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ً
کة  إدارة  من  حرصا    درجة   تحقیق   وبغرض   الحوکمة،   فاعلیة   رفع  عىل  الشر

 
  أهداف  الشفافیة، وتحقیق   من   عالیة

کة،  کة  تبنت  فقد  أدائها،  وتطویر  الشر  بناء  أعضائها  واختیار  المراجعة  الئحة عمل لجنة  الشر
ً
  والقدرة  الکفاءة  عىل  أ

ة   توافر   تکفل   بصورة   المراجعة،  لجنة   تمثیل   عىل ي   والعملیة  والمعرفة العلمیة  والقدرة   الخبر
  تسهم أن    شأنها   من   الت 

ي 
کة  کفاءة  رفع  ف  اتيجية    الشر تنظيم    والرقابية والتنظيمية والتشغیلیة،المالية  و االسب  اىل  الالئحة  وتهدف هذه 

  اختيار   وقواعد   ،عملها   ضوابط وإجراءات  إىل  ضافة إل با ،  وصالحياتها   مهامها   تحديد عمل لجنة المراجعة من خالل  

   وذلك   مکافآتهم   وتحدید   ،م ترشيحه  وكيفية  ،أعضائها 
ً
ي   الواردة   والضوابط  للمعایب    وفقا

کات  نظام   ف    والئحة  الشر

کات،  حوکمة  .ذات العالقة األخرى  واللوائح واألنظمة  الشر

 
 
ي  وت

كات المساهمة العامة المدرجة لما تقوم به من دور جوهري و العد لجنة المراجعة من اللجان الهامة ف  فّعال  شر

ي  
اف  ف  المراجعة الداخلية وعملية الرقابة الداخلية وتطوير النظم  و   الخارجية وإجراءات المراجعة    أعمال   عىل اإلشر

كة وتوافقها مع األنظمة ام الشر والمعايب  المتعارف عليها.    والخطط المتعلقة بهذه األنشطة ومتابعة تنفيذها والب  

كات السعودي أهمية خاصة للجنة المراجعة من  اوقد أولت أنظمة هيئة السوق الم  لية السعودية ونظام الشر

العامة   الجمعية  قبل  من  تشكيلها  )خالل  المادة  ألحكام   
ً
عملها    (101وفقا إطار  وتعزيز  كات  الشر نظام  من 

 وصالحياتها.  

 أهداف اللجنة المادة الثانية: 

الداخلية من خال  استيفاء التحقق من   • المراجعة  بإدارة ل مراجعة فاعلية  وكفاية أعمال  الخاصة  تيبات    الب 

 المراجعة الداخلية ومدى استيفائها وكفايتها.  

ي يتم تحديدها ورص     دها من خالل نش     ا الش     ركة  إدارة  بةالتحقق من اس     تجا  •
  وعمل اللجنة ط للمواض     يع الت 

 الخارجية والتحقق من استقاللها.    المراجعة خاصة أعمال المراجعة الداخلية و 

  بها المعمول    لياتاآلوقيم  ة المراجع  ة ال  داخلي  ة من خالل  وعمل   دور  ل  الش             رك  ة   قبول وتفهم  التحقق من  •

 مث  ل التقرير السنوي للمراجعة الداخلية.  

ي ال قياس •
كةوتقييم مستوى فعالية نظم الرقابة والمراجعة الداخلية ف   . شر

ام باألنظمة والقواني   والمعايب  والسياسات ذات العالقة بنطاق عمل ومهام ومسئوليات   • التحقق من االلب  

 اللجنة. 

 

 المسؤولیات المادة الثالثة: 



 

4 

 

لجنة المراجعة  عمل  الئحة   

اح  الالئحة  ومراجعة   إعداد   عن   مسؤولة   المراجعة   لجنة  • ات   واقب  ي   التغیب 
  لمجلس   مناسبة ورفعها   تراها   الت 

 .فیها للنظر   اإلدارة

  السیاسة، وتطویر   هذه   وتحدیث  إلصدار   المراجعة  لجنة  ومساندة  دعم  عن  مسؤولة  اإلدارة  مجلس   ي   ش أم •

ي  اإلجراءات
ي  تساعد  الت 

 .تطبیقها ف 

 إلقرارها.  العامة العادية الجمعية  عىلالئحة عمل لجنة المراجعة   تعرض  •

ي  المراجعةلجنة  •
کة ف  ي  ورد  ما   تنفیذ   عن  مسؤولة الشر

 . الالئحة هذه  ف 

 . بانتظام للتحقق من ممارستها األعمال الموكلة إليها   لجنة المراجعةيتابع مجلس اإلدارة عمل   •

 المراجع : الرابعةالمادة 

)م/   • رقم  الملكي  بالمرسوم  الصادر  كات  الشر بتاري    خ  3نظام  الموافق  1437/ 1/ 28(  م  2015/ 11/ 10ه 

 . م2020/ 02/ 25ه الموافق 1441/ 7/ 1المعدلة بقرار مجلس هيئة السوق المالية بتاري    خ 

كة • بتاري    خ    النظام األساسي للشر الموافق  1440/ 10/ 10الصادر   عىلي قرار 2019/ 6/ 13ه 
ً
بناءا الجمعية    م 

كة بتاري    خ الغب  عادية  العامة   .م2019/ 5/ 19ه الموافق  1440/ 9/ 14للشر

   الصادرة  التنظیمیة  واإلجراءات  الضوابط •
ً
کات  لنظام   تنفیذا کاتلا ب   الخاصة  الشر   المدرجة  المساهمة  شر

 .المالیة السوق  هیئة  الصادر من

كات  • بتاري    خ   (2017-16-8) رقم القرار  بموجب  المالية  السوق  هيئة مجلس عن الصادرةالئحة حوكمة الشر

 (2019-57-3) المعدلة بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم  م2017/ 2/ 13 ه الموافق1438/ 5/ 16

 .م2019/ 5/ 20الموافق ه 1440/ 9/ 15تاري    خ ب 

کةا حوکمة  الئحة  •  . لشر

 .سياسات واجراءات العضوية للجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة •

