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الئحة عمل لجنة المراجعة

تأسســت لجنــة المراجعــة )وُيشــار إليهــا فيمــا يلــي بـ«اللجنــة«( فــي شــركة ذيــب لتأجيــر الســيارات )»الشــركة«( 
واعتمــد تشــكيلها مــن قبــل الجمعيــة العامــة للمســاهمين بالشــركة )»الجمعيــة العامــة«( بموجــب صالحياتهــا 

ووفقــًا لنظــام الشــركة األســاس، وتعمــل اللجنــة وفقــًا لالئحــة العمــل هــذه )»الالئحــة«(.

1 الغرض

1-1 يتمثــل الغــرض مــن اللجنــة فــي مســاعدة مجلــس إدارة الشــركة )»مجلــس اإلدارة«، وُيشــار إلــى كل عضــو 
مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة باســم »عضــو مجلــس اإلدارة«( فــي الوفــاء بمســؤولياته الرقابيــة وأداء المهــام 

والمســؤوليات والصالحيــات المنصــوص عليهــا فــي هــذه الالئحــة.
 

2-1 يتمثــل الــدور الرئيســي للجنــة فــي مســاعدة مجلــس اإلدارة فــي اإلشــراف علــى: )1( ســالمة ونزاهــة 
القوائــم والتقاريــر الماليــة للشــركة ونظــام الرقابــة الداخليــة بهــا ودقتهــم؛ )2( التــزام الشــركة بالقواعــد 
الشــركة  حســابات  مراجــع  مؤهــالت   )3( المهنــي؛  الســلوك  وقواعــد  والتنظيميــة  القانونيــة  والمتطلبــات 
الخارجــي واســتقالله؛ )4( أداء مهــام المراجعــة الداخليــة للشــركة ومراجعــي الحســابات المســتقلين بهــا.

2 التشكيل

2-1 تشــكل اللجنــة مــن ثالثــة أعضــاء علــى األقــل وال تزيــد علــى خمســة أعضــاء )ُيشــار إلــى كل منهــم منفرديــن 
بـ«العضــو«، ومجتمعين بـ«األعضاء«(.

2-2 ُتعيــن الجمعيــة العامــة جميــع األعضــاء بنــاءً علــى توصيــة مــن مجلــس اإلدارة لمــدة ال تزيــد عــن ثــالث 
ســنوات. وتعتمــد توصيــة مجلــس اإلدارة إلــى الجمعيــة العامــة في هذا الشــأن على توصية لجنة الترشــيحات 
والمكافــآت فــي الشــركة. ويجــب أن تتوافــق توصيــات لجنــة الترشــيحات والمكافــآت ومجلــس اإلدارة مــع 

األنظمــة واللوائــح والقواعــد والسياســات المعمــول بهــا )بمــا فــي ذلــك هــذه الالئحــة(.

2-3 ال تزيــد مــدة عضويــة العضــو فــي اللجنــة إذا كان عضــوًا فــي مجلــس اإلدارة عــن مــدة عضويتــه فــي 
اإلدارة. مجلــس 

2-4 ال يجــوز تعييــن أي مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة التنفيذييــن أعضــاءً فــي اللجنــة، وال يجــوز تعييــن رئيــس 
مجلــس اإلدارة عضــوًا فــي اللجنــة.

2-5 ال يجــوز لمــن يعمــل أو كان يعمــل خــالل الســنتين الماضيتيــن فــي اإلدارة التنفيذيــة أو الماليــة للشــركة، أو 
كموظــف أو عضــو مجلــس إدارة لــدى مراجــع الحســابات الخارجــي للشــركة، أن ُيعيَّــن عضــوًا فــي اللجنــة.
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2-6 يجــب أن يكــون جميــع األعضــاء علــى درايــة باألمــور الماليــة، علــى أن يكــون عضــوًا واحــدًا مــن بينهــم علــى 
األقــل مختصــُا بالشــؤون الماليــة والمحاســبية. وُيعــرف ”المختــص بالشــؤون الماليــة والمحاســبية“ علــى أنــه 
الشــخص الــذي يتمتــع بصفــات الخبــرة الماليــة والمحاســبية مــن خــالل مؤهالتــه العلميــة أو خبرتــه كمحاســب 
أو موظــف مالــي لــدى شــركة عامــة أو غيرهــا مــن الخبــرات المماثلــة، وتشــتمل تلــك الصفــات علــى جميــع مــا 

يلــي )دون حصــر(:

)1( الدراية بالمبادئ العامة للمحاسبة والمراجعة.  

)2( المعرفة بمعايير المراجعة الداخلية )بما في ذلك المعايير الدولية للممارسة المهنية  
                    للمراجعة الداخلية(.

)3( القدرة على تقييم إجراءات المراجعة الداخلية.  

)4( القدرة على إعداد القوائم المالية ومراجعتها وتحليلها وتقييمها أو أي مما سبق.  

)5( المعرفة باألنظمة واللوائح ذات الصلة.  

)6( المعرفة بمهام اللجنة وواجباتها.  

2-7 يجب أن يكون على األقل عضوًا واحدًا في اللجنة من أعضاء مجلس اإلدارة المستقلين.

2-8 تعّيــن الجمعيــة العامــة مــن بيــن أعضــاء اللجنــة رئيســًا لهــا )»الرئيــس«( علــى أن يكــون مــن أعضــاء مجلــس 
اإلدارة المســتقلين. ويتــرأس الرئيــس اجتماعــات اللجنــة ويحضــر – أو مــن ينوبــه مــن األعضــاء – جميع اجتماعات 
الجمعيــة العامــة لإلجابــة عــن أســئلة مســاهمي الشــركة. وتتوافــق مــدة تعييــن الرئيــس مــع مــدة عضويتــه 

فــي اللجنــة، كمــا يجــوز للجنــة عــزل الرئيــس فــي أي وقــت.

ــًا للســر )»أميــن الســر«(. ويحضــر أميــن الســر جميــع  2-9 تعيــن اللجنــة مــن بيــن أعضائهــا أو مــن غيرهــم أمين
اجتماعــات اللجنــة و يضــع مقتــرح لجــدول أعمالهــا بالتنســيق مــع رئيــس اللجنــة ويعــد محاضــر اجتماعاتهــا 
االجتماعــات  بمواعيــد  اللجنــة  أعضــاء  بتبليــغ  يقــوم  كمــا  خــاص،  ســجل  فــي  ويحفظهــا  قراراتهــا  ويوثــق 
وتزويدهــم بجــدول أعمالهــا والوثائــق الالزمــة لالجتمــاع، وتقديــم العــون والمشــورة إلــى اللجنــة فــي 
ــة  ــة المجلــس بنســخة مــن محضــر اجتمــاع اللجن ــد أمان ــه، وكذلــك تزوي ــدرج ضمــن اختصاصات المســائل التــي تن
فــور التوقيــع عليهــا مــن رئيــس اللجنــة. وتحــدد اللجنــة مــدة تعييــن أميــن الســر، وفــي حــال كان أميــن الســر 
عضــوًا فــي اللجنــة، ال تزيــد مــدة تعيينــه عــن مــدة عضويتــه فــي اللجنــة، كمــا يجــوز للجنــة عزلــه فــي أي وقــت.

2-10 يجــوز للجمعيــة العامــة عــزل جميــع األعضــاء أو بعضهــم فــي أي وقــت، وفــي حــال إنهــاء عضويــة أي 
ــه،  ــًا ليحــل محل عضــو ألي ســبب قبــل نهايــة فتــرة عضويتــه، فإنــه يجــوز لمجلــس اإلدارة تعييــن عضــوًا مؤقت
بشــرط أن يعــرض ذلــك التعييــن علــى الجمعيــة العامــة فــي أول اجتمــاع تــال لهــا للمصادقــة عليــه، ويكمــل 

العضــو الجديــد مــدة ســلفه.
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2-11 تشــعر الشــركة هيئــة الســوق الماليــة باســم كل عضــو ومنصبــه ووضــع اســتقالليته خــالل خمســة أيــام 
عمــل مــن تاريــخ تعيينــه أو عزلــه، وأي تغيــرات تطــرأ علــى ذلــك خــالل خمســة أيــام عمــل مــن تاريــخ حــدوث 

التغييــرات.

