقتصاد واإلدارة بجامعة القصيم   - عضو �� تاسيس االستثمار والتمو�ل  هـ   1431   

املشرف الر�ا��ي ب�لية االقتصاد واإلدارة  هـ   1431 – 1427   

لسياراتعضو مجلس اإلدارة �� شركة القرعاوي لصيانة ا هـ   1436 1434   

هـ وح�ى اآلن  1439 عضو مجلس االدارة �� جمعية واحة الوفاء للمسن�ن    

هـ وح�ى اآلن  1437 رئيس �جنة التعيينات �� �لية االقتصاد واإلدارة بجامعة القصيم   



القصيمرئيس �جنة تقييم األهداف التعليمية وتوكيد التعلم �� �لية االقتصاد واإلدارة بجامعة  هـ وح�ى اآلن   1437   

هـ وح�ى اآلن  1437 رئيس �جنة املن�جيات العليا ب�لية االقتصاد واالدارة    

هـ وح�ى اآلن  1437 رئيس �جنة املعيدين وا�حاضر�ن ب�لية االقتصاد واالدارة   

هـ وح�ى اآلن  1424 عضو مجلس قسم ا�حاسبة واالقتصاد واالدارة    

هـ وح�ى اآلن  1433 عضو مجلس �لية االقتصاد واإلدارة    

جامعة القصيم –�لية االقتصاد واالدارة    –رئيس ال�جنة مللتقى االعداد ملهنة ا�حاسبة  هـ وح�ى اآلن  1435   

هـ وح�ى اآلن  1439 عضو �جنة املراجعة �� شركة دواجن الوطنية   

  

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

الش�ل القانو�ي  

 للشركة 
 عضو�ة ال�جان 

طبيعة العضو�ة (بصفتھ  

ال�خصية، ممثل عن  

 �خصية اعتبار�ة) 

  صفة العضو�ة

(تنفيذي، غ��  

 تنفيذي، مستقل) 

 م اسم الشركة النشاط الرئيس 

 سعودیة شركة
 مسئولیة ذات

 محدودة

 مستقل  صفة �خصية  عضو �جنة املراجعة

 وإنتاج وتصدیر استیراد
 في والتجزئة الجملة وتجارة

 والبیض واألسماك الدواجن
 ولحوم واألعالف وتربیتھا

 الدجاج 
 األعالف وبروتین المجھزة

 واللحوم الدواجن وأعالف
 والبرجر والمجمدة الطازجة
 وكرات والمفرومة والنقانق

 والكفتة  اللحم
 وتخزینھا  وحفظھا

 

 1 شركة دواجن الوطنية 

      2 

      3 

      4 

 



ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

) السیرة الذاتیة 1نموذج رقم (  

لعضو املر�ح . البيانات ال�خصية ل1  

 االسم الر�ا��  أيمن صا�ح الغامدي 

08/07/1972  ا�جنسية  سعودي  تار�خ امليالد  

. املؤهالت العلمية للعضو املر�ح 2  

 م املؤهل التخصص تار�خ ا�حصول ع�� املؤهل اسم ا�جهة املانحة 

ست��ماج محاسبة 2001 جامعة امللك سعود   1 

 2 ب�الور�وس  محاسبة 1994 جامعة امللك سعود 

. ا�خ��ات العملية للعضو املر�ح 3  

 الف��ة  مجاالت ا�خ��ة 

2001-1994  األبحاث  ومركز التخص��ي  فيصل   امللك مستشفي, املالية الشئون , ا�حسابات الدائنة  مشرف  

2004-2002 اإل�سانية  ل�خدمات  العز�ز عبد  بن  سلطاناألم��  مدينة, اإلدارة املالية, حساباتا� يرمد  

2006-2004 أملانيا , برل�ن, السعودية العر�ية اململكة سفارة, الط�ي إلشرافاملدير املا��، مكتب ا  

2007-2006 السعوديةاالتصاالت  شركة, املالية واللوائح  ةي ا�حاسب  سياساتمدير شعبة ال   

2009-2007 األبحاث ومركز التخص��ي فيصل  امللك مستشفى, املدير املا�� بالنيابة   

2014-2009 الوطنية املياه شركة, الداخلية املراجعة إدارة, مدير أع�� املراجعة املالية   

الوطنية  املياه  شركة,  املا�� ملديرا  2014-04/2017  

12/2017-04/2017 مستشار ما��، معهد امللك عبدهللا للبحوث والدراسات االستشار�ة، مشروع تحول صندوق التنمية العقار�ة  

حاليا  – 2018 املدير التنفيذي للمراجعة الداخلية، شركة ا�خزف السعودي   

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

الش�ل القانو�ي  

 للشركة 
ال�جان عضو�ة   

طبيعة العضو�ة (بصفتھ  

ال�خصية، ممثل عن  

 �خصية اعتبار�ة) 

  صفة العضو�ة

(تنفيذي، غ��  

 تنفيذي، مستقل) 

 م اسم الشركة النشاط الرئيس 

 1 الينطبق       
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 سياسة املكافآت 

 

 حول الشركة  نبذة تعريفية 

الشركة   التعاوني  العامليةتعتبر  سعوديةشركة    للتأمين  أعضاء    مساهمة  يضم  إدارة  مجلس  قبل  من  إدارتها  وأعضاء    مستقلينتتم 

تنفيذيين لدى  ،  تنفيذيين وأعضاء غير  بها  املعمول  والقوانين  النظم  العربي  بموجب  املاليةالبنك  السوق    شكل . وقد  السعودي وهيئة 

  اإلقالةو   ، لضمان الشفافية في إجراءات اإلختيار، التعيين  الترشيحات واملكافآت  جنة  ل  "ابيةقبما يتماش ى مع املتطلبات الر "مجلس اإلدارة  

 .ات واملكافآت الخاصة بأعضاء مجلس اإلدارة وكبار املدراءرشيحاصة بالتوإعداد السياسات الخ  ، عضاء مجلس اإلدارة ل 

تحديد واإلتفاق مع مجلس اإلدارة على إطار العمل أو سياسة  الواملكافآت، فإن للجنة مسؤولية الترشيحات لجنة الئحة عمل وبموجب 

ا  ملكافأة  اإلدارة  أمين سر  س  رئيل مجلس  للشركة وكذلك  التنفيذيين  والعضاء  اإلدارة  الشركة  التنفيذي ورئيس مجلس  إدارة  مجلس 

 حيث لها الحق في النظر في ذلك.   ، والعضاء اآلخرين في اإلدارة التنفيذية

 من قبل مجلس اإلدارة والتي سوف تعتمد في الجمعية العامة. السياسةهذه يوص ى ب

 

 السياسة

 بما في ذلك أعضاء مجلس اإلدارة التنفيذيين بالشركة( ) مجلس اإلدارة وأعضاء مجلس اإلدارة للشركةمكافأة رئيس  -أ 