 الئحة إجراءات عمل مجلس اإلدارة.  •

شيحات والمكافآت.  •  الئحة لجنة الب 

 الحوكمة. الئحة لجنة  •

 

 

 اللجنة  تشكيل: الخامسة المادة
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كة  العادية  العامة  الجمعية  من  بقرار   المراجعة  لجنة  تشكل •  بناء  وذلك  للشر
ً
اح  عىل  ا   ، دارةإل ا  مجلس  من  اقب 

 .عضويتهم ومدة   ، أعضائها  ومكافآت عملها  وضوابط مهامها  القرار  ويتضمن

هم   من  أو   المساهمي     من  سواء  التنفيذيي     دارةإل ا  مجلس  أعضاء  غب    من  المراجعة   لجنة   تشكل • يجب  و   غب 

  إدارة   مجلس   عضو   بينهم   من   يكون   أن   عىل  ،خمسة  عىل  يزيد   وال   ثالثة   عن  اللجنة   أعضاء   عدد   يقل  ال أ

 . والمحاسبية المالية  بالشؤون  مختص   بينهم من  وأن يكون، مستقل

   المراجعة  لجنة  أعضاء  –  دارة إل ا  مجلس   ترشيح  عىل  بناء  –   العامة   الجمعية   تعي    •
ً
 :التالية  االختيار   لقواعد   وفقا

  المرشح لدى  يكون أن ▪
 
ات من  سجل  .المراجعة لجنة بمهام  العالقة ذات الخبر

كة  بأنشطة  جيد  إلمام  المرشح لدى  يكون أن ▪ ي  والمخاطر  وأعمالها  الشر
 .تواجهها  الت 

  أو   الجامعية   الشهادة   حملة  مثل   والمحاسبية   المالية   بالشؤون  مختصي     المرشحي     بي     من   يكون   أن ▪

ي  المهنية الزمالة 
 .المحاسبة ف 

   المرشح   يكون   أال  ▪
ً
   عمل   أن   الماضيي     العامي     خالل   له   سبق  أو )  موظفا

ً
كة  لدى   ( موظفا   بأي   أو   ، الشر

كة   أن   أو   ،العمالء   أو   الموردين  كبار   أو   الحسابات  كمراجع  ،بها   مرتبط  طرف  أي   أو   ، مجموعتها   ضمن  شر

  يكون 
ً
 .الماضيي    العامي    خالل األطراف تلك  من أي لدى سيطرة  لحصص  مالكا

خل   عمل   بارتكاب   حكم  المرشح  بحق   صدر   قد   يكون   أال  ▪ ف  م    واللوائح   لألنظمة  فمخال   أو   األمانة  أو   بالشر

ي 
ي  أو  السعودية العربية المملكة  ف 

 .آخر بلد   أي ف 

   اللجنة لعضوية المرشح  اختيار  يكون  أال  ▪
ً
 .العالقة ذات  والتعليمات واللوائح نظمةأل  مخالفا

   بينهم  من  اللجنة  أعضاء  يختار  •
ً
ي   ،اللجنة   عضوية  لمدة  رئيسا

تعشه    اللجنة  رئيس  غياب  حال  وف    عنأو 

ون  اللجنة أعضاءعن بعد يقوم   االجتماع  بتعيي    الحاض 
ً
 . لالجتماع رئيسا

 :اآلتية الحاالت بأحد  تنتهي   هعضويت  أن كما ،  ه تعيين  تاري    خ  من همهام تأدية ب   اللجنة عضو  يقوم  •

 .االدارة مجلس دورة انتهاء ▪

كة  بحق  االخالل  دون  وذلك ه، استقالت ▪ ي  االستقالة  وقعت إذا  بالتعويض الشر
 .مناسب غب    وقت ف 

ي  همهام  تأدية  من  هتمنع  جسدية  إعاقة أو  عقىلي   بمرض ه إصابت ▪
 .اللجنة ف 

ي  حكم  صدور  ▪
 . هدائني مع  تسوية اجراء هطلب أو  إعساره أو  هإفالس بإشهار  قضائ 

خل   عمل  بارتكاب  دانةإل ا ▪ ف  م  وير   أو   واألمانة   بالشر ي المعمول بها    واللوائح   األنظمة   بمخالفة   أو   بالب  
 
  ف

ي   أو  السعودية  العربية  المملكة
 .آخر  بلد   أي ف 

 :اآلتية األسباب  من  ألي  اللجنة  عضوية من  ه بإعفائ  العامة الجمعية  من قرار  صدور  ▪
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o تب   مما  ه وواجبات  هومهام هبمسؤوليات   هإخالل ر  ه علي يب  كة بمصلحة ض   .الشر

o وع عذر   دون  واحدة سنة  خالل  متتالية  اجتماعات  ثالثة  عن  ه تغيب  .مشر

o   ي   األسباب  من  أعاله  ذكر   ما   غب
  تجاه  المعزول  العضو   بحق  خالل إل ا  دون  وذلك   الجمعية؛   تراها   الت 

كة ي  أو  مقبول  غب    لسبب  العزل وقع إذا  بالتعويض  بالمطالبة  الشر
 .مناسب غب   وقت ف 

ي   هفقدان  ▪
   المقررة   المراجعة  لجنة   لعضوية   االختيار   قواعد   من  ألي   وقت  أي   ف 

ً
  هذه  بموجب   أو   نظاما

 .الالئحة

ها   أو   السابقة   الحاالت  بأحد  اللجنة  أعضاء   أحد   مركز   شغر   إذا  •  يعي     أن   للمجلس  كان  ،العضوية   مدة   أثناء   غب 

- 
ً
   عضو   -مؤقتا

ً
ي   ا
  والمشار   اللجنة  لعضوية  االختيار   قواعد   فيهم  تتوافر   ممن   يكون  أن  عىل،  الشاغر   المركز   ف 

ي 
ي   العادية   العامة  الجمعية  عىل  التعيي     يعرض  أن   عىل  ،الالئحة   هذه  إليهاف 

