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 ولى: التعريفاتاملادة ال 

 كل منها مالم يقض سياق النص بغير ذلك: أماميقصد بالكلمات والعبارات اآلتية، حيثما وردت في هذه الالئحة، املعاني املوضحة 

 شركة جازان للطاقة والتنمية الشركة:

 .شركة جازان للطاقة والتنميةمجلس ادارة  :املجلس

 لجنة املراجعة: الئحة الالئحة

 شركة جازان للطاقة والتنميةرئيس مجلس ادارة  :املجلسرئيس 

 .لجنة املراجعةرئيس  :الرئيس

 .لجنة املراجعة: عضو العضو

 .لجنة املراجعة: امين سر المين

 .شركة جازان للطاقة والتنمية: اإلدارة التنفيذية في اإلدارة التنفيذية

حدوث أو وجود مصلحة مباشرة أو غير مباشرة حقيقة أو مفترضة ألي عضو في موضوع مدرج على جدول أعمال اللجنة : تعارض املصالح

 ويكون هذا من شأن تلك املصلحة التأثير في مساهمة العضو املعني برأيه عن وجهة نظره املهنية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    
 الئحة لجنة المراجعة

4 
 

 ةالالئحاملادة الثانية: أهداف 

، ونطاق أعمالها ومسؤولياتها وآلية اتخاذ قراراتها، ومهام رئيس وأعضاء وأمين املراجعة ط وإجراءات عمل لجنةالى تحديد ضواب تهدف الالئحة

 وفق وإدارتها ومراقبتها الشركة لدى واملراجعة التدقيق أعمال على باإلشراف القيام في  املراجعة لجنة دور يتمثل ، و ومسؤولياتهمسر اللجنة 

 لجميع عمليات الطمأنينة من ممكن قدر أكبر لتوفير وتفعيلها وتعزيزها ولوائحها الهيئة متطلبات مع املتوافقة وبرامجها لسياسات الشركة

 املساهمين، حقوق  أجل حماية من عليها والسيطرة العمل مخاطر فهم في التنفيذيين املدراء مساندة إلى وباإلضافة هذا التجارية، الشركة

 .وفعالية بكفاءة ةاإلشرافي بمهامه للقيام اإلدارة مجلس ومساعدة

  ةالالئحاملادة الثالثة: نطاق 

 بما ال يتعارض مع األنظمة واللوائح ذات الصلة. و شركة لل لجنة املراجعةتطبق هذه السياسة على أعضاء 

 وانتهاءها. اللجنة وعضوية املادة الرابعة: تكوين

بقرار من الجمعية العامة العادية للشركة من املساهمين ، يتم تعينهم خمسة أعضاءد عن وال يزي األقل على أعضاء ثالثة من اللجنة تتكون  .1

 من
ً
 أو من غيرهم بناء على توصية بالترشيح من قبل مجلس إدارة الشركة على أن يكون من بينهم عضو مستقل على األقل وأال تضم أيا

 .الية واملحاسبية، ويكون من بينهم مختص بالشؤون املأعضاء مجلس اإلدارة التنفيذيين

 أعضائها متى ما رات ذلك مناسبا. أحدكامل او ليجوز بقرار من الجمعية العامة ملساهمي الشركة استبدال أعضاء اللجنة با .2

 يجب ان يكون رئيس لجنة املراجعة عضوا مستقال. .3

 .ال يجوز ان يكون رئيس مجلس اإلدارة عضوا في لجنة املراجعة .4

، أن يكون الشركةركة، أو لدى مراجع حسابات خالل السنتين املاضيتين في اإلدارة التنفيذية أو املالية للشأو كان يعمل يعمل ال يجوز ملن  .5

 في لجنة املراجعة.
ً
 عضوا

مدة عضوية اللجنة ال تتجاوز عن ثالث سنوات وتنتهي عضوية اللجنة بانتهاء مدة عضوية مجلس اإلدارة ويجوز إعادة تعيينهم حسب  .6

