


ة الذاتية  1نموذج رقم )  ( للسير
 

 الشخصية للعضو المرشح   البيانات )أ 

 االسم الرباع   خالد احمد رفعت  

تاري    خ   1959ابريل  2
 لميالد ا

 الجنسية  ندي ك   مرصي|

 المؤهالت العلمية للعضو المرشح ) ب

 اسم الجهة المانحة 
  تاري    خ الحصول 

 عىل المؤهل 
 م المؤهل  لتخصص ا

ن شمس كلية التجارة   1 بكالوريوس تجارة محاسبة  1980مايو  31 جامعة عي 

ن  الجمعية االمريكية للمحاسبي 
ن   القانونيي 

محاسبة و مراجعة   1993
ائب   وضن

  
ن
 2 محاسب قانون

ن و  الجمعية المرصية للمحاسبيي 
ن   المراحعي 

محاسبة و مراجعة   1996
ائب   وضن

  
ن
 محاسب قانون

3 

ات ) ج  العملية للعضو المرشح   الخبر

ة  ة  مجاالت الخبر  الفبر

 عاما   25 مراجعة خارجية

 عاما   15 مراجعة داخلية

 عاما   15 و حوكمتها ادارة المخاطر 

كات   عاما    15 حوكمة الشر

 عاما   25 المعايب  الدولية للتقارير المالية 

انيات التقديرية و الخطط المالية  ن  عاما   25 ادارة النقد و المب 

كات و هيكلة الوظائف   عاما   15 هيكلة الشر

 عاما   25 هيكل عمل الرقابة الداخلية و ادواتها

كة مساهمة أخرى     يف العضوية الحالية  ) د        )مدرجة أو غب  مدرجة (مجالس إدارة شر
كة أخرى أي كان  شكلها القانونن  أو أي شر

   أو اللجان المنبثقة منها 

  
 الشكل القانونن

كة  للشر
 عضوية اللجان 

 طبيعة العضوية 

  –)بصفته الشخصية 

ممثل الشخصية  

 اعتبارية( 

 صفة العضوية

غب    –)تنفيذي 

 تنفيذي 

 مستقل(  – 

النشاط  

 الرئيس  
كة   م اسم الشر

ذات مسئولية  

 محدودة

لجنة االستثمار  

و اللجنة  

 العليا  التنفيذية

 تنفيذي  شخصية 
استثمارات  

 مختلفة 
يف  كة مجموعة الشر  1 القابضةشر

مساهمة مرصية 

 مغلقة

عضو مجلس  

 ادارة 
 غب  تنفيذي  شخصية 

ادارة و 

تشغيل 

واقامة  

 الفنادق 

يف للسياحة و الفنادق  كة الشر  2 شر

  



 

 لألعمال  العام االستخدام: املحدد التصنيف 

 (1نموذج السيرة الذاتية رقم )

        للمرشح الشخصية املعلومات( أ

 سّمان . أ سعود سامر االسم بالكامل

 1978فبراير  3 تاريخ امليالد  سعودي   الجنسية

 ب( مؤهالت املرشح 

 املانحة  الجهة اسم تاريخ الحصول على الدرجة العلمية التخصص الدرجة العلمية الرقم

1 
  الواليات نيويورك، كولومبيا، جامعة 2009مايو  العامة  اإلدارة املاجيستير

 األمريكية املتحدة

2 
 لورانس، الهندسة، كلية كانساس، جامعة 2001ديسمبر  الهندسة امليكانيكية  البكالوريوس 

 األمريكية  املتحدة الواليات

3     

 ج( الخبرات العملية للمرشح 

 مجاالت الخبرة املدة

وحتى  -2020مايو 

 اآلن 

 هللا للعلوم والتقنية( اململكة العربية السعودية كاوست )جامعة امللك عبد

 إدارة املوارد البشرية

 البشرية  املوارد مسؤولي كبير

  - 2017ديسمبر 

 2020أبريل 

 السعودية هللا للعلوم والتقنية( اململكة العربية كاوست )جامعة امللك عبد

 إدارة املوارد البشرية

 املشروع  مدير والدعم، النقل خدمات مدير األفراد، خدمات مدير املؤقت، البشرية املوارد قسم رئيس