  ويكمل  إلقراره  لها   اجتماع  أول  ف 

 فه. سل مدة الجديد  العضو 

  للمجلس   جاز   ، االدارة  مجلس   دورة   بداية   مع   اللجنة  أعضاء  تشكيل   من  العادية  العامة  الجمعية  تتمكن  لم   إذا  •

ي   تتوافر   أن   عىل  -مؤقتة -  مراجعة   لجنة  تشكيل 
  والمشار   المراجعة  لجنة  لعضوية  االختيار   قواعد   أعضائها   ف 

ي   إليها 
   المؤقتة  اللجنة  تعمل  أن  عىل،  الالئحة  هذه  ف 

ً
  مكافأة   ها ؤ أعضا  ويمنح ،  الالئحة  هذه  ألحكام  وفقا

ي   المراجعة   لجنة  ألعضاء  السنوية  للمكافآت  المحدد   العامة  الجمعية  قرار   عىل  بناء  تحتسب
  تشكيل   تسبق  الت 

  تاري    خ   من   أشهر   ثالثة   عىل   تزيد   ال   مدة   خالل   لالجتماع   العامة   الجمعية   دارة إل ا   مجلس  ويدعو   ، المؤقتة  اللجنة

 .المراجعة لجنة لتشكيل  المذكورة؛  اللجنة تشكيل 

تراه مناسبا    قوم ت  • لها سواء من بي   أعضائها أو ممن  بتعيي   أمي   ش  كة للقيام  اللجنة  إدارة الشر من فريق 

ها وتوثيقها ومتابعة تنفيذ توصياتها وتوجيهاتها وقراراتها   باإلعداد الجتماعات وأعمال اللجنة وإعداد محاض 

  ت. دون أن يكون له حق التصوي

 

 

 

 

 

 اللجنة  تومسؤوليا مهام: السادسة المادة
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ي 
ي   جاء  ما   ضوء   ف 

كات  نظام   من   الرابع  الباب   ف  ي   المراجعة  للجنة  المنظمة   القواعد   ه علي  نصت  وما   ،الشر
  الئحة  ف 

كات حوكمة  :يىلي  كما   المراجعة لجنة ومسؤوليات مهام تكون  ، المالية السوق هيئة  عن  الصادرة الشر

 
ا
 المالية  التقارير : أول

ي القوائم المالية األولية الرب  ع   •
الرأي والتوصية    سنوية والسنوية قبل عرضها عىل مجلس اإلدارة وإبداءالنظر ف 

ي شأنها لضمان نزاهتها وعدالتها وشفافيتها 
   ف 

ي   الرأي   إبداء  •
السنوي   كان  إذا   فيما   الفت  كة  المالية   والقوائم  دارة إل ا  مجلس ل  التقرير  ومتوازنة    للشر عادلة 

وتتض المعلوماتومفهومة  ي    من 
وأدائها  تتيح  الت  كة  للشر الماىلي  المركز  تقييم  والمستثمرين   

للمس             اهمي  

اتيجيتها.   .ونموذج عملها واسب 

ي  االعتيادية  غب    المسائل دراسة •
 .األمر  لزم إذا  بخصوصها   والتوصية ، المالية  القوائم  تضمنتها  الت 

ي   البحث  •
ها   مسائل   أي   ف  كة   الماىلي   المدير   يثب  ام   مسؤول   أو   مهام   يتوىل  من   أو   للشر ي   االلب  

كة  ف    مراجع  أو   الشر

 .الحسابات 

ي  المحاسبية التقديرات من  التحقق •
ي  الواردة الجوهرية  المسائل ف 

 .المالية  التقارير  ف 

ي  المتبعة  والمحاسبية المالية السياسات  دراسة •
كة ف  ي  دارة إل ا  لمجلس والتوصية  الرأي  وإبداء الشر

 .شأنها ف 

 
 
 الداخلية  الرقابة نظم  دراسة: ثانيا

  الدورية   التقارير   خالل  من  فاعليتها   من  والتأكد   المخاطر   وإدارة   والمالية  الداخلية  الرقابة  نظم  ومراجعة  دراسة •

ها   أو   الداخلية  المراجعة   دارة إل    إدارة  وأنظمة   والمالية  الداخلية   الرقابة   نظم  وفاعلية  كفاية   مدى  عن  غب 

 .فيها الواردة  للمالحظات  التصحيحية جراءاتإل وا التوصيات تنفيذ  ومتابعة ، المخاطر 

ي   رأيها   يتضمن  دارة إل ا  لمجلس   تقرير   إعداد  •
 
  الجوهرية   األمور   لمعالجة   وتوصياتها   األنظمة   هذه  كفاية   مدى   ف

ي  تدخل   أخرى أعمال من  هب   قامت وعما  األنظمة  هذه لتطوير   أخرى توصيات  وأي
 .اختصاصها  نطاق   ف 

 
 
 الداخلية  المراجعة إدارة :  ثالثا

افإل ا • ي  فاعليتها  من والتحقق الداخلية  المراجعة  إدارة  أعمال عىل والمراقبة شر
 .ومسؤولياتها مهامها  أداء ف 

 .واعتمادها  الداخلية المراجعة  إدارة  مع السنوية المراجعة خطة دراسة •

  للمالحظات  التصحيحية  جراءاتاإل   تنفيذ   ومتابعة  ،الدورية  الداخلية   المراجعة  إدارة  تقارير   ومراجعة  دراسة •

 .فيها الواردة
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ي   ف والوص  التنظيمي   الهيكل   باعتماد   اإلدارة  لمجلس   التوصية  •
  من   والتأكد   ، الداخلية  المراجعة   دارة إل   الوظيف 

ي  استقالليتها 
كة التنظيمي  الهيكل  ف   .للشر

 .سنوي بشكل ه أدائ  وتقييم  ،الداخلية  المراجعة إدارة  مدير  عزل  أو  بتعيي    دارة إل ا لمجلس  التوصية  •

 
 
 الحسابات  مراجع : رابعا

شيح  دارةإل ا  لمجلس  التوصية • ،  أدائهم  تقييم  بعد   وذلك  ،أتعابهم   وتحديد   ،الحسابات  مراجعي   عزل  أو   بب 

وط عملهم نطاق   ومراجعة استقالليتهم  من والتأكد   .معهم التعاقد  وشر

ي   وذلك   المراجعة  أعمال   فعالية  ومدى   ،وموضوعيته   الحسابات   مراجع   استقالل   من   التحقق •
  القواعد   ضوء   ف 

 .لذلك  المنظمة والمعايب  

ي أداء مه   ام   ه    والتحقق   ،الحسابات   مراجع  إجراءات عمل  خطة   مراجعة •
من عدم  وجود تجاوز أو قص       ور ف 

 والتحقق من ع   دم قي   ام   ه بمه   ام تخرج عن نط   اق أعم   ال المراجع   ة، وإب   داء مرئي   اته   ا حيال ذلك.  

