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١ 

 تمهيد: ) : ١(  املادة

تنظم هذه الالئحة �شكيل �جنة املراجعة �� الشركة ومهمات وضوابط واجراءات عملها وقواعد اختيار اعضا��ا وكيفية  .١

 أحد مقاعد ال�جنة.تر�حهم ومدة عضو���م وم�افآ��م وآلية �عي�ن أعضا��ا �ش�ل مؤقت �� حال شغور 

تخضع هذه الالئحة ألح�ام نظام الشر�ات، ونظام السوق املالية ولوائحهما التنفيذية ، وأح�ام النظام األسا��ي للشركة  .٢

وقواعد الت�جيل واالدراج، والئحة حوكمة الشر�ات املساهمة املدرجة �� السوق املالية السعودية و أنظمة مؤسسة 

 شد بأفضل املمارسات بما يتناسب مع طبيعة �شاط الشركة وعمليا��ا.النقد العر�ي السعودي و�س�� 

يتع�ن ع�� اإلدارة التنفيذية بالشركة تزو�د أعضاء مجلس اإلدارة واألعضاء غ�� التنفيذي�ن بوجھ خاص و�جان الشركة  .٣

ت �� مضللة و �� الوقبجميع املعلومات والبيانات والوثائق وال�جالت الالزمة ع�� أن ت�ون �املة و وا�حة و�حيحة وغ

 املناسب لتمكي��م من أداء واجبا��م ومهامهم. 

يجب ع�� أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء �جان ا�جلس وكبار التنفيذي�ن �� الشركة ممارسة صالحيا��م وتنفيذ واجبا��م  .٤

 بما تقتضيھ مص�حة الشركة.

املعلومات ا�جوهر�ة للمساهم�ن والدائن�ن وأ�حاب يجب ع�� الشركة إح��ام األنظمة واللوائح وإل��امها باإلفصاح عن  .٥

 املصا�ح.

 �عر�فات: ) : ٢(  املادة

�� قائمة املصـــــط�حات املســـــتخدمة �� لوائح هيئة الســـــوق املالية وقواعدها والئحة حوكمة الشـــــر�ات  تنطبق التعر�فات الواردة

حة � هذه الالئحة املعا�ي املو�ــع�� هذه الالئحة ما لم يق�ــ�ي ســياق النص �غ�� ذلك، و�قصــد باملصــط�حات والعبارات أدناه �

 لها: 

 الئحة عمل �جنة املراجعة �� الشركة الالئحة:

 شركة األه�� للت�افل. الشركة:

 مجلس إدارة الشركة.  مجلس اإلدارة:

 �جنة املراجعة �� الشركة.  ال�جنة:

 يومية ، واق��اح القرارات االســــــــــ��اتيجيةاأل�ــــــــــخاص املنوط ��م إدارة عمليات الشــــــــــركة ال كبار التنفيذي�ن أو اإلدارة التنفيذية :

 وتنفيذها ، �الرئيس التنفيذي ونوابھ واملدير املا�� واملدراء التنفيذي�ن .

 مراجع حسابات الشركة. مراجع ا�حسابات :

 املراجع الداخ�� للشركة. املراجع الداخ�� :

 �ل من لھ مص�حة مع الشركة ، �العامل�ن ، والدائن�ن ، والعمالء، واملوردين، وا�جتمع. أ�حاب املصا�ح :

 ا�جمعية العامة للشركة ( العادية أو غ�� العادية) ا�جمعية العامة:

مات يالنظام األســـا�ـــ�ي للشـــركة، ونظام الســـوق املالية ولوائحھ التنفيذية، ونظام الشـــر�ات ولوائحھ التنفيذية وأي �عل النظام:

 أو قرارات ذات عالقة صادره من هيئة السوق املالية أو من ا�جهات الرقابية أو اإلشرافية. 

 مؤسسة النقد العر�ي السعودي.مؤسسة النقد:

   صادرة عن مجلس هيئة السوق املالية.الئحة حوكمة شر�ات املساهمة املدرجة �� السوق ال الئحة حوكمة الشر�ات:

 

 �شكيل �جنة املراجعة:  ) : ٣(  املادة

�ش�ل �جنة املراجعة بقرار من ا�جمعية العامة العادية للشركة من غ�� أعضاء مجلس اإلدارة التنفيذي�ن سواء من  .١

املساهم�ن او من غ��هم، ع�� أن ي�ون من بي��م عضو مستقل ع�� األقل و يجب اال يقل عدد أعضاء ال�جنة عن ثالثة 

ون املالية  وا�حاسبية، و�حدد �� القرار مدة عضو���م ع�� أن وال يز�د عن خمسة  وأن ي�ون من بي��م مختص بالشؤ 

   ءية األعضابأن ت�ون غال و�جبال تتجاوز مدة عضو�ة ا�جلس وفق قواعد وشروط العضو�ة املبينة �� هذه الالئحة 

 خارج مجلس اإلدارة.ن م

 الئحة عمل �جنة املراجعة ع�� أن �شـــــــمل هذه –بناًء ع�� إق��اح من مجلس اإلدارة  –تصـــــــدر ا�جمعية العامة للشـــــــركة  .٢

، وم�افآ��مالالئحة ضوابط وإجراءات عمل ال�جنة ومهامها وقواعد إختيار أعضا��ا وكيفية تر�حهم ، ومدة عضو���م ، 

 �ش�ل مؤقت �� حال شغور أحد مقاعد ال�جنة. وآلية �عي�ن أعضا��ا 
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٢ 

