
 

  
      

 

 بعد التعديل

 

 الشركة السعودية لصناعة الورق

 )شركة مساهمة سعودية(

 

 الئحة عمل لجنة المراجعة

 

 [عضائهات ألجنة ومهامها وضوابط عملها ومكافآتشكيل ال]

 

 م 2019 - 05 - 23 بتاريخ العامة الجمعية قرار بموجب التعديل تم

 

  

   



 

       

       

 2  -  12                 
 

 

 : تمهيد   (1المادة )

            ختيار ، وقواعد إومهامها ،جراءات عملهالجنة المراجعة في الشركة وضوابط وإ تشكيلتنظم هذه الالئحة    1/1

حال في  عضائها بشكل مؤقتوآلية تعيين أ ت أعضاء اللجنة،، ومكافآعضويتهمومدة  ،ترشيحهم ، وكيفيةعضائهاأ

 شركة.شغور أحد مقاعد اللجنة، ويجب إعتماد هذه الالئحة من الجمعية العامة العادية لل

          ساس ، وأحكام النظام األا التنفيذيةمهتخضع هذه الالئحة ألحكام نظام الشركات ونظام السوق المالية ولوائح   1/2 

             ،الشركة وقواعد حوكمة ،المدرجة في السوق المالية السعودية شركات المساهمة ، والئحة حوكمةللشركة

                  .نشاط الشركة وعملياتها ناسب مع طبيعةتالممارسات بما يوتسترشد بأفضل 

             ه خاص ألعضاء غير التنفيذيين بوجبالشركة تزويد أعضاء مجلس اإلدارة وا يتعين على اإلدارة التنفيذية  1/3

               كون كاملة وواضحة، على أن تولجان الشركة بجميع المعلومات والبيانات والوثائق والسجالت الالزمة

  .داء واجباتهم ومهامهموفي الوقت المناسب لتمكينهم من أ وصحيحة وغير مضللة

                   ي الشركة ممارسة صالحياتهم ف وكبار التنفيذيينعضاء اللجان يجب على أعضاء مجلس اإلدارة وأ 1/4

                                         الشركة  واجباتهم بما تقتضية مصلحةوتنفيذ 

                 فصاح عن المعلومات الجوهرية للمساهمين االنظمة واللوائح وإلتزامها باإل يجب على الشركة إحترام 1/5

          .صحاب المصالحوأوالدائنين 

ً أو جهات أو أجل أعمالها وان فوضدارة المسؤولية عن تقع على عاتق مجلس اإل 1/6                 فراد في ممارسته انا

   و غير محدد المدة .، وفي جميع األحوال اليجوز لمجلس االدارة إصدار تفويض عام أختصاصاتهإ بعض

 (   تعريفات :2المادة )

والئحة السوق المالية وقواعدها  لمصطلحات المستخدمة في لوائح هيئةوقائمة ا ،تنطبق التعريفات الواردة في النظام

المصطلحات والعبارات أدناه في هذه بد ويقصالنص بغير ذلك  سياقالشركات على هذه الالئحة مالم يقضي  حوكمة

 لها : الالئحة المعاني الموضحة

 .في الشركة نة المراجعةعمل لج الئحة الالئحة :

 .الورق الشركة السعودية لصناعة الشركة :

 .مجلس إدارة الشركة مجلس اإلدارة :

  .في الشركة لجنة المراجعة اللجنة :

                                                   عمليات الشركة اليومية وإقتراح القرارت دارة نوط بهم إاألشخاص الم دارة التنفيذية :كبار التنفيذيين أو اإل

 .مدير المالي والمدراء التنفيذيينوتنفيذها كالرئيس التنفيذي وال ستراتيجيةاإل

                    ويشارك في األعمال اليومية  التنفيذية للشركة إلدارةإلدارة الذي يكون متفرغاً في اعضو مجلس ا :العضو التنفيذي

 لها.
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 عضو مجلس اإلدارة الذي ال يكون متفرغاً إلدارة الشركة وال يشارك في األعمال اليومية لها. العضو غير تنفيذي:

                     من  ركزه وقراراته وال تنطبق عليه أيعضو مجلس إدارة غير تنفيذي يتمتع باإلستقالل التام في مالعضو المستقل : 

 .الشركات عوارض اإلستقالل المنصوص عليها في الئحة حوكمة

 .العامة للشركة الجمعيةمن مراجع حسابات الشركة المعين مراجع الحسابات : 

  .المراجع الداخلي للشركةالمراجع الداخلي : 

 .مع الشركة كالعاملين والدائنين والعمالء والموردين والمجتمع كل من له مصلحة اصحاب المصالح :

  .( عامة للشركة ) عادية أو غير عاديةال الجمعية : الجمعية العامة

والنظام األساسي                   ،والئحة حوكمة الشركات ،ا التنفيذيةمونظام الشركات ولوائحه نظام السوق المالية النظام :

                   الجهات الرقابية أو أو  ذات عالقة صادرة من هيئة السوق المالية تعليمات أو قرارتوأي ، للشركة

 اإلشرافية.