كة  حسابات مراجع استفسارات عن  جابةإل ا •  . همهام إداء من  ه لتمكين الالزم الدعم وتوفب   الشر

 .بشأنها اتخذ  ما   ومتابعة المالية  القوائم  عىل  ه ومالحظات  الحسابات مراجع  تقارير  دراسة •

 
 
ام  ضمان : خامسا ز  االلت 

ام  بشأن الرقابية  الجهات  تقارير   دراسة • كة  الب   كة  اتخاذ   من  والتأكد   ، والتعليمات  باألنظمة الشر  جراءاتإل ا  الشر

 .بشأنها  الالزمة

ام  من التأكد  • كة  الب    .العالقة ذات والتعليمات والسياسات واللوائح باألنظمة الشر

ح  والتعامالت  العقود   مراجعة • كة  تجري  ها   أن  المقب    دارةإل ا  لمجلس  الرأي  وإبداء  ،العالقة   ذوي  األطراف  مع  الشر

 .بشأنها

ي   اتخاذها   الالزم  جراءاتإل با  دارةإل ا  لمجلس  والتوصية   الرفع •
ي   المسائل   ف 

ورة  ترى   الت    إجراء   المجلس  اتخاذ   ض 

 .بشأنها

 
 
 الملحوظات  تقديم ترتيبات : سادسا

ي   المناسبة   اآللية   وضع •
ي   العاملي     يتمكن  خاللها   من  الت 

كة   ف    تجاوز   أي   بشأن   مالحظاتهم  تقديم   من   الشر

كة   الداخلية   نظمةأل ل ي   بما   للشر
 
كة  المالية   القوائم   بإعداد   العالقة   ذات  األنظمة   ذلك  ف   تضمن   أن   عىل  ،للشر

 .لها  ه تقديم بسبب المالحظة  مقدم  بحقوق  خاللإل ا عدم  ضمان اآللية  تلك
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ة  المناسبة جراءاتإل ا وضع • ي  المالحظات ومتابعة ، لمباشر
ي  العاملي    يقدمها  الت 

كة ف    استقاللية  وضمان ،الشر

 .جراءاتإل ا تلك

 اللجنة  صالحيات: السابعة المادة

  ،مهامها   تأدية من  المراجعة لجنة  لتتمكن
ً
 :اآلتية الصالحيات  لها  يكون  ، العالقة ذات واللوائح نظمة أل ل ووفقا

أي  ء  أال يقل عدد أعضا   عىل  تشكيل فريق عمل منبثق منها ألي غرض تراه مناسبا   لجنة المراجعةل  يحق •

فريق العمل المنبثق منها بعض صالحياتها  كما يحق لها منح ، ومحققا ألهدافها  ،  فريق عمل عن عضوين 

 وسلطاتها مت  ما 
ً
 . رأت ذلك مناسبا

أو جمعية المساهمي      يدخل تحت صالحياتها أو أي موضوع يطلبه مجلس اإلدارة   طالتحري عن أي نشا  •

 
ً
 . أو المراجعي   الخارجيي   تحديدا

وريا لمساعدة   • االستعانة بالمشورة القانونية والفنية من أية جهة خارجية أو استشارية مت  كان ذلك ض 

ي أداء مهامها. 
 اللجنة ف 

ي سبيل أداء مهامها:  تخت  •
كة ولها ف   ص لجنة المراجعة بمراقبة أعمال الشر

o كة سجالت عىل  االطالع طلب  .ووثائقها  الشر

o التنفيذية اإلدارة  أو  اإلدارة مجلس من  بيان   أو  إيضاح  أي  طلب. 

o كة   العامة  الجمعية  دعوة  اإلدارة  مجلس  من  أن تطلب   اإلدارة  مجلس   أعاق  إذا   لالنعقاد   للشر

ار أو   عملها   .جسيمة  خسائر   أو  تعرضت ألض 

o   فيهم بمن  كة  الشر ي  ومنسوئر  
الخارجيي   المراجعي    الداخليةمقابلة  المراجعة  إدارة    مدير 

    .لالستفسار منهم عن أعمال المراجعة وابداء أي مالحظات ضمن نطاق أعمالها

الم • إذا رفض  أو  اإلدارة،  المراجعة وقرارات مجلس  لجنة  توصيات  بي    تعارض  األخذ  إذا حصل  جلس 

كة وعزله وتحديد أتعابه وتقييم أدائه أو تعيي     مدير  بتوصية اللجنة بشأن تعيي   مراجع حسابات الشر

راتها، وأسباب عدم  إدارة المراجعة الداخلية ، فيجب تضمي   تقرير مجلس اإلدارة توصية اللجنة ومبر

 أخذه بها. 

