الئحة لجنة املراجعة
للشركة السعودية للطباعة والتغليف
قبل التعديل

بعد التعديل

تمهيد:
تعد لجنة املراجعة من اللجان الهامة في شركات املساهمة العامة املدرجة ملا تقوم به من دور
جوهري وفعال في أعمال املراجعة الداخلية والخارجية وعملية الرقابة الداخلية وتطوير
النظم والخطط املتعلقة بهذه األنشطة ومتابعة تنفيذها والتزام الشركة وتوافقها مع األنظمة
واملعايير املتعارف عليها في اململكة العربية السعودية .وقد أولت أنظمة هيئة السوق املالية
السعودية ونظام الشركات السعودي أهمية خاصة للجنة املراجعة من خالل تشكليها من قبل
ً
الجمعية العامة للمساهمين وفقا ألحكام املادة ( )101من نظام الشركات وتعزيز إطار عملها
وصالحياتها.
وقد تم تطوير هذه الالئحة في ضوء نظام الشركات السعودي وأنظمة هيئة سوق املالية وعلى
رأسها الئحة حوكمة الشركات ومشاريع اللوائح األخرى ذات العالقة.
وفيما يلي أبرز أهداف اللجنة:
أهداف اللجنة:
التحقق من استيفاء وكفاية أعمال املراجعة الداخلية من خالل مراجعة فاعلية الترتيبات
الخاصة بإدارة املراجعة الداخلية ومدى استيفائها وكفايتها.
التحقق من االستجابة الكاملة من قبل إدارة الشركة للمواضيع التي يتم تحديدها ورصدها
من خالل نشاط وعمل اللجنة ،خاصة أعمال املراجعة الداخلية والخارجية والتحقق من
استقاللها.
ل
التحقق من قبو وتفهم الشركة لدور عمل وقيمة املراجعة الداخلية من خالل مختلف
اآلليات املتوفرة مثل التقرير السنوي للمراجعة الداخلية.
التحقق من االلتزام باألنظمة والقوانين واملعايير والسياسات ذات العالقة بنطاق عملها
ومهامها ومسئولياتها.
التحقق من قيام إدارة الشركة من وضع وتطبيق وتطوير النظم واإلجراءات املالئمة إلدارة
املخاطر التي تتعرض لها الشركة وبما ينسجم مع االستراتيجيات والسياسات ونوع وحدود
املخاطر املعتمدة من مجلس اإلدارة.
البند األول :ضوابط عضوية اللجنة
ً
تشكل لجنة املراجعة في الشركة السعودية للطباعة والتغليف (الشركة) وفقا للقواعد التالية:
أ .تشكيل لجنة املراجعة (اللجنة) بقرار من الجمعية العامة العادية للشركة وذلك بناء على
ً
اقتراح من مجلس اإلدارة وفقا ألحكام املادة ( )101من نظام الشركات.
ب .يجب أال يقل عدد أعضاء لجنة املراجعة عن ثالثة وال يزيد على خمسة ،ويكون من بينهم
مختص بالشؤون املالية واملحاسبية.
ج .أن تشكل عضوية اللجنة من أعضاء مجلس اإلدارة املستقلين أو غير التنفيذيين أو من
ً
املساهمين أو من غيرهم على أن يكون من بينهم عضو مستقل على األقل وأال تضم أيا من
أعضاء مجلس اإلدارة التنفيذيين أو أي من كبار التنفيذيين بالشركة.
د .ال يجوز ملن كان يعمل لدى مراجع حسابات الشركة خالل السنتين املاضيتين أن يكون
ً
ً
عضوا في لجنة املراجعة ،كما ال يجوز أن يكون رئيس مجلس إدارة الشركة عضوا في لجنة
املراجعة.
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ه .تكون مدة عضوية اللجنة ثالث سنوات تبدأ مع بداية دورة مجلس إدارة الشركة وتنتهي فترة
عضويتهم مع انتهاء دورة مجلس إدارة الشركة ،كما يجوز للمجلس إعادة ترشيحهم للجمعية
العامة للمساهمين لفترة أو فترات مماثلة أخرى.
ً
و .يختار أعضاء اللجنة من بينهم رئيسا للجنة على أن يكون من األعضاء املستقلين.
ً
ز .تقوم اللجنة بتعيين أمين سر لها سواء من بين أعضائها أو ممن تراه مناسبا من فريق إدارة
الشركة للقيام باإلعداد الجتماعات وأعمال اللجنة وإعداد محاضرها وتوثيقها ومتابعة تنفيذ
توصياتها وتوجيهاتها وقراراتها دون أن يكون له حق التصويت على توصياتها وتوجيهاتها وقراراتها.
