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 تدعو الشركة المتحدة الدولية للمواصالت (بدجت السعودية) مساهميها إلى حضور اجتماع
  الجميعة العامة غير العادية الثامنة (االجتماع األول) 

  
يسر مجلس إدارة الشركة المتحدة الدولية للمواصالت (بدجت السعودية) دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية 

العادية الثامنة (االجتماع األول) والمقرر انعقاده بإذن هللا تعالى في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء يوم األثنين  العامة غير
 بمدينة جدة فندق قصر الشرق (رابط مقر االجتماع ) 2017ديسمبر  11هـ الموافق 1439ربيع األول  23

https://goo.gl/maps/QiRvAo6m1382  عمال اآلتي.وذلك لبحث جدول األ 
  الئحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات.(مرفق) تحديث التصويت على - 1
 سياسة مكافآت مجلس اإلدارة ولجانه واإلدارة التنفيذية في الشركة.(مرفق) تحديث التصويت على - 2
 سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس إدارة الشركة.(مرفق) تحديث التصويت على - 3
 من النظام االساسي للشركة والخاصة بصالحيات رئيس مجلس اإلدارة.(مرفق) 21لمادة التصويت على تعديل ا - 4
 من النظام األساسي للشركة والخاصة بعدد أعضاء لجنة المراجعة. (مرفق) 37التصويت على تعديل المادة  - 5
جعة (مرفق السيرة الذاتية) التصويت على توصية مجلس اإلدارة بتعيين الدكتور/ خليل عبد الرزاق دهلوي عضواً بلجنة المرا - 6

م وذلك بدالً عن العضو المستقيل محمد إلياس مؤمن من عضوية لجنة المراجعة 20/6/2018م إلى 24/4/2017اعتباًر من 
م .يأتي هذا التعيين 24/4/2017م على أن يسري هذا التعيين من تاريخ قرار التوصية الصادر في 24/4/2017بتاريخ 

المراجعة.ليصبح تشكيل اللجنة كاآلتي: د/باسم عبد هللا عالم أ/ مفضل عباس علي د/ خليل عبد الرزاق وفقاً لالئحة عمل لجنة 
 دهلوي

ألف لایر  495الف لایر بدالً  611التصويت على تعديل األتعاب السنوية لمكتب المراجع الخارجي إرنيست ويونغ لتصبح  - 7
 م للشركة وشركتها التابعة.2017والسنوية لعام عن قيامه بمراجعة القوائم المالية الربع سنوية 

  

 ونود أن نوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي:
التي تسبق اجتماع  يداع بنهاية جلسة التداولاإللكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز 

حق حضور االجتماع وعلى من يتعذر حضوره من المساهمين في الموعد المحدد له  الجمعية العامة وبحسب األنظمة واللوائح
الحق في أن يوكل عنه شخصاً آخر لحضور االجتماع من غير أعضاء مجلس اإلدارة أو موظفي الشركة بموجب توكيل 

ً للمرفق) مصدق من الغرفة التجارية الصناعية أو من أحد البنوك المرخصة بالمملكة  والتي يوجد بها حساب خطي (طبقا
للموكل أو المؤسسة المالية المرخصة التي توجد بها أسم الموكل أو كتابة العدل أو األشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق أو 
من المراجع الدبلوماسية وسفارة المملكة في البلد الذي يقيم فيه إذا كان المساهم شخصاً طبيعياً غير مقيم في المملكة وتزويد 

وذلك قبل يومين  21415جدة  18106أو بالبريد على ص.ب  0126927272كة بنسخة من التوكيل على الفاكس: الشر
على األقل من موعد انعقاد الجمعية. وعلى كل مساهم أو وكيل يرغب في حضور االجتماع أن يحضر معه أصل الهوية 

  سجيل وسوف ينتهي التسجيل مع بداية االجتماع.وأصل التوكيل والحضور قبل موعد االجتماع وذلك إلنهاء إجراءات الت
يشترط لصحة انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية حضور مساهمين يمثلون نصف رأس المال على األقل وفي حالة 

اد االجتماع عدم اكتمال النصاب الالزم لعقد االجتماع األول سيتم عقد االجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة النعق
األول ويكون االجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على األقل. وفي حالة عدم اكتمال نصاب 
االجتماع الثاني ستوجه الدعوة لعقد اجتماع ثالث بعد الحصول على موافقة الجهة المختصة. وسيكون بإمكان المساهمين 

والتي التصويت عن بعد على جدول أعمال الجمعية بدًء من الساعة العاشرة صباح يوم الكرام المسجلين في خدمات تدا
م وحتى الساعة الرابعة من مساء يوم انعقاد الجمعية العامة غير 2017ديسمبر  7هـ الموافق 1439ربيع األول  19الخميس 

 ً ً بأن التسجيل والتصويت في خدمات تداوالتي متاح مجانا لجميع المساهمين باستخدام الرابط  العادية الثامنة علما
https://login.tadawulaty.com.sa  ولمزيد من المعلومات واالستفسار أو إرسال أصل التوكيل أو صورته يرجى

) 18106أو العنوان البريدي: ص.ب ( 0126927272فاكس:  205تحويله:  0126927070 االتصال على هاتف:
   waleed@budgetsaudi.comأو عبر البريد اإللكتروني: 21415جدة 
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  نموذج التوكيل
  هـ1439تاريخ تحرير التوكيل: /   / 

 م2017الموافق:  /  / 
  

أنا المساهم: (.....................) (اسم الموكل الرباعي)  (........................ الجنسية) بموجب هوية 
رقم (.....................) أو رقم اإلقامة أو جواز السفر لغير السعوديين (...................) شخصية/ 

صادرة من (.........) بصفتي الشخصية أو مفوض بالتوقيع عن مدير/ رئيس مجلس إدارة شركة 
 ً من أسهم الشركة  (.....................) (أسم الشركة الموكلة) ومالك ألسهم عددها (.........) سهما

المتحدة الدولية للمواصالت (مساهمة سعودية) المسجلة في السجل التجاري في جدة برقم 
من النظام األساسي للشركة فإنني بهذا أوكل (..............)   25واستناداً لنص المادة  4030017038

عادية الثامنة الذي سيعقد في (أسم الوكيل رباعياً) لينوب عني في حضور اجتماع الجمعية العامة غير ال
فندق قصر الشرق بمدينة جدة في المملكة العربية السعودية في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء يوم 

م  وقد وكلته 2017ديسمبر  11هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 1439ربيع األول  23األثنين 
ألعمال وغيرها من المواضيع التي قد تطرحها بالتصويت نيابة عني على المواضيع المدرجة على جدول ا

الجمعية العامة للتصويت عليها والتوقيع نيابة عني على كافة القرارات والمستندات المتعلقة بهذه 
  االجتماعات ويعتبر هذا التوكيل ساري المفعول لهذا االجتماع أو اي اجتماع الحق يؤجل إليه

 
  أسم موقع التوكيل:

 
رقم السجل المدني لموقع التوكيل (أو رقم اإلقامة  صفة موقع التوكيل:

  أو جواز السفر لغير السعوديين):
  
 

  توقيع الموكل (باإلضافة للختم الرسمي إذا كان مالك األسهم شخصاً معنوياً):
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  الئحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات قبل التعديالت

  العضويةتشكيل لجنة الترشيحات والمكافأت وتحديد مدة 

  واسلوب ومعايير اختيار أعضاء اللجنة

  أوالً: مقترح تشكيل اللجنة:

 الدكتور/ باسم عالم........... رئيساً. -1
 الشيخ/ اسامه الحداد......... عضواً. -2
 أ/ فواز عبد هللا دانش........عضواً. -3
 أ/ محمد إلياس مؤمن........عضواً. -4

  ثانياً: مدة العضوية

  طبقا لمدة الدورة الواحدة لمجلس اإلدارة بحيث تنتهي عضوية اللجنة بمجرد انتهاء مدة العضوية باللجنة
 دورة المجلس.

  ثالثاً: أساليب ومعايير اختيار أعضاء اللجنة

 أن يتم تعيين عدد كاف من أعضاء مجلس اإلدارة غير التنفيذيين. -1
 الحرص على عدم وجود تعارض مصالح بين مهام اللجنة والعضوية بها. -2
 ن أعضاء ذوي خبرة مالية وقانونية باللجنة .تعيي -3

  مهام اللجنة وأسلوب عملها:

 التوصية لمجلس اإلدارة بالترشيح لعضوية المجلس وفقاً لسياسات ومعايير تحددها اللجنة. -1
المراجعة السنوية الحتياجات المجلس من المهارات المناسبة للعضوية وإعداد وصف للمؤهالت  -2

 المطلوبة للعضوية.
 ة هيكل مجلس اإلدارة ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.مراجع -3
 تحديد جوانب الضعف والقوة في المجلس واقتراح معالجتها بما يتفق ومصلحة الشركة. -4
 التأكد بشكل سنوي من استقاللية األعضاء المستقلين وعدم وجود تعارض مصالح. -5
 مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين. وضع سياسات واضحة لتعويضات ومكافأت أعضاء -6
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  الئحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات بعد التعديالت

  

  

  

  
  
  

  بالشركة المتحدة الدولية للمواصالت  المكافآت والترشيحاتالئحة عمل لجنة 

 (بدجت السعودية)

ومدة العضوية (الضوابط وإجراءات عمل اللجنة والمهام وقواعد اختيار األعضاء 
  والمكافآت)

  والمعتمدة بموجب قرارالجمعية العامة غير العادية الثامنة للشركة

 م2017/ 12هـ الموافق / 1439والتي انعقدت بتاريخ  /  / 
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  تمهيـــــد
تم إعداد هذه الالئحة (الئحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات المنبثقة عن مجلس إدارة الشركة المتحدة 

فقرة ب) من الئحة حوكمة  64فقرة ب ,  60الدولية للمواصالت (بدجت السعودية) تطبيقاً لنص المادتين (
م) وتاريخ 2017- 6-8الشركات الصادرة من مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم (

م. وتشمل هذه الالئحة ضوابط وإجراءات عمل لجنة المكافآت 13/2/2017هـ الموافق 16/5/1438
  والترشيحات ومهامها وقواعد اختيار أعضائها ومدة عضويتهم ومكافآتهم.

  
  أوالً:أهداف اللجنة

وضع سياسات المكافآت والعضوية بمجلس اإلدارة ولجانه واإلدارة التنفيذية بالشركة واإلشراف والتأكد من  -1
 تطبيق هذه السياسات.

المناصب والتطوير المستمر وتدريب أعضاء القيام بالمراجعة واإلشراف على تنفيذ خطط للتعاقب على  -2
 مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي وكبار المسؤولين التنفيذيين.

اإلشراف على تصميم نظام برنامج إدارة األداء واألجور وكيفية تنفيذه والتأكد بأن األجور تتماشى مع  -3
ومتابعة األداء ومراقبة حزمة سياسات الشركة وبرامجها واستراتيجياتها بعيدة المدى في مجال أعمالها 

 المكافآت المطبقة ومقارنتها بالمكافآت المنافسة في السوق وخطط الحفاظ على الموظفين الموهوبين .

تولى مسؤلية التقييم باإلضافة إلى مراقبة األداء سواء بالنسبة ألعضاء مجلس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية  -4
 .واإلشراف على سياسات الموارد البشرية

 اإلشراف على عملية الترشيح لعضوية مجلس اإلدارة ولجانه واإلدارة التنفيذية . -5

 
 

 ثانياً: ضوابط وإجراءات عمل اللجنة
  

خالل السنة المالية  اجتماعينبصفة دورية على أال تقل اجتماعاتها عن  كافآت والترشيحاتتجتمع لجنة الم -1
  بمعدل اجتماع واحد كل ستة أشهر. للشركة

أن تعقد اجتماعات استثنائية حسب ما تقتضيه الضرورة كما يحق لرئيس  كافآت والترشيحاتالم يجوزللجنة -2
ً لما تقتضيه الحاجه. ويكتمل النصاب القانوني  اللجنة أو أغلبية األعضاء الدعوة لعقد اجتماع استثنائي وفقا

  الجتماع اللجنة عند حضور أغلبية أعضائها.

اللجنة كتابة من قبل رئيس اللجنة أو من يفوضه من أعضاء اللجنة أو أمين توجه الدعوة لحضور اجتماعات  -3
السر قبل مدة كافية من موعد االجتماع. كما يتم تزويد أعضاء اللجنة بجدول أعمال االجتماع والوثائق 

 الالزمة قبل فترة كافية من موعد االجتماع.
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 ئها لترأس االجتماع.في حالة تعذر حضور رئيس اللجنة يجوز له تفويض أحد أعضا -4

في حال تعذر حضور العضو لالجتماع أصالة يتم بذل الجهد الكافي لتمكين العضو من الحضور من خالل  -5
وفي هذه الحالة يكون حضور العضو بمثابة ) Conference Callاالستعانة بوسائل االتصال الحديثة ( 

  الحاضر أصالة.

ز للعضو إنابة عضواً أخر من أعضاء اللجنة نيابة عنه اإلنابة : في حال تعذر حضور العضو أصالة يجو -6
 وال يجوز لعضو اللجنة (الحاضر أصالة) أن ينوب عن أكثر من عضو واحد في حضور ذات االجتماع.