 - 2015سبتمبر 

 2017ديسمبر 

 هللا للعلوم والتقنية( اململكة العربية السعودية كاوست )جامعة امللك عبد

 االبتكار  صندوق 

 االقتصادية  والتنمية االبتكار ،االستثمار مدير

 - 2014سبتمبر 

 2015سبتمبر 

 املتحدة العربية اإلمارات الطاقة، لتجارة الكمست

 والكيماويات البترول أعمال

 األعمال  تطوير مدير

  - 2011نوفمبر 

 2014سبتمبر 

 املتحدة العربية اإلمارات ،كارجيلشركة 

 الكيميائية  واألعمال النقل وقود

 والتاجر  األعمال تطوير مدير

  - 2010أغسطس 

 2011سبتمبر 

 كونغ  هونغ الصينية، السعودية أرامكو شركة

 املشتركة املشاريع محفظة إدارة

 املشترك املشروع مدير

  - 2009أغسطس 

 2010يوليو 

 كونج  هونج ،البحار وراء فيما أرامكو شركة

 واالستثمار األعمال تطوير

 استثمار خصائيأ



 

 لألعمال  العام االستخدام: املحدد التصنيف 

  - 2002فبراير 

 2008يونيو 

 السعودية العربية اململكة السعودية، أرامكو

 املالية  الخزانة

 مالي  محلل

  - 2004مايو 

 2008فبراير 

 السعودية العربية اململكة السعودية، أرامكو

 (السعودية أرامكو في النفط إمدادات وجدولة تخطيط) التوريدسلسلة  وتخطيط  سوق املصب

 مشرف

  - 2002فبراير 

 2004مايو 

 السعودية العربية اململكة السعودية، أرامكو

 املصب عمليات

 منشأة مهندس

  

 القانوني  شكلها عن النظر  بغض أخرى، شركة أي أو ( مدرجة غير  أو  مدرجة) أخرى  مساهمة شركات ولجان إدارات مجالس في الحالية العضويةد( 

األساس ي النشاط  اسم الشركة الرقم   

 العضوية حالة

 غير  تنفيذية،)

 (مستقلة تنفيذية،

  الصفة) العضوية طبيعة

  عن ممثل الشخصية،

 (اعتباري  شخص

 اللجان  عضوية
الشكل القانوني  

 للشركة 

1 
بدجت لتأجير 

 السيارات

مرشح من قبل مجلس   مستقل  قل ستاملدير امل

 اإلدارة

  نظام التقاعدلجنة 

2       

3       

4       

5       
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 بدجت السعودية
 

 

كة المتحدة الدولية للمواصالت   الئحة عمل لجنة المراجعة بال��

 (الضوابط وإجراءات عمل اللجنة والمهام وقواعد اختيار األعضاء والمكافآت)
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الحوكمةنظام   

 

 

 

 

 تمهيـــــد
ي إن وجود نظام رقابة داخلية فعال هو أحد 

ن
المسؤليات الرئيسية لمجلس اإلدارة وتعد لجنة المراجعة من أهم اللجان �
ي أعمال المراجعة الداخلية والخارجية وعملية الرقابة 

ن
كات المساهمة العامة المدرجة لما تقوم به من دور فعال � ال��

ي التحقق من كفاية نظام الرقا
ن

بة الداخلية وتنفيذه بفاعلية وتطوير الداخلية كما تتمثل المهمة الرئيسية للجنة المراجعة �
كة وتوافقها مع األنظمة والمعاي�ي المطبقة.كما  ام ال�� ن النظم والخطط المتعلقة بهذه األنشطة ومتابعة تنفيذها ومتابعة ال��
كة ويح�ي  ي من شأنها تفعيل نظم الرقابة وتطويرها بما يحقق أغراض ال��

للجنة تقديم التوصيات لمجلس اإلدارة والي�
ي األداء. م

ن
 ع� أتباع أع� معاي�ي الشفافية �

ً
ن والمستثمرين والعمل دائما  صالح المساهمني

كات السعودي  كات المساهمة فقد أولت أنظمة هيئة السوق المالية ونظام ال��  ع� أهمية لجنة المراجعة بال��
ً
ودليال

وتشكيل لجنة المراجعة وضوابط عملها أهمية خاصة لهذه اللجنة من خالل النص �احة ع� بنود تنظم كيفية عمل 
 والمهام المنوط بها تنفيذها. 

ي هذا الخصوص سواء من 
ن

وقد تم وضع الئحة العمل بلجنة المراجعة لتتناسب وتتطابق مع أحدث التعديالت الصادرة �
كات أو من أنظمة هيئة السوق المالية.   نظام ال��

 وفيما ي�ي أبرز أهداف اللجنة
:أهداف اللجنة

ً
 أوال

تيبات الخاصة بإدارة المراجعة الداخلية  -1 التحقق من استيفاء وكفاية أعمال المراجعة الداخلية من خالل مراجعة فعالية ال��
 ومدى استيفائها وكفايتها. 