البند الثاني :اجتماعات وضوابط إجراءات عمل اللجنة
أ ).تجتمع لجنة املراجعة بصفة دورية وذلك بواقع (أربع مرات في السنة) على األقل ،وكلما دعت
الحاجة إلى ذلك ،ويجب إعداد محاضر اجتماعاتها والتي تتضمن ملخص مناقشاتها وتوصياتها
وتوجيهاتها وقراراتها.
ب ).تجتمع لجنة املراجعة بصفة دورية مع مراجع حسابات الشركة ،ومع املراجع الداخلي
للشركة.
ج ).للمراجع الداخلي ومراجع الحسابات طلب االجتماع مع اللجنة كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
د ).يجوز للجنة أن تعقد اجتماعات استثنائية حسب ما تقتضيه الضرورة .كما يحق لرئيس
ً
اللجنة أو أغلبية األعضاء الدعوة لعقد اجتماع استثنائي وفقا ملا تقتضيه الحاجة ،ويكتمل
النصاب القانوني الجتماع اللجنة عند حضور أغلبية أعضائها.
هـ ).توجه الدعوة لحضور اجتماعات اللجنة كتابة من قبل رئيس اللجنة أو من يفوضه من
أعضاء اللجنة أو أمين سرها قبل سبعة أيام من موعد االجتماع ،كما يتم تزويد أعضاء اللجنة
بجدول أعمال االجتماع والعروض والوثائق الالزمة قبل فترة كافية من موعد االجتماع.
و ).في حالة تعذر حضور رئيس اللجنة يجوز له تفويض أحد أعضائها لترأس الجلسة املحددة.
ز ).في حالة تعذر حضور العضو الجتماع اللجنة أصالة ،يتم بذل الجهد الكافي لتمكين العضو
من الحضور من خالل االستعانة بوسائل االتصال الحديثة على سبيل املثال ال الحصر
( )Conference Callوفي هذه الحالة يكون حضور العضو بمثابة الحاضر أصالة.
ً ً
ح ).اإلنابة :في حالة تعذر حضور العضو أصالة يجوز للعضو إنابة عضوا آخرا من أعضاء
عضو واحد
اللجنة نيابة عنه وال يجوز لعضو اللجنة (الحاضر أصالة) أن ينوب عن أكثر من
ٍ
في حضور ذات االجتماع.
ي
صوت متساو ٍ  ،وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية آراء
ط ).التصويت :يكون لكل عضو في اللجنة
ٍ
األعضاء الحاضرين واملمثلين في االجتماع وعند تساوي األصوات يرجح الرأي الذي فيه رئيس
االجتماع.
ي ).يقوم أمين اللجنة بإعداد مسودة محضر اجتماع اللجنة وإرسالها ألعضاء اللجنة لالطالع
عليها وإبداء أي مالحظات عليها خالل سبعة أيام من تاريخ انعقاد اجتماع اللجنة عبر البريد
اإللكتروني ،وفي حالة عدم استالم أي مالحظات يعتبر ذلك إقرارًا باملوافقة عليها ،حيث ً
تثبت
ً
محاضر اجتماعات اللجنة كتابة في سجل خاص يوقع عليه رئيس اللجنة وأعضائها وأمين
سرها وتحفظ تلك املحاضر ضمن الوثائق الهامة للشركة.
ك ).يتابع مجلس اإلدارة أعمال وأداء اللجنة عبر رئيسها ومن خالل التقارير الدورية التي ترفع
إلى مجلس إدارة الشركة.
ل ).ال يحق ألي عضو في مجلس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية من غير أعضاء اللجنة حضور
اجتماعاتها إال إذا طلبت اللجنة االستماع إلى رأيه أو الحصول على مشورته.
البند الثالث :األبحاث والدراسات واملستشارون الخارجيون
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يجوز للجنة أن تقوم بعمل تحقيقات أو دراسات على املسائل الواقعة ضمن نطاق
مسؤولياتها ،أو تفويض من يقوم بذلك .ويجوز لها االستعانة على نفقة الشركة بجهة خارجية
استشارية متخصصة للقيام بمثل هذه االستشارات املستقلة متى ما رأت ذلك .كما تنفرد
اللجنة بسلطة تعيين أو االستغناء عن أي مستشار يساعدها على القيام بمسؤولياتