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المادة (  : ) 1تمهيد :
 1/1تنظم هذه الالئحة تشيييكيل لجنة المراجعة في الشييير ة ومهمات وضيييوابط واجراءات عملها
وقواعد اختيار اعضييائها و يفية ترشييحهم ومدة عضييويتهم ومكافآتهم وآلية تعيين أعضييائها
بشكل مؤقت في حال شغور أحد مقاعد اللجنة.
 2/1تخضع هذه الالئحة ألحكام نظام الشر ات ،ونظام السوق المالية ولوائحهما التنفيذية ،
وأحكام النظام األساسي للشر ة وقواعد التسجيل واالدراج ،والئحة حو مة الشر ات
المساهمة المدرجة في السوق المالية السعودية و أنظمة مؤسسة النقد العربي السعودي
وتسترشد بأفضل الممارسات بما يتناسب مع طبيعة نشاط الشر ة وعملياتها.
 3/1يتعين على اإلدارة التنفيذية بالشر ة تزويد أعضاء مجلس اإلدارة واألعضاء غير التنفيذيين
بوجه خاص ولجان الشييير ة بجميع المعلومات والبيانات والوثائق والسيييجالت الالزمة على
أن تكون املة و واضييحة وصييحيحة وغير مضييللة و في الوقت المناسييب لتمكينهم من أداء
واجباتهم ومهامهم.
 4/1يجب على أعضييييياء مجلس اإلدارة وأعضييييياء لجان المجلس و بار التنفيذيين في الشييييير ة
ممارسة صالحياتهم وتنفيذ واجباتهم بما تقتضيه مصلحة الشر ة.
 5/1يجب على الشييير ة إحترام األنظمة واللوائح وإلتزامها باإلفصيييان عن المعلومات الجوهرية
للمساهمين والدائنين وأصحاب المصالح.
المادة (  : ) 2تعريفات :
تنطبق التعريفات الواردة في قائمة الم صطلحات الم ستخدمة في لوائح هيئة ال سوق المالية وقواعدها
والئحة حو مة الشيييييير ات على هذه الالئحة ما لم يقضييييييي سييييييياق النو بغير ل  ،ويقصيييييييد
بالمصطلحات والعبارات أدناه في هذه الالئحة المعاني الموضحة لها:
الالئحة :الئحة عمل لجنة المراجعة في الشر ة
الشركة :شر ة األهلي للتكافل.
مجلس اإلدارة :مجلس إدارة الشر ة.
اللجنة :لجنة المراجعة في الشر ة.
كبار التنفيذيين أو اإلدارة التنفيذية  :األشخاص المنوط بهم إدارة عمليات الشر ة اليومية  ،واقتران
القرارات االستراتيجية وتنفيذها  ،الرئيس التنفيذي ونوابه والمدير المالي والمدراء التنفيذيين .
مراجع الحسابات  :مراجع حسابات الشر ة.
المراجع الداخلي  :المراجع الداخلي للشر ة.
أ صحاب الم صالح  :ل من له م صلحة مع ال شر ة  ،العاملين  ،والدائنين  ،والعمالء ،والموردين،
والمجتمع.
الجمعية العامة :الجمعية العامة للشر ة ( العادية أو غير العادية)
النظام :النظام األسيياسييي للشيير ة ،ونظام السييوق المالية ولوائحه التنفيذية ،ونظام الشيير ات ولوائحه
التنفيذية وأي تعليمات أو قرارات ات عالقة صادره من هيئة السوق المالية أو من الجهات الرقابية
أو اإلشرافية.
مؤسسة النقد:مؤسسة النقد العربي السعودي.
الئحة حوكمة ال شركات :الئحة حو مة شر ات الم ساهمة المدرجة في ال سوق ال صادرة عن مجلس
هيئييية السييييييوق المييياليييية بموجيييب القرار رقم (  )8-16-2017وتييياريخ  1438/5/16الموافق
.2017/2/13
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المادة (  : ) 3تشكيل لجنة المراجعة :
 1/3تشيييييكل لجنة المراجعة بقرار من الجمعية العامة العادية للشييييير ة من غير أعضييييياء مجلس
اإلدارة التنفيذيين سواء من المساهمين او من غيرهم ،على أن يكون من بينهم عضو مستقل
على األقل و يجب اال يقل عدد أع ضاء اللجنة عن ثالثة وال يزيد عن خمسة وأن يكون من
بينهم مختو بالشييييؤون المالية والمحاسييييبية ،ويحدد في القرار مدة عضييييويتهم على أن ال
تتجاوز مدة عضوية المجلس وفق قواعد وشروط العضوية المبينة في هذه الالئحة ويجب
أن تكون غالبية األعضاء من خارج مجلس اإلدارة.
2/3

تصدر الجمعية العامة للشر ة – بنا ًء على إقتران من مجلس اإلدارة – الئحة عمل لجنة
المراجعة على أن تشمل هذه الالئحة ضوابط وإجراءات عمل اللجنة ومهامها وقواعد
إختيار أعضائها و يفية ترشحهم  ،ومدة عضويتهم  ،ومكافآتهم  ،وآلية تعيين أعضائها
بشكل مؤقت في حال شغور أحد مقاعد اللجنة.