 جات تكوين اللجنة وموافقة الجمعية العامة لترشحهم.احتيا

ر إذا .7
ُ
غ

َ
  يعين أن للمجلس كان باالستقالة أو الوفاة لجنة املراجعة أعضاء أحد مركز ش

ً
 ممن يكون  أن الشاغر، على املركز في مؤقتا عضوا

 .سلفه مدة الجديد العضو ويكمل لها، اجتماع أول  في العادية العامة الجمعية على التعيين هذا يعرض وأن والكفاية الخبرة فيهم تتوافر

 اواختصاصاته املادة الخامسة: مهام اللجنة ومسؤولياتها

وتشمل  تختص لجنة املراجعة باملراقبة على أعمال الشركة والتحقق من سالمة ونزاهة التقارير والقوائم املالية وأنظمة الرقابة الداخلية فيها،

 :مهام اللجنة بصفة خاصة ما يلي

 التقارير املالية

فيتها، دراسة القوائم املالية األولية والسنوية للشركة املتعلقة بأدائها املالي قبل عرضها على مجلس اإلدارة، لضمان نزاهتها وعدالتها وشفا .1

 .وإبداء رأيها

للشركة عادلة ومتوازنة ومفهومة وتتضمن إبداء الرأي الفني بناء على طلب مجلس اإلدارة فيما إذا كان تقرير املجلس والقوائم املالية   .2

  .املعلومات التي تتيح للمساهمين واملستثمرين تقييم املركز أو الوضع املالي للشركة وأدائها ونموذج عملها واستراتيجيتها
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 دراسة أية مسائل مهّمة أو غير مألوفة تتضمنها التقارير املالية. .3

 .املالي للشركة أو من يتولى مهامه أو مسؤول االلتزام في الشركة أو مراجع الحساباتالبحث بدقة في أية مسائل يثيرها املدير  .4

 .التحقق من التقديرات املحاسبية في املسائل الجوهرية الواردة في التقارير املالية .5

 .دراسة السياسات املحاسبية املتبعة في الشركة وإبداء الرأي والتوصية ملجلس اإلدارة في شأنها  .6

 الداخلية املراجعة

دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية واملالية وإدارة املخاطر في الشركة، وإعداد تقرير مكتوب يتضمن توصياتها ورأيها في مدى كفاية  .1

 كافية من هذا التقرير في مركز الشركة 
ً
هذه النظم وما أدته من أعمال تدخل في نطاق اختصاصها، على أن يودع مجلس اإلدارة نسخا

 لتزويد من يرغب من املساهمين بنسخة منه. ويتلى التقرير في أثناء الرئ
ً
يس قبل موعد انعقاد الجمعية العامة ب )واحد وعشرين( يوما

 .انعقاد الجمعية

 .دراسة تقارير املراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ اإلجراءات التصحيحية للمالحظات الواردة فيها .2

املراجع الداخلي وإدارة املراجعة الداخلية في الشركة إن وجدت، للتحقق من توافر املوارد الالزمة الرقابة واإلشراف على أداء وأنشطة  .3

ة وفعاليتها في أداء األعمال واملهام املنوطة بها. وإذا لم يكن للشركة مراجع داخلي فعلى اللجنة تقديم توصيتها للمجلس بشأن مدى الحاج

 إلى تعيينه.

 يين مدير وحدة أو إدارة املراجعة الداخلية أو املراجع الداخلي واقتراح مكافآته.التوصية ملجلس اإلدارة بتع .4

 مراجع الحسابات

من استقاللهم ومراجعة نطاق  التحققمراجعي الحسابات وعزلهم وتحديد أتعابهم وتقييم أدائهم، بعد  بترشيحالتوصية ملجلس اإلدارة   .1

 .عملهم وشروط التعاقد معهم

، ومدى فعالية أعمال املراجعة، مع األخذ في االعتبار القواعد واملعايير ذات وعدالته مراجع الحسابات وموضعيته التحقق من استقالل  .2

 .الصلة

 فنية أو إدارية تخرج عن نطاق أعمال املراجعة، وإبداء   .3
ً
مراجعة خطة مراجع حسابات الشركة وأعماله، والتحقق من عدم تقديمه أعماال

