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  املراجعة  �جنةالئحة عمل 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 مقدمة : 

 ملجلس االدارة  ا�حق �� �شكيل عدد من ال�جان املتخصصة ال�ي �ساعدة  وت
ّ
 ال�جانهذه   �شكيل �كون ،  و  بفعالية مهامھ تأدية من ھنمك

 
ً
 .عل��ا اإلدارة سمجل رقابة وكيفية،  لها املخولة والصالحيات عملها ومدة ةن�ج �ل مهمة تحديد تتضمن ساملجل يضعها عامة إلجراءات  وفقا

 ال�جان هذه عمل يتا�ع أن اإلدارة سمجل� وع� .�شفافية قرارات من تتخذه أو نتائج من ھإلي تتوصل بما اإلدارة سمجل تبلغ أن ةنال�ج� وع�

س املجل بمسؤولية ذلك يخّل  وال اإلدارة، سمجل أمام أعمالها عن مسؤولة ةن�ج �ل تكون و  .إل��ا املو�لة األعمال ممارس��ا من للتحقق بانتظام

  .إل��ا فوضها ال�ي السلطات أو الصالحيات وعن األعمال تلك عن

�ات شر ال�جان �� أهم ، حيث �عد هذه ال�جنة من �جنة املراجعة �جنة �سمي بجلس االدارة �شكيلها ال�ي يجب ع�� مالهامة ومن ال�جان 

املساهمة ملا تقوم بھ من دور جوهري وفَعال �� أعمال املراجعة الداخلية وا�خارجية وعملية الرقابة الداخلية وتطو�ر النظم وا�خطط 

 ةاملتعلقة ��ذه اال�شطة ومتا�عة تنفيذها وال��ام الشركة وتوافقها مع االنظمة واملعاي�� املتعارف عل��ا ، وقد أولت أنظمة ولوائح هيئ

  ،و�عز�ز إطار عملها وصالحيا��ا �شكيلها من قبل ا�جمعية العامة  لسوق املالية ونظام الشر�ات أهمية خاصة ل�جنة املراجعة من خاللا

ئحة او�ناء ع�� ما تقدم و�عد االطالع ع�� نظام الشر�ات السعودي و�عديالتھ والئحتھ التنفيذية  و�عد االطالع ع�� نظام السوق املالية  ولو 

الطالع ع�� نظام الشركة االسا�ىي م ، و�عد ا ١٣/٢/٢٠١٧هــ املوافق  ١٦/٥/١٤٣٨د االطالع ع�� الئحة حوكمة الشر�ات الصادرة بتار�خ و�ع

 هذه �شمل أن �ع��جنة املراجعة خاصة بإصدار الئحة عمل  صالحيات من لھ بما ا�خليج للتدر�ب والتعليم  شركة إدارة مجلس رر ــــــــــق

عرض ع�� أن يتم  وم�افآ��م، عضو���م، ومدة ترشيحهم، وكيفية أعضا��ا، اختيار  وقواعد ومهامها، ة،نال�ج عمل وإجراءات ضوابط الالئحة

 إلعتمادها .  لها اجتماع أول  �� لمساهم�ن ل امةالع ا�جمعية هذه الالئحة ع��

 ل�جنة املادة االو�� : أهداف ا
 

 : ي�� ما إ�� �جنة الهذه  ��دف
 

مساعدة مجلس االدارة �� الوفاء باملسؤوليات املنوطھ بھ وع�� االخص املساعدة �� التحقق من كفاية نظام الرقابة الداخلية  .١

وتنفيذه بفاعلية وتقديم أي توصيات ملجلس االدارة من شأ��ا تفعيل النظام وتطو�رة بما يحقق أغراض الشركة و�حمي مصا�ح 

 لية . املساهم�ن واملستثمر�ن بكفاءة عا

الداخلية من خالل مراجعة فاعلية ال��تيبات ا�خاصة بإدارة املراجعة الداخلية  التحقق من أستيفاء وكفاية أعمال املراجعة  .٢

 ومدى أستيفا��ا وكفات��ا . 