المادة (  : ) 4غرض ومرجعية لجنة المراجعة :
تقوم لجنيية المراجعيية بمعيياونيية مجلس اإلدارة في أداء واجبيياتييه والقيييام بمسييييييئولييياتييه المتعلقيية
باالختصيييياصييييات و المهام والمسييييئوليات وفق ما جاء في هذه الالئحة أو التي تحال إليها من مجلس
اإلدارة  ،وتكون مرجعية لجنة المراجعة لمجلس اإلدارة وتكون مسييييييؤولة أمام المجلس ويجب على
اللجنة  ،أن تبلغ مجلس اإلدارة بما تتوصييل إليه من نتائج أو ما تتخذه من قرارات بشييفافية وعرض
محاضرها المت ضمنة نتائج أعمالها وقراراتها وتوجيهاتها وتو صياتها وأي تقارير صادرة عنها الى
مجلس اإلدارة بصفة دورية وعلى مجلس اإلدارة أن يتابع عمل اللجنة بإنتظام للتحقق من ممارستها
لألعمال المو لة لها و تشمل األعمال األخرى على النحو التالي:
إلتزام الشر ة بالتقيد بالمتطلبات التنظيمية .
أ)
ب ) نزاهة البيانات المالية وعملية إعداد التقارير المالية وعمليات اإلفصان في الشر ة.
ج ) مؤهالت وإعتماد الشر ة على شر ة مراجعة مستقلة ( " المراجع الخارجي " ).
تقييم وتنسيق أداء وظيفة المراجعة الداخلية في الشر ة والمراجعين الخارجيين.
د)
توفير تأ يد إلى مجلس اإلدارة فيما يتعلق بمالءمة وفعالية نظام الرقابة الداخلية في
ه)
الشر ة.
و ) تولي مسؤوليات التبليغ والرقابة واإللتزام الداخليين بمكافحة غسيل األموال.
ز ) مراجعة تقارير الخبير اإل تواري وضمان إلتزام الشر ة بمقترحات وتوصيات
الخبير اإل تواري.
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المادة (  : ) 5قواعد وشروط العضوية في اللجنة وأمانة سر اللجنة ومدتها:
 1/5يجب أن ال يقل عدد أعضيييييياء اللجنة عن ثالثة وال يزيد عن خمسيييييية ويكون بينهم مختو
بالشيييييؤون المالية والمحاسيييييبية  ،و ل بقرار يصيييييدر من مجلس اإلدارة يوصيييييي فيه بعدد
أعضيياء اللجنة ويقترن أسييماء المرشييحين لرئاسيية وعضييوية اللجنة ويرفع ل الى الجمعية
العامة العادية إلعتماده.
يجب أن يمتل ما ال يقل عن عضوين ،بمن فيهم رئيس لجنة المراجعة ،معرفة وخبرة
2/5
حديثة و ات صلة في المحاسبة واإلدارة المالية واإلفصان المالي.
يجب أن يمتل أعضاء لجنة المراجعة مهارات في التفاعل مع بار المسؤولين التنفيذيين
3/5
في الشر ة والمراجعين الخارجيين واألطراف األخرى ات العالقة.
3/5

أ ن يكون أعضيياء اللجنة من غير أعضيياء مجلس اإلدارة التنفيذيين سييواء من المسيياهمين أو
من غيرهم على أن يكون من بينهم عضييييو مسييييتقل على األقل ويفضييييل أن يكونوا جميعهم
أعضيييياء مسييييتقليين وال يجوز أن يكون عضييييوا ً في اللجنة أي من أعضيييياء مجلس اإلدارة
التنفيذيين أو من بار التنفيذيين في الشر ة أو في الشر ات التي تسيطر عليها الشر ة.
اليجوز أن يكون عضييييييوا ً في لجنيية المراجعيية من يعمييل أو ييان يعمييل خالل السيييييينتين
الماضيتين في اإلدارة التنفيذية أو المالية للشر ة أو لدى مراجع حسابات الشر ة .

5/5

يجب أن يضمن مجلس اإلدارة أن أعضاء لجنة المراجعة مؤهلين للوفاء بمسؤولياتهم.ويجب

4/5

أن يمتل عضوان على األقل من أعضاء اللجنة بمن فيهما رئيس اللجنة،خبرات حديثة و
ات صلة في مجال المحاسبة و اإلدارة المالية.
6/5

7/5
8/5
9/5

تكون مدة عضوية اللجنة من بداية دورة مجلس اإلدارة وتنتهي بإنتهاء أعمال دورة المجلس
مع األخذ في اإلعتبار حاالت إنتهاء عضيييوية أحد من األعضييياء خالل المدة وفق ماجاء في
هذه الالئحة.
اليجوز أن يكون رئيس مجلس اإلدارة رئيسا ً أو عضوا ً في اللجنة.

