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 جدول األعمال
 الموض�ع  #
ي  1

 م. 2021/ 12/ 31التص��ت ع� تق��ر مجلس اإلدارة عن السنة المال�ة المنته�ة �ف
ي  2

 م. 2021/ 12/ 31التص��ت ع� تق��ر مراج�ي الحسابات عن السنة المال�ة المنته�ة �ف
ي التص��ت ع� القوائم ال  3

 م. 2021/ 12/ 31مال�ة عن السنة المال�ة المنته�ة �ف
ي  4

 م. 2021/ 12/ 31التص��ت ع� إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المال�ة المنته�ة �ف

5 
ك ف مراجع حسابات ال�ش ف بناًء ع� توص�ة لجنة المراجعة وذلك لفحص  التص��ت ع� تعيني ف المرشحني ة من بني

 م وتحد�د اتعابه. 2022ومراجعة وتدقيق القوائم المال�ة للنصف االول والسنوي من العام الما�ي 

6 

ف عن العام   ) ر�ال  1.75م بواقع (2021التص��ت ع� توص�ة مجلس اإلدارة بتوز�ــــع أر�اح نقد�ة ع� المساهمني
ي ت

 ومائتان  12،250،000% من الق�مة األسم�ة للسهم، و��جما�ي مبلغ (17.5مثل للسهم واليت
�
) اثنا ع�ش مليونا

ف لألسهم بنها�ة تداول يوم انعقاد   ف المال�ني وخمسون ألف ر�ال سعودي، ع� أن تكون األحق�ة للمساهمني
كة مركز ا�داع األوراق ال كة لدى �ش ي سجل مساه�ي ال�ش

ي  الجمع�ة العامة والمق�دين �ف
مال�ة (مركز اإل�داع) �ف

 .
�
ي يوم تداول ��ي تار�ــــخ االستحقاق، وسيتم اإلعالن عن تار�ــــخ توز�ــــع األر�اح الحقا

 نها�ة ثايف
 التص��ت ع� س�اسة مكافآت مجلس اإلدارة (مرفق).  7
 التص��ت ع� تعد�ل الئحة عمل لجنة المراجعة (مرفق).  8
كة والمتعلقة بالتح��ل (مرفق). 1التص��ت ع� تعد�ل المادة األو� ( 9  ) من النظام األسا�ي لل�ش

كة (مرفق). 2التص��ت ع� تعد�ل المادة الثان�ة ( 10 كة والمتعلقة ب�سم ال�ش  ) من النظام األسا�ي لل�ش
كة (مرفق). 3التص��ت ع� تعد�ل المادة الثالثة ( 11  ) من النظام األسا�ي والمتعلقة بأغراض ال�ش
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م 2021تقرير لجنة المراجعة لعام   

 

  :الرقابة الداخلية

كةتقع عىل عاتق اإلدارة التنفيذية   ال للرقابة الداخلية، والذي   للشر مسؤولية التأكد من وجود نظام فعَّ

ي وضعتها اإلدارة التنفيذية  
اف من مجلس إدارة    -يتضمن العمليات واإلجراءات الت  كةتحت إشر   -   الشر

 للسياسات واإلجراءات 
ً
اتيجية وحماية موجوداتها وضمان تنفيذ جميع األعمال وفقا إلنجاز أهدافها اإلست 

 .طبيق واجبة الت

 للرقابة الداخلية حسب توجيهات  
ً
 متكامال

ً
ي وقد وضعت اإلدارة إطارا

الجهات التنظيمية ذات العالقة ف 

السعودية العربية  الرقابية   المملكة  الضوابط  هذه  وتبدأ  الداخلية.  الرقابة  بنظام  المتعلقة  وإرشاداتها 

المنو  والمسؤوليات  األدوار  حدد 
ُ
ت ي 

الت  كات  الشر بحوكمة  ولجانه الداخلية  اإلدارة  مجلس  بأعضاء  طة 

ي تشمل اللجنة التنفيذية ولجنة المراجعة. وتقدم لجان اإلدارة الدعم لمجلس إدارة  
 الشـركةالفرعية والت 

وإدارة  والتقنية  المالي  واألداء  اتيجية 
باإلست  المتعلقة  الرئيسية  للمخاطر  والمعالجة  الرقابة  مهام  ي 

ف 

المعلومات. كما الموجودات والمطلوبات والعمليات و  التنظيمية وأمن  القانونية والمتطلبات  الجوانب 

المعنية   الجهات  والمتكاملة من جميع  الحثيثة  الجهود  ل كافة 
َ
بذ
ُ
كةت البيئة    بالشر لزيادة كفاءة وفعالية 

ي جميع عمليات  
كةالرقابية ف  من خالل المراجعات المستمرة وضمان تناسق وتكامل اإلجراءات من   الشر

ي    أجل معالجة
ي البيئة الرقابية. وتكون جميع الجهات المعنية ف 

ي قد تحدث ف 
كةنقاط الضعف الت  ،  الشر

الذي يتم  الفجوات  اف عىل مهام معالجة تلك  ُمكلفة باإلشر العليا،  التنفيذية  اف من اإلدارة  تحت إشر

ي تطبقها الجهات داخ
ي للمخاطر والضوابط الرقابية الت 

، أو من  الكشف عنها من خالل التقييم الذات 
ً
ليا

 .  خالل المراجعي   الداخليي   والخارجيي  

الداخلية وكفاءته، مع ضمان   الرقابة  نظام  تقييم كفاية  الداخلية  المراجعة  إدارة  نطاق عمل  ويتضمن 

ام مهمة التأكد   ام بها. وتتول إدارة االلت   تطبيق جميع السياسات واإلجراءات واجبة التطبيق وضمان االلت  

بالمت ام  االلت   المراجعات من  رفع كافة  ويتم  ام،  االلت   مراقبة  برامج  من خالل  وذلك  التنظيمية،  طلبات 

ي تكشفها إدارة المراجعة الداخلية إل اإلدارة التنفيذية العليا ولجنة  
واإلجراءات التصحيحية الجوهرية الت 

ة حثيثة للتأكد من  المراجعة. وتراقب لجنة المراجعة بدورها كفاية وفعالية نظام الرقابة الداخلية بصور 

تقارير   عىل كافة  اإلدارة  مجلس  لع 
َّ
ويط تحديدها.  تم  ي 

الت  المخاطر  من  للحد  اإلجراءات  اتخاذ كافة 

المراجعة الداخلية، ومراجعات الرقابة الداخلية، باإلضافة إل جميع تقارير إدارة المخاطر والتقارير ذات 

ة من أجل القيام بالتقييم المستمر لفعالية نظام الصلة. وتتم مراجعة هذه التقارير بصفة دورية منتظم

ي 
ي التطبيق العمىلي لها ولمعالجة أوجه القصور الت 

يــها من قصور ف  الرقابة الداخلية الكتشاف ما قد يعت 

 قد تنشأ نتيجة لتغت  الظروف. 
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 :إجراءات الرقابة الداخلية لفعاليةنتائج المراجعة السنوية 

كت   عىل المسائل والمشاريــــع ذات األولوية مثل التأكد من متابعة  المراجعةلجنة قامت 
خالل السنة بالت 

اإلجراءات فعالية  كفاية و بومتابعة األمور المتعلقة    لداخلية المبنية عىل المخاطر،تنفيذ خطة المراجعة ا

 . األخرى ، باإلضافة إل األعمالالرقابية

ي أجريت خالل عام  الداخلية والخارجية  مراجعات  لل  لجنة المراجعة بالنظر   وقد قامت
للتأكد   م2021الت 

 التنظيمية   جود األنظمة واإلجراءاتو ، باإلضافة إل  الرقابية الداخلية  واإلجراءات  من فعالية الضوابط

ي قد  
ة الت  كةواجهها  تالمطلوبة لتحديد وتقييم وإدارة المخاطر الكبت  وتطبيقها عىل مدار هذا العام،   الشر

مع األخذ بعي   االعتبار أنه ال يمكن التأكيد بشكل مطلق عىل شمولية عمليات التقييم من قبل المراجعي   

، حيث يتم التقييم من خالل فحص عينات عشو  بهدف  المختلفة دارات لل  ائيةالداخليي   أو الخارجيي  

 . الحصول عىل تأكيدات معقولة عىل فعالية إجراءات الرقابة الداخلية

ي تطبقها  
وبناًء عىل نتائج تقييم فعالية إجراءات الرقابة الداخلية والتقييم المستمر للضوابط الرقابية الت 

  نظام  بيئة و أن  اإلدارة خالل العام، ترى اإلدارة  
ً
كة حاليا ي الشر

يحتاج إل الرقابة الداخلية المعمول به ف 

ي سعيها الدائم زمةلعمل التحسينات الال  تتم مراقبته بصورة منتظمةحيث    ،تحسي   
، وتستمر اإلدارة ف 

 نظام الرقابة الداخلية. وتطوير لتعزيز 

 

 :رأي لجنة المراجعة

 إل ا
ً
ي الدورية ا  رير لتقااستنادا

ديسمتر    31لجنة المراجعة خالل العام المالي المنتهي بتاريــــخ    عىل  رضتع  لت 

الداخليي   والخارجيي   مراجعي   الو   ،التنفيذيةاإلدارة    قبل من    م2021 كةل    ، وبناًء عىل ما سبق من  لشر

الر  إجراءات  لفعالية  السنوية  المراجعة  أن   والخارجية  الداخلية  قابةنتائج  تؤكد  المراجعة  لجنة  فإن 

ي البيئة الرقابية ألعمال  
كةإجراءات الرقابة الداخلية لم تبي   وجود أي ثغرات جوهرية ف  أن بيئة  ال  ، إالشر

 يحتاج إل تحسي   ونظام الرقابة الداخلية والمالية وإدارة  
ً
كة حاليا ي الشر

 وتطوير   المخاطر المعمول به ف 

الخاصة  واإلجراءات  والسياسات  األداء  قياس  ات  مؤشر وتطبيق  واعتماد  بإعداد  يتعلق  فيما  خصوصا 

كة  ي تطبقها اإلدارة التنفعملية  وأن    ،بالشر
 ظمع الحفام  مستمر طوال العا  يذيةتقييم الضوابط الرقابية الت 

 . واإلجراءات المالية والتشغيليةالرقابية النظم والضوابط  وفعالية كفاءةسالمة عىل  التأثت  عىل عدم 

 

: خاتمة   

 
ً
الطبيةمن    امتثال للمعدات واألجهزة  ياء  ميم  ألف  كة  كات   شر الشر نظام  المائة من  بعد  الرابعة  بالمادة 

المتضمن    م2021الصادر عن وزارة التجارة أعدت لجنة المراجعة تقريرها بشأن الرقابة الداخلية لعام  

ي  
ي مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية ف 

كةرأيها ف  ي    ادة، وذلك ليتم استعراضه عىل السالشر
المساهمي   ف 

 اجتماع الجمعية العامة. 
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 ب�ان بما سيتم توز�عة 

ن عن العام الما�ي من أر�اح نقد�ة ع�   م. 2021المساهمني

 

 

 

 

 

 هـ  1443/ 09/ 13مـ الموافق  2022/ 4/ 14 تار�ــــخ قرار مجلس اإلدارة 
 ر�ال سعودي 12,250,000 إجما�ي المبلغ الموزع 

 سهم 7،000،000 عدد األسهم المستحقة لألر�اح
 ر�ال سعودي  1.75 حصة السهم من التوز�ــــع

 % 17.5 �سبة التوز�ــــع من الق�مة األسم�ة  
ن  تار�ــــخ األحق�ة ستكون أحق�ة التوز�عات النقد�ة للمساهمني