2-12 لمجلس اإلدارة قبول استقالة أي عضو من أعضاء اللجنة بناء على طلبه.

2-13 اليجــوز لعضــو لجنــة المراجعــة أن يكــون لــه مصلحــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة فــي األعمــال والعقــود 
المبرمــة لحســاب الشــركة إال بموافقــة الجمعيــة العامــة.

3 االجتماعات

3-1 تجتمــع اللجنــة أربــع مــرات علــى األقــل كل ســنة ماليــة، وكذلــك كلمــا دعــت الحاجــة الــى ذلــك بدعــوة مــن 
رئيــس اللجنــة أو مــن يفوضــه لذلــك، أو متــى مــا رأى اثنــان مــن أعضــاء اللجنــة علــى األقــل الحاجــة لذلــك، ويجــب 

إعــداد محاضــر اجتماعاتهــا والتــي تتضمــن ملخــص مناقشــاتها وتوصياتهــا وتوجهاتهــا وقراراتهــا.

3-2 تجتمــع اللجنــة بدعــوة مــن رئيســها بموجــب إخطــار مكتــوب يرســله أميــن الســر لــكل عضــو – ومدعــو، حســب 
األحــوال –  بنــاء علــى طلــب الرئيــس، وذلــك قبــل ســبعة أيــام علــى األقــل مــن الموعــد المحــدد لالجتمــاع، إال 
فــي الحــاالت العاجلــة حيــث يجــوز بموافقــة أغلبيــة األعضــاء عقــد اجتمــاع بنــاء علــى إخطــار يرســل قبــل مــدة 
أقــل. ويجــب أن يشــتمل اإلخطــار علــى تاريــخ ووقــت ومــكان االجتمــاع، باإلضافــة إلــى جــدول أعمــال االجتمــاع 
والمســتندات المصاحبــة ذات العالقــة. ويســعى األعضــاء لحضــور كافــة اجتماعــات اللجنــة ســواء شــخصيًا 
ــح  ــة وتتي ــأي طريقــة أخــرى توافــق عليهــا اللجن ــو المؤتمــرات أو ب أو عــن طريــق الهاتــف أو مــن خــالل فيدي
لألعضــاء االســتماع إلــى بعضهــم البعــض. وتجتمــع اللجنــة فــي األوقــات واألماكــن التــي تراهــا مناســبة للقيام 

بمســؤولياتها.

3-3 يشــترط لصحــة اجتماعــات اللجنــة حضــور أغلبيــه أعضائهــا، وتصــدر قراراتهــا بأغلبيــة أصــوات الحاضريــن، وعند 
تســاوي األصــوات يرجــح الجانــب الــذي صــوت معــه رئيــس االجتماع.

3-4 فــي حالــة غيــاب الرئيــس – وغيــاب أو عــدم وجــود نائبــًا معينــًا مــن قبلــه مــن بيــن األعضــاء – يختــار باقــي 
األعضــاء الحاضريــن مــن بينهــم عضــوًا لرئاســة االجتمــاع مــن بيــن المؤهليــن لشــغل هــذا المنصــب بموجــب هــذه 

الالئحة.

3-5 ال يحــق حضــور اجتماعــات اللجنــة إال لألعضــاء وأميــن الســر، ومــع ذلــك، يجــوز ألعضــاء مجلــس اإلدارة 
واإلدارة التنفيذيــة ومراجعــي الحســابات أو غيرهــم حضــور تلــك االجتماعــات إذا طلبــت اللجنــة االســتماع إلــى 
رأيــه أو الحصــول علــى مشــورته. وتعقــد اللجنــة اجتماعــات دوريــة خاصــة أو جلســات تنفيذيــة مــع مديــر إدارة 

ــًا ألداء مســؤولياتها. المراجعــة الداخليــة أو مراجعــي الحســابات الخارجييــن متــى كان ذلــك ضروري