                             من مجلس  ةالصادر المالية السعودية المدرجة في السوق الئحة حوكمة شركات المساهمة الشركات : الئحة حوكمة

                             هـ الموافق: 16/5/1438( وتاريخ: 2017-16-8موجب قرار رقم )، بهيئة السوق المالية

  م.13/2/2017

 :تكوين لجنة المراجعة  ( 3المادة )

             ،دارة التنفيذيينغير أعضاء مجلس اإلالعامة العادية للشركة من  ل لجنة المراجعة بقرار من الجمعيةتشك 3/1

          عدد ويجب أن ال يقل  ،قليكون من بينهم عضو مستقل على األ المساهمين أو من غيرهم على أنمن  سواءً 

 ويحدد في   ،المحاسبيةؤون المالية وعن ثالثة وال يزيد على خمسة وأن يكون من بينهم مختص بالش اللجنة عضاءأ

          الالئحة . في هذه ةنيالمب وفق قواعد وشروط العضوية أن ال تتجاوز مدة عضوية المجلسعضويتهم على القرار مدة 

          على أن  الئحة عمل لجنة المراجعة، –قتراح من مجلس االدارة  على إبناءً  -للشركة  تصدر الجمعية العامة   3/2

                دة وم ،وكيفيه ترشيحهم ،عضائها، وقواعد إختيار أجراءات عمل اللجنةة ضوابط وإهذه الالئحتشمل 

                     .مؤقت في حال شغور أحد مقاعد اللجنة ين أعضائها بشكليتع مكافآتهم وآليةو ،عضويتهم

 : غرض ومرجعية لجنة المراجعة( 4المادة )

              ختصاصات والقيام بمسئولياته المتعلقة باإلدارة في أداء واجباته م لجنة المراجعة بمعاونة مجلس اإلتقو    1/4

           نوتكو ،دارةمن مجلس اإل ليهاتحال إ أو التي ،والمسئوليات المنوطة لها وفق ماجاء في هذه الالئحة والمهام

دارة بما اإل أن تبلغ مجلس لجنة المراجعة لمجلس اإلدارة وتكون مسئولة أمام المجلس، ويجب على اللجنة مرجعية

وأي  عمالها وتوجيهاتهانتائج أ محاضرها المتضمنة وعرض ،بشفافيةمن نتائج أو تتخذه من قرارت  هليتتوصل إ

يتابع مع اللجنة  ناإلدارة أ  ارات بشأنها , وعلى مجلسدورية التخاذ قر فة  بصالى مجلس اإلدارة  عنهاتقارير صادرة 

 بإنتظام للتحقق من ممارسة األعمال الموكلة لها.
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 ومدتها : أمانة سر اللجنة(  قواعد وشروط العضوية في اللجنة و5)المادة 

            وذلك بقرار من مجلس اإلدارة  ،يزيد عن خمسة أعضاءوال  يجب أن ال يقل عدد أعضاء اللجنة عن ثالثة   5/1

ويرفع قرار ومدة العضوية،  ،اللجنة عضويةسماء المرشحين لرئاسة ونة، ويقترح أوصى فيها بعدد أعضاء اللجي

   العامة العادية إلعتماده. الجمعية صيه إلىالتو

           سواء من المساهمين أو من غيرهم  من غير أعضاء مجلس اإلدارة التنفيذيينعضاء اللجنة يجب أن يكون أ   5/2

جميع  يكون  ويفضل أن ،قليكون من بينهم عضو مستقل على األ على أن ،المجلس غير أعضاءويجوز أن يكون من 

في  اً عضو يكون  ال يجوز أن، وون المالية والمحاسبيةعلى أن يكون من بينهم مختص بالشؤو، مستقلين عضاءاأل

 ً       .عليها الشركة  تسيطرن كبار التنفيذيين في الشركة أو الشركات التي م اللجنة أيا

               دارة التنفيذيةاإلن في كان يعمل خالل العامين الماضييمن يعمل أو  اً في اللجنةن يكون عضوال يجوز أ   5/3

      .المالية للشركة أو لدى مراجع حسابات الشركةأو

  .المستقلين في المجلسألحد أعضاء مجلس اإلدارة ويفضل أن يكون من األعضاء  أن تكون رئاسة اللجنة    5/4

         منافسة أو تعمل في نشاط  في شركة إدارة أو لجنة مراجعةيجوز لعضو اللجنة أن يكون عضواً في مجلس ال     5/5

 الشركة.                            ألعمال شبيه

  . اإلدارة رئيسا أو عضواً في لجنة المراجعة مجلسرئيس يكون اليجوز أن  5/6

             نتهاء عضوية أي من حاالت إ عتبارس مع األخذ في اإللجالماللجنة مدة أن التتجاوز مدة عضوية يجب      5/7

