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 املرجعية:

الالئحة  املادة )في ضوء  و  صدرت هذه  املالية  ( من الئحة حوكمة الشركات  51الفقرة )ه( من  الصادرة مجلس هيئة السوق 

- 8املعّدلة بقرار مجلس هيئة السوق املالية رقم    م13/2/2017ه املوافق  16/5/1437وتاريخ    2017-16-8القرار رقم  بموجب  

على اقتراح    بناء    - " تصدر الجمعية العامة للشركة  أن  ، والتي نصت على م18/1/2023املوافق    ه25/6/1444  وتاريخ  5-2023

وقواعد اختيار    ،ومهامها  ،جراءات عمل اللجنةإالئحة عمل لجنة املراجعة على أن تشمل هذه الالئحة ضوابط و   - مجلس اإلدارة

ترشيحهم  ،عضائهاأ عضويتهم  ،وكيفية  تعيينآو   ،ومكافآتهم  ،ومدة  مؤقت   لية  بشكل  أحد    أعضائها  شغور  حال  مقاعد  في 

ويقصد بالكلمات والعبارات الواردة في هذه االئحة املعاني املوضحة لها في لوائح هيئة السوق املالية ذات العالقة ما      (1) .اللجنة

 لم يقتض السياق خالف ذلك.

 تمهيد:  

عد لجنة املراجعة من اللجان الهامة في شركات املساهمة العامة املدرجة ملا تقوم به من دور جوهري وفّعال في أعمال املراجعة  
ُ
ت

الداخلية والخارجية وعملية الرقابة الداخلية وتطوير النظم والخطط املتعلقة بهذه األنشطة ومتابعة تنفيذها والتزام الشركة  

املالية السعودية أهمية خاصة للجنة املراجعة   وتوافقها مع األنظمة و  أنظمة هيئة السوق  املعايير املتعارف عليها. وقد أولت 

 وتعزيز إطار عملها وصالحياتها. وفيما يلي أبرز أهداف اللجنة:  

 أهداف اللجنة: 

الترتيبتات الختاصتتتتتتتتتتتتتتة بت دارة املراجعتة  التحقق من استتتتتتتتتتتتتأيفتاء وكفتايتة أعمتال املراجعتة التداخليتة من خالل مراجعتة فتاعليتة  .1

 الداخلية ومدى اسأيفائها وكفايتها.

التحقق من استتجابة إدارة الشتركة للمواضتيع التي يتم تحديدها ورصتدها من خالل نشتال وعمل اللجنة، خاصتة أعمال   .2

 املراجعة الداخلية والخارجية والتحقق من استقاللها.

وقيمتتتة املراجعتتتة التتتداخليتتتة من خالل ا ليتتتات املعمول بهتتتا م تتتل التقرير  التحقق من قبول وتفهم الشتتتتتتتتتتتتتركتتتة لتتتدور وعمتتتل   .3

 السنوي للمراجعة الداخلية.

 قياس وتقييم مستوى فعالية نظم الرقابة واملراجعة الداخلية في املجموعة  .4

 للجنة. التحقق من االلتزام باألنظمة والقوانين واملعايير والسياسات ذات العالقة بنطاق عمل ومهام ومسئوليات ا .5

 عضوية اللجنةالبند األول: قواعد وضوابط 

 للقواعد التالية:   
ً
 تشكل لجنة املراجعة بمجموعة صافوال )الشركة( وفقا

 .  مجلس  اإلدارة  للشركةتشكل لجنة املراجعة )اللجنة( بقرار   .أ

بينهم   .ب يزيد على خمسة، ويكون من  املراجعة عن ثالثة وال  أال يقل عدد أعضاء لجنة  املالية  يجب  بالشؤون  مختص 

 واملحاسبية. 