 غرض ومرجعية �جنة املراجعة : ) : ٤(  املادة

بمعاونة مجلس اإلدارة �� أداء واجباتھ والقيام بمســــئولياتھ املتعلقة باالختصــــاصــــات و املهام واملســــئوليات تقوم �جنة املراجعة 

وفق مــــا جــــاء �� هــــذه الالئحــــة أو ال�ي تحــــال إل��ــــا من مجلس اإلدارة ، وت�ون مرجعيــــة �جنــــة املراجعــــة �جلس اإلدارة وت�ون 

س اإلدارة بما تتوصل إليھ من نتائج أو ما تتخذه  من قرارات �شفافية مسؤولة أمام ا�جلس و�جب ع�� ال�جنة ، أن تبلغ مجل

وعرض محاضرها املتضمنة نتائج أعمالها وقرارا��ا وتوج��ا��ا وتوصيا��ا وأي تقار�ر صادرة ع��ا ا�� مجلس اإلدارة بصفة دور�ة 

ملو�لـة لهـا و �شــــــــــــمـل األعمـال األخرى ع�� وع�� مجلس اإلدارة أن يتـا�ع عمـل ال�جنـة بـإنتظـام للتحقق من ممـارســــــــــــ��ـا لألعمـال ا

 النحو التا��:

 .ل��ام الشركة بالتقيد باملتطلبات التنظيمية إ 

 .الشركة نزاهة البيانات املالية وعملية إعداد التقار�ر املالية وعمليات اإلفصاح �� 

 .جع ا�خار�� " )اعتماد الشركة ع�� شركة مراجعة مستقلة ( " املر إمؤهالت و  

 .جع�ن ا�خارجي�نا�� الشركة واملر  ةوتنسيق أداء وظيفة املراجعة الداخليتقييم  

 .�� الشركة مة وفعالية نظام الرقابة الداخ��توف�� تأكيد إ�� مجلس اإلدارة فيما يتعلق بمالء 

 .ل��ام الداخلي�ن بم�افحة غسيل األموالتو�� مسؤوليات التبليغ والرقابة واإل 

 كتواري.ا�خب�� اإل ل��ام الشركة بمق��حات وتوصيات إكتواري وضمان مراجعة تقار�ر ا�خب�� اإل 

 قواعد وشروط العضو�ة �� ال�جنة وأمانة سر ال�جنة ومد��ا:  ) : ٥(  املادة

تص بالشــــــــؤون املالية وا�حاســــــــبية، يجب أن ال يقل عدد أعضــــــــاء ال�جنة عن ثالثة وال يز�د عن خمســــــــة و��ون بي��م مخ .١

اإلدارة يو�ـــ�ي فيھ �عدد أعضـــاء ال�جنة و�ق��ح أســـماء املر�ـــح�ن لرئاســـة وعضـــو�ة ال�جنة وذلك بقرار يصـــدر من مجلس 

 و�رفع ذلك ا�� ا�جمعية العامة العادية إلعتماده.

وذات صــــــــلة �� ا�حاســــــــبة  حديثة يجب أن يمتلك ما ال يقل عن عضــــــــو�ن، بمن ف��م رئيس �جنة املراجعة، معرفة وخ��ة .٢

 ��. واإلدارة املالية واإلفصاح املا

ن ا�خارجي�ن �جعاالشركة واملر  �� يجب أن يمتلك أعضاء �جنة املراجعة مهارات �� التفاعل مع كبار املسؤول�ن التنفيذي�ن .٣

 واألطراف األخرى ذات العالقة.

أن ي�ون أعضــــاء ال�جنة من غ�� أعضــــاء مجلس اإلدارة التنفيذي�ن ســــواء من املســــاهم�ن أو من غ��هم  ع�� أن ي�ون من  .٤

 �� ال�جنة أي من بي��م ع
ً
ضو مستقل ع�� األقل و�فضل أن ي�ونوا جميعهم أعضاء مستقلي�ن  وال يجوز أن ي�ون عضوا

 أعضاء مجلس اإلدارة التنفيذي�ن أو من كبار التنفيذي�ن �� الشركة أو �� الشر�ات ال�ي �سيطر عل��ا الشركة.

 �� �جنة املراجعة من �عمل أو �ان �عمل  .٥
ً
خالل الســـــنت�ن املاضـــــيت�ن �� اإلدارة التنفيذية أو املالية اليجوز أن ي�ون عضـــــوا

 للشركة أو لدى مراجع حسابات الشركة .

يجب أن يضـــــــمن مجلس اإلدارة أن أعضـــــــاء �جنة املراجعة مؤهل�ن للوفاء بمســـــــؤوليا��م.و�جب  أن يمتلك عضـــــــوان ع��  .٦

 األقل من أعضاء ال�جنة بمن ف��ما رئيس ال�جنة،خ��ات حديثة وذات صلة �� مجال ا�حاسبة و اإلدارة املالية. 

بإن��اء أعمال دورة ا�جلس مع األخذ �� اإلعتبار حاالت  نت�يت�ون مدة عضــــــــــــو�ة ال�جنة من بداية دورة مجلس اإلدارة وت .٧

 إن��اء عضو�ة أحد من األعضاء خالل املدة وفق ماجاء �� هذه الالئحة.