 .جاء في هذه الالئحة فق ماوذلك و االعضاء خالل المدة

          دارة الشركة أو إ فريق اإلدارة أو من جلسأو أمين سر ممين سر لها من بين أعضائها تقوم اللجنة بتعيين أ    5/8

          جتماعاتها وتوثيق إ للجنةجتماعات وأعمال اعداد إلؤون اللجنة من التنسيق واإلوذلك لمتابعة ش ،من غيرهم

تعيينه                مدة وتحدد  بأعمال اللجنةومايرتبط  ،توصياتها وتوجيهاتها وقراراتها محاضرها ومتابعة عدادوإ

  .ومكافأته

 المراجعة وتعيين البديل: العضو في لجنةنتهاء إ( 6المادة )

 تنتهي العضوية في لجنة المراجعه في الحاالت التالية :

 .وفق ماجاء في هذه الالئحة اللجنةنتهاء مدة إ    6/1

ا              الوفاة أو إذإنتهاء صالحية أي عضو في اللجنة وفقاً ألي نظام أو تعليمات سارية في المملكة، أو بسبب    6/2

 باألمانة. أدين بجريمة مخلة

            وتعرض أو رئيس مجلس اإلدارة اللجنة  ترفع إلى رئيسوسباب اللجنة مع بيان األمن عضوية  اإلستقالة    6/3

  .دارة للبت فيهامجلس اإلعلى 
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    أو      ،سبابمع بيان األخرين ة أعضاء اللجنه األمع مشاور اللجنة مجلس اإلدارة ألي عضو من عضويةاء عفإ    6/4

    .الالئحة جاء في هذهواجبات ومسئوليات العضو وفق ما خالل بقواعد وشروط العضوية أوسبب اإلبإذا كان 

    عضويته       المنتهية للعضو خر بديالً تعيين عضواً أدارة اإل فلمجلس من أعضاء اللجنةي ضوية أنتهاء ععند إ   6/5

                      .لها الحق جتماعهذا التعيين على الجمعية العامة في أول إ ويعرض ،لسلفه المدة المتبقية ليكمل

 اختصاصات اللجنة ومهامها ومسئولياتها :   ( 7المادة ) 

نظمة الرقابة وأ ،التقارير والقوائم الماليةنزاهة من سالمة و التحققو ،عمال الشركةلجنة المراجعة بمراقبة أتختص 

خرى يوكلها لها مجلس مهام اللجنة بصفة خاصة المبينة أدناه إلى جانب أي مهام ومسؤوليات أ وتشمل ،الداخلية فيها

 أو يحال إليها من المجلس:دارة اإل

 التقارير المالية :      7/1

           ية في يها والتوصمجلس اإلدارة وإبداء رألشركة قبل عرضها على ولية والسنوية لدراسة القوائم المالية األ   7/1/1

    تها وعدالتها وشفافيتها .شأنها لضمان نزاه

دارة والقوائم المالية                  اإلذا كان تقرير مجلس فيما إ - دارة على طلب مجلس اإلبناءً  - ي الفنيإبداء الرأ   7/1/2

المالي               والمستثمرين تقييم المركز  ضمن المعلومات التي تتيح للمساهمينوتت ،لة ومتوازنة ومفهومةعادللشركة 

 ستراتيجيتها .للشركة وأدائها ونموذج عملها وإ

 .المالية التقاريرلوفة تتضمنها و غير مأدراسة أي مسائل مهمة أ    7/1/3

            لتزام في الشركة أو مسؤول اإله و من يتولى مهامائل يثيرها المديرالمالي للشركة أالبحث بدقة في أي مس    7/1/4

 و مراجع الحسابات .أ

 الجوهرية الواردة في التقارير المالية.في المسائل من التقديرات المحاسبية التحقق     7/1/5

 دارة في شأنها.ية لمجلس اإلالتوصي الشركة وإبداء الرأي وة فالسياسات المحاسبية المتبع دراسة    7/1/6

 المراجعة الداخلية :       7/2

 دارة المخاطر في الشركة.مراقبة الداخلية والمالية وإدراسة ومراجعة نظم ال     7/2/1

 ة فيها.لملحوظات الواردات التصحيحية لجراءراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ اإلدراسة تقارير الم     7/2/2

             ( ن وجدتإ –ركة شالداخلية في ال راجعةدارة المالداخلي )إ راجعنشطة المداء وأالرقابة واإلشراف على أ     7/2/3

 ،مراجع داخلي ذا لم يكن للشركة زمة وفعاليتها في أداء األعمال والمهام المنوطة بها، وإتحقق من توافر الموارد الاللل

 . لى تعيينهلمجلس بشأن مدى الحاجة إلى الى اللجنة تقديم توصيتها إفع

                   قتراح ية لمجلس اإلدارة بتعيين مدير وحدة أو إدارة المراجعة الداخلية أو المراجع الداخلي وإالتوص     7/2/4

 .تهمكافأ
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 .في السنة على األقل مرتين لمراجع الداخلي للشركة بصفة دوريةجتماع مع ااإل     7/2/5