 التحقق من االل��ام باالنظمة والقوان�ن واملعاي��  والسياسات  ذات العالقة بنطاق عملها  ومهامها ومسؤوليا��ا .  .٣
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أمام �ل م��ا ما لم  و�حةملعا�ي املأدناه ا والعبارات الواردة ئحة، يقصد بال�لماتال و لغرض تطبيق أح�ام هذه ال

  :ذلك �غ��  سياق النص يقض

   ا�خليج للتدر�ب والتعليم . شركة� املراجعة عمل �جنة ئحة ال    : ئحةال ال •

  املراجعة�جنة : �جنة ال •

  .)شركة مساهمة سعوديةا�خليج للتدر�ب والتعليم ( شركة   : الشركة •

 ،ا�خليج للتدر�ب والتعليم مجلس إدارة شركة :  جلسملا •

 ،ا�خليج للتدر�ب والتعليم شركة  �� اإلدارة مجلس رئيس :اإلدارة مجلس رئيس •

 واإلشراف التنفيذية اإلدارة شؤون متا�عة املجلس قبل من إليھ املسند الشركة إدارة مجلس عضو :) املنتدب العضو( التنفيذي الرئيس •

 .أعمالها ع�� العام

 ،ا�خليج للتدر�ب والتعليم شركة  �� املراجعة  �جنة رئيس : ال�جنة  رئيس •

  .وأعضاء ال�جان  ستقل�نملأعضاء مجلس إدارة الشركة التنفيذي�ن وغ�� التنفيذي�ن و ا  : عضاءال ا •

 و�تقا�ىى راتبا  اليومية هاعمالأ ويشارك ��ي�ون متفرغا إلدارة الشركة،عضو مجلس اإلدارة الذي  :العضو التنفيذي •
ً
 أو سنو�ا

ً
  .م��اشهر�ا

و ال يتقا�ىى راتبا  لها اليومية �� األعمال �شارك والعضو مجلس اإلدارة الذي ال ي�ون متفرغا إلدارة الشركة، العضو غ�� التنفيذي :  •

 
ً
 أو سنو�ا

ً
  .م��اشهر�ا

 .االستقالل عوارض يھعل طبقنوالت ،ھوقرارات مركزه �� التام باالستقالل يتمتع فيذينت غ�� إدارة سمجل عضو :تقلـــسملالعضو ا •

  للشركة اإلس��اتيجية القرارات ذيوتنف وضع عن �نسئولامل .ومن �� حكمهم العامون  واملدراء ونوابھ  التنفيذي الرئيس وهم  :التنفيذي�ن كبار •

  السعودية اليةهيئة سوق امل  : الهيئة •

 السعودية املالية السوق : / السوق تداول  •

 ،ا�خليج للتدر�ب والتعليم شركة ل األسا�ىي النظام :األسا�ىي النظام •

  ترتبط مستقلة �جنة  :جعةراامل �جنة •
ً
 والتأكد الشركة �� الداخلية الرقابة أنظمة وتطبيق أداء قبةابمر  وتختص الشركة إدارة بمجلس مباشرة

 .  الداخلية بالرقابة املتعلقة ت قراراال تنفيذ من والتحقق األنظمة وفعالية كفاءة من

  جعةراامل ب�جنة ترتبط مستقلة إدارة  :الداخلية جعةار امل إدارة •
�
 �� والتدقيق جعةراامل أعمال خطة بوضع وتختص .التنفيذي بالرئيس وٕادار�ا

 لألنظمة مالية وغ�� مالية تزاتجاو  أي وجود عدم من للتحقق الشركة عمليات وفحص تدقيق خالل من الشركة أداء قبةار مو  الشركة،

 الرقابة تراراق تنفيذ من والتحقق األنظمة تلك وفعالية كفاءة من والتأكد الداخلية الرقابة بأنظمة ما� �االل من والتأكد للشركة، الداخلية

 .   جعةراامل �جنة إ�� تقار�رها وترفع الداخلية،
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  �جنةال  �شكيل  :  الثانية املادة
 

ل   .١
َّ
 ألح�ام نظام الشر�ات. للشركة العادية العامة ا�جمعية من بقرار �جنة املراجعة �ش�

ً
 وذلك بناًء ع�� أق��اح من مجلس اإلدارة وفقا

 .واملحاسبية املالية بالشؤون مختص �م�بي من يكون  وأن خمسة، �ع� يز�د وال ثالثة عن املراجعة ةن�ج أعضاء عدد يقل ال أن يجب .٢

ل .٣
َّ
  ، األقل �ع� مستقل عضو �م�بي من يكون  أن �ع�أو غ�� التنفيذي�ن عضو�ة ال�جنة من أعضاء مجلس اإلدارة املستقل�ن  �ش�

�شرط أن تتوافر لد��م الشروط  غ��هم أم املساهم�ن من أ�انوا سواءاالدارة  سجلم أعضاء غ��أخر�ن  بأعضاء االستعانة يجوز  .٤

 والقدرات واملعاي�� املطلو�ة العضاء ال�جنة   . 

