
 

  تعديالت الئحة عمل لجنة المراجعة

Amendments to the Audit Committee Charter 

 

ي الئحة عمل لجنة المراجعة وذلك لعرضها عىل الجمعية  
لة ف 

َ
تم إعداد هذا المستند لتوضيح البنود الُمعد

ي اجتماع الجمعية العام
كة بن داود القابضة ف  ( ، تشير  م2021/ 06/ 24العادية بتاري    خ )غير ة العامة لشر

. إلضافةباواللون األزرق   ،باللون األحمر بالحذف  الكلمات المحددة   

 

English Text    النص العرب 

   عنوان
 
البند ف

 الالئحة
Title of Article 
in the Charter 

 م

 قبل التعديل
Before 

Amendments 

Added مضاف 
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 بعد التعديل
After 

Amendments  

The objective of this 
charter is to regulate the 
Audit Committee " the 
Committee” function, 
with reference to Article 
54 point ( C ) of the 
Corporate Governance 
Regulations issued by the 
Capital Markets Authority 
“CMA” which states that 
“The Company's General 
Assembly shall, upon a 
recommendation of the 
Board, issue a regulation 
for the Audit Committee 
which shall include the 
rules and procedures for 
the activities and duties 
of the Committee, the 
rules for selecting its 
members, the means of 
their nomination, the 
term of their 
membership, their 
remunerations, and the 
mechanism of appointing 
temporary members in 
case a seat in the 
Committee becomes 

vacant”. 

 
هذه    الغرضإن   من 

عمل   تنظيم  هو  الالئحة 

  ، "اللجنة"  المراجعةلجنة  

ي  و 
باإلشارة    إعدادها   تم الت 

المادة  ىل  إ من  )ج(  الفقرة 

والخمسير   من    الرابعة 

كات   الشر حوكمة  الئحة 

السوق    عن  الصادرة  هيئة 

عىل  ،المالية تنص  ي 
:  والت 

صد
ُ
العامة   ر "ت الجمعية 

كة   اح    –للشر اقي  عىل  بناًء 

الئحة    – من مجلس اإلدارة  

المراجعة،عمل    لجنة 

وإجراءات   ضوابط  تشمل 

 التمهيد 
Preamble 

 
 

 



 

Considering that there is 

no conflict in the 

functions of the 

Committee; and to 

support the Committee in 

its roles, the Board of 

Directors of BinDawood 

Holding Company “the 

Company” has decided 

that the Committee shall 

also be assigned with all 

responsibilities of the Risk 

Management Committee, 

that is stipulated under 

Article 71 of the 

Corporate Governance 

Regulations issued by the 

Capital Markets Authority 

“CMA”, and accordingly 

this Charter has been 

updated.  

 

This Charter contains all 

provisions related to the 

remit of the Audit 

Committee, which was 

previously approved 

under the Company 

Governance Policy 

“Governance Manual” 

Point (1-9) in addition to 

Risk Management 

Committee 

Responsibilities.  

 

 

ومهامها،   اللجنة،  عمل 

أعضائها،   اختيار  وقواعد 

ومدة   ترشيحهم،  وكيفية 

ومكافآتهم،   عضويتهم، 

أعضائها   تعيير   وآلية 

حال   ي 
ف  مؤقت  بشكل 

مقاعد  أحد  شغور 

 . اللجنة"

مر  حدوث مع  عدم  اعاة 

اختصاصات  ي 
ف  تعارض 

لدور    
ً
ودعما اللجنة؛  عمل 

فقد   به؛  المنوطة  اللجنة 

كة بن    قرر  مجلس إدارة شر

كة"   "الشر القابضة  داود 

تتوىل     اللجنة  بأن 
ً
أيضا

لجنة   مسؤوليات  جميع 

المخاطر   ي وال  ،إدارة 
  تم   ت 

ي   عليها   النص
  71المادة    ف 

كات  من   الئحة حوكمة الشر

ال  عن  الصادرة  سوق  هيئة 

تقرر   وعليه  ،المالية   فقد 

عمل    تحديث الئحة 

 اللجنة. 



 

حيث تحتوي هذه الالئحة  

عىل جميع المواد المتعلقة 

المراجعة  لجنة  بعمل 

ي البند )  
 ف 
ً
والمعتمدة سابقا

وسياسة    1-9 دليل  من   )

"دليل   كة  للشر الحوكمة 

إليها    
ً
مضافا الحوكمة" 

إدارة   لجنة  مسؤوليات 

 المخاطر . 

 قبل التعديل
Before 

Amendments 

Concerning Internal 
Audit: 

3.Monitoring and 
overseeing the 
performance and 
activities of Internal 
Auditor and Internal 
Audit Department in the 
Company, if any, to 
ensure the availability of 
the necessary resources 
and their effectiveness in 
performing the assigned 
activities and duties of 
the work and tasks 
assigned to it. If the 
Company does not have 
an Internal Auditor, the 
Committee should submit 
its recommendation to 
the Board on the need for 
its appointment. 

المراجعة   مستوى  عىل 
 : الداخلية

ا . 3 عىل  ف الرقابة واإلشر

أداء وأنشطة المراجع  

الداخىلي وإدارة المراجعة 

كة ي الشر
إن   – الداخلية ف 

للتحقق من    –وجدت 

توافر الموارد الالزمة  

ي أداء األعمال  
 
وفعاليتها ف

وإذا   المنوطة بها. والمهام 

كة مراجع   لم يكن للشر

، فعىل اللجنة   داخىلي

تقديم توصيتها إىل  

المجلس بشأن مدى  

 .الحاجة إىل تعيينه

 

مهام لجنة  
المراجعة  
 ومسؤولياتها

Audit 

Committee 
Duties and 

Responsibilities 
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 بعد التعديل
After 

Amendments 

 
Concerning Internal 
Audit: 
 
3.Monitoring and 

overseeing the 

performance and 

activities of Internal 

Auditor and Internal 

Audit Department in the 

Company, if any, to 

ensure the availability of 

the necessary resources 

and their effectiveness in 

performing the assigned 

activities and duties of 

the work and tasks 

assigned to it. If the 

Company does not have 

an Internal Auditor, the 

Committee should submit 

its recommendation to 

the Board on the need for 

its appointment. . 

 

المراجعة   مستوى  عىل 
 : الداخلية

 

ا.  3 واإلشر عىل  ف  الرقابة 

المراجع   وأنشطة  أداء 

المراجعة  وإدارة  الداخىلي 

كة الشر ي 
ف  إن    –  الداخلية 

من    –وجدت   للتحقق 

الالزمة   الموارد  توافر 

األعمال   أداء  ي 
ف  وفعاليتها 

بها.  المنوطة  وإذا    والمهام 

مراجع   كة  للشر يكن  لم 

اللجنة   فعىل   ، داخىلي

إىل   توصيتها  تقديم 

مدى  بشأن  المجلس 

 .الحاجة إىل تعيينه

 

 

 قبل التعديل
Before 

Amendments 
 

Added مهام لجنة   مضاف
المراجعة  
 ومسؤولياتها

Audit 
Committee 
Duties and 

Responsibilities 

3 



 

التعديلبعد   
After 

Amendments 

Concerning Risk 
Management 
1. Developing a strategy 

and comprehensive 
policies for Risk 
Management that are 
consistent with the 
nature and volume of 
the Company's 
activities, monitoring 
their implementation, 
and reviewing and 
updating them based 
on the Company's 
internal and external 
changing factors; 

2. Determining and 
maintaining an 
acceptable level of risk 
that may be faced by 

the Company and 
ensuring that the 
Company does not go 
beyond such level; 

3. Ensuring the 
feasibility of the 
Company 
continuation, the 
successful continuity 
of its activities and 
determining the risks 
that threaten its 
existence during the 
following twelve (12) 
months; 

4. Overseeing the 
Company's Risk 
Management System 
and assessing the 
effectiveness of the 
systems and 
mechanisms for 
determining and 
monitoring the risks 
that threaten the 
Company in order to 

  إدارةعىل مستوى 

   : المخاطر 

اتيجية   .1 وضع اسي 

وسياسات شاملة  

اطر بما  إلدارة المخ

يتناسب مع طبيعة 

وحجم أنشطة  

كة، والتحقق من   الشر

تنفيذها ومراجعتها  

وتحديثها بناًء عىل  

ات الداخلية   المتغير

كة.   والخارجية للشر

تحديد مستوى   .2

ي  
مقبول للمخاطر الت 

قد تتعرض لها  

كة والحفاظ  الشر

عليه والتحقق من  

كة   عدم تجاوز الشر

 له. 