ي يتم تحديدها ورصدها من خالل نشاط وعمل اللجنة  -2
كة للمواضيع الي� التحقق من االستجابة التامة من قبل إدارة ال��

 لمراجعة الداخلية والخارجية والتحقق من استقاللها. خاصة أعمال ا
كة لدور وعمل وقيمة المراجعة الداخلية من خالل مختلف اآلليات المتوافرة.  -3  التحقق من قبول وتفهم ال��
ي المجموعة.  -4

ن
 قياس وتقييم مستوى فعالية نظام الرقابة والمراجعة الداخلية �

ن والم -5 ام باألنظمة والقوانني ن  عاي�ي والسياسات ذات العالقة بنطاق عملها ومهامها ومسؤلياتها. التحقق من االل��
 

: ضوابط وإجراءات عمل اللجنة
ً
 ثانيا

 
كة.  -1  تجتمع لجنة المراجعة بصفة دورية ع� أال تقل اجتماعاتها عن أربعة اجتماعات خالل السنة المالية لل��
كة والمراج -2 كة. تجتمع لجنة المراجعة بصفة دورية مع مراجع حسابات ال��  ع الداخ�ي لل��
 للمراجع الداخ�ي ومراجع الحسابات طلب االجتماع مع لجنة المراجعة كلما دعت الحاجة إ� ذلك.  -3
ورة كما يحق لرئيس اللجنة أو أغلبية األعضاء  -4 يجوزللجنة المراجعة أن تعقد اجتماعات استثنائية حسب ما تقتضيه ال�ن

 لما تقتضيه
ً
ي وفقا

ي الجتماع اللجنة عند حضور أغلبية  الدعوة لعقد اجتماع استثنائئ
الحاجه. ويكتمل النصاب القانوئن

 أعضائها. 
ن ال� قبل مدة   -5 توجه الدعوة لحضور اجتماعات اللجنة كتابة من قبل رئيس اللجنة أو من يفوضه من أعضاء اللجنة أو أمني

ة كافية من موعد كافية من موعد االجتماع. كما يتم تزويد أعضاء اللجنة بجدول أعمال االجتماع  والوثائق الالزمة قبل ف��
 االجتماع. 

أس االجتماع.  -6 ي حالة تعذر حضور رئيس اللجنة يجوز له تفويض أحد أعضائها ل��
ن

� 
ن العضو من الحضور من خالل االستعانة بوسائل  -7 ي لتمكني

ن
ي حال تعذر حضور العضو لالجتماع أصالة يتم بذل الجهد الكا�

ن
�

ي هذه الحالة يكون حضور العضو بمثابة الحا�ن أصالة. ) Conference Callاالتصال الحديثة ( 
ن

 و�
 أخر من أعضاء اللجنة نيابة عنه وال يجوز لعضو اللجنة  -8

ً
ي حال تعذر حضور العضو أصالة يجوز للعضو إنابة عضوا

ن
اإلنابة : �

ي حضور ذات االجتماع. 
ن

 (الحا�ن أصالة) أن ينوب عن أك�� من عضو واحد �
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الحوكمةنظام   

 

ي التصويت: يكون لكل  -9
ن

ن � ين والممثلني ي اللجنة صوت واحد وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية اصوات األعضاء الحا�ن
ن

عضو �
 االجتماع وعند تساوي األصوات يرجح الرأي الذي فيه رئيس اللجنه أو من يفوضه باالجتماع. 

 
ن � اللجنة بتوثيق اجتماعات اللجنة وإعداد محا�ن لها تتضمن ما دار من نقاشات وم -10 داوالت وتوثيق توصيات يقوم أمني

ي أبدوها وتوقيع 
ين والتحفظات الي� ي سجل خاص ومنظم وبيان أسماء األعضاء الحا�ن

ن
اللجنة ونتائج التصويت وحفظها �

كة.  ن ال� وتحفظ تلك المحا�ن ضمن وثائق ال�� ين وأمني  هذه المحا�ن من جميع األعضاء الحا�ن
ي ترفع إ� مجلس اإلدارة. يتابع مجلس اإلدارة أعمال واداء اللجنة من خالل ا -11

 لتقارير الدورية الي�
ن � اللجنة وأعضاء اللجنة حضور اجتماعاتها إال إذا طلبت  -12 ي مجلس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية عدا أمني