ي 
ن لألسهم يوم االستحقاق المق�دين �ن المال�ني

ي 
كة لدى مركز اإل�داع �ن سجل مساه�ي ال�ش

ي يوم تداول ��ي يوم انعقاد اجتماع 
نها�ة ثاين

كة (يوم االستحقاق)   الجمع�ة العامة لل�ش
  تار�ــــخ التوز�ــــع 

�
 سيتم تحد�د تار�ــــخ التوز�ــــع الحقا
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 سياسة مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة 
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 المقدمة 

ي تم إعدادها 
ي تضمنت اجراء مسح شامل للمكافآت بناء عىل الدراسة الداخلية الت 

كة والت  من قبل إدارة الشر

ي  
ف  له  التابعة  اللجان  واعضاء  اإلدارة  مجلس  أعضاء  عليها  يحصل  ي 

الت  المساهمة والتعويضات  كات  الشر

ي السوق المالية السعودية تداول. 
 المدرجة ف 

كة الف ميم ياء للمعدات واألجهزة الطبية  "تم إعداد "سياسة مكافآت مجلس اإلدارة   )ويشار إليها هنا    بشر

كةفيما بعد بـ  كة مساهمة سعودية ، ( الشر  . (، ومقرها مدينة جدة 4030186415سجل تجاري رقم )  شر

 الهدف  

ي ضوء متطلبات نظام 
الهدف من هذه السياسة هو تحديد معايير واضحة لمكافآت أعضاء مجلس اإلدارة ف 

كات وأنظمة ولوائح هيئة السوق المالية،   وكما تهدف السياسة إىل جذب أفراد يتمتعون بقدر من الكفاءة  الشر

محف وبرامج  اإلدارة من خالل خطط  مجلس  ي 
ف  العمل  أجل  من  والموهبة  ومرتبطة والقدرة  للمكافآت  زة 

ي تحسير  
كةاأداء باألداء، مما يساهم ف   وتحقيق مصالح مساهميها.  لشر

 المعايير العامة للمكافآت 

:  ئهبمكافآت أعضايقوم مجلس اإلدارة بالتوصية   للمعايير المعتمدة وذلك عىل النحو التاىلي
ً
كة، وفقا  بالشر

كة والمهارات الالزمة إلدارتها.  . 1  أن تكون المكافآت متناسبة مع نشاط الشر

 مراعاة ربط الجزء المتغير من المكافآت باألداء عىل المدى الطويل.  . 2

كة وأهدافها ومع حجم وط . 3 اتيجة الشر كة انسجام المكافآت مع اسي   بيعة المخاطر لديها. تراعي الشر

يتم إعداد المكافآت بناء عىل مستوى الوظيفة، والمهام والمسؤوليات المنوطة بشاغلها، والمؤهالت  . 4

ات العملية، والمهارات، ومستوى األداء.   العلمية، والخير

ي يقوم بها   . 5
أن تكون المكافآت عادلة ومتناسبة مع اختصاصات العضو واألعمال والمسؤوليات الت 

المراد   ويتحملها  اإلدارة  مجلس  قبل  من  المحددة  األهداف  إىل  باإلضافة  اإلدارة  مجلس  أعضاء 

 تحقيقها خالل السنة المالية. 

ة أعضاء مجلس اإلدارة.  . 6 كة وحجمها وخير  األخذ بعير  اإلعتبار القطاع الذي تعمل فيه الشر

مدى خير  . 7 تعكس  بحيث  المقدار  متفاوتة  اإلدارة  مجلس  أعضاء  مكافآت  تكون  أن  العضو يجوز  ة 

ها بعير  من اإلعتبار. واختصاصه والمهام المنوطة به واستقال ي يحض 
 له وعدد الجلسات الت 

دادها إذا تبير  أنها تقررت بناء عىل معلومات غير دقيقة قدمها  . 8 يتم إيقاف رصف المكافآت أو اسي 

،  لسالمج  اجتماعاتمن    %50المكافآت عن أي عضو تغيب أكير من    وتحجب  عضو مجلس اإلدارة ،

ي للحصول عىل مكافآت غير مستحقة. 
 وذلك لمنع إستغالل الوضع الوظيف 

ي الحصول  
ي حال عدم رغبته ف 

كة ف  ويجوز ألعضاء مجلس اإلدارة التنازل عن هذه المكافآت لصالح الشر

 عليها. 
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 مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة 

كة من مبلغ معير  أو بدل حضور عن الجلسات أو بدل  اإلدارة  أعضاء مجلس  تتكون مكافأة   - ي الشر
ف 

مضوفات أو مزايا عينية أو نسبة من األرباح ويجوز الجمع بير  إثنتير  أو أكير من هذه المزايا وبما ال 

المادة  نصت  ما يتجاوز   األساسي  19)   عليه  النظام  من  كة،(   و   للشر
ً
وفقا ولوائحه  كات  الشر نظام 

 ويتم  للجدول المضمن بهذه الس
ً
 . اعتمادها ياسة وأي تعديالت تطرأ عىل هذا الجدول الحقا

  شامل لما مل تقرير مجلس اإلدارة السنوي إىل الجمعية العامة للمساهمير  عىل بيان  تيجب أن يش -

المالية من مكافآت وبدل مضوفات وغير ذلك من    خالل السنةحصل عليه أعضاء مجلس اإلدارة  

 المزايا. 

،وأن يشتمل كذلك عىل بيان ما قبضه أعضاء المجلس بوصفهم   - ،أو    عاملير  أو نظير أعمال    إداريير 

فنية أو إدارية أو استشارات )إن وجدت( وأن يشتمل كذلك عىل بيان بعدد جلسات المجلس وعدد 

ها كل عضو من تاريــــخ آخر اجتماع للجمعية العامة.  ي حض 
 الجلسات الت 

ي حال كانت مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة نسبة من األرباح فيجب مراعاة أحكام الفقرة )  -
( من  2ف 

كات والمادة ) 76المادة )  كة  ( من النظام األساسي 19( من نظام الشر ط  للشر يتجاوز ما يحصل   أال . بشر

ي جميع األحوال مبلغ ) 
(  500.000عليه عضو مجلس اإلدارة الواحد من مكافآت ومزايا مالية وعينية ف 

 .
ً
 خمسمائة ألف ريال سعودي سنويا

 للمكافآت وطريقة الرصف.  إضافيةمحددات 

ي اجتماع الجمعية  ال يجوز ألعضاء م  -
جلس اإلدارة التصويت عىل بند مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة ف 

 .  العامة للمساهمير 

 للضوابط   -
ً
ي التقرير السنوي لمجلس اإلدارة وفقا

كة باإلفصاح عن مكافآت أعضاء المجلس ف  تقوم الشر

كات وأنظمة هيئة سوق المال ولوائحها   التنفيذية. والتوجيهات الصادرة بموجب نظام الشر

 لمدة عضويته.  -
ً
 من تاريــــخ إنضمامه للمجلس وفقا

ً
 يستحق العضو المكافآت إعتبارا

المجلس عىل دفعات بنهاية كل ربــع سنة ميالدية، أما المكافآت   اجتماعاتيجوز رصف بدل حضور   -

ي اجتماع الجمعية العامة السنوي. 
 السنوية للمجلس فتدفع كاملة بعد إقرارها ف 
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 افأة أعضاء مجلس اإلدارة  بيان تفاصيل مك

 أعضاء مجلس اإلدارة: 

 سعودي ريال خمسة آالف ( 5.000)  بدل حضور الجلسة الواحدة  (أ 
 

لمن هم خارج مدينة مقر   –بدل سفر وإنتقال إقامة  (ب 
 االجتماع 

 تأمير  وسيلة السفر والمواصالت والسكن 

ون( 120.000)   رئيس المجلسمبلغ سنوي مقطوع ل ( ج ريال ألف   مائة وعشر
 سعودي 

 
 ألف ريال سعودي  مائة( 100.000)  ي عضو آخر غير رئيس المجلس مبلغ سنوي مقطوع أل د( 

 ( التعديالت وآليات الرصف ه
ي الفقرة ) 

ة    ج( أعالهيجوز مراجعة مبلغ المكافأة السنوية المقطوعة لعضو مجلس اإلدارة المشار إليها ف  من في 
ي ضوء  أخرى  إىل  

العامة للمساهمير  عىل  وذلك ف  باألداء ومن ثم أخذ موافقة الجمعية  المتعلقة  ات  المتغير
 ذلك. 

ي بصفة ربــع سنوية، بينما يتم رصف المكافآت 
يتم رصف بدل حضور اإلجتماعات وبدل الحضور اإلضاف 

 .  السنوية المقطوعة بعد إعتمادها من قبل الجمعية العامة للمساهمير 

 

 خرى أمرصوفات ومزايا 

ي حالة عقد االجتماع خارج مدينة مقر 
كة تكاليف إقامة وتذاكر السفر لكافة أعضاء المجلس ف  تتحمل الشر

 االجتماع.  

جميع تذاكر السفر )ذهاب وإياب( ألعضاء المجلس تكون عىل الدرجة األوىل أو درجة األعمال )حسب  
 الحجز المتوفر( 

 

 يل ونشر هذه السياسة( أحكام ختامية )مراجعة وتعد

هذه  وتنشر  للمساهمير   العامة  الجمعية  قبل  من  إعتمادها  تاريــــخ  من   
ً
إعتبارا السياسة  هذه  تطبيق  يبدأ 

ي لتمكير  المساهمير  والجمهور وأصحاب المصالح من اإلطالع عليها، 
ون  كة اإللكي  السياسة عىل موقع الشر

أي وتوصية ، ويتم عرض  مجلس اإلدارةمن قبل  –عند الحاجة  –مراجعة هذه السياسة بصفة دورية  متوت

حة     . العتمادها للجمعية العمومية للمساهمير  من قبل مجلس اإلدارة تعديالت مقي 
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 . جدول أعمال اجتماع الجمع�ة العامة غ�ي العاد�ة  1
 م. 2021تق��ر لجنة المراجعة للعام الما�ي  2
ن ع 3  م. 2021العام الما�ي   ن ب�ان بما سيتم توز�عة من أر�اح نقد�ة ع� المساهمني
 . اإلدارة س�اسة مكافآت مجلس  4
ح 5  . الئحة عمل لجنة المراجعةإدخالها ع�   مقارنة توضح التعد�الت المق�ت
ح 6  . إدخالها ع� مواد النظام األسا�ي  مقارنة توضح التعد�الت المق�ت
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ح التعديالت  توضح مقارنة المقتر  
الئحة عمل لجنة المراجعة   عىل إدخالها    
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التعديل   قبلالمادة  المادة بعد التعديل    

 المصطلحات العامة:  المادة األوىل:  المادة األوىل: تمهيد

 
كات بالمملكة  تم عمل هذه الالئحة بما يتوافق مع   متطلبات الئحة حوكمة الشر

قرار   بموجب  المالي  السوق  هيئة  عن مجلس  ونظام  2021- 7-1والصادر   ،

كة.  كات والنظام األساسي للشر  الشر

اح   بناء عىل اقتر كة،  العادية للشر العمومية  الجمعية  الالئحة عن  تصدر هذه 

راجعة  مجلس اإلدارة حيث تشمل الالئحة ضوابط وإجراءات عمل لجنة الم 

المراجعة   ي لجنة 
 
اختيار أعضائها، ومدة عضويتهم ف ومهامها، وقواعد وآلية 

 ومكافآتهم، وتنظيم أي إجراءات متعلقة باجتماعات اللجنة. 