التحقق من جدوى   .3

كة  استمرار  الشر

ومواصلة نشاطها  

جاح، مع تحديد  نب

ي تهدد 
  المخاطر الت 

استمرارها خالل  

  
ً
ي عشر شهرا

االثت 

 القادمة. 

اف  .4   عىل نظاماإلشر

إدارة المخاطر 

كة وتقييم   بالشر

فعالية نظم وآليات  

  



 

determine areas of 
inadequacy therein; 

5. Regularly reassessing 
the Company's ability 
to take risks and be 
exposed to such risks 
(through stress tests 
as an example); 

6. Preparing detailed 
reports on the 
exposure to risks and 
the recommended 
measures to manage 
such risks, and 
presenting them to 
the Board; 

7. Providing 
recommendations to 
the Board on matters 
related to Risk 
Management; 

8. Ensuring the 
availability of 
adequate resources, 
and systems for Risk 
Management; 

9. Reviewing the 
organizational 
structure for Risk 
Management and 
providing 
recommendations 
regarding the same 
before approval by 
the Board; 

10. Verifying the 
independence of the 
Risk Management 
Employees from 
activities that may 
expose the Company 
to risk. 

11. Ensuring that the Risk 
Management 
Employees 
understand the risks 
threatening the 

  ستحديد وقيا

المخاطر  ومتابعة

ي قد تتعرض لها  
الت 

كة وذلك لتحديد   الشر

 . القصور بها  هأوج

درة  إعادة تقييم ق .5

كة عىل  تحمل   الشر

المخاطر وتعّرضها  

لها بشكل دوري )من  

  خالل إجراء

اختبارات التحمل  

 سبيل المثال(.  عىل

إعداد تقارير مفصلة   .6

حول التعرض  

للمخاطر والخطوات  

حة إلدارة هذه   المقي 

إىل   المخاطر، ورفعها 

 اإلدارة.   سمجل

تقديم التوصيات   .7

حول   س للمجل

المسائل المتعلقة  

 . طر بإدارة المخا

توافر    التأكد من  .8

ظم  نالموارد وال

الكافية إلدارة  

 . المخاطر 

مراجعة الهيكل   .9

ظيمي إلدارة  نالت

المخاطر ووضع  

قبل   هتوصيات بشأن



 

Company and seeking 
to raise awareness of 
the culture of risk. 

12. Providing Advice in 
regards to the 
appointment or 
removal of the Risk 
Management 
Manager . 

اعتماده من قبل  

 اإلدارة. س  مجل

التحقق من استقالل   .10

ي إدارة  
موظف 

المخاطر عن 

ي قد  
األنشطة الت 

ها تعرض  نشأ عن ي

كة  . للمخاطر   الشر

التحقق من استيعاب  .11

ي إدارة  م
وظف 

المخاطر للمخاطر  

كة،   المحيطة بالشر

  زيادة والعمل عىل

الوعي بثقافة  

 . المخاطر 

تقديم المشورة بشأن  .12

تعيير  أو االستغناء  

عن خدمات مدير 

 إدارة المخاطر. 

 قبل التعديل
Before 

Amendments 

Added مهام لجنة   مضاف
المراجعة  
 ومسؤولياتها

Audit 
Committee 
Duties and 

Responsibilities 

4 

 بعد التعديل
After 

Amendments 

Other Duties: 

1. Develop 
arrangements that 
enable the Company’s 
employees to 
confidentially provide 
their remarks in respect 
of any inaccuracies in the 
Financial Reports or 
other topics. The Audit 

 مهام أخرى : 

  آلية وضع.تقوم اللجنة ب 1

ي  للعاملير   تتيح
كة ف    الشر

  بشأن ملحوظاتهم تقديم

ي  تجاوز  أي
  التقارير  ف 

ها  أو  المالية   ، بشية غير

  من  التحقق اللجنة وعىل

  



 

Committee shall ensure 
that such arrangements 
have been put into action 
through an adequate 
independent 
investigation in respect 
of the error or 
inaccuracy, and shall 
adopt appropriate 
follow-up procedures.  

2. The Committee 
should evaluate its 
performance regularly; 
the evaluation criteria 
should include as an 
example the Committee’s 
effectiveness in 
executing its assigned 
duties. 

  بإجراء  اآللية هذه  تطبيق

 يتناسب مستقل تحقيق

  والتجاوز  الخطأ  حجم مع

ي وتب  
 متبعة  إجراءات ت 

 . مناسبة

 

.تقوم اللجنة بتقييم  2

نتائج أعمالها بشكل 

دوري، عىل أن تتضمن  

عنارص التقييم عىل سبيل 

المثال؛ مستوى فاعلية  

تها للمهام   ي مباشر
اللجنة ف 

 المحددة لها. 

 قبل التعديل
Before 

Amendments 

Added تشكيل لجنة   مضاف
وط   المراجعة والشر
ي  
الواجب توافرها ف 
 عضو اللجنة 

Audit 
Committee 

Formation and 
Membership 
Conditions 
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 بعد التعديل
After 

Amendments 

2.Independent Member 

Conditions is: 

• He/she doesn’t hold 

five percent or more 

of the shares of the 

Company or any 

other company 

within its group; and 

doesn’t has a relative 

of who owns such 

percentage. 

• He/she is not a 

representative of a 

ي عضو اللجنة   . 2
ط ف  يشي 

 :المستقل ما يىلي 

  ال يكون أن •
ً
 لما مالكا

ي  خمسة نسبته
 ف 

 من  أكي   أو المائة

كة أسهم  من أو الشر

كة  أخرى أسهم شر

 له أو مجموعتها من

 من مع قرابة صلة

 .النسبة هذه  يملك

  



 

legal person that 

holds five percent or 

more of the shares of 

the Company or any 

company within its 

group; 

• He/she is not a 

relative of any 

member of the Board 

of the Company, or 

any other company 

within the Company’s 

group; 

• He/she is not a 

relative of any Senior 

Executive of the 

Company, or of any 

other company 

within the Company’s 

group; 

• He/she is not a Board 

member of any 

company within the 

group of the 

Company for which 

he/she is nominated 

to be a Board 

member. 