التصويت: يكون لكل عضو في اللجنة صوت واحد وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية اصوات األعضاء  -7
ساوي األصوات يرجح الرأي الذي فيه رئيس اللجنه أو من الحاضرين والممثلين في االجتماع وعند ت

 يفوضه باالجتماع.

يقوم أمين سر اللجنة بتوثيق اجتماعات اللجنة وإعداد محاضر لها تتضمن ما دار من نقاشات ومداوالت  -8
وتوثيق توصيات اللجنة ونتائج التصويت وحفظها في سجل خاص ومنظم وبيان أسماء األعضاء الحاضرين 

ات التي أبدوها وتوقيع هذه المحاضر من جميع األعضاء الحاضرين وأمين السر وتحفظ تلك والتحفظ
 المحاضر ضمن وثائق الشركة.

على أمين السر إرسال محاضر االجتماعات لألعضاء لتوقيعها خالل ثالثة ايام عمل من تاريخ االجتماع  -9
عمل من تاريخ االستالم وفي حالة وجود  ويلتزم األعضاء بمراجعة المحضر والتوقيع عليه خالل سبعة ايام

أي مالحظات من قبل أي من األعضاء عليه تدوين مالحظته مع التوقيع وعلى اللجنة مناقشة هذه المالحظة 
 باجتماعها القادم.

 يتابع مجلس اإلدارة أعمال واداء اللجنة من خالل التقارير الدورية التي ترفع إلى مجلس اإلدارة. -10

في مجلس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية عدا أمين سر اللجنة وأعضاء اللجنة حضور ال يحق ألي عضو  -11
اجتماعاتها إال إذا طلبت اللجنة االستماع إلى رأيه أو الحصول على مشورته أو بناًء على دعوة مسبقة 

 لحضور االجتماع.

في أحد فروع النشاط  ال يجوز لعضو اللجنة أن يشترك في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو أن يتجر -12
 الذي تزاوله.

يلتزم عضو اللجنة بما يلتزم به عضو مجلس اإلدارة بالمحافظة على أسرار الشركة وال يجوز ألعضاء  -13
اللجنة أن يذيعوا إلى المساهمين أو إلى الغير ما أطلعوا عليه بسبب مباشرتهم لعملهم باللجنة وإال وجب 

 ذي قد يترتب على ذلك.عزلهم ومساءلتهم بالتعويض عن الضرر ال

أن يحافظ على الكفاءة الالزمة لمزاولة األعمال المنوط به تنفيذها ومواكبة التطورات الحديثة ذات العالقة  -14
 بأعمال المنشأة.
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أن يفصح لمجلس اإلدارة عن العمليات التي تمت بينه وبين الشركة وطبيعة العالقة وذلك وفق ما يتطلبه  -15
ف ذوي العالقة وأن يفصح عن العالقة التي تربطه بمجلس اإلدارة والمدراء معيار العمليات مع األطرا

  التنفيذيين بالشركة.

 
  ثالثاً: مهام اللجنة:

  
المكافآت والترشيحات بمسؤوليات مراجعة وتقييم المكافآت وكذلك تحديد ضوابط الترشيح تختص لجنة 

للمجلس عن اعمالها بصفة دورية. وفيما يلي أهم لمجلس اإلدارة ولجانه واإلدارة التنفيذية وتقديم تقارير 
  اختصاصات اللجنة:

 المهام والمسؤوليات فيما يتعلق بالمكافآت:  - أ
س  -1 ن المجل ة ع ان المنبثق س اإلدارة واللج اء مجل آت ألعض ات والمكاف حة للتعويض ات واض ع سياس وض

ز ى  واإلدارة التنفيذية بالشركة بما يتماشى مع معايير األداء وبما يعزز تحفي از اإلداري والمحافظة عل الجه
ا  ة المنصوص عليه ات النظامي ع المتطلب ة م الكوادر المتميزة. ويجب التأكد أن تكون هذه السياسات متوافق
تها  س اإلدارة لمناقش بنظام الشركات ولوائح ونظم هيئة السوق المالية. ويتم عرض هذه السياسات على مجل

 عتمادها.تمهيداً لعرضها على الجمعية العامة ال
ي  -2 اإلشراف والمتابعة على تنفيذ نظام المكافآت والمراجعة الدورية لسياسات المكافآت وتقييم مدى فعاليتها ف

 تحقيق أهدافها.
ان أي  -3 ة وبي ة العام رار الجمعي اً لق ة طبق آت المطبق ة المكاف ة وسياس آت الممنوح ين المكاف ة ب يح العالق توض

 انحراف جوهري عن هذه السياسة.
م  التوصية -4 دب إن ت س والعضو المنت يس المجل يهم رئ ا ف لمجلس اإلدارة بمكافآت أعضاء مجلس اإلدارة (بم

 تعيينه وأمين سر المجلس)واللجان المنبثقة منه وكبار التنفيذيين بالشركة وفقاً لسياسات المكافآت المعتمدة.
ديم توصياتها التوصية والمراجعة لمكافآت الرئيس التنفيذي بما في ذلك الحوافز طويلة وق -5 صيرة األجل وتق

 بشأن ذلك إلى مجلس اإلدارة.
ار  -6 رى لكب ا األخ ة والمزاي آت المالي ة للمكاف ايير العام وص المع ذي بخص رئيس التنفي يات ال ة توص مراجع

 التنفيذيين وموظفي الشركة والتأكد من مطابقتها لسياسة المكافآت.
ن التأكد من اإلفصاح عن تفاصيل التعويضات المالية الت -7 ي تدفعها الشركة ألعضاء مجلس اإلدارة وخمسة م

ذي  رئيس التنفي نهم ال ن بي ى أن يكون م ى التعويضات عل ى أعل كبار التنفيذيين بالشركة الذين يحصلون عل
والرئيس المالي للشركة وذلك بتقرير مجلس اإلدارة طبقاً لقواعد الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة 

 صوص.السوق المالية بهذا الخ
دمات  -8 افية أو خ ودات إض ل مجه س اإلدارة مقاب اء مجل ن أعض ى اي م افية إل آت إض ع مكاف ي دف ر ف النظ

 استشارية أو فنية  أخرى يقوم بها العضو وعرض توصية اللجنة بهذا الخصوص على المجلس العتمادها.
 إلى مجلس اإلدارة. التأكد من إجراء مراجعة سنوية مستقلة لنظام المكافآت ورفع تقارير المراجعة هذه -9
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القيام على أساس سنوي أو بناًء على طلب من مجلس اإلدارة بمراجعة نظام المكافآت في الشركة والسياسات -10

ع  ل مع سياسات المخاطر ورف ى المدى القصير والطوي ق هذه السياسات عل د من تواف المرتبطة به والتأك
  السياسات. توصيات مناسبة إلى المجلس بشأن تعديل وتحديث هذه

  
  :ترشحاتالمهام والمسؤوليات فيما يتعلق بال  - ب
اقتراح سياسات ومعايير واضحة للعضوية في مجلس اإلدارة ولجانه المنبثقة واإلدارة التنفيذية وممثلي  -1

 الشركة في الشركات التابعة.
طلب األمر المراجعة الدورية بشكل سنوي لهيكل وتشكيل مجلس اإلدارة والتوصية بإجراء تغييرات إن تت -2

مع المراجعة السنوية للمتطلبات الالزمة للمهارات أو الخبرات لعضوية المجلس واإلدارة التنفيذية وإعداد 
وصف للقدرات والمؤهالت المطلوبة لعضوية المجلس وشغل وظائف اإلدارة التنفيذية بما في ذلك تحديد 

 الوقت الذي يتعين على العضو تخصيصه ألعمال المجلس.
بسجل دائم يحتوي على معلومات حول مؤهالت ومهارات أعضاء مجلس اإلدارة وذلك لمتابعة  االحتفاظ -3

 المهارات اإلضافية المطلوبة لتمكين المجلس من القيام بمهامه.
 وضع وصف وظيفي لألعضاء التنفيذيين واألعضاء غير التنفيذيين واألعضاء المستقلين وكبار التنفيذيين. -4
 حال شغور مركز أحد أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيين. وضع اإلجراءات الخاصة في -5
التأكد من تنفيذ برامج تدريبية لجميع اعضاء المجلس تتعلق باالحتياجات التطويرية التي يتم إقرارها والتي  -6

 تتماشى مع أنشطة العمل.
ً لقواعد هيئة السو -7 ق المالية بالنسبة التأكد عل اساس سنوي من استقاللية اعضاء المجلس ولجانه وفقا

 لألعضا المستقلين.
التأكد على اساس سنوي من اتباع اإلجراءات المفروضة في حالة وجود تعارض مصالح بالنسبة ألعضاء  -8

 مجلس إدارة الشركة وشركاتها التابعة.
 وضع اإلجراءات الخاصة في حال وجود مركز شاغر ضمن عضوية مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيين. -9

جوانب القوة والضعف في مجلس اإلدارة واقتراح الحلول لمعالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة من  تحديد -10
 خالل:

اقتراح آليات الزمة لتقييم أداء المجلس وأعضائه ولجانه واإلدارة التنفيذية سنوياً من خالل مؤشرات قياس   - أ
إدارة المخاطر وكفاية أنظمة الرقابة  أداء مناسبة ترتبط بمدى تحقيق األهداف االستراتيجية للشركة وجودة

 الداخلية وغيرها. على أن تحدد جوانب القوة والضعف واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.
مساعدة المجلس في مسؤولياته في اتخاذ الترتيبات الالزمة للحصول على تقييم جهة خارجية مختصة ألدائه   - ب

 لتقييم.كل ثالث سنوات واإلشراف على عملية ا
تقديم توصيات للمجلس في حال شغور أحد مقاعد عضوية اي من لجان المجلس بتعيين أعضاء جدد عند  -11

 الحاجة.
 دراسة ومراجعة توصية الرئيس التنفيذي الخاصة بتعيين أو إنهاء خدمة كبار التنفيذيين. -12
صفة عامة وللمجلس والرئيس دراسة ومراجعة خطط التعاقب اإلداري أو اإلحالل الوظيفي للشركة ب-13

  التنفيذي وكبار التنفيذيين بصفة خاصة.
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توفير مستوى مناسب من التدريب والتعريف لألعضاء الجدد في المجلس واللجان عن مهام الشركة -14

 ومنجزاتها بما يمكنهم من أداء أعمالهم بالكفاءة المطلوبة.
الرئيس التنفيذي والرئيس المالي ومدير عام المراجعة التوصية إلى المجلس وتسمية المرشحين لمهام  -15

 الداخلية ومدير عام المخاطر.
مساعدة مجلس اإلدارة في وضع ومراجعة الهيكل التنظيمي للشركة والنموذج التشغيلي الذي ينظم العالقة  -16

  بين الشركة األم وشركاتها التابعة.
  

 ً   : قواعد اختيار أعضاء اللجنةرابعا
  

ً للضوابط  كافآت والترشيحاتالمتشكل لجنة  بالشركة المتحدة الدولية للمواصالت (بدجت السعودية) وفقا
  :التالية

  مجلس اإلدارةبقرار من  كافآت والترشيحاتتشكل لجنة الم -1

 يجوز أن يكون أعضاء اللجنة من مساهمي الشركة أو من غيرهم. -2

مع إمكانية  مجلس اإلدارة التنفيذيين من غير أعضاء مكافآت والترشيحاتيجب أن يكون أعضاء لجنة ال -3
 .تعيين خبراء خارجيين في عضوية اللجنة سواء كانوا من المساهمين أو غيرهم

 يجب أن يكون هناك بعضوية اللجنة عضواً مستقالً على األقل من أعضاء مجلس إدارة الشركة. -4

 يجب أال يقل عدد أعضاء اللجنة عن ثالثة وال يزيد عن خمسة أعضاء . -5

ويتم اختيار رئيس اللجنة بمجلس اإلدارة عضواً مستقالً  مكافآت والترشيحاتلجنة ال رئيس أن يكون بيج -6
 .باللجنة األعضاء اآلخرين مجلس اإلدارة وإذا لم يتم التعيين من قبل المجلس يتم التعيين من قبل من قبل

ً ال يجوز أن يكون رئيس مجلس اإلدارة  -7  .مكافآت والترشيحاتلجنة الل رئيسا

يجب أن يتمتع أعضاء اللجنة بالخبرة المناسبة والمؤهالت ذات العالقة بمسؤوليات ومهام اللجنة وطبيعة  -8
 عملها.

يحق لمجلس اإلدارة عزل أو استبدال أي أو كل من أعضاء اللجنة في اي وقت يراه مناسباً كما يجوز لعضو  -9
  ناسب.اللجنة أن يستقيل من عضوية اللجنة بشرط أن يكون ذلك في وقت م

  
  كيفية ترشيح األعضاء ومدة عضويتهم وآلية التعيين المؤقت في حال شغور العضوية خامساً:

  بإحدى الطرق التالية: كافآت والترشيحاتيتم ترشيح أعضاء لجنة الم -1

إلدارة الشركة لشغلهم عضوية اللجنة لعرضهم إعالن الشركة بأي وسيلة عن رغبتها في تقديم مرشحين   - أ
 اإلدارةعلى مجلس 

 تقديم مرشح أو أكثر بتوصية من مجلس اإلدارة.  - ب
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 عن الحد األقصى المسموح به باللجنة كافآت والترشيحاتفي حال زيادة عدد المتقدمين للترشيح للجنة الم -2
سموح به مالختيار الحد األقصى ال على المجلسولم يتم استبعاد اي منهم فيتم عرض كافة المرشحين 

 لعضوية اللجنة.