 : على النحو التالي  ، على الشركة أن تدفع املبالغ التالية ملجلس إدارة الشركةوفًقا للنظام االساس ي للشركة

   رئيس مجلس اإلدارة .1

 . رئيس مجلس اإلدارة مهام آلداءفي السنة ريال سعودي  180,000 مبلغ وقدره :املكافأة السنوية .1

ريال سعودي لحضور كل    1500  ومبلغ   ، جتماع ملجلس اإلدارة اريال سعودي تدفعه الشركة لحضور كل    3000  مبلغ وقدره  .2

 جتماعات لجان املجلس.اجتماع من ا

املتكبدة خالل كل  تسديد   .3 الفعلية  لتسهيل    جتماعاالنفقات  رحلة عمل  اأو  السفر  ل أعمال  في ذلك مصروفات  بما  شركة، 

 .واإلقامة

 

 أعضاء مجلس اإلدارة   .2

 . ريال سعودي لتولي مسؤولياتهم وواجباتهم 120,000 ملكافأة السنوية مبلغ وقدره ا .1

ريال سعودي لحضور كل    1500  ومبلغ   ، جتماع ملجلس اإلدارة اريال سعودي تدفعه الشركة لحضور كل    3000  مبلغ وقدره  .2

 جتماعات لجان املجلس.اجتماع من ا

املتكبدة خالل كل  تسديد   .3 الفعلية  السفر  االنفقات  في ذلك مصروفات  بما  الشركة،  أعمال  لتسهيل  رحلة عمل  أو  جتماع 

 .واإلقامة
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للتأمين )الشرق الوسط(  إن   يتنازلون عن    مثلي بنك الرياضومممثلي شركة رويال اند صن الالينس  املعينين في مجلس إدارة الشركة 

جتماعات لجان املجلس. وعلى الرغم من ذلك سوف  واجتماعات مجلس اإلدارة  ا  املكافآت السنوية وبدل حضور ب حقوقهم فيما يتعلق  

داء واجباتهم كأعضاء مجلس إدارة/  وآجتماعات   اال يظلون مستحقين للحصول على تعويض املصروفات املتكبدة من قبلهم في حضور  

 . أعضاء لجان مجلس إدارة الشركة

 الصادرة لعضاء مجلس اإلدارة ورئيس مجلس اإلدارة. الترتيبات املذكورة أعاله سوف يتم بيانها في خطابات التعيين 

عضو مجلس اإلدارة املنتدب( هو عضو مجلس اإلدارة التنفيذي الوحيد في مجلس اإلدارة وبصفته موظف  )   التنفيذيالرئيس  يعتبر  

ن مكافأته كموظف بالشركة يتم  كما أ .  جتماعات كما هي مبينة أعالهاال عن حقه في املكافأة السنوية وبدل حضور    أيًضا بالشركة، يتنازل  

 .تحديدها بما يتماش ى مع سياسات وإجراءات تعويض املوظفين  التي أعدتها الشركة

 تعويض النفقات يتم دفعه لعضاء مجلس اإلدارة بعد إعتماده في الجمعية العامة.  مكافأة و إن 

 

 لجنة املراجعة أعضاء   -ب

 :تتم مكافأتهم كالتالي لجنة املراجعةأعضاء جميع 

 .نةباللج و كعضمهامه ريال سعودي مقابل  120,000 مبلغ وقدره .1

 .جتماع لجنةاريال سعودي لحضور كل  1500 وقدره مبلغ .2

في  ) جتماعات مجلس اإلدارة  اجتماع من  اريال سعودي لحضور كل    3000مبلغ وقدره   .3 عندما ال يكون عضو اللجنة عضًوا 

 (. جتماع املجلسامطلوًبا في حضوره مجلس اإلدارة، ولكن يكون 

 

أعضاء   أن  املراجعة  كما  اللجنة  في حضور  لتعويض  على  حصول  من حقهم  يتكبدونها  التي  اتهم  ب داء واجآوعلى    ، جتماعات اال لنفقات 

 . كأعضاء في اللجان

 ساس ربع سنوي. أكما تكون املكافأة مستحقة لعضاء اللجان على 
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 مكافأة كبار املدراء  -ت

الخبرة  بناء على    لكل الدرجات الوظيفية  سلم رواتب  قامت بإعدادكما    ، بناء على نموذج هايز( )  إنشاء سلم وظيفيلقد قامت الشركة ب 

واملكافآت على أساس  الترشيحات  م تقديمها ومناقشتها من قبل لجنة  ت ة الدرجات الوظيفية قد  ل . إن هيكاملتطلبة لكل وظيفة  واملهارة

 .سنوي 

يتعلق   التفيما  الذي  باإلدارة  التنفيذيت نفيذية  الرئيس  لجنة  ضم  تقوم  الشركة،  سر  وأمين  التنفيذية  اللجنة  أعضاء  الترشيحات  ، 

بمر  )واملكافآت  والشروط  املكافآت  وإعتماد  و بما  اجعة  الرواتب  ذلك  باآل املزايا  في  التعيين.  املتعلقة  عند  الالحقة داء(  التغييرات  كافة 

 تب. او واملكافآت خالل املراجعة السنوية للر الترشيحات  للمكافآت وشروط التعيينات يتم تقديمها وإعتمادها من قبل لجنة 

 املوارد البشرية فيما يتعلق بكبار املدراء واملوظفين. يتم تطبيق سياسة املكافآت بالتزامن مع وبما يتوافق مع سياسات 

   التعويض  -ث

، وبما  ين سر الشركة بالبريد اإللكتروني يطلب من أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء لجان املجلس إرسال فواتير التعويض مباشرة لم −

 صة بهم لتحويل أي تعويضات إليها. يشمل تفاصيل الحسابات املصرفية الخا

أمين سر   − اليقوم  بيانات  مع  الفواتير  تلك  بتحويل  إلى  حالشركة  املصرفية  ا إل  ة املالي اإلدارة  سابات  أعضاء  تمام  وإفادة  إلجراءات 

 يوم من إستالم تلك الفواتير.  21 مجلس اإلدارة وأعضاء اللجان خالل

ع دفع املكافأة  مجلس اإلدارة تتم مالتعويضات لعضاء اللجان تتم على أساس ربع سنوي مع دفع املكافأة. كما أن تعويضات أعضاء   −

 جتماع الجمعية العامة.بعد إعتمادها في ا

 

 املكافأة  استرداد  -ج 

الشركة أن املكافأة تمت على أساس معلومات    رأتأو إلغاء أي مكافآت مستقبلية إذا  كة طلب إسترداد أي مكافأة دفعت و/من حق الشر 

 لجان املجلس أو اإلدارة العليا.  أي من أعضاء مجلس اإلدارة أو قبل   ة تم تقديمها منحي ح غير ص