• He/she is not an 

employee or used to 

be an employee, 

during the preceding 

two years, of the 

Company, of any 

party dealing with the 

Company or any 

company within its 

group, such as 

external auditors or 

main suppliers; and 

  ال يكون  أن •
ً
 ممثل

 صفة ذي لشخص

 ما يملك اعتبارية

ي  خمسة نسبته
 ف 

من   أكي   أو المائة

كة أسهم  من أو الشر

كة أسهم  أخرى شر

 .مجموعتها من

 له صلة ال تكون أن •

 من أي مع قرابة

 مجلس أعضاء

ي  اإلدارة
كة ف   أو الشر

ي 
كة ف   أخرى من شر

 .مجموعتها

 صلة له تكون أن ال •

 من أي مع قرابة

ي  التنفيذيير   كبار
 ف 

كة ي  أو الشر
كة ف   شر

من مجموعتها   أخرى

ي   . أو محاسبها الخارج 

 عضو ال يكون أن •

ي  إدارة  مجلس
 ف 

كة  من أخرى شر

كة مجموعة  الشر

لعضوية   المرشح 

 .إدارتها مجلس

 كان أو يعمل أن ال •

  يعمل
ً
 خالل موظفا

 الماضيير   العامير  

كة لدى  أي أو الشر



 

he/she, during the 

preceding two years, 

didn’t hold a 

controlling interest in 

any such parties; 

• He/she has not a 

direct or indirect 

interest in the 

businesses and 

contracts executed 

for the Company’s 

account; 

• Doesn’t receive as a 

member of the Board 

financial 

consideration from 

the Company in 

addition to the 

remuneration for 

his/her membership 

of the Board or any 

of its committees 

exceeding an amount 

of (SAR 200,000) or 

50% of his/her 

remuneration of the 

last year for the 

membership of the 

board or any of its 

committees, 

whichever is less. 

• He/she doesn’t 

engage in a business 

 متعامل معها طرف

كة أو  من أخرى شر

 مجموعتها، 

 الحسابات كمراجعي 

الموّردين، وأن   وكبار

  ال يكون
ً
 مالكا

 سيطرة لحصص

 تلك  من أي لدى

 خالل األطراف

 .الماضيير   العامير  

 له  ال تكون أن •

ة مصلحة  أو مباشر

ة غير  ي  مباشر
 ف 

 والعقود األعمال

ي 
لحساب  تتم الت 

كة  .الشر

 مبالغ يتقاض   أن ال •

كة من مالية  الشر

 مكافأة  عىل عالوة

 مجلس عضوية

من  أي أو اإلدارة

 عن لجانه تزيد

 أو ريال 200,000

 من % 50 عن

ي  مكافأته
 العام ف 

ي  السابق
تحصل   الت 

 عضوية مقابل عليها

 أي أو اإلدارة مجلس

 .أقل أيهما لجانه من



 

where he competes 

with the Company, 

and doesn’t conduct 

businesses in any of 

the company's 

activities. 

• He/she didn’t serve 

for more than nine 

years, consecutive or 

inconsecutive, as a 

Board Member of the 

Company. 

• He/ she is 

knowledgeable in 

Financial and 

Accounting matters 

• Sign an Endorsement 

of confidentiality 

towards any 

information he should 

be exposed to during 

his membership in the 

Committee, as per the 

form specified by the 

Company. 

 
 
 

ك أن • ي  ال يشي 
 عمل ف 

 منافسة شأنه من

كة،  يتجر وأن ال الشر

ي 
 فروع أحد ف 

 الذي تزاوله النشاط

كة  .الشر

 قد يكون أن ال  •

 عىل يزيد  ما أمض  

 متصلة سنوات تسع

ي  منفصلة أو
 ف 

إدارة   مجلس عضوية

كة.   الشر

أن يكون عىل دراية   •

وإدراك بالشؤون  

 والمحاسبية. المالية 

ام   •  بالي  
ً
أن يوقع إقرارا

ي  
شية المعلومات الت 

يحصل عليها من  



 

ي  
خالل عضويته ف 

  
ً
اللجنة، وذلك وفقا

للنموذج الذي  

كة.   تحدده الشر

 

 قبل التعديل 
Before 

Amendments 

 
3.The Audit Committee 
shall draft a report on its 
opinion regarding the 
adequacy of the 
Company's Internal 
Control System and its 
other activities within the 
scope of  its competence, 
and the Board of 
Directors shall make it 
available at the Company 
Head office sufficient 
copies of the Report and 
publish it on the 
Company's and Tadawul 
website, upon publication 
of the invitation to 
convene the General 
Assembly, which should 
be published at least 10 
days before the General 
Assembly to provide each 
shareholder with a copy 
of it, and the summary of 
the Report shall be read 
during the General 
Assembly. 
 

 

المراجعة . 3 لجنة  عىل 
ي  
ف  رأيها  عن  تقرير  إعداد 

نظام   كفاية  مدى  شأن 
كة   ي الشر

الرقابة الداخلية ف 
من   به  قامت  عمال  أوعما 

نطاق   ي 
ف  تدخل  أخرى 

مجلس   وعىل  اختصاصها 
اإلدارة أن يودع نسخا كافية  
كة   ي مركز الشر

من التقرير ف 
ي  
ف  ينشر  وأن  الرئيس 

كة   للشر ي 
ون  اإللكي  الموقع 

ي للسوق  والموقع اإلل
ون  كي 

النعقاد  الدعوة  نشر  عند 
الجمعية العامة وذلك قبل  
الجمعية  انعقاد  موعد 

أيام  العامة   ة  عىل  بعشر
ويد كل من رغب  لي   األقل 
بنسخة  المساهمير   من 
التقرير  ملخص  ويتىل  منه 
الجمعية  انعقاد  أثناء 

 العامة. 

 

 
صالحيات وأسلوب  

عمل لجنة  
 المراجعة
Audit 

Committee 
Powers and 

work 
Methodology 

6 

 بعد التعديل 
After 

Amendments 

3.The Audit Committee 

shall draft a Report on its 

opinion regarding the 

adequacy of the 

.عىل لجنة  3

المراجعة إعداد تقرير  

ي شأن  
عن رأيها ف 

  



 

Company's Internal 

Control System and its 

other activities within the 

scope of  its competence, 

and the Board of 

Directors shall make it 

available at the Company 

Head office sufficient 

copies of the Report and 

publish it on the 

Company's and Tadawul 

website, upon publication 

of the invitation to 

convene the General 

Assembly, which should 

be published at least 10 

days 21 days before the 

General Assembly to 

provide each shareholder 

with a copy of it, and the 

summary of the Report 

shall be read during the 

General Assembly. 

 
 

مدى كفاية نظام  

ي  
الرقابة الداخلية ف 

كة وعما قامت   الشر

أعمال أخرى  به من 

ي نطاق  
تدخل ف 

اختصاصها وعىل  

مجلس اإلدارة أن  

يودع نسخا كافية من  

ي مركز  
التقرير ف 

كة الرئيس وأن  الشر

ي الموقع  
ينشر ف 

كة   ي للشر
ون  اإللكي 

ي 
ون  والموقع اإللكي 

للسوق عند نشر  

الدعوة النعقاد  

الجمعية العامة  

وذلك قبل موعد  

انعقاد الجمعية  

ة أيام العامة ب   بعشر

عىل األقل  وم ي  21

ويد كل من رغب   لي  

من المساهمير   

بنسخة منه ويتىل  



 

ملخص التقرير أثناء  

انعقاد الجمعية  

 العامة. 

 

 قبل التعديل 
Before 

Amendments 

6.Each member has one 
vote when the decisions 
of the Committee are 
voted on, and decisions 
are taken by a majority 
vote. 
 