 الحسابات : مراجع       7/3

            دائهم بعد التحقق من ، وتحديد أتعابهم وتقييم أدارة بترشيح مراجعي الحسابات وعزلهملمجلس اإل التوصية   7/3/1

 شروط التعاقد معهم.إستقاللهم ومراجعة نطاق عملهم و

              خذ في لمراجعة مع األاومدى فعالية أعمال  ،عدالتهضوعيته وستقالل مراجع الحسابات وموالتحقق من إ   7/3/2

 .المعايير ذات الصلةاإلعتبار القواعد و

            دارية تخرج عن ، والتحقق من عدم تقديمه أعمال فنية أو إأعمالهومراجعة خطة مراجع حسابات الشركة     7/3/3

  .بداء مرئياتها حيال ذلكنطاق أعمال المراجعة وإ

   .ستفسارات مراجع حسابات الشركةاإلجابة عن إ    7/3/4

 .تخذ بشأنهاأ ما ته على القوائم المالية ومتابعةادراسة تقرير مراجع الحسابات ومالحظ    7/3/5

 مرتين على األقل في السنةجتماع مع مراجع حسابات الشركة بصفة دورية اإل    7/3/6

 لتزام :ضمان اإل      7/4

 .جراءات الالزمة بشانهارير الجهات الرقابية والتحقق من إتخاذ الشركة اإلمراجعة نتائج تقا   7/4/1

 .السياسات والتعليمات ذات العالقةنظمة واللوائح والتحقق من إلتزام الشركة باأل   7/4/2

                 لى ة وتقديم مرئياتها إطراف ذوي العالقاأل ن تجريها الشركة معوالتعامالت المقترح أ عقودمراجعة ال   7/4/3

 . دارة حيال ذلكمجلس اإل

            جراءات رفع ما تراه من مسائل ترى ضرورة إتخاذ إجراء بشأنها إلى مجلس اإلدارة وإبداء توصياتها باإل   7/4/4

 .تخاذهايتعين إالتي 

 بين لجنة المراجعة ومجلس االدارة :  ( حدوث تعارض8المادة )

أو إذا رفض المجلس األخذ بتوصية اللجنة  ،اذا حصل تعارض بين توصيات لجنة المراجعة وقرارات مجلس اإلدارة

يجب تضمين ف ، أو تعيين المراجع الداخلي،بشأن تعيين مراجع حسابات الشركة وعزله وتحديد أتعابه وتقييم أدائه

 أخذه بها. اللجنة ومبرراتها وأسباب عدمتقرير مجلس اإلدارة توصية 

 ( ترتيبات تقديم الملحوظات:9المادة )

 غيرهاآلية تتيح للعاملين في الشركة تقديم ملحوظاتهم بشأن أي تجاوز في التقارير المالية أو  على لجنة المراجعة وضع

وعلى اللجنة التحقق من تطبيق هذه اآللية بإجراء تحقيق مستقل يتناسب مع حجم الخطأ أو التجاوز وتبني  ،بسرية

 .ةإجراءات متابعة مستقل
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 :( اإلبالغ عن الممارسات المخالفة10المادة )

على لجنة المراجعة إقتراح ما يلزم من سياسات أو إجراءات يتبعها أصحاب المصالح في تقديم شكاواهم أو اإلبالغ 

 إلعتمادها مع مراعاة ما يلي: عن الممارسات المخالفة وتقديمها لمجلس اإلدارة

            بما قد يصدر من اإلدارة مجلس اإلدارة )بمن فيهم العاملون في الشركة(، تيسير إبالغ أصحاب المصالح     1/10

المالية أو   أو تثير الريبة في القوائم  ية،األنظمة واللوائح والقواعد المرع التنفيذية من تصرفات أو ممارسات تخالف

التحقيق وإجراء  ،تكن  م لم صرفات أو الممارسات في مواجهتهم أسواًء كانت تلك الت ،أنظمة الرقابة الداخلية أو غيرها

 الالزم بشأنها.

             غيرها الحفاظ على سرية إجراءات اإلبالغ بتيسير اإلتصال المباشر لعضو مستقل في لجنة المراجعة أو     2/10

 اللجان المختصة. من

 تكليف شخص مختص بتلقي الشكاوي أو بالغات أصحاب المصالح والتعامل معها.    3/10

 د إلكتروني لتلقي الشكاوي.تخصيص هاتف أو بري    4/10

 توفير الحماية الالزمة ألصحاب المصالح.    5/10

 ( تقرير لجنة المراجعة السنوي:11المادة )

 على لجنة المراجعة إعداد تقرير سنوي على النحو التالي:

               ا في يجب أن يشتمل تقرير لجنة المراجعة على تفاصيل أدائها إلختصاصاتها ومهامها المنصوص عليه    1/11

                الشركات ولوائحه التنفيذية على أن يتضمن توصياتها ورأيها في مدى كفاية نظم الرقابة الداخلية  نظام