ن
ال يحق ألي عضو �

 اللجنة االستماع إ� رأيه أو الحصول ع� مشورته أو بناًء ع� دعوة مسبقة لحضور االجتماع. 
ي أحد فروع النشاط الذي تزاوله.  ال يجوز لعضو  -13

ن
كة أو أن يتجر � ي أي عمل من شأنه منافسة ال��

ن
ك �  اللجنة أن يش��

كة وال يجوز ألعضاء اللجنة أن يذيعوا إ�  -14 م به عضو مجلس اإلدارة بالمحافظة ع� أ�ار ال�� ن م عضو اللجنة بما يل�� ن يل��
تهم ل ن أو إ� الغ�ي ما أطلعوا عليه بسبب مبا�� ر المساهمني عملهم باللجنة وإال وجب عزلهم ومساءلتهم بالتعويض عن ال�ن

تب ع� ذلك.   الذي قد ي��
 أن يحافظ ع� الكفاءة الالزمة لمزاولة األعمال المنوط به تنفيذها ومواكبة التطورات الحديثة ذات العالقة بأعمال المنشأة.  -15
كة  -16 ن ال�� ي تمت بينه وبني

وطبيعة العالقة وذلك وفق ما يتطلبه معيار العمليات أن يفصح لمجلس اإلدارة عن العمليات الي�
كة.  ن بال�� ي تربطه بمجلس اإلدارة والمدراء التنفيذيني

 مع األطراف ذوي العالقة وأن يفصح عن العالقة الي�
 

: مهام اللجنة: 
ً
 ثالثا

 
كة والتحقق من سالمة ونزاهة التقارير والقوائم المال ية وأنظمة الرقابة الداخلية تختص لجنة المراجعة بمراقبة أعمال ال��

 :  فيها وتشمل مهام اللجنة بصفة خاصة ما ي�ي
 التقارير المالية:  ) أ

ي شأنها لضمان نزاهتها  -1
ن

كة قبل عرضها ع� مجلس اإلدارة وإبداء رأيها والتوصية � دراسة القوائم المالية األولية والسنوية لل��
 وعدالتها وشفافيتها. 

ي  -2
كة عادلة ومتوازنة  –طلب مجلس اإلدارة بناًء ع�   -إبداء الرأي الفين فيما إذا كان تقرير مجلس اإلارة والقوائم المالية لل��

كة وأدائها ونموذج عملها  ن والمستثمرين تقييم المركز الما�ي لل�� ي تتيح للمساهمني
ومفهومة وتتضمن المعلومات الي�

اتيجيتها.   واس��
 رير المالية. دراسة أي مسائل مهمة أو غ�ي مألوفة تتضمنها التقا -3
كة أو مراجع الحسابات.  -4 ي ال��

ن
ام � ن كة أو من يتو� مهامه أو مسؤل اإلل�� ها الرئيس الما�ي لل�� ي أي مسائل يث�ي

ن
 البحث بدقة �

ي التقارير المالية.  -5
ن

ي المسائل الجوهرية الواردة �
ن

 التحقق من التقديرات المحاسبية �
كة وإبداء -6 ي ال��

ن
ي شأنها.  دراسة السياسات المحاسبية المتبعة �

ن
 الراي والتوصية لمجلس اإلدارة �

 
 المراجعة الداخلية:  ) ب

 
كة.  -1 ي ال��

ن
 دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر �

 دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ اإلجراءات التصحيحية للملحوظات الواردة فيها.  -2
اف ع� اداء وأنشطة  -3 كة الرقابة واإل�� ي ال��

ن
للتحقق من توافر  -إن وجدت -المراجع الداخ�ي وإدارة المراجعة الداخلية �

كة مراجع داخ�ي فع� اللجنة تقديم توصيتها  ي أداء األعمال والمهام المنوطة بها. وإذا لم يكن لل��
ن

الموارد الالزمة وفعاليتها �
 إ� المجلس بشأن مدى الحاجة إ� تعيينه. 

اح مكافآته. التوصية لمجلس اإلدا -4 ن مدير وحدة أو إدارة المراجعة الداخلية أو المراجع الداخ�ي واق��  رة بتعيني
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 مراجع الحسابات: ج)      
 

شيح مراج�ي الحسابات وعزلهم وتحديد أتعابهم وتقييم أدائهم بعد التحقق من استقاللهم  -1 التوصية لمجلس اإلدرة ب��
وط التعاقد معهم.   ومراجعة نطاق عملهم و��

ي االعتبار القواعد  -2
ن

التحقق من استقالل مراجع الحسابات وموضوعيته وعدالته ومدى فعالية أعمال المراجعة مع األخذ �
 والمعاي�ي ذات الصلة. 