 

 املراجعة  -ح 

املمارسات املعمول  في اإلعتبار  مع الخذ  ،  فآت بمراجعة مكافآت الشركة سنوًيا ومراجعة سياسة املكافآتواملكا الترشيحات  تقوم لجنة  

جتماع الجمعية العامة بموجب  فآت هذه يجب أن يتم إعتمادها في ا بها في السوق من قبل الشركات املماثلة. أي تغييرات في سياسة املكا 

 واملكافآت وموافقة مجلس اإلدارة.الترشيحات توصية لجنة 



 
 

 العمل أساليب – املراجعة �جنة(أ)  م�حق

 

   الغرض 1

م.  ت�ون ال�جنة مسئولة عن مراقبة ت�امل التقار�ر املالية للشركة وفعالية عملية املراجعة ا�حسابية، وظيف�ي املراجعة الداخلية واالل��ا

 الشركة املتعلقة با�خاطر ونظم الرقابة الداخلية.كما أن ل�جنة مسئولية املراجعة الشاملة لوظائف إدارة ا�خاطر وتقييم أنظمة 

 1 العضو�ة 2
  

سنوات   3يتم �عي�ن أعضاء ال�جنة من قبل ا�جمعية العامة ، بناء ع�� ترشيح مجلس اإلدارة و توصية �جنة ال��شيحات وامل�افآت ملدة  1. 2

 املراجعة ع�� ف���ى والية فقط. مماثلة ملدة تو�� مجلس اإلدارة. يجب أن تقتصر عضو�ة �جنة 

 ال أن  يجب.مستقل كعضو األقل ع�� واحد عضو وجود مع ) أعضاء،5) أعضاء ع�� األقل وال يز�د عددهم ع�� (3تت�ون ال�جنة من (

 �� �جنة املراجعة، ي أعضاء غالبية ي�ون 
ً
تع�ن أن  ال�جنة أعضاء �� مجلس اإلدارة. �� حال �ان أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة عضوا

ملوافقة   األعضاء  جميع  يخضع   .
ً
مستقال  

ً
عضوا العضو  ذلك  السعودي  ي�ون  املركزي  التال�ن  البنك  األ�خاص  ي�ون  لن  �عيي��م.  قبل 

 مؤهل�ن لعضو�ة �جنة املراجعة:  

  مستشار��ا؛ أو موظف��ا أو الشركة تنفيذيو 

  ا�حصر كبار املساهم�ن واملؤسس�ن واملراجع�ن ا�خارجي�ن  ممثلو أي طرف ذي صلة بالشركة، بما �� ذلك ع�� سبيل الذكر ال

 واملوردين وعمالء الشركة؛

  األ�خاص االعتبار�ون الذين لد��م عالقات من الدرجة األو�� مع مجلس إدارة الشركة أو املدير�ن التنفيذي�ن؛ و 

 أو  \  والبنك املركزي السعودي  ن قبل  الذين لد��م أي عالقة مالية أو تجار�ة مع الشركة ما لم �سمح لهم بذلك م  األ�خاص  

 . املالية السوق  هيئة
 لها. وعالوة ع�� ذلك، يتع�ن أن ال ي�ون عضو �جنة املراجعة عضوا ��   2. 2

ً
ال يجوز أن ي�ون رئيس ا�جلس عضوا �� �جنة املراجعة أو رئيسا

 ملكة العر�ية السعودية. أي مجلس إدارة أو �جنة مراجعة �� أي شركة أخرى �عمل �� قطاع التأم�ن �� امل

 �� �جان مراجعة ألك�� من أر�ع شر�ات عامة.  3. 2
ً
 ال يجوز ألي عضو من أعضاء �جنة املراجعة أن ي�ون �� ذات وقت عضوا

2 .4 .
ً
 يتع�ن أن ي�ون عضو �جنة املراجعة املر�ح لعضو�ة ال�جنة مستقال

نحو   5. 2 ع��  مؤهل�ن  املراجعة  �جنة  أعضاء  ي�ون  أن  �جنة  يتع�ن  أعضاء  من  اثنان  ي�ون  أن  و�تع�ن  واجبا��م.  أداء  من  يمك��م  مناسب 

 املراجعة، بمن ف��م رئيس ال�جنة، ممن يمتل�ون خ��ة حديثة �� ا�حاسبة أو اإلدارة املالية ذات الصلة. 

ل�جنة أن تدعو من تراه ذا صلة سواء  ي�ون ألعضاء ال�جنة وأم�ن سر الشركة فقط حق ا�حضور �� اجتماعات ال�جنة، ع�� أنھ يحق   6. 2

ال�جنة كرئيس مجلس اإلدارة والعضو املنتدب وأعضاء آخر�ن بمجلس اإلدارة  من داخل الشركة أو من خارجها �حضور اجتماعات 

 
ً
 أو جزئيا

ً
م�ى ارتأت ال�جنة   –  ورؤساء إدارات ا�خاطر واالمتثال واملراجعة الداخلية وممثل�ن من إدارة املالية �حضور اجتماع ال�جنة �امال

 أن ذلك ضروري. 

 تتم دعوة املراجع�ن ا�خارجي�ن �حضور اجتماعات ال�جنة ع�� أساس منتظم. 7. 2

وا�حصول ع�� موافقة ا�جمعية  البنك املركزي السعودي  يخضع �عي�ن أعضاء �جنة املراجعة لعدم املما�عة الكتابية ال�ي تصدر عن   8. 2

 العامة.

 ء �جنة املراجعة للقواعد املنصوص عل��ا �� نظام الشر�ات.يخضع �عي�ن أعضا 9. 2

يجوز ألي عضو من أعضاء �جنة املراجعة أن �ستقيل بموجب إنذار مدتھ شهر يقدمھ للمجلس، شر�طة أن يتم إخطار السلطات بتلك  10. 2

 مع بيان أسبا��ا خالل 
ً
 من تار�خ االستقا5( خمسةاالستقالة كتابيا

ً
 لة. ) أيام عمل اعتبارا

 
املالية أو أى مؤســــســــة ح�ومية فإن اللوائح ا�جديدة تحل محل القواعد ا�حددة هنا ح�ى وقت ��ــــجيل البنود ا�حدثة املشــــار  أو هيئة الســــوق  البنك املركزي الســــعودي  صــــدر من تأى تضــــارب ينتج �ســــبب �غي�� اللوائح املطبقة والذى   1

 إل��ا للموافقة عل��ا �� أول اجتماع ل�جمعية العامة. 



 
ى  تنت�ي العضو�ة �� �جنة املراجعة �ش�ل تلقائي �� حال طرأ أي �غي�� ينجم عنھ إخالل بالئحة �جنة املراجعة أو أية لوائح أو �عاميم أخر  11. 2

 ذات صلة، شر�طة أنھ ال يجوز لذلك العضو حضور أي اجتماع من اجتماعات �جنة املراجعة �عد حصول ذلك التغي��. 