كة نفقة  عىل-  المراجعة للجنة • اإلدارة   مجلس أعضاء بأحد   االستعانة اإلدارة، مجلس موافقة وبعد  -الشر

اء  من   تراه   بمن  أو   - المراجعة  لجنة   أعضاء  غب    من -  التنفيذيي     غب   ي   المختصي     أو   الخبر
دراسة    ف 

ي  الموضوعات
 ومسؤولياتها.  مهامها  ضمن تندرج الت 
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 اللجنة  عمل ضوابط : الثامنة المادة

 
ا
 وأمينها اللجنة رئيس اختصاصات : أول

 :التالية المهام  اللجنة رئيس يتوىل •

 .فاعليتها تعزيز  عىل  والعمل اللجنة  اجتماعات إدارة ▪

 .دارةإل ا ومجلس العامة الجمعية أمام  اللجنة تمثيل ▪

  يجب عىل رئيس اللجنة أو من ينيبه من اعضاء اللجنة حضور الجمعيات العامة لإلجابة عن أسئلة ▪

 .المساهمي   

 .اللجنة   أعضاء  مع   التنسيق   بعد   وذلك   ،االجتماع  ومكان   وتاري    خ   وقت   تحديد   مع   لالنعقاد   اللجنة   دعوة  ▪

ي  الموضوعات االعتبار  بعي    األخذ  مع األعمال جدول  إعداد  ▪
 .إدراجها  اللجنة أعضاء أحد  يرغب  الت 

  اتخاذ   من  اللجنة  تمكن   كافية  بمعلومات  مصحوبة  اللجنة   عىل  المعروضة  الموضوعات   تكون  أن   ضمان ▪

 .بخصوصها القرارات

ي  الوقت توافر   من التأكد  ▪
 .اللجنة اجتماع  أعمال  جدول   بنود  لمناقشة   الكاف 

ي   عضاءأل ل  الفعالة  المشاركة  تعزيز  ▪
  عىل   المطروحة  الموضوعات  دراسة  خالل  من   اللجنة  اجتماعات  ف 

ي  يسهم الذي  بالشكل  آرائهم  وبإبداء ،ومناقشتها  اجتماعاتها  أعمال جدول 
 .اللجنة أهداف تحقيق  ف 

ي   اللجنة  ألعضاء  والصحيحة   الكاملة  المعلومات   توافر   من   التأكد  ▪
  تأدية  من   لتمكينهم  المناسب؛   الوقت  ف 

 .مهامهم

 .اإلدارة لمجلس  أعمال من  هإلي توصلت وما  توصياتها  ورفع  اللجنة أنشطة عن  الدورية  التقارير  إعداد  ▪

 .اللجنة  عن الصادرة القرارات تنفيذ  متابعة  ▪

تيبات  وضع ▪  .اللجنة ألداء الدوري التقييم   جراءإل  الالزمة الب 

ز ش اللجنة مهام  تكون •  :يل   كما   أمي 

ح  ووضع ، اللجنة اجتماعات  تنسيق ▪  .اللجنة رئيس مع  بالتنسيق أعمالها  لجدول مقب 

  بنود   لدراسة  الالزمة   والوثائق   ،أعمالها   بجدول  وتزويدهم   االجتماعات  بمواعيد   اللجنة   أعضاء   تبليغ  ▪

 .اللجنة اجتماع

  يتوىل أمي   ش اللجنة رفع التقارير الدورية والمحاض  حول أنشطة وأعمال اللجنة إىل مجلس اإلدارة،  ▪

ي يمكن أن توكل إليه من قبل اللجنة
 .وتأدية جميع المهام االخرى الت 

ها  وإعداد  اللجنة اجتماعات  وتوثيق حضور  ▪ ي  وحفظها  محاض 
 .خاص سجل  ف 
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ي  ر والتقاري  والسجالت الوثائق  حفظ ▪
 .عنها تصدر  أو  اللجنة عىل  تعرض   الت 

ي  ، اللجنة إىل والمشورة  العون تقديم ▪
ي  المسائل ف 

 .اختصاصاتها ضمن  تندرج  الت 

ي أي من ق ▪
 .ارات اللجنة أو التصويت عليهار ال يحق ألمي   ش اللجنة المشاركة ف 

 
 
 اللجنة   عضو  واجبات: ثانيا

ام ▪ كات  نظام  بأحكام  االلب     والنظام   العالقة  ذات  واألنظمة  التنفيذية  ولوائحهما   المالية  السوق   ونظام   الشر

كة  األساسي  ي   المشاركة  أو   القيام  عن  واالمتناع  ه، لمهام  هممارست   عند   للشر
ار إل ا  هشأن   من   عمل  أي  ف    ض 

كة بمصالح  .الشر

  يكون أن ▪
ً
ي  الوقت  تخصيص  هوعلي ،ومسؤولياتها  اللجنة لمهام  مدركا

ي  بدوره  للقيام   الكاف 
 .تحقيقها  ف 

   ه بواجبات   القيام  ▪
ً
ي   تأثب    أي   عن   بعيدا كة  داخل   من   سواء  خارجر   تقديم  عدم   ه علي  يجب   كما   ،خارجها   أو   الشر

كة  مصالح عىل  الشخصية ه مصالح  .الشر

كة مع  تجارية  تعامالت  هل  شخص أي  من  الهدايا  قبول  عدم  ▪  .الشر

ام  لالجتماعات  التحضب   ▪ رات  إال   عنها   التغيب   وعدم  بحضورها   وااللب     رئيس   بها   يخطر   موضوعية   لمبر

  اللجنة
ً
 .اللجنة  وتقبلها  ، مسبقا

ي   الفعالة  المشاركة ▪
  أعمال   جدول   عىل  المطروحة   الموضوعات  دراسة  خالل  من   اللجنة  اجتماعات  ف 

 .ومناقشتها اجتماعاتها 

ي   التنظيمية  بالتطورات  المعرفة  تعزيز   عىل  العمل ▪
  اللجنة   بمهام  ،العالقة  ذات  والمواضيع  المجاالت  ف 

 .ومسؤولياتها

ي   بالتطورات  المعرفة  تعزيز   عىل  العمل ▪
كة  أنشطة   مجال   ف    العالقة  ذات  األخرى  والمجاالت  وأعمالها   الشر

 
 
 اللجنة  اجتماعات :  ثالثا

كة   اجتماعات خالل السنة  (4)بصفة دورية عىل أال تقل اجتماعاتها عن    اللجنة  تجتمع •   وذلك   ،المالية للشر