 أن الشركة، حسابات مراجع لدى أو للشركة، املالية أو فيذيةنالت اإلدارة �� املاضيت�ن ت�ننالس خالل �عمل �ان أو �عمل ملن يجوز  ال   .٥

  يكون 
ً
 .املراجعة ةن�ج �� عضوا

 

 مدة عضو�ة ال�جنة ملادة الثالثة : ا
 

دارة اال جلس إن��اء دورة املجلس ، كما يجوز ملتكون مدة عضو�ة ال�جنة ثالث سنوات تبدأ مع بداية دورة مجلس إدارة الشركة وتنت�ي مع 

 ل�جمعية العامة للمساهم�ن لف��ة أو ف��ات مماثلة أخري .  إعادة ترشيح أعضاء �جنة املراجعة 
 

 ة ن: قواعد أختيار أعضاء ال�ج ملادة الرا�عةا

�طبيعة واملحاسبية و املالية وإملام با�جوانب الشر�ات خ��ات سابقة �� مجال بتأهيل علمي مالئم و  يجب أن يكون عضو ال�جنة متمتع  .١

 .�جنة ، بما ي��ي أعمال ومناقشات الأعمال الشركة 

 واالهتمام ايةنوالعواملوضوعية واالستقاللية عند قيامھ �عملھ  والوالء واألمانة الصدق بمبادئعضو ال�جنة متمتع  كون ييجب أن  .٢

 .ال�خصية مص�حتھ �ع� وتقديمها واملساهم�ن الشركة بمصا�ح

، أو ممن يقومون �عمل ف�ي أو �� الشركة أو الشر�ات التا�عة لها  أال يكون عضو ال�جنة من أعضاء مجلس اإلدارة التنفيذي�نيجب  .٣

 .سبيل االستشارةإداري �� الشركة ولو ع�� 

 .أن يكون من ب�ن األعضاء مختص بالشؤون املالية واملحاسبيةيجب  .٤

أن يتمتع العضو باستقاللية تامة عن إدارة الشركة التنفيذية، وأال يكون لھ مص�حة مباشرة أو غ�� مباشرة �� األعمال والعقود يجب  .٥

 .ال�ي تتم �حساب الشركة

 .شطة الشركة، سواًء �ش�ل فردي أو من خالل شر�ات ومؤسسات أخرى أال يمارس العضو أ�شطة منافسة أل�يجب  .٦

 يبذل أنو  أعمالها �� الفعالة واملشاركةوحضور جلسا��ا بتخصيص الوقت ال�ا�� ملهام ال�جنة يجب أن يكون عضو ال�جنة مل��م  .٧

 .الشركة بأعمال العالقة ذات ا�حديثة التطورات ومواكبة بھ، املنوطة األعمال ملزاولة الواجبة العناية

تختار ال�جنة من ب�ن أعضا��ا و�عد أتمام �شكيل ال�جنة  ال�جنة، لعضو�ة املر�ح�ن ب�ن ختيار أعضاء ال�جنة منا  اإلدارة مجلس يتو�� .٨

 لها، 
ً
 عضو  ال�جنة رئيس يكون  أن�جب و رئيسا

ً
 مستقال

َ
  اإلدارة مجلس رئيس يكون  أن يجوز  وال،  اإلدارة بمجلس ا

ً
  ل�جنة رئيسا

ً
أو عضوا

 عن إعداد محاضر اجتماعا��ا، وتنسيق أعمالها ل�جنة سر  �ع�ن أم�نيتم كما ف��ا ، 
ً
 .يكون مسؤوال

 تطرأ �غي��ات وأي �م��عيي تار�خ من عمل أيام خمسة خالل عضو���م وصفات نة ال�ج أعضاء بأسماء الهيئة �شعر أن الشركة �ع�يجب  .٩

 .التغي��ات حدوث تار�خ من عمل أيام خمسة خالل ذلك �ع�



 

 
6 

 

 