اليجوز أن يكون عضوا في لجنة مراجعة أي شر ة في قطاع التأمين.
اليجوز أن يعمل في لجنة المراجعة لما يزيد عن أربع شر ات مساهمة مدرجة في ات
الوقت.
 10/5اليجوز أن يكون له أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في أعمال الشر ة والعقود المبرمة
من قبلها.
 11/5اليجوز أن يشارك في أي أعمال قد تنافس الشر ة أو العمل في نشاطات تؤديها الشر ة.
 12/5يحدد مجلس اإلدارة ،سنويا على األقل ،إ ا ما ان أعضاء لجنة المراجعة مستقليين
عن إدارة الشر ة.
 13/5أمين سر لجنة المراجعة :
أ ) تقوم لجنة المراجعة بتعيين أمين سر للجنة المراجعة من موظفي الشر ة.
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ب ) يتولى أمين سييير لجنة المراجعة المهام اإلدارية للجنة المراجعة ،والتي تشيييمل ولكن
دون االقتصار على :
(  ) 1التنسيق مع أعضاء لجنة المراجعة لترتيب اجتماعاتها.
(  ) 2إعداد جداول أعمال االجتماعات.
(  ) 3إر سال الدعوات إلى المراجعين الخارجيين وإلى موظفي ال شر ة الذي يطلب
حضورهم في االجتماعات.
(  ) 4إعداد وختم محاضر االجتماعات إلى جانب رئيس اللجنة.
(  ) 5التأ د من توقيع محاضر االجتماعات.
(  ) 6حماية وحفظ محاضر االجتماعات في سجل خاص محدد للجنة المراجعة.
ج ) ال يجوز ألمين سيييييير لجنة المراجعة العمل أمين سيييييير ألي لجان أخرى لمجلس
اإلدارة.
المادة (  : ) 6انتهاء العضوية في لجنة المراجعة وتعيين البديل :
تنتهي العضوية في لجنة المراجعة في الحاالت التالية:
1/6

انتهاء مدة اللجنة وفق ما جاء في هذه الالئحة.

2/6

طلب العضييو االسييتقالة من عضييوية اللجنة مع بيان األسييباب وموافقة مجلس اإلدارة عليها،
ويرفع طلب اإلسيييتقالة الى رئيس المجلس لعرضيييها على المجلس والبت فيها بعد مشييياورة
أعضاء اللجنة اآلخرين.

3/6

إعفاء مجلس اإلدارة ألي عضو من عضوية اللجنة بعد مشاورة أعضاء اللجنة اآلخرين مع
بيان أسييباب ل  ،أو إ ا ان ل بسييبب االخالل بقواعد وشييروط العضييوية أو واجبات أو
مسؤوليات العضو وفق ما جاء في هذه الالئحة.

4/6

عند انتهاء عضيييوية أي من أعضييياء اللجنة ألي سيييبب فلمجلس اإلدارة تعيين عضيييوا ً آخر
بديالً للعضو المنهية عضويته ليكمل المدة المتبقية لسلفه ،ويعرض هذا التعيين على الجمعية
العامة في أول اجتماع الحق لها.

المادة (  : ) 7مهام ومسؤوليات لجنة المراجعة:
تختو لجنة المراجعة بمراقبة أعمال الشيير ة والتحقق من سييالمة ونزاهة التقارير والقوائم المالية
وأنظمة الرقابة الداخلية فيها  ،وتشييييمل مهام اللجنة بصييييفة خاصيييية المبين أدناه ،الى جانب أي مهام
ومسئوليات أخرى يو لها لها مجلس اإلدارة
التقارير المالية:
1/7
 1/1/7دراسة القوائم المالية األولية والسنوية للشر ة قبل عرضها على مجلس اإلدارة وابداء رأيها
والتوصية في شأنها لضمان نزاهتها وعدالتها وشفافيتها.
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 2/1/7ابداء الرأي الفني – بنا ًء على طلب مجلس اإلدارة فيما ا ا ان تقرير مجلس اإلدارة والقوائم
المالية للشيييييير ة عادلة ومتوازنة ومفهومة وتتضييييييمن المعلومات التي تتيح للمسييييييياهمين
والمستثمرين تقييم المر ز المالي للشر ة وادائها ونمو ج عملها واستراتيجيتها.
 3/1/7دراسة أي مسائل مهمة أو غير مألوفة تتضمنها التقارير المالية .
 4/1/7البحث بدقة في أي مسيييييائل يثيرها المدير المالي للشييييير ة أو من يتولى مهامه أو مسيييييؤول
اإللتزام في الشر ة أو مراجع الحسابات.
 5/1/7التحقق من التقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية الواردة في التقارير المالية.
 6/1/7دراسة السياسات المحاسبية المتبعة في الشر ة وابداء الرأي والتوصية لمجلس اإلدارة في
شأنها.