. يجوز للمجلس تجديد مدة  البنك الركزي السعودي  جنة ثالث سنوات �عد ا�حصول ع�� شهادة عدم مما�عة كتابية منت�ون مدة ال� 12. 2

 عضو�ة األعضاء ملدة ثالث سنوات أخرى مرة واحدة فقط �شرط موافقة ا�جمعية العامة.  

 �� حال عدم تمكنھ من حضور ثالثة اجتماعا 13. 2
ً
ت متعاقبة من اجتماعات ال�جنة دون تقديم عذر  �عت�� عضو �جنة املراجعة مستقيال

 مقبول للمجلس. 

 خالل مدة ال�جنة، يقوم ا�جلس، �عد ا�حصول ع�� شهادة عدم مما�عة من   14. 2
ً
البنك املركزي  �� حال أصبح أي منصب �� ال�جنة شاغرا

املنصالسعودي ذلك  فيھ  الذي أصبح  اليوم  ف��ة شهر واحد من  بتعي�ن عضو جديد خالل  العضو ،  ف��ة عضو�ة   إلكمال  
ً
ب شاغرا

السابق الذي حل محلھ. يقوم مجلس اإلدارة بتقديم العضو ا�جديد �� اجتماع ا�جمعية العامة العادى التا�� ل�حصول ع�� موافقة من  

 أجل التعي�ن. 

 ، يمكن للمجلس انتخاب  البنك املركزي السعوديمع مراعاة ا�حصول ع�� عدم مما�عة من   15. 2
ً
أعضاء جدد ل�جنة و�جوز للمجلس أيضا

اللوائح ذات الصلة. يقوم مجلس اإلدارة   بأح�ام  نتيجة إخاللھ  أو  تلبيتھ لشروط العضو�ة  �� حال عدم  عزل أي عضو من أعضا��ا 

 بتقديم العضو ا�جديد �� اجتماع ا�جمعية العامة العادى التا�� ل�حصول ع�� موافقة من أجل التعي�ن. 

 

 سرها  وأم�ن ال�جنة رئيس 3

. �� غياب رئيس ال�جنة، فإن بقية  البنك املركزي السعودي يقوم مجلس اإلدارة بتعي�ن رئيس ال�جنة �عد ا�حصول ع�� عدم مما�عة من  

 األعضاء ا�حضور ينتخبون أحد األعضاء من بي��م لي��أس االجتماع. 

. و�تع�ن أن ال ي�ون 
ً

لرئيس �جنة املراجعة أي عالقة مالية أو تجار�ة بأي عضو من   يجب أن ي�ون رئيس �جنة املراجعة عضًوا مستقال

 .أعضاء مجلس اإلدارة

  تقوم �جنة املراجعة بتعي�ن أم�ن سر ال�جنة من موظفي الشركة ليتو�� املهام اإلدار�ة املتعلقة بال�جنة. وال يجوز ألم�ن سر ال�جنة أن

 ي�ون أم�ن سر ألي �جنة أخرى من �جان مجلس اإلدارة.  

 

 القانو�ي   النصاب 4

النصاب القانو�ي لتسي�� أعمال ال�جنة ي�ون بحضور أغلبية األعضاء. اجتماع ال�جنة املنعقد بنصاب قانو�ي ي�ون لھ ا�حق �� ممارسة  

 أي من أو �افة السلطات، الصالحيات وا�حقوق املفوض ��ا أو ال�ي يجوز ممارس��ا من قبل ال�جنة.

جنة املراجعة نيابة عن أي عضو من أعضا��ا أو بالو�الة عنھ. و�تم اتخاذ قرارات �جنة املراجعة بأغلبية  ال يجوز التصو�ت ع�� قرارات �

أصوات األعضاء ا�حاضر�ن. و�� حال �ساوت األصوات، ي�ون لرئيس ال�جنة صوت ال��جيح شر�طة قيام أم�ن سر ال�جنة بقيد وجهات  

 نظر جميع األطراف �� محضر االجتماع. 

 

 ال�جنة   تاجتماعا 5

تجتمع ال�جنة ست مرات �� السنة �� أوقات مناسبة �� ف��ة التقار�ر واملراجعة و�� أي وقت آخر م�ى ما �ان ذلك مطلو�ا بما �� ذلك  

 االجتماع السنوى مع مجلس اإلدارة

ا�حاالت التالية ال�ي تتضمن ع�� سبيل  يحق ل�جنة املراجعة، �� حال طرأت حاجة لذلك، أن �عقد اجتماعات أخرى استجابة ألي من  

 الذكر ال ا�حصر: 

 عند طلب رئيس مجلس إدارة الشركة؛ •

�� ا�حاالت ال�ي يطلب ف��ا املراجع ا�خار�� أو املراجع الداخ�� أو مسؤول االمتثال أو االكتواري عقد اجتماع ل�جنة ألسباب   •

 �ستد�� ذلك؛



 
املسائل   • مثل  أخرى  بمسائل  املتعلقة  امل�ي  االجتماعات  السلوك  ومدونات  املصا�ح  وتضارب  واالمتثال  واملراجعة  املالية 

 واألخال��. 
 

 لوجھ من خالل التواجد الفع�� لألعضاء �� م�ان االجتماع أو من خالل االجتماع الهاتفي (عن  
ً
يمكن عقد هذه االجتماعات إما وجها

لهاتفي شر�طة أن ي�ون جميع األ�خاص ا�حاضر�ن �� االجتماع  �عد) حيث يمكن لألعضاء املشاركة �� االجتماع من خالل االتصال ا

قادر�ن ع�� التحدث وسماع �عضهم البعض أثناء االجتماع. ويعت�� ال�خص الذي �شارك �� االجتماع من خالل االتصال الهاتفي ع��  

 � االجتماع.أنھ حاضر �ش�ل �خ��ي �� االجتماع و�التا�� يتم احتسابھ ضمن النصاب و��ون من حقھ التصو�ت �

  باإلضافة إ�� القرارات ال�ي تصدر �� اجتماعات ال�جنة، عندما تطرأ مسائل عاجلة �� الف��ة الواقعة ب�ن اجتماع�ن من اجتماعات ال�جنة،

بالتوقيع عليھ،   ما لم يمكن إصدار قرارات ال�جنة بقرار كتا�ي يتم �عميمھ ل�افة أعضاء ال�جنة واعتماده ع�� ال��يد اإللك��و�ي و/أو 

عقد اجتماع ملناقشة القرار. �� هذه ا�حالة، يتع�ن �عليق القرار وتقديمھ ل�جنة �� االجتماع القادم    –كتابة    – يطلب أحد أعضاء ال�جنة  

الذي ينعقد. و��ون لهذه القرارات الكتابية ال�ي تم اعتمادها من خالل �عميمها ع�� أعضاء ال�جنة نفس قوة النفاذ مثلها كمثل القرار 

 الذي تتم إجازتھ �� اجتماع ال�جنة. 