 : إجراءات عمل ال�جنة  املادة ا�خامسة
 

 إال بحضور نصف عدد األعضاء ع�� األقل .١
ً
 . تجتمع ال�جنة بناء ع�� دعوة من رئيسها، وال يكون اجتماع ال�جنة �حيحا

 .ة ال�جنوأعضاء تصدر قرارات ال�جنة بأغلبية آراء األعضاء ا�حاضر�ن. وتثبت مداوالت ال�جنة وقرارا��ا �� محاضر يوقعها رئيس  .٢

 .ثائقيھ من معلومات وو سر�ة ما يطلع علوخاصة ما يتعلق �مجلس اإلدارة أعضاء ال�جنة بجميع االل��امات ال�ي يل��م ��ا أعضاء يل��م  .٣

 . اإلدارة مجلس إ�� ترفع ال�ي الدور�ة التقار�ر  خالل ومن رئیسھا ع�� ال�جنة وأداء أعمال اإلدارة مجلس يتا�ع .٤

 .املساهم�ن أسئلة عن لإلجابة العامة ل�جمعيات  أعضا��ا منھ يبني من أو رئيس ال�جنة   حضور  يجب .٥

ين�ي أو �عيد �شكيل ال�جنة، كما أن انقضاء مدة املجلس أو صدور قرار من املجلس بعمال ال�جنة بأن��اء املدة املحددة لها أو تنت�ي أ .٦

ھ ألي سبب ين�ي ف��ة ت
ّ
 �� العضو �ع�ن إعادة يجوز و  من قبل مجلس اإلدارة ا�جديد ال�جنة �ليف ال�جنة و�وجب إعادة �شكيلحل

 ات أخرى . لدور   ال�جنة

 

 عضو�ة ال�جنة االعفاء من سة : املادة الساد
 

 ا�جمعیة تراھا أسباب ألي أو الالئحة ذهه �� الواردة ح�اماأل  ةتمخالف حالة ��عضو�ة المن  ال�جنة أعضاء من عضو أي إعفاء بجوز  .١

 . للشركة العامة
 

  .الشركة قبل مسئوال �ان وإال اإلدارة مجلس بھ يقبل الئق وقت �� ذلك يكون  أن شر�طة من عضو�ة ال�جنةاالستقالة ال�جنة لعضو يجوز  .٢
 

 : التالية ا�حاالت �� ال�جنة رئيس من توصية ع�� بناءً  املجلس من قرار  بموجبعضو�ة المن  ال�جنة أعضاء من عضو أي إعفاء يتم .٣

 .بال�جنة عضو�تھ من إعفائھ العضو طلب •

  املجلس �عت��ه الذي التصرف سوء أو ال�جنة �� ملنصبھ العضو استخدام إساءة •
ً
 .الشركة وسمعة بأهداف مضرا

 .ال�جنة رئيس يقبلھ عذر دون  متتالية اجتماعات ثالثة حضور  عن العضو �غيب •

 .ال�جنة عضو�ة �� توافرها الواجب الشروط من شرط ألي العضو فقد •
 

 اإلدارة  جلسم  �ع�ن اإلعفاء أو ال�جز أو االستقالة أو الوفاة �سبب ال�جنة عمل مدة أثناء العضو مدة ان��اء عند .٤
ً
 من توصية ع�� بناءا

  ال�جنة رئيس
ً
  ال�جنة �� الشاغر املنصب لشغل آخر عضوا

ً
 التعی�ن ويعرض ال�جنة عضو  �� توافرها الواجب الشروط باالعتبار آخذا

 . التعی�ن إلقرار لھا ا�عقاد أول  �� لمساهم�ن ل العامة ا�جمعیة ع��

 

 املوضوعات دراسة ة : ملادة السا�عا
 

 تحقيقات أو دراسات عن املسائل الواقعة ضمن نطاق مسؤولي��ا ، أو تفو�ض من يقوم بذلك ، أي يجوز ل�جنة ان تقوم �عمل  .١
 

 �شأ��ا، القرار التخاذ ساملجل إ�� توصيا��ا وترفع اإلدارة، سمجل من إل��ا تحال ال�ي أو ��ا تختص ال�ي املوضوعات دراسة نة ال�ج تتو�� .٢

 .  ذلكس املجل إل��ا فوض إذا القرارات تتخذ أن أو
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 ة : أجتماعات ال�جنة الثامناملادة 
 