 �� ال�جنة. .٨
ً
 أو عضوا

ً
 اليجوز أن ي�ون رئيس مجلس اإلدارة رئيسا

 التأم�ن.قطاع  أن ي�ون عضوا �� �جنة مراجعة أي شركة �� اليجوز  .٩

 الوقت. � ذاتمساهمة مدرجة � �جنة املراجعة ملا يز�د عن أر�ع شر�ات أن �عمل �� اليجوز  .١٠

 أن ي�ون لھ أي مص�حة مباشرة أو غ�� مباشرة �� أعمال الشركة والعقود امل��مة من قبلها. اليجوز  .١١

 أن �شارك �� أي أعمال قد تنافس الشركة أو العمل �� �شاطات تؤد��ا الشركة. اليجوز  .١٢

 ن عن إدارة الشركة.�ا ع�� األقل، إذا ما �ان أعضاء �جنة املراجعة مستقلييحدد مجلس اإلدارة، سنو� .١٣

 : �جنة املراجعة أم�ن سر  .١٤

 تقوم �جنة املراجعة بتعي�ن أم�ن سر ل�جنة املراجعة من موظفي الشركة.  

  :ل�ي �شمل ولكن دون االقتصار ع��يتو�� أم�ن سر �جنة املراجعة املهام اإلدار�ة ل�جنة املراجعة، وا 

 التنسيق مع أعضاء �جنة املراجعة ل��تيب اجتماعا��ا.   .١

 إعداد جداول أعمال االجتماعات.  .٢
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٣ 

 إرسال الدعوات إ�� املراجع�ن ا�خارجي�ن وإ�� موظفي الشركة الذي يطلب حضورهم �� االجتماعات.  .٣

 إعداد وختم محاضر االجتماعات إ�� جانب رئيس ال�جنة.  .٤

 التأكد من توقيع محاضر االجتماعات. .٥

 حماية وحفظ محاضر االجتماعات �� �جل خاص محدد ل�جنة املراجعة.  .٦

 ال يجوز ألم�ن سر �جنة املراجعة العمل كأم�ن سر ألي �جان أخرى �جلس اإلدارة.  

 ان��اء العضو�ة �� �جنة املراجعة و�عي�ن البديل :  ) : ٦(  املادة

 تنت�ي العضو�ة �� �جنة املراجعة �� ا�حاالت التالية:

 ال�جنة وفق ما جاء �� هذه الالئحة.ان��اء مدة  .١

�� إو�رفع طلب اإلســـــتقالة ب وموافقة مجلس اإلدارة عل��ا، طلب العضـــــو االســـــتقالة من عضـــــو�ة ال�جنة مع بيان األســـــبا .٢

 أعضاء ال�جنة اآلخر�ن.ا�جلس والبت ف��ا �عد مشاورة  رئيس ا�جلس لعرضها ع��

بيان أســــــباب ذلك ، أو إذا شــــــاورة أعضــــــاء ال�جنة اآلخر�ن مع �عد مإعفاء مجلس اإلدارة ألي عضــــــو من عضــــــو�ة ال�جنة  .٣

 مسؤوليات العضو وفق ما جاء �� هذه الالئحة.عد وشروط العضو�ة أو واجبات أو �ان ذلك �سبب االخالل بقوا

 آخر عند ان��اء عضــــــو�ة أي من أعضــــــاء ال�جنة ألي ســــــبب فلمجلس اإلدار  .٤
ً
 للعضــــــو امل��ية عضــــــو�ة �عي�ن عضــــــوا

ً
ھ تبديال

 العامة �� أول اجتماع الحق لها.ويعرض هذا التعي�ن ع�� ا�جمعية ليكمل املدة املتبقية لسلفھ، 

 مهام ومسؤوليات �جنة املراجعة: ) : ٧(  املادة

تختص �جنة املراجعة بمراقبة  أعمال الشــــــــركة والتحقق من ســــــــالمة ونزاهة التقار�ر والقوائم املالية وأنظمة الرقابة الداخلية 

 .ل�جنة بصفة خاصة املب�ن أدناه، ا�� جانب أي مهام ومسئوليات أخرى يو�لها لها مجلس اإلدارةف��ا ، و�شمل مهام ا

 

 التقار�ر املالية: ١-٧ 

 والتوصــــــية �� شــــــأ��ادراســــــة القوائم املالية األولية والســــــنو�ة للشــــــركة قبل عرضــــــها ع�� مجلس اإلدارة وابداء رأ��ا   .١

 وعدال��ا وشفافي��ا.  لضمان نزاه��ا

املالية للشــــــــركة عادلة ن تقر�ر مجلس اإلدارة والقوائم بناًء ع�� طلب مجلس اإلدارة فيما اذا �ا –ابداء الرأي الف�ي  .٢

وذج واملســتثمر�ن تقييم املركز املا�� للشــركة وادا��ا ونماملعلومات ال�ي تتيح للمســاهم�ن ومتوازنة ومفهومة وتتضــمن 

 واس��اتيجي��ا.عملها 

 دراسة أي مسائل مهمة أو غ�� مألوفة تتضم��ا التقار�ر املالية . .٣

اإلل��ام �� الشـــــــركة أو مراجع كة أو من يتو�� مهامھ أو مســـــــؤول البحث بدقة �� أي مســـــــائل يث��ها املدير املا�� للشـــــــر  .٤

 ا�حسابات.