 

 باالجتماعات  اإلخطار  6

تتم الدعوة الجتماعات ال�جنة من قبل أم�ن سر ال�جنة بناء ع�� طلب أي من أعضاء ال�جنة أو بناء ع�� طلب املراجع�ن الداخلي�ن أو   1. 6

 �� رأ��م. 
ً
 ا�خارجي�ن إذا ما �ان ذلك ضرور�ا

غ�� ذلك، فإن إخطار �ل اجتماع يؤكد م�ان اال�عقاد، الوقت والتار�خ وجدول أعمال االجتماع للمسائل ال�ي ما لم يتم االتفاق ع��   2. 6

املطروحة للمناقشة، يجب أن يتم تقديمھ ل�ل عضو من أعضاء ال�جنة وأي �خص آخر مطلوب حضوره لالجتماع، و�افة األعضاء  

خ االجتماع. كما يجب إرسال املستندات الالزمة �� نفس الوقت ألعضاء ال�جنة غ�� التنفيذي�ن، ليس أقل من عشرة أيام عمل قبل تار�

 .
ً
 وألي أ�خاص آخر�ن مطلوب حضورهم م�ى ما �ان مناسبا

 

 االجتماعات   محاضر  7

بتقديم 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    1. 7

ال�جنة وأم�ن السر و�حتفظ بمحاضر   يتم توقيع ا�حضر من قبل رئيس  التا��، ومع مراعاة املوافقة الرسمية،  �� االجتماع  ا�حاضر 

 االجتماعات ك�جل.

 يقوم أم�ن السر �� بداية �ل اجتماع بالتأكد من وجود أي �عارض مصا�ح وتدو�ن ذلك �� محضر االجتماع.  2. 7

 من تار�خ االجتماع و�تم �عميمها إ��    15محاضر اجتماعات ال�جنة �� ا�حال إ�� �افة أعضاء ال�جنة خالل ف��ة أقصاها  يتم �عميم   3. 7
ً
يوما

 �افة أعضاء مجلس اإلدارة ما إن يتم االتفاق عل��ا.

 

 املصا�ح تضارب 8

 غ�� مباشرة �� أعمال الشركة والعقود ال�ي ت��مها الشركة.ال يجوز ألي عضو من أعضاء �جنة املراجعة أن ي�ون لھ أي مص�حة مباشرة أو   1. 8

ال يجوز ألي عضو من أعضاء �جنة املراجعة أن �شارك �� أعمال قد تنافس الشركة وال يجوز لھ أن يزاول أ�شطة كتلك ال�ي تزاولها   2. 8

 لتصرفات.الشركة. يحق للشركة أن تطالب بتعو�ض عن أية خسائر تتسبب ��ا تلك األعمال او تلك ا

ال يجوز للشركة أن تصدر أو تجدد أي وثيقة تأم�ن ألي عضو من أعضاء �جنة املراجعة أو ألي أطراف مرتبطة ��م قبل سداد مبلغ قسط  3. 8

التأم�ن بال�امل. �� حال تقدم أي عضو من أعضاء �جنة املراجعة بطلب لسداد أي مطالبة بموجب أي وثيقة صادرة لھ من قبل الشركة،  

 لإلجراءات والقواعد ال�ي تضعها الشركة دون أي استثناء أو معاملة تفضيلية. يتع�ن إخطار مسؤول   فإنھ
ً
يتع�ن معا�جة املطالبة وفقا

 االمتثال بأي دفعة �ستحق سدادها ألي عضو من أعضاء ال�جنة. 

 



 
 ال�جنة  أعضاء م�افآت 9

مؤهل ل�حصول ع�� م�افأة مقابل قيامھ بمسؤولياتھ �أحد أعضاء  إن �ل عضو من أعضاء �جنة املراجعة، بمن ف��م أم�ن سر ال�جنة، 

املق��حة من مجلس   السياسة  امل�افآت بموجب  يحدد مبلغ هذه  ال�جنة.  اجتماعات  اجتماع من  ل�ل  ال�جنة، وكذلك مقابل حضوره 

 ضاء مجلس اإلدارة.اإلدارة واملوافق عل��ا من قبل ا�جمعية العامة و�جب أن ت�ون معقولة باملقارنة مع م�افآت أع

 

 ا�جمعية العامة   اجتماع 10

 يحضر رئيس ال�جنة اجتماع ا�جمعية العامة السنوي املعد لالستجابة ألسئلة واستفسارات املساهم�ن حول أ�شطة ال�جنة. 

 

  الواجبات 11

 تقوم ال�جنة بالواجبات املذ�ورة أدناه ع�� النحو املالئم.

  

 الداخلية الرقابة 1. 11

  :ي�� بما ال�جنة تقوم

 .مراجعة فعالية إعداد التقار�ر املالية للشركة، ونظم الرقابة الداخلية و�دارة ا�خاطر 

  مراجعة البيان السنوي حول نظم الرقابة الداخلية للشركة قبل اعتمادها من مجلس اإلدارة. �� مراجعة فعالية نظم الرقابة الداخلية

 - ا��:�شمل ما تضعھ ال�جنة �� االعتبار الت

 

التغ��ات منذ التقييم السنوي األخ�� فيما يتعلق بطبيعة ومدى ا�خاطر الهامة، وقدرة الشركة ع�� االستجابة للتغ��ات �� أعمالها   .1

 والبيئة ا�خارجية.  

 بھ، عمل ادارة املراجعة ا .2
ً
لداخلية إطار وجودة الرقابة املستمرة إلدارة لشركة للمخاطر ونظم الرقابة الداخلية، وم�ى ما �ان معموال

 وادارات الرقابة األخرى.  

مدى وتردد التقار�ر �جلس اإلدارة (أو �جان مجلس اإلدارة) وال�ي �ساعد �� بناء تقييم تراك�ي لوضع نظم الرقابة الداخلية للشركة  .3

 والفعالية ال�ي تدار ��ا ا�خاطر.

املدة واملدى الذي أنتجت فيھ آثار غ�� متوقعة أو    وقوع حالة فشل هامة أو ضعف �� الرقابة عند التعرف عل��ا �� أي وقت خالل .4

 ع�� األداء املا�� أو الوضع املا�� . 
ً
 حاالت طارئة ي�ون لها أثر مادي كب�� �� أي وقت م��ى أو �� ا�حال أو مستقبال

 فعالية إجراءات اإلفصاح للشركة �� السوق.  .5

 

 لك والتعامل مع املزاعم من املبلغ�ن وضمان ال��تيبات ال�ي من خاللها مراجعة إجراءات االبالغ عن ا�خالفات، التحقيقات املتعلقة بذ

 �عزز ثقة املوظف�ن �� إثارة أية مخاوف حول جوانب غ�� سليمة تتعلق بالرقابة الداخلية أو مسائل أخرى.

  ديد وتقييم مخاطر األعمال  إقرار الشركة حول نظم الرقابة الداخلية قبل اعتمادها من مجلس اإلدارة ومراجعة السياسات وعملية تح

 و�دارة الشركة لتلك ا�خاطر. 

 

  االمتثال 2. 11

 تقدم ال�جنة رؤ�ة شاملة حول ادارة االمتثال وع�� وجھ التحديد تقوم ال�جنة بما ي��:   
 

  السعودي. اعتماد �عي�ن أو عزل رئيس ادارة االمتثال؛ �عد ا�حصول ع�� عدم مما�عة كتابية من البنك املركزي 

  .مراجعة فعالية ال��تيبات املتعلقة باالمتثال �� الشركة 

  .مراجعة سياسة االمتثال لدى الشركة واس��اتيجية وخطة االمتثال السنو�ة، كما �� معتمدة من ال�جنة 



 
 ركة. يجب إخطار ال�جنة بالنظم  مراجعة ودراسة التقار�ر الصادرة عن رئيس ادارة االمتثال حول االمتثال واملسائل واأل�شطة النظامية �� الش

نظامية  واالجراءات ال�ي تم من خاللها التعرف ع�� هذه املسائل و�دار��ا من قبل ادارة الشركة. كما أ��ا تحدد ا�جهات املسئولة عن ا�خاطر ال

 واالمتثال واألولو�ة ال�ي منحت لها واملعا�جات املعمول ��ا لتخفيفها.

  التقار�ر الهامة من رئيس ادارة االمتثال.املراجعة ا�حالية ل�افة 

 .مراجعة ومراقبة استجابة اإلدارة لنتائج مراجعة رئيس ادارة االمتثال 

  .تقييم مستوى االمتثال للمتطلبات النظامية 

 .تقييم مدى فاعلية وفعالية وموضوعية العمل الذي يؤديھ مسؤول االمتثال 

 ھ ملهامھ. ضمان استقاللية رئيس إدارة االمتثال �� أدائ 

 .ضمان عدم وجود موا�ع أو قيود ع�� تطبيق مهام رئيس إدارة االمتثال 

   ملناقشة أي مسائل يتقدم ��ا رئيس ادارة االمتثال. إضافة إ��    –بدون حضور اإلدارة    –االجتماع برئيس ادارة االمتثال ع�� األقل مرة �� السنة

 باشر مع رئيس مجلس اإلدارة ورئيس ال�جنة. ذلك فإن رئيس إدارة االمتثال يمنح ا�حق للتواصل امل

   وغ��ها من الهيئات اإلشرافية أو الرقابية بخصوص أية مخالفات تنظيمية أو إجراءات ت�حيحية  البنك املركزي السعودي  مراجعة مالحظات

 تطل��ا وتقديم التوصيات إ�� مجلس اإلدارة ��ذا الشأن. 

   وغ��ها من الهيئات اإلشرافية أو الرقابية وتقديم التوصيات إ�� مجلس اإلدارة ��ذا  السعودي    البنك املركزي متا�عة التقار�ر ال�ي تصدر عن

 الشأن.

 .لسياسات الشركة ال�ي يقرها مجلس اإلدارة 
ً
 تحديد الراتب وامل�افآت واألجور الشهر�ة ملسؤول االمتثال وفقا

  ع�� أن تتم مزاولة أ�شطة الشركة  ضمان امتالك الشركة ملدونة سلوك مكتو�ة معتمدة حسب األصول من قب 
ً
ل مجلس إدارة الشركة حرصا

 بطر�قة منصفة وأخالقية.

 .متا�عة الدعاوى القضائية الهامة املقامة من قبل الشركة أو ضدها وتقديم تقار�ر دور�ة �شأ��ا إ�� مجلس اإلدارة 

 ج معلومات و�يانات دقيقة وموثوقة. ضمان االستخدام األمثل لتكنولوجيا املعلومات ووجود الضوابط الالزمة إلنتا 

  .ضمان امتثال الشركة للقوان�ن واللوائح والسياسات والتعليمات ذات الصلة 

 

 الداخلية املراجعة 3. 11

 تقدم ال�جنة رؤ�ة شاملة ع�� وظيفة املراجعة الداخلية وع�� وجھ التحديد تقوم ال�جنة بما ي��:
 

  البنك املركزي السعودياعتماد �عي�ن وعزل رئيس ادارة املراجعة الداخلية؛ �عد ا�حصول ع�� عدم مما�عة كتابية من . 

 .دراسة واعتماد أساليب العمل إلدارة املراجعة الداخلية 

  الت�الي بمراجعة   
ً
أيضا ال�جنة  تقوم  كما  السنو�ة.  املراجعة  خطة  و�طار  طبيعة  مراجعة  سنة،  �ل  بداية  املراجعة عند  بخطة  املتعلقة  ف 

 السنو�ة.  

  .ضمان استقاللية ادارة املراجعة الداخلية وكفاية مواردها ومناسبة وضعها بالشركة 

  .مراجعة إدارة املسائل املالية وال��ك�� ع�� االستقاللية املسموح ��ا للمراجع�ن الداخلي�ن 

  املعد من املراجع�ن الداخلي�ن، وتقديم التوصيات إ�� مجلس اإلدارة. املراجعة ا�حالية ل�افة التقار�ر الهامة حول الشركة 

  .مراجعة ومراقبة استجابة اإلدارة لنتائج وتوصيات املراجع�ن الداخلي�ن 

   ية  ملناقشة مسئوليا��م وأي نتائج ناشئة عن عمل  –بدون حضور اإلدارة    –االجتماع برئيس ادارة املراجعة الداخلية مرة �� السنة ع�� األقل

 مراجعة تم القيام ��ا، إضافة لذلك فإن رئيس ادارة املراجعة الداخلية ي�ون لھ ا�حق �� التواصل مع رئيس مجلس اإلدارة ورئيس ال�جنة.

  ت  اءامراجعة ومراقبة فعالية ادارة املراجعة الداخلية بما �شمل تطبيقها ملنا�ج منتظمة ومناسبة للتقييم وتحس�ن فعالية إدارة ا�خاطر واجر

 الرقابة والتنظيم واإلدارة. 