لجنة المكافآت والترشيحات يتم تعيينهم من قبل مجلس اإلدارة وذلك بالتصويت على اسماء  أعضاء -3
ً لنظام حوكمة الشركات  المرشحين ويتم تعيين عدد األعضاء طبقاً للحد األدنى واألقصى المسموح به طبقا

 .س (من ثالثة إلى خمسة أعضاء) ويتم تعيين الحاصلين على أعلى عدد من أصوات أعضاء المجل

إذا شغر مركز أحد اعضاء اللجنة كان لمجلس اإلدارة ان يعين عضواً بالمركز الشاغر على أن يكون ممن  -4
توافر فيهم الخبرة والكفاية الالزمة لشغل عضوية اللجنة ويجب أن تبلغ هيئة السوق المالية خالل المدة 

 النظامية من تاريخ حدوث التعيين.

ت تبدأ مع بداية دورة اللجنة والتي تبدأ مع بداية كل دورة مجلس إدارة تكون مدة عضوية اللجنة ثالث سنوا -5
  الشركة وتنتهي العضوية بانتهاء دورة اللجنة التي تنتهي بانتهاء دورة مجلس اإلدارة.

 لفترة أو فترات مماثلة مجلس اإلدارةوتعيين أعضاء اللجنة من قبل ترشيح  يجوز إعادة -6
ورة الواحدة باللجنة يتم تعيين عضو بالمكان الشاغر ليكمل نفس مدة إذا حدث شغور العضوية أثناء الد -7

  الدورة الحالية التي حدث أثناءها شغور العضوية .

 وتشغر عضوية اللجنة بتحقق أحد الحاالت التالية أثناء سريان مدة الدورة الواحدة: -8

 االستقالة. 
 .الوفاة 
  والترشيحات.المكافآت تحقق عارض من عوارض العضوية بلجنة 
 .عدم الصالحية أواألهلية  
على الشركة أن تشعر الهيئة بإسماء أعضاء اللجنة وصفات عضويتهم عند تعيينهم واي تغييرات تطرأ على  -9

  ذلك خالل المدة النظامية التي حددتها الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن الهيئة.
 

  كافآت والترشيحاتصالحيات لجنة الم سادساً:
تشكيل فريق عمل منبثق منها ألي غرض تراه مناسباً ومحققاً ألهدافها كما  المكافآت والترشيحاتللجنة يحق  -1

  يحق لها منح فريق العمل المنبثق منها بعض صالحياتها وسلطاتها متى ما رأت ذلك مناسباً.

  .المساهميني نشاط يدخل تحت صالحياتها أو أي موضوع يطلبه مجلس اإلدارة أو جمعية أالتحري عن  -2

ً لمساعدة  -3 االستعانة بالمشورة القانونية والفنية من أية جهة خارجية أو استشارية متى كان ذلك ضروريا
 اللجنة في أداء مهامها.
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 في سبيل أداء مهامها يحق للجنة المكافآت والترشيحات اتخاذ االجراءات التالية -4

 حق اإلطالع على سجالت الشركة ووثائقها.  - أ

 إيضاح أو بيان من أعضاء مجلس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية.أن تطلب أي   - ب

 تتحمل الشركة أي تكاليف تلزم لقيام اللجنة بعملها. -5
  

  
  

 ً  لمكافآت والترشيحات: مكافآت أعضاء لجنة اسابعا
من مكافآت أو بدالت نظير عضويتهم باللجنة  مكافآت والترشيحاتيتم تحديد ما يحصل عليه أعضاء لجنة ال -1

 .مجلس اإلدارةمن قبل 

ً باإلضافة إلى بدل حضور عن الجلسات وأي مزايا أخرى ترد  -2 ً مقطوعا تكون مكافآت أعضاء اللجنة مبلغا
في سياسة المكافآت التي يضعها مجلس اإلدارة ألعضائه وأعضاء اللجان واإلدارة التنفيذية ويتم صرفها 

  ضوابط الواردة في تلك السياسة.وفقاً لل

 يتم اإلفصاح عما تقاضاه أعضاء اللجنة من مكافآت ضمن محتويات تقرير مجلس اإلدارة. -3

يتم صرف هذه المكافآة السنوية وبدالت الحضور بنهاية السنة المالية وبعد اإلفصاح عن النتائج المالية  -4
 السنوية المعتمدة للشركة.

اإلقامة والسفر لعضو أو ألعضاء اللجنة في حالة عقد اللجنة الجتماعاتها تتحمل الشركة بالكامل نفقات  -5
  خارج مقر إقامة اي منهم الدائم.

  أمين سر اللجنة ثامناً:
 

تختار اللجنة أمين السر من بين أعضائها أو من موظفي الشركة على أال يكون له حق التصويت على  -1
 قراراتها (في حال كان من غير أعضائها).

أمين السر مسؤوالً عن القيام باإلعداد الجتماعات وأنشطة اللجنة وإعداد محاضرها وتوثيقها ومتابعة يكون  -2
 تنفيذ توصياتها وقراراتها والتواصل بين أعضائها.

 يقوم أمين سر اللجنة باألعباء اإلدارية الخاصة بالترشيح لعضوية مجلس اإلدارة. -3
من قبل اللجنة في ضوء السياسات المعمول بها في هذا يتم تحديد مكافآة أمين السر وطريقة صرفها  -4

 الخصوص.
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 ً   : أحكام ختامية (النشر والنفاذ والتعديل)تاسعا
يعمل بما جاء في هذه الالئحة ويتم االلتزام بها من قبل الشركة اعتباراً من تاريخ اعتمادها من قبل الجمعية 

شركة االلكتروني لتمكين المساهمين والجمهور وأصحاب العامة للمساهمين وتنشر هذه الالئحة على موقع ال
  المصالح من اإلطالع عليها. وتعدل محتويات هذه الالئحة حسب الحاجة.

  ويعرض أي تعديل مقترح على الجمعية العامة للمساهمين في أقرب اجتماع العتماد التعديالت المقترحة.
  
  

  العادية غير الثامنة. م بناء على قرار الجمعية12/2017تاريخ االعتماد:  /
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  سياسة مكافآت مجلس اإلدارة  ولجانه قبل التعديالت

  

 سياسات مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وآليات تحديدها لتوافق مع تعديال نظام الشركات لتكون كاآلتي:
  حضور عن الجلسات أو مزايا عينية أو يجوز أن تكون مكافآت أعضاء المجلس مبلغاً معيناً أو بدل

 نسبة معينة من صافي األرباح ويجوز الجمع بين أثنتين أو أكثر من هذه المزايا.
  من صافي 10إذا كانت المكافآة نسبة معينة من األرباح فال يجوز أن تزيد هذه النسبة على %

توزيع ربح على المساهمين  أألرباح وذلك بعد خصم االحتياطيات التي تقررها الجمعية العامة وبعد
 % من رأس مال الشركة المدفوع.5بما ال يقل عن 

 .يجب أن يكون استحقاق المكافآت متناسباً مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو 
  يجوز أن تكون مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة متفاوتة بحيث تعكس مدى خبرة العضو والمهام

 جلسات التي يحضرها.المنوط به تنفيذها واستقالله وعدد ال
  يجب أال تكون مكافآة أعضاء مجلس اإلدارة المستقلين نسبة من األرباح التي تحققها الشركة أو أن

 تكون مبنية بشكل مباشر أو غير مباشر على ربحية الشركة.
  يجوز لعضو مجلس اإلدارة الحصول على مكافآة مقابل عضويته في لجنة المراجعة أو مقابل أي

إضافية يكلف  –بموجب ترخيص مهني  –اصب تنفيذية أو فنية أو إدارية أواستشارية أعمال أو من
  بها في الشركة باإلضافة إلى مكافآة عضويته في مجلس اإلدارة.

 .أن تكون المكافآة مبنية على توصيات لجنة المكافآت 
 ة وتحفيزهم أن تكون المكافآة كافية بشكل معقول الستقطاب أعضاء مجلس ذوي كفاءة وخبرة مناسب

 واإلبقاء عليهم.
 .ال يجوز ألعضاء مجلس اإلدارة التصويت على بند مكافآة أعضاء مجلس اإلدارة بالجمعية العامة 
  في جميع األحوال ال يتجاوز مجموع ما يحصل عليه عضو مجلس اإلدارة من مكافآت ومزايا مالية

  مبلغ خمسمائة الف لایر سنوياً.
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  اإلدارة  ولجانه بعد التعديالتسياسة مكافآت مجلس 

  

  

ت مجلس اإلدارة ولجانه واإلدارة التنفيذية   سياسة مكاف

كة المتحدة الدولية للمواصالت   ال

  

كة وال انعقدت بتاريخ        الموافق   والمعتمدة بموجب قرار الجمعية العامة لمسا ال
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: مقدمة: 
ً
  أوال

كة المتحدة الدولية للمواصالت  ت مجلس اإلدارة ولجانه واإلدارة التنفيذية بال تم إعداد سياسة مكاف
 لنص الفقرة (

ً
يئة السوق المالية 61) من المادة (1تطبيقا كات الصادرة عن  ) من الئحة حوكمة ال

  م. 1322017ـ الموافق 1651438) وتاريخ 2017-16-8بموجب القرار رقم (

: الغرض من السياسةثا
ً
  نيا

ت أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء  ذه السياسة إ اتباع معاي واضحة لتحديد مكاف تهدف 
يئة السوق  كات وأنظمة  كة  ضوء متطلبات نظام ال اللجان وكبار التنفيذي بال

ذه السياسة إ استقطاب الكفاءات المهنية والمحافظة عليها و  ا المالية كما تهدف  تحف
 . م كة وتحقيق مصالح المسا م  تحس أداء ال   بما يرتبط باألداء مما يسا

ت : المعاي العامة للمكاف
ً
  ثالثا

شيحات  كات ونظام السوق المالية ولوائحهما التنفيذية تختص لجنة ال دون اإلخالل بأحكام نظام ال
ت أعضاء الم ت بالتوصية لمجلس اإلدارة بمكاف كة والمكاف جلس وأعضاء اللجان وكبار التنفيذي بال

 للمعاي التالية: 
ً
  وفقا

دافها.  - 1 كة وأ اتيجية ال كة وتنسجم مع اس ت مع نشاط ال  أن تتناسب المكاف
ي بغرض  حث أعضاء المجلس ولجانه وأعضاء اإلدارة التنفيذية ع  - 2 ت تحف أن يكون الغرض من المكاف

كة وتنميتها ع  ت باألداء ع إنجاح ال  ربط الجزء المتغ من المكاف
ً
المدى الطويل ومن ذلك مثال

 المدى الطويل. 
الت العلمية  - 3 ت بناًء ع مستوى الوظيفة والمهام والمسؤوليات المنوطة بشاغلها والمؤ تحدد المكاف

ات العملية والمهارات ومستوى األداء.   والخ
ت مع حجم وطبيعة  - 4 كة. يجب أن تنسجم المكاف  ودرجة المخاطر لدى ال
ت مع تفادي ما  - 5 كات األخرى  تحديد المكاف ت يجب األخذ  االعتبار ممارسات ال عند وضع المكاف

ت والتعويضات.  ر للمكاف  قد ينشأ عن ذلك من ارتفاع غ م
ت كافية بشكل مناسب الستقطاب الكفاءات المهنية والمحافظة عليها وتحف - 6 ا مع عدم أن تكون المكاف

 المبالغة فيها. 
كة بالتنسيق مع لجنة  - 7 ت للتعيينات الجديدة وخاصة من كبار التنفيذي بال يتم إعداد المكاف

ت.  شيحات والمكاف  ال
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ة واالختصاص  - 8  لمعاي الخ

ً
ة أعضاء مجلس اإلدارة من حيث المقدار وذلك طبقا يجوز أن تتفاوت مكاف

ا من االعتبارات والمهام المنوط بها العضو تنفيذ ا واستقاللية العضو وغ ا وعدد الجلسات ال يح
شيحات كالمراجعة السنوية ألداء أعضاء المجلس واإلدارة  ت وال األخرى ال تضعها لجنة المكاف

ت الخاصة بكل منهم.   التنفيذية وأعضاء اللجان كأحد المعاي الهامة لتحديد المكاف
ة  - 9 ف المكاف ا إذا تب أنها تقررت بناًء ع معلومات غ دقيقة قدمها عضو يتم إيقاف  داد أو اس

مجلس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية أو عضو أي من لجان المجلس وذلك لمنع استغالل الوضع الوظي 
ت غ مستحقة.   للحصول ع مكاف

كة ألعضاء مجلس اإلدارة أو اإلدا- 10 كة سواء كانت  حال إقرارا منح أسهم  ال رة التنفيذية أو موظ ال
اف لجنة   إلجراءات محددة وتحت توصية وإ

ً
كة يتم ذلك طبقا تها ال  أو أسهم اش

ً
 جديدا

ً
إصدارا

يئة السوق  كات ولوائح  كة ونظام ال ت وبما يتوافق مع النظام األسا لل شيحات والمكاف ال
  المالية. 

  
ت أعضاء مجلس اإل  : مكاف

ً
 دارةرابعا

كة المتحدة الدولية للمواصالت مبلغ مع أو بدل حضور عن  - 1 ة أعضاء مجلس اإلدارة  ال مكاف
ذه  وفات أو مزايا عينية أو نسبة من األرباح ويجوز الجمع ب أثنت أو أك من  الجلسات أو بدل م

 للجدول 
ً
كات ولوائحه وفقا المضمن بهذه السياسة وأي المزايا وبما ال يتجاوز ما نص عليه نظام ال

 لألنظمة. 
ً
ا وفقا  ويتم إعتماد

ً
ذا الجدول الحقا  تعديالت تطرأ ع 

تتكون مكافأة مجلس اإلدارة من مكافأة سنوية إضافة إ بدل حضور عن جلسات المجلس ومن نسبة   - 2
نظام األسا من ال 45%) من صا األرباح المتبقية بعد توزيع النسب الواردة بالمادة 10التزيد عن (

كة و  ة 500,000بحد أق ( لل ذه المكاف ) خمسمائة ألف ريال لكل عضو. ع أن يكون استحقاق 
ا العضو.   مع عدد الجلسات ال يح

ً
 متناسبا

يجب أن يشتمل تقرير مجلس اإلدارة إ الجمعية العامة العادية ع بيان شامل لكل ما حصل عليه  - 3
وفات وغ ذلك من المزايا وأن يشتمل   ت وبدل م أعضاء مجلس اإلدارة خالل السنة المالية من مكاف

أعمال فنية أو  كذلك ع بيان ما قبضه أعضاء المجلس بوصفهم عامل أو إداري أو ما قبضوه نظ 
ا كل   ع بيان بعدد جلسات المجلس وعدد الجلسات ال ح

ً
إدارية أو استشارات وأن يشتمل أيضا

 عضو من تاريخ آخر اجتماع للجمعية العامة. 
ة عضو مجلس اإلدارة عادلة ومتناسبة مع اختصاصاته واألعمال والمسؤوليات ال  - 4 يجب أن تكون مكاف

داف المحددة من قبل المجلس والمراد تحقيقها يقوم بها ويتحملها كعض و مجلس إدارة باإلضافة إ األ
 خالل السنة المالية. 

شيحات.  - 5 ت وال ة مبنية ع توصية لجنة المكاف  يجب أن تكون المكاف
ة أعضاء المجلس.  - 6 كة وحجمها وخ ة مع القطاع الذي تعمل به ال  تناسب المكاف
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ة كافية بشك - 7 م أن تكون المكاف ة مناسبة وتحف ل معقول الستقطاب أعضاء مجلس ذوي كفاءة وخ
  واإلبقاء عليهم. 

 للمعاي الواردة بهذه السياسة.  - 8
ً
ة أعضاء مجلس اإلدارة طبقا  يجوز أن تتفاوت مكاف

كة أو أن تكون  - 9 ة أعضاء مجلس اإلدارة المستقل نسبة من األرباح ال تحققها ال يجب أال تكون مكاف
كة. مبنية ب  شكل مبا أو غ مبا ع ربحية ال

إذا قررت الجمعية العامة إنهاء عضوية من تغيب من أعضاء مجلس اإلدارة بسبب عدم حضوره ثالثة - 10
ة ال ت آخر  ت عن الف ذا العضو أي مكاف وع فال يستحق  اجتماعات متتالية للمجلس دون عذر م

ه ويجب عليه إعادة جميع  ة. اجتماع ح فت له عن تلك الف ت ال    المكاف
ة مقابل عضويته  لجنة المراجعة المشكلة من قبل - 11 يجوز لعضو مجلس اإلدارة الحصول ع مكاف

الجمعية العامة أو مقابل اي أعمال أو مناصب تنفيذية أو فنية أو إدارية أو استشارية إضافية يكلف بها  
كة وذلك باإلضافة إ المكاف   مجلس اإلدارة و اللجان ال

ً
ة ال يمكن أن يحصل عليها بصفته عضوا

يئة السوق المالية.  كة ونظم  كات والنظام األسا لل  لنظام ال
ً
 المشكلة من قبل مجلس اإلدارة وفقا

  
 

ت أعضاء اللجان:  : مكاف
ً
  خامسا

ت أعضاء اللجان المنبثقة منه  - 1 ا من يحدد ويعتمد مجلس اإلدارة مكاف وبدالت الحضور وغ
شيحات.  ت وال  االستحقاقات األخرى بناًء ع توصية لجنة المكاف

ة سنوية عبارة عن مبلغ مقطوع  - 2 ت أعضاء اللجان المنبثقة من مجلس اإلدارة من مكاف تكون مكاف
و موضح بال  لما 

ً
ا من االستحقاقات األخرى طبقا جدول باإلضافة إ بدالت حضور اإلجتماعات وغ

 المرفق بهذه السياسة. 
م بناًء ع توصية مجلس  - 3 ا من قبل الجمعية العامة للمسا ت أعضاء لجنة المراجعة يتم اعتماد مكاف

ت.  شيحات والمكاف  اإلدارة ولجنة ال
ت عضو  - 4 المنبثقة من مجلس اإلدارة باإلضافة إ  - اللجنة  اللجان- و كل األحوال ال يجوز أن تزيد مكاف

ت أعضاء  - إذا كان عضو بالمجلس-ته عن عضوية مجلس اإلدارةمكاف عن الحد األق المسموح لمكاف
و  كات و  لنظام ال

ً
ألف ريال وذلك باستثناء عضو لجنة المراجعة فيجوز أن تزيد  500المجلس طبقا

ت المخصصة له عن عضويته بلجنة المراجعة وعضويته بمجلس اإلدارة عن ذا  إجما مبالغ المكاف
 الحد. 
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ة اإلدارة التنفيذية:  : مكاف

ً
  سادسا

شيحات بمراجعة الرواتب لجميع الموظف وكبار التنفيذي وخطط وبرنامج  ت وال تقوم لجنة المكاف
ت اإلدارة التنفيذية  ا وذلك بناًء عل توصية اإلدارة التنفيذية وتشمل مكاف الحوافز بشكل مستمر واعتماد

 :   اآل
 (يتم سداده بشكل شهري ودفعه بنهاية كل شهر ميالدي).  راتب أسا  - 1
بدالت وتشمل ع سبيل المثال ال الح بدل السكن , بدل المواصالت , , بدل الهاتف , بدل  - 2

 المحروقات,.............إلخ. 
 مزايا تأم ط للموظف ولعائلته.  - 3
 للتقييم السنوي بهذا  - 4

ً
ات األداء وفقا ة سنوية مرتبطة بمؤ  الخصوص.  مكاف

ية طويلة األجل مثل برامج  - 5 ة األجل المرتبطة باألداء االستثنا والخطط التحف ية قص الخطط التحف
 األسهم (إن وجدت). 

كة.  - 6 ت سنوية ثابتة لطبيعة عمل بعض التخصصات بال  مكاف
 الحوافز المرتبطة بالمبيعات.  - 7
 ية, أجازة سنوية. مزايا أخرى تشمل ع سبيل المثال ال الح تذاكر سفر سنو - 8

 
ة اإلدارة التنفيذية : معاي مكاف

ً
  سابعأ

 للمعاي التالية: 
ً
كة وكبار التنفيذي بها طبقا ت موظ ال   يتم تحديد مكاف

و قدراته وكفاءته المهنية وتاريخه المه  - 1 كة  يرا  تحديد وتعديل الراتب األسا لموظف ال
كة طوال خدمة عمله.   بال

كة  بالنسبة - 2  يتم تحديد رواتبهم بقرار من الرئيس التنفيذي لل
ً
كة الجدد أو المعين حديثا لموظ ال

كة المتبعة  التوظيف.   لسياسة ال
ً
 وفقا

ا  - 3 ا واعتماد ت الثابتة سواء كانت مبلغ مقطوع أو نسبة معينة من المبيعات فيتم تحديد بالنسبة للمكاف
 للوائح الحوافز الداخلية. والتصديق عليها من قبل الرئيس ال

ً
 تنفيذي وفقا

كة ورفع توصياتها للرئيس  - 4 شيحات بمراجعة سنوية لرواتب موظ ال ت وال تقوم لجنة المكاف
كة.   التنفيذي لل

 لتوصيات  - 5
ً
شيحات وذلك طبقا ت وال ت السنوية المرتبطة باآلداء من قبل لجنة المكاف يتم تحديد المكاف

 ذي ومديري اإلدارات. وتقارير الرئيس التنفي
ية المحددة لهم وكذلك تعديل  - 6 امج التحف بالنسبة لكبار التنفيذي فيجب أن يتم اعتماد الخطط وال

ت.  شيحات والمكاف  الرواتب  والمزايا اآلخرى من قبل لجنة ال
وبدل % من الراتب االسا 25يتم تحديد بعض البدالت كنسبة من الراتب األسا كبدل السكن بنسبة  - 7

 %.10المواصالت بنسبة 
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ف البدالت المقررة للموظف وذلك بعد اعتماد الرئيس  - 8 ك لإلدارة التنفيذية اتخاذ  القرار  طريقة  ي

 التنفيذي. 
وط  - 9  لل

ً
كة بناًء ع طبيعة عملهم ع مزايا عينية مثل توف سيارة وذلك طبقا يحصل بعض موظ ال

كة والمعاي الموضوعة من قبل إ كة بهذا الخصوص ويتم التصديق ع توف سيارة لموظ ال دارة ال
كة ع سيارة ال يستحق  من قبل الرئيس التنفيذي. و حالة حصول اي من موظ اإلدارة التنفيذية بال

 بدل المواصالت. 
ك للرئيس التنفيذي - 10 ا والغائها أو إعادة بعض من البدالت األخرى كبدل المحروقات وبدل الهاتف ي تقدير

ية.   لسياسة داخلية واضحة بإدارة الموارد الب
ً
ا وفقا  اعتماد

شيحات - 11 ا من قبل لجنة ال كة فيتم عرض البدالت المستحقة لهم واعتماد بالنسبة لكبار التنفيذي بال
ت.   والمكاف

كة غ السعودي وع- 12 ف لموظ ال ان فت ائلتهم بحد أق زوجة وطفل مرة بالنسبة لتذاكر الط
كة بامتيازات عائلية. أما  واحدة  السنة ع الدرجة االقتصادية وذلك للموظف المتعاقدين مع ال

و فقط.   بالنسبة للموظف المتعاقد دون امتيازات عائلية فيستحق تذكرة واحده له 
ت للموظف و - 13 امج ال يقوم الرئيس التنفيذي بتنفيذ سياسة المكاف كبار التنفيذي  ضوء الخطط وال

شيحات.  ت وال   تو بها لجنة المكاف

: أحكام عامة: 
ً
  ثامنا

ة أعضاء المجلس  اجتماع الجمعية العامة  - 1 ال يجوز ألعضاء مجلس اإلدارة التصويت ع بند مكاف
 . م  للمسا

ت أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء ا - 2 كة باإلفصاح عن مكاف للجان وكبار التنفيذي بالتقرير تقوم ال
يئة السوق  كات وأنظمة   للضوابط والتوجيهات الصادرة بموجب نظام ال

ً
السنوي لمجلس اإلدارة وفقا

 المالية. 
 من تاريخ انضمامه للمجلس أو اللجنة.  - 3

ً
ة اعتبارا  يستحق عضو مجلس اإلدارة المكاف

ت الخاصة بأعضاء مجل - 4 ف المكاف س اإلدارة واللجان من قبل أم  المجلس يتم إعداد إجراءات 
فها من قبل رئيس مجلس اإلدراة.    ع أن يتم اعتماد أمر 

ت المقررة ألعضاء المجلس واللجان : المكاف
ً
  تاسعا

ت السنوية والبدالت المقررة ألعضاء مجلس اإلدارة أو أعضاء اللجان بناء ع  يجوز مراجعة المكاف
ت وال  ات المتعلقة باألداء ومن ثم أخذ موافقة الجمعية توصية لجنة المكاف شيحات  ضوء المتغ
م ع ذلك.    العامة للمسا
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وفات ومزايا أخرى :م ً

ا   عا
  

كة تكاليف التنقل للسفر واإلقامة بجدة  ألعضاء المجلس وأعضاء اللجان المقيم خارج  تتحمل ال
  جدة. 

كة كافة تكاليف إقامة وتنقل أعضاء المجلس واللجان واإلدارة التنفيذية  حالة عقد االجتماع  تتحمل ال
  خارج مدينة جدة. 

  
: أحكام ختامية ( الن والنفاذ والتعديل)   حادي ع

ا من  كة بدًء من تاريخ اعتماد ام بها من قبل ال ذه السياسه ويتم االل يعمل بما جاء  
ا ع م ويتم ن و لتكم الجمهور قبل الجمعية العامة للمسا كة اإللك  موقع ال

م وأصحاب المصالح من اإلطالع عليها. وتعدل حسب الحاجة أو بصفة دورية  والمسا
ذه التعديالت من قبل اللجنة ع مجلس  شيحات وتعرض  ت وال من قبل لجنة المكاف

ذه التعديالت ويو بها للجمعية العامة لل م التخاذ اإلدارة الذي يقوم بدراسة  مسا
  القرار حيالها.. 