 .مرئياتها حيال ذلك

 .جابة عن استفسارات مراجع حسابات الشركاتاإل   .4

 .رير مراجع الحسابات ومالحظاته على القوائم املالية ومتابعة ما اتخذ بشأنهادراسة تق  .5

 

 ضمان االلتزام

 .مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من اتخاذ الشركة اإلجراءات الالزمة بشأنها  .1

 .باألنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العالقةالتحقق من التزام الشركة   .2

 .إلى مجلس اإلدارة حيال ذلك مرئياتهامراجعة العقود والتعامالت املقترح أن تجريها الشركة مع األطراف ذوي العالقة، وتقديم   .3

  .اتخاذها يتعينالتي  باإلجراءاتوإبداء توصياتها  اإلدارة،إلى مجلس  ترى ضرورة اتخاذ إجراء بشأنها ما تراه من مسائل رفع  .4
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 املادة السادسة: حدوث تعارض بين لجنة املراجعة ومجلس اإلدارة

تعارض بين توصيات لجنة املراجعة وقرارات مجلس اإلدارة، أو إذا رفض املجلس األخذ بتوصية اللجنة بشأن تعيين مراجع حسابات  حصلإذا 

عدم الشركة وعزله وتحديد أتعابه وتقييم أدائه أو تعيين املراجع الداخلي، فيجب تضمين تقرير مجلس اإلدارة توصية اللجنة ومبرراتها، وسبب 

  .أخذه بها

 املادة السابعة: اجتماعات لجنة املراجعة

  املالية للشركة. عن أربعة اجتماعات خالل السنةاجتماعاتها ال تقل أتجتمع لجنة املراجعة بصفة دورية على  .1

 .تجتمع لجنة املراجعة بصفة دورية مع مراجع حسابات الشركة، ومع املراجع الداخلي للشركة ان وجد .2

 .الحسابات طلب االجتماع مع اللجنة كلما دعت الحاجة إلى ذلكللمراجع الداخلي ومراجع  .3

  املادة الثامنة: ترتيبات تقديم امللحوظات

بشأن أي تجاوز في التقارير املالية أو غيرها بسرية. وعلى اللجنة التحقق  ملحوظاتهمتتيح للعاملين في الشركة تقديم ليه آوضع على لجنة املراجعة 

 إجراءات متابعة مناسبة. يتبناسب مع حجم الخطأ أو التجاوز و بإجراء تحقيق مستقل يتن اآلليةمن تطبيق هذه 

 املادة التاسعة: صالحيات لجنة املراجعة

 :للجنة املراجعة في سبيل أداء مهامها

 .حق االطالع على سجالت الشركة ووثائقها  .1

 .يذيةطلب أي إيضاح أو بيان من أعضاء مجلس اإلدارة أو اإلدارة التنفأن ت .2

ألضرار أو خسائر  الشركةتعرضت عملها أو مجلس اإلدارة أن تطلب من مجلس اإلدارة دعوة الجمعية العامة للشركة لالنعقاد إذا أعاق   .3

  .جسيمة

 مهام رئيس اللجنة ومسؤولياتهتعيين و : العاشرةاملادة 

 ببانتخايقوم األعضاء الحاضرون أعضاءها وفي حال تغيب رئيس اللجنة عن اجتماع اللجنة للجنة املراجعة من بين  ايعين مجلس اإلدارة رئيس

 لرئاسة االجتماع. أحدهم

 يلي: تشمل املسؤوليات االساسية لرئيس اللجنة على ما

 اإلشراف على أعمال اللجنة وضمان االلتزام بالئحتها. .1

 إدارة أعمال اللجنة واجتماعاتها. .2

والتوصيات التي تتخذها اللجنة، وأنها مبنية على أسس معرفية وتصب في مصلحة تحقيق أهداف الشركة ضمان سالمة القرارات  .3

 وخططها االستراتيجية.