 2/7المراجعة الداخلية :
 1/2/7دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية وإدارة المخاطرفي الشر ة.
 2/2/7دراسيية تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ اإلجراءات التصييحيحية للملحوظات الواردة
فيها.
 3/2/7الرقابة واإلشييييييراف على أداء وأنشييييييطة المراجع الداخلي أو إدارة المراجعة الداخلية في
الشيير ة للتحقق من توافر الموارد الالزمة وفعاليتها في اداء األعمال و المهام المنوطة بها،
وإ ا لم يكن للشيييير ة مراجع داخلي  ،فعلى اللجنة تقديم توصيييييتها الى المجلس بشييييأن مدى
الحاجة الى تعيينه.
 4/2/7التوصييية لمجلس اإلدارة بتعيين مدير وحدة أو ادارة المراجعة الداخلية أو المراجع الداخلي
واقتران مكافآته.
 5/2/7تجتمع اللجنة بصفة دورية مع المراجع الداخلي مرتين على األقل في السنة.
 3/7مراجع الحسابات :
 1/3/7التوصيية لمجلس اإلدارة بترشييح مراجعي الحسيابات وعزلهم وتحديد أتعابهم وتقييم أدائهم،
بعد التحقق من استقاللهم ومراجعة نطاق عملهم وشروط التعاقد معهم.
 2/3/7التحقق من استقالل مراجع الحسابات وموضوعيته و عدالته ومدى فاعلية أعمال المراجعة
 ،مع األخذ في االعتبار القواعد و المعايير ات الصلة.
 3/3/7مراجعة خطة مراجع حسيييييابات الشييييير ة وأعماله والتحقق من عدم تقديمه أعماالً فنية أو
إدارية تخرج عن نطاق اعمال المراجعة وإبداء مرئياتها حيال ل .
 4/3/7اإلجابة عن استفسارات مراجع حسابات الشر ة.
 5/3/7دراسة تقرير مراجع الحسابات ومالحظاته على القوائم المالية ومتابعة ما أتخذ بشأنها.
 6/3/7تجتمع اللجنة بصفة دورية مع مراجع حسابات الشر ة مرتين على األقل في السنة.
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ضمان االلتزام :
4/7
 1/4/7مراج عة ن تائج ت قارير الج هات الر قاب ية والتحقق من ات خا الشيييييير ة اإلجراءات الالز مة
بشأنها.
 2/4/7التحقق من التزام الشر ة باألنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ات العالقة.
 3/4/7مراجعة العقود والتعامالت المقترن ان تجريها الشيييييير ة مع األطراف وي العالقة وتقديم
مرئياتها حيال ل إلى مجلس اإلدارة.
 4/4/7رفع ما تراه من مسيييييييائل ترى ضييييييرورة اتخا اجراء بشيييييييأنها الى مجلس اإلدارة وابداء
توصياتها باالجراءات التي يتعين اتخا ها.
 5/4/7اإلشراف على دائرة اإللتزام للتأ د من إستقالليتها وصالحيتها في تنفيذ عملها دون أي
عوائق.
 6/4/7إجراء مراجعة مع مسؤول اإللتزام لخطة اإللتزام ومراقبتها ومراقبة تطبيقها.
 7/4/7مراجعة تقارير دائرة اإللتزام وتقديم التوصيات إلى مجلس اإلدارة.
 8/4/7تقييم فاءة وفعالية وموضوعية دائرة اإللتزام.
 9/4/7بعد الحصول على عدم ممانعة خطية من مؤسسة النقد العربي السعودي ،تعيين أو عزل
رئيس دائرة اإللتزام أو مسؤول اإللتزام.
 10/4/7تحديد التعويض ،بما في ل الرواتب والعالوات والدفعات األخرى لدائرة اإللتزام والتأ د
من ون تل المبالغ تتوافق وسياسات مجلس اإلدارة.

5/7
1/5/7
2/5/7
3/5/7
4/5/7

الخبير األكتواري :
مراجعة تقارير الخبير األ تواري وتقديم التوصيات إلى مجلس اإلدارة.
ضمان التزام الشر ة بالمقترحات والتوصيات المقدمة من قبل الخبير األ تواري حسبما
تقتضيه مؤسسة النقد العربي السعودي.
التنسيق مع المراجعين الخارجيين لمناقشة تقارير الخبير اإل تواري المتعلقة بالبيانات
المالية ومالءمة المخصصات الفنية واإلحتياطيات المقررة من قبل اإل تواري.
إجراء تقييم مع المراجع الخارجي للرقابة الداخلية وتقدير ألصول الشر ة ومالءتها.
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 6/7الشؤون التنظيمية :
 1/6/7مراجعة التقارير الصادرة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي والجهات التنظيمية
األخرى ،بما في ل التقارير المتعلقة بأي مخالفات تنظيمية أو إجراءات تصويبية مطلوبة
 ،وتقديم التوصيات إلى مجلس اإلدارة.
 2/6/7المتابعة مع الشر ة فيما يتعلق بالتقارير التنظيمية وأي إجراءات تصويبية متخذة ،وتقديم
التوصيات إلى مجلس اإلدارة.