 وإدارة المخاطر في الشركة. والمالية

             وأن ينشر  ،الرئيسيجب أن يودع مجلس اإلدارة نسخاً كافية من تقرير لجنة المراجعة في مركز الشركة     2/11

 من           لتمكين  ر الدعوة إلنعقاد الجمعية العامة،الموقع اإللكتروني للشركة والموقع اإللكتروني للسوق عند نش في

 ملخص التقرير أثناء إنعقاد الجمعية العامة. ويتلىمنه  من المساهمين في الحصول على نسخةيرغب 

 المراجعة: ( صالحيات لجنة12المادة )

باإلضافة إلى أي صالحيات تمنحها هذه الالئحة للجنة المراجعة أو أي صالحيات أو تفويض بإتخاذ قرارات يمنحها 

 في سبيل القيام بواجباتها وأداء مهامها ومسؤولياتها مايلي: يحق للجنة المراجعةمجلس اإلدارة فإنه 

 .طلب اإلطالع على سجالت الشركة ووثائقها    1/12

 يضاح أو بيان من أعضاء مجلس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية.طلب أي إ    2/12

            ر المالي أو أي عضو من طلب اإلجتماع مع رئيس المجلس أو العضو المنتدب والرئيس التنفيذي أو المدي    3/12

المجلس لإلجتماع   دعوة  المجلس وللجنة الطلب من رئيس ستدعت الحاجةما إ متىمن العاملين  اإلدارة التنفيذية أو أي

 مر.متى ما إستلزم األ
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           ا أو تعرضت ذا أعاق مجلس اإلدارة عملهالجمعية العامة للشركة لإلنعقاد إالطلب من مجلس اإلدارة دعوة     4/12

 الشركة ألضرار أو خسائر جسيمة.

 ( اإلستعانة والمشورة:13المادة )

للجنة المراجعة في سبيل القيام بمهماتها ومسؤولياتها اإلستعانة وطلب المشورة بمن تراه من داخل الشركة أو من 

 :الخصوص ولها على وجهخارجها 

                          توفير جميع الخدمات اإلدارية الالزمة للجنة للقيام بمهامها بالشركة واإلدارة التنفيذية أن تقوم     1/13

  ومسئولياتها.

                أو أي من  ،أو اإلدارة التنفيذية ،يجوز للجنة المراجعة اإلستعانة بأي عضو من أعضاء مجلس اإلدارة    2/13

أو اإلستعانة   كما يجوز لها تكليف مع الشركة، تفاقياتن المكاتب اإلستشارية المرتبطة بإأو بأي م ،في الشركة العاملين

المساعدة أو النصح أو   ين أفراد أو جهات إستشارية أو متخصصة لغرض الحصول على المشورة أوبخبراء ومختص

فقاً لهذه ويدخل في نطاق عملها   تحتاج إليه مما هو  أو تحقيق أو فحص سجالت في أي أمرالقيام بدراسات أو تدقيق 

لإلعتماد وللمجلس تفويضها بذلك، على   وترفع اللجنة التوصية بمكافآتهم إلى مجلس اإلدارة  الالئحة أو وفق النظام،

 إجتماع اللجنة مع بيان إسم الخبير أو اإلستشاري وعالقته بالشركة أو اإلدارة التنفيذية. أن يضَمن ذلك في محضر

             لتزام بالمحافظة على سرية المعلومات رورة اإلد وتحرص مع من يتم اإلستعانة به ضعلى اللجنة أن تؤك    3/13

 وعدم إذاعة أو استخدام ذلك في غير األغراض المحددة لها. وموظفيها، والبيانات الخاصة بالشركة

 ( إجتماعات اللجنة وتوصياتها وقراراتها:14المادة )

 تعقد اللجنة إجتماعاتها وفق الضوابط التالية:

          على أن ال تقل عن أربعة إجتماعات خالل السنة ، دورية وكلما دعت الحاجة إجتماعاتها بصفةتعقد اللجنة    1/14

 .المالية الواحدة

           مع رئيس وأعضاء اللجنة بالتنسيق إجتماعاتها بدعوة من رئيسها أو من خالل أمين سر اللجنة   تعقد اللجنة   2/14

 عقد طلب  ويجوز لرئيس مجلس اإلدارة أو مجلس اإلدارة  ع مع بيان األسباب،ها طلب اإلجتماويحق ألي من أعضائ

كلما دعت الحاجة   مراجع الحسابات طلب اإلجتماع مع اللجنة  وأوللمراجع الداخلي  ،اإلجتماع متى ما دعت الحاجة

 ستلزم األمر.ما إ ىمت مع اللجنة  يذي أو المدير المالي طلب إجتماعوللعضو المنتدب والرئيس التنف ،إلى ذلك

                 ،د النظامية  لنشر القوائم المالية األولية والسنويةيتراعي اللجنة عقد إجتماعاتها بما يتناسب مع المواع    3/14