حيث وجود نظام رقابة داخلية فّعال هو أحد المسؤوليات الرئيسية لمجلس  

كات المساهمة ل ي الشر
ما تقوم اإلدارة وتعد لجنة المراجعة من أهم اللجان ف 

  
ً
ي الرقابة عىل أعمال المراجعة الداخلية والخارجية، ودليال

به من دور فعال ف 

كات المساهمة فقد أولت أنظمة هيئة السوق   عىل أهمية لجنة المراجعة بالشر

كات السعودي أهمية خاصة لهذه اللجنة من خالل النص   المالية ونظام الشر

المراجعة وضوابط عملها    رصاحة عىل بنود تنظم كيفية عمل وتشكيل لجنة

المراجعة   لجنة  عمل  الئحة  وضع  تم  وقد  تنفيذها،  بها  المنوط  والمهام 

ي هذا الخصوص سواء من  
لتتناسب وتتطابق مع أحدث التعديالت الصادرة ف 

كات أو من أنظمة هيئة السوق المالي    .نظام الشر

الموضحة ي 
المعان  الالئحة  بهذه  الواردة  والمصطلحات  بالكلمات    يقصد 

 أدناه ما لم يستوجب السياق غتر ذلك: 
 

كة ألف ميم   الالئحة:  الئحة لجنة المراجعة لشر

 ياء للمعدات واألجهزة الطبية 

كة:  كة ألف ميم ياء للمعدات واألجهزة  الشر شر

 الطبية. 

كة.  المجلس:   مجلس إدارة الشر

المراجع  

 :  الداخىلي

كة.    المراجع للشر

ي   السوق: 
ف  المالية  العربية  السوق  المملكة 

 السعودية. 

 : ي المالي أو  النظام الرقان  كة سواء 
ي للشر الرقان  النظام 

 .  اإلداري أو التشغيىلي

 اللجنة: 

 الرئيس: 

كة.  ي الشر
 لجنة المراجعة ف 

كة.  ي الشر
 رئيس اللجنة ف 

المنبثقة   العضو:  اللجان  أو  المجلس  عضو 

 منه. 

العضو  

 المستقل: 

يتمتع  الذي  المجلس  عضو 

 باالستقاللية التامة. 

 خطوات تنفيذ العمل التفصيلية.  إجراء: 
 

 المادة الثانية: أهداف اللجنة:  المصطلحات العامة والتعريفات: المادة الثانية: 

ي الموضحة 
يقصد بالكلمات والمصطلحات الواردة بهذه الالئحة المعان 

 أدناه ما لم يستوجب السياق غتر ذلك: 

 
ياء  الئحة   الالئحة:  ميم  ألف  كة  لشر المراجعة  لجنة 

 للمعدات واألجهزة الطبية 

كة:  كة ألف ميم ياء للمعدات واألجهزة الطبية.  الشر  شر

كة.  المجلس:   مجلس إدارة الشر

 : كة.  الداخىلي المراجع  المراجع الداخىلي  للشر

الوفاء   ي 
ف  اإلدارة  مجلس  مساعدة  ي 

ف  المراجعة  لجنة  أهداف  تتمثل 
التحقق من كفاءة   ي 

المساعدة ف  به، وعىل األخص  المنوطة  بالمسؤوليات 
الرقابة   من  نظام  اإلدارة  لمجلس  توصيات  أي  وتقديم  بفاعلية،  الداخلية 

مصالح  ويحمي  كة،  الشر أغراض  يحقق  بما  وتطويره  النظام  تفعيل  شأنها 
 المساهمير  والمستثمرين بكفاءة عالية وتكلفة معقولة. 
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كة  مراجع الحسابات  ي للشر  مراقب/ مدقق الحسابات الخارج 

العربية   المالي السوق  هيئة   السوق:  المملكة  ي 
ف 

 السعودية. 

 : ي كة سواء المالي أو اإلداري أو  النظام الرقان 
ي للشر النظام الرقان 

 .  التشغيىلي

 اللجنة: 

 الرئيس: 

كة.  ي الشر
 لجنة المراجعة ف 

كة.  ي الشر
 رئيس اللجنة ف 

 عضو المجلس أو اللجان المنبثقة منه.  العضو: 

يتمتع   العضو المستقل:  الذي  المجلس  باالستقاللية عضو 

 التامة. 

الجمعية العمومية  

 العادية: 

 تتكون من حملة األسهم. 

 خطوات تنفيذ العمل التفصيلية.  إجراء: 

 
  

 المادة الثالثة: نطاق عمل اللجنة  المادة الثالثة: الهدف والغرض 

الالئحة هو   الغرض من  بما  إن  المراجعة وحوكمتها  لجنة  إطار عمل  تحديد 
ي  
التر الطريقة  ، حيث يحدد هذا اإلطار  المالي السوق   مع نظام هيئة 

يتماسر
مهام   إل  إضافة  ومسؤوليتها  ودورها  تكوينها  متضمنا  اللجنة  بها  تعمل 

 ومسؤوليات الرئيس وأعضاء وأمير  ش اللجنة. 

  

كافة الوثائق والمعلومات والبيانات  يحق للجنة وبدون قيود، االطالع عىل  
ي  
التر أو غتر ذلك من األمور  والتقارير والسجالت والمراسالت ومراجعتها، 

ترى اللجنة أهمية االطالع عليها وتقع ضمن اختصاصاتها، كما أن لها الحق  
ي سبيل تأدية مهامها، وعىل  

كة ف  ي االستعانة بمن تراه من داخل وخارج الشر
ف 

ي تكفل للجنة القيام بمهامها المجلس اتخاذ كل ا 
أن تطلب   ولها  إلجراءات التر

كة لالنعقاد إذا أعاق المجلس عملها  من المجلس دعوة الجمعية العامة للشر
ار أو خسائر جسيمة،  كة ألرص   أو تعرضت الشر

 اإلدارة مقابل لجنة المراجعةالمادة الرابعة: مسؤوليات مجلس  مسؤوليات مجلس اإلدارة مقابل لجنة المراجعةالمادة الرابعة: 

المجلس و/أو  .1 المراجعة من داخل  للجنة  أعضاء مؤهلير   ترشيح 

 .  خارجه عىل أن يكون من األعضاء غتر التنفيذيير 

لألعضاء   .2 التجديد  وإمكانية  اللجنة  وأداء  لعمل  الدوري  التقييم 

 .
ً
 وكفاءة

ً
 األكتر نشاطا

اجتماعاتها الدورية، والتحقق مراقبة عمل اللجنة من خالل كفاية  .3

 من إعدادها لخطة العمل الالزمة لمهامها. 

ة وكفاءة من  .4 ي االستعانة بمستشارين ذوي خت 
منح اللجنة الحق ف 

كة.   خارج الشر

وبشكل  .5 التنفيذية  واإلدارة  المجلس  باطالع  اللجنة  عىل  التأكيد 

 دوري بالمستجدات المرتبطة بمعايتر المحاسبة واإلفصاح. 

كة، وذلك عن طريق زيارة  تعزيز مع .6 رفة أعضاء اللجنة بعمليات الشر

كة ومرافقها.   إدارات الشر

 منح الصالحيات الالزمة ألعضاء اللجنة لتحقيق أهدافها.  .7

ترشيح أعضاء مؤهلير  للجنة المراجعة من داخل المجلس و/أو خارجه   .1
 .  عىل أن يكون من األعضاء غتر التنفيذيير 

ال .2 وأداء  لعمل  الدوري  األكتر التقييم  لألعضاء  التجديد  وإمكانية  لجنة 
 .
ً
 وكفاءة

ً
 نشاطا

مراقبة عمل اللجنة من خالل كفاية اجتماعاتها الدورية، والتحقق من   .3
 إعدادها لخطة العمل الالزمة لمهامها. 

ة وكفاءة من خارج  .4 ي االستعانة بمستشارين ذوي خت 
منح اللجنة الحق ف 

كة.   الشر
المجلس   .5 باطالع  اللجنة  عىل  دوري  التأكيد  وبشكل  التنفيذية  واإلدارة 

 بالمستجدات المرتبطة بمعايتر المحاسبة واإلفصاح. 
زيارة  .6 طريق  عن  وذلك  كة،  الشر بعمليات  اللجنة  أعضاء  معرفة  تعزيز 

كة ومرافقها.   إدارات الشر
 منح الصالحيات الالزمة ألعضاء اللجنة لتحقيق أهدافها.  .7
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 الخامسة: مهام واختصاصات اللجنة المادة  اللجنة   المادة الخامسة: تكوين

ي  ➢
 لما يأنر

ً
 :تشكل الجمعية العمومية العادية لجنة المراجعة وفقا

شيح األعضاء الذين يرى أهليتهم لعضوية  .1 يقوم مجلس اإلدارة بتر

اللجنة إل الجمعية العمومية العادية لتعيينهم، وتتوافر فيهم  

ي العضو
وط الواجب توافرها ف   .الشر

امن مع مدة عضوية مجلس اإلدارةمدة عضوية  .2  . اللجنة تتر 

كة وظروفها وأوضاعها بما يمكنها من تأدية مهامها   .3 حاجة الشر

 .بفعالية

ي اللجنة لمدة ثالث سنوات قابلة للتجديد   .4
تكون مدة العضوية ف 

 مرتير  فقط. 

عىل األقل وخمسة أعضاء  ( ثالثة أعضاء 3تشكل اللجنة من ) .5

، ويتم تعيينهم من ق كة  بلعىل األكتر الجمعية العامة العادية للشر

التنفيذيير  سواء من المساهمير  أو   من غتر أعضاء المجلس

ي الفقرات )
وط المحددة ف  هم ممن تتوفر فيهم الشر (، 7(، )6غتر

 . ( أدناه8)

بالجوانب   أشخاص عىل إلماماللجنة  بير  أعضاءيجب أن يكون   .6

كة.  والمحاسبية المالية  واإلدارية وبطبيعة أعمال الشر

ي   .7
كة، أو ف  ي الشر

أال يكون من أعضاء مجلس اإلدارة التنفيذيير  ف 

ي أو 
كة، أو ممن يقومون بعمل فت  ي تسيطر عليها الشر

المنشآت التر

كة.  ي الشر
 إداري ف 

، مستقل عىل األقلعضو من بير  أعضاء اللجنة أن يكون  يجب  .8

 إذا توافرت فيه
ً
وط التالية:  ويعتت  العضو مستقال  الشر

أسهم   • من  أكتر  أو  المائة  ي 
ف  خمسة  نسبته  لما  ا 

ً
مالك يكون  أال 

كة أخرى من مجموعتها.  كة أو من أسهم شر  الشر

نسبته  • ما  يملك  اعتبارية  صفة  ذي  لشخص   
ا
ممثُل يكون  أال 

كة   أسهم شر من  أو  كة  الشر أسهم  من  أكتر  أو  المائة  ي 
ف  خمسة 

 أخرى من مجموعتها. 

قر  • صلة  له  يكون  ي  أال 
ف  اإلدارة  مجلس  أعضاء  من  أي  مع  ابة 

كة أخرى من مجموعتها.  ي شر
كة أو ف   الشر

ي األعمال والعقود   •
ة ف  ة أو غتر مباشر أال يكون له مصلحة مباشر

كة.  ي تتم لحساب الشر
 التر

كة أو   • ي الشر
أال تكون له صلة قرابة مع أي من كبار التنفيذيير  ف 
كة أخرى من مجموعتها حتر الدرجة الثالثة.  ي شر

 ف 

كة.  • كة أخرى من مجموعة الشر ي شر
 أال يكون عضو مجلس إدارة ف 

ا لدى   •
ً
أال يعمل أو يكون قد عمل خالل العاميير  الماضيير  موظف

كة أخرى من مجموعتها،   كة أو أي طرف متعامل معها أو شر الشر
ا لحصص    وأال كمراجعي الحسابات أو كبار الموردين،  

ً
يكون مالك

. سيطرة لدى أي من تلك األطراف خال   ل العاميير  الماضيير 

مكافأة عضوية   • كة عالوة عىل  الشر من  مالية  مبالغ  يتقاض   أال 
 المجلس أو أي من لجانه. 