المادة (  : ) 8حدوث تعارض بين لجنة المراجعة ومجلس اإلدارة:
إ ا حدث تعارض بين توصيييات لجنة المراجعة وقرارات مجلس اإلدارة أو إ ا رفض المجلس األخذ
بتوصييييية اللجنة بشييييأن تعيين مراجع حسييييابات الشيييير ة وعزله وتحديد أتعابه وتقييم ادائه أو تعيين
المراجع الداخلي فيجب تضيييمين تقرير مجلس اإلدارة توصيييية اللجنة ومبرراتها وأسيييباب عدم أخذه
بها.
المادة (  : ) 9ترتيب تقديم الملحوظات:
على لجنة المراجعة وضييييييع الية تتيح للعاملين في الشيييييير ة تقديم ملحوظاتهم بشييييييأن أي تجاوز في
التقارير المالية أو غيرها بسيييرية  ،وعلى اللجنة التحقق من تطبيق هذه اآللية بإجراء تحقيق مسيييتقل
يتناسب مع حجم الخطأ أو التجاوز وعمل اجراءات متابعة مناسبة.
المادة (  : ) 10اإلبالغ عن الممارسات المخالفة:
على لجنة المراجعة اقتران ما يلزم من سيييياسيييات أو اجراءات يتبعها أصيييحاب المصيييالح في تقديم
شكاواهم أو اإلبالغ عن الممارسات المخالفة  ،مع مراعاة مايلي:
 1/10تيسييير ابالغ أصييحاب المصييالح ( بمن فيهم العاملون في الشيير ة )  ،مجلس اإلدارة بما قد
يصيييدر عن اإلدارة التنفيذية من تصيييرفات أو ممارسيييات تخالو األنظمة واللوائح والقواعد
المرعية أو تثير الريبة في القوائم المالية أو أنظمة الرقابة الداخلية أو غيرها  ،سيييييواء انت
تل التصرفات أو الممارسات في مواجهتهم أو لم تكن  ،واجراء التحقيق الالزم بشأنها.
 2/10الحفاظ على سييييرية اجراءات البالغ بتيسييييير االتصييييال المباشيييير بعضييييو مسييييتقل في لجنة
المراجعة أو غيرها من اللجان المختصة.
 3/10تكليو شخو مختو بتلقي شكاوى أو بالغات أصحاب المصالح والتعامل معها.
 4/10تخصيو هاتو أو بريد الكتروني لتلقي الشكاوى.
 5/10توفير الحماية الالزمة ألصحاب المصالح.
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المادة (  : ) 11التقرير السنوي للجنة المراجعة:
 1/11على لجنة المراجعة إعداد تقريرسينوي يشيتمل على تفاصييل أدائها الختصياصياتها ومهامها
المن صوص عليها في نظام ال شر ات ولوائحه التنفيذية  ،على أن يت ضمن تو صياتها ورأيها
في مدى فاية نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر في الشر ة.
 2/11يجب أن يودع مجلس اإلدارة نسييييييخا ً افية من تقرير لجنة المراجعة في مر ز الشيييييير ة
الرئيس وأن ينشييير في الموقع اإللكتروني للشييير ة والموقع اإللكتروني للشييير ات المدرجة
عند نشر الدعوة إلنعقاد الجمعية العامة لتمكين ل من يرغب من المساهمين الحصول على
نسخة منه ويتلى التقرير أثناء انعقاد الجمعية العامة.
المادة (  : ) 12صالحيات لجنة المراجعة :
باإلضيييافة الى أي صيييالحيات تمنحها هذه الالئحة للجنة أو أي صيييالحيات وتفويض باتخا قرارات
يمنحهييا لهييا مجلس اإلدارة فييإنييه يحق للجنيية المراجعيية في سييييييبيييل القيييام بواجبيياتهييا وأداء مهييامهييا
ومسئولياتها ما يلي:
 1/12االطالع على سجالت الشر ة ووثائقها.
 2/12طلب أي إيضان أو بيان من أعضاء مجلس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية.
 3/12طلب اإلجتماع مع العضييييييو المنتدب و الرئيس التفيذي أو المدير المالي أو أي عضييييييو من
اإلدارة التنفيذية متى ما اسيييتدعت الحاجة  ،وللجنة الطلب من رئيس المجلس دعوة المجلس
لإلجتماع متى ما أستلزم األمر.
 4/12الطلب من مجلس اإلدارة دعوة الجمعية العامة للشيييييير ة لالنعقاد إ ا أعاق مجلس اإلدارة
عملها او تعرضت الشر ة ألضرار او خسائر جسيمة.
 5/12تشكيل لجنة متخصصة أو أ ثر أو فريق عمل من أعضاء اللجنة أو إدارة الشر ة أو غيرهم
من إسييتشيياريين أو مختصييين ألداء مهمة أو مهام محددة وفق ما تقرره اللجنة وتنتهي مدتها
بانتهاء عملها أو وفق ما تقرره اللجنة  ،وترفع اللجنة التوصييية بمكافأتهم الى مجلس اإلدارة
لالعتماد  ،مع مراعاة ماجاء في المادة ( )13من هذه الالئحة .
المادة (  : ) 13االستعانة والمشورة :
للجنة المراجعة في سبيل القيام بمهماتها وم سؤولياتها اال ستعانة وطلب الم شورة بمن تراه من داخل
الشر ة أو من خارجها على النحو التالي:
 1/13يجب على الشر ة توفير جميع الخدمات اإلدارية الالزمة للجنة للقيام بمهماتها ومسئولياتها.
 2/13يجوز للجنة المراجعة االسيييتعانة بأي عضيييو من أعضييياء مجلس اإلدارة او اإلدارة التنفيذية
أو أي من موظفي الشر ة ،أو بأي من المكاتب االستشارية المرتبطة باتفاقيات مع الشر ة،
ما يجوز لها تكليو او االسييييييتعانة بخبراء ومختصييييييين افراد او جهات اسييييييتشييييييارية او
متخصييصيية لغرض الحصييول على المشييورة او المسيياعدة او النصييح او القيام بدراسييات او
تدقيق او فحو سييييييجالت في أي أمر تحتاج اليه مما هو يدخل في نطاق عملها وفقا ً لهذه
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الالئحة وفي حدود صالحياتها  ،على أن يضمن ل في محضر اجتماع اللجنة مع بيان اسم
الخبير أو اإلستشاري وعالقته بالشر ة أو اإلدارة التنفيذية.
 3/13على اللجنة ان تؤ د وتحرص مع من يتم االسييييييتعانة به وفقا ً ألحكام الفقرة ( )2/13من هذه
المادة ضرورة االلتزام بالمحافظة على سرية المعلومات والبيانات الخا صة بالشر ة وعدم
إ اعة او استخدام ل في غير األغراض المحددة لها.
المادة (  : ) 14اجتماعات وضوابط عمل لجنة المراجعة :
تعقد اللجنة اجتماعاتها وفقا ً للضوابط التالية:
 1/14تعقد اللجنة اجتماعاتها بصييييفة دورية و لما دعت الحاجة على اال تقل عن أربعة اجتماعات
خالل السنة المالية الواحدة.
 2/14تعقد اللجنة اجتماعاتها بدعوة من رئيسييها أو من خالل امين سيير اللجنة بالتنسيييق مع رئيس
اللجنة واعضيائها ،أو بنا ًء على طلب عضيوين من أعضيائها ،ويجوز لرئيس مجلس اإلدارة
او مجلس االدارة طلييب عقييد اجتميياع للجنيية متى مييا دعييت الحيياجيية  ،مييا يجوز لمراجع
حسييييييابات الشيييييير ة او المراجع الداخلي طلب االجتماع مع اللجنة لما دعت الحاجة لذل
،وللعضييييو المنتدب و الرئيس التنفيذي او المدير المالي طلب اجتماع للجنة متى ما اسييييتلزم
االمر .
 3/14تراعي اللجنة عقد اجتماعاتها بما يتناسييب مع المواعيد النظامية لنشيير القوائم المالية األولية
والسييينوية ،ومراعاة مواعيد اجتماعات مجلس اإلدارة ما أمكن ليتسييينى لها تقديم توصيييياتها
وقراراتها وتقاريرها الى المجلس للبت فيها في الوقت المناسييييب وخاصيييية عند وجود أمور
جوهرية تلتزم الشر ة اإلفصان عنها وفقا ً للنظام.
 4/14في حالة تعذر حضييييييور رئيس اللجنة ألي اجتماع يجوز له تفويض أحد أعضييييييائها لترأ
االجتماع المحدد على أن يكون خطيا ً بالتسييييليم او بالفا س أو بالبريد اإللكتروني ،وفي حالة
غيابه الطارئ وتعذر التفويض يختار األعضاء اآلخرين من بينهم رئيسا ً لألجتماع المحدد.
 5/14يشترط لصحة اجتماعات اللجنة حضور اغلبية أعضائها.
 6/14اليحق ألي عضييييو في مجلس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية عدا أمين سيييير اللجنة وأعضييييائها
حضور اجتماعاتها إال إ ا طلبت اللجنة اإلستماع اليه أو الحصول على مشورته .
 7/14يجوز أن تقوم اللجنة بعقد اجتماعاتها عن طريق وسيييييائل التقنية الحديثة (سيييييواء بواسيييييطة
الهاتو المسييموع أو المرئي أو أي وسيييلة أخرى يتفق عليها االعضيياء) ،ما يجوز للعضييو
ان يثبت حضوره ألي من اجتماعات اللجنة بالمشار ة الهاتفية المسموعة او المرئية أو أي
وسيييلة أخرى مقبولة و ل عند الضييرورة بموافقة األعضيياء االخرين ،وينطبق على صييحة
هذه االجتماعات وصيييحة مشيييار ة أي عضيييو ما ينطبق على الحضيييور اصيييالة من ناحية
نصاب عقد االجتماعات والتصويت واعتماد محاضرها أو قراراتها.
 8/14تصيييدر قرارات اللجنة وتوصيييياتها وتوجيهاتها بأغلبية أصيييوات الحاضيييرين وعند تسييياوي
األصييوات يرجح الجانب الذي صييوت معه رئيس اإلجتماع واليجوز لعضييو اللجنة االمتناع
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عن التصييييويت على قراراتها أو توصييييياتها مع مراعاة الفقرة ( )5من المادة ( )16من هذه
الالئحة.
 9/14يجوز أن تقوم اللجنة في الحاالت العاجلة بإصيييييييدار قراراتها وتوصييييييياتها وتوجيهاتها
وتقاريرها بالتمرير عن طريق عر ضها على افة األع ضاء متفرقين ،على ان يتم عر ضها
في اول اجتماع الحق وتضمينها في محضر ل االجتماع.
 10/14ال يجوز لعضييييييو اللجنة أن ينيب غيره في حضييييييور اجتماعات اللجنة و التصييييييويت على
قراراتها وتوصياتها.
 11/14توثق اجتماعات اللجنة بنا ًء على ما جاء في المادة ( )15من هذه الالئحة.
المادة (  : ) 15توثيق اجتماعات اللجنة :
 1/15يعد امين سر اللجنة مسودة محضر لكل اجتماع يدون فيه تاريخ االجتماع ومكانه او وسيلة
عقد االجتماع وأسييييييماء الحاضييييييرين والغائبين وملخو مناقشيييييية ما تم التوصييييييل اليه من
توصيات او توجيهات او قرارات.
 2/15يرسل امين السر مسودة محضر ل اجتماع الى رئيس وأعضاء اللجنة لالطالع وابداء أي
مالحظات عليها.
 3/15توثق مداوالت اللجنة ومناقشيياتها وقراراتها وتوصييياتها في محاضيير يدونها أمين السيير مع
بيان أي تحفظات إن وجدت ألي من األعضاء والحاضرين وتوقع هذه المحاضر من جميع
األعضاء الحاضرين وأمين السر.
 4/15تنظم محاضييير ووثائق ومراسيييالت ل اجتماع وتحفظ في ملو خاص يسيييهل الرجوع اليه
عند الحاجة.
 5/15تكون محاضيييير اللجنة سييييرية اليجوز االطالع عليها أو الحصييييول على نسييييخ منها اال من
أعضييييييياء مجلس اإلدارة والمراجع الداخلي وفيما عدا ل يكون بنا ًء على طلب وموافقة
اللجنة على ل .
المادة (  : ) 16واجبات ومسؤوليات عضو لجنة المراجعة :
ً
يتعين على ل عضيييو في لجنة المراجعة في سيييبيل القيام بمهامه في اللجنة وفقا ألحكام هذه الالئحة
االلتزام بما يلي:
 1/16االنتظام في حضيييور اجتماعات اللجنة والمشيييار ة الفعالة في اعمالها ،وعلى العضيييو الذي
يطرأ ما يسيييييتوجب غيابه او عدم مشيييييار ته في أي اجتماع ان يخطر رئيس اللجنة أو امين
السر بذل .
 2/16المحافظة على اسييرار الشيير ة وال يجوز لعضييو اللجنة ان يذيع الى المسيياهمين او الغير ما
وقو عليه من معلومات او بيانات او اسييرار الشيير ة بسييبب عضييويته في اللجنة واال وجب
على مجلس اإلدارة اعفاءه فض يالً عن مسييائلته عن التعويض عن أي ضييرر قد يترتب على
ل .
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 3/16اإللتزام بمبادئ الصييدق واألمانة والوالء والعناية واإلهتمام بمصييالح الشيير ة والمسيياهمين
وتقديمها على مصلحته الشخصية.
 4/16ان يفصح للجنة إ ا لم تتوافق عضويته مع شروط وضوابط العضوية في هذه الالئحة أو إ ا
طرأ مستقبالً ما يتعارض مع تل الشروط والضوابط.
 5/16أن يفصييح للجنة عن أي مصييلحة مباشييرة او غير مباشييرة له في الموضييوعات المعروضيية
امام اللجنة او عن أي اعمال وعقود تتم لحسيياب الشيير ة وله فيها مصييلحة مباشييرة أو غير
مباشييرة واثبات ل في محضيير االجتماع ،وال يجوز له االشييتراك في أي قرار او توصييه
في هذا الشأن.
 6/16يجب على رئيس اللجنة أو من ينيبه من أعضائها حضور الجمعيات العامة للشر ة لإلجابة
على أسئلة المساهمين فيما يخصها.
 7/16ف ي جميع األحوال ينطبق على عضييييييو اللجنية ميا ينطبق على عضييييييو مجلس اإلدارة من
واجبات ومسئوليات وفق النظام ولوائح الشر ة الداخلية.

المادة (  : ) 17سياسة مكافآت وبدالت أعضاء لجنة المراجعة وأمين السر :
 1/17مكافأة سنوية قدرها ( 90,000تسعون ألو لاير) لاير لرئيس اللجنة
و ( 75,000خمسة و سبعون ألو لاير) لكل عضو من األعضاء االخرين على ان يكون
استحقاق هذه المكافـأة متناسبا ً مع عدد االجتماعات التي يحضرها العضو خالل السنة.
 2/17بدل حضور لكل اجتماع من اجتماعات اللجنة قدره  5,000لاير
لكل عضو من األعضاء.
 3/17توفر الشر ة تذا ر السفر بدرجة األعمال مع المواصالت باإلضافة الى منح بدل
مصاريو إقامة بمبلغ  2,500لاير في اليوم و ل للعضو الغير مقيم أو موجود في مدينة
اإلجتماع.
 4/17بدل مصاريو إقامة مقطوع قدره  2,500لاير ألي عضو من أعضاء اللجنة عند اضطراره
لإلقامة في مدينة مكان االجتماع للحضور اصالة ألي اجتماع من اجتماع اللجنة من مدينة
إقامته داخل المملكة العربية السعودية.
 5/17ترفع اللجنة التوصية الى مجلس اإلدارة بالمكافأة السنوية ألمين سر اللجنة ،وتغطي الشر ة
المصيييييياريو المتعلقة به لتذا ر السييييييفر والمواصييييييالت واإلقامة وغيرها في ل ما يخو
شؤون اللجنة.
 6/17تصرف المكافآت وبدالت الحضور والبدالت األخرى ما ورد أعاله في نهاية السنة المالية
اال في حالة انتهاء عضييييوية أي عضييييو قبل نهاية السيييينة المالية فإنها تصييييرف عند انتهاء
العضوية.
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المادة (  : ) 18اإلفصاحات :
إلى جانب ما جاء في المادة ( )11من هذه الالئحة وأي افصاحات أخرى وفق النظام فإنه:
 1/18تفصح الشر ة في التقرير السنوي لمجلس اإلدارة عن أسماء رئيس وأعضاء اللجنة و صفة
العضييوية لكل عضييو وأي تغيير طرأ على ل و عدد اجتماعاتها وسييجل الحضييور خالل
السنة المالية.
 2/18تفصح الشر ة في التقرير السنوي لمجلس اإلدارة عن اجمالي ما تقاضاه أعضاء اللجنة من
مكافآت وبدالت خالل السنة المالية.
 3/18تزود الشر ة اإلدارة المختصة في هيئة السوق المالية بأسماء رئيس وأعضاء اللجنة وصفة
العضيييييوية خالل خمسييييية أيام من تاريخ تعيينهم وأيضيييييا ً أي تغييرات تطرأ على ل خالل
خمسة أيام من تاريخ حدوث التغييرات .
 4/18تفصييح الشيير ة في التقرير السيينوي لمجلس اإلدارة عن أي تعارض إن وجد بين توصيييات
اللجنة وقرارات المجلس وأسباب عدم األخذ بالتوصيات وفق ما جاء في المادة ( )8من هذه
الالئحة.
 5/18تفصح الشر ة عن أي معلومات أخرى ات عالقة باللجنة قد تطلبها هيئة السوق المالية من
وقت آلخر.