 �عتمد ال�جنة ا�جدول الزم�ي الجتماعا��ا قبل بداية �ل سنة مالية  .  .١

  ، ذلك إ�� ا�حاجة دعت و�لما ،ع�� االقل  �� السنة وذلك بواقع أر�ع مرات، بصفة دور�ة  �عقد ال�جنة اجتماعا��ا .٢

 . للشركة الداخ�� املراجع ومع ، الشركة حسابات مراجع مع دور�ة بصفة املراجعة �جنة تجتمع .٣

 . ذلك إ�� ا�حاجة دعت �لما املراجعة �جنة مع االجتماع طلب ا�حسابات ومراجع الداخ�� للمراجع .٤

أو مجلس االدارة ، ع�� أن يب�ن من أعضا��ا، عضو�ن بناًء ع�� طلب بناًء ع�� دعوة من رئيس ال�جنة، أو  �عقد ال�جنة اجتماعا��ا .٥

 طلب االجتماع االسباب املوجبة لھ . 

ح األصوات �ساوي  دنوع ا�حاضر�ن، أصوات بأغلبية قرارا��ا وتصدر أعضا��ا، أغلبية حضور  نةال�ج اجتماعات ل�حة ُ�ش��ط .٦  يرجَّ

 .االجتماع سرئي ھمع صوت الذي ا�جانب

 إ�� االستماع ال�جنة طلبت إذا إال اجتماعاتھا حضور  ال�جنة أعضاء غ�� من التنفیذية اإلدارة أو اإلدارة مجلس �� عضو ألي يحق ال .٧

 . مشورتھ ع�� ا�حصول  أو  رأيھ

د املواضيع املطلوب يحدلت .ال�جنة، بالتنسيق املسبق مع رئيس ال�جنة وأعضا��اسر من قبل أم�ن االجتماع يتم إعداد جدول أعمال  .٨

 . بح��ا �� االجتماع

 من قبل رئيس ال�جنة أو من يفوضھ من أعضاء ال�جنة أو أم�ن سر ال�جنة قبل مدة  .٩
ً
توجھ الدعوة �حضور أجتماعات ال�جنة كتابة

 �افية من موعد االجتماع ،مع تزو�د أعضاء ال�جنة بجدول أعمال االجتماع والوثائق الالزمة  قبل ف��ة �افية من موعد االجتماع . 

 ال�جان توصيات وتوثيق ومداوالت، نقاشات من دار ما تتضمن من قبل أم�ن سر ال�جنة ع�� أن ال�جنة اجتماعات محاضر تم إعدادي .١٠

رئيس ال�جنة  من املحاضر هذه وتوقيع ،– وجدت إن – أبدوها ال�ي والتحفظات ا�حاضر�ن األعضاء أسماء و�يان التصو�ت ونتائج

 ،لدي أم�ن سر ال�جنة  ظمنوم خاص �جل �� املحاضر تلك وتحفظ .ا�حاضر�ن األعضاء جميعو 

 

 �جنةالومهام  اختصاصات  :ةتاسعال املادة
 

دراسة تقار�ر املراجعة الداخلية ومتا�عة تنفيذ اإلجراءات الت�حيحية للمالحظات الواردة ف��ا ، ومراجعة وإعادة ب املراجعة ةن�ج تختص

هذه الالئحة من وقت آلخر ، والتوصية بأي �غي��ات مق��حة حولها ملجلس تقييم مدى كفاية املهام والقواعد والضوابط ال�ي تضمن��ا 

 ةنال�ج مهام و�شمل ف��ا ةـــــالداخلي ابةــالرق وأنظمة ةـــــاملالي والقوائم التقار�ر ةـــونزاه المةـس من والتحقق الشركة أعمال مراقبةاالدارة ، و 

 :ي�� ما خاصة بصفة

 :املالية التقار�ر .أٔ 

 وعدال��ا نزاه��ا لضمان شأ��ا؛ �� والتوصية رأ��ا وإبداء اإلدارة سمجل �ع� عرضها قبل للشركة و�ةنوالس األولية املالية القوائم دراسة .١

 .وشفافي��ا

 ومفهومة ومتوازنة عادلة للشركة املالية والقوائم اإلدارة سمجل تقر�ر �ان إذا فيما – اإلدارة سمجل طلب �ع� اءً نب – الف�ي الرأي إبداء .٢