يكون لكل عضو صوت    . 6
عىل   التصويت  عند  واحد 
وتتخذ   باللجنة،  القرارات 
بأغلبية  القرارات 

 . صواتاأل 

صالحيات وأسلوب  
عمل لجنة  
 المراجعة

Audit 
Committee 
Powers and 

work 
Methodology 

7 

 بعد التعديل 
After 

Amendments 

6.Each member has one 

vote when the decisions 

of the Committee are 

voted on, and decisions 

are taken by a majority 

vote, if there is a 

dissenting member then 

he can record his 

objection in the minutes 

and has the right to share 

it independently with the 

Board if feels it is needed. 

 

.يكون لكل  6

عضو صوت  

واحد عند  

التصويت عىل  

القرارات 

باللجنة، وتتخذ  

القرارات بأغلبية 

ي و  األصوات ، 
  ف 

وجود   حالة

اض من قبل  اعي 

أحد أعضاء 

اللجنة ُيسجل  

ي  
اضه ف  اعي 

محض  االجتماع  

ي  
وله الحق ف 

إرساله للمجلس  

بصفة مستقلة 

إذا رأى أهمية  

. ذلك  

  



 

 قبل التعديل 
Before 

Amendments 

Added اختصاصات رئيس   مضاف
اللجنة ونائبه وأمير   

 اللجنة 

Competencies 
of the 

Chairman, 
Vice-Chairman 
and Secretary 

of the 
Committee 

 

8 

 بعد التعديل 
After 

Amendments 

4.The Secretary will be 
responsible for preparing 
the minutes of all 
meetings within two 
weeks of the said meeting 
and ensuring that these 
minutes are approved by 
all members within 
further two weeks from 
the date of sending it to 
the members.  

 
 

م . 4 اللجنة  أ  يلي   ش  مير  
محارص    بإعداد 

خالل اال    جتماعات 
تاري    خ  أ من  سبوعير  

الحرص عىل   االجتماع مع 
  جميع   موافقة  أخذ 

  هذه   عىل  األعضاء
  أسبوعير    خالل المحارص   

  إرسالها   تاري    خ  من
 . لألعضاء 

 

  

 قبل التعديل 
Before 

Amendments 

 

2.The Board of Directors 
annual report to the 
General Assembly shall 
disclose the attendance 
allowances paid to 
members of the 
committee during the 
year. 

 

مجلس    . 2 تقرير  يفصح 
للجمعية  السنوي  اإلدارة 

بدالت الحضور    عن  العامة
ألعضاء   رصفها  تم  ي 

الت 
 .اللجنة خالل العام

تحديد أتعاب لجنة  
 المراجعة

Determining 
the 

Remuneration 
of the Audit 
Committee 

9 

 بعد التعديل 
After 

Amendments 

 

2. The Board of Directors 
Annual Report to the 
General Assembly shall 
disclose all what was paid 
to the Committee 
Members, in addition to 
detailed information 
about the attendance of 
the meetings attended by 
each member, and his-
her remuneration 

مجلس  . 2 تقرير  يفصح 
للجمعية  السنوي  اإلدارة 

ما    عن  العامة جميع 
اللجنة،  أعضاء  تقاضاه 
باإلضافة إىل بيان تفصيىلي  
ي  
الت  الجلسات  يوضح 

اللجنة،   عضو  ها  حض 
له   الممنوحة  والمكافأة 
اللجنة،   ي 

ف  عضويته  نظير 
إىل   بدالت باإلضافة 

رصفها   تم  ي 
الت  الحضور 

  



 

entitled to for his-her 
membership in the 
Committee, in addition to 
the attendance 
allowances paid to 
members of the 
Committee during the 
year.  

خالل   اللجنة  ألعضاء 
 .العام

 قبل التعديل 
Before 

Amendments 

Added 10  مضاف 

التعديل بعد   
After 

Amendments 

The Committee Member 

should adhere to the 

following: 

1. Protect the Company 

benefits and the 

perceived Public 

benefits and prioritize 

it to any personal 

benefit, take 

whatever necessary 

actions to avoid direct 

and indirect conflict 

of interest, and 

ensure it will not 

occur as much as 

possible, and comply 

with the charter 

requirements if it 

occurred. 

ام   عىل األعضاء الي  

 :  التاىلي

رعاية الحرص عىل   .1

كة   مصالح الشر

والمصالح العامة  

ة وتغليبها   المعتي 

عىل أي مصلحة  

شخصية، والسعي  

التخاذ ما يلزم  

لتجنب تعارض  

المصالح المباشر  

  ، وغير المباشر

والعمل عىل منع  

قدر   ا وقوعه

تزام  ل اإلمكان، وال

ي  ب
أحكام الالئحة ف 

 . ا حال وقوعه

عدم استخدام  .2

ي  
عضويتهم ف 

 تعارض المصالح . 7

7.Conflict of 

Interest 

 

 



 

2. Not use their 

membership in the 

Committee or any 

information’s gained 

by this membership 

for their personal use 

or for the member’s 

relatives or 

connections, and not 

to use the authorities 

that they have to 

achieve any personal 

benefits, and not to 

prioritize personal 

benefit on companies 

benefit or public 

benefit. 

3. Not to accept, receive 

or request any benefit 

under any kind either 

physical or financial, 

or hospitality services 

or gifts from others 

because of their 

membership in the 

Committee, either 

direct or indirect way. 

4. Declare immediately 

about any conflict of 

interest - direct or 

indirect way – in any 

اللجنة أو  

المعلومات  

لمكتسبة من تلك  ا

العضوية 

لمصالحهم  

الشخصية أو 

لمصلحة أي من  

أقارب  هم أو معارفهم،  

وعدم استغالل  

ي الصالحيات ال 
  ت 

  ا يتمتعون به

لتحقيق أي  

مكاسب شخصية،  

وعدم إيثار 

المصالح الشخصية  

كة   عىل مصالح الشر

ها من  أو غير

 المصالح العامة. 

عدم قبول أو   .3

ي أو عرض أو  
تلف 

طلب أي منفعة 

من أي نوع سواء  

كانت مالية أم  

عينية، أو  

خدمات ضيافة 

أو هدايا من  

الغير بسبب 

ي  
عضويتهم ف 

اللجنة، سواء  

أكان ذلك بشكل  



 

matter or subject 

presented to the 

Committee, this 

declaration should be 

documented in the 

minutes of meeting, 

the member who 

declares the conflict 

of interest shouldn’t 

attend the meeting 

related or participate 

or vote on its 

decisions. 

 

غير   مباشر أم

 .  مباشر

4.   
ً
اإلفصاح فورا

 
 
جنة عن أي  لل

ي  
تعارض ف 

  -المصالح  

مباشر أو غير 

ي أي   –مباشر 
ف 

موضوع أو أمر  

يعرض عىل  

اللجنة، عىل أن  

يثبت ذلك  

ي  
اإلفصاح ف 

محض   

االجتماع، وعىل  

العضو الذي  

أفصح عن 

تعارض المصالح  

االمتناع عن 

حضور اجتماع  

اللجنة ذي  

العالقة  

ي  
والمشاركة ف 

  ا تهمداوال 

والتصويت عىل  

 . ا قرارته

 

 قبل التعديل 
Before 

Amendments 

Added 11  مضاف 



 

 بعد التعديل 
After 

Amendments 

 

1. This Charter shall 
come into effect 
as of the date of 
its approval by the 
General Assembly 
of Shareholders.  

2. The content of 
this Charter shall 
be reviewed 
periodically for 
any updates and 
amendments in 
alignment with 
the related rules 
and regulations. 
No any 
amendments 
should be made 
unless 
recommended by 
the Board of 
directors based on 
Audit Committee 
suggestion, and it 
should then be 
approved by the 
General Assembly 
at its next 
meeting. 