 فنية أو إدارية تخرج عن نطاق أعمال  -3
ً
كة وأعماله والتحقق من عدم تقديمه أعماال مراجعة خطة مراجع حسابات ال��

 ا حيال ذلك. المراجعة , وإبداء مرئياته
كة.  -4  اإلجابة عن استفسارات مراجع حسابات ال��
 دراسة تقرير مراجع الحسابات ومالحظاته ع� القوائم المالية ومتابعة ما اتخذ بشأنها.  -5

 
 

امد)        ن  ضمان االل��
 

كة اإلجراءات الالزمة بشأنها.  -1  مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من اتخاذ ال��
كة باألنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العالقة.  التحقق من -2 ام ال�� ن  ال��
كة مع األطراف ذوي العالقة وتقديم مرئياتها حيال ذلك إ� مجلس  -3 ح أن تجريها ال�� مراجعة العقود والتعامالت المق��

 اإلدارة. 
ورة اتخاذ إجراء بشأنها إ� مجلس اإلدارة وإبداء -4 ن اتخاذها.  رفع ما تراه من مسائل ترى �ن ي يتعني

 توصياتها باإلجراءات الي�
 
 

: قواعد اختيار أعضاء اللجنة
ً
 ثالثا

 
 للضوابط التالية

ً
كة المتحدة الدولية للمواصالت (بدجت السعودية) وفقا  :تشكل لجنة المراجعة بال��

كة.  -1  تشكل لجنة المراجعة بقرار من الجمعية العامة العادية لل��
هم. يجوز أن يكون أعضاء اللجنة  -2 كة أو من غ�ي  من مساه�ي ال��
3-  . ن  يجب أن يكون أعضاء لجنة المراجعة من غ�ي أعضاء مجلس اإلدارة التنفيذيني
 يجب أن يكون من أعضاء لجنة المراجعة عضو واحد ع� األقل مستقل.  -4
 لقرار يجب أال يقل عدد أعضاء اللجنة عن ثالثة وال يزيد عن خمسة أعضاء .وقد تحدد أعضاء اللجنة بأربعة أعضا  -5

ً
ء (طبقا

كة بتاريخ  م) .ومن الممكن زيادة عدد األعضاء إ� خمسة أو يقل 26/2/2017الجمعية العامة غ�ي العادية السادسة لل��
 األعضاء إ� ثالثة. 

 يجب أن يكون أحد أعضاء اللجنة ع� األقل مختص بالشؤون المالية والمحاسبية.  -6
7-  

ً
 مستقال

ً
 أو عضو غ�ي تنفيذي ويتم اختيار رئيس اللجنة من قبل األعضاء يجوز أن يكون رئيس لجنة المراجعة عضوا

 اآلخرين. 
ي لجنة المراجعة.  -8

ن
� 

ً
 ال يجوز أن يكون رئيس مجلس اإلدارة عضوا

كة أو لدى مراجع حسابات  -9 ي اإلدارة التنفيذية أو المالية لل��
ن

ن � ن الماضيتني ال يجوز لمن يعمل أو كان يعمل خالل السنتني
كة أن يكون  ي لجنة المراجعة. ال��

ن
� 

ً
 عضوا
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ي حال شغور العضوية
ن

ن المؤقت �  كيفية ترشيح األعضاء ومدة عضويتهم وآلية التعيني
ً
 رابعا

 يتم ترشيح أعضاء لجنة المراجعة بإحدى الطرق التالية:  -1
ن للجمعية العامة لتعيينهم بلجنة المراجعة.  - أ ي تقديم مرشحني

ن
كة بأي وسيلة عن رغبتها �  إعالن ال��

 رشح أو أك�� بتوصية من مجلس اإلدارة. تقديم م - ب
 

كة وإعداد تقرير مفصل لمجلس اإلدارة  -2 ن لل�� ن المتقدمني ة الذاتية للمرشحني شحيات والمكافآت دراسة الس�ي ع� لجنة ال��
 الختيار القائمة النهائية للعرض ع� الجمعية العامة العادية. 