                اتها وقراراتها وتقاريرها إلى لها تقديم توصي ليتسنى ،ومراعاة مواعيد إجتماع مجلس اإلدارة ما أمكن

           جوهرية تلزم الشركة اإلفصاح عنها وفقاً  عند وجود أموروخاصة  ،المجلس للبت فيها في الوقت المناسب

 للنظام.
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             وفي  ،رئيس اللجنة ألي إجتماع له تفويض أحد أعضائها ليترأس اإلجتماع المحدد حضورفي حالة تعذر    4/14

 غيابه وتعذر ذلك يختار األعضاء األخرين من بينهم رئيساً لإلجتماع المحدد. حالة

 حضور أغلبية أعضائها.يشترط لصحة إجتماعات اللجنة     5/14

              ذا حضور إجتماعاتها إال إفي مجلس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية عدا أمين سر اللجنة  ألي عضو حقال ي    6/14

على                     الحصولطلبت اللجنة تقديم تقرير لها أو عرض معلومات أو بيانات أو اإلستماع إلى رأيه أو 

 منها. جزءلحضور أي من إجتماعاتها أو  وللجنة دعوة من تراه ،مشورته

             يجوز أن تقوم اللجنة بعقد إجتماعاتها عن طريق وسائل التقنية الحديثة ) سواًء بواسطة الهاتف المسموع      7/14

إجتماعات  من كما يجوز للعضو أن يثبت حضوره ألي عليها أعضاء اللجنة(،  يتفقأخرى  أو المرئي أو أي وسيلة

بموافقة األعضاء  رورةالض  ي وسيلة أخرى مقبولة وذلك عندو المرئية أو أسموعة أنة بالمشاركة الهاتفية الماللج

من ناحية  الحضور أصالة ينطبق على  ما وينطبق على صحة هذه اإلجتماعات وصحة مشاركة أي عضو ،األخرين

 اعات والتصويت وإعتماد محاضرها.نصاب عقد اإلجتم

            وعند تساوي األصوات يرجح  ها بأغلبية أصوات الحاضرين،وتوصياتها وتوجيهاتتصدر قرارات اللجنة     8/14

           وال يجوز لعضو اللجنة اإلمتناع عن التصويت على قراراتها أو انب الذي صوت معه رئيس اإلجتماع، الج

( 5وفق الفقرة) لتوصيات أو القراراتفي تلك ا ن له مصلحة مباشرة أو غير مباشرةتوصياتها إال في الحاالت التي تكو

 .( في هذه الالئحة ووفق النظام16من المادة )

           عن  بالتمريريجوز أن تقوم اللجنة في الحاالت العاجلة بإصدار قراراتها وتوصياتها وتوجيهاتها وتقاريرها     9/14

ً  وسيلة أخرى مناسبة يمكن فيهابالبريد اإللكتروني أو أي  ،طريق عرضها على كافة األعضاء متفرقين  ،التوثيق مكتوبا

 الحق وتضمينها في محضر ذلك اإلجتماع.على أن يتم عرضها في أول إجتماع 

 وتوصياتها. ال يجوز لعضو اللجنة أن ينيب غيره في حضور إجتماعات اللجنة أو التصويت على قراراتها   10/14

 ( توثيق إجتماعات اللجنة:15مادة )ال

 أمين سر اللجنة بتوثيق إجتماعات اللجنة على النحو التالي:يقوم 

                 ،ووسيلة عقد اإلجتماع،ومكانه،عداد مسودة محضر لكل إجتماع يدون فيه تاريخ ووقت بدايته وإنتهائهإ    1/15

وأسباب  لم يحضروأسماء من تم دعوته لإلجتماع سواًء حضر أو  ،من أعضاء اللجنة وأسماء الحاضرين والغائبين

     .وجدول األعمال عدم الحضور،

ً يجب أن تتضمن محاضر اإل    2/15            ا توصلت إليها من وم ،داوالتممن مناقشات و ما دار اً عنوافي جتماع ملخصا

                     وتوقيع هذه  ،عضاء الحاضرينيان أي تحفظات إن وجدت ألي من األمع ب ،اتقرارات أو توصي

 وأمين السر. الحاضرين أعضاء اللجنةمن جميع  المحاضر
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               أعضاء اللجنة لإلطالع عليها وإجراء أي مالحظات قبل وإرسال مسودة محضر كل إجتماع إلى رئيس     3/15

 إعتمادها وتوقيعها.

 في ملف خاص يسهل الرجوع إليه عند الحاجة.وتحفظ  ،تنظيم محاضر ووثائق ومراسالت كل إجتماع     4/15

 والغائبين. ،وأسماء الحاضرين ،ومكانه ،إعداد سجل خاص ومنظم إلجتماعات اللجنة يبين تاريخ اإلجتماع     5/15

               منها إال  عليها أو الحصول على نسخةتكون محاضر ووثائق إجتماعات اللجنة سرية ال يجوز اإلطالع      6/15

طلب وموافقة    وفيما عدا ذلك يكون بناًء على ،والمراجع الداخلي ،ومراجع حسابات الشركة ،ألعضاء مجلس اإلدارة

 اللجنة على ذلك.