 

 
الالئحة   .1 بهذه  ُيعمل 

تاري    خ   من   
ً
اعتبارا

من  اعتمادها 

العامة الجمعية  

 . للمساهمير  

الالئحة   .2 تخضع 

الدورية   للمراجعة 

تطويرها   أو  لتعديلها 

مع   يتماشر  بما 

األنظمة واللوائح ذات  

يجوز   وال  العالقة، 

إجراء أي تعديل عليها  

من   بتوصية  إال 

وبناًء   اإلدارة  مجلس 

قبل   من  اح  اقي  عىل 

لجنة المراجعة، وعىل  

عىل  تعرض  أن 

العامة  الجمعية 

العتماد ي العادية 
ف  ها 

 أقرب اجتماع لها.  

 

 .تاري    خ النفاذ8
 

8.Effective 
date 
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 تمه�د

ي و  ،"اللجنة" المراجعةمن هذە الالئحة هو تنظ�م عمل لجنة  الغرضإن  الفقرة (ج) باإلشارة ا�  إعدادها  تماليت
ن من المادة  كات  الرابعة والخمسني ي تنص ع�  ،هيئة السوق المال�ة عن الصادرةمن الئحة حوكمة ال�ش أن واليت

كة  ر "ُتصد اح من مجلس اإلدارة  –الجمع�ة العامة لل�ش �شمل  لجنة المراجعة،الئحة عمل  –بناًء ع� اق�ت
، ترش�حهم، ومدة عض��تهما، وك�ف�ة ضوابط و�جراءات عمل اللجنة، ومهامها، وقواعد اخت�ار أعضائه

ي حال شغور أحد مقاعد اللجنة"
ن أعضائها �شكل مؤقت �ن  . ومكافآتهم، وآل�ة تعيني

 لدور 
�
ي اختصاصات عمل اللجنة؛ ودعما

مجلس  قرر المنوطة به؛ فقد اللجنة مع مراعاة عدم حدوث تعارض �ن
كة" بأن تتو� كة بن داود القابضة "ال�ش  جميع مسؤول�ات لجنة إدارة المخاطر  اللجنة إدارة �ش

�
ي وال ،أ�ضا  تم يت

ي  عليها  النص
كات من  71المادة  �ن  تحد�ث فقد تقرر  وعل�ه ، هيئة السوق المال�ة عن الصادرةالئحة حوكمة ال�ش

 الئحة عمل اللجنة. 

ي البند ( ح�ث 
 �ن

�
)  9-1تحتوي هذە الالئحة ع� جميع المواد المتعلقة بعمل لجنة المراجعة والمعتمدة سابقا

كة   إليها مسؤول�ات لجنة إدارة المخاطر  "دل�ل الحوكمة"من دل�ل وس�اسة الحوكمة لل�ش
�
 . مضافا

 

 مهام لجنة المراجعة ومسؤول�اتها .1

كة والتحقق من سالمة ونزاهة التقار�ر والقوائم المال�ة وأنظمة الرقابة  تختص لجنة المراجعة بمراقبة أعمال ال�ش
كةالداخل�ة  : بال�ش  ، و�شمل مهام اللجنة بصفة خاصة ما ��ي

 المال�ةع� مستوى التقار�ر 
كة قبل عرضها ع� مجلس اإلدا .1 رة و�بداء رأيها دراسة القوائم المال�ة األول�ة والسن��ة لل�ش

ي شأنها لضمان نزاهتها وعدالتها وشفافيتها. 
 والتوص�ة �ن

ي  .2 ف�ما إذا كان تق��ر مجلس اإلدارة والقوائم  –بناًء ع� طلب مجلس اإلدارة  –إبداء الرأي الفين
ن والمستثم��ن  ي تتيح للمساهمني كة عادلة ومتوازنة ومفهومة وتتضمن المعلومات اليت المال�ة لل�ش

ات�جيتها. تقي�م المرك كة وأدائها ونموذج عملها واس�ت  ز الما�ي لل�ش
 دراسة أي مسائل مهّمة أو غ�ي مألوفة تتضمنها التقار�ر المال�ة.  .3
ي  .4

ام �ن ن كة أو من يتو� مهامه أو مسؤول االل�ت ها المدير الما�ي لل�ش ي أي مسائل يث�ي
البحث بدقة �ن

كة أو مراجع الحسابات.   ال�ش
ي التقار�ر المال�ة. التحقق من التقديرات المحاسب .5

ي المسائل الجوه��ة الواردة �ن
 �ة �ن

ي شأنها.  .6
كة و�بداء الرأي والتوص�ة لمجلس اإلدارة �ن ي ال�ش

 دراسة الس�اسات المحاسب�ة المتبعة �ن

 ع� مستوى المراجعة الداخل�ة



 

 

 المراجعةلجنة  عملالئحة 

 
Page | 3  

 
 

 

كة.  .1 ي ال�ش
 دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخل�ة والمال�ة و�دارة المخاطر �ن

المراجعة الداخل�ة ومتابعة تنف�ذ اإلجراءات التصح�ح�ة للملحوظات الواردة دراسة تقار�ر  .2
 فيها. 

اف ع� أداء وأ�شطة المراجع الداخ�ي و�دارة المراجعة الداخل�ة للتحقق من  .3 الرقابة واإل�ش
ي أداء األعمال والمهام المنوطة بها. 

 توافر الموارد الالزمة وفعاليتها �ن
ن التوص�ة لمجلس اإلدارة بتعي .4 مدير وحدة أو إدارة المراجعة االستغناء عن خدمات  أو ني

اح مكافآته.   الداخل�ة أو المراجع الداخ�ي واق�ت

 ع� مستوى مراجع الحسابات
شيح مراج�ي الحسابات وعزلهم وتحد�د أتعابهم وتقي�م أدائهم، بعد  .1 التوص�ة لمجلس اإلدارة ب�ت

وط  استقالليتهمالتحقق من   التعاقد معهم. ومراجعة نطاق عملهم و�ش
التحقق من استقالل مراجع الحسابات وموضوعيته وعدالته، ومدى فعال�ة أعمال المراجعة،  .2

ي االعتبار القواعد والمعاي�ي ذات الصلة. 
 مع األخذ �ن

كة وأعماله، والتحقق من عدم تقد�مه أعماً� فن�ة أو إدار�ة  .3 مراجعة خطة مراجع حسابات ال�ش
 ، و�بداء مرئ�اتها ح�ال ذلك. تخ�ج عن نطاق أعمال المراجعة

كة.  .4  اإلجابة عن استفسارات مراجع حسابات ال�ش
 دراسة تق��ر مراجع الحسابات ومالحظاته ع� القوائم المال�ة ومتابعة ما اتِخذ �شأنها.  .5

ام ض  ع� مستوى ضمان االل�ت
كة اإلجراءات الالزمة  .1  �شأنها. مراجعة نتائج تقار�ر الجهات الرقاب�ة والتحقق من اتخاذ ال�ش
كة باألنظمة واللوائح والس�اسات والتعل�مات ذات العالقة.  .2 ام ال�ش ن  التحقق من ال�ت
كة مع األطراف ذوي العالقة، وتقد�م  .3 ح أن تج��ــها ال�ش مراجعة العقود والتعامالت المق�ت