شيح للجنة المراجعة عن -3 ن لل�� ي حال زيادة عدد المتقدمني
ن

الحد األق� المسموح به بلجنة المراجعة ولم يتم استبعاد اي  �
ن ع� الجمعية الختيار الحد األق� المسموح به بلجنة  شيحات فيتم عرض كافة المرشحني منهم من قبل لجنة ال��

  .المراجعة
 أعضاء لجنة المراجعة يتم انتخابهم بالجمعية العامة عن طريق التصويت العادي.  -4
ي حال شغور أي  -5

ن
مقعد من مقاعد اللجنة أثناء الدورة الواحدة وقبل انتهائها وذلك ألي سبب من االسباب (كاستقالة أحد �

ن  ي العضوية الشاغرة ع� أن يتم عرض هذا التعيني
ن

ن عضو � كة بتعيني األعضاء أو عدم صالحيته أوالوفاة ..... إلخ) فتقوم ال��
ط أال يقل بأول اجتماع قادم للجمعية العامة للتصديق عليه. أو  أن يتم االكتفاء بعدد األعضاء بعد شغور العضوية ب��

ن يزيد عن العدد المطلوب للجنة وهو أربعة اعضاء فيتم  تشكيل اللجنة عن ثالثة أعضاء.أما إذا كان عدد األعضاء المرشحني
.وإذا اعتذر أو لم ي ن ن ع� اصوات الجمعية بعد األعضاء المعينيني ن الحاصلني ن أقرب المرشحني ي تعيني

ن
تسين التواصل معه فيتم �

 هذه الحالة اتباع ما جاء بالفقرة ا من هذا البند. 
كة وتنت�ي  -6 ي تبدأ مع بداية كل دورة مجلس إدارة ال��

تكون مدة عضوية اللجنة ثالث سنوات تبدأ مع بداية دورة اللجنة والي�
ي تنت�ي بانتهاء دورة مجلس اإلدارة. 

 العضوية بانتهاء دورة اللجنة الي�
ات مماثلة . يجوز  -7 ة أو ف�� ن أعضاء اللجنة من قبل الجمعية العامة العادية لف��  إعادة ترشيح وتعيني
 وتشغر عضوية اللجنة بتحقق أحد الحاالت التالية أثناء �يان مدة الدورة الواحدة:  -8

 االستقالة - أ
 الوفاة.  - ب
 تحقق عارض من عوارض العضوية بلجنة المراجعة.      -ج
 هلية. عدم الصالحية أواأل     -د

 
 صالحيات لجنة المراجعة

ً
 رابعا

 ألهدافها كما يحق لها منح فريق العمل  -1
ً
 ومحققا

ً
يحق للجنة المراجعة تشكيل فريق عمل منبثق منها ألي غرض تراه مناسبا

 .
ً
 المنبثق منها بعض صالحياتها وسلطاتها مي� ما رأت ذلك مناسبا

ن أو المراجع التحري عن اي نشاط يدخل تحت صالحياتها أو أي موضوع ي -2 طلبه مجلس اإلدارة أو جمعية المساهمني
 . ي  الخار��

ي أداء  -3
ن

 لمساعدة اللجنة �
ً
وريا االستعانة بالمشورة القانونية والفنية من أية جهة خارجية أو استشارية مي� كان ذلك �ن

 مهامها. 
ي سبيل أداء مهامها -4

ن
كة ولها �  تختص لجنة المراجعة بمراقبة أعمال ال��

كة ووثائقها. حق اإلطالع ع�  - أ  سجالت ال��
 أن تطلب أي إيضاح أو بيان من أعضاء مجلس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية.  - ب
ار أو    -ج كة أل�ن كة لإلنعقاد إذا أعاق مجلس اإلدارة عملها أو تعرضت ال�� أن تطلب من مجلس اإلدارة دعوة الجمعية العامة لل��

 خسائر جسيمة. 
ن      -د ن الخارجيني كة بما فيهم المراجع الداخ�ي لالستفسار منهم عن أعمال المراجعة وإبداء أي مقابلة المراجعني ي ال��

 وموظ�ن
ي نطاق عملها. 

ن
 مالحظات �
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: سياسة مكافآت أعضاء لجنة المراجعة
ً
 خامسا

 يتم تحديد ما يحصل عليه أعضاء لجنة المراجعة من مكافآت أو بدالت نظ�ي عضويتهم باللجنة من قبل الجمعية العمومية -1
شيحات والمكافآت.   وذلك بناًء ع� توصيات لجنة ال��

 يتم اإلفصاح عما تقاضاه أعضاء اللجنة من مكافآت ضمن محتويات تقرير مجلس اإلدارة.  -2
يتم �ف هذه المكافآة السنوية وبدالت الحضور بنهاية السنة المالية وبعد اإلفصاح عن النتائج المالية السنوية المعتمدة  -3

كة.   لل��
ي حالة عقد اللجنة الجتماعاتها خارج مقر إقامة اي تتحمل ال -4

ن
كة بالكامل نفقات اإلقامة والسفر لعضو أو ألعضاء اللجنة � ��

 منهم الدائم. 
 