3-6 يجــوز للجنــة اعتمــاد قــرارات مــن خــالل تمريــر القــرارات المقترحــة كتابــًة أو بصيغــة إلكترونيــة علــى جميــع 
األعضــاء العتمادهــا وتوقيعهــا )علمــًا بــأن النســخة الممســوحة ضوئيــًا مــن القــرار الموقــع مــن العضــو تعتبــر 
نموذجــًا مقبــوالً لذلــك الغــرض(. وتصــدر القــرارات الكتابيــة بموافقــة أغلبيــة األعضــاء، وعنــد تســاوي األصــوات 

يرجــح الجانــب الــذي صــوت معــه الرئيــس.
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3-7 يقــوم أميــن الســر خــالل 5 أيــام مــن انتهــاء كل اجتمــاع أو اعتمــاد قــرار كتابــي بإرســال نســخة مــن المحضــر 
أو القــرار لمجلــس اإلدارة ولــكل عضــو فــي اللجنــة. وتوقــع محاضــر االجتماعــات مــن قبــل جميــع األعضــاء 

الحاضريــن فــي االجتمــاع.

4 المسؤوليات

4-1 تــؤدي اللجنــة دورهــا الرئيســي المبّيــن فــي القســم (1) أعــاله مــن خــالل مباشــرة االختصاصــات والمهــام 
والمســؤوليات التاليــة علــى األقــل:

)أ( القوائم والتقارير المالية  

التقاريــر، ويشــمل ذلــك  التــي ترتبــط بالشــؤون المحاســبية وإعــداد  )1( مراجعــة المســائل المهمــة 
المعامــالت المعقــدة أو غيــر المألوفــة والمجــاالت التقديريــة بالغــة األهميــة، واإلعالنــات المهنيــة 

والتنظيميــة المســتجدة، وتقييــم مــدى أثرهــا علــى القوائــم الماليــة.

)2( مراجعــة أي مســائل مهمــة أو غيــر مألوفــة تتضمنهــا القوائــم والتقاريــر المالية للشــركة، ومراجعة 
أي مســائل يثيرهــا المديــر التنفيــذي لــإلدارة الماليــة )أو مــن ينوبــه( أو مســؤول االلتــزام أو مراجــع 

الحســابات.

)3( مراجعــة نتائــج المراجعــة مــع اإلدارة ومراجــع الحســابات الخارجــي، ويشــمل ذلــك أيــة صعوبــات تتــم 
مواجهتهــا.

)4( دراســة القوائــم الماليــة األوليــة والســنوية للشــركة وإبــداء الــرأي بشــأنها وتقديــم أيــة توصيــات 
فــي هــذا الصــدد إلــى مجلــس اإلدارة وذلــك قبــل عرضهــا علــى المجلــس لضمــان ســالمتها ونزاهتهــا 
وشــفافيتها؛ والنظــر فيمــا إذا كانــت كاملــة ومتســقة مــع المعلومــات المعروفــة لــدى األعضــاء ومــا 

إذا كانــت تعكــس المبــادئ والسياســات المحاســبية المالئمــة.

)5( مراجعــة األقســام األخــرى مــن التقريــر الســنوي والملفــات التنظيميــة ذات الصلــة قبــل إصدارهــا 
والنظــر فــي دقــة المعلومــات واكتمالهــا.

)6( مراجعــة جميــع المســائل المطلــوب إحالتهــا إلــى اللجنــة فــي ضــوء معاييــر المراجعــة المعتــرف بهــا 
وذلــك بالتعــاون مــع اإلدارة ومراجــع الحســابات الخارجــي.

)7( دراســة السياســات المحاســبية المتبعــة فــي الشــركة وإبــداء الــرأي والتوصيــة لمجلــس اإلدارة فــي 
شأنها.
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)8( فهــم كيفيــة قيــام اإلدارة بتطويــر المعلومــات الماليــة األوليــة، وطبيعــة ومــدى مشــاركة إدارة 
المراجعــة الداخليــة ومراجــع الحســابات الخارجــي.