المادة (  : ) 19مراجعة الئحة عمل اللجنة:
تقوم لجنة المراجعة بمراجعة الئحة عمل اللجنة مرة على األقل سيييييينويا ً أو عند الضييييييرورة بهدف
التحسيييييين والتطوير المسيييييتمر واإللتزام بموا بة أي تغييرات أو تعديالت في النظام أو أي تعليمات
ات العالقة ورفع التوصيات واإلقتراحات بشأنها الى مجلس اإلدارة.
المادة (  : ) 20احكام عامة
 1/20التعد هذه الالئحة بديلة ألحكام النظام ولوائحة التنفيذية وفيما لم يرد بشيييييييأنه نو يتم فيه
الرجوع الى النظام وعند وجود أي تعارض بينها او أي فقرة أو أي مادة فيها وبين النظام
فإن أحكام النظام تسود وتبقى الفقرات والمواد األخرى قيد التطبيق.
 2/20لمجلس اإلدارة مراجعة هذه الالئحة عند الضيييييرورة بهدف التطوير والتحسيييييين المسيييييتمر
ولموا بة أي تعديالت قد تطرأ على النظام ،للوصول الى أفضل الممارسات المهنية.
 3/20يشييييييرف مجلس اإلدارة على تنفيذ هذه الالئحة وعلى رئيس وأعضيييييياء اللجنة تنفيذ ما جاء
فيها.
 4/20ال يجوز التعديل على هذه الالئحة اال بقرار اقتران أو توصييييييية من مجلس اإلدارة واعتماد
الجمعية العامة للشر ة.
 5/20للشييير ة نشييير هذه الالئحة او ملخصيييا ً لها على موقعها االلكتروني او من خالل أي وسييييلة
أخرى.
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 6/20يحق ألي مسيياهم االطالع على هذه الالئحة في مكاتب الشيير ة بالتنسيييق المسييبق مع إدارة
الشر ة في حال عدم نشرها على الموقع اإللكتروني للشر ة.
 7/20لمجلس اإلدارة حق تفسير او إيضان ما جاء في هذه الالئحة من احكام.
 8/20تكون هذه الالئحة نافذه من تاريخ اعتماد الجمعية العامة للشر ة لها.
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