 قار�ر املالية.التحقق من التقديرات ا�حاسبية �� املسائل ا�جوهر�ة الواردة �� الت .٥

 شأ��ا.رأي والتوصية �جلس اإلدارة �� دراسة السياسات ا�حاسبية املتبعة �� الشركة وابداء ال .٦

 املراجعة الداخلية : ٢-٧

 دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية وإدارة ا�خاطر�� الشركة. .١

 ف��ا. ت الت�حيحية للم�حوظات الواردة دراسة تقار�ر املراجعة الداخلية ومتا�عة تنفيذ اإلجراءا .٢

 أو إدارة املراجعة الداخلية �� الشركة للتحقق من توافر املواردالرقابة واإلشراف ع�� أداء وأ�شطة املراجع الداخ��  .٣

م يوإذا لم يكن للشــــــــــــركــة مراجع داخ�� ، فع�� ال�جنــة تقــداألعمــال و املهــام املنوطــة ��ــا،  الالزمــة وفعــالي��ــا �� اداء

 ا�حاجة ا�� �عيينھ.توصي��ا ا�� ا�جلس �شأن مدى 

 واق��اح م�افآتھ.ة الداخلية أو املراجع الداخ�� التوصية �جلس اإلدارة بتعي�ن مدير وحدة أو ادارة  املراجع .٤

 تجتمع ال�جنة بصفة دور�ة مع املراجع الداخ�� مرت�ن ع�� األقل �� السنة. .٥

 مراجع ا�حسابات : ٣-٧

�عــد التحقق من وتحــديــد أ�عــا��م وتقييم أدا��م، اإلدارة ب��شــــــــــــيح مراج�� ا�حســـــــــــــابــات وعزلهم  التوصــــــــــــيــة �جلس .١

 استقاللهم ومراجعة نطاق عملهم وشروط التعاقد معهم.
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٤ 

 ر عتبامع األخذ �� اال ، تھ ومدى فاعلية أعمال املراجعة التحقق من اســتقالل مراجع ا�حســابات وموضــوعيتھ و عدال .٢

 الصلة. القواعد و املعاي�� ذات

 فنية أو مراجعة خطة مراجع حســـــــابات  الشـــــــركة وأعمالھ والتحقق م .٣
ً
إدار�ة تخرج عن نطاق ن عدم تقديمھ أعماال

 اعمال املراجعة وإبداء مرئيا��ا حيال ذلك.

 اإلجابة عن استفسارات مراجع حسابات الشركة. .٤

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

 تجتمع ال�جنة بصفة دور�ة مع مراجع حسابات الشركة مرت�ن ع�� األقل �� السنة. .٦

 ضمان االل��ام : ٤-٧

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

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

مرئيــا��ــا حيــال ذلــك إ�� مع األطراف ذوي العالقــة وتقــديم تجر��ــا الشــــــــــــركــة  أنمراجعــة العقود والتعــامالت املق��ح  .٣

 مجلس اإلدارة.

توصـــــــيا��ا باالجراءات ال�ي يتع�ن بداء إشـــــــأ��ا ا�� مجلس اإلدارة و جراء �إرفع ما تراه من مســـــــائل ترى ضـــــــرورة اتخاذ  .٤

 اتخاذها.

 دائرة اإلل��ام للتأكد من إستقاللي��ا وصالحي��ا �� تنفيذ عملها دون أي عوائق.اإلشراف ع��  .٥

 إجراء مراجعة مع مسؤول اإلل��ام �خطة اإلل��ام ومراقب��ا ومراقبة تطبيقها.  .٦

 مراجعة تقار�ر دائرة اإلل��ام وتقديم التوصيات إ�� مجلس اإلدارة.  .٧

 .تقييم كفاءة وفعالية وموضوعية دائرة اإلل��ام .٨

�عد ا�حصـــــول ع�� عدم مما�عة خطية من مؤســـــســـــة النقد العر�ي الســـــعودي، �عي�ن أو عزل رئيس دائرة اإلل��ام أو  .٩

 مسؤول اإلل��ام. 

 من �ون تلــك املبــالغ تحــديــد التعو�ض، بمــا �� ذلــك الرواتــب والعالوات والــدفعــات األخرى لــدائرة اإلل��ام والتــأكــد .١٠

 تتوافق وسياسات مجلس اإلدارة.

 ا�خب�� األكتواري :   ٥-٧

 مراجعة تقار�ر ا�خب�� األكتواري وتقديم التوصيات إ�� مجلس اإلدارة. .١

د تقتضــــيھ مؤســــســــة النق ضــــمان ال��ام الشــــركة باملق��حات والتوصــــيات املقدمة من قبل ا�خب�� األكتواري حســــبما  .٢

 العر�ي السعودي.

كتواري املتعلقة بالبيانات املالية ومالءمة ا�خصــــــصــــــات التنســــــيق مع املراجع�ن ا�خارجي�ن ملناقشــــــة تقار�ر ا�خب�� اإل .٣

 الفنية واإلحتياطيات املقررة من قبل اإلكتواري.

 إجراء تقييم مع املراجع ا�خار�� للرقابة الداخلية وتقدير ألصول الشركة ومالء��ا. .٤

 

 الشؤون التنظيمية :   ٦-٧

دي وا�جهات التنظيمية  األخرى، بما �� ذلك مراجعة التقار�ر الصــــــــــــادرة من قبل مؤســــــــــــســــــــــــة النقد العر�ي الســــــــــــعو  .١

 ، وتقديم التوصيات إ�� مجلس اإلدارة.ية مطلو�ةالتقار�ر املتعلقة بأي مخالفات تنظيمية أو إجراءات تصو�ب

املتا�عة مع الشركة فيما يتعلق بالتقار�ر التنظيمية وأي إجراءات تصو�بية متخذة، وتقديم    التوصيات إ�� مجلس  .٢

 اإلدارة. 