اإلدارة  مجلــس  تقريــر  كان  إذا  فيمــا   – اإلدارة  مجلــس  طلــب  علــى  بنــاءً   – الفنــي  الــرأي  إبــداء   )9(
والقوائــم الماليــة للشــركة عادلــة ومتوازنــة ومفهومــة وتتضمــن المعلومــات التــي تتيــح للمســاهمين 

والمســتثمرين تقييــم المركــز المالــي للشــركة وأدائهــا ونمــوذج عملهــا واســتراتيجيتها.

)10( التحقــق مــن التقديــرات المحاســبية فــي المســائل الجوهريــة الــواردة فــي القوائــم والتقاريــر 
الماليــة للشــركة.

)ب( الرقابة الداخلية  

)1( دراســة ومراجعــة نظــم الرقابــة الداخليــة والماليــة وإدارة المخاطــر فــي الشــركة ومــدى فعاليتهــا، 
بمــا فــي ذلــك أمــن تقنيــة المعلومــات وضوابطهــا.

)2( فهــم نطــاق المراجعــة الداخليــة للتقاريــر الماليــة مــن قبــل إدارة المراجعــة الداخليــة والحصــول 
علــى التقاريــر التــي تشــتمل علــى النتائــج والتوصيــات المهمــة ومالحظــات وتعقيبــات اإلدارة.

)ج( المراجعة الداخلية  

)1( اعتماد الئحة المراجعة الداخلية.

)2( مراجعــة أداء وأنشــطة مديــر إدارة المراجعــة الداخليــة وضمــان عــدم وجــود أيــة قيــود غيــر مبــررة 
علــى أنشــطته، والتوصيــة لمجلــس اإلدارة بشــأن تعيينــه وعزلــه ومكافأتــه الســنوية وراتبــه.

)3( الرقابة واإلشــراف على أداء وأنشــطة إدارة المراجعة الداخلية بالشــركة للتحقق من توافر الموارد 
الالزمــة وفعاليتهــا فــي أداء األعمــال والمهــام المنوطة بها وفق المعايير المهنية المناســبة.

)4( الموافقــة علــى خطــة المراجعــة الســنوية وجميــع التغييــرات علــى الخطــة، ومراجعــة أداء وأنشــطة 
إدارة المراجعــة الداخليــة مقارنــة بالخطــة الموضوعــة لها.

)5( العمــل مــع مديــر إدارة المراجعــة الداخليــة لمراجعــة ميزانيــة المراجعــة الداخليــة وخطــة المــوارد 
واألنشــطة والهيــكل التنظيمــي لمهــام المراجعــة الداخليــة.

)6( مراجعة إجراءات المراجعة الداخلية للشركة.

)7( دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ اإلجراءات التصحيحية للملحوظات الواردة فيها.

)8( عقــد اجتماعــات مســتقلة مــع مديــر إدارة المراجعــة الداخليــة بصفــة دوريــة لمناقشــة أي مســائل 
تــرى اللجنــة أو مســؤولي المراجعــة الداخليــة ضــرورة مناقشــتها فــي جلســات خاصــة.
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)د( المراجعة الخارجية  

)1( مراجعــة النطــاق المقتــرح ألعمــال المراجعــة لمراجــع الحســابات الخارجــي ومنهجــه وخطتــه وإبــداء 
مرئياتهــا حيالهــا، بمــا فــي ذلــك تنســيق جهــود المراجعــة مــع أنشــطة المراجعــة الداخليــة.

)2( التوصيــة لمجلــس اإلدارة بترشــيح مراجــع الحســابات الخارجــي وعزلــه وتحديــد أتعابــه، ومراجعــة 
نطــاق عملــه وشــروط التعاقــد معــه، علــى أن تأخــذ التوصيــة فــي االعتبــار اســتقالل مراجــع الحســابات 

الخارجــي.

)3( مراجعــة أداء مراجــع الحســابات الخارجــي واإلشــراف علــى أنشــطته والموافقــة علــى أي نشــاط 
خــارج نطــاق أعمــال المراجعــة المناطــة بــه خــالل أداء مهامــه.