 .واس��اتيجي��ا عملها ونموذج وأدا��ا للشركة املا�� املركز تقييم واملستثمر�ن للمساهم�ن تتيح ال�ي املعلومات وتتضمن

 .املالية التقار�ر �ا�تتضم مألوفة غ�� أو مهّمة مسائل أي دراسة .٣
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 .ا�حسابات مراجع أو الشركة �� االل��ام مسؤول أو ھمهام يتو�� من أو للشركة املا�� املدير يث��ها مسائل أي �� بدقة البحث .٤

 .املالية التقار�ر �� الواردة ا�جوهر�ة املسائل �� املحاسبية التقديرات من التحقق .٥

 .شأ��ا �� اإلدارة سملجل والتوصية الرأي وإبداء الشركة �� املتبعة املحاسبية السياسات دراسة .٦

 :الداخلية املراجعة   .ب

 .الشركة �� املخاطر وإدارة واملالية الداخلية الرقابة نظم ومراجعة دراسة .١

 .ف��ا الواردة للم�حوظات الت�حيحية اإلجراءات فيذنت ومتا�عة الداخلية املراجعة تقار�ر دراسة .٢

 املوارد توافر من للتحقق ؛– وجدت إن - الشركة �� الداخلية املراجعة وإدارة الداخ�� املراجع وأ�شطة أداء �ع� واإلشراف الرقابة .٣

 �شأن ساملجل إ�� توصي��ا تقديم ةنال�ج �فع� داخ��، مراجع للشركة يكن لم وإذا .��ا وطةنامل واملهام األعمال أداء �� وفعالي��ا الالزمة

 .ينھ�عي إ�� ا�حاجة مدى

 .ھم�افآت واق��اح الداخ�� املراجع أو الداخلية املراجعة إدارة أو وحدة مدير بتعي�ن اإلدارة سملجل التوصية .٤

 :ا�حسابات مراجع .ج

 نطاق ومراجعة استقاللهم من التحقق �عد أدا��م، وتقييم أ�عا��م وتحديد وعزلهم ا�حسابات مراج�� ب��شيح اإلدارة سملجل التوصية .١

 .معهم التعاقد وشروط عملهم

 واملعاي�� القواعد االعتبار �� األخذ مع املراجعة، أعمال فعالية ومدى ،ھوعدالت ھوموضوعيت ا�حسابات مراجع استقالل من التحقق .٢

 .الصلة ذات

  ھتقديم عدم من والتحقق ،ھوأعمال الشركة حسابات مراجع خطة مراجعة .٣
ً
 املراجعة، أعمال نطاق عن تخرج إدار�ة أو  يةنف أعماال

 .ذلك حيال مرئيا��ا وإبداء

 .الشركة حسابات مراجع استفسارات عن اإلجابة .٤

 .�شأ��ا اتِخذ ما ومتا�عة املالية القوائم �ع� ھومالحظات ا�حسابات مراجع تقر�ر دراسة .٥

 :االل��ام ضمان .د

 .�شأ��ا الالزمة اإلجراءات الشركة اتخاذ من والتحقق الرقابية ا�جهات تقار�ر نتائج مراجعة .١

 .العالقة ذات والتعليمات والسياسات واللوائح باألنظمة الشركة ال��ام من التحقق .٢

 .اإلدارة سمجل إ�� ذلك حيال مرئيا��ا وتقديم العالقة، ذوي  األطراف مع الشركة تجر��ا أن املق��ح والتعامالت العقود مراجعة .٣

 .اتخاذها يتع�ن ال�ي باإلجراءات توصيا��ا وإبداء اإلدارة، سمجل إ�� �شأ��ا إجراء اتخاذ ضرورة ترى  مسائل من تراه ما رفع .٤
 

  �جنةالصالحيات   ة:عاشر ال املادة
 

 :الصالحيات التالية  مهامها أداء سبيل �� املراجعة ل�جنة

 ملساعدة ال�جنة  صالحيا��ا، حدود �� خارجها من أو الشركة داخل من واملختص�ن ا�خ��اء من تراه بمن االستعانة .١
ً
م�ى �ان ذلك ضرور�ا

ن أن �ع��� أداء مهامها ،   .فيذيةنالت اإلدارة أو بالشركةھ وعالقت ا�خب�� اسم ذكر مع ة،نال�ج اجتماع محضر �� ذلك يضمَّ