  أن تشكل اللجنة من أعضاء مجلس اإلدارة املستقلين أو غير التنفيذيين أو من املساهمين أو من غيرهم   .ج
 
وأال تضم أيا

على أن يكون من بينهم عضو مستقل على  من أعضاء مجلس اإلدارة التنفيذيين أو أي من كبار التنفيذيين بالشركة،  

 .األقل

 
  ، والتي عدلت م25/3/0820بتاريخ بموجب قرار الجمعية العامة للشركة في اجتماعها املنعقد مرة ألول عمل لجنة املراجعة ملجموعة صافوال  الئحةصدرت  (1)

 
الحقا

 م. 9/5/2019م وكذلك بتاريخ 13/2/2017  بتاريخبقرار من الجمعية العامة للشركة 
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من األعضاء املستقلين أو ممن ال تنطبق عليهم عوارض االستقالل    لجنة املراجعةنصف أعضاء  راعاة أن يكون  ينبغي م .د

 (2).الواردة في الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق املالية

في اإلدارة التنفيذية أو املالية للشركة أو لدى مراجع حسابات    كان يعمل خالل السنتين املاضيتين   يعمل أو  ال يجوز ملن  .ه

 في لجنة املراجعة.  الشركة
 
 في لجنة املراجعة، كما ال يجوز أن يكون رئيس مجلس إدارة الشركة عضوا

 
 أن يكون عضوا

في السوق في  عضوية لجان مراجعة في أكثر من خمس شركات مساهمة مدرجة لجنة املراجعة يشغل عضو  ال يشترل أ  .و

 آن وحد.

نتهاء دورة مجلس إدارة   نتهي فترة عضوية أعضائها بت مع بداية دورة مجلس إدارة الشركة و   مدة عضوية اللجنة   تبدأ .ز

 (3) .لفترة أو فترات مماثلة أخرى تعيينهم كما يجوز للمجلس إعادة  الشركة.

 للجنةقوم مجلس اإلدارة  ي .ح
 
، واذا لم يتم هذا التعيين من قبل املجلس، يختار أعضاء اللجنة  بتعيين أحد أعضائه رئيسا

 للجنة
 
 . (4) من األعضاء غير التنفيذيين أو املستقلين   -في الحالتين -على أن يكون  من بينهم رئيسا

 تنتهي عضوية لجنة املراجعة ب حدى الحاالت ا تية: .ل

 بمجلس اإلدارة من     صدور قرار (1
 
 .  عزل/ أو اسأبدال أي من / أو كل أعضاء اللجنة في أي وقت يراه مناسبا

 بموجب إبالغ لرئيس اللجنة وأمين سرها وتعد االستقالة نافذة من التاريخ املحدد في اإلبالغ.   استقالة عضو اللجنة (2

 اعاقة جسدية تمنعه من تأدية مهامه في اللجنة. ب اصابته   اودان األهلية فق (3

تغيب عن حضور ثالثة اجتماعات متتالية او خمسة اجتماعات متفرقة للجنة خالل مدة عضويته دون عذر  ال (4

 . يقبله مجلس اإلدارةمشروع 

 أو بموجب هذه االئحة. فقدانه، في أي وقت ألي من  (5
 
 متطلبات العضوية في اللجنة املقررة نظاما

أو كان عدد    أثناء مدة العضوية  ألي سبب من األسباب ا نف ذكرها او غيرها   في حال شغور أحد مقاعد عضوية اللجنة  .ي

 أو أعضاء في املركز أو املراكز الشاغرة على  األدنىأعضائها أقل من الحد  
 
، يكون ملجلس اإلدارة الحق في تعيين عضوا

 معايير عضوية اللجنة.  و أن يكون ممن تتوفر فيهم الخبرة الكافية 

 من فريق إدارة الشركة للقيام باإلعداد   .ك
 
تقوم اللجنة بتعيين أمين سر لها سواء من بين أعضائها أو ممن تراه مناسبا

الجتماعات وأعمال اللجنة وإعداد محاضرها وتوثيقها ومتابعة تنفيذ توصياتها وتوجيهاتها وقراراتها دون أن يكون له  

 حق التصويت.  

 ءات وضوابط عمل اللجنةالبند الثاني: اجتماعات وإجرا 

في مركز    ذلك تجتمع لجنة املراجعة بصفة دورية وذلك بواقع أربع مرات في السنة على األقل، وكلما دعت الحاجة إلى   .أ

الرئيس، أو في أي مكان آخر، ويجوز الجتماعات اللجنة أن تعقد بواسطة وسائل االتصال الحدي ة )املحادثة    الشركة

، ويجب إعداد محاضر اجتماعاتها والتي تتضمن ملخص مناقشاتها وتوصياتها  (Conference Callالهاتفية الجماعية( ) 

 وتوجيهاتها وقراراتها.  