 

 

 



  
 
 

 
 

 

كة األه�ي للتكافل   الئحة عمل لجنة المراجعة –�ش
 

٥ 

 حدوث �عارض ب�ن �جنة املراجعة ومجلس اإلدارة: ) : ٨(  املادة

إذا حدث �عارض ب�ن توصيات �جنة املراجعة وقرارات مجلس اإلدارة أو إذا رفض ا�جلس األخذ بتوصية ال�جنة �شأن �عي�ن 

دارة توصية إل مراجع حسابات الشركة وعزلھ وتحديد أ�عابھ وتقييم ادائھ أو �عي�ن املراجع الداخ�� فيجب تضم�ن تقر�ر مجلس ا

 ال�جنة وم��را��ا وأسباب عدم أخذه ��ا.

 ترتيب تقديم امل�حوظات: ) : ٩(  املادة

ع�� �جنة املراجعة وضع الية تتيح للعامل�ن �� الشركة تقديم م�حوظا��م �شأن أي تجاوز �� التقار�ر املالية أو غ��ها �سر�ة، 

مع حجم ا�خطأ أو التجاوز وعمل اجراءات متا�عة وع�� ال�جنة التحقق من تطبيق هذه اآللية بإجراء تحقيق مستقل يتناسب 

 مناسبة.

 اإلبالغ عن املمارسات ا�خالفة: ) : ١٠(  املادة

ع�� �جنة املراجعة اق��اح ما يلزم من سياسات أو اجراءات يتبعها أ�حاب املصا�ح �� تقديم ش�اواهم أو اإلبالغ عن املمارسات 

 ا�خالفة ، مع مراعاة ماي��:

ة يصدر عن اإلدارة التنفيذيلشركة ) ، مجلس اإلدارة بما قد املصا�ح ( بمن ف��م العاملون �� اتيس�� ابالغ أ�حاب  .١

املرعية أو تث�� الر�بة �� القوائم املالية أو أنظمة الرقابة الف األنظمة واللوائح والقواعد من تصرفات أو ممارسات تخ

 �� مواجه��م أو لم تكن ، واجراء التحقيق الالزم �شأ��ا.تلك التصرفات أو املمارسات الداخلية أو غ��ها ، سواء �انت 

املراجعة أو غ��ها من ال�جان ال املباشر �عضو مستقل �� �جنة ا�حفاظ ع�� سر�ة اجراءات البالغ بتيس�� االتص .٢

 ا�ختصة.

 ت�ليف �خص مختص بتلقي ش�اوى أو بالغات أ�حاب املصا�ح والتعامل معها. .٣

 ي لتلقي الش�اوى.تخصيص هاتف أو بر�د الك��و� .٤

 توف�� ا�حماية الالزمة أل�حاب املصا�ح. .٥

 التقر�ر السنوي ل�جنة املراجعة: ) : ١١(  املادة

� املنصوص عل��ا �يل أدا��ا الختصاصا��ا ومهامها �شتمل ع�� تفاص ع�� �جنة املراجعة إعداد تقر�رسنوي  .١

مدى كفاية نظم الرقابة الداخلية  ��ع�� أن يتضمن توصيا��ا ورأ��ا  نظام الشر�ات ولوائحھ التنفيذية ،

 واملالية وإدارة ا�خاطر �� الشركة.

 �افية من تقر�ر  .٢
ً
 الرئيس وأن ينشر �� املوقع�جنة املراجعة �� مركز الشركة  يجب أن يودع مجلس اإلدارة ��خا

�ن �ل العامة لتمكعند �شر الدعوة إل�عقاد ا�جمعية قع اإللك��و�ي للشر�ات املدرجة اإللك��و�ي للشركة واملو 

 ��خة منھ و�ت�� التقر�ر أثناء ا�عقاد ا�جمعية العامة.ن يرغب من املساهم�ن ا�حصول ع�� م

 صالحيات �جنة املراجعة : ) : ١٢(  املادة

باإلضافة ا�� أي صالحيات تمنحها هذه الالئحة ل�جنة أو أي صالحيات وتفو�ض باتخاذ قرارات يمنحها لها مجلس اإلدارة فإنھ 

 �� سبيل القيام بواجبا��ا وأداء مهامها ومسئوليا��ا ما ي��:  يحق ل�جنة املراجعة

 االطالع ع�� �جالت الشركة ووثائقها.  .١

 طلب أي إيضاح أو بيان من أعضاء مجلس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية.  .٢

دعت التنفيذية م�ى ما استاإلدارة أو املدير املا�� أو أي عضو من طلب اإلجتماع مع العضو املنتدب و الرئيس التفيذي  .٣

 لإلجتماع م�ى ما أستلزم األمر.لب من رئيس ا�جلس دعوة ا�جلس ول�جنة الط ،ا�حاجة

�عرضت الشركة  أو عملها ال�عقاد إذا أعاق مجلس اإلدارة الطلب من مجلس اإلدارة دعوة ا�جمعية العامة للشركة ل .٤

 خسائر جسيمة.  أو ألضرار 

من إستشار��ن أو مختص�ن �جنة أو إدارة الشركة أو غ��هم فر�ق عمل من أعضاء ال �شكيل �جنة متخصصة أو أك�� أو  .٥