٢. .
ً
 التحري عن أي �شاط يدخل تحت صالحي��ا أو أي موضوع يطلبھ مجلس اإلدارة أو ا�جمعية العامة أو املراجع�ن ا�خارجي�ن تحديدا

 .ووثائقها الشركة �جالت ع�� االطالع حق  .٣



 

 
9 

 

 

 .التنفيذية اإلدارة أو اإلدارة مجلس أعضاء من بيان أو إيضاح أي طلب .٤

مقابلة املراجع�ن ا�خارجي�ن ومنسو�ي الشركة بما ف��م املراجع الداخ�� لالستفسار م��م عن أعمال املراجعة وأبداء أي مالحظات ��  .٥

 نطاق أعمالها . 

 أو ألضرار ت الشركة�عرض أو عملهامجلس االدارة  أعاق إذا لال�عقاد للشركة العامة ا�جمعية دعوة اإلدارة مجلس من أن تطلب .٦

 .جسيمة خسائر

 

 ال�جنة سر وأم�نال�جنة   سرئي اختصاصات : املادة ا�حادية عشر 
 

 
ً
 : ال�جنة رئيس - أوال

 : ي�� ما األخص ع�� ولھ مهامها إنجاز ع�� اإلشراف ال�جنة رئيس يتو��

 .ال�جنة اجتماعات رئاسة .١

 .ال�جنة أعضاء مع بالتنسيق وذلك االجتماع أعمال وجدول  وم�ان وتار�خ وقت وتحديد لال�عقاد ال�جنة دعوة .٢

 .ال�جنة خارج أو داخل من ال�جنةسر  أم�ن �ع�ن .٣
 

 
ً
 : ال�جنةسر  أم�ن - ثانيا

 العلمي التأهيل لديھ يكون  أن ال�جنة سر  أم�ن اختيار عند يرا�� و التصو�ت حق لھ يكون  أن دون  اجتماعا��ا ال�جنة سر  أم�ن يحضر

 : التالية املهام ال�جنة سر ام�ن يؤدي وبھ، املنوطة باملهام القيام من تمكنھ ال�ي العملية وا�خ��ة

 بال�جنة، ا�خاصة اإلدار�ة األعمال �افةالقيام ب .١

 .  األعمال وجدول ال�جنة   جلسات  بمواعيد ال�جنة أعضاء  غيبلت .٢

 ��ا  .٣
ً
 التوصيات ونصوص املناقشات وم�خص والغائب�ن ا�حاضر�ن وأسماء وم�انھ االجتماع تار�ختحر�ر محاضر االجتماع مو�حا

 .ال�جنة إل��ا توصلت ال�ي والقرارات

 .باملحضر املتعلقة واملراسالت الوثائق جميع ��ا مرفقا خاص ملف �� املوقعة اضراملح ��خة حفظ .٤

 

 م�افآت أعضاء ال�جنة ية عشر  : املادة الثان
 

 السار�ة والتعليمات واألنظمة السا�ىي للشركةوالنظام ا الشر�ات نظام مع يتما�ىى بما ال�جنة ألعضاء السنو�ة امل�افآت اإلدارة مجلس يحدد

 �تمو .  ال�جنة عضو�ة �� قضاها ال�ي للمدة وفقا م�افأتھ احتساب يتم سبب ألي ال�جنة عضو إعفاء حال ��و ، العالقة ذات ا�جهات من

 السنوي  .   اإلدارة مجلس تقر�ر ��إلعضاء ال�جنة من م�افآت عن تفاصيل ما تم صرفھ  اإلفصاح

 

 عامة عشر : أح�ام  الثالثةاملادة 
 

 مراجع �عي�ن �شأن ال�جنة بتوصية األخذ املجلس رفض إذا أو اإلدارة، مجلس وقرارات املراجعة �جنة توصيات ب�ن �عارض صلح إذا .١

 ال�جنة توصية اإلدارة مجلس تقر�ر تضم�ن فيجب الداخ��، املراجع �عي�ن أو أدائھ وتقييم أ�عابھ وتحديد وعزلھ الشركة حسابات

 .��ا أخذه عدم باسبأو  وم��را��ا،
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 .�سر�ة غ��ها أو املالية التقار�ر �� تجاوز  أي �شأن م�حوظا��م تقديم الشركة �� للعامل�ن تتيح مراجعة ال��تيبات ال�ي املراجعة ةن�ج �ع� .٢

 .اسبةنم متا�عة إجراءات وتب�ي التجاوز  أو ا�خطأ حجم مع اسبنيت مستقل تحقيق بإجراء ل��تيباتا هذه تطبيق من التحقق ةنال�ج �وع�

 وإتاحة الفرصة للعامل�ن بالشركة وأ�حاب املصا�ح للتبليغ عن ا�حاالت املخالفة  ع�� آلية منظمة ��ذا ا�خصوص . 