   .ب
 
مسبقا اللجنة  اجتماعات  جدولة  املعين    –يتم  العام  بداية  الجدول  -قبل  ضمن  وذلك  العام  لكامل  سنوية  بصفة 

  .الجتماعات مجالس إدارة مجموعة صافوال ولجانها (Annual Meetings Calendar) السنوي 

 
فقرة استرشادية، والتي نصت على أنه "يجب أن يكون نصف عدد أعضاء لجنة املراجعة من األعضاء  من الئحة حوكمة الشركات 51)د( من املادة تعد الفقرة  )2(

 املستقلين أو ممن ال تنطبق عليهم عوارض االستقالل.." 
 

 مدة عضوية مجلس اإلدارة ملجموعة صافوال أربع سنوات.  (3)
 من الئحة حوكمة الشركات  51)ج( من املادة تعد الفقرة  ( 4)

 
."فقرة استرشادية، والتي نصت على أنه "يجب أن يكون رئيس لجنة املراجعة عضوا

 
 مستقال
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تجتمع لجنة املراجعة بصفة دورية مع مراجع حسابات الشركة، ومع املراجع الداخلي للشركة وملرة واحدة على األقل   .ج

 .في العام

 .جة إلى ذلكللمراجع الداخلي ومراجع الحسابات طلب االجتماع مع اللجنة كلما دعت الحا .د

يجوز للجنة أن تعقد اجتماعات استتتتتتةنائية حستتتتتب ما تقتضتتتتتيه الضتتتتترورة. كما يحق لرئيس اللجنة أو أغلبية األعضتتتتتاء  .ه

 ملا تقتضتتتتتتتتتتتيه الحاجة، ويجتمل النصتتتتتتتتتتتاب القانوني الجتماع اللجنة عند حضتتتتتتتتتتتور  
 
الدعوة لعقد اجتماع استتتتتتتتتتتتةنا ي وفقا

 أغلبية أعضائها.  

العضتتتتتتو الجتماع اللجنة أصتتتتتتالة، يتم بذل الجهد الكافي لتمجين العضتتتتتتو من الحضتتتتتتور من خالل في حالة تعذر حضتتتتتتور  .و

( وفي هذه الحالة يكون حضتتتتتتتتور العضتتتتتتتتو بم ابة الحضتتتتتتتتور  Conference Callاالستتتتتتتتتعانة بوستتتتتتتتائل االتصتتتتتتتتال الحدي ة )

 أصالة.

 من أعضتتتتاء اللجنة نيابة عنه وال لعضتتتتو   حضتتتتور في حالة تعذر   اإلنابة: .ز
 
 آخرا

 
العضتتتتو أصتتتتالة يجوز للعضتتتتو إنابة عضتتتتوا

 اللجنة أن ينوب عن أكثر من عضٍو واحد في حضور ذات االجتماع.  يجوز 

، وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية آراء األعضاء الحاضرين واملم لين    عضويكون لكل    التصويت: .ح
 
 مأساويا

 
في اللجنة صوتا

 جتماع وعند تساوي األصوات يرجح الرأي الذي صوت له رئيس االجتماع.في اال 

 بأسماء األعضاء الحاضرين والغائبين، ومكان   يقوم أمين اللجنة ب عداد مسودة محضر اجتماع اللجنة  .ل
 
)متضمنة بيانا

وإرسالها لرئيس وأعضاء    اإلجتماع، وتاريخه، ووقت بدايته ونهايته، باإلضافة إلى ما دار من نقاشات ومداوالت وقرارات(  

من تاريخ انعقاد اجتماع اللجنة عبر البريد   ايام عمل  10الى    7اللجنة لالطالع عليها وإبداء أي مالحظات عليها خالل  

اجتماعات   محاضر   ّبت 
ُ
ت عليها، حيث  باملوافقة   

 
إقرارا ذلك  يعتبر  أي مالحظات  استالم  عدم  حالة  وفي  اإللجتروني، 

 في سجل 
 
خاص يوقع عليه رئيس اللجنة وأعضائها وأمين سرها وتحفظ تلك املحاضر ضمن الوثائق الهامة    اللجنة كتابة

 ، ويجوز استخدام وسائل التقنية الحدي ة للتوقيع وإثبات املداوالت والقرارات وتدوين املحاضر. للشركة