  
  م بناء ع قرار الجمعية العادية غ الثامنة. 122017تاريخ االعتماد:   
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 السياسات والمعايير الخاصة بالترشيح والعضوية بمجلس اإلدارة قبل التعديالت

  

  

  السياسيات الخاصة بالترشيح والعضوية لمجلس اإلدارة

  

صياغة السياسيات الخاصة بالترشيح والعضوية لمجلس إدارة الشركة والتي تم إعدادها من قبل لجنة إعادة 
  الترشيحات والمكافات والسابق اعتمادها بموجب قرار الجمعية العامة العادية الرابعة لتصبح كاآلتي:

 أوالً اإلجراءات الخاصة بإعالن فتح باب الترشيح بالمجلس:

 تح باب الترشيح قبل موعد الجمعية بمدة ال تقل عن خمسة وأربعين يوماً.أن يتم اإلعالن عن ف  

  يجب أن يتم اإلعالن عن فتح باب الترشيح بموقع تداول أوالً ثم نشره بأحد الجرائد الواسعة االنتشار بالمركز
 الرئيسي للشركة.

  ألوراق المقدمة بعد ذلك يوم عمل من تاريخ اإلعالن ولن تقبل ا 15أن تكون فترة تلقى أوراق المرشحين
 التاريخ.

  على لجنة الترشيحات دراسة األوراق المقدمة من المرشحين خالل مدة سبعة أيام عمل على األكثر من تاريخ
 استالمها أوراق المرشحين وإعداد تقرير شامل عن المرشحين المقبولين والغير مقبولين واسباب الرفض.

  يوم على االقل للوزارة على أن تكون هناك نسخة  15عقاد الجمعية بـ تسلم الشركة مستندات الترشيح قبل ان
 يوم على األقل . 15متاحة للمساهمين بالشركة قبل الجمعية بـ 

  ثانياً: السياسات الخاصة بمعايير الترشيح والعضوية بمجلس اإلدارة

 لشركة عالوة على يجب أن يعين بالمجلس عدد كاف من األعضاء ذوي الخبرة بمجال النشاط الرئيسي ل
 خبرتهم العامة السابقة من واقع سيرتهم الذاتية.

 .أن يكون المرشح لعضوية المجلس حسن السير والسمعة 
 .أال يقل عدد أعضاء المجلس المستقلين عن عضوين أو ثلث أعضاء المجلس أيهما أكثر 

 .غالبية األعضاء يجب أن يكونوا غير تنفيذيين 
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  ويمتلك على األقل لعدد األسهم المطلوبة كأسهم تأهيل لعضوية المجلس طبقا أن يكون من مساهمي الشركة

 سهم). 1000للقواعد النظامية (
 ) شركات.5أال تزيد عضويته بمجالس إدارات شركات مساهمة سعودية اخرى عن ( 
 .أال يكون عضواً بمجلس إدارة شركة مساهمة منافسة أو تعمل بنفس مجال الشركة الرئيسي 
  المرشح قد سبق أن صدر ضده  أحكام قضائية في إحدى الجرائم المخلة بالشرف  أو األمانة.أال يكون  
 .أال يكون المرشح قد سبق الحكم عليه باالفالس 
  أال يكون عضواً بمجلس إدارة شركة مساهمة تم وضعها تحت الحراسة القضائية أو تمت تصفيتها القسرية

 ناء فترة شراكته فيها.أثناء فترة عضويته بها أو شركة تضامن أث

  أال يكون قد سبق صدور حكم قضائي ضده أو ضد اي شركة شغل فيها منصب عضو مجلس اإلدارة وقت
 ارتكاب المخالفة بسبب االحتيال أو الغش أو مخالفة أنظمة الشركات أو غسل األموال.

 أي شركة أو منشأة غير  اال يكون قد سبق صدور حكم قضائي ضده بالمسؤلية المدنية بشأن تأسيس أو إدارة
 مسجلة بسبب غش أو فعل مسئ أو إساءة سلوك تجاه الشركة أو تجاه اي من أعضائها.

  أال يكون قد سبق الحكم ضده بعدم أهليته لشغل منصب عضو مجلس إدارة شركة أو التصرف إلدارة أو
 تسيير إدارة أي شركة.

 مهنية أو مؤسسة أو جمعية أو سوق مالية في  أال يكون قد سبق رفض قبول أو تجديد عضويته في أي هيئة
أي مكان أو أال يكون قد سبق فرض عليه قيود وإجراءات تأديبية أو سحب عضويته من أي هيئة ينتمي إليها 

 أو من سوق مالية.
إذا كان له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في أية عقود مع الشركة أو إحدى شركاتها التابعة عليه تقديم 

ذه العقود لعرضها على الجمعية وااللتزام سنوياً بالحصول على ترخيص باستمرار هذه العقود إقرار به
 باستثناء االعمال التي تتم عن طريق المنافسة العامة إذا كان هو صاحب أفضل العروض

  

  

  

  

  

  

  

  



23 
 

  

  

  

  

  

 السياسات والمعايير الخاصة بالترشيح والعضوية بمجلس اإلدارة بعد التعديالت

  

 

  ت العضوية  مجلس اإلدارة اومعاي وإجراءسياسات 

كة المتحدة الدولية للمواصالت   ال

  

كة وال انعقدت بتاريخ        الموافق   والمعتمدة بموجب قرار الجمعية العامة لمسا ال
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 مقدمة - 1
كة المتحدة الدولية  تم إعداد سياسات ومعاي وإجراءات العضوية  مجلس إدارة ال

 لنص الفقرة (
ً
كات الصادرة عن 22) من المادة (3للمواصالت تطبيقا ) من الئحة حوكمة ال

يئة السوق المالية بموجب القرار رقم ( ـ 1651438) وتاريخ 2017-16-8مجلس 
  م. 1322017الموافق 

  الغرض من السياسات 1- 1
كة المتحدة الدولية  توف المعاي واإلجراءات  اختيار عضوية مجلس إدارة            ال

                                                                                                           للمواصالت.                                                                                                                   
ذه السياسات 2- 1 كة المستخدمة    وثائق ال

كة.              النظام األسا لل
  النظم واللوائح المرجعية 3- 1

كات             نظام ال
كاتالئحة حوكمة              ال
يئة السوق المالية3نموذج رقم (             ) الصادر عن 

  
 محتوى السياسات - 2

  
 تعريف    1- 2

            
ً
شيح لعضوية مجلس اإلدارة وفقا كة المتحدة الدولية للمواصالت بأع معاي ال م ال تل

افية والرقابية . وعليه م  للضوابط واإلجراءات الصادرة من قبل الجهات اإل كة تل فإن ال
شيحات ت و ال الجمعية  -مجلس اإلدارة -بما جاء بهذه السياسات من خالل: لجنة المكاف

  العامة. 
كما أنه ال يجوز تعديل ما ورد بهذه السياسات إال بعد أن يتم التوصية بذلك من قبل لجنة             

شيحات لمجلس اإلدارة والذي يجب عليه إصدار ق ت وال ذه المكاف راراه بخصوص 
  التعديالت وعرضه للجمعية العامة للموافقة عليه. 
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  سياسات ومعاي العضوية  مجلس اإلدارة 2- 2
وط التاليه للعضوية  د بهذه السياسات من خالل إتباع ال ام بما س كة االل ع إدارة ال

   مجلس اإلدارة. 
كة  2-1- 2 المتحدة الدولية للمواصالت األمانة والمعرفة يجب أن تتوفر  عضو مجلس إدارة ال

ة الالزمة لتأدية مهامه والقدرة ع قراءة البيانات والتقارير المالية وفهمها وتحليلها  والخ
الت األخرى مثل القيادة واالستقاللية والمقومات  وكذلك الكفاية المهنية باإلضافة إ المؤ

كل الفعال.ويرا أن يتوفر فيه ع وجه الشخصية ال تمكنه من أداء مهامه بالش
 :   الخصوص ما ي

: وذلك بأن يتمتع بمهارات قيادية لمنح الصالحيات بما يؤدي إ تحف القدرة ع القيادة
  األداء وتطبيق أفضل الممارسات  مجال اإلدارة الفعالة والتقيد بالقيم واألخالق المهنية. 

الت العلمية والمهارات المهنية والشخصية المناسبة : وذلك بأن تتوافر فيه المؤ الكفاءة
كة الحالية والمستقبلية أو  ات العملية ذات الصلة بأنشطة ال ومستوى التدريب والخ
 عن الرغبة  التعلم والتدريب. 

ً
  باإلدارة أو االقتصاد أو المحاسبة أو القانون أو الحوكمة فضال

عة  : وذلك بأن تتوافر فالقدرة ع التوجيه يه القدرات الفنية القيادية واإلدارية وال
 ع التوجيه 

ً
اتخاذ القرار واستعياب المتطلبات الفنية المتعلقة بس العمل وأن يكون قادرا

اتي والتخطيط والرؤية المستقبلية الواضحة.    االس
 ع قراءة البيانات والتقارير المالالمعرفة المالية

ً
  ية وفهمها. : وذلك بأن يكون قادرا

: وذلك بأن ال يكون لديه مانع ص يعوقه عن ممارسة مهماه اللياقة الصحية
  واختصاصاته . 

  يجب أن يكون المرشح لعضوية المجلس حسن الس والسمعة.   2-2- 2
مة مدرجة  2-3- 2 كات مسا أال يشغل عضو مجلس اإلدارة عضوية مجلس إدارة أك من خمس 

  ة  آن واحد.  السوق المالية السعودي
أال يقل عدد أعضاء المجلس المستقل بالمجلس عن عضوين أو ثلث أعضاء المجلس أيهما  2-4- 2

 .   أك
2 -2-5  .   أن يكون غالبية أعضاء المجلس غ تنفيذي
أن يتمتع العضو المستقل باالستقاللية التامة وأال تنطبق عليه أي من عوارض االستقالل  2-6- 2

يئة السوق المالية. 20المادة (المنصوص عليها     ) من الئحة الحوكمة الصادرة من 
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ام المرشح لعضوية المجلس أو العضو نفسه بمبادئ الصدق واألمانه من خالل اإلفصاح  2-7- 2 ال

ة فيها وكذلك  ة أو غ مبا عن اي معلومات تتعلق بأي صفقة قد يكون له مصلحة مبا
ام باالفصاح عما إذا كان ي كة واقراره وتعهده بتقديم كافة االل قوم بأعمال منافسة لل

يئة السوق المالية  كة و ذا الخصوص وتقديمها لل اإلقرارات النظامية المتطلبة  
كة.    وعرضها ع الجمعية العامة لل

ف  أو  2-8- 2 أال يكون المرشح قد سبق أن صدر ضده أحكام قضائية  إحدى الجرائم المخلة بال
  نة. األما

كة أو  2-9- 2  بمجلس إدارة 
ً
أال يكون المرشح قد سبق الحكم عليه باإلفالس وأال يكون عضوا

ة عضويته   أثناء ف
ً
يا  بها و تم وضعها تحت الحراسة القضائية أو تمت تصفيتها ق

ً
يكا

  بها. 
كة شغل فيها منصب عضو  2-10- 2 اال يكون قد سبق صدور حكم قضا ضده أو ضد أي 

 بها وقت ارتكاب المخالفة بسبب االحتيال أو الغش أو مخالفة مجلس 
ً
يكا إدارة أو كان 

كات.    أنظمة ال
أال يكون قد سبق صدور حكم قضا ضده بالمسؤلية المدنية بشأن تأسيس أو إدارة أي  2-11- 2

كة أو أي من أعضائها.    كة أو منشأة بسبب غش أو فعل مس أو إساءة سلوك تجاه ال
كة أخرى.  2-12- 2 ليته لشغل منصب عضو مجلس إدارة    اال يكون قد سبق الحكم ضده بعدم أ
يئة مهنية أو مؤسسه أو جمعية أو سوق  2-13- 2 أال يكون قد سبق رفض قبول عضويته  أي 

مالية أو اال يكون قد سبق فرض قيود عليه وإجراءات تأديبية نتيجة ممارسات مخالفة 
  يئة السوق المالية السعودية. لألنظمة وخاصة أنظمة 

كاتها التابعة  2-14- 2 كة أو إحدى  ة  أية عقود مع ال ة أو غ مبا إذا كان له مصلحة مبا
ام بالحصول ع   واالل

ً
عليه تقديم إقرار بهذه العقود لعرضها ع الجمعية العامة سنويا

 من الجمعية 
ً
ذه العقود يجدد سنويا كة. ترخيص باستمرار    العامة لل

ون ( 2-15- 2  ال يقل عمره عن خمس وع
ً
 طبيعيا

ً
 وقت تقدمه   25أن يكون المرشح شخصا

ً
) عاما

  بأوراق ترشيحه لعضوية المجلس. 
ع العضو  حالة تعارض المصالح الخيار ما ب الحصول ع ترخيص الجمعية يجدد   2-16- 2

  كل سنة أو تقديم استقالته. 
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  شيح لعضوية مجلس اإلدارة: إجراءات ال  3- 2

م ترشيح نفسه أو شخص أخر أو أك لعضوية مجلس اإلدارة وذلك األحقية:  3-1- 2 يحق لكل مسا
   حدود نسبة ملكيته  راس المال. 