مع  •  
ً
متعارضا يكون  قد  نشاط  أي  ي 

ف  الدخول  عن  يمتنع  أن 
ي أحد فروع النشاط  

 لها، أو أن يتجر ف 
ً
كة أو منافسا مصلحة الشر

كة.   الذي تزاوله الشر

كة والنظام األساسي  ي الئحة حوكمة الشر
 
باإلضافة إل المهام الموكلة للجنة ف

ي تمكنها من تحقيق  
كة، تشمل مهام عمل اللجنة القيام بكل األعمال التر للشر

 ومنها: أهدافها، 
 
كة من أجل التحقق من   .1 ي الشر

 
اف عىل إدارة المراجعة الداخلية ف اإلشر

  ، لها  المجلس  ي حددها 
التر والمهام  األعمال  تنفيذ  ي 

 
ف فعاليتها  مدى 

ودراسة تقارير ومالحظات إدارة المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذها.  
اجع  والتوصية للمجلس بتعيير  مدير إدارة المراجعة الداخلية أو المر 

اح مكافآته.   الداخىلي واقتر
التأكد من   .2 ي بعد  التوصية للمجلس بتعيير  مراجع الحسابات الخارج 

خطة   ودراسة  عقده  وإنهاء  أتعابه  وتحديد  واستقالليته  تأهيله 
المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذها، واإلجابة عىل استفسارات مراجع  

كة   حسابات الشر
ي ومتابعة  دراسة )خطاب اإلدارة( المقدم من مرا  .3

جع الحسابات القانون 
 مالحظاته والتوصية بشأنها. 

ي المسائل   .4
دراسة التقارير المالية والتحقق من التقديرات المحاسبية ف 

ي التقارير المالية. 
 الجوهرية الواردة ف 

كة والسياسات المحاسبية   .5 دراسة القوائم المالية األولية والسنوية للشر
 حات بشأنها. ومراجعتها، ورفع التوصيات والمقتر 

كة للمخاطر وتقييم أنظمة الرقابة الداخلية،   .6 تقييم فاعلية تقدير الشر
والمعلومات   اإلدارة  تقارير  ومراجعة  واإلدارية،  المالية  التقارير  ودقة 
افية، ومراقبة أعمال المراجعير  الخارجيير    ي تطلبها السلطات اإلشر

التر
ام ، والتنسيق فيما بينهم، وضمان االلتر  بقواعد التعامالت    والداخليير 

 . ي
 المالية واإلدارية والسلوك المهت 

فاعلية   .7 والتأكد من  كة،  الشر ي 
ف  الرقابية  األنشطة  فاعلية  التحقق من 

الغش   الحد من وقوع  الداخلية بطريقة مناسبة تمكن  الرقابة  أنظمة 
 واألخطاء المحاسبية. 

أو   .8 واالختالس  بالغش  العالقة  ذات  التقصي  عمليات  عىل  اف  اإلشر
أهمية  األخ اللجنة  ترى  أخرى  أمور  أي  أو  كة  الشر فيها  تقع  ي 

التر طاء 
 تقصيها. 

كة، والجهات الرقابية   .9 ي يقدمها المراجع الداخىلي للشر
دراسة التقارير التر

وهيئة   التجارة  ووزارة  والدخل  للزكاة  العامة  الهيئة  مثل  الخارجية 
للمالحظات   التصحيحية  اإلجراءات  تنفيذ  ومتابعة  المالية،  السوق 

 لواردة فيها. ا 
عمل   .10 خطة  ودراسة   ، الداخليير  المراجعير   استقاللية  من  التحقق 

تصدر   ي 
التر والتقارير  الفحص  ونطاق  كة،  الشر ي 

ف  الداخلية  المراجعة 
 عنها. 

مستشارين   .11 أو  ي  الخارج  بالمراجع  الحاجة  دعت  كلما  االستعانة 
مستقلير  للقيام بدراسات متخصصة تساعد اللجنة عىل تنفيذ مهامها  

 د أتعابهم. وتحدي
ي   .12

ي مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية ف 
اللجنة ف  إعداد تقرير عن رأي 

نطاق   ي 
ف  تدخل  أخرى  أعمال  من  اللجنة  به  قامت  وعما  كة  الشر

كة.  ي الجمعية العامة العادية السنوية للشر
 اختصاصها، ويتىل التقرير ف 

المجلس   .13 اتخاذ إجراء بشأنها إل  ورة  تراه من مسائل ترى رص  رفع ما 
ي يتعير  اتخاذها. 

 وإبداء توصياتها باإلجراءات التر
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 إعفاء أعضاء اللجنة:  ➢
العامة يتم   .1 الجمعية  إعفاء أي عضو من أعضاء اللجنة بقرار من 

ي الحاالت التالية: 
 العادية ف 

 طلب العضو إعفائه من عضويته باللجنة.  •

ي اللجنة أو سوء الترصف الذي   •
إساءة استخدام العضو لمنصبه ف 

كة.   بأهداف وسمعة الشر
ً
ا ه المجلس مرص   يعتت 

الحضور   • العضو عن  دون عذر   ثالثةتغيب  متتالية  اجتماعات 
 يقبله المجلس. 

ي عضو   •
ف  توافرها  الواجب  وط  الشر من  ط  العضو ألي شر فقد 

 اللجنة. 

أو  .2 الوفاة  بسبب  اللجنة  عمل  مدة  أثناء  العضو  مدة  انتهاء  عند 

لشغل  آخر  المجلس عضو  يعير   اإلعفاء،  أو  العجز  أو  االستقالة 

 بعير  االعتبار ا
ً
ي اللجنة آخذا

وط الواجب المنصب الشاغر ف  لشر

ي أول اجتماع  
ي عضو اللجنة عىل أن يعرض هذا التعيير  ف 

توفرها ف 

 للجمعية العامة العادية. 

 
 

 تشكيل اللجنة: المادة السادسة:  المادة السادسة: مهام لجنة المراجعة ومسؤولياتها

ونزاهة   المراجعة لجنة تختص سالمة  من  والتحقق  كة،  الشر أعمال  بمراقبة 
الداخلية فيها، حيث تكون  التقارير والقوائم المالية، وأنظمة وفعالية الرقابة  

مسؤولة عن أعمالها أمام مجلس اإلدارة، بحيث يجوز للجنة   لجنة المراجعة
كة لالنعقاد  المراجعة أن تطلب من مجلس اإلدارة دعوة الجمعية العامة للشر
تلك   المجلس عن  اإلدارة عملها، وال يخل ذلك بمسؤولية  أعاق مجلس  إذا 

السلطات أو  الصالحيات  وعن  المراجعة،    األعمال  للجنة  فوضها  ي 
التر

ي يضعها مجلس اإلدارة بشأن تحديد مهمة اللجنة
ومدة عملها   واإلجراءات التر

أن تبلغ مجلس   والصالحيات المخولة لها وكيفية رقابته عليها، وعىل اللجنة 
أو ما تتخذه من قرارات بشفافية، وتشمل   إليه من نتائج  بما تتوصل  اإلدارة 

ي   بصفة خاصة مهام اللجنة
 :ما يأنر

 :التقارير المالية  ➢

كة وإبداء رأيها قبل عرضها عىل مجلس   .1 دراسة القوائم المالية للشر

 .اإلدارة

 .دراسة أي مسائل مهمة أو غتر مألوفة تتضمنها التقارير المالية .2

كة أو   .3 ها المدير المالي للشر ي قد يثتر
الفحص الدقيق للمسائل التر

ي ا 
ام ف  كة أو مراجع الحساباتمن يتول مهامه أو مسؤول االلتر   .لشر

ي المسائل الجوهرية الواردة   .4
التحقق من التقديرات المحاسبية ف 

ي التقارير المالية
 .ف 

الرأي   .5 وإبداء  كة  الشر ي 
ف  المتبعة  المحاسبية  السياسات  دراسة 

 .والتوصية لمجلس اإلدارة بشأنها 

 
 :الداخلية المراجعة  ➢

اإلجراءات  المراجعة تقاريردراسة   .1 تنفيذ  ومتابعة  الداخلية 

 .التصحيحية عىل ضوء الملحوظات الواردة عليها

أو  .2 الداخىلي  المراجع  وأنشطة  أداء  عىل  اف  واإلشر الرقابة 

كة إن وجدت، للتحقق من توافر  المراجعة إدارة ي الشر
الداخلية ف 

) تشكل   .1 من  العادية  3اللجنة  العامة  الجمعية  تعينهم  أعضاء  ثالثة   )
المجلس كة من غتر أعضاء  أو   للشر المساهمير   التنفيذيير  سواء من 

ي الفقرات )
وط المحددة ف  هم ممن تتوفر فيهم الشر (  4(، )3(، ) 2غتر

 أدناه، 
يجب أن يكون لعضو اللجنة تأهيل علمي مالئم باإلضافة إل اإللمام  .2

كة. بالجوانب ال  مالية واإلدارية وبطبيعة أعمال الشر
ي   .3

ف  أو  كة،  الشر ي 
ف  التنفيذيير   اإلدارة  مجلس  أعضاء  من  يكون  أال 

أو   ي 
فت  بعمل  يقومون  ممن  أو  كة،  الشر عليها  تسيطر  ي 

التر المنشآت 
كة.  ي الشر

 إداري ف 
 إذا توافرت   .4

ً
، ويعتت  العضو مستقال

ً
أن يكون عضو واحد منها مستقال

وط التالية:   فيه الشر
 

ي   •
ا لما نسبته خمسة ف 

ً
كة أو    المئةأال يكون مالك أو أكتر من أسهم الشر

كة أخرى من مجموعتها.   من أسهم شر

 لشخص ذي صفة اعتبارية يملك ما نسبته خمسة   •
ا
أال يكون ممثُل

ي  
من    المئة ف  أخرى  كة  شر أسهم  من  أو  كة  الشر أسهم  من  أكتر  أو 

 مجموعتها. 

كة    أال يكون له صلة قرابة مع أي من أعضاء  • ي الشر
مجلس اإلدارة ف 

كة أخرى من مجموعتها.  ي شر
 أو ف 

ي   •
ي األعمال والعقود التر

ة ف  ة أو غتر مباشر أال يكون له مصلحة مباشر
كة.   تتم لحساب الشر

ي   •
كة أو ف  ي الشر

التنفيذيير  ف  أال تكون له صلة قرابة مع أي من كبار 
كة أخرى من مجموعتها حتر الدرجة الثالثة.   شر

كة. أال يكون عضو   • كة أخرى من مجموعة الشر ي شر
 مجلس إدارة ف 

لدى   • ا 
ً
موظف الماضيير   العاميير   قد عمل خالل  يكون  أو  يعمل  أال 

مجموعتها،   من  أخرى  كة  أو شر معها  متعامل  أي طرف  أو  كة  الشر
الموردين،   أو كبار  الحسابات  لحصص    وأال كمراجعي  ا 

ً
مالك يكون 

. سيطرة لدى أي من تلك األطراف خالل العاميير  ال  ماضيير 



 
 

ح إدخالها عىل الئحة عمل لجنة   المراجعة مقارنة توضح التعديالت المقتر

كة ألف ميم ياء   واألجهزة الطبية  للمعداتشر
كة مساهمة بسجل تجاري رقم   ريال سعودي 70,000,000برأس مال قدره  4030186415شر

ي أداء األعمال والمهام الم
نوطة بها، وإذا  الموارد الالزمة وفعاليتها ف 

اللجنة فعىل   ، داخىلي مراجع  كة 
للشر يكن  إل   لم  توصية  تقديم 

كة مهنية تتول    .مجلس اإلدارة بشأن الحاجة إل تعيينه أو تعيير  شر

 .  مهام المراجع الداخىلي

إدارة  .3 بتعيير  مدير  اإلدارة  أو  المراجعة التوصية لمجلس  الداخلية 

اح مكافآته أو تعيير   كة مهنية تتول مهام    المراجع الداخىلي واقتر شر

اح أتعابها ونطاق عملها  .المراجع الداخىلي واقتر

 
ي  ➢  :مراجع الحسابات الخارج 

وعزلهم  .1 الحسابات  مراجعي  شيح  بتر اإلدارة  لمجلس  التوصية 

استقاللهم  من  التحقق  بعد  أدائهم،  وتقييم  أتعابهم  وتحديد 

وط التعاقد معهم  .ومراجعة نطاق عملهم وشر

كة وأعماله، والتحقق من عدم  مراجعة خطة مراجع ح .2 سابات الشر

أعمال نطاق  عن  تخرج  إدارية  أو  فنية   
ً
أعماال المراجعة،  تقديمه 

 .وإبداء رأيها حيال ذلك

كة  .3  .اإلجابة عن استفسارات مراجع حسابات الشر

المالية   .4 القوائم  الحسابات وملحوظاته عىل  مراجع  تقرير  دراسة 

 .ومتابعة ما اتخذ بشأنها

 

عضوية   • مكافأة  عىل  عالوة  كة  الشر من  مالية  مبالغ  يتقاض   أال 
 المجلس أو أي من لجانه. 