ي محضر اإلجتماع مع بيان  يحق لعضو اللجنة االعتراض على أي قرار تتخذه اللجنة على أن ي بت اعتراضه صراحة ف .ي

 لإلعفاء من املسؤولية إال إذا ثبت  
 
أسباب إعتراضه، وال يعد غيابه عن حضور اإلجتماع الذي يصدر فيه القرار سببا

 .عدم علمه بالقرار أو عدم تمجنه من اإلعتراض عليه مباشرة بعد علمه به

 اللجنة طلبت إذا إال اجتماعاتها اللجنة حضور  أعضاء غير من التنفيذية اإلدارة أو اإلدارة مجلس في عضو ألي يحق ال .ك

 .مشورته على الحصول  أو رأيه  إلى االستماع

 البند الثالث: األبحاث والدراسات واملستشارون الخارجيون 

وم  يجوز للجنة أن تقوم بعمل تحقيقات أو دراسات عن املسائل الواقعة ضمن نطاق مسؤولياتها، أو تفويض من يق

بذلك. ويجوز لها االستعانة على نفقة الشركة بجهة خارجية متخصصة مستقلة للقيام بم ل هذه األعمال متى ما رأت  

ذلك. كما تنفرد اللجنة بسلطة تعيين أو االستغناء عن أي جهة تساعدها على القيام بمسؤولياتها كما تنفرد بسلطة  

 اصة بأتعابها على أن تتحمل الشركة هذه النفقات.املوافقة على أجور هذه الجهة والشرول األخرى الخ

 البند الرابع: أبرز صالحيات لجنة املراجعة  

 ومحققا ألهدافها، كما يحق لها منح فريق العمل   .أ
 
يحق للجنة تشجيل فريق عمل منب ق منها ألي غرض تراه مناسبا

على    
 
مناسبا رأت ذلك  ما  متى  منها بعض صالحياتها وسلطاتها  أي فريق عمل عن  املنب ق  أعضاء  يقل عدد  أال 

 عضوين.
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الخارجيين   .ب املراجعين  أو  اإلدارة  مجلس  يطلبه  موضوع  أي  أو  تحت صالحياتها  يدخل  نشال  أي  عن  التحري 

 
 
 . تحديدا

 ملساعدة اللجنة في   .ج
 
االستعانة باملشورة القانونية والفنية من أية جهة خارجية أو اسأشارية متى كان ذلك ضروريا

 . أداء مهامها

 :تختص لجنة املراجعة بمراقبة أعمال الشركة ولها في سبيل أداء مهامها .د

 .. حق االطالع على سجالت الشركة ووثائقها1

 .. طلب أي إيضاح أو بيان أو معلومة من أعضاء مجلس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية2

إذا تم3 العامة للشركة لالنعقاد  الجمعية  اإلدارة دعوة  أن تطلب من مجلس  الشركة    .  أو كانت  إعاقة عملها 

   تتعرض ألضرار أو خسائر جسيمة.

الخارجيين و  مقابلة.  4 أي مالحظات    ,املراجعين  املراجعة وابداء  الداخلي لالستفسار منهم عن أعمال  املراجع 

 ضمن نطاق أعمالها.   
 

 ورئيس اللجنة  البند الخامس: مهام ومسؤوليات لجنة املراجعة

 اختصاصات ومهام اللجنة ( أ

وقتت  خر، مراجعتة وإعتادة تقييم متدى كفتايتة املهتام والقواعتد والضتتتتتتتتتتتتتوابط التي تضتتتتتتتتتتتتتمنتهتا هتذه الالئحتة من  .1

والتوصية بأي تغييرات مقترحة حولها ملجلس اإلدارة والذي يقوم بدراستها والتوصية بشأنها للجمعية العامة  

 للمساهمين.

مراقبة أعمال الشتتتتتتتتركة والتحقق من الستتتتتتتتياستتتتتتتتات واإلجراءات التي تضتتتتتتتتمن ستتتتتتتتالمة ونزاهة التقارير والقوائم   .2

 :مهام اللجنة بصفة خاصة ما يلياملالية وأنظمة الرقابة الداخلية فيها، وتشمل 

 التقارير املالية:( 1-أ

النظر في القوائم املتتتاليتتتة األوليتتتة الربع ستتتتتتتتتتتتتنويتتتة والستتتتتتتتتتتتتنويتتتة قبتتتل عرضتتتتتتتتتتتتتهتتتا على مجلس اإلدارة وإبتتتداء الرأي   .أ

 والتوصية في شأنها لضمان نزاهتها وعدالتها وشفافيتها.