 لجنة المراجعة: ( واجبات ومسؤوليات عضو16المادة )

 في سبيل القيام بمهامه وفقاً ألحكام هذه الالئحة اإللتزام بمايلي: في لجنة المراجعة كل عضويتعين 

           وعلى العضو الذي يطرأ ما يتوجب  عمالها،نة والمشاركة الفعالة في أاإلنتظام في حضور إجتماعات اللج    1/16

 إجتماع أن يخطر رئيس اللجنة أو أمين السر بذلك.غيابه أو عدم مشاركته في أي 

            يع إلى المساهمين أو الغير ما وقف عليه من أن يذ وال يجوز لعضو اللجنة ،المحافظة على أسرار الشركة    2/16

عفائه اإلدارة إ وجب على مجلس وإال  ،سبب عضويته في اللجنةمعلومات أو بيانات أو أسرار الشركة أو موظفيها ب

ذلك على الشركة  يترتب على  مسائلته عن التعويض عن أي ضرر قد  عنفضالً  ،على الجمعية العامة بذلكوالعرض 

 .أو مستشاريها أو موظفيها

                     يجب أن يلتزم أعضاء اللجنة بمبادئ الصدق واألمانة والوالء والعناية واإلهتمام بمصالح الشركة     3/16

 والمساهمين وتقديمها على مصلحته الشخصية.

            ذا لم تتوافق عضويته مع شروط وضوابط العضوية في هذه الالئحة أوأن يفصح للجنة أو مجلس اإلدارة إ    4/16

 ذا طرأ مستقبالً ما يتعارض مع تلك الشروط والضوابط.إ في النظام أو

             وعات المعروضة أمام له في الموض عن أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة وفق النظام أن يفصح للجنة    5/16

ذلك في  ويجب إثبات  فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة،أي أعمال وعقود تتم لحساب الشركة وله  اللجنة أو عن

 ن.أتوصية في هذا الشأي قرار أو  اإلجتماع وال يجوز له اإلشتراك علىمحضر 

           مين يجب حضور رئيس اللجنة أو من ينيبه من أعضائها للجمعيات العامة للشركة لإلجابة عن أسئلة المساه    6/16

 فيما يخصها.

            في جميع األحوال ينطبق على عضو اللجنة )سواًء من أعضاء المجلس أو من خارج أعضاء المجلس( ما     7/16

 ظام ولوائح الشركة الداخلية.نينطبق على عضو مجلس اإلدارة من واجبات ومسؤوليات وفق ال
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 :وبدالت أعضاء لجنة المراجعة وأمين السر( سياسة مكافآت 17المادة )

)مائة وعشرون  ألف لاير( لكل عضو من أعضاء اللجنة، على أن يكون إستحقاق 120,000مكافأة سنوية قدرها  1/17

 هذه المكافأة متناسباً مع عدد اإلجتماعات التي يحضرها العضو خالل السنة.

 و في اللجنة.تحسب المكافآت السنوية من تاريخ تعيين كل عض 2/17

)ثالثة االف لاير( لكل عضو من أعضاء  لاير3000بدل حضور لكل إجتماع من إجتماعات اللجنة مبلغ وقدره    3/17

 اللجنة.

 تقوم الشركة بحجز تذاكر الطيران ألعضاء اللجنة وال يمكن إستعاضته بمقابل مالي اذا لم يتم االستفادة منه. 17/4

ألقامة  والمواصالت ألي عضو من أعضاء اللجنة للحضور أصالةً ألي إجتماع تتحمل الشركة مصاريف  ا  5/17

من إجتماعات اللجنة من مدينة إقامته إلى المدينة التي يعقد فيها اإلجتماع داخل المملكة )إذا كان مقيماً في مدينة أخرى 

احد و الليلة الواحدة،  وال يمكن لاير( لإلجتماع الو 1500داخل المملكة(،  و ذلك بحد اقصى  ألف وخمسمائة لاير )

 إستعاضته بمقابل مالي اذا لم يتم االستفادة منه.

تحدد اللجنة مكافأة أمين سر اللجنة عند قرار تعيينه من اللجنة وترفع التوصية بذلك إلى مجلس اإلدارة     6/17

امة وغيرها إذا إستلزم األمر في كل لإلعتماد، وتغطي الشركة المصاريف المتعلقة به لتذاكر السفر والمواصالت واإلق

ما يخص شؤون اللجنة، وعلى اللجنة تقييم أدائه سنوياً على األقل والرفع بالتوصية ألي تعديل  في مكافآته إلى مجلس 

 اإلدارة لإلعتماد وللمجلس تفويض اللجنة بتحديد مكافآته.