تمارس   • أخرى  كة  المراجعة لشر لجنة  ي عضوية 
 
العضو ف أال يشارك 

 نفس النشاط. 

 مع مصلحة   •
ً
ي أي نشاط قد يكون متعارضا

 
أن يمتنع عن الدخول ف

ي أحد  
 
 لها، أو أن يتجر ف

ً
كة أو منافسا فروع النشاط الذي تزاوله  الشر

كة.   الشر

ن أو إعفاء أعضاء اللجنة ومدة عضويتهم: المادة السابعة:  ومسؤولياتهرئيس اللجنة  المادة السابعة: مهام  تعيي 

هذه   يقوم ➢ حيثيات  وفق  عملها  أسلوب  بتحديد  اللجنة  رئيس 

لجنة الالئحة،   لرئيس  الرئيسية  المسؤوليات  تشمل  حيث 

 :  المراجعة ما يىلي

ام بالئحتها.  .1 اف عىل أعمال اللجنة وضمان االلتر   اإلشر

 . المراجعةلجنة تعيير  أمير  ش  .2

 إدارة أعمال اللجنة ومتابعتها بمساعدة أمير  الش.  .3

وأنها  .4 اللجنة،  تتخذها  ي 
التر والتوصيات  القرارات  سالمة  ضمان 

كة  الشر أهداف  تحقيق  مصلحة  ي 
ف  معرفية  أسس  عىل  مبنية 

اتيجية. وخططها   االستر

 . متابعة تنفيذ قرارات اللجنة وتوصياتها بالتنسيق مع أمير  الش  .5

دعوة اللجنة لالنعقاد، وتحديد وقت وتاري    خ ومكان كل اجتماع من  .6

مع  التنسيق  بعد  وذلك  األعمال،  وجدول  اللجنة،  اجتماعات 

 عن طريق أمير  ش اللجنة.  أعضاء اللجنة

 ل المجلس. رفع نتائج أعمال اللجنة وتوصياتها إ .7

والطويل   خطةإعداد   .8 القصتر  المدى  عىل  وعاتها  ومشر عملها 

 لرفعها 
ً
بالتنسيق مع أمير  ش اللجنة، وعرضها عىل اللجنة تمهيدا

 للمجلس بعد اعتمادها من اللجنة. 

اللجنة   .9 أنشطة  دورية عن  تقارير  أمير  ش   –إعداد  مع  بالتنسيق 

ن أعضاء اللجنة، ورفعها لمجلس اإلدارة بعد اعتمادها م  – اللجنة  

 ويرفق بهذه التقارير نسخ من محارص  اللجنة. 

 تمثيل اللجنة أمام المجلس أو أي جهة أخرى تستدعي ذلك.  .10

لعضوية   .1 أهليتهم  يرى  الذين  األعضاء  شيح  بتر اإلدارة  مجلس  يقوم 
وط   الشر لتعيينهم، وتتوافر فيهم  العادية  العامة  الجمعية  اللجنة إل 

ي 
 العضو. الواجب توافرها ف 

( ثالث سنوات أو مدة مجلس اإلدارة أيهما  3يتم تشكيل اللجنة لمدة ) .2
 أقرص. 

ي حال تم تعيينه من قبل الجمعية   .3
ي اللجنة ف 

يجوز إعادة تعيير  العضو ف 
 العامة العادية لدورة ثانية  

يتم إعفاء أي عضو من أعضاء اللجنة بقرار من الجمعية العامة العادية   .4
ي الحاالت التالية: 

 ف 

 ب العضو إعفائه من عضويته باللجنة. طل •

ي اللجنة أو سوء الترصف الذي   •
إساءة استخدام العضو لمنصبه ف 

كة.   بأهداف وسمعة الشر
ً
ا ه المجلس مرص   يعتت 

عذر   • دون  متتالية  اجتماعات  ثالث  الحضور  عن  العضو  تغيب 
 يقبله المجلس. 

عضو   • ي 
ف  توافرها  الواجب  وط  الشر من  ط  ألي شر العضو  فقد 

 اللجنة. 
د انتهاء مدة العضو أثناء مدة عمل اللجنة بسبب الوفاة أو االستقالة  عن .5

أو العجز أو اإلعفاء، يعير  المجلس عضو آخر لشغل المنصب الشاغر  
ي عضو اللجنة  

وط الواجب توفرها ف   بعير  االعتبار الشر
ً
ي اللجنة آخذا

ف 
ي أول اجتماع للجمعية العامة العادية. 

 عىل أن يعرض هذا التعيير  ف 

 واجبات عضو اللجنةالمادة الثامنة:  المادة الثامنة: مهام األعضاء ومسؤولياتهم 



 
 

ح إدخالها عىل الئحة عمل لجنة   المراجعة مقارنة توضح التعديالت المقتر

كة ألف ميم ياء   واألجهزة الطبية  للمعداتشر
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ام   ➢ ي اللجنة االلتر 
عىل أعضاء لجنة المراجعة عند ممارسة مهامهم ف 

 :  بما يىلي

ي أعمالها، وعىل  .1
 
ي حضور جلسات اللجنة والمشاركة الفعالة ف

 
االنتظام ف

يخطر   أن  غيابه  يستوجب  ما  يطرأ  الذي  بذلك، العضو  اللجنة  رئيس 
االجتماعات   ي 

ثلتر عن  يقل  ال  ما  حضور  عضو  عىل كل  يجب  بحيث 
 المنعقدة خالل السنة. 

كة.  .2 ي الشر
 عدم القيام بأي أعمال تنفيذية ف 

ومواكبة  .3 به،  المنوطة  األعمال  لمزاولة  الواجبة  العناية  يبذل  أن 
كة ، والتعاون عىل تحقيق  التطورات الحديثة المتعلقة بأعمال الشر

 اف اللجنة. أهد
ء له قيمة ذات شأن من موظف أو تابع أو عميل   .4 ي

أال يقبل العضو أي سر
كة، قد تؤدي إل ضعف االستقاللية   أو مورد أو ممن له عالقة عمل بالشر

ي عضوية اللجنة. 
 
 والموضوعية ف

كة،  .5 ي تمت بينه وبير  الشر
اإلفصاح لمجلس اإلدارة عن العمليات التر

ي تربطه بمجلس وطبيعة تلك العالقة، كما  
يفصح عن العالقة التر

كة.  ي الشر
 اإلدارة والمديرين التنفيذيير  ف 

 

ي أعمالها، وعىل  .1
 
ي حضور جلسات اللجنة والمشاركة الفعالة ف

 
االنتظام ف

 العضو الذي يطرأ ما يستوجب غيابه أن يخطر رئيس اللجنة بذلك. 
كة.  .2 ي الشر

 
 عدم القيام بأي أعمال تنفيذية ف

واجبة لمزاولة األعمال المنوطة به، ومواكبة التطورات أن يبذل العناية ال .3
كة.   الحديثة المتعلقة بأعمال الشر

اهة والعفة والصدق والموضوعية واالستقالل عند قيامه   .4 أن يتحىل بالت  
 بعمله. 

ف واألمانة.  .5 ي أعمال أو أنشطة مخلة بالشر
 
ك العضو ف  أال يشتر

ء له قيمة ذات شأن من موظف  .6 ي
أو تابع أو عميل  أال يقبل العضو أي سر

كة، قد تؤدي إل ضعف االستقاللية   أو مورد أو ممن له عالقة عمل بالشر
ي عضو اللجنة. 

 
 والموضوعية ف

كة،   .7 الشر وبير   بينه  تمت  ي 
التر العمليات  عن  اإلدارة  لمجلس  اإلفصاح 

ي تربطه بمجلس اإلدارة 
وطبيعة تلك العالقة، كما يفصح عن العالقة التر

كة. والمديرين  ي الشر
 
 التنفيذيير  ف

ن ش اللجنة  المادة التاسعة: مهام  مكافآت وتعويضات أعضاء اللجنة المادة التاسعة:  ومسؤولياته أمي 

لالجتماعات .1 والتنسيق  يكون    التحضتر  أن  الش دون  حق   ألمير  
 . التصويت

اللجنة وإعداد  .2 ، وتوثيقها   محارص  االجتماعات  حضور اجتماعات 
أعضاء   األعمال  ويبلغ  وجدول  الجلسات،  بمواعيد  اللجنة 

 لألعضاء، ويقوم بكافة األعمال اإلدارية الخاصة باللجنة. 
كة واالمتناع عن ممارسة أي نشاط قد   .3 المحافظة عىل أشار الشر

كة.   لمصلحة الشر
ً
 يكون معارضا

تزويد أعضاء اللجنة واألطراف ذات العالقة )عند الطلب( بنسخ  .4
 االجتماعات. من محارص  

 . اجتماعات اللجنةجمع التواقيع عىل محارص   .5
يرسل أمير  ش اللجنة كل مدة قائمة محدثة لسجل متابعة تنفيذ  .6

قرارات اللجنة وتوصياتها وذلك لضمان اطالع األعضاء عىل حالة 
 ومستجدات تنفيذ القرارات والتوصيات. 

ي ذلك جداول   .7
األعمال  االحتفاظ بجميع مستندات اللجنة، بما ف 

 والمحارص  وسجالت متابعة تنفيذ قرارات اللجنة وتوصياتها. 
ي   .8

ف  عليها  االتفاق  تم  ي 
التر والتوصيات  القرارات  تنفيذ  متابعة 

 اجتماعات اللجنة. 

يحدد مجلس اإلدارة بدالت و/أو المكافأة السنوية ألعضاء اللجنة  .1
يتماسر مع   السارية من بما  كات واألنظمة والتعليمات  الشر نظام 

جهات ذات العالقة عىل أن ال تقل مكافاة عضو اللجنة التنفيذية ال
 عن *** )****( ريال سعودي لكل عضو. 

ي بند ) .2
ي حالة إعفاء عضو اللجنة ألي من األسباب الموضحة ف 

( 7ف 
ي عضوية 4فقرة )

ي قضاها ف 
 للمدة التر

ً
( يتم احتساب مكافآته وفقا

 اللجنة. 
اإل  .3 مجلس  تقرير  ي 

ف  اإلفصاح  يتم  أن  المكافآت يجب  عن  دارة 
ي رصفت ألعضاء اللجنة. 

