
 
 

 

لجنة املراجعة  ضوابط عملالتعديالت على   

 قبل التعديل   بعد التعديل  

 وجود عبارة: مؤسسة النقد العربي السعودي بديلها بـ: البنك املركزي السعودي ت

ول إزالة املقدمة واستبدالها بالباب األ  جود مقدمة بنفس عنوان الدليل و    

 تمت إضافة استناد إضافي في النص:  

ب مقترنة  الالئحة  بهذه  اإللتزام  التعاوني يجب  التأمين  شركات  مراقبة  نظام 

هـ والئحته التنفيذية    2/6/1424وتاريخ    32م/الصادر باملرسوم امللكي رقم  

إضافة إلى الئحة حوكمة الشركات املعدلة الصادرة عن مجلس هيئة السوق 

رقم   في   2019/ 20/5وتاريخ    2019/ 3/57املالية  املراجعة  لجان  والئحة 

التأمين   الصادرة  شركات  التامين  إعادة  شركات  املركزي  أو  البنك  عن 

 .
ً
 السعودي وأي متطلبات وتعليمات صدرت الحقا

 3لغرض: رقم ا

شركات التأمين التعاوني    مقترنه بنظام مراقبة  الئحةبهذه ال  لتزاميجب ااإل

امللكي باملرسوم  م/    الصادر  رقم  و 2/6/1424وتاريخ    32الكريم    الئحته ه 

 إلى  
ً
املعدلة الصادرة عن مجلس    كمة الشركاتحو   الئحة التنفيذية، إضافة

املالية السوق  متطلبات   20/5/2019وتاريخ    2019/ 57/ 3رقم    هيئة  وأي 

 .
ً
 وتعليمات صدرت الحقا

  تم التعديل لتصبح:

ومدة   املراجعة  لجنة  أعضاء  إختيار  قواعد  وفق  املراجعة  لجنة  تشكل 

وأسلوب العامة   عضويتهم  الجمعية  تصدرها  التي  املراجعة  لجنة  عمل 

 للشركة بناًء على توصيات املجلس.

 

: تشكيل اللجنة: 
ً
 الباب الثالث: أوال

 كل اللجنة بقرار من مجلس اإلدارة.شت

 التعديل لتصبح: تم

بعد   سنوات  ثالث  ملدة  املراجعة  لجنة  وأعضاء  رئيس  اإلدارة  مجلس  يعين 

 .
ً
 الحصول على عدم ممانعة البنك املركزي كتابيا

: تعيين العضاء ومدة عضويتهم:الباب الثالث
ً
 : ثانيا

لجنة   النظامية أعضاء  املوافقات  الحصول على  بعد  اإلدارة  يعين مجلس 

 املراجعة بحيث ال يقل عدد أعضائها عن ثالثة من خارج مجلس اإلدارة. 

 كما يلتمت إضافة بند خاص في الباب الثالث
ً
 ي: : خامسا

يستحق عضو اللجنة مكافأة سنوية تحدد بموجب قرار صادر عن مجلس 

 اإلدارة على أن تنسجم املكافأة مع حضور العضو الجتماعات اللجنة. 

 :
ً
 الباب الثالث: خامسا

 فأة السنوية لعضاء اللجنة. لم يتم إدارج بند خاص باملكا

: مهام اللجنة:  تمت إزالة هذا البند  
ً
 الباب الثالث: سادسا

 من مهام اللجنة التوصية ملجلس اإلدارة بتعيين الخبير اإلكتواري.  -

 