 نةوترفع ال�ج ،ء عملها أو وفق ما تقرره ال�جنةن��اإما تقرره ال�جنة وتنت�ي مد��ا ب ألداء مهمة أو مهام محددة وفق

 . دليل عمل �جنة املراجعة) من ١٣مع مراعاة ماجاء �� املادة ( ،مجلس اإلدارة لالعتماد إ��ية بم�افأ��م التوص
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٦ 

 االستعانة واملشورة : ) : ١٣(  املادة

ل�جنة املراجعة �� سبيل القيام بمهما��ا ومسؤوليا��ا االستعانة وطلب املشورة بمن تراه من داخل الشركة أو من خارجها ع�� 

 النحو التا��: 

 يجب ع�� الشركة توف�� جميع ا�خدمات اإلدار�ة الالزمة ل�جنة للقيام بمهما��ا ومسئوليا��ا.  .١

أو أي من موظفي الشركة، اإلدارة او اإلدارة التنفيذية  يجوز ل�جنة املراجعة االستعانة بأي عضو من أعضاء مجلس .٢

�ن وز لها ت�ليف او االستعانة بخ��اء ومختصكما يجاملرتبطة باتفاقيات مع الشركة، أو بأي من امل�اتب االستشار�ة 

او الن�ح او القيام بدراسات او متخصصة لغرض ا�حصول ع�� املشورة او املساعدة او  افراد او جهات استشار�ة

 لهذه تدقيق او فحص �جالت �� أي أمر تحتاج اليھ مما هو 
ً
 الالئحة و�� حدود صالحيا��ايدخل �� نطاق عملها وفقا

ا�خب�� أو اإلستشاري وعالقتھ بالشركة أو اإلدارة حضر اجتماع ال�جنة مع بيان اسم ن ذلك �� م، ع�� أن يضم

 التنفيذية.

 ألح�ام  .٣
ً
دليل عمل �جنة املراجعة  من  )١٣/٢( املادةع�� ال�جنة ان تؤكد وتحرص مع من يتم االستعانة بھ وفقا

إذاعة او استخدام ذلك �� غ�� خاصة بالشركة وعدم والبيانات ا� ضرورة االل��ام با�حافظة ع�� سر�ة املعلومات

 األغراض ا�حددة لها. 

 اجتماعات وضوابط عمل �جنة املراجعة : ) : ١٤(  املادة

 للضوابط التالية: 
ً
 �عقد ال�جنة اجتماعا��ا وفقا

الســــــــــــنة املالية خالل �عقد ال�جنة اجتماعا��ا بصــــــــــــفة دور�ة و�لما دعت ا�حاجة ع�� اال تقل عن أر�عة اجتماعات  .١

 الواحدة. 

و عضـــــا��ا، أأ�ن ســـــر ال�جنة بالتنســـــيق مع رئيس ال�جنة و مأ�عقد ال�جنة اجتماعا��ا بدعوة من رئيســـــها أو من خالل  .٢

م�ى مجلس االدارة طلب عقد اجتماع ل�جنة  أو ��ا، و�جوز لرئيس مجلس اإلدارة بناًء ع�� طلب عضــــــو�ن من أعضــــــا

ال�جنة �لما دعت  املراجع الداخ�� طلب االجتماع مع أو ما دعت ا�حاجة ، كما يجوز ملراجع حســـــــــــــابات الشــــــــــــركة 

 ر .االملب اجتماع ل�جنة م�ى ما استلزم املدير املا�� ط أو وللعضو املنتدب و الرئيس التنفيذي ،ا�حاجة لذلك 

اة والســــــــــنو�ة، ومراعلنشــــــــــر القوائم املالية األولية  نظاميةترا�� ال�جنة عقد اجتماعا��ا بما يتناســــــــــب مع املواعيد ال .٣

وقرارا��ا وتقار�رها ا�� ا�جلس للبت ف��ا �� مكن ليتســــــ�ى لها تقديم توصــــــيا��ا مواعيد اجتماعات مجلس اإلدارة ما أ

 للنظام.ت املناسب وخاصة عند وجود أمور الوق
ً
 جوهر�ة تل��م الشركة اإلفصاح ع��ا وفقا

االجتماع ا�حدد ع�� أن ي�ون وز لھ تفو�ض أحد أعضا��ا ل��أس حضور رئيس ال�جنة ألي اجتماع يج�� حالة �عذر  .٤

 بالتســـــــليم او بالفاكس أو 
ً
غيابھ الطارئ و�عذر التفو�ض يختار األعضـــــــاء اآلخر�ن بال��يد اإللك��و�ي، و�� حالة  خطيا

 لألجتماع ا�حدد.
ً
 من بي��م رئيسا

 غلبية أعضا��ا. أضور �ش��ط ل�حة اجتماعات ال�جنة ح .٥

حضـــــــور اجتماعا��ا إال إذا ة عدا أم�ن ســـــــر ال�جنة وأعضـــــــا��ا اليحق ألي عضـــــــو �� مجلس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذي .٦

 طلبت ال�جنة اإلستماع اليھ أو ا�حصول ع�� مشورتھ .