 والمزايا التر

ة: إدارة االجتماع والحضور  ن ش اللجنة المادة العاشر ة: اختصاصات رئيس اللجنة وأمي   : المادة العاشر

ي الجتماعاتها قبل بداية كل سنة مالية،  .1
تعتمد اللجنة الجدول الزمت 

خالل كل   ي 
نهان  بشكل  االتفاق  يتم  أن  تاري    خ عىل  عىل  اجتماع 

 االجتماع الالحق. 
ال يجوز ألي عضو من لجنة المراجعة أن يقوم بتفويض عضو آخر  .2

ي حالة تغيب رئيس اللجنة بالتالي  
للحضور أو التصويت عنه، إال ف 

قبل رئيس   منيتم تعيير  وتفويض مؤقت لعضو من أعضاء اللجنة  
 إلدارة ورئاسة االجتماع المحدد. اللجنة 

مراجعة دعوة من تراه مناسبا لحضور اجتماعاتها، يجوز للجنة ال  .3
بمحرص   ذلك  تثبيت  يتم  أن  لهذا  االجتماع  عىل  يكون  أن  دون   ،

اللجنة   .1 رئيس  ويقوم  للجنة،  رئيس  بانتخاب  اللجنة  أعضاء  يقوم 
جدول   ووضع  الالئحة،  هذه  حيثيات  وفق  عملها  أسلوب  بتحديد 
اف عىل   أعمالها، ويضمن له االستقاللية، ويتول رئيس اللجنة اإلشر

  :  إنجاز مهامها، وله عىل األخص ما يىلي

إدارة • ي 
موظف  أحد  يكون  أن  عىل  اللجنة  ش  أمير   المراجعة    تعيير  

كة.   الداخلية بالشر

دعوة اللجنة لالنعقاد، وتحديد وقت وتاري    خ ومكان كل اجتماع من   •
اجتماعات اللجنة، وجدول األعمال، وذلك بعد التنسيق مع أعضاء  

 اللجنة. 

 رئاسة اجتماعات اللجنة.  •

 رفع نتائج أعمال اللجنة وتوصياتها إل المجلس.  •
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كة ألف ميم ياء   واألجهزة الطبية  للمعداتشر
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بالتصويت حق  أي  المدعو  وتوصيات عىل    الشخص  قرارات 
 اللجنة. 

( خالل السنة 2يجب أال تقل اجتماعات اللجنة عن اجتماعير  ) .4
كة  . المالية للشر

 إذا طلب ذل .5
ً
ك رئيس اللجنة أو عضوين من تعقد اللجنة اجتماعا

، أو المجلس، عىل   ي أو المراجع الداخىلي أعضائها أو المراجع الخارج 
 أن يبير  طلب االجتماع األسباب الموجبة له. 

اللجنة   .6 السنة   –يتعير  أن تجتمع  ولمرة واحدة عىل األقل خالل 
،   –المالية   التنفيذيير  والمديرين  كة،  للشر ي  الخارج  المراجع  مع 

 عىل حده(، وذلك لمناقشة المواضيع ذات والمراجع ال
ً
داخىلي )كال

ي ذلك التقارير 
العالقة بالمهام والمسئوليات المنوطة باللجنة بما ف 

كة.   المالية أو اإلدارية للشر
أعضائها   .7 أصوات  بأغلبية  اللجنة  وتوصيات  قرارات  تصدر 

ي حالة تساوي األصوات يرجح الجانب الذي معه 
ين، وف  الحارص 
ي حالة وجود حالة جوز االمتناع عن التصويت  الرئيس، وال ي

إال ف 
ي التصويتاإلنابة   يجوز   وال تضارب مصالح 

 . ف 
يجوز ألي عضو التحفظ عىل أي قرار تتخذه اللجنة، عىل أن يبير    .8

ي دعته إل التحفظ، وإذا خرج أي عضو من 
األسباب األساسية التر

رارات اجتماع اللجنة قبل اختتامه فيقترص تحفظه إن وجد عىل الق
ي حرص   

ي حرص  مناقشتها عىل أن ينص المحرص  عىل البنود التر
التر

ي ذلك. 
 مناقشتها إذا أبدى رغبته ف 

 

اللجنة وخطة عملها ومشر  • موازنة  القصتر  إعداد  المدى  وعاتها عىل 
  
ً
والطويل بالتنسيق مع أمير  ش اللجنة، وعرضها عىل اللجنة تمهيدا

 لرفعها للمجلس بعد اعتمادها من اللجنة. 

بالتنسيق مع أمير  ش اللجنة    – إعداد تقارير دورية عن أنشطة اللجنة   •
ويرفق    – اللجنة،  أعضاء  من  اعتمادها  بعد  اإلدارة  لمجلس  ورفعها 

 ارير نسخ من محارص  اللجنة. بهذه التق

 تمثيل اللجنة أمام المجلس أو أي جهة أخرى تستدعي ذلك.  •
التصويت   .2 له حق  أن يكون  اجتماعاتها دون  اللجنة  أمير  ش  يحرص  

ويعد محارص  االجتماعات، ويبلغ أعضاء اللجنة بمواعيد الجلسات،  
اإلدارية   األعمال  بكافة  ويقوم  لألعضاء،  األعمال  الخاصة  وجدول 

التأهيل   اللجنة أن يكون لديه  اختيار أمير  ش  باللجنة، ويراع عند 
به،   المنوطة  بالمهام  القيام  من  تمكنه  ي 

التر العملية  ة  والخت  العلمي 
عن   واالمتناع  كة  الشر أشار  عىل  بالمحافظة  اللجنة  أمير  ش  م   

ويلتر
كة.   لمصلحة الشر

ً
 ممارسة أي نشاط قد يكون معارضا

 

: جدول األعمال وتوزي    ع الوثائق والمستندات المادة  :  الحادية عشر  اجتماعات اللجنة المادة الحادية عشر

عىل األقل خطة عمل   بشهر تعد اللجنة قبل بداية كل سنة مالية   .1
ي  
التر لألعمال   

ً
ووصفا اللجنة،  الجتماعات   

ً
زمنيا  

ً
جدوال تشمل 

زمة ستقوم بها خالل السنة القادمة عىل شكل برامج والمدة الال
 إلنجاز كل برنامج، وترفع هذه الخطة إل المجلس العتمادها. 

للجمعية  .2  
ً
سنويا  

ً
وتقريرا المجلس،  إل  دورية  تقارير  اللجنة  تقدم 

قامت   ما  تتضمن  كة،  للشر العادية  اللجنة  العامة  أعمال  به  من 
ما   ذلك  ي 

ف  بما  أو   ظهر ونتائجها،  أخطاء  أو  انحرافات  من  للجنة 
ي تصم

ي  نقاط ضعف مهمة ف 
يم أو تنفيذ نظام الرقابة الداخلية ف 

كة، وأن يتضمن التقرير ما تراه اللجنة من توصيات لمعالجة  الشر
نأوجه القصور بما  

ّ
كة   يمك من تطوير نظام الرقابة الداخلية للشر

 وتفعيله. 
حات يجب  .3 يرسل أعضاء لجنة المراجعة أو اإلدارة العليا أي مقتر

 مدة معينة من اجتماع اللجنة. وذلك قبل باللجنة    نقاشها ألمير  ش 
يحدد رئيس اللجنة جدول األعمال الخاص بكل اجتماع بالتنسيق   .4

أعضاء   أرسلها  ي 
التر الموضوعات  باالعتبار  آخذا  الش،  أمير   مع 

من  أنه  اللجنة  رئيس  يرى  آخر  موضوع  ألي  باإلضافة  اللجنة، 
 المناسب إدراجه. 

العالقة  .5 ذات  المستندات  جميع  بإرسال  اللجنة  ش  أمير   يقوم 
)إن  االجتماع  لحضور  المدعوين  وإل  األعضاء  إل  باالجتماع 

 األقل. عىل وجدوا( قبل موعد االجتماع بخمسة أيام عمل 
عن  .6 االمتناع  اللجنة  ألعضاء  يحق  الطارئة  الحاالت  باستثناء 

ي الوقت المحدد  التصويت إذا لم ترسل إليه الوثائق  
والمستندات ف 

ي محرص  االجتماع. 
 ويجب أن يثبت هذا ف 

سنة  .1 بداية كل  قبل  الجتماعاتها  ي 
الزمت  الجدول  اللجنة  تعتمد 

ي خالل كل اجتماع عىل تاري    خ 
مالية، عىل أن يتم االتفاق بشكل نهان 

 االجتماع الالحق. 
الدعوة .2 وتوجه  األقل،  عىل  سنة   كل 

ً
دوريا  

ً
اجتماعا اللجنة   تعقد 

االجتماع   موعد  قبل  اللجنة  رئيس  قبل  من  االجتماع  لحضور 
ويلزم  ووثائقه،  األعمال  جدول  بها  يرفق  األقل،  عىل  بأسبوع 

 الكتمال النصاب حضور أغلبية األعضاء. 
 إذا طلب ذلك رئيس اللجنة أو عضوين من  .3

ً
تعقد اللجنة اجتماعا

المجل  أو   ، الداخىلي المراجع  أو  ي  الخارج  المراجع  أو  ، أعضائها  س 
 عىل أن يبير  طلب االجتماع األسباب الموجبة له. 

ولمرة واحدة عىل األقل خالل السنة   – يتعير  أن تجتمع اللجنة   .4
،   – المالية   التنفيذيير  والمديرين  كة،  للشر ي  الخارج  المراجع  مع 

 عىل حده(، وذلك لمناقشة المواضيع ذات 
ً
والمراجع الداخىلي )كال

ي ذلك التقارير العالقة بالمهام والمسئوليات المن
وطة باللجنة بما ف 

كة.   المالية أو اإلدارية للشر
أعضائها   .5 أصوات  بأغلبية  اللجنة  وتوصيات  قرارات  تصدر 

ي حالة تساوي األصوات يرجح الجانب الذي معه 
ين، وف  الحارص 

 الرئيس، وال يجوز االمتناع عن التصويت أو اإلنابة فيه. 
لجنة، عىل أن يبير  يجوز ألي عضو التحفظ عىل أي قرار تتخذه ال  .6

ي دعته إل التحفظ، وإذا خرج أي عضو من 
األسباب األساسية التر

اجتماع اللجنة قبل اختتامه فيقترص تحفظه إن وجد عىل القرارات 
ي حرص   

ي حرص  مناقشتها عىل أن ينص المحرص  عىل البنود التر
التر

ي ذلك. 
 مناقشتها إذا أبدى رغبته ف 
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ينيب عنه غ .7  أن  اللجنة  لعضو  يجوز  اجتماعات ال  ي حضور 
ف  ه  تر

 اللجنة. 
: تعارض المصالح : توثيق محاضن اللجنة المادة الثانية عشر  المادة الثانية عشر

ي المصالح يجب  .1
إذا كان ألي عضو من لجنة المراجعة أي تعارض ف 

ي أي موضوع متعلق  
ة قبل بدء المناقشة ف  عليه اإلفصاح عنه مباشر

بتضارب المصالح، بحيث يتم إثبات ذلك بمحرص  االجتماع، وال 
أو  العالقة  الموضوع ذو  مناقشة  الحالة حضور  ي هذه 

ف  له  يجوز 
ي التصويت عليه.  

 المشاركة ف 
له إذ .2 فيجوز  مصالح  تعارض  ي 

ف  واقعا  إن كان  فيما  العضو  شك  ا 
 طلب الرأي واإلرشاد من رئيس لجنة المراجعة. 

إذا أفصح رئيس اللجنة أو نائبه عن وجود تعارض مصالح لديهم  .3
ي هذه 

البند رقم "واحد" ف  ي 
ي موضوع معير  وفقا لما تم ذكره ف 

ف 
وجود أحدهم المادة، فيتم تأجيل الموضوع إل اجتماع آخر وعدم  

 فيه. 
 