ــه علــى القوائــم الماليــة للشــركة  ــه وتحفظات ــر مراجــع الحســابات الخارجــي ومالحظات )4( دراســة تقري
ومتابعــة اإلجــراءات المتخــذة بشــأنها.

)5( التحقــق مــن اســتقاللية مراجــع الحســابات الخارجــي وموضوعيتــه وعدالتــه، ومــدى فعاليــة أعمــال 
المراجعــة، مــع األخــذ فــي االعتبــار القواعــد والمعاييــر ذات الصلــة، والتوصيــة لمجلــس اإلدارة فيمــا 

يخــص ذلــك.

)6( التحقــق مــن عــدم تقديــم مراجــع الحســابات الخارجــي أعمــاالً فنيــة أو إداريــة تخــرج عــن نطــاق أعمــال 
المراجعــة، والتوصيــة لمجلــس اإلدارة فيمــا يخــص ذلك.

)7( عقــد اجتماعــات مســتقلة مــع مراجــع الحســابات الخارجــي بصفــة دوريــة لمناقشــة أي مســائل تــرى 
اللجنــة أو المراجــع ضــرورة مناقشــتها فــي جلســات خاصــة.

)8( اإلجابة عن استفسارات مراجع الحسابات الخارجي.

)9( تســوية أيــة خالفــات تقــع بيــن اإلدارة ومراجــع الحســابات الخارجــي فيمــا يتعلــق بإعــداد التقاريــر 
الماليــة.

)هـ( االلتزام  

)1( التحقــق مــن التــزام الشــركة باألنظمــة واللوائــح والسياســات والتعليمــات ذات العالقــة ومراقبــة 
ذلــك.

)2( مراجعــة مــدى فعاليــة نظــام المراقبــة وضمــان االلتــزام باألنظمــة واللوائــح ونتائــج التحقيقــات التي 
تجريهــا اإلدارة ومتابعــة أي حــاالت عــدم التــزام )بمــا فــي ذلــك اتخــاذ اإلجــراءات التأديبيــة(.

)3( مراجعــة تقاريــر ونتائــج تحقيقــات الجهــات الرقابيــة أو التنظيميــة المختصــة، وأي مالحظــات يبديهــا 
مراجــع الحســابات الخارجــي أو المراجعــون الداخليــون، والتحقــق مــن اتخــاذ الشــركة لإلجــراءات الالزمــة 

بشــأنها.
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)1( التحقــق مــن التــزام الشــركة باألنظمــة واللوائــح والسياســات والتعليمــات ذات العالقــة ومراقبــة 
ذلــك.

)2( مراجعــة مــدى فعاليــة نظــام المراقبــة وضمــان االلتــزام باألنظمــة واللوائــح ونتائــج التحقيقــات التي 
تجريهــا اإلدارة ومتابعــة أي حــاالت عــدم التــزام )بمــا فــي ذلــك اتخــاذ اإلجــراءات التأديبيــة(.

)3( مراجعــة تقاريــر ونتائــج تحقيقــات الجهــات الرقابيــة أو التنظيميــة المختصــة، وأي مالحظــات يبديهــا 
مراجــع الحســابات الخارجــي أو المراجعــون الداخليــون، والتحقــق مــن اتخــاذ الشــركة لإلجــراءات الالزمــة 

بشــأنها.

)4( مراجعة عملية إبالغ قواعد السلوك المهني لموظفي الشركة ومراقبة االلتزام بها.

)5( مراجعــة العقــود والتعامــالت المقتــرح أن تجريهــا الشــركة مــع األطــراف ذوي العالقــة، وتقديــم 
مرئياتهــا وتوصياتهــا حيــال ذلــك إلــى مجلــس اإلدارة.

)6( التأكــد مــن وضــع وتنفيــذ اآلليــة والترتيبــات المناســبة التــي تتيــح لعاملــي الشــركة بشــكل ســري 
ومجهــول تقديــم ملحوظاتهــم ومخاوفهــم بشــأن أي مســائل ماليــة أو محاســبية أو  مســائل تتعلــق 

بأعمــال المراجعــة أو أي مــن حــاالت عــدم االلتــزام.