اإلدارة والقوائم املالية   كان التقرير الستتتتتتتتتنوي ملجلسإبداء الرأي الفني بناء على طلب مجلس اإلدارة فيما إذا   .ب

للشتركة عادلة ومتوازنة ومفهومة وتتضتمن املعلومات التي تأيح للمستاهمين واملستأ مرين تقييم املركز املالي 

 .للشركة وأدائها ونموذج عملها واستراتيجيتها

 حسابات.دراسة أية مسائل مهّمة أو غير مألوفة تتضمنها التقارير املالية وال .ج

البحث في أية مستتتتائل ي يرها املدير املالي للشتتتتركة أو من يتولى مهامه أو مستتتتؤول االلتزام في الشتتتتركة أو مراجع   .د

 .الحسابات

  .التحقق من التقديرات املحاسبية في املسائل الجوهرية الواردة في التقارير املالية .ه

 .والتوصية ملجلس اإلدارة في شأنهادراسة السياسات املحاسبية املتبعة في الشركة وإبداء الرأي  .و

 :( املراجعة الداخلية2-أ

 دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية واملالية وإدارة املخاطر في الشركة. .أ

اإلشراف على خطط إدارة املراجعة الداخلية وأعمالها والتحقق من فاعليتها بما يتماش ى مع األنظمة والقوانين   .ب

 الخصوص.واألعراف املهنية بهذا 

 . دراسة تقارير املراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ اإلجراءات التصحيحية للمالحظات الواردة فيها .ج
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الرقابة واإلشراف على أداء وأنشطة املراجع الداخلي وإدارة املراجعة الداخلية في الشركة، للتحقق من توافر   .د

 بها.  املوارد الالزمة وفعاليتها في أداء األعمال واملهام املنوطة 

 التأكد من استقاللية املراجعة الداخلية وتمجينها من أداء عملها بفعالية. .ه

مكافآته .و واقتراح  الداخلي  املراجع  أو  الداخلية  املراجعة  إدارة  مدير  بتعيين  اإلدارة  ملجلس  وانهاء    التوصية 

 .خدماته

 :( مراجع الحسابات3-أ

الحستتتتتابات وعزلهم وتحديد أتعابهم وتقييم أدائهم، بعد التأكد من  التوصتتتتتية ملجلس اإلدارة بترشتتتتتيح مراج ي  .أ

 .استقالليتهم ومراجعة نطاق عملهم وشرول التعاقد معهم

، ومدى فعالية أعمال املراجعة، مع األخذ في وعدالته  التحقق من استتتقاللية مراجع الحستتابات وموضتتوعيته .ب

 .االعتبار القواعد واملعايير ذات الصلة

مراجعة خطة مراجع حستتتتتتتتتتتابات الشتتتتتتتتتتتركة وأعماله، والتحقق من عدم وجود تجاوز أو قصتتتتتتتتتتتور في أداء مهامه   .ج

 فنيتتة أو إداريتتة أو  اتقتتديمتته أعمتتوالتحقق من عتتدم  
 
تخرج عن نطتتاق أعمتتال املراجعتتة، وإبتتداء  ستتتتتتتتتتتتتأشتتتتتتتتتتتتتتاريتتة  إال

 .مرئياتها حيال ذلك

 إلجابة عن استفسارات مراجع حسابات الشركة.ا .د

راجع الحستتتتتتتابات ومالحظاته على القوائم املالية وإبداء مرئياتها حيالها إن وجدت ومتابعة ما  دراستتتتتتتة تقارير م .ه

تخذ بشأنها
ُ
 .ا

 :( ضمان االلتزام4-أ

 .مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من اتخاذ الشركة اإلجراءات الالزمة بشأنها .أ

 .واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العالقة بنطاق عملهااإلشراف على التزام الشركة باألنظمة  .ب

مراجعتة العقود والتعتامالت املقترح أن تجراهتا الشتتتتتتتتتتتتتركتة مع األطراف ذوي العالقتة وحتاالت تعتارض املصتتتتتتتتتتتتتالح   .ج

 .املحتملة إن وجدت، وتقديم توصياتها بشأنها إلى مجلس اإلدارة

مستتائل ترى ضتترورة اتخاذ إجراء بشتتأنها، وإبداء توصتتياتها    الرفع إلى مجلس اإلدارة في نطاق عملها بما تراه من .د

 بالخطوات التي يلزم اتخاذها.