شيح 3-2- 2   : ال
شيح النتخاب أعضاء مجلس اإلدارة وذلك 3-2-1- 2 ت فتح باب ال شيحات والمكاف : تتو لجنة ال

  مع اإلدارة التنفيذية. بالتنسيق 
شيح لعضوية 3-2-2- 2 شيحات أو  اإلدارة التنفيذية باإلعالن عن فتح باب ال : تقوم لجنة ال

ة ال تقل عن شهرين قبل تاريخ إنتهاء دورة المجلس وال تقل  مجلس اإلدارة وذلك خالل ف
  عن شهرين من تاريخ الجمعية العامة المقرر بها انتخاب األعضاء. 

و للسوق المالية  3-2-3- 2 شيح لعضوية مجلس اإلدارة ع الموقع اإللك يتم ن إعالن ال
يئة السوق  ا  كة و أي وسيلة أخرى قد تحدد و لل (تداول) وكذلك ع الموقع اإللك

  المالية. 
كة مد ف  3-2-4- 2  لمدة شهر ع األقل من تاريخ اإلعالن ويجوز لل

ً
شيح مفتوحا ة يظل باب ال

شيح إذا لم يتقدم العدد الكا للمرشح الكمال النصاب القانو  تل مستندات ال
. ويتم  4المطلوب لصحة مجلس اإلدارة (بحد أد  ة تل الطلبات األو أعضاء) خالل ف

ة تل طلبات المرشح إ  اإلعالن بنفس الطريقة ال تم بها اإلعالن الرئي عن مد ف
ة أخرى   .ف

ت بدراسة المستندات المقدمة من المرشح وإعداد  3-2-5- 2 شيحات والمكاف تقوم لجنة ال
 لهذه السياسات وتوصياتها خالل سبعة ايام عمل من 

ً
تقرير شامل عن المرشح طبقا

شيح.  ة تل طلبات ال   تاريخ نهاية ف
يئة السوق المالية بكافة المستندات والوثائ 3-2-6- 2 ق المقدمة من المرشح وذلك يتم تزويد 

كة.  شيحات بالتنسيق مع اإلدارة التنفيذية لل ت و ال   بمعرفة لجنة المكاف
 لهذه السياسات  3-2-7- 2

ً
شيح وفقا وط ال يتم التصويت  الجمعية العامة ع من توافر فيهم 

يئة السوق المالية .    وذلك بعد تل الموافقة الرسمية من 
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  تخابالنا 3-3- 2
يتم التصويت ع اختيار األعضاء بالجمعية العمومية من خالل أسلوب التصويت  3-3-1- 2

 . اك   ال
تختار الجمعية العامة أعضاء مجلس اإلدارة من ب المرشح ع أن تتو اإلدارة  3-3-2- 2

شيحات بتوف معلومات كافة عن ت وال كة بالتنسيق مع لجنة المكاف  التنفيذية بال
و وذلك قبل موعد  كة اإللك المرشح وذلك بن بياناتهم التفصيلية ع موقع ال

  اجتماع الجمعية بوقت كاف. 
يجب أن يرا عند االنتخاب أال يقل عدد أعضاء مجلس اإلدارة المستقل عن عضوين أو  3-3-3- 2

. كما يرا أن يكون أغلبية أعضاء المج لس من األعضاء غ ثلث أعضاء المجلس أيهما أك
 .   التنفيذي

  
  المستندات المطلوبة:  3-4- 2

  يجب أن يقدم المرشح للعضوية  مجلس اإلدارة المستندات التالية: 
اته.  3-4-1- 2 الته وخ ة الذاتية للمرشح موضح بها مؤ   الس
يم (جواز صورة ضوئية من (الهوية الوطنية البطاقة العائلية) للسعودي (اإلقامة) للمق 3-4-2- 2

 .   السفر) لألجانب غ المقيم
 للمواعيد الواردة بهذه السياسات واألنظمة  3-4-3- 2

ً
كة من المرشح وفقا شيح المقدم لل إخطار ال

  واللوائح المعمول بها. 
ة الذاتية –) 3نموذج ( 3-4-4- 2 يئة السوق المالية وذلك بعد تعبئته بمعرفة  -نموذج الس الصادر عن 

يئة السوق المالية.   لمتطلبات 
ً
  المرشح وبا النماذج األخرى المتطلب تعبئتها وفقا

م فيها أو يشارك  إدارتها أو يمثلها.  3-4-5- 2 كات والمؤسسات ال يسا   بيان بال
ة  األعمال والعقود بيان بحاالت تعا 3-4-6- 2 ة أوغ مبا رض المصالح وذلك بوجود مصلحة مبا

كة أو منافستها  أحد فروع نشاطها  اكه بأعمال منافسه لل كة أو اش ال تتم لحساب ال
ذه األعمال عل الجميعة العامة.  امه بعرض    الذي تزاوله مع إقراراه وال

كات  يجب ع المرشح الذي يشغل أو  3-4-7- 2 سبق له أن شغل عضوية مجلس إدارة إحدى ال
 بعدد وتواريخ اجتماعات مجالس إدارات 

ً
ا أن يرفق بيانا مة أو عضوية اي من لجنا المسا

كات ال تو عضويتها وكذلك اجتماعات اللجان.    ال
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كة أن يرفق بإخطار ال 3-4-8- 2 شيح يجب ع المرشح الذي سبق له شغل عضوية مجلس إدارة ال

 المعلومات التالية: 
ً
كة عن آخر دورة تو فيها عضوية المجلس متضمنا  من إدارة ال

ً
  بيانا

  .ذه الدورة  عدد اجتماعات المجلس ال تمت خالل 
  .ا العضو باألصالة ونسبة حضوره لمجموع االجتماعات  عدد االجتماعات ال ح
   عضويتها وعدد االجتماعات ال عقدتها كل اللجان الدائمة لمجلس اإلدارة ال شارك

ذه اللجان.  ا ونسبة حضوره لمجموع اجتماعات   لجنة وعدد االجتماعات ال ح
  

  اختيار رئيس مجلس اإلدارة ونائب الرئيس 4- 2
 لنتائج الجمعية العامة بانتخاب رئيس المجلس ونائبه  4-1- 2

ً
يقوم مجلس اإلدارة المنتخب طبقا

  ائه. وذلك من ب أعض
يتم التصويت ما ب أعضاء المجلس ع انتخاب الرئيس ونائبه بواقع صوت واحد لكل  4-2- 2

  عضو حا داخل االجتماع باألصالة (مع صوت واحد بالوكالة  حالة التفويض). 
يجب أن يتم التصويت ع اختيار رئيس المجلس أو نائبه من ب اعضاء المجلس غ  4-3- 2

 .   التنفيذي
  تبليغ األعضاء 5- 2
م  5-1- 2  وتزويد

ً
شيحات بتبليغ األعضاء المنتخب رسميا ت وال تقوم لجنة المكاف

كة.  تهم وكافة اللوائح الداخلية المعمول بها بال   باختصاصاتهم وواجباتهم وحجم مكاف
امج  5-2- 2 شيحات بالتأكد بأن يحصل أعضاء المجلس الجدد ع ال ت وال تقوم لجنة المكاف

كة وبخاصة الجوانب المالية والقانونية واإلدارية. ا   لتعريفية الالزمة عن عمل ال
يئة السوق المالية بأسماء أعضاء مجلس اإلدارة وصفات عضويتهم  5-3- 2 كة إخطار  ع ال

 -أيهما أقرب –) أيام عمل من تاريخ بدء دورة مجلس اإلدارة أو من تاريخ تعيينهم 5خالل (
ات تطر  ات. 5أ ع عضويتهم خالل (واي تغي   ) ايام عمل من تاريخ حدوث التغي

  
وط العضوية 6- 2   مدة و
م لمدة ال تزيد عن  6-1- 2 يتم تعي أعضاء مجلس اإلدارة من قبل الجمعية العامة للمسا

  ثالث سنوات ويحق لجميع أعضاء المجلس بمن فيهم رئيس المجلس إعادة ترشيح أنفسهم. 
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يكون أغلبية أعضاء المجلس غ تنفيذي ويجب أن يكون رئيس المجلس ونائبه يجب أن  6-2- 2

 .   من غ التنفيذي
كة.  6-3- 2   يحظر ع رئيس مجلس اإلدارة ونائبه الجمع ب منصبه وأي منصب تنفيذي  ال
ة الدورة الواحدة عن أثن أو ثل 6-4- 2 ث يجب أال يقل عدد أعضاء المجلس المستقل طوال ف

 .   أعضاء المجلس أيهما أك
  

  انتهاء العضوية  مجلس اإلدارة وعزل األعضاء وشغور العضوية:  7- 2
  تنت عضوية عضو مجلس اإلدارة  إحدى الحاالت التالية:  7-1- 2
  .انتهاء مدة العضوية بانتهاء الدورة الواحدة للمجلس و ثالث سنوات 
 كة فعليه تقديم بيان إ رئيس مجلس  استقالة العضو. وإذا كان لديه مالحظات ع أداء ال

ذا البيان ع أعضاء المجلس.   اإلدارة وعرض 
  .وجود مانع ص يعيقه عن ممارسه مسؤولياته بالمجلس 
  .الوفاة 
  ن ط أن يق كة ب إذا ثبت للمجلس أن العضو قد أخل بواجباته بطريقة  ت بمصلحة ال

 ذلك بموافقة الجمعية العامة. 
 ف واألمانة أثناء عضويته بالمجلس. إذا أ  دين بجريمة مخلة بال
  يجوز للجمعية العامة  كل وقت عزل جميع أو بعض أعضاء المجلس دون اإلخالل بحق

كة بالمطالبة بالتعويض إذا وقع العزل لسبب غ مقبول أو   العضو المعزول تجاه ال
ط أن يك ون ذلك  وقت مناسب وإال كان وقت غ مناسب ولعضو المجلس أن يستقيل ب

ار.  تب ع استقالته من أ كة عما ي  قبل ال
ً
 مسؤوال

  يجوز للجمعية بناًء ع توصية مجلس اإلدارة إنهاء عضوية من يتغيب عن حضور أك من
 ثالث جلسات متتالية  السنة الواحدة دون عذر مقبول. 

 سداد ديونه.  إذا حكم بشهر إفالس العضو أو إعساره أو توقف عن 
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عند انتهاء عضوية أحد أعضاء مجلس اإلدارة بأي طريقة من طرق انتهاء العضوية  7-2- 2
 مع بيان األسباب. 

ً
يئة السوق المالية فورا كة إخطار    يجب ع ال

2 -7-3   
ً
 مؤقتا

ً
عند شغور مركز أحد األعضاء أثناء مدة العضوية للمجلس أن يع عضوا

ذا التعي ع المركز الشاغر ع  ه والكفاية ويعرض  أن يكون ممن توافر فيهم الخ
الجمعية العامة  أول اجتماع لها ويكمل العضو الجديد مدة سلفه  ضوء ما ورد بالنظام 
شح  كة. بحيث يتم اختيار من حصل ع أقل األصوات بالجمعية ولم ي األسا لل

دد المطلوب تعيينهم بالمجلس أما إذا كان عدد للمجلس  حالة زيادة عدد المرشح عن ع
المرشح بالجمعية أقل من العدد المطلوب بالمجلس فيتم تعي عضو بموجب قرار 
ذا التعي ع أقرب اجتماع   لهذه السياسات ويتم عرض 

ً
كة طبقا مجلس إدارة ال
  للجمعية العامة العتماده . 

أربعة اعضاء (النصاب الالزم لصحة  إذا نقص عدد أعضاء مجلس اإلدارة عن 7-4- 2
االجتماعات) وجب دعوة الجمعية العامة لتعي العدد الالزم من األعضاء وذلك خالل ست 

 .
ً
  يوما

  

  أحكام ختامية (الن والنفاذ) 8- 2

ا من  كة بدًء من تاريخ اعتماد ام بها من قبل ال ذه السياسه ويتم اإلل يعمل بما جاء  
و لتمك الجمهور قبل الجمعية  كة اإللك ا ع موقع ال م ويتم ن العامة للمسا

م وأصحاب المصالح من اإلطالع عليها. وتعدل حسب الحاجة بناًء ع توصية  والمسا
  المجلس وقرار الجمعية العامة. 