 
  .للسياسات الداخلية للشركة ال�ي يقرها مجلس اإلدارة 

ً
 تحديد الراتب وامل�افآت واألجور الشهر�ة للمراجع الداخ�� وفقا

 ا�خارجية   املراجعة 4. 11

 توفر ال�جنة رؤ�ة حول املراجعة ا�خارجية، وع�� وجھ التحديد تقوم ال�جنة بما ي��:

   توصيات �جلس اإلدارة وال�ي يتم تمر�رها للمساهم�ن للموافقة عل��ا �� ا�جمعية العامة فيما يتعلق بالتعي�ن، إعادة التعي�ن  دراسة واعداد

يق  واالستغناء عن املراجع�ن ا�خارجي�ن. وقد يتضمن ذلك ضمان أن املراجع�ن ا�خارجي�ن الذين تتم �سمي��م يتمتعون با�خ��ة الالزمة �� تدق

 �ن و/أو إعادة التأم�ن. شر�ات التأم

   ما اإلشراف ع�� عملية اختيار مراجع�ن جدد، و�� حالة استقالة أحد املراجع�ن تقوم ال�جنة بالتحقيق �� املسائل ال�ي أدت إ�� ذلك، وتقرر

 إذا �انت هنالك أي إجراء يتم اتخاذه بذلك ا�خصوص.

   :اإلشراف ع�� العالقة مع املراجع�ن ا�خارجي�ن بما �� ذلك ع�� سبيل الذكر ال ا�حصر 

اعتماد م�افآ��م، سواء �انت األ�عاب تتعلق بخدمات املراجعة أو خدمات غ�� خدمات املراجعة، وأن الرسوم �افية ملكي��م من القيام   ●

 بمراجعة مناسبة. 

 خطاب �عي�ن صادر �� بداية أي مراجعة و�طار املراجعة. اعتماد تفاصيل التعاقد معهم بما �شمل أي  ●

  التقييم السنوي الستقاللي��م وموضوعي��م، آخذة �ع�ن االعتبار املتطلبات املهنية والنظامية املنوطة والعالقة مع املراجع�ن ك�ل، كما ●

 �شمل تقديم أي خدمات أخرى غ�� املراجعة. 

األسر�ة، التشغيل، االستثمار، العالقات املالية أو عالقات أعمال) ب�ن املراجع�ن وأعضاء  التأكد من عدم وجود عالقات (مثل العالقات   ●

 مجلس اإلدارة واإلدارة العليا والشركة (غ�� تلك ال�ي ت�ون �� اطار األعمال املعتمد). 

 تلك السياسة.  االتفاق مع مجلس اإلدارة ع�� سياسة �شغيل موظفي املراجع�ن ا�حسابي�ن بالشركة، ثم مراقبة تطبيق ●

مقابل   ● الشركة  قبل  من  املدفوعة  الرسوم  مستوى  املراجعة،  شر�اء  �عاقب   �� واملهنية  األخالقية  بالتوج��ات  املراجع�ن  ال��ام  مراقبة 

 إجما�� الرسوم مل�اتب، شر�اء وشر�ات املراجعة واملتطلبات املتعلقة األخرى.

وخ��ا��م   ● ملؤهال��م  السنوي  حول التقييم  ا�خارجي�ن  املراجع�ن  من  تقر�ر  �شمل  والذي  املراجعة  اجراءات  وفعالية  املتاحة  واملوارد 

 إجراءات ا�جودة الداخلية ا�خاصة ��م.

 الس�� لضمان التنسيق مع أ�شطة ادارة املراجعة الداخلية. ●

 التعديالت الرئيسية ال�ي تجر��ا الشركة ع�� سياسا��ا ا�حاسبية.  ●

 ع اإلدارة �شأن أي مسألة تتعلق با�حفاظ ع�� األصول املستثمرة.ا�خالفات ا�جسيمة م ●

 ان��اك األنظمة واللوائح والتعليمات الصادرة عن ا�جهات الرقابية والتنظيمية أو عدم االمتثال لسياسات و�جراءات الشركة.  ●

 ة والتقار�ر والسلوك امل�ي. �عليقات املراجع�ن اآلخر�ن (من الفروع ا�خارجية غ�� السعودية) ع�� اإلجراءات ا�حاسبي ●

 أوجھ القصور �� الهي�ل العام وأداء نظم الرقابة الداخلية.  ●

 األخطاء ا�جسيمة �� البيانات املالية.  ●

القرارات اإلدار�ة واألساس الذي اعتمد عليھ املراجعون ا�خارجيون للتحقق من �حة التقديرات ا�حاسبية الهامة، مثل ا�خصصات  ●

 ة. واالحتياطيات الفني

 املبادئ واملعاي�� ا�حاسبية وقرارات اإلفصاح املتعلقة باملعامالت غ�� العادية.  ●

 كفاية ا�خصصات الفنية واالحتياطيات ال�ي وضعها ا�خب�� االكتواري.  ●

 تقار�ر االكتواري ذات الصلة حول البيانات املالية.  ●

 أي مشا�ل رئيسية �� التعامل مع اإلدارة ال�ي أثرت ع�� املراجعة.  ●

 ي �عديالت أدخلت ع�� نطاق املراجعة وأسبا��ا. أ ●

 مراجعة الرسائل  املرسلة إ�� اإلدارة من قبل املراجع�ن ا�خارجي�ن و�عليقات إدارة الشركة �� هذا الشأن.  ●



 
  

   �� مرحلة إعداد التقار�ر.  االجتماع بانتظام مع املراجع�ن ا�خارجي�ن، بما �شمل مرة واحدة �� مرحلة التخطيط قبل املراجعة ومرة �عد املراجعة

 .  تجتمع ال�جنة مع املراجع�ن ا�خارجي�ن ع�� األقل مرة �� السنة من دون حضور اإلدارة ملناقشة مسئوليا��م وأي مسائل ناشئة عن املراجعة

  .مراجعة واعتماد خطة املراجعة السنو�ة وضمان أ��ا تتما��ى مع إطار عقد املراجعة 

  السنو�ة والر�ع سنو�ة املؤقتة مع املراجع�ن ا�خارجي�ن واإلدارة العليا �� الشركة قبل إصدار تقار�رها.مناقشة البيانات املالية 

   :مراجعة ودراسة نتائج املراجعة مع املراجع�ن ا�خارجي�ن. �شمل ذلك، ال ع�� سبيل ا�حصر 

 مناقشة أي مسائل رئيسية ناشئة خالل ف��ة املراجعة؛ •

 قة باملراجعة؛أي �عديالت محاسبية أو متعل •

 مستوى األخطاء ال�ي تم تحديدها عل��ا خالل املراجعة.  •

 

   .مراجعة أي خطابات تمثيل مطلو�ة من قبل املراجع�ن ا�خارجي�ن قبل تقديمها �جلس اإلدارة العتمادها 

  .مراجعة خطاب اإلدارة واستجابة اإلدارة لنتائج املراجع�ن والتوصيات 

  خدمات غ�� خدمات املراجعة من املراجع�ن ا�خارجي�ن، آخذة �ع�ن االعتبار القوان�ن والنظم واملوجهات تطو�ر وتطبيق سياسة حول تقديم

 املتعلقة �� ذلك ا�جانب.