)7( الحصــول علــى المســتجدات بشــكل منتظــم مــن إدارة الشــركة ومستشــارها القانونــي فيمــا يتعلــق 
بمســائل االلتــزام.

)و(  مسؤوليات رفع التقارير   

)1( رفــع تقاريــر دوريــة لمجلــس اإلدارة بشــأن أنشــطة اللجنــة والمســائل المكتشــفة وإبــداء أي توصيــات 
إلــى مجلــس اإلدارة تراهــا مناســبة فــي أي جانــب مــن جوانــب اختصاصهــا حيثمــا يلــزم.

)2( توفيــر ســبل مفتوحــة للتواصــل بيــن إدارة المراجعــة الداخليــة ومراجــع الحســابات الخارجــي ومجلــس 
اإلدارة.

)3( تقديــم تقريــر ســنوي إلــى المســاهمين يصــف تشــكيل اللجنــة ومهامهــا وأدائهــا لتلــك المهــام، 
وأي معلومــات أخــرى وفقــُا لمــا تقتضيــه القواعــد المعمــول بهــا، بمــا فــي ذلــك الموافقــة علــى 

الخدمــات الخارجــة عــن نطــاق المراجعــة.

)4( مراجعة أي تقارير أخرى تصدرها الشركة تتعلق بمسؤوليات اللجنة.
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)5( إعــداد تقريــر ســنوي مكتــوب عــن رأيهــا فــي شــأن مــدى كفايــة وفعاليــة نظــم الرقابــة الداخليــة 
الشــركة  لــدى   – وضوابطهــا  المعلومــات  تقنيــة  أمــن  ذلــك  فــي  بمــا   – المخاطــر  وإدارة  والماليــة 
نطــاق  فــي  تدخــل  أخــرى  أعمــال  مــن  بــه  قامــت  مــا  إلــى  باإلضافــة  الشــأن،  هــذا  فــي  وتوصياتهــا 
اختصاصهــا. وتــودع نســخًا كافيــة مــن هــذا التقريــر فــي مركــز الشــركة الرئيــس لتزويــد كل مــن يرغــب مــن 
المســاهمين بنســخة منــه، وينشــر فــي الموقــع اإللكترونــي للشــركة والموقــع اإللكترونــي للســوق 
الماليــة الســعودية )تــداول( عنــد نشــر الدعــوة النعقــاد اجتمــاع الجمعيــة العامــة الســنوي ذو العالقــة، 
علــى أن يكــون ذلــك قبــل عشــرة أيــام علــى األقــل مــن الموعــد المحــدد لالجتمــاع. ويتلــى التقريــر أثنــاء 

انعقــاد االجتمــاع.

)6( إعــداد تقريــر مكتــوب إلــى مجلــس اإلدارة بشــأن إجــراءات المراجعــة الداخليــة للشــركة وتوصيــات 
ــة فيمــا يتعلــق بذلــك. اللجن

)ز(  مسؤوليات أخرى  

)1( القيام باألعمال األخرى ذات العالقة بهذه الالئحة بناءً على طلب مجلس اإلدارة.

)2( بدء تحقيقات خاصة واإلشراف عليها، حسب االقتضاء.

)3( مراجعــة وتقييــم مــدى كفايــة ومالئمــة هــذه الالئحــة ســنويًا وتقديم التوصيات إلــى المجلس بهذا 
الشــأن، والتأكــد مــن القيــام باإلفصاحــات الالزمــة وفــق ما تقتضيــه األنظمة واللوائــح ذات العالقة.

)4( التأكيد بشكل سنوي بأنه قد تم تنفيذ جميع المسؤوليات الواردة في هذه الالئحة.

)5( تقييم أداء اللجنة وأداء كل عضو فيها بشكل منتظم.