ي   لالجتماع  دعوتها   اللجنة  رئيس  عىل  يجب  كما   ،رئيسها   من  دعوة  عىل  بناء  
 
  عىل   ومنها   االستثنائية  الحاالت  ف

  إدارة  مدير   أو   الحسابات  مراجع  أو   اللجنة  أعضاء  من   عضوين   أو   اإلدارة   مجلس  ذلك  طلب   إذا   المثال   سبيل

ي  االجتماع لدعوة الموجبة  األسباب توضيح  مع ذلك الظروف تطلبت  إذا  أو  الداخلية المراجعة
 .االستثنائ 
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  اجتماع   لحضور   الدعوة  هوتوج  ه، بدايت  قبل   الماىلي   العام  اجتماعات  أعمال  وجدول   تواري    خ   اللجنة  تعتمد  •

  الالزمة   والمعلومات   والوثائق   األعمال   جدول   االجتماع  بدعوة   ويرفق  ، األقل  عىل  أيام   (5    )ب   موعده   قبل   اللجنة

 .بشأنها القرارات واتخاذ  اللجنة  اجتماع عىل  المعروضة الموضوعات لمناقشة 

ي   يجوز  •
   ، األقل  عىل  أيام   (3    )ب   موعده   قبل  االجتماع  لحضور   الدعوة  ه توجي  االستثنائية   الحاالت   ف 

ً
  ووفقا

ي  المحددة  الدعوة  جراءاتإل 
 .الالئحة هذه  ف 

ي   اجتماعاتها   اللجنة   تعقد  •
كة   مركز   ف  ،   الشر  بعد موافقة  الرئيسي   المركز   خارج  تجتمع   أن  لها   ويجوز   الرئيسي

    مجلس
ً
اضيا اإلدارة، كما يجوز عقد إجتماعات لجنة المخاطر من خالل وسائل االتصال التقنية الحديثة إفب 

 عىلي موافقة لجنة الم
ً
 ألي ظروف طارئة تحتم ذلك بناءا

ً
 . راجعةوفقا

ط • ي -  اللجنة  ولعضو   اللجنة،  أعضاء  غالبية   حضور   االجتماع   لصحة  يشب 
ورة  حاالت  ف    الحضور من   -الض 

 . ذلك  عىل  اللجنة موافقة بعد   وذلك االتصال التقنية الحديثة  وسائل بإحدى  االستعانة خالل

ي   عضو   ألي   يحق   ال  •
  بدعوة   اال   اجتماعاتها   حضور   اللجنة  أعضاء  غب    من  التنفيذية  اإلدارة   أو   اإلدارة  مجلس  ف 

 . همشورت  عىل  الحصول أو  ه رأي  اىل لالستماع  اللجنة من

 .الداخلية  المراجعة  دارةإ مدير  ومع الحسابات مراجع  مع دورية   بصفة  اللجنة تجتمع •

ين   األعضاء  أصوات  بأغلبية  اللجنة  قرارات  تصدر  •   صوت   الذي   الجانب   يرجح  األصوات  تساوي  وعند   ،الحاض 

 .االجتماع رئيس همع

اض  اللجنة  لعضو  يحق  • اض يثبت  أن  عىل اللجنة  تتخذه   قرار  أي  عىل  االعب  ي   ضاحة  ه اعب 
  االجتماع محض   ف 

اض  أسباب  بيان  مع    القرار   هفي  يصدر   الذي  االجتماع   حضور   عن   ه غياب   يعد   وال   ه،اعب 
ً
  من   لإلعفاء  سببا

اض من ه تمكن عدم  أو  بالقرار  هعلم  عدم  ثبت  إذا  إال  المسؤولية  ة هعلي  االعب   . به هعلم  بعد   مباشر

 
 
 اللجنة اجتماعات   توثيق:  رابعا

 :يىلي  ما  تتضمن  أن عىل ،اللجنة  اجتماعات توثيق  محاض   اللجنة ش  أمي    يعد  •

 . هونهايت هبدايت ووقت  هوتاريخ االجتماع مكان ▪

ين  األعضاء  أسماء ▪ ين   وغب    الحاض    أعضاء  غب    من  االجتماع  لحضور   المدعوين  أسماء  بيان  مع  ،الحاض 

 .اللجنة

اضات وأسباب عليها  التصويت نتائج  بيان  مع اللجنة وقرارات مداوالت ▪  .وجدت إن االعب 

ي   الوقت  وتحديد   ،المتخذة  القرارات  تنفيذ   عن  المسؤولة  الجهة  تحديد  ▪
تها   الزمت   .متابعتها  وآلية  ،لمباشر
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  عىل  مالحظاتهم   إبداء  اللجنة   أعضاء   وعىل   ، اللجنة  ألعضاء  االجتماع   محض    مسودة   أمي   ش اللجنة   يرسل  •

 . هإلي  المشار  رسالإلا تاري    خ  من  عمل أيام  (5) أقصاها  مدة  خالل  -وجدت إن- المحض   مسودة 

أمي   ش    يرسل،  االجتماع  رئيس  موافقة  وبعد ،  المحض    مسودة  عىل  اللجنة  أعضاء  مالحظات  معالجة  بعد  •

  اللجنة  ألعضاء  التعديل بعد  المسودة  اللجنة
ً
ي  العتمادها   تمهيدا

 .التاىلي  اللجنة  اجتماع ف 

   االجتماع   محض    يحفظ  •
ً
ي   هب  المصحوبة  الوثائق  وجميع  االجتماع   أعمال  بجدول   مرفقا

  ه يوقع  خاص  سجل  ف 

 .وأمينها اللجنة رئيس

 
 
 اللجنة  أعمال متابعة: خامسا

ي   وذلك   ، اإلدارة   لمجلس   نتائج   من  ه إلي  توصلت  وما   توصياتها   اللجنة  رئيس   يرفع 
  تال    للمجلس   اجتماع  أول   ف 

 . اللجنة الجتماع 

 
 
 اللجنة   عمل  تقييم: سادسا

  فاعلية مستوى  المثال  سبيل  عىل  التقييم  عناض   تتضمن  أن عىل  دوري  بشكل  أعمالها  نتائج   بتقييم اللجنة  تقوم 