 ( اختصاصات ومهام رئيس اللجنة ب

إدارة وترأس اجتماعات اللجنة والعمل على تعزيز فاعليتها، وفي حالة تعذر حضور رئيس اللجنة يجوز له   (1

 .تفويض أحد أعضائها لترأس الجلسة املحددة

الجمعيات العامة لإلجابة عن أسئلة املساهمين ذات العالقة بأعمال اللجنة وله أن ينيب عنه أحد  حضور  (2

 أعضاء اللجنة. 

 توجيه الدعوة لحضور اجتماعات اللجنة كتابة قبل مدة كافية من موعد االجتماع.  (3

نود جدول أعمال  مشاركة أعضاء اللجنة بجدول أعمال االجتماع والتأكد من توافر الوقت الكافي ملناقشة ب (4

 اجتماع اللجنة. 

التأكد من تزويد أعضاء اللجنة بالعروض والوثائق الالزمة ومعلومات كافية بخصوص املوضوعات املعروضة    (5

 عليها قبل فترة كافية من موعد االجتماع تمجن اللجنة من اتخاذ القرارات بخصوصها.  
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ويمجن  رفع تقارير دورية ملتابعة أعمال وأداء وانشطة اللجنة وتوصياتها وما توصلت إليه إلى مجلس اإلدارة،  (6

 
 
 أو شفويا

 
 .أن يكون التقرير كتابيا

 لرئيس اللجنة تفويض أي من االختصاصات أعاله إلى أحد أعضاء اللجنة أو أمين سرها.  (7

 سرية أعمال اللجنة  البند السادس:

ذات الصتتتتلة بالشتتتتركة  ثائقعليه من و  طلعواوما يالتي اتيحت لهم   اللجنة الحفاظ على ستتتترية املعلومات أعضتتتتاءيجب على 

 -في حتال انتهتاء عضتتتتتتتتتتتتتويتهمحتى    -بتأي حتال من األحوال  لهمأو الغير، وال يجوز   وأنشتتتتتتتتتتتتتطتهتا وعتدم إفشتتتتتتتتتتتتتائهتا إلى أي  تتتتتتتتتتتتتخص

، كما يستتتري ذلك ألحد أقاربهم أو للغير؛ وإال وجب عزلهم بحجم عضتتتويتهم في تحقيق مصتتتلحة لهم أو  هاستتتتغالل ما يعلمون

 .على أمين اللجنة

 للجمعية العامة للمساهمين  تقرير لجنة املراجعة البند السابع:

 يشتتمل على خالصتة وافية ألعمالها وأدائها وأبرز إنجازاتها  
 
 ستنويا

 
وكيفية أداء اختصتاصتاتها ومهامها في تصتدر اللجنة تقريرا

ضتتتتتتتتتتتتتوء متا تقتضتتتتتتتتتتتتتيته األنظمتة والقوانين من متطلبتات ومعتايير ومحتددات ملحتويتات هتذا التقرير ومتطلبتاتته و متا يقتضتتتتتتتتتتتتتيته 

نظم الرقابة الداخلية واملالية وإدارة  على أن يتضتتتتتتتتتتتتمن توصتتتتتتتتتتتتياتها ورأاها في مدى كفاية ،  العرف املنهي واملمارستتتتتتتتتتتتات الجيدة

 . املخاطر

 كتتتتافيتتتتة من تقرير لجنتتتتة املراجعتتتتة في مركز الشتتتتتتتتتتتتتركتتتتة  يجتتتتب أن يودع مجلس اإلدارة  
 
 عالرئيس وأن ُينشتتتتتتتتتتتتتر في املوقنستتتتتتتتتتتتتختتتتا

لتمجين من يرغتتتب من  ؛  نعقتتتاد الجمعيتتتة العتتتامتتتةدعوة إلنشتتتتتتتتتتتتتر التتتللستتتتتتتتتتتتتوق عنتتتد  اإللجتروني  اإللجتروني للشتتتتتتتتتتتتتركتتتة واملوقع  