4-2 تحــرص اللجنــة فــي أدائهــا لدورهــا علــى األخــذ فــي االعتبــار تقســيم المســؤوليات واالختصاصــات بينهــا 
وبيــن مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة للشــركة وفريــق المراجعــة الداخليــة ومراجــع الحســابات الخارجــي. 
وفــي حالــة حصــول تعــارض بيــن توصيــات اللجنــة وقــرارات مجلــس اإلدارة، أو إذا رفــض المجلــس األخــذ بتوصيــة 
اللجنــة بشــأن تعييــن مراجــع الحســابات الخارجــي أو عزلــه أو تحديــد أتعابــه أو تقييــم أداءه أو تعييــن مديــر 
إدارة المراجعــة الداخليــة، فيجــب تضميــن تقريــر مجلــس اإلدارة توصيــة اللجنــة ومبرراتهــا وأســباب عــدم أخــذ 

مجلــس اإلدارة بهــا.

5 الصالحيات

5-1 تتمتــع اللجنــة بالصالحيــة الالزمــة فــي ســبيل أدائهــا الختصاصاتهــا ومهامهــا، وصالحيــة إجــراء تحقيقــات 
فــي أي مســائل تدخــل فــي نطــاق اختصاصهــا )أو التفويــض بذلــك(. وعلــى وجــه الخصــوص مــا يلــي:

)1( حق االطالع على سجالت الشركة ووثائقها دون قيد.

اإلدارة  مجلــس  أعضــاء  ذلــك  فــي  )بمــا  وموظفيهــا  الشــركة  إلدارة  المقّيــد  غيــر  الوصــول  حــق   )2(
والمســؤولين التنفيذييــن وأعضــاء فريــق المراجعــة الداخليــة للشــركة(، ويتعّيــن عليهــم التعاون بشــكل 

كامــل مــع اللجنــة والــرد فــي أقــرب وقــت ممكــن وبصــورة وافيــة علــى أي أســئلة تطرحهــا اللجنــة.
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)3( الحــق فــي تشــكيل  فــرق عمــل تتألــف مــن عضــو أو أكثــر مــن األعضاء للقيــام بالمهام التــي تفوضها 
بهــا اللجنــة وفقًا لهــذه الالئحة.

)4( الحــق فــي تعييــن واالســتعانة بمــن تــراه مــن المستشــارين والمحاســبين الخارجييــن أو غيرهــم مــن 
المختصيــن والخبــراء لتقديــم المشــورة للجنــة أو مســاعدتها حســب االقتضــاء )علــى أن يضمــن محضــر 
اجتمــاع اللجنــة ذو العالقــة ذلــك التعييــن، مــع ذكــر اســم الشــخص المعيــن وأي عالقــة لــه مــع الشــركة 

أو اإلدارة التنفيذيــة(.

)5( الحــق فــي اتخــاذ أي إجــراءات أخــرى تــرى اللجنــة بشــكل معقــول أنهــا ضروريــة ألداء اختصاصاتهــا 
ومهامهــا علــى الوجــه المطلــوب والوفــاء بمســؤولياتها بموجــب هــذه الالئحــة.

يجــوز للجنــة أن تطلــب مــن مجلــس اإلدارة دعــوة الجمعيــة العامــة لالنعقــاد إذا أعــاق مجلــس اإلدارة   2-5
عملهــا أو تعرضــت الشــركة ألضــرار أو خســائر جســيمة. وعلــى مجلــس اإلدارة دعــوة الجمعيــة العامــة لالنعقــاد 

خــالل 15 يومــًا مــن تاريــخ طلــب اللجنــة.

6 المكافآت

تكــون أي مكافــأة تمنــح لألعضــاء بالشــكل والقــدر الــذي تحــدده الجمعيــة العامــة بنــاءً علــى توصيــة   1-6
العالقــة. ذات  والتعليمــات  والقــرارات  واللوائــح  لألنظمــة  اإلدارة، وفقــًا  مجلــس 

        7 النفاذ والمراجعة

ــراح مــن مجلــس اإلدارة، وتكــون  ــاءً علــى اقت 7-1 تعتمــد هــذه الالئحــة بموجــب قــرار مــن الجمعيــة العامــة بن
نافــذة مــن تاريــخ اعتمادهــا مــن قبــل الجمعيــة العامــة.

7-2 تعتمد أي تعديالت على هذه الالئحة بالطريقة ذاتها التي اعُتمدت بها هذه الالئحة.