ي  اللجنة
تها  ف   .لها المحددة للمهام مباشر

 
 العادية  العامة للجمعية اللجنة تقرير : التاسعة المادة

كة.  • ي الشر
ي شأن مدى كفاية أنظمة الرقابة الداخلية ف 

 تصدر لجنة المراجعة تقرير سنوي يتضمن رأيها ف 

ي نظام   •
يجب أن يشتمل تقرير لجنة المراجعة عىل تفاصيل أدائها الختصاصاتها ومهامها المنصوص عليها ف 

كات ولوائحه التنفيذية، عىل أن يتضمن   ي مدى كفاية نظم الرقابة الداخلية والمالية  الشر
توصياتها ورأيها ف 

كة ي الشر
 .وإدارة المخاطر ف 

   اإلدارة   مجلس   يودع  أن  يجب  •
ً
ي   المراجعة   لجنة   تقرير   من   كافية  نسخا

 
كة الرئيسي   مركز   ف نشر   وأن   الشر ي   ي 

 
  ف

ي   الموقع
وئ  كة  اإللكب  ي   والموقع  للشر

وئ    العامة؛  الجمعية  النعقاد   الدعوةنشر    عند المالية    لهيئة السوق  اإللكب 

ي   المساهمي     من  يرغب  من  لتمكي   
  الجمعية   انعقاد   أثناء  التقرير   ملخص  ويتىل  نسخة منه  عىل  الحصول  ف 

 العامة. 

ة المادة  اللجنة  أعمال شية: العاشر

ام  اللجنة   عضو   عىل  يجب  ي   المعلومات  شية  عىل  بالمحافظة  االلب  
  وال   ،وثائق  من  هعلي  يطلع  وما   ه،ل  أتيحت  الت 

ي   حت  -  األحوال   من  حال  بأي  هل  يجوز 
  من   بذلك  هل  يضح  مالم  جهة  أو   فرد   ألي  بها   البوح  -ه عضويت  انتهاء  حال  ف 
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   يستعمل  أن   أو   ، االدارة  مجلس
ً
كة   ، للغب    أو   أقارب  ألحد   أو   ه ل  شخصية   منفعة  لتحقيق  المعلومات   هذه  من  أيا   وللشر

ي  الحق
ي   بالتعويض  همطالبت ف 

ي  جاء بما  خالل إل ا حال ف 
 .أمي   ش اللجنة عىل  ذلك   يشي كما   ،المادة  هذا  ف 

 المصالح  تعارض: الحادية عشر  المادة

ي   الحاالت  تجنب  العضو   عىل  يجب •
كة  مصالح  مع  ه مصالح  تعارض  إىل   تؤدي  الت    بتعارض   ويقصد   ، الشر

ة مصلحة وجود  المصالح ة غب   أو  مباشر ي  عضو   ألي مباشر
  ويكون  اللجنة أعمال جدول عىل مدرج موضوع  ف 

ي   (المصلحة  تلك   بتأثب    االعتقاد   أو )  التأثب    المصلحة  تلك  شأن  من
ض   الذي  اللجنة  عضو   رأي   استقاللية  ف    يفب 

  يكون أن
ً
ا  .المهنية  نظره  وجهة  عن  معبر

ي   تعارض  أي   للعضو   كان  إذا  •
ي   المصالح   ف 

  ذلك  عن   فصاحإلا   ه فعلي  ،اللجنة   أعمال   جدول  عىل   مدرج   موضوع  ف 

ثبت   أن  عىل  ،الموضوع  مناقشة   بدء   قبل ي   ذلك  ي 
ي   ه ل  يجوز   وال   االجتماعا   محض    ف 

  حضور   الحالة   هذه   ف 

ي  المشاركة أو  العالقة  ذي الموضوع مناقشة
 . هعلي  التصويت أو  ه مناقشت ف 

ة  مصلحة اللجنة لعضو  يكون  أن يجوز  ال  • ة  غب   أو  مباشر ي  مباشر
ي  واألعمال العقود  ف 

كة لحساب تتم الت    ، الشر

ي   ك يشب    أن   هل  يجوز   ال   كما 
كة  منافسة  هشأن   من  عمل  أي  ف  كة  ينافس  أن  أو   ، الشر ي   الشر

  النشاط  فروع  أحد   ف 

 . هتزاول  الذي

ي   همصلحت  عن   إفصاح  عن   اللجنة   عضو   ف تخل  إذا  •
ي   واألعمال   العقود   ف 

كة  لحساب   تتم  الت    قبل  سواء    الشر

   هتعيين
ً
ي   عضوا
كة   جاز   هعضويت  أثناء  أو   اللجنة  ف    العقد   بإبطال   المختصة  القضائية  الجهة  أمام  المطالبة  للشر

 لك. ذ  من هل   تحققت منفعة  أو  رب  ح أي بأداء  العضو  إلزام  أو  والتعويض 

ي   ه مشاركت  عن   فصاحإلا  عن   اللجنة   عضو   فتخل  إذا  •
كة  منافسة  ه شأن   من   عمل  أي   ف  كة   ينافس   أن   أو   ، الشر   الشر

ي 
 
كة  كان  ه،تزاول الذي  النشاط  فروع أحد  ف  .بالتعويض  المختصة القضائية الجهة  أمام هتطالب أن  للشر

كة   أصول   من  أي  من   -مباشر   غب    أو   مباشر   بشكل -  اللجنة   عضو   يستفيد   أو   يستغل  أن   يجوز   ال  •   معلوماتها   أو   الشر

ي   بعدم  القرار   اتخذ   وإن  حت  -  لدراستها   الخاضعة  االستثمارية  الفرص  أو 
  االستفادة  هل  يجوز   ال   كما   -بها   المض 

 . هعضويت انتهاء  بعد  حت    االستثمارية الفرص تلك من

ي  •
كة  يجوز   هفإن   ، االستثمارية   الفرص   من   اللجنة  عضو   استفادة   ثبوت   حال   ف    المطالبة  مصلحة  ذي   لكل   أو   للشر