 
 
 
 

 :  توثق محارص  اجتماعات اللجنة كما يىلي
عند  .1 ويقوم  المناقشات،  أهم  االجتماع  خالل  اللجنة  ش  أمير   يدون 

من  إليه  التوصل  تم  ما  بتلخيص  موضوع  أي  مناقشة  من  االنتهاء 
 توصيات أو قرارات. 

، يدون فيها تاري    خ االجتماع   .2 ومكانه  يعد أمير  ش اللجنة مسودة المحرص 
المناقشات ونصوص التوصيات   ين والغائبير  وملخص  وأسماء الحارص 

ي توصلت إليها اللجنة. 
 والقرارات التر

ترسل مسودة المحرص  لجميع األعضاء، ويطلب منهم تزويد اللجنة بما  .3
 لديهم من مالحظات خالل أسبوع من تاري    خ إرساله. 

ي ترد من األع  .4
ي ضوء المالحظات التر

 
ضاء، ويرفع تعدل مسودة المحرص  ف

 به المالحظات. 
ً
 للرئيس مرفقا

، ويرسل   .5 ي
ي شكله النهان 

 
ي ضوء ما يوجه به رئيس اللجنة يعد المحرص  ف

 
ف

الستكمال  الالحق  اللجنة  اجتماع  ي 
 
ف عليهم  يعرض  أو  لألعضاء 

 التوقيعات. 
ش  .6 أمير   لدى  خاص  ملف  ي 

ف  المحرص   من  الموقعة  النسخة  تحفظ 
. اللجنة، ويرفق بها جميع الوثائق وال   مراسالت المتعلقة بالمحرص 

: محضن االجتماع :  المادة الثالثة عشر ي تصدر عنها: المادة الثالثة عشر
 خطة عمل اللجنة والتقارير التر

➢  :  توثق محارص  اجتماعات اللجنة كما يىلي

يدون أمير  ش اللجنة خالل االجتماع جميع المناقشات والقرارات  .1
ويقوم االجتماع،  خالل  تمت  ي 

أي عند    التر مناقشة  من  االنتهاء 
 موضوع بتلخيص ما تم التوصل إليه من توصيات أو قرارات. 

، يدون فيها تاري    خ االجتماع   .2 يعد أمير  ش اللجنة مسودة المحرص 
ين والغائبير  وسبب الغياب وملخص  ورقمه ومكانه وأسماء الحارص 
إليها   توصلت  ي 

التر والقرارات  التوصيات  ونصوص  المناقشات 
ي تمت وأي حاالت 

بات عمليات التصويت التر
ُ
اللجنة، باإلضافة ل
 تعارض للمصالح. 

تزويد   .3 منهم  ويطلب  األعضاء،  لجميع  المحرص   مسودة  ترسل 
 اللجنة بما لديهم من مالحظات خالل أسبوع من تاري    خ إرساله. 

ي ترد من األعضاء،  .4
ي ضوء المالحظات التر

تعدل مسودة المحرص  ف 
 به المالحظات. لرئيس اللجنة مرفويرفع 

ً
 قا

5.  ، ي
ي شكله النهان 

ي ضوء ما يوجه به رئيس اللجنة يعد المحرص  ف 
ف 

الالحق   اللجنة  اجتماع  ي 
ف  عليهم  يعرض  أو  لألعضاء  ويرسل 

 الستكمال التوقيعات. 
ي ملف خاص لدى أمير  ش  .6

تحفظ النسخة الموقعة من المحرص  ف 
. اللجنة، ويرفق بها جميع الوثائق والمراسالت المتعلقة بالم  حرص 

 
 
 

تعد اللجنة قبل بداية كل سنة مالية بثالثة أشهر عىل األقل خطة  .1
ي  
 لألعمال التر

ً
 الجتماعات اللجنة، ووصفا

ً
 زمنيا

ً
عمل تشمل جدوال

ستقوم بها خالل السنة القادمة عىل شكل برامج تقدر فيها التكلفة 
التقديرية والمدة الالزمة إلنجاز كل برنامج، وترفع هذه الخطة إل 

 جلس العتمادها. الم
 للجمعية  .2

ً
 سنويا

ً
تقدم اللجنة تقارير دورية إل المجلس ، وتقريرا

كة، تتضمن ما قامت من أعمال ونتائجها، بما  العامة العادية للشر
نقاط ضعف   أو  أو أخطاء  انحرافات  للجنة من  يتبير   ما  ي ذلك 

ف 
كة، وأن  ي الشر

الداخلية ف  الرقابة  تنفيذ نظام  أو  ي تصميم 
مهمة ف 
ن التقرير ما تراه اللجنة من توصيات لمعالجة أوجه القصور يتضم

كة وتفعيله.   بما يمكن من تطوير نظام الرقابة الداخلية للشر
يتعير  أن تكون اللجنة عىل حذر، عند إعداد تقاريرها، من احتمال   .3

ي  
ف  أو أخطاء  أو وجود غش  متعمدة،  نظامية  أعمال غتر  حدوث 

ي 
التر اإلدارية  أو  المالية  اللجنة التقارير  تكون  وأن  كة،  الشر تعدها   

هذه  بحدوث  تسمح  قد  ي 
التر الحاالت  أو  للفرص  متيقظة 

 العمليات. 
 

ي 
: النصاب القانونن  المادة الرابعة عشر

ن   الداخليي  ن  المراجعي  مع  المراجعة  لجنة  عالقة   : عشر الرابعة  المادة 
 : ن ن الخارجيي   والمراجعي 

 3من أصل    2ال يتم عقد اجتماعات لجنة المراجعة إال بحضور   .1
من   أو  اللجنة  رئيس  ين  الحارص  أحد  يكون  أن  عىل  األقل  عىل 

 االجتماع.  يفوضه من أعضاء لجنة المراجعة لرئاسة

التنسيق   .1 اللجنة أن تراقب العالقة بير  المراجعير  واإلدارة، ومدى  عىل 
ي العمل مع 

والتعاون بير  المراجعير  أنفسهم، بهدف تعزيز فعاليتهم ف 
الداخليير   المراجعير   من  كل  دور  بير   االختالف  أوجه  تحديد 

 .  والخارجيير 
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خالل   .2 من  االجتماع  ي 
ف  المراجعة  لجنة  عضو  مشاركة  يجوز 

للنصاب مكمال  ذلك  ويعد  الحديثة  االتصال  تقنيات   استخدام 
ي لالجتماع. 

 القانون 
 

استقاللية   .2 التحقق من  اللجنة  ، والتأكد من  عىل  الخارجيير  المراجعير  
مهنية عملية المراجعة، وذلك عن طريق عقد اجتماعات دورية، تبحث 
من خاللها شتر المواضيع ذات األهمية، وكذلك بالحصول عىل خطاب 

 لألنظمة والمعايتر المهنية المتبعة. 
ً
 منهم يؤكد استقالليتهم، وفقا

ي اختيار وإلغاء عقود المراجع .3
 
ي توضي اللجنة ف

 
كة، وف ير  الخارجيير  للشر
حالة تغيتر مراجعي الحسابات تقوم اللجنة بتحديد نوعية ونطاق خطة 
من  أسماء  ثالثة  شيح  بتر قيامها  إل  باإلضافة  المطلوبة،  المراجعة 
ي المملكة العربية السعودية، ومن 

 
المحاسبير  القانونيير  المرخص لهم ف

مال  ومدى  الفنية،  قدراتهم  تلخص  مذكرة  إعداد  لمصلحة  ثم  ءمتها 
كة، وذلك من واقع العروض المقدمة، ورفع التوصيات الالزمة إل  الشر

 المجلس. 
لها  .4 تقريره  يرفع  بحيث   ، الداخىلي للمراجع  األول  المرجع  اللجنة  تكون 

 .
ً
ة  مباشر

وأداء   .5 الداخليير   المراجعير   تقرير  مراجعة  عن  مسؤولة  اللجنة  تكون 
 .  المراجعير  الخارجيير 

 
 
 
 
 
 

ومتابعتها   والتوصيات  وإبالغها  القرارات  اتخاذ   : عشر الخامسة  المادة 

 وطلب المستندات 

 : افية: المادة الخامسة عشر  لجنة المراجعة والجهات اإلشر
 

ي  .1
ف  المشاركة  األصوات  بأغلبية  وتوصياتها  اللجنة  قرارات  تتخذ 

 االجتماع. 
رئيس   .2 معه  صوت  الذي  الجانب  يرجح  األصوات  تساوت  إذا 

 االجتماع أو من فوضه لرئاسة اجتماع اللجنة. 
يجوز للجنة أن تطلب من اإلدارات ذات العالقة بحضور االجتماع   .3

أو  القرار  اتخاذ  ليتم  إضافية  ومستندات  معلومات  أي  وتقديم 
 التوصية عىل معرفة ودراية. 

يجوز للجنة المراجعة عند الحاجة أن تكلف أحد أعضائها أو أن  .4
اإلدارة العليا من خالل رئيس مجلس اإلدارة بدراسة أو تطلب من  

تنفيذ أي من الموضوعات المطروحة عليها ومن ثم تزويد اللجنة 
 بنتائج الدراسة. 

ي حاالت وظروف معينة وطارئة  .5
المراجعة وف  لرئيس لجنة  يجوز 

يتعذر بها عقد االجتماع أن يطلب التصويت عىل قرار اللجنة عن 
أو  الهاتف  بواسطة  متاحة،   بعد  وسيلة  أي  أو  ي 

ون  اإللكتر يد  الت 
التصويت  ونتيجة  االجتماع  بمحرص   ذلك  تدوين  يتم  بحيث 

ي تم استخدامها بالتصويت. 
 والوسيلة التر

يقوم أمير  ش اللجنة بإبالغ قرارات وتوصيات اللجنة إل األطراف   .6
 ذات العالقة والمعنيير  بالموضوع ومتابعة تنفيذ تلك التوصيات. 

اللجنة أعمال    اللجنة برفع أي معوقات تواجه ستر   يقوم أمير  ش  .7
ي تنفيذ القرارات والتوصيات. 

ي ذلك أي تأختر ف 
 بما ف 

 

باإلضافة  واالستثمار  التجارة  وزارة  اف  إشر تحت  المساهمة  كات  الشر تقع 
 : كات المساهمة المدرجة، وبالتالي  لهيئة السوق المالية فيما يتعلق بالشر

تفرضه .1 ي 
التر بالمتطلبات  افية  األخذ  اإلشر الجهات  ا 

ألغراض اختيار المراجعير  الخارجيير  أو الداخليير  عىل  
 حد سواء. 

افية بأية معلومات أو بيانات ترى أنها   .2 تزويد الجهات اإلشر
كة.   ذات أثر هام عىل ستر عمليات الشر

الصادرة   .3 والقوانير   باألنظمة  اللجنة  أعضاء  إلمام جميع 
افية.   من الجهات اإلشر

: التقارير  ادسةالمادة الس  :  ادسةالمادة الس  عشر  الشية عشر

يتم إعداد تقرير نصف سنوي من قبل لجنة المراجعة ويرفع إل   .1
مجلس اإلدارة بحيث يتضمن التقرير جميع المعلومات المتعلقة 

ي  
التر البيانات  المحافظة عىل خصوصية وشية  اللجنة  أعضاء  يجب عىل 

كة.   يطلعون عليها والمتعلقة بأعمال الشر
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ي تم عقدتها لجنة المراجعة وجميع ما يتعلق  
بعدد االجتماعات التر

 ات والقرارات. بهذه االجتماعات من عدد الحضور والتوصي
لالجتماع   .2 اإلدارة  مجلس  أعضاء  اإلدارة  مجلس  رئيس  يدعو 

مالحظاتهم  إل  واالستماع  المراجعة  لجنة  تقارير  لمناقشة 
 وتوصياتهم. 