 اللجنة.متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات  .4

 وذلك لإلجابة على أسئلة املساهمين. أمكنتماعات الجمعية العامة ملساهمي الشركة إن الحرص على حضور اج .5
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 : مهام أعضاء اللجنة ومسؤولياتهمالحادية عشراملادة 

 على االعضاء عند ممارسة مهامهم في اللجنة االلتزام باآلتي:

 التعاون على تحقيق أهداف اللجنة. .1

يقل عن ثلثي االجتماعات املنعقدة في  ال الحرص على الحضور واملشاركة الفاعلة في اجتماعات اللجنة ويجب على كل عضو حضور ما .2

 .السنة

 املساهمة باآلراء والتعبير عن وجهة النظر بمسؤولية وحيادية، مع االخذ في االعتبار املصلحة العامة للشركة. .3

 : مهام أمين سر اللجنةالثانية عشراملادة 

 يعين رئيس اللجنة امين سر للجنة وال يحق له التصويت وتتمثل مسؤولياته في اآلتي:

 ذلك إعداد جدول االعمال بالتنسيق مع الرئيس.التحضير والتنسيق لالجتماعات، بما في  .1

حضور اجتماعات اللجنة وجمع وتوثيق محاضر االجتماعات باإلضافة إلى توثيق األصوات، ونتائج التصويت، واملؤيدين واملعارضين  .2

تزويد أعضاء اللجنة، واألطراف  للقرارات أو التوصيات املتخذة، ومتابعة تنفيذ القرارات والتوصيات التي اتفق عليها في اجتماعات اللجنة،

 ذات العالقة عند الطلب بنسخه من محاضر االجتماعات.

 االحتفاظ بجميع مستندات اللجنة، بما في ذلك جداول األعمال واملحاضر وسجالت متابعة تنفيذ قراراتها وتوصياتها. .3

 في تنفيذ قراراتها وتوصياتها. يرفع األمين للرئيس أي معوقات تواجه سير اعمال اللجنة، بما في ذلك أي تأخير .4

 عشر: محضر االجتماع  الثالثةاملادة 

 يعد االمين محضر االجتماع بعناية ودقه وذلك على النحو التالي:

 اسم اللجنة وتاريخ االجتماع ورقمه ووقت بداية ونهايته. .1

 مكان انعقاده  .2

 أسماء الحاضرين  .3

 واملرفقاتاملوضوعات املعروضة التي اتخذت واملسوغات  .4

 التحفظات التي أبدها أعضاء اللجنة الحاضرين على أي من القرارات أو التوصيات التي اصدرتها اللجنة  .5

 ايام عمل بعد تاريخ االجتماع. خمسةيرسل االمين العام املحضر الى األعضاء للمراجعة خالل  .6

 إذا لم تقترح أي تغييرات أو يجوز لكل عضو اقتراح تغييرات لصياغة املحضر أو محتواه خالل يومي عمل م .7
ُ
ن تسلمه ويصبح املحضر نهائيا

 محتواه.تعديالت خالل هذه الفترة ولم يعترض الرئيس على 

إذا اقترحت تغييرات أو تعديالت على محضر االجتماع أو اعترض الرئيس على املحتوى فيتم التعديل أو التغيير بعد موافقة الرئيس على  .8

يجوز اجراء تغييرات أو تعديالت على محضر االجتماع من شأنها تغيير منطوق القرار الذي صوت عليه األعضاء  ذلك وفي جميع االحوال ال

 أو فحواه.

 يضم إلى االجتماع جميع املستندات والوثائق ذات الصلة به. .9



    
 الئحة لجنة المراجعة

8 
 

 عشرة: النصاب القانوني  الرابعةاملادة  

 ى األقل.األعضاء عل اثنين منعقد اجتماعات اللجنة اال بحضور نال ت .1

 يجوز مشاركة عضو اللجنة في االجتماع من خالل استخدام تقنيات االتصال الحديثة ويعد ذلك مكمال للنصاب القانوني لالجتماع. .2

 يجوز لعضو اللجنة أن يفوض إلى عضو آخر الحضور أو التصويت عنه. ال .3

ودعوته لحضور اجتماعاتها االستعانة بمن تراه من الخبراء واملختصين من داخل الشركة أو من خارجها في حدود صالحيتها يجوز للجنة  .4

دون أن يكون له حق التصويت التنفيذية على ان يضمن ذلك في محضر اجتماع اللجنة مع ذكر اسم الخبير وعالقته بالشركة أو اإلدارة 

 على قرارات اللجنة.