ي تف املسموع أو املرئالهاالتقنية ا�حديثة (سواء بواسطة  يجوز أن تقوم ال�جنة �عقد اجتماعا��ا عن طر�ق وسائل .٧

يثبت حضــوره ألي من اجتماعات ال�جنة باملشــاركة  أنعضــاء)، كما يجوز للعضــو ل��ا األ أو أي وســيلة أخرى يتفق ع

عضـــــــاء االخر�ن، و�نطبق وســـــــيلة أخرى مقبولة وذلك عند الضـــــــرورة بموافقة األ املرئية أو أي  أو فية املســـــــموعة الهات

نصــــــــاب عقد ن ناحية صــــــــالة مأة أي عضــــــــو ما ينطبق ع�� ا�حضــــــــور هذه االجتماعات و�ــــــــحة مشــــــــاركع�� �ــــــــحة 

 االجتماعات والتصو�ت واعتماد محاضرها أو قرارا��ا.

األصـــوات يرجح ا�جانب الذي بية أصـــوات ا�حاضـــر�ن وعند �ســـاوي تصـــدر قرارات ال�جنة وتوصـــيا��ا وتوج��ا��ا بأغل .٨

رة قلتصو�ت ع�� قرارا��ا أو توصيا��ا مع مراعاة الفعن اواليجوز لعضو ال�جنة االمتناع  صوت معھ رئيس اإلجتماع

 الالئحة.) من هذه ١٦) من املادة (٥(

رضها وتقار�رها بالتمر�ر عن طر�ق عقرارا��ا وتوصيا��ا وتوج��ا��ا يجوز أن تقوم ال�جنة �� ا�حاالت العاجلة بإصدار  .٩

 تضمي��ا �� محضر ذلك االجتماع.�� اول اجتماع الحق و ضاء متفرق�ن، ع�� ان يتم عرضها ع�� �افة األع

 قرارا��ا وتوصيا��ا.اجتماعات ال�جنة و التصو�ت ع�� ال يجوز لعضو ال�جنة أن ينيب غ��ه �� حضور  .١٠
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٧ 

 .دليل عمل �جنة املراجعة) من ١٥توثق اجتماعات ال�جنة بناًء ع�� ما جاء �� املادة ( .١١

 توثيق اجتماعات ال�جنة : ) : ١٥(  املادة

عقد االجتماع وأســماء و وســيلة أار�خ االجتماع وم�انھ ل�ل اجتماع يدون فيھ ت�عد ام�ن ســر ال�جنة مســودة محضــر  .١

 و قرارات.أو توج��ات أتوصيات ليھ من إص مناقشة ما تم التوصل ا�حاضر�ن والغائب�ن وم�خ

 مالحظات عل��ا.عضاء ال�جنة لالطالع وابداء أي م�ن السر مسودة محضر �ل اجتماع ا�� رئيس وأأيرسل  .٢

 �� محاضـــر يدو��ا أم�ن الســـر مع بيان أي تحفظات إن وجدت مداوالت ال�جنة ومناقشـــا��ا وقرارا��ا وتوصـــيا��اتوثق  .٣

 األعضاء ا�حاضر�ن وأم�ن السر.ر�ن وتوقع هذه ا�حاضر من جميع ألي من األعضاء وا�حاض

 ة.اجعند ا�حليھ إ�سهل الرجوع تنظم محاضر ووثائق ومراسالت �ل اجتماع وتحفظ �� ملف خاص  .٤

مجلس اإلدارة واملراجع  ألعضــــــــاء إال أو ا�حصــــــــول ع�� ��ــــــــخ م��ا ت�ون محاضــــــــر ال�جنة ســــــــر�ة اليجوز االطالع عل��ا  .٥

 ال�جنة ع�� ذلك. لك ي�ون بناًء ع�� طلب وموافقة الداخ�� وفيما عدا ذ

 واجبات ومسؤوليات عضو �جنة املراجعة : ) : ١٦(  املادة

 ألح�ام هذه الالئحة االل��ام بما ي��: 
ً
 يتع�ن ع�� �ل عضو �� �جنة املراجعة �� سبيل القيام بمهامھ �� ال�جنة وفقا

يطرأ ما �ســتوجب غيابھ او ة �� اعمالها، وع�� العضــو الذي االنتظام �� حضــور اجتماعات ال�جنة واملشــاركة الفعال .١

 السر بذلك. و ام�ن ة أعدم مشاركتھ �� أي اجتماع ان يخطر رئيس ال�جن

وقف عليھ من معلومات او ذ�ع ا�� املســـاهم�ن او الغ�� ما ا�حافظة ع�� اســـرار الشـــركة وال يجوز لعضـــو ال�جنة ان ي .٢

 عن مســـــائلتھ عن ســـــبب عضـــــو�تھ �� ال�جنة واال وجب بيانات او اســـــرار الشـــــركة �
ً
ع�� مجلس اإلدارة اعفاءه فضـــــال

 لك.ذتب ع�� التعو�ض عن أي ضرر قد ي�� 

 وتقديمها ع�� مصـــــ�حتھلشـــــركة واملســـــاهم�ن تمام بمصـــــا�ح ااإلل��ام بمبادئ الصـــــدق واألمانة والوالء والعناية واإله .٣

 ال�خصية. 

 ما العضــــــو�ة �� هذه الالئحة أو إذا ن يف�ــــــح ل�جنة إذا لم تتوافق عضــــــو�تھ مع شــــــروط وضــــــوابط أ .٤
ً
طرأ مســــــتقبال

 يتعارض مع تلك الشروط والضوابط. 