 مرئ�اتها ح�ال ذلك إ� مجلس اإلدارة. 
ورة اتخاذ إجراء �شأنها إ� م .4 جلس اإلدارة، و�بداء توص�اتها رفع ما تراە من مسائل ترى �ن

ن اتخاذها.  ي يتعني  باإلجراءات اليت

  المخاطر  إدارةع� مستوى 

كة،  .1 ات�ج�ة وس�اسات شاملة إلدارة المخاطر بما يتناسب مع طب�عة وحجم أ�شطة ال�ش وضع اس�ت
كة.  ات الداخل�ة والخارج�ة لل�ش  والتحقق من تنف�ذها ومراجعتها وتحديثها بناًء ع� المتغ�ي

كة والحفاظ عل�ه والتحقق من عدم تح .2 ي قد تتعرض لها ال�ش د�د مستوى مقبول للمخاطر اليت
كة له.   تجاوز ال�ش

كة ومواصلة �شاطها ب .3 ي تهدد نالتحقق من جدوى استمرار ال�ش  جاح، مع تحد�د المخاطر اليت
ي ع�ش شهرا� القادمة.   استمرارها خالل االثين

اف  .4 كة وتقي�م فعال�ة نظم وآل�ات تحد�د وق�ا ع� نظاماإل�ش  ومتابعة سإدارة المخاطر بال�ش
كة وذلك لتحد�د أوج ي قد تتعرض لها ال�ش  . القصور بها  هالمخاطر اليت
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كة ع� .5  تحمل المخاطر وتعّرضها لها �شكل دوري (من خالل إجراء إعادة تقي�م قدرة ال�ش
 سب�ل المثال).  اختبارات التحمل ع�

حة إلدارة هذە المخاطر، ورفعها إعداد تقار�ر  .6  مفصلة حول التعرض للمخاطر والخطوات المق�ت
 اإلدارة.  سإ� مجل

 . حول المسائل المتعلقة ب�دارة المخاطر  ستقد�م التوص�ات للمجل .7
 . ظم ال�اف�ة إلدارة المخاطر نتوافر الموارد وال التأ�د من  .8
س قبل اعتمادە من قبل مجل هنظ��ي إلدارة المخاطر ووضع توص�ات �شأنمراجعة اله�كل الت .9

 اإلدارة. 
ي قد ي .10 ي إدارة المخاطر عن األ�شطة اليت

كةنشأ عنالتحقق من استقالل موظ�ن  ها تعرض ال�ش
 . للمخاطر 

كة، والعمل ع� .11 ي إدارة المخاطر للمخاطر المح�طة بال�ش
الو�ي  ز�ادة التحقق من است�عاب موظ�ن

 . بثقافة المخاطر 
ن أو تقد�م المشورة  .12  مدير إدارة المخاطر.  االستغناء عن خدمات�شأن تعيني

 
 مهام أخرى  

ن  تتيح آل�ة وضعتقوم اللجنة ب .1 ي  للعاملني
كة �ن ي  تجاوز  أي �شأن ملحوظاتهم تقد�م ال�ش

 التقار�ر  �ن
ها  أو  المال�ة  مستقل تحقيق ب�جراء اآلل�ة هذە تطبيق من التحقق اللجنة وع� ، ���ة غ�ي

ي وتب والتجاوز  الخطأ  حجم مع يتناسب  . مناسبة متبعة إجراءات ينِ

تقوم اللجنة بتقي�م نتائج أعمالها �شكل دوري، ع� أن تتضمن عنا� التقي�م ع� سب�ل المثال؛  .2
تها للمهام المحددة لها.  ي مبا�ش

 مستوى فاعل�ة اللجنة �ن

 
ي عضو اللجنة .2

وط الواجب توافرها �ض  �شك�ل لجنة المراجعة وال�ش
) ثالثة أعضاء من 3المنبثقة عن مجلس اإلدارة، و�شكل اللجنة من (تكون لجنة المراجعة إحدى اللجان  .1

هم ع� أن �كون من بينهم عضو مستقل ع� األقل وأال تضم أ�ا من أعضاء مجلس  ن أو من غ�ي المساهمني
 . ن  اإلدارة التنف�ذيني

ي عضو اللجنة المستقل ما ��ي  .2
ط �ن  :�ش�ت

  �كونال  أن ▪
�
ي  خمسة �سبته لما مال�ا

كة أسهم من أ���  أو المائة �ن كة أسهم من أو ال�ش  من أخرى �ش
 .النسبة هذە �ملك من مع قرابة صلة له أو مجموعتها

ي  خمسة �سبته ما �ملك اعتبار�ة صفة ذي لشخص ممث�ً  �كونال   أن ▪
 أسهم من أ���  أو المائة �ن

كة كة أسهم من أو ال�ش  .مجموعتها من أخرى �ش
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ي  اإلدارة مجلس أعضاء من أي مع قرابة صلةه ل تكونال  أن ▪
كة �ن ي  أو ال�ش

كة �ن  من أخرى �ش
 .مجموعتها

ن  كبار من أي مع قرابة صلة له تكون أن ال ▪ ي  التنف�ذيني
كة �ن ي  أو ال�ش

كة �ن أو  من مجموعتها  أخرى �ش
ي   . محاسبها الخار�ب

ي  إدارة مجلس عضو �كونال  أن ▪
كة �ن كة مجموعة من أخرى �ش  .إدارتها مجلس لعض��ة المرشح ال�ش

  �عمل كان أو �عمل أن ال ▪
�
ن  خالل موظفا ن  العامني كة لدى الماضيني  أو متعامل معها طرف أي أو ال�ش

كة   �كون ال  أن، و الموّردين وكبار الحسابات كمراج�ي  مجموعتها، من أخرى �ش
�
 لحصص مال�ا

ن  خالل األطراف تلك من أي لدى س�طرة ن  العامني  .الماضيني

ة مصلحة له تكونال  أن ▪ ة غ�ي  أو مبا�ش ي  مبا�ش
ي  والعقود األعمال �ن كة تتم اليت  .لحساب ال�ش

كة من مال�ة مبالغ يتقا�ن  أن ال ▪  ت��ده لجان من أي أو اإلدارة مجلس عض��ة مكافأة ع� عالوة ال�ش
ي  همكافأت من % 50 عن أو ر�ال 200,000 عن

ي  السابق العام �ن  عض��ة مقابل عليها تحصل اليت
 .أقل أيهما هلجان من أي أو اإلدارة مجلس

كال  أن ▪ ي  �ش�ت
كة، منافسة هشأن من عمل �ن ي  يتجر ال أنو  ال�ش

 هتزاول الذي النشاط فروع أحد �ن
كة  .ال�ش

ي  منفصلة أو متصلة سنوات �سع ع� ي��د ما أم�ن  قد �كون ال أن  ▪
كة إدارة مجلس عض��ة �ن  . ال�ش

 أن �كون ع� درا�ة و�دراك بالشؤون المال�ة والمحاسب�ة.  ▪

ام  ▪ ن  أن يوقع إقرارا� بال�ت
�
ي اللجنة، وذلك وفقا

ي �حصل عليها من خالل عض��ته �ن ��ة المعلومات اليت
كة.   للنموذج الذي تحددە ال�ش

ي الشؤون المال�ة والمحاسب�ة،  .3
ن أعضاء اللجنة عضو واحد ع� األقل مختص �ن كما �جب أن �كون من بني