  كما .  االستثمارية  الفرصة  تلك  من  تحققت  منفعة  أو   رب  ح  أو   عمل  أي  بإبطال  المختصة  القضائية  الجهة  أمام

كة يجوز   .المناسب  بالتعويض  المطالبة للشر
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ة المادة  اللجنة  أعضاء مكافآت: الثانية العاشر

   سنوية  مكافأة  اللجنة  عضو   يستحق •
ً
  وكبار عنه    المنبثقة  واللجان   اإلدارة  مجلس  أعضاء  مكافآت  لسياسة  وفقا

كة العامة  الجمعية من  المعتمدة التنفيذيي     .للشر

 .حضور جلسات اللجنة  بدالت  و  مكافآت من اللجنة أمي   ش   يتلقاه  ما  اإلدارة  مجلس  يحدد  •

ي  •
  اجتماعات  ثالثة   عن  التغيب   بسبب   اللجنة  عضوية  من  العضو   بإعفاء   العامة   الجمعية  من   قرار   صدور   حال   ف 

  تعويضات  أو  مكافآت أي  العضو  هذا  يستحق  فال   ، اإلدارة مجلس  هيقبل عذر  دون واحدة  سنة   خالل متتالية 

ة   عن ي   الفب 
ها   اجتماع  آخر   تىلي   الت  ي   والتعويضات  المكافآت  جميع   إعادة   هوعلي  حض 

  تلك  عن  ه ل  ضفت  الت 

ة  .الفب 

كة   يحق  • ر   عن   بالتعويض   المطالبة   للشر داد   بسمعتها   يلحق   الذي   الض    وتعويضات   مكافآت  من   ضف   ما   واسب 

كة  تحملتها   أخرى   ف تكالي  وأي ي   وذلك   ه، بمسؤوليات   العضو   قيام  لتسهيل   الشر
  عمل   العضو   ارتكاب  حال   ف 

خل ف  م  وير   أو   واألمانة   بالشر ي   واللوائح  األنظمة  بمخالفة  أو   بالب  
ي   أو   السعودية  العربية  المملكة  ف 

  بلد   أي   ف 

تب مما  ه وواجبات  هومهام هبمسؤوليات   للقيام ه إخالل عند  أو  آخر  ر  هعلي  يب  كة بمصلحة  ض   . الشر

ة المادة  الالئحة  وتحدیث مراجعة: الثالثة عشر

  بما  وتحديثها   تطويرها  بغرض  المراجعة   لجنة   وبتوصیة   اإلدارة   مجلس   قبل   من الدورية  للمراجعة   الالئحة   تخضع 

  من  قرار ب   إال   عليها   تعديل   أي  إجراء  يجوز   وال   ،المجلس  يراه  ما   ووفق  العالقة  ذات  واللوائح  األنظمة   مع   يتماسر 

 .قرارهاإل  العادية  العامة  الجمعية  عىل تعرض  ان عىل  ، اإلدارة مجلس

ة الرابعة المادة  اإلفصاح: عشر

 :
ا
 دور لجنة المراجعة اإلفصاح عن أول

  اجتماعاتها   وعدد   وأعضائها   ئيسها ور   ةاللجن  سمإ  ذكر   مع  المراجعة،  لجنة  الختصاصات  مختض   وصف •

 اجتماع.  لكل  لألعضاء  الحضور  انعقادها وبيانات وتواري    خ 

ي   مدير إدارة المراجعة الداخلية  تعيي     إىل   الحاجة  مدى  بشأن  المراجعة  لجنة  توصية •
 
كة  ف ي   الشر

 
عدم    حال  ف

 وجوده. 

ي   المراجعة  لجنة  توصيات •
ي   أو   اإلدارة،  مجلس  قرارات  وبي     بينها   تعارض  يوجد   الت 

  األخذ   رفض المجلس  الت 

كة  حسابات  مراجع  تعيي     بشأن  بها  المراجعة  مدير إدارة    أو تعيي     أدائه  وتقييم  أتعابه  وتحديد   وعزله  الشر

 بها.   األخذ  عدم   وأسباب التوصيات، تلك  ومسوغات ، الداخلية
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: اإلفصاح عن لجنة المراجعة
 
 ثانيا

ي   اإلدارة  مجلس   یفصح  أن  یجب 
لجنة   أعضاء  مکافآت  تحدید  وآلیات  الئحة ال  هذه   تفاصیل عن السنوي  تقریره  ف 

  مناصب  أو   أعمال  أي  مقابل  اللجنة  أعضاء  من  عضو   لکل  المدفوعة  والعینیة  المالیة  والمزایا   والمبالغ  ،المراجعة

 . استشاریة أو  إداریة أو  فنیة أو  تنفیذیة 

ة الخامسة المادة  النفاذ : عشر

عىلي مجلس   تطبيقها  مسؤولية وتقع  العادية  العامة الجمعية  من إقرارها  تاري    خ   من نافذة  ئحة ال لا هذه تكون  •

 .المراجعةولجنة  اإلدارة

المراجعة  وبمساندة -  اإلدارة  مجلس   يقوم  •   مالءمتها   من  للتأكد   بشكل دوري الئحة  ال  هذه   بمراجعة   -لجنة 

ات ي   للتغب 
كة  أعمال  طبيعة  عل  تطرأ   قد   الت  اتيجية،   الشر االسب  يعات  وأهدافها    ذات   والتنظيمات  والتشر

 .بخصوصها  العامة للجمعية والتوصية  العالقة،

كة  تعد هذه الالئحة مكملة للنظام األساسي  • كة، والسياسات المعتمدة لدى الشر كة، ونظام حوكمة الشر للشر

ي 
 .تخص مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عنه والت 

ي هذه الالئحة يطبق بشأنه األنظمة واللوائح ذات الصلة الصادرة من الجهات •
  كل ما لم يرد بشأنه نص ف 

 .المختصة

ي هذه الالئحة وتحل محل كل ما يتعارض معها من اج •
كة ءات وقراراترا تلع   .ولوائح داخلية للشر