 ملخص التقرير أثناء انعقاد الجمعية العامة.تلى ويُ الحصول على نسخة منه.  علىاملساهمين 

 : ترتيبات تقديم املالحظات  الثامنالبند  

على اللجنة مراجعة وضتتتتتتتتتتتتع آلية تأيح للعاملين في الشتتتتتتتتتتتتركة تقديم مالحظاتهم بشتتتتتتتتتتتتأن أي تجاوز في التقارير املالية أو غيرها 

تطبيق هذه ا لية ب جراء تحقيق مستتتتتقل يأناستتتتب مع أجم الخطأ أو التجاوز وأن تأبنى  بستتتترية. وعلى اللجنة التحقق من  

 .إجراءات متابعة مناسبة

 وأمين اللجنة  : سياسة مكافآت أعضاء لجنة املراجعةالتاسع  البند

حدد املكافآت السنوية ألعضاء اللجنة بناء  على السياسة التي يضعها مجلس اإلدارة و ما يتوافق مع   .1
ُ
النظام األساس  ت

 .للشركة وقرارات الجمعية العامة للمساهمين واألنظمة والقوانين ذات العالقة

 باإلضافة إلى بدل حضور عن الجلسات .2
 
 مقطوعا

 
وأي مزايا أخرى ترد في سياسة   تكون مكافآت أعضاء اللجنة مبلغا

 للضوابط الواردة املكافآت التي يضعها مجلس اإلدارة ألعضائه وأعضاء اللجان واإلدارة التنف 
 
يذية ويتم صرفها وفقا

  . (5) في تلك السياسة

االجتماعات   .3 حضور  من  العضو  لتمجين  أخرى  مصاريف  واي  والسجن  التنقل  مصاريف  بتغطية  الشركة  تلتزم 

 واملشاركة في أنشطة اللجنة ذات العالقة بمهامها.   

اللجنة للجلسة الواحدة، كما يحق للجنة مراجعة  ( ريال ألمين سر  ثالثة آالف)  3,000بدل حضور اجتماعات اللجنة   .4

  .
 
 بدالت أمين سرها من فترة ألخرى بما تراه مناسبا

 
 5,000ألف ريال للعضو ، و دل حضور   150حسب سياسة املكافآت املعتمدة من قبل الجمعية العامة للمساهمين تبلغ املكافأة السنوية لعضوية اللجنة مبلغ  (5)

 روني.  ريال لكل عضو/للجلسة الواحدة و دل تذاكر وإقامة حسب ما هو موضح في السياسة املشار إليها واملنشورة على موقع الشركة اإللجت
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 : حدوث تعارض بين لجنة املراجعة ومجلس اإلدارة العاشر  البند

حصتتتل تعارض بين توصتتتيات لجنة املراجعة وقرارات مجلس اإلدارة، أو إذا رفض املجلس األخذ بتوصتتتية اللجنة بشتتتأن   إذا

تعيين مراجع حستتتتتتتتتتتتتتابتات الشتتتتتتتتتتتتتركتة وعزلته وتحتديتد أتعتابته وتقييم أدائته أو تعيين املراجع التداخلي، فيجتب تضتتتتتتتتتتتتتمين تقرير 

 بها. مجلس اإلدارة توصية اللجنة ومبرراتها، وأسباب عدم أخذه 

 : أحكـــام ختامية )النشر والنفاذ والتعديل(عشر الحادي   البند

 من تتتاريخ اعتمتتادهتتا من قبتتل الجمعيتتة العتتامتتة 
 
يعمتتل بمتتا جتتاء في هتتذه الالئحتتة ويتم االلتزام بهتتا من قبتتل الشتتتتتتتتتتتتتركتتة اعتبتتارا

أصحاب املصالح من االطالع  على موقع الشركة اإللجتروني لتمجين املساهمين والجمهور و   الالئحةللمساهمين وتنشر هذه  

ل محتويتات هتذه الالئحتة   عتد 
ُ
وذلتك بنتاء على توصتتتتتتتتتتتتتيتة من مجلس اإلدارة، على أن يعرض أي   –حستتتتتتتتتتتتتب الحتاجتة    –عليهتا. وت

 تعديل مقترح عليها على الجمعية العامة للمساهمين في أقرب اجتماع لها العتماده.

 

 

 

 