ي اإلدارة التنف�ذ
ن �ن ن الماضيتني كة، أو لدى وال �جوز لمن �عمل أو كان �عمل خالل السنتني �ة أو المال�ة لل�ش

ي لجنة المراجعة. 
كة، أن �كون عضوا� �ن  مراجع حسابات ال�ش

وط التال�ة:  .4 ي حال است�فاء أي من ال�ش
ي الشؤون المال�ة والمحاسب�ة �ن

 و�عت�ب العضو مختص �ن
ي مجال المحاسبة والمراجعة ال تقل عن •

ة عمل�ة �ن ي المحاسبة أو ما �عادلها، وخ�ب
 درجة الدكتوراە �ن

، ن ن أو أي تأه�ل  سنتني ن القانونيني تخفض إ� سنة إذا كان حاصال ع� زمالة الهيئة السعود�ة للمحاسبني
ي مماثل تعتمدە الهيئة (أو)،   مهين

ي مجال المحاسبة والمراجعة ال تقل عن  •
ة عمل�ة �ن ي المحاسبة أو ما �عادلها، وخ�ب

درجة الماجست�ي �ن
ن خمس سنوات، تخفض إ� ثالث سنوات إذا كان  حاصال ع� زمالة الهيئة السعود�ة للمحاسبني

ي مماثل تعتمدە الهيئة (أو)، ن أو أي تأه�ل مهين  القانونيني
ي مجال ا •

ة عمل�ة �ن ي المحاسبة أو ما �عادلها وخ�ب
لمحاسبة والمراجعة ال تقل عن درجة البكالور�وس �ن

ن سنوات، تخفض إ� خمس سنوات إذا كان حاصال ع� زمالة الهيئة السعود� سبع ة للمحاسبني
ي مماثل تعتمدە الهيئة ن أو أي تأه�ل مهين  .القانونيني
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ض أو إعفاء أعضاء لجنة المراجعة ومدة عض��تهم. 3  تعيني
ي أعضاء لجنة المراجعة، �شكل لجنة المراجعة بقرار من الجمع�ة العامة 

وط الواجب توافرها �ن مع مراعاة ال�ش
ن اللجنة من الق�ام  كة لمدة ثالث سنوات. وع� مجلس اإلدارة اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتمكني العاد�ة لل�ش

ي ذلك إطالع اللجنة، و�دون أي قيود 
ع� كافة الب�انات والمعلومات والتقار�ر بالمهام المناطة بها بما �ن

ي ترى اللجنة أهم�ة االطالع عليها.   والسجالت والمراسالت أو غ�ي ذلك من األمور اليت

ي اللجنة لدورة أخرى .1
ن العضو �ن   .�جوز إعادة تعيني

ي الحاالت التال�ة:  .2
 �جوز إعفاء أي عضو من أعضاء اللجنة بقرار من المجلس �ن

 .��ة اللجنةطلب العضو إعفاءە من عض •

ا�  • ە المجلس م�ن ي اللجنة أو سوء الت�ف الذي �عت�ب
بأهداف  إساءة استخدام العضو لمنصبه �ن

كة بصفة عامة واللجنة بصفة خاصة   .وسمعة ال�ش
  .تغ�ب العضو عن حضور ثالثة اجتماعات متتال�ة دون عذر �قبله مجلس اإلدارة •
ي العض •

وط العض��ة الواجب توفرها �ن  و. انتفاء أي من �ش

ن عند انتهاء مدة العضو، أثناء مدة عمل اللجنة، �سبب الوفاة أو االستقالة أو الع .3 جز أو اإلعفاء، �عني
ي اللجنة وذلك أخذا� آالمجلس عضو 

وط الواجب توفرها  خر لشغل المنصب الشاغر �ن ي االعتبار ال�ش
�ن

ي عضو اللجنة
ة  .�ن ن لمواصلة ف�ت ي اللجنة والعضو الذي �عني

و�عت�ب كل من العضو الذي شغر منصبه �ن
ة دورة كاملة ي اللجنة، قد خدما لف�ت

  .خدمة العضو الذي شغر منصبه �ن

 صالح�ات وأسلوب عمل لجنة المراجعة  . 4
كة  .1 اح من مجلس اإلدارة  –تصدر الجمع�ة العامة لل�ش المراجعة ع� الئحة عمل لجنة  –بناًء ع� اق�ت

أن �شمل هذە الالئحة ضوابط و�جراءات عمل اللجنة، ومهامها، وقواعد اخت�ار أعضائها، وك�ف�ة 
ي حال شغور أحد مقاعد 

ن أعضائها �شكل مؤقت �ن ترش�حهم، ومدة عض��تهم، ومكافآتهم، وآل�ة تعيني
كة والن �عات المقننة اللجنة، و�ستمد الئحة لجنة المراجعة موادها من النظام األسا�ي لل�ش ظم والت�ش

 .بالممل�ة

2.  
�
ي ستقوم بها خالل السنة القادمة ع� شكل  تعد اللجنة خطة عمل سن��ة �شمل وصفا لألعمال اليت

برامج عمل تقدر فيها التكلفة التقدي��ة والمدة الالزمة إلنجاز كل برنامج وترفع هذە الخطة إ� المجلس 
 .العتمادها

كة  .3 ي ال�ش
ي شأن مدى كفا�ة نظام الرقابة الداخل�ة �ن

وعما ع� لجنة المراجعة إعداد تق��ر عن رأيها �ن
ي نطاق اختصاصها وع� مجلس اإلدارة أن يودع �سخا كاف�ة من أقامت به من 

عمال أخرى تدخل �ن
كة والموقع اإلل ي لل�ش

وئن ي الموقع اإلل��ت
كة الرئ�س وأن ين�ش �ن ي مركز ال�ش

ي للسوق عند التق��ر �ن
وئن ��ت

و�د يوم  21��ش الدعوة النعقاد الجمع�ة العامة وذلك قبل موعد انعقاد الجمع�ة العامة  ن ع� األقل ل�ت
ن بنسخة منه و�ت� ملخص التق��ر أثناء انعقاد الجمع�ة العامة.   كل من رغب من المساهمني
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 أو مراجع الحسابات وتجتمع تجتمع اللجنة بناًء ع� طلب عض��ن ع� األقل أو طلب المراجع الداخ�ي  .4
ي السنة ع� األقل وكلما دعت الحاجة. 

 اللجنة �شكل دوري أر�ــع مرات �ن

 صوات. بأغلب�ة األ �كتمل النصاب بحضور أغلب�ة أعضاء الجلسة و�تم التص��ت ع� القرارات باللجنة  .5

،  صواتب�ة األ لجنة، وتتخذ القرارات بأغل�كون ل�ل عضو صوت واحد عند التص��ت ع� القرارات بال .6
ي و 
اض من قبل أحد وجود  حالة �ن ي �ُ اللجنة أعضاء اع�ت

اضه �ن ي  االجتماع مح�ن سجل اع�ت
وله الحق �ن

 . إذا رأى أهم�ة ذلك ةرساله للمجلس بصفة مستقلإ

ترتب اللجنة اجتماعات دور�ة منفردة مع كل من إدارة المراجعة الداخل�ة، و�دارة المخاطر، و�دارة  .7
كة.   ال�ش

  –لغ�ي أعضاء اللجنة حضور اجتماعاتها. ومع ذلك، �جوز للجنة ال �حق  .8
�
 لما تراە مناسبا

�
السماح  –وفقا

 بحضور أي من أعضاء مجلس اإلدارة أو أعضاء اإلدارة التنف�ذ�ة. 