مام ال�جنة او عن أي اعمال ااشــرة لھ �� املوضــوعات املعروضــة ل�جنة عن أي مصــ�حة مباشــرة او غ�� مبأن يف�ــح  .٥

 مباشرة  واثبات ذلك �� محضر االجتماع، وال يجوز لھولھ ف��ا مص�حة مباشرة أو غ��  تتم �حساب الشركة وعقود

 �� هذا الشأن.أي قرار او توصيھ  االش��اك ��

�جمعيات العامة للشـــركة لإلجابة ع�� أســـئلة املســـاهم�ن و من ينيبھ من أعضـــا��ا حضـــور ايجب ع�� رئيس ال�جنة أ .٦

 يخصها. فيما

واجبات ومسئوليات وفق النظام ينطبق ع�� عضو مجلس اإلدارة من �� جميع األحوال ينطبق ع�� عضو ال�جنة ما  .٧

 ولوائح الشركة الداخلية.

 �افآت:امل ) : ١٧(  املادة

(خمســــــة و ســــــبعون ألف لایر) ل�ل عضــــــو من  ٧٥٬٠٠٠و لایر لرئيس ال�جنة  (�ســــــعون ألف لایر) ٩٠٬٠٠٠م�افأة ســــــنو�ة قدرها 

 لســـــياســـــة امل�افآت املقررة بالشـــــرك وذلكاألعضـــــاء االخر�ن 
ً
عل��ا من قبل �جنة ال��شـــــيحات وامل�افآت ة، و�تم املصـــــادقة وفقا

 من قبل مجلس اإلدارة.ومن ثم اعتمادها 

  اإلفصاحات :  ) : ١٨(  املادة

  وأي افصاحات أخرى وفق النظام فإنھ: دليل عمل �جنة املراجعة)  من ١١إ�� جانب ما جاء �� املادة  (

 ل�جنة وصفة العضو�ة ل�ل عضو وأييس وأعضاء اماء رئالسنوي �جلس اإلدارة عن أستف�ح الشركة �� التقر�ر  .١

 السنة املالية.د اجتماعا��ا و�جل ا�حضور خالل �غي�� طرأ ع�� ذلك  و عد

 ا�� ما تقاضــــاه أعضــــاء ال�جنة من م�افآت و�دالت خاللتف�ــــح الشــــركة �� التقر�ر الســــنوي �جلس اإلدارة عن اجم .٢

 السنة املالية. 
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٨ 

 ء ال�جنة وصــفة العضــو�ة خالل خمســةأســماء رئيس وأعضــاتزود الشــركة اإلدارة ا�ختصــة �� هيئة الســوق املالية ب .٣

 
ً
 خمسة أيام من تار�خ حدوث التغي��ات .أي �غي��ات تطرأ ع�� ذلك خالل  أيام من تار�خ �عيي��م وأيضا

 ب�ن توصــــــــيات ال�جنة وقرارات ا�جلس تف�ــــــــح الشــــــــركة �� التقر�ر الســــــــنوي �جلس اإلدارة عن أي �عارض إن وجد .٤

 .دليل عمل �جنة املراجعة) من ٨وأسباب عدم األخذ بالتوصيات وفق ما جاء �� املادة (

 وقت آلخر.تطل��ا هيئة السوق املالية من  تف�ح الشركة عن أي معلومات أخرى ذات عالقة بال�جنة قد .٥

 مراجعة الئحة عمل ال�جنة: ) : ١٩(  املادة

 أو عند الضرور تقوم �جنة املراجعة بمراجعة 
ً
 ة ��دف التحس�ن والتطو�ر املستمر الئحة عمل ال�جنة مرة ع�� األقل سنو�ا

واإلل��ام بمواكبة أي �غي��ات أو �عديالت �� النظام أو أي �عليمات ذات العالقة ورفع التوصيات واإلق��احات �شأ��ا ا�� 

 مجلس اإلدارة.

 ح�ام عامةأ ) : ٢٠(  املادة

ا��  الرجوعوفيما لم يرد �شأنھ نص يتم فيھ ألح�ام النظام ولوائحة التنفيذية  بديل �جنة املراجعةدليل عمل عد �ال .١

فإن أح�ام النظام �سود وتبقى الفقرات ن النظام ��ا او أي فقرة أو أي مادة ف��ا و النظام وعند وجود أي �عارض بي��

 واملواد األخرى قيد التطبيق.

وملواكبة أي �عديالت قد تطرأ ع�� ��دف التطو�ر والتحس�ن املستمر �جلس اإلدارة مراجعة هذه الالئحة عند الضرورة  .٢

 النظام، للوصول ا�� أفضل املمارسات املهنية.

 ف��ا. ال�جنة تنفيذ ما جاء وع�� رئيس وأعضاء  دليل عمل �جنة املراجعة�شرف مجلس اإلدارة ع�� تنفيذ  .٣

ا�جمعية العامة توصية من مجلس اإلدارة واعتماد اال بقرار اق��اح أو  دليل عمل �جنة املراجعةعديل ع�� ال يجوز الت .٤

 للشركة. 

 لها ع�� موقعها ا دليل عمل �جنة املراجعةللشركة �شر  .٥
ً
 أخرى. اللك��و�ي او من خالل أي وسيلة او م�خصا

عدم  الشركة �� حالشركة بالتنسيق املسبق مع إدارة �اتب ال�� م دليل عمل �جنة املراجعةيحق ألي مساهم االطالع ع��  .٦

 �شرها ع�� املوقع اإللك��و�ي للشركة.

 من اح�ام.  دليل عمل �جنة املراجعةحق تفس�� او إيضاح ما جاء �� �جلس اإلدارة  .٧

 