 دراسة الموضوعات
َ
 سادسا

ي تحال إليها من مجلس اإلدارة وترفع توصياتها إ� المجلس  -1
ي تختص بها أو الي�

تتو� لجنة المراجعة دراسة الموضوعات الي�
 خاذ القرار بشأنها أو أن تتخذ القرارات إذا فوض إليها المجلس ذلك. إلت

ي حدود صالحياتها. ع� أن  -2
ن

كة أو من خارجها � ن من داخل ال�� اء والمختصني للجنة المراجعة االستعانة بمن تراه من الخ��
كة أو باإلدارة التنفي ي مح�ن اجتماع اللجنة مع ذكر اسم الخب�ي وعالقته بال��

ن
 ذية. يضمن ذلك �

 
ن لجنة المراجعة ومجلس اإلدارة  سابعأ: حدوث تعارض بني

ن توصيات لجنة المراجعة وقرارات مجلس اإلدارة أو إذا رفض المجلس األخذ بتوصية اللجنة بشأن  إذا حصل تعارض بني
ن ت , فيجب تضمني ن المراجع الداخ�ي كة وعزله وتحديد أتعابه وتقييم أدائه أو تعيني ن مراجع حسابات ال�� قرير مجلس تعيني

راتها وأسباب عدم أخذه بها.   اإلدارة توصية اللجنة وم��
 

: ترتيبات تقديم الملحوظات
ً
 ثامنا

ها  ي التقارير المالية أو غ�ي
ن

كة تقديم ملحوظاتهم بشأن أي تجاوز � ي ال��
ن

ن � ع� لجنة المراجعة وضع آلية تتيح للعاملني
ي ب�ية. وع� اللجنة التحقق من تطبيق هذه اآللية بإجرا 

ء تحقيق مستقل يتناسب مع حجم الخطأ أو التجاوز وتبين
 إجراءات متابعة مناسبة. 

 
: تقرير لجنة المراجعة

ً
 تاسعا

 يشتمل ع� خالصة وافية ألعمالها وأدائها وأبرز إنجازاتها وكيفية أداء أختصاصاتها 
ً
 سنويا

ً
تصدر لجنة المراجعة تقريرا

ي ضوء ما تقتضيه األنظمة 
ن

ن من متطلبات ومعاي�ي لمحتويات هذا التقرير ومتطلباته وبما يقتضيه العرف ومهامها � والقوانني
كة. وع�  ي ال��

ن
ي شأن مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية �

ن
ي والممارسات الجيدة وكذلك عليها إعداد تقرير عن رأيها �

المهين
كة ال ي مركز ال��

ن
 كافية من هذا التقرير �

ً
ة أيام ع� األقل مجلس اإلدارة أن يودع نسخا رئيس قبل موعد انعقاد الجمعية بع��

ن بنسخة منه. ويت� التقرير أثناء انعقاد الجمعية.  ويد كل من رغب من المساهمني ن  ل��
 

 
: أحكام ختامية (الن�� والنفاذ والتعديل)

ً
ا  عا��

 من تاريخ اعت
ً
كة اعتبارا ام بها من قبل ال�� ن ي هذه الالئحة ويتم االل��

ن
مادها من قبل الجمعية العامة يعمل بما جاء �

ن والجمهور وأصحاب المصالح من اإلطالع  ن المساهمني ي لتمكني
وئن كة االلك�� ن وتن�� هذه الالئحة ع� موقع ال�� للمساهمني

 عليها. وتعدل محتويات هذه الالئحة حسب الحاجة. 
ي أقرب اجتماع العتماد 

ن
ن � ح ع� الجمعية العامة للمساهمني حة. ويعرض أي تعديل مق��  التعديالت المق��

 
 م بناء ع� قرار الجمعية العادية غ�ي السابعة. 19/4/2017تاريخ االعتماد: 







 
 

 (سعودية مساهمة شركة) المتحدة الدولية للمواصالت شركةاللمساهمي  مستقل تأكيد محدودتقرير 

 أدناه مر يجعلنا نعتقد بأن ما تم تفصيله في فقرة الموضوع ألقد قمنا بتنفيذ ارتباط تأكيد محدود فيما إذا كان قد لفت انتباهنا 

ليها إالمشار وفقا للضوابط ذات الصلة )"الضوابط"( ، من كافة النواحي الجوهرية، عنه اإلفصاحلم يتم )"الموضوع"( 