في نهاية السنة المالية، إال في حالة إنتهاء تصرف المكافأت وبدالت الحضور والبدالت األخرى كما أعاله   7/17

عضوية أي من أعضاء اللجنة قبل إنتهاء السنة المالية فإنها تصرف عند إنتهاء عضويته وينطبق ذلك على  أمين سر 

 .اللجنة

 ( ممارسة اللجنة إلختصاصات لجان أخرى:18المادة )

ي  منها المنصوص عليها في إختصاصات اللجان يجوز لمجلس اإلدارة تكليف اللجنة بممارسة اإلختصاصات أو أ

اإلسترشادية ) لجنة المخاطر أو لجنة الحوكمة ( الواردة في الئحة حوكمة الشركات، وذلك في األحوال التي يرى 

صادر من المجلس يحدد فيه اإلختصاصات ومدة التكليف،  ون تكليف اللجنة بقرارالمجلس عدم تشكيل تلك اللجان، ويك

 .أو وفق ما يقرره المجلس على أن تتوقف اللجنة عن ممارسة أي من إختصاصات تلك اللجان عند تشكيلها من المجلس

 :( إفصاحات الشركة19المادة )

          وصفات العضوية لكل  ،مجلس اإلدارة السنوي عن أسماء مرشحي أعضاء اللجنة تفصح الشركة في تقرير    1/18

                     وعدد إجتماعاتها وتواريخ إنعقادها وبيانات  على ذلك خالل السنة المالية،وأي تغيير طرأ  ،عضو

     وفق النظام. وذلكالحضور لألعضاء لكل إجتماع 

  

 تقاضاه أعضاء اللجنة وفق النظام.تفصح الشركة في التقرير السنوي لمجلس اإلدارة عن ما     2/18
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           وصفات عضويتهم  ،أعضاء اللجنةرئيس وتشعر الشركة اإلدارة المختصة في هيئة السوق المالية بأسماء     3/18

            وأي تغييرات تطرأ على ذلك خالل خمسة أيام عمل من حدوث  ،يام عمل من تاريخ تعيينهمخالل خمسة أ

 .التغييرات

              تفصح الشركة في التقرير السنوي لمجلس اإلدارة عن توصيات لجنة المراجعة التي يوجد تعارض بينها     4/18

و التي رفض المجلس األخذ بها بشأن تعيين مراجع حسابات الشركة وعزله وتحديد أتعابه ، أوبين قرارات المجلس

( من هذه 8غات تلك التوصيات وأسباب عدم األخذ بها وفق المادة )ومسو ،أو تعيين المراجع الداخلي ،وتقييم أدائه

 الالئحة.

 .ألخر طلبها هيئة السوق المالية من وقتتفصح الشركة عن أي معلومات أخرى ذات عالقة باللجنة قد ت     5/18

 ( مراجعة الئحة عمل اللجنة:20المادة )

ً مراجعة الئحة عمل لجنة تقوم اللجنة ب جراء أي تعديالت الزمة ، إلو عند الضرورة أالمراجعة مرة على االقل سنويا

، و أي تعليمات ذات عالقةو تعديالت في النظام أي تغييرات ألتزام بمواكبة أ، واإلبهدف التحسين والتطوير المستمر

 .دارة للبت فيهاوترفع المقترحات بتوصية إلى مجلس اإل

 ( أحكام عامة :21المادة ) 

                من مجلس اإلدارة ترفع إلى الجمعية  أو توصيه إقتراح أو ال يجوز التعديل على هذه الالئحة إال بقرار    1/20

 العامة إلعتمادها.

 و إيضاح ما جاء في هذه الالئحة من أحكام.أتفسير  حقلمجلس اإلدارة     2/20

           يشرف مجلس اإلدارة على تنفيذ ما جاء في هذه الالئحة وعلى رئيس وأعضاء لجنة المراجعة تنفيذ ما جاء     3/20

 .فيها

                  ال تعد هذه الالئحة بديلة ألحكام النظام ولوائحه التنفيذية وفيما لم يرد بشأنه نص يتم فيه الرجوع إلى     4/20

وتبقى الفقرات   تعارض بينها أو أي فقرة أو أي مادة فيها وبين النظام فإن أحكام النظام تسودوعند وجود أي  النظام،

 التطبيق. قيدوالمواد األخرى 

 .أو من خالل أي وسيلة أخرى لكترونيو ملخصاً لها على موقعها اإلللشركة نشر هذه الالئحة أ    5/20

            يحق ألي مساهم اإلطالع على هذه الالئحة في مكاتب الشركة بالتنسيق المسبق مع إدارة الشركة في حال     6/20

 عدم نشرها على الموقع اإللكتروني للشركة.

                   المستمر ولمواكبة أي  رورة بهدف التطوير والتحسينه الالئحة عند الضلمجلس اإلدارة مراجعة هذ    7/20

      .تعديالت قد تطرأ على النظام للوصول إلى أفضل الممارسات المهنية

 هذه الالئحة نافذه من تاريخ إعتماد الجمعية العامة للشركة لها.    9/19