  
 م بناء ع قرار الجمعية العادية غ الثامنة. 122017تاريخ االعتماد:   

  
  
  
  
  



32 
 

  

  

  

  

  من النظام األساسي قبل التعديل 21لمادة نص ا
  
  

  : أمين السرو والنائب والعضو المنتدبرئيس مجلس اإلدارة صالحيات  :الواحدة والعشرونالمادة 
 . كما يجوز له أن يُعين من بين أعضائه عضوا منتدباونائباً للرئيس يُعين مجلس اإلدارة أحد أعضائه رئيسا

وال يجوز الجمع بين منصب رئيس مجلس اإلدارة وأي منصب تنفيذي بالشركة .ويحل نائب رئيس مجلس 
. ويختص رئيس المجلس والعضو المنتدب (في حالة تعيينه) اإلدارة محل رئيس المجلس عند غيابه

المثول أمام مجتمعين أو منفردين بتمثيل الشركة في عالقاتها مع الغير ومع الجهات الحكومية والخاصة و
المحاكم الشرعية والهيئات القضائية وديوان المظالم وكتاب العدل ومكاتب العمل والعمال واللجان العليا 

وكافة اللجان القضائية ولجنة الفصل في منازعات األوراق المالية واالبتدائية ولجان األوراق التجارية 
والغرف التجارية والصناعية والهيئات الخاصة  األخرى وهيئات التحكيم والحقوق المدنية وأقسام الشرطة

والشركات والمؤسسات على اختالف أنواعها والدخول في المناقصات والقبض والتسديد واإلقرار والمطالبة 
والمدافعة والمرافعة والمخاصمة والمخالصة والصلح وقبول األحكام واالعتراض عليها . كما لهما حق 

د والوثائق والمستندات بما في ذلك دون حصر عقود تأسيس الشركات التي التوقيع على كافة أنواع العقو
والتوقيع على االتفاقيات والصكوك واالفراغات أمام كتاب العدل  ومالحقها تشترك فيها الشركة وتعديالتها

والرهن وفكها وإصدار الوكاالت  والجهات الرسمية، وكذلك اتفاقيات القروض والضمانات والكفاالت
ومتابعة المعامالت وتحصيل حقوق الشركة وتسديد التزاماتها والبيع والشراء  ة نيابة عن الشركةالشرعي

والدفع وفتح الحسابات واالعتمادات  واإلفراغ وقبوله واالستالم والتسليم واالستئجار والتأجير والقبض
والتوقيع على المستندات والسحب واإليداع وإغالق الحسابات لدى البنوك وإصدار الضمانات المصرفية 

والشيكات وغيرها من األوراق التجارية.كما لهما تعيين الموظفين والعمال وعزلهم والتعاقد معهم وتحديد 
لهما حق توكيل الغير في وعن الشركة  والممثلين النظاميين مرتباتهم، و لهما تعيين الوكالء والمحامين

هما تفويض واحد أو أكثر في حدود إختصاصهما في مباشرة ويجوز ألي منالمرافعة والمدافعة عن الشركة. 
  عمل أو أعمال معينة.

 ويحدد مجلس اإلدارة بقرار منه المكافأة التي يحصل عليها كل من رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب
  في حال تعيينه باإلضافة إلى المكافأة المقررة ألعضاء مجلس اإلدارة.

ويختص بتسجيل محاضر إجتماعات من بين أعضائه أو من غيرهم،  يختاره أمين سرويُعين مجلس اإلدارة 
مجلس اإلدارة وتدوين القرارات الصادرة عن هذه االجتماعات وحفظها إلى جانب ممارسة االختصاصات 

  األخرى التي يوكلها إليه مجلس اإلدارة. ويحدد المجلس مكافآته.
دب وأمين السر عضو مجلس اإلدارة على مدة عضوية كل وال تزيد مدة رئيس المجلس ونائبه والعضو المنت

منهم في المجلس . ويجوز إعادة تعيينهم وللمجلس في أي وقت أن يعزلهم أو أياً منهم دون إخالل بحق من 
  عزل في التعويض إذا وقع العزل لسبب غير مشروع أو في وقت غير مناسب.
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  لمن النظام األساسي بعد التعدي 21نص المادة 
  
  

والرئيس  والنائب والعضو المنتدبرئيس مجلس اإلدارة صالحيات  :الواحدة والعشرونالمادة 
  : أمين السرو التنفيذي

 . كما يجوز له أن يُعين من بين أعضائه عضوا منتدباونائباً للرئيس يُعين مجلس اإلدارة أحد أعضائه رئيسا
وال يجوز الجمع بين منصب رئيس مجلس اإلدارة وأي منصب تنفيذي بالشركة .ويحل نائب رئيس مجلس 

. ويختص رئيس المجلس والعضو المنتدب (في حالة تعيينه) اإلدارة محل رئيس المجلس عند غيابه
الحقوق مجتمعين أو منفردين بتمثيل الشركة في عالقاتها مع الغير ومع الجهات الحكومية والخاصة و

المدنية وأقسام الشرطة والغرف التجارية والصناعية والهيئات الخاصة والشركات والمؤسسات على 
اختالف أنواعها والدخول في المناقصات والقبض والتسديد واإلقرار والمطالبة. كما لهما حق التوقيع على 

س الشركات التي تشترك فيها كافة أنواع العقود والوثائق والمستندات بما في ذلك دون حصر عقود تأسي
والتوقيع على االتفاقيات والصكوك واالفراغات أمام كتاب العدل والجهات  ومالحقها الشركة وتعديالتها

والرهن وفكها وإصدار الوكاالت الشرعية نيابة  الرسمية، وكذلك اتفاقيات القروض والضمانات والكفاالت
شركة وتسديد التزاماتها والبيع والشراء واإلفراغ وقبوله ومتابعة المعامالت وتحصيل حقوق ال عن الشركة

والدفع وفتح الحسابات واالعتمادات والسحب واإليداع  واالستالم والتسليم واالستئجار والتأجير والقبض
وإغالق الحسابات لدى البنوك وإصدار الضمانات المصرفية والتوقيع على المستندات والشيكات وغيرها 

رية.كما لهما تعيين الموظفين والعمال وعزلهم والتعاقد معهم وتحديد مرتباتهم، و لهما من األوراق التجا
بموجب  من موظفي الشركة أو من الغير عن الشركة والممثلين النظاميين تعيين الوكالء والمحامين

ز كما يجو. وكاالت شرعية ومنحهم حق التوقيع عن الشركة في حدود الوكاالت الشرعية الممنوحة لهم
ً بموجب  ألي منهما تفويض شخص أو أكثر سواء من موظفي الشركة أو من الغير ممن يرونه مناسبا

  تفويض رسمي للقيام بأي من صالحياتهما أو أي من االختصاصات المذكورة بهذا البند.
كما يختص رئيس مجلس اإلدارة بدعوة المجلس إلى االنعقاد ورئاسة جلسات المجلس والتصديق على 

المجلس والمستخرجات المأخوذه من هذه القرارات وتحديد جدول اعمال االجتماعات مع األخذ في  قرارات
 االعتبار المواضيع التي يقترح أعضاء المجلس أو الرئيس التنفيذي إدراجها كما يختص بإدارة اجتماعات

خطط لها ويختص المجلس بشكل فعال وتشجيع كافة األعضاء على المشاركة الفعالة لتحقيق األهداف الم
  برئاسة الجمعيات العامة وله أن يفوض نائبه أو غيره بهذه االختصاصات.

أمام المحاكم الشرعية والهيئات القضائية وديوان المظالم وكتاب العدل  يمثل رئيس مجلس اإلدارة الشركةو
ولجنة الفصل في منازعات ومكاتب العمل والعمال واللجان العليا واالبتدائية ولجان األوراق التجارية 

المدافعة والمرافعة ويختص بأعمال وكافة اللجان القضائية األخرى وهيئات التحكيم األوراق المالية 
ولرئيس مجلس اإلدارة بقرار مكتوب  والمخاصمة والمخالصة والصلح وقبول األحكام واالعتراض عليها
الغير في مباشرة عمل أو أعمال محدده أن يفوض بعض صالحياته إلى غيره من أعضاء المجلس أو من 

  من صالحياته.
المكافأة التي يحصل عليها  بناًء على توصية لجنة المكافآت والترشيحات ويحدد مجلس اإلدارة بقرار منه

في حال تعيينه باإلضافة إلى المكافأة المقررة ألعضاء  كل من رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب
  مجلس اإلدارة.
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ً للشركة يختص الرئيس التنفيذي بتنفيذ السياسة التي يحددها مجلس كما ي ً تنفيذيا عين مجلس اإلدارة رئيسا
اإلدارة وجمعيات المساهمين واتخاذ القرارات التي تتطلبها مصلحة الشركة وسير أعمالها وتحقيق أغراضها 

دارة أو تلك التي يبينها هذا إلى غير ذلك من االختصاصات والصالحيات األخرى التي يحددها له مجلس اإل
  النظام.

كما يكون للرئيس التنفيذي حق التوقيع نيابة عن الشركة على جميع العقود واالتفاقيات والوثائق والمستندات 
ومالحقها والصكوك  عقود تأسيس الشركات التي تشترك فيها الشركة وتعديالتها بما في ذلك دون حصر

لجهات الرسمية وعقود االستثمار وعقود القروض والضمانات والكفاالت واإلفراغات أمام كتابات العدل وا
وعقود شراء وبيع وإفراغ األراضي وقبول وبذل الثمن وقبضه والتوقيع على عقود اإليجار واالستئجار 
وعقود الوكاالت واالمتياز وغيرها من العقود واالتفاقيات والمعامالت والصفقات وااللتزامات والدخول في 

قصات والمنافسات نيابة عن الشركة وتسجيل الوكاالت والعالمات التجارية وفتح وإدارة وتشغيل المنا
وإغالق الحسابات البنكية واالستثمارية وإصدار الشيكات واالعتمادات والسحب واإليداع وإصدار كافة 

ة والقيام بكافة الضمانات والكمبياالت والرهونات وتحرير السندات ألمر وغير ذلك من األوراق التجاري
األعمال والتصرفات وكل ما يكون من شأنه تصريف أمور الشركة وتحقيق أغراضها وكافة ما يعهد به 
مجلس اإلدارة إليه. ويكون له الحق في تمثيل الشركة في عالقتها مع الغير بما في ذلك الوزارات واإلمارات 

ستثمار ووزارة التجارة واالستثمار وهيئة السوق وأقسام الشرطة ومصلحة الزكاة والدخل والهيئة العامة لإل
المالية وكافة المصالح والهيئات والمؤسسات الرسمية والخاصة والغرف التجارية والصناعية والبنوك 
والمصارف وكافة صناديق ومؤسسات التمويل الحكومية والشركات الخاصة على اختالف أنواعها كما 

ويجوز له توكيل أو تفويض ممن  لهم والتعاقد معهم وتحديد مرتباتهمتعيين الموظفين والعمال وعزيجوز له 
  يراه مناسباً للقيام بكل أو جزء أو اي من هذه االختصاصات.

ً لما يقرره مجلس اإلدارة بموجب توصية من لجنة المكافآت  وتكون مكافآة الرئيس التنفيذي طبقا
  والترشيحات.

ويختص بتسجيل محاضر إجتماعات من بين أعضائه أو من غيرهم،  أمين سر يختارهويُعين مجلس اإلدارة 
مجلس اإلدارة وتدوين القرارات الصادرة عن هذه االجتماعات وحفظها إلى جانب ممارسة االختصاصات 
األخرى التي يوكلها إليه مجلس اإلدارة. ويحدد المجلس مكافآته بناًء على توصية لجنة المكافآت 

  والترشيحات.
  

مدة رئيس المجلس ونائبه والعضو المنتدب وأمين السر عضو مجلس اإلدارة على مدة عضوية كل وال تزيد 
منهم في المجلس . ويجوز إعادة تعيينهم وللمجلس في أي وقت أن يعزلهم أو أياً منهم دون إخالل بحق من 

  عزل في التعويض إذا وقع العزل لسبب غير مشروع أو في وقت غير مناسب.
  
  

  

  

  

 



35 
 

  
  
  
 

  المادة السابعة والثالثون من النظام األساسي قبل التعديل نص
  

  (الباب الخامس)
  لجنة المراجعة

  المادة السابعة والثالثون: تشكيل اللجنة
) أعضاء من غير أعضاء مجلس اإلدارة 4تشكل بقرار من الجمعية العامة العادية لجنة مكونة من (

في القرار مهمات اللجنة وضوابط عملها ومكافآت  التنفيذيين سواء من المساهمين أو غيرهم ويحدد
  أعضائها.

  
  
  
  

  نص المادة السابعة والثالثون من النظام األساسي بعد التعديل
  

  (الباب الخامس)
  لجنة المراجعة

  المادة السابعة والثالثون: تشكيل اللجنة
أعضاء من غير  إلى خمسة) ثالثة 5إلى  3من (تشكل بقرار من الجمعية العامة العادية لجنة مكونة 

أعضاء مجلس اإلدارة التنفيذيين سواء من المساهمين أو غيرهم ويحدد في القرار مهمات اللجنة وضوابط 
  عملها ومكافآت أعضائها.