 

 

 

 :   صالحيات عمل اللجنة المادة السابعة عشر

 
والبيانات   والمعلومات  الوثائق  عىل كافة  االطالع  قيود،  وبدون  للجنة  يحق 

ي ترى  غتر  والتقارير والسجالت والمراسالت ومراجعتها، أو  
ذلك من األمور التر

ي  
 
ف الحق  لها  أن  اختصاصاتها، كما  وتقع ضمن  عليها  االطالع  أهمية  اللجنة 

تراه من   بمن  كة  داخل وخارجاالستعانة  مهامها، وعىل    الشر تأدية  ي سبيل 
 
ف

ي تكفل للجنة القيام بمهامها 
أن تطلب   ولها  المجلس اتخاذ كل اإلجراءات التر

كة لالنعقاد إذا أعاق المجلس عملها   من المجلس دعوة الجمعية العامة للشر

ار أو خسائر جسيمة كة ألرص   . أو تعرضت الشر
 

 

 :   مراجعة الالئحةالمادة الثامنة عشر

تخضع الئحة اللجنة إل المراجعة كل سنتير  وذلك كجزء من مراجعة فاعلية  
حوكمة المجلس، بحيث ال يجوز تغيتر أو إجراء أي تعديل عليها إال بقرار من  

 مجلس اإلدارة. 

 

 

 :   مكافآت وتعويضات أعضاء اللجنةالمادة التاسعة عشر

و/أو   .1 بدالت  اإلدارة  مجلس  ألعضاء  يحدد  السنوية  المكافأة 
والتعليمات  واألنظمة  كات  الشر نظام  مع  يتماسر  بما  اللجنة 

العالقة ذات  الجهات  من  عضو    مكافأةتقل    أال عىل    السارية 
آ 5,000)اللجنة عن    حضور   بدل سعودي    ال یر الف  ( خمسة 

رئيس  يستحق و   لكل عضو   االجتماع  جلسات  من  جلسة  كل  عن
قدرها   مكافأة سنوية  ألف  75,000)اللجنة  ( خمسة وسبعون 

سعودي   آخر  ريال  عضو  أي  سنو ويستحق  قدرھا    ةیمكافأة 
 سنويا. سعودي ريال ألف  أربعون( 40.000)

األسباب   .2 من  ألي  اللجنة  عضو  إعفاء  حالة  ي 
عةف  يتم    المشر

ي عضوية اللجنة.  احتساب
ي قضاها ف 

 للمدة التر
ً
 مكافآته وفقا

المكافآت   .3 عن  اإلدارة  مجلس  تقرير  ي 
ف  اإلفصاح  يتم  أن  يجب 

ي رصفت ألعضاء اللجنة. 
 والمزايا التر

 

ون:   العشر ن المادة  الداخليي  ن  المراجعي  مع  المراجعة  لجنة  عالقة 
ن  ن الخارجيي   والمراجعي 

 

ومدى  .1 واإلدارة،  المراجعير   بير   العالقة  تراقب  أن  اللجنة  عىل 
التنسيق والتعاون بير  المراجعير  أنفسهم، بهدف تعزيز فعاليتهم  

من   دور كل  بير   االختالف  أوجه  تحديد  مع  العمل  ي 
المراجعير   ف 

 .  الداخليير  والخارجيير 
، والتأكد   .2 عىل اللجنة التحقق من استقاللية المراجعير  الخارجيير 

اجتماعات  عقد  طريق  عن  وذلك  المراجعة،  عملية  مهنية  من 
 .  دورية، تبحث من خاللها شتر المواضيع ذات األهمية

كة،  .3 ي اختيار وإلغاء عقود المراجعير  الخارجيير  للشر
توضي اللجنة ف 

ي 
نوعية وف  بتحديد  اللجنة  تقوم  الحسابات  مراجعي  تغيتر  حالة   
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شيح ثالثة  ونطاق خطة المراجعة المطلوبة، باإلضافة إل قيامها بتر
ي المملكة العربية السعودية،   المراجعير  أسماء من  

المرخص لهم ف 
مالءمتها   ومدى  الفنية،  قدراتهم  تلخص  مذكرة  إعداد  ثم  ومن 

واقع من  وذلك  كة،  الشر ورفع    لمصلحة  المقدمة،  العروض 
 التوصيات الالزمة إل المجلس. 

يرفع تقريره   .4 ، بحيث  الداخىلي المرجع األول للمراجع  اللجنة  تكون 
 .
ً
ة  لها مباشر

تكون اللجنة مسؤولة عن مراجعة تقرير المراجعير  الداخليير  وأداء   .5
 .  المراجعير  الخارجيير 

 

ون:  افيةلجنة المراجعة والجهات اإل   المادة الواحد والعشر   شر

اف وزارة التجارة واالستثمار باإلضافة  كات المساهمة تحت إشر تقع الشر
 : كات المساهمة المدرجة، وبالتالي  لهيئة السوق المالية فيما يتعلق بالشر

 
افية ألغراض اختيار  .1 ي تفرضها الجهات اإلشر

األخذ بالمتطلبات التر
 المراجعير  الخارجيير  أو الداخليير  عىل حد سواء. 

افية بأية معلومات أو بيانات ترى أنها ذات أثر  .2 تزويد الجهات اإلشر
كة.   هام عىل ستر عمليات الشر

إلمام جميع أعضاء اللجنة باألنظمة والقوانير  الصادرة من الجهات  .3
افية.   اإلشر

 

 

ون:    الشية  المادة الثانية والعشر

ي  يجب عىل أعضاء اللجنة المحافظة عىل خصوصية وشية  
البيانات التر

كة.   يطلعون عليها والمتعلقة بأعمال الشر

 



 
 

كة ألف م�م �اء   واألجهزة الطب�ة  للمعدات�ش
كة مساهمة �سجل تجاري رقم   ر�ال سعودي 70,000,000برأس مال قدرە  4030186415�ش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . جدول أعمال اجتماع الجمع�ة العامة غ�ي العاد�ة  1
 م. 2021الما�ي تق��ر لجنة المراجعة للعام  2
ن ع 3  م. 2021العام الما�ي   ن ب�ان بما سيتم توز�عة من أر�اح نقد�ة ع� المساهمني
 . س�اسة مكافآت مجلس اإلدارة  4
ح 5  . الئحة عمل لجنة المراجعةإدخالها ع�   مقارنة توضح التعد�الت المق�ت
ح 6  . األسا�ي إدخالها ع� مواد النظام  مقارنة توضح التعد�الت المق�ت
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ح التعديالت  توضح مقارنة المقتر  
األساس   النظام مواد  عىل إدخالها    
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 المادة قبل التعديل   المادة بعد التعديل  

 التحويل: األوىلالمادة  التحويل: األوىلالمادة 

نظام   واألحكام  النظام  هذا  ألحكام   
ً
طبقا كات تحول  الشر

ـه ،  1437/ 01/ 28وتاري    خ    3الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 
المحدودة   الطبية  واألجهزة  للمعدات  ياء  ميم  الف  كة  شر
رقم تحت  جدة  بمحافظة  التجاري  بالسجل   المسجلة 

ذات 1430/ 02/ 14وتاري    خ    4030186415 كة  شر من  ـه 
كة مساهمة سعودية   لما يلي : مسؤولية محدودة إىل شر

ً
 وفقا

ط  كات تحول  الشر نظام  واألحكام  النظام  هذا  ألحكام   
ً
بقا

ـه  1437/ 01/ 28وتاري    خ    3الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 
كة الف ميم ياء للمعدات واألجهزة الطبية المحدودة  ، شر
رقم تحت  جدة  بمحافظة  التجاري  بالسجل   المسجلة 

ذات 1430/ 02/ 14وتاري    خ    4030186415 كة  ـه من شر
كة     مقفلةمساهمة سعودية    مسؤولية محدودة إىل شر

ً
وفقا

 لما يلي : 

كة  كة  المادة الثانية: أسم الشر  المادة الثانية: أسم الشر

كة الف ميم ياء للمعدات واألجهزة الطبية كة مساهمة )  شر شر
 (. سعودية

الطبية واألجهزة  للمعدات  ياء  ميم  الف  كة  كة  ) شر شر
 (. مقفلةمساهمة سعودية  

كة أغراض : الثالثةالمادة  كة : الثالثةالمادة  الشر  أغراض الشر

كة بمزاولة وتنفيذ األغراض التالية :   تقوم الشر

ذات  - المركبات  وإصالح  والتجزئة  الجملة  تجارة 
 المحركات والدراجات النارية. 

ات   - ومستحضر والطبية  الصيدالنية  المنتجات  بيع 
متاجر  ي 

فر بالتجزئة  الزينة  وأدوات  التجميل 
 متخصصة. 

البيع بالتجزئة األخرى خارج المتاجر واألكشاك  أنواع   -
 واألسواق. 

 أنشطة الصيدليات.  -
 أنشطة مستودعات األدوية.  -
 البيع بالتجزئة ألجهزة تقويم األعضاء.  -
والمستلزمات  - والمعدات  لألجهزة  بالتجزئة  البيع 

 الطبية. 
التجميل  - ات  ومستحضر للعطور  بالتجزئة  البيع 

 وصابون الزينة والبخور. 
بال - التجميل  البيع  ات  ومستحضر للعطور  جملة 

 وصابون التجميل. 
 بيع األدوية البيطرية ، يشمل المعدات البيطرية.  -
-  .) ر  البيع بالتجزئة الفوري أو إىل الباب ) الباعة الجائلي 
 البيع بالتجزئة للوكالء بالعمولة بدون محالت.  -
 البيع بالجملة للسلع الصيدالنيه والطبيه.  -

كة بمزاولة وتنفيذ األغراض التالية :   تقوم الشر
تجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات  -

 المحركات والدراجات النارية. 
ات   - بيع المنتجات الصيدالنية والطبية ومستحضر

ي متاجر  التجميل وأدوات الزين
ة بالتجزئة فر

 متخصصة. 
أنواع البيع بالتجزئة األخرى خارج المتاجر   -

 واألكشاك واألسواق. 
 أنشطة الصيدليات.  -
 أنشطة مستودعات األدوية.   -
 البيع بالتجزئة ألجهزة تقويم األعضاء.  -
البيع بالتجزئة لألجهزة والمعدات والمستلزمات   -

 الطبية. 
ات التجميل البيع بالتجزئة للعطور وم - ستحضر

 وصابون الزينة والبخور . 
 بيع األدوية البيطرية، يشمل معدات البيطرية.  -
البيع بالتجزئة الفوري أو إىل الباب )الباعة   -

 .) ر  الجائلي 
 البيع بالتجزئة للوكالء بالعمولة بدون محالت.  -
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 ميل. البيع بالجملة ألدوات التج -
 بيع األعشاب الطبية الطبيعية.  -
 أنشطة الصيدليات.  -
 أنشطة مستودعات األدوية.  -
 عيادات الطب البديل والتكميلي  -
ي متخصص  -  مجمع طب 
 مركز جراحة اليوم الواحد   -
ي عام  -  مجمع طب 
طبية   - عيادات  )مجموعة  االستشارية  العيادات 

 متخصصة( 
 مراكز التغذية  -

وفق   أنشطتها  كة  الشر وبعد وتمارس  المتبعة  األنظمة 
إن  المختصة  الجهات  من  االزمة  اخيص  التر عل  الحصول 

 وجدت. 

 
اخيص  كة أغراضها بعد الحصول عل التر وتمارس الشر

 الجهات المختصة. الالزمة من 
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