 .أدناه
 

 الموضوع

والمقدم من رئيس  اإلدارةلذي أعدته ا)"اإلقرار"( ( 1) كملحقباإلقرار المرفق يتعلق موضوع ارتباط التأكيد المحدود 

أعضاء مجلس  تعامالت)"الشركة"( بخصوص  مجلس إدارة الشركة المتحدة الدولية للمواصالت ـ شركة مساهمة سعودية

وابط  بالض  التزاما  الجمعية العامة للشركة  م بغرض تقديمه إلى  2020ديسمبر    31خالل السنة المنتهية في  الشركة    مع  اإلدارة

 .أدناهالمبينة ذات الصلة  
 

 الضوابط ذات الصلة
 . (م2015 –هـ  1437من نظام الشركات الصادر عن وزارة التجارة واالستثمار ) (71المادة رقم )

 

 اإلدارة مسؤولية 

أيضا عن اختيار   نللضوابط ذات الصلة، ومسؤوال  وفقا    قراراإل  إعداد عن    نمسؤوال  الشركة  إدارة  ورئيس مجلس  اإلدارةإن  

أنظمة    تحديدعن    مسؤوالن  اإلدارة  ورئيس مجلس  اإلدارةن  أتلك الضوابط. كما    تحديد المعامالت التي تنطبق عليهااساليب  

كانت ناتجة عن غش أو    جوهرية، سواء    أخطاء  ي أمن    وخلوه  قرارإلاوعرض    إعدادب  ومتابعتها فيما يتعلقالرقابة الداخلية  

 .وعمل تقديرات معقولة تبعا للظروف وافيةخطأ، واختيار وتطبيق الضوابط المالئمة واالحتفاظ بسجالت 
 

 مسؤوليتنا

الذي قمنا به وفقا لمعيار   التأكيد المحدودعلى ارتباط    بناء    أعالهإن مسؤوليتنا هي تقديم استنتاج تأكيد محدود حول الموضوع  

بخالف عمليات مراجعة أو فحص المعلومات المالية التاريخية )"معيار ارتباطات التأكيد  المحدودارتباطات التأكيد 

حكام المتعلقة بهذا االرتباط التي تم االتفاق عليها مع والشروط واألالمملكة العربية السعودية في  معتمدكما هو "(، 3000

 الشركة. 
 

وبالتالي إننا ال نوفر  استنتاجنا،  للتوصل إلىساس ألتوفير ُصممت إجراءاتنا للحصول على مستوى محدود من التأكيد  لقد

معقول من التأكيد. تعتمد اإلجراءات المنفذة على حكمنا المهني بما في ذلك    مستوىجميع األدلة التي قد تكون مطلوبة لتقديم  

انظمة الرقابة    فعاليةجوهرية في الموضوع، سواء كانت ناتجة عن غش أو خطأ. كما أخذنا باالعتبار    أخطاءمخاطر وجود  

 . الضوابط الداخليةول فعالية الداخلية عند تحديد طبيعة ومدى إجراءاتنا، ولم يكن ارتباطنا مصمما لتقديم تأكيد ح
 

 االستقاللية ومراقبة الجودة

آداب وسلوك المهنة الصادرة عن مجلس معايير آداب  لمتطلباتلقد التزمنا باالستقاللية والمتطلبات األخالقية األخرى 

 والكفاءة المهنية والعنايةالتي تأسست على المبادئ األساسية للنزاهة والموضوعية  وسلوك المهنة للمحاسبين المهنيين

المهنة ذات الصلة المعتمدة آداب وسلوك  لمتطلبات وفقا   الشركةننا مستقلون عن إكما . ة والسلوك المهنيالواجبة والسري  

 . في المملكة العربية السعودية
 

، وبالتالي تحافظ على نظام شامل لمراقبة الجودة بما في ذلك السياسات  1المعيار الدولي لضبط الجودة    كما إن شركتنا تطبق

 .السائدةواإلجراءات الموثقة بشأن االلتزام بالمتطلبات األخالقية والمعايير المهنية والمتطلبات القانونية والتنظيمية 
 

 ملخص اإلجراءات 

قل في مداها عن تلك المطبقة في ارتباط ألتأكيد المحدود تختلف في طبيعتها وتوقيتها وإن اإلجراءات المطبقة في ارتباط ا

لذلك، فإن مستوى التأكيد الذي يتم الحصول عليه في ارتباط التأكيد المحدود أقل بكثير من التأكيد  التأكيد المعقول. ونتيجة  

 جراء ارتباط تأكيد معقول.إالذي قد يتم الحصول عليه لو تم  

  