 

 املالية  التقار�ر 5. 11

 تقوم ال�جنة بما ي��: 

   .مراجعة تما��ي السياسات ا�حاسبية ع�� أساس سنوي وع�� مختلف مستو�ات الشركة 

   .تقديم تأكيدات �جلس اإلدارة حول فعالية إجراءات الشركة ملراجعة اإلفصاح والعرض 

   مراجعات املعامالت ال�ي تتم داخل ا�جموعة ومعامالت األطراف ذوي الصلة وتقديم توصيا��ا إ�� مجلس اإلدارة 

 راجعة التقار�ر االكتوار�ة وتقديم التوصيات �شأ��ا إ�� ا�جلس. وكذلك ضمان امتثال الشركة لتوصيات ومق��حات االكتواري حيثما �انت م

 لتعليمات البنك املركزي السعودي. 
ً
 إلزامية ومطلو�ة من قبل اللوائح أو وفقا

 املالية للشركة، بما �شمل التقار�ر الفصلية والسنو�ة، النتائج األولية وأي    دراسة ومراجعة اإلجراءات وقرارات اإلدارة فيما يتعلق بالبيانات

  إفصاحات رسمية تتعلق باألداء املا�� للشركة، مراجعة املسائل الهامة املتعلقة بالتقار�ر املالية واألح�ام ال�ي تحتو��ا. كما تقوم ا
ً
ل�جنة أيضا

املالي التقار�ر  املالية،  البيانات  م�خص  مثل  بمراجعة  متعلقة  أخرى  مستندات   �� موجودة  مالية  معلومات  وأي  الرقابية  ل�جهات  الهامة  ة 

�� ع�ن االعتبار توصيات �جنة اإلفصاح قبل تقديم ذلك ملوافقة مجلس اإلدارة وقبل   ال�جنة  تأث�� ع�� أسعار األسهم. تضع  اإلعالنات ذو 

 - دراسة:التصر�ح بال��خيص من املراجع�ن. إضافة لذلك تقوم ال�جنة ب

 السياسات ا�حاسبية الهامة واملمارسات وأي �غ��ات ف��ا.  ●

 القرارات ال�ي تحتاج إ�� عنصر رئي��ي ل�حكم. ●

 مدى تأثر القوائم املالية بتعامالت غ�� عادية والكيفية ال�ي تم ��ا اإلفصاح ع��ا. ●

 ارة أو �جنة اإلفصاح. وضوح اإلفصاحات مع االهتمام ا�خاص ألي مسائل تمت اإلحالة إل��ا من مجلس اإلد ●

 التسو�ات الهامة الناتجة عن املراجعة. ●

 عدم وجود ش�وك بقدرة الشركة ع�� مواصلة �شاطها.   ●

 االل��ام باملقاييس ا�حاسبية. ●

 واملتطلبات النظامية والتنظيمية األخرى. البنك املركزي السعودي  االل��ام بمتطلبات تداول و ●

 



 
 

 

 التقار�ر  مسئوليات 12

 �جلس اإلدارة �عد �ل إجماع بخصوص �افة املسائل ال�ي تقع �� إطار واجباتھ ومسئولياتھ.  1. 12
ً
 رسميا

ً
 يقدم رئيس ال�جنة تقر�را

أو   2. 12 إجراء  اتخاذ  ي�ون مطلوب  إطار مسئوليا��ا حيث   �� أي جوانب  ضرور�ة حول  تراها  وال�ي  اإلدارة  التوصيات �جلس  ال�جنة  تقدم 

 تحس�ن. 

 ل�جنة بإعداد تقر�ر للمساهم�ن حول أ�شط��ا و�تم تضمينھ �� التقر�ر السنوي للشركة. تقوم ا 3. 12

�� حالة وجود تضارب ب�ن توصيات �جنة املراجعة و�جراءات مجلس اإلدارة فإن توصيات �جنة املراجعة يجب أن يتم ذكرها �� تقر�ر       4. 12

 مجلس اإلدارة السنوى وأسباب عدم اتباع هذه التوصيات. 

 

  أخرى  مسائل 13

 ي�ون من حق ال�جنة:

13 .1  .
ً
 ا�حصول ع�� املوارد ال�افية �غرض أداء واجبا��ا بما �شمل التواصل مع أم�ن سر الشركة للمساعدة م�ى ما �ان ذلك مطلو�ا

 ل�افة أعضاء ال�جنة. ا�حصول ع�� التدر�ب املناسب ع�� ش�ل برامج �عر�فية لألعضاء ا�جدد بال�جنة وع�� أساس مستمر  2. 13

 أن يتم وضع اعتبار خاص لألنظمة والقوان�ن املتعلقة.  3. 13

 أن ت�ون ال�جنة مسئولة عن التنسيق مع املراجع�ن الداخلي�ن وا�خارجي�ن.  4. 13

 القيام بأية تحقيقات أل�شطة �� إطار أساليب عملها وأن ت�ون ألغراض داخلية كجهة مرجعية يتم الرجوع إل��ا.  5. 13

تقوم مرة �� السنة ع�� األقل بمراجعة أدا��ا، �شكيلها وأساليب العمل لضمان عملها بأق��ى فعالية وتو��ي بأي �غي��ات تراها ضرور�ة   6. 13

 إ�� مجلس اإلدارة العتمادها.

 

 الصالحيات  14

صالحيا��ا وتضمن استقاللية وظيفة املراجعة الداخلية وتضمن  تتمتع �جنة املراجعة بمستوى مناسب من التخو�ل ل�حقيق �� أية مسائل تقع ضمن  

 حصولها ع�� �افة املعلومات ال�ي تحتاجها تلك الوظيفة للقيام بمهامها. 

 يصرح ل�جنة كذلك القيام بما ي��:  

 أن �س�� ل�حصول ع�� أي معلومات من أي موظف بالشركة �غرض القيام بواجبا��ا.  1. 14

 الشركة ع�� االستشارة القانونية واملهنية ا�خارجية حول أي مسائل �� إطار أساليب عملها. ا�حصول ع�� نفقة  2. 14

 . الدخول �� أي أ�شطة �� إطار أساليب عملها 3. 14



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
الثالث  البند  

م إ�ـــــــــــ� 09/10/2021التصـــــــــــو�ت ع�ـــــــــــ� إجـــــــــــازة أعمـــــــــــال مجلـــــــــــس اإلدارة مـــــــــــن تـــــــــــار�خ إن��ـــــــــــاء دورتـــــــــــھ �ـــــــــــ� 

 م16/11/2021تار�خ إ�عقاد ا�جمعية ��  
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