.  
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  تشكيل لجنة المراجعة للشركة المتحدة الدولية للمواصالت (بدجت السعودية)

  عضويته باللجنة  صفة العضوية  أسم العضو  م
  رئيس اللجنة  غير تنفيذي –عضو مجلس إدارة   د/ باسم عبد هللا عبد الرحمن عالم  -1
مختص  -ليس عضواً بمجلس اإلدارة  أ/ مفضل عباس علي  -2

  بالشئون المالية والمحاسبية
  عضو باللجنة

  عضو باللجنة  ليس عضواً بمجلس اإلدارة  د/ خليل عبد الرزاق دهلوي  -3
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) السيرة 1نموذج رقم (
 الذاتية

 
 
 

 1.   البيانات الشخصية للعضو المرشح

ر/ ل ال زاق خل ال  االسم الرباعي  دهل  ع

1مارس /1955م سعودي تاريخ الميالد  الجنسية

 2.   المؤهالت العلمية للعضو المرشح

 م المؤهل التخصص تاريخ الحصول على المؤهل اسم الجهة المانحة

جامعة البترول والمعادن ، الظهران 1977 بكالوريوس الهندسة الميكانكية 1 

معهد ماساشوسيتس 
كامبردج،  )MIT(للتكنولوجيا

1979 مواد دراسية عليا   الهندسة 2 

الواليات    Purdueجامعة 
المتحدة األمريكية

1981 الميكانيكيةالهندسة  ماجستير  3 

جامعة جورج واشنطن، الواليات 
المتحدة األمريكية

1986 دكتوراه إدارة نظام المعلومات 4 

 3.  الخبرات العملية للعضو المرشح

 الفترة مجاالت الخبرة

 الخليج .منطقة المالية ستاندرد ناشيونال شركة التنفيذي الرئيس نائب
  المشاريع لتمويل المالية الهندسة مالية استشارات

الى تاريخه - 2017ابريل 

  التنفيذي والرئيس مؤسس شريك االستثمارية عراب شركة

تقنيات الصحة والطب  برامج األمن المعلوماتية المعلومات الجينية والحيوية  مشاريع ترفيهية
م إلى أبريل 2016من يوليو 

م2017  

 التنفيذي والرئيس اإلدارة مجلس ورئيس مؤسس شريك العربية التالي شركة

   صناعية مشاريع عامة تجارة

مارس  4إلى    - 2009من اكتوبر 
2013 

 البحرين مملكة اإلستثماري يونيكورن بنك اقليمي مدير

   إستثمارية خدمات

 سبتمبر إلى-2004 سبتمبر
2009 

مجموعة دلة  البركة مستشارًا لرئيس مجلس اإلدارة 2001 – 2003

 كان شكلها القانو أو اللجان المنب -4
ً
كة اخرى أيا مة أخرى (مدرجة أو غ مدرجة)أو اي  كات مسا ثقة العضوية الحالية  مجالس إدارات 

منها: 
 

الشكل 

 القانوني للشركة

 
 

 عضوية اللجان

طبيعة العضوية 

(بصفته الشخصية, 

ممثل عن شخصية 

 اعتبارية)

 صفة العضوية
تنفيذي , مستقلتنفيذي , غير   

 
 

 النشاط الرئيسي

 
 

اسم 
 الشركة

 
 

 م

ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد 1 
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  السعودية العربية المملكة  –   23423جدة  – 8186 ب.ص

تف ل  ها ا و      +966- 555- 617- 213 :  ج
         KMASB@YAHOO.COM  : األلكرتوني البريد  

  

ر ل /ال زاق خل ال   دهل  ع
  

   شخصية معلومات

    
  أبناء 6 ـــــ متزوج 

  سعودي : الجنسية 

   عاما 62: العمر 

  م1955/ مارس1..السعودية العربية المملكة – مكة  : الميالد وتاريخ مكان 

   األهـــداف

  
  . والعالمي واألقليمي المحلي المستوى على المجتمع خدمة

    الوظيفية الخالصة

  
   بالقدوة القيادة 

  .مردودها وتعظيم والمستثمرة العاملة المنظومة أعضاء كل الى الوسائل بجميع المساعده يد مد 

   الموظفين وأداء ومنافع العمل  ظروف تحسين 
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   الخاصة األعمال
  دهلوي عبدالرزاق محمدخليل  مؤسسة

  السعودية العربية المملكة ، جدة 
  2009 إلى-2000 من )ورئيسها المؤسسة صاحب(

  
  

   المشاريع إدارة و ، رياضية معلومات ،نظم تجارية خدمات ، عامة تجارة 
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   العملية الخبرات
  الخليج منطقة. المالية ستاندرد ناشيونال شركة

  التنفيذي الرئيس نائب
  تاريخه الى - 2017 ابريل

  
  مالية استشارات    *
  المشاريع لتمويل المالية الهندسة   *
  
  
  

   االستثمارية عراب شركة                                            
  السعودية العربية المملكة -  الرياض
   التنفيذي والرئيس مؤسس شريك

  2017 ابريل إلى 2016 يوليو من
  

   ترفيهية مشاريع *
  والحيوية الجينية المعلومات * 
   المعلوماتية األمن برامج *
   والطب الصحة تقنيات *

  
  العربية التالي شركة

   السعودية العربية المملكة - جده
  التنفيذي والرئيس اإلدارة مجلس ورئيس مؤسس شريك

  2013 مارس 4   إلى -2009 اكتوبر من
  

  عامة تجارة 

   صناعية مشاريع 

  والجينوم الحيوية التقنية في مشاريع 

  المعلومات نظم في مشاريع 
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  اإلستثماري يونيكورن بنك
  البحرين مملكة
  اقليمي مدير

  2009 سبتمبر إلى-2004 سبتمبر
  

   إستثمارية خدمات 

   تسويق  

  وعالمية وأقليمية محلية إستثمارية محافظ إنشاء 

  
  

   والتنظيمية اإلدارية لألستشارات قيم مكتب
  السعودية العربية المملكة ، جدة 

   تاريخه إلى-2000 من  – )األستشاريين كبير ، رئيس(
  

  . والمعاهد والمنشأت للشركات وتنظيمية مالية ، إدارية استشارات تقديم 

 مشاريع  ، كيمائية ،مشاريع عقارات ، فنادق( السعودية العربية بالمملكة مشاريع لعدة األستثمارية  الجدوى دراسة 
  )  إعالمية

  مهنية ولقاءات تدريب برامج  تنظيم  ، األعمال تطوير ، األيزو شهادة على للحصول أستشارات  

   معلومات وانظمة تقنية استشارات 
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   البركة  دلة مجموعة
   السعودية العربية المملكة – جدة

  2003 – 2001  -   )اإلدارة مجلس لرئيس مستشارًا (
  

  المصرفية والمعامالت السياسات و اإلستثمارية الخدمات 

  المتخصصة واإلعالمية المصرفية النداوت فى المشاركة 

 المكلف التنفيذي الرئيس)(متعددة وبلغات الغربي للعالم موجهة إعالمية شبكة ( المحايدة الرؤيا شبكة تأسيس 
    )للشبكة

  
  

  لألستثمارات الدولية التكامل شركة
  السعودية العربية المملكة – جدة

  2000 – 1998  -  )الرئيس نائب(
  

   اإلستثمارية الدراسات ومتابعة ادارة 

  كبرى  ترفيهية منشآت  وتطوير تصميم على  واإلشراف وتنظيم ادارة 

  للمجموعة األخرى واإلستثمارات المشاريع 

  
  
  
  
  
  

  األقتصادية  للتنمية السعودية الشركة
  السعودية العربية المملكة – جدة

  1998 – 1997 -  ) أعلى رئيس نائب(
  

   والفنادق السياحة لقطاع التنفيذي الرئيس 

    للقطاع خماسية  تنظيمية خطة وضع
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    المبتدئين للموظفين تدريبية دورات تنفيذ

  القطاع أرباح تنمية

   للمجموعة المباشرة األستثمارات  لجنة في عضو

  
  

  والكهرباء الصناعة وزارة
  السعودية العربية المملكة – الرياض

  1997 – 1996   )الوزير مكتب عام مدير(
  

   والكهرباء الصناعة وزير مكتب على عاما مشرفا مساعد وزارة وكيل 

   ومالية إدارية لجان  في المشاركة 

   الدولية العالقات قسم إدارة 

   والدولي واألقليمي المحلي المستوى على وذلك ، الوزارة أعمال مجال في  ولجان وندوات بمؤتمرات المشاركة 
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  العامة المراقبة ديوان
  السعودية العربية المملكة – الرياض

  1996 – 1987  الوزير مكتب عام مدير
  

   العامة المراقبة ديوان رئيس الدولة وزير معالي مستشار

   التقارير مكتب عام مدير

  باإلنابة اإلدراي التطوير عام مدير

  والمعلومات التقنية مكتب  عام مدير

   المشتركة األمريكية السعودية اللجنة مع الديوان ألعمال منسقًا

  مساعد وزارة وكيل بمرتبة العامة المراقبة ديوان رئيس الدولة وزير معالي مكتب على  عامًا مشرفا

 الرقابية الديوان بأعمال المتعلقة والمهنية الفنية والمؤتمرات والدورات الندوات من العديد فى المشاركة
  والمالية

   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  والمعادن للبترول فهد الملك جامعة
  السعودية العربية المملكة – الظهران

  1987 – 1986  )مساعد أستاذ(
  

   اآللي الحاسب قسم  :باآللي  الحاسب كلية في مساعد أستاذ  
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  والمعادن للبترول فهد الملك جامعة
  السعودية العربية المملكة –الظهران

  1986 – 1977 – )محاضر(
  

   النظم هندسة قسم في محاضر 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

  
  

   الشريفين الحرمين خادم سفارة
  اميركا -  واشنطن

)1981- 1985(  
 السعودية األكاديمية لتأسيس األمريكية المتحدة الواليات في الشريفين الحرمين خادم سفارة في  مستشار 

  .لها إدارة مجلس أول في وعضو  تنفيذية لجان عدة في وعضو اإلسالمية،

 المدنية المجموعات من العديد مع العالقات تأسيس في للسفارة اإلسالمي للقسم  مساعد باحث . 
  األمريكية المتحدة الواليات في والمنظمات والمعاهد

  
  
  

1967 – 1977  
 العربية المملكة في وهيئات منظمات عدّة في السنوات هذه خالل الصيف فصول أثناء عملية تدريبية دورات

  .:منها  السعودية
  زينل شركة 

  العشماوي مجموعة 

  ريثيون شركة 

  الفرنسية السعودية الجيوليوجية البعثة 

  السعودية العربية الجوية الخطوط 

  السعودي الهاتف 
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   العلمية الخبرة
  

 المملكة – الظهران ، والمعادن البترول جامعة – الميكانكية الهندسة فى بكالوريوس )1977 – 1972( ➢
   السعودية العربية

 كامبردج، ،)MIT(للتكنولوجيا ماساشوسيتس معهد -  الهندسة فى  عليا دراسية مواد )1979 – 1977( ➢
  األمريكية المتحدة الواليات

  األمريكية المتحدة الواليات  ، Purdue جامعة الميكانيكية، الهندسة فى ماجستير )1981 – 1979( ➢

  األمريكية المتحدة الواليات واشنطن، جورج جامعة المعلومات، نظام إدارة فى دكتوراه )1986 – 1981( ➢

  
 أجريت الوقت وتنظيم والقيادة العليا، المالية اإلدارة عن الدراسية والحلقات الورش من العديد حضور ➢

  .هارفارد وجامعة عامة، إإلدارة معهد ،De Little آرثر بمعهد

  
  
  

  :المهنية الهيئات
  

  .  السعودييين المهندسين جمعية ➢

  بالسعودية اآللي الحاسب جمعية ➢

  األميركية اإلدارة جمعية ➢

  )أو إم آي دبليو( العالمية اإلسالمية اإلعالمية للمنظمة مؤسّس عضو ➢
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   : تطوعية أعمال

  
 والحوكمة المطابقة لجنة في وعضو ...كابتال أديم شركة إدارة مجلس  في سابق  عضو  ➢

  بالشركة المالية المراجعة ولجنة

 االستراتيجيات لجنة وعضو بجدة  والتكنولوجيا االعمال جامعة األمناء بمجلس سابق  عضو ➢
  . والحوكمة

  السعودي السلة كرة إتحاد إدارة مجلس في سابق منتخب عضو ➢

  اإلستثمارية الرؤيا شركة إدارة مجلس في سابق  عضو ➢

  ).بجدة الصناعية التجارية الغرفة ( سابقا األعمال، رجال نادي لجنة  رئيس نائب ➢

  سابقا بجدة التجارية الغرفة في التراث لجنة عضو ➢

 السعودية الكرة وضع لمراجعة السامي المقام قبل من المشكل العمل فريق في الخصخصة لجنة عضو ➢
   العزيز عبد بن المجيد عبد االمير المرحوم برئاسة.١٩٩٨

  جدة -  الرياضى  األهلي النادي في إدارة مجلس وعضو السابق الرئيس نائب ➢

  جدة  -  الرياضى األهلي النادي  في التنفيذي للمكتب  سابق رئيس ➢

  بجدة االهلي  بالنادي والفخريين أعضاءالشرف   هيئة سابق  عام أمين ➢

  ميركيةاأل المتحدة الواليات/ السعودية اإلسالمية األكاديمية إدارة مجلس عضو ➢

  األمريكية المتحدة الواليات  -  الهجرة دار مركز رئيس ➢

  األمريكية المتحدة الواليات العربي، المسلم الشباب  رابطة  إدارة مجلس عضو ➢

   أميركا لشمال اإلسالمي اإلتحاد في عضو ➢

  باميركا المسلمين الطلبة إتحاد في عضو ➢

  بأميركا  العرب الطلبة إتحاد في عضو ➢

  األمريكية المتحدة الواليات ، شبابية ونوادي ومنظمات يةمدن عدّة فى عضو ➢

  بجدة األهلي بالنادي شرف عضو ➢
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   :اللغــــــات
  

   ) ممتاز ( انجليزي ➢

  )ممتاز( عربي ➢

   )الفهم مستوى( الفرنسية اللغة ➢

   )الفهم مستوى(  األوردية ➢

  ممتاز :اآللي الحاسب ➢
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  : والنشاطات الهوايات
  

  والبحث القراءة ➢

  القدم كرة ➢

  السباحة ➢

   المشي رياضة  ➢

  
  

  

  

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