ات اللجنة وتوصياتها بأغلبية األصوات املشاركة في االجتماع وإذا تساوت األصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس تتخذ قرار  .5

 االجتماع.

للجنة أن تصدر قرارات في األمور العاجلة بعرضها على األعضاء متفرقين عن طريق التمرير ويجوز أن تسلم باليد أو بالبريد  يحق كما .6

االلكتروني أو بالفاكس أو وسائل االتصال االخرى مالم يطلب أحد األعضاء )كتابة( اجتماع اللجنة للمداولة فيها، وتعرض هذه العادي أو 

  .لها القرارات على اللجنة في أول اجتماع تال

 عشر: التقارير الخامسةاملادة 

 اإلدارة مجلس إلى رئيس وإرسالها اللجنة اتخذتها التي والقرارات اعرضه تم التي واآلراء املناقشات تتضمن التي االجتماعات محاضر إرسال يتم

 .عليها اإلدارة لالطالع وملجلس املجلس وأمين

 عشر: تعارض املصالح  السادسةاملادة 

على إذا كان للعضو أي تعارض في املصالح في موضوع مدرج على جدول أعمال اللجنة فعلية اإلفصاح عن ذلك قبل بدء مناقشة املوضوع،  .1

 أن يثبت ذلك في محضر االجتماع، وال يجوز له حضور مناقشة املوضوع ذي العالقة أو املشاركة في مناقشة أو التصويت عليه

 في تعارض مصالح، فيجوز له طلب الرأي واإلرشاد من الرئيس. .2
ً
 إذا شك العضو فيما إن كان واقعا

 ألحكام  .3
ُ
 في االجتماع ذي العالقة، فيؤجل املوضوع 1الفقرة )إذا أفصح الرئيس عن وجود تعارض مصالح لديه وفقا

ً
( ولم يكن اآلخر حاضرا

. الى اجتماع آخر ال
ً
 يكون ألحدهما فيه تعارض مصالح ويكون حاضرا

 عشر: سرية أعمال اللجنة السابعةاملادة 

للجنة، واستخدامها لغرض تأدية مهام يجب على أعضاء اللجنة املحافظة على سرية املعلومات التي يحصلون عليها من خالل عضويتهم في ا

عضويتهم فقط، وعدم اإلعالن أو التصريح بأي من تلك املعلومات ألي طرف آخر، أو اإلفصاح عنها أو استغاللها بأي شكل من االشكال ألي 

سرية املعلومات بعد انتهاء املحافظة على  أيضاالشركة ويشمل االلتزام  باسمغرض كان أو التعامل بشأنها مع وسائل اإلعالم، أو الحديث 

 العضوية في هذه اللجنة.

 



    
 الئحة لجنة المراجعة
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 وامين السر  لجنة املراجعة ومكافآت عشر: تعويضات الثامنةاملادة 

 تتكون مكافآت عضوية لجنة املراجعة بالشركة مما يلي:

 مكافأة سنوية للعضو الواحد. ريال)خمسون الف(  50,000مبلغ  (أ 

 اللجنة لكل عضو/للجلسة الواحدة. اجتماعات حضور بدل )ثالثة الف( ريال  3,000مبلغ  (ب 

 .جازانبدل تذاكر على الدرجة األولى )ذهاب وإياب( ألعضاء اللجنة املقيمين خارج مدينة  (ج 

 . جلسة الواحدةاجتماعات اللجنة على الحضور بدل )ثالثة الف( ريال  3,000مبلغ على امين السر  صليح (د 

 عشر: احكام ختامية )مراجعة وتعديل هذه السياسة( التاسعةاملادة  

وذلك كجزء من مراجعة فاعلية حوكمة املجلس واللجان التابعة له، وال يجوز إجراء أي تعديل عليها إال  الدوريةتخضع الالئحة للمراجعة 

 .الجمعية العامة ملساهمي الشركة، وتكون الالئحة نافذة من تاريخ إقرارها من واعتماد الجمعية العامة ملساهمي الشركة من املجلس بتوصية

 

 

 