ي لحضور اجتماعات اللجنة �شكل دوري.  .9
 يتم دعوة المحاسب القانوئن

ن توص�ات لجنة المراجعة وقرارات مج .10 لس اإلدارة، أو إذا رفض المجلس األخذ إذا حصل تعارض بني
ن المراجع  كة وعزله وتحد�د أتعابه وتقي�م أدائه أو تعيني ن مراجع حسابات ال�ش بتوص�ة اللجنة �شأن تعيني

راتها، وأسباب عدم أخذە بها.  ن تق��ر مجلس اإلدارة توص�ة اللجنة وم�ب ، ف�جب تضمني  الداخ�ي

ي سب�ل أداء عملها:  .11
 للجنة المراجعة �ن

كة ووثائقها. حق اال  •  طالع ع� سجالت ال�ش
 أن تطلب أي إ�ضاح أو ب�ان من أعضاء مجلس اإلدارة أو اإلدارة التنف�ذ�ة.  •
كة لالنعقأ • و أاد إذا أعاق مجلس اإلدارة عملها ن تطلب من مجلس اإلدارة دعوة الجمع�ة العامة لل�ش

ار أو خسائر جس�مة.  كة أل�ن  تعرضت ال�ش
 

ض اللجنة اختصاصات رئ�س اللجنة ونائبه .5  وأمني
اف ع� إنجاز  .1 �ختار أعضاء اللجنة من بينهم رئ�سا لمدة عض��ة اللجنة، و�تو� رئ�س اللجنة اإل�ش

 :  اللجنة لمهامها وله ع� األخص ما ��ي

وجدول دعوة اللجنة لالنعقاد وتحد�د وقت وتار�ــــخ ومكان كل اجتماع من اجتماعات اللجنة  •
  .اللجنةعضاء أاألعمال وذلك بالتنسيق مع 

 .رئاسة اجتماعات اللجنة •

  .رفع نتائج أعمال اللجنة وتوص�اتها لمجلس اإلدارة •

ن  • وعاتها ع� المدى القص�ي والط��ل بالتنسيق مع أمني إعداد موازنة اللجنة وخطة عملها وم�ش
  .لرفعها لمجلس اإلدارة، بعد اعتمادها من اللجنة اللجنة، وعرضها ع� اللجنة تمه�دا� 
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ن اللجنة وعرضها ع� اللجنة تمه�دا� إعداد تقار  •  �ر دور�ة عن أ�شطة اللجنة بالتنسيق مع أمني
  .لرفعها لمجلس اإلدارة، بعد اعتمادها من اللجنة

  .تمث�ل اللجنة أمام المجلس وأي جهة أخرى �ستد�ي ذلك •

2.  
�
ي  �ختار أعضاء اللجنة من بينهم نائبا

أداء مهامه للرئ�س لمدة عض��ة اللجنة �قوم بمعاونة الرئ�س �ن
 .و�حل مقامه عند غ�ابه

ي  .3
ن اللجنة الذي تعينه اللجنة وتحدد أتعابه خالل اجتماعات اللجنة، دون أن �كون له حق �ن �ح�ن أمني

و�قوم بكافة عمال لألعضاء التص��ت، و�عد محا�ن االجتماعات و�بلغ مواع�د الجلسات وجدول األ 
ن اللجنة أاصة باللجنة، و�را� عند اخت�ار عمال اإلدار�ة الخاأل  ة أمني ن �كون لد�ه التأه�ل العل�ي والخ�ب

ي تمكنه من الق م العمل�ة اليت ن ن اللجنة بالمحافظة ع� أ�ام بالمهام المناطة به، و�ل�ت كة أمني �ار ال�ش
 
�
كة واالمتناع عن ممارسة أي �شاط قد �كون متعارضا   .مع مصلحة ال�ش

م .4 ن ن � اللجن �ل�ت ن من تار�ــــخ االجتماع مع الحرص ع� أجتماعات خالل ة ب�عداد محا�ن اال أمني سبوعني
ن  خاللالمحا�ن  هذە ع� األعضاء جميع موافقة أخذ   . لألعضاء  إرسالها  تار�ــــخ من أسبوعني

 تحد�د أتعاب لجنة المراجعة .6
من �ستحق عضو اللجنة بدل حضور جلسات عن كل اجتماع، وفق ما سيتم تحد�دە والموافقة عل�ه  .1

 . ن  مجلس اإلدارة، وجمع�ة المساهمني

جميع ما تقاضاە أعضاء اللجنة، باإلضافة إ�  عن �فصح تق��ر مجلس اإلدارة السنوي للجمع�ة العامة .2
ي 

ها عضو اللجنة، والمكافأة الممنوحة له نظ�ي عض��ته �ن ي ح�ن ب�ان تفص��ي يوضح الجلسات اليت
ي تم �فاللجنة، باإلضافة إ�   .ها ألعضاء اللجنة خالل العامبدالت الحضور اليت

 تعارض المصالح. 7

 : ام التا�ي ن  ع� األعضاء ال�ت

ة وتغليبها ع� أي مصلحة شخص�ة، والس�ي  .1 كة والمصالح العامة المعت�ب الحرص ع� رعا�ة مصالح ال�ش
، والعمل ع� منع وقوعه قدر اإلمكان،  التخاذ ما �لزم لتجنب تعارض المصالح المبا�ش وغ�ي المبا�ش

ي حال وقوعه. 
ام أحكام الالئحة �ن ن  وال�ت

ي اللجنة أو المعلومات المكتسبة من تلك العض��ة لمصالحهم الشخص�ة أو  .2
عدم استخدام عض��تهم �ن

ي اللمصلحة أي من أقار�ــهم أو معارفهم، وعدم استغالل الصالح�ات  لتحقيق أي مكاسب  ا يتمتعون به يت
ها من المصالح العامة. شخص�ة، وعدم إيثار المصالح الشخص�ة ع� مصالح  كة أو غ�ي  ال�ش

ي أو عرض أو طلب أي منفعة من أي ن�ع سواء أ�انت مال�ة أم عين�ة، أو خدمات ض�افة  .3
عدم قبول أو تل�ت

 . ي اللجنة، سواء أ�ان ذلك �شكل مبا�ش أم غ�ي مبا�ش
 أو هدا�ا من الغ�ي �سبب عض��تهم �ن
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4.  
�
ي المصالح اإلفصاح فورا� لل

ي أي موض�ع أو أمر �عرض ع�  –مبا�ش أو غ�ي مبا�ش  -جنة عن أي تعارض �ن
�ن

ي مح�ن االجتماع، وع� العضو الذي أفصح عن تعارض المصالح 
اللجنة، ع� أن يثبت ذلك اإلفصاح �ن

ي مداوالته والتص��ت ع� قرارته
 . االمتناع عن حضور اجتماع اللجنة ذي العالقة والمشاركة �ن

 النفاذتار�ــــخ . 8

ن ُ�عمل بهذە الالئحة  .1  . اعتبارا� من تار�ــــخ اعتمادها من الجمع�ة العامة للمساهمني

تخضع الالئحة للمراجعة الدور�ة لتعد�لها أو تط��رها بما يتما�ش مع األنظمة واللوائح ذات العالقة، وال  .2
اح من قبل لجنة المراجعة، وع�  �جوز إجراء أي تعد�ل عليها إال بتوص�ة من مجلس اإلدارة و�ناًء ع� اق�ت

ي أقرب اجتماع لها. أن ت
  عرض ع� الجمع�ة العامة العاد�ة العتمادها �ن
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