 

 املراجعة ةن�ج تقر�رة عشر  : املادة الرا�ع
 

 �شتمل ع�� خالصة وافية ألعمالها وابرز إنجاز��ا وكيفية  .١
ً
 سنو�ا

ً
�� ضوء ما تقتضية   ومهامها الختصاصا��ا أدا��اتصدر ال�جنة تقر�را

االنظمة والقوان�ن من متطلبات ومعاي��  ومحددات ملحتو�ات هذا التقر�ر ومتطلباتھ و�ما يقتضيھ العرف امل�ي و أفضل املمارسات 

 للكيفية 
ً
 أن �ع� ،  فيذيةنالت ھولوائح الشر�ات نظام �� عل��ا صوصناملا�جيدة وذلك للعرض ع�� ا�جمعية العامة للمساهم�ن وفقا

 .الشركة �� املخاطر وإدارة واملالية الداخلية الرقابة نظم كفاية مدى �� ورأ��ا توصيا��ا يتضمن

  اإلدارة سمجل يودع أن يجب .٢
ً
 للشركة اإللك��و�ي املوقع �� شرنيُ  وأن سالرئي الشركة مركز �� املراجعة ةن�ج تقر�ر من �افية ��خا

 .نھ م ��خة �ع� ا�حصول  �� املساهم�ن من يرغب من لتمك�ن العامة؛ ا�جمعية ال�عقاد الدعوة �شر  دنع للسوق  اإللك��و�ي واملوقع

 .العامة ا�جمعية ا�عقاد اءنأث التقر�ر م�خص �و�ت�

 

 ( النشر والنفاذ والتعديل )   عشر  : أح�ام ختامية ةاملادة ا�خامس
 

جلس �عرضها ع�� ا�جمعية العامة يقوم املاملراجعة   جنة�  توصية ع�� بناء  اإلدارة مجلس قبل من الالئحةملوافقة ع�� ا �عد .١

  .العتمادها للمساهم�ن 
 

   اإلدارة ملجلس يجوز  .٢
ً
 التعديلهذا  يؤثر ال أن ع�� راجعةامل �جنة من بتوصية الالئحة هذه ع�� �عديل أي إجراء ال�جنة، لعمل  تيس��ا

تعديل ع�� ا�جمعية هذا ال ع�� أن �عرض .التنظيمية ا�جهات من الصادرة واإلجراءات السياسات مع يتما�ىى و�ما الالئحة جوهر ع��

 العامة للمساهم�ن �� أقرب أجتماع لها إلعتماه . 
 

 تتطلب الشركة سياسة �� �غي��ات حدوث عند وخاصة دوري �ش�ل راجعةامل و�جنة اإلدارة مجلس قبل من هذه الالئحة مراجعتھ ينب�� .٣

 نظامية �غي��ات أية أو الشركة سياسة �� �ستجد قد �غي��ات بأية  ملراجعةا �جنة أخطار الشركة إدارة وع�� .و�عديلها الالئحة مراجعة

 .لالئحة ا هذه محتو�ات مراجعة �ستلزم أخرى 
 

 �عارض أي حال و�� ع��ا بديلة تكون  وال السعودية العر�ية اململكة �� التنظيمية ا�جهات ولوائح أنظمة �� ورد ملا مكملة الالئحة هذه �عد .٤

 .السائدة �� تكون  التنظيمية ا�جهات ولوائح أنظمة فإن التنظيمية ا�جهات ولوائح أنظمة و الالئحة �� ورد ما ب�ن
 

  و�تم االل��ام والعمل ��ا  الالئحة هذه تطبق  .٥
ً
 ا�جمعية العامة للمساهم�ن .  من اعتمادها تار�خ من اعتبارا

ــ ـــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 وهللا املوفق ،،،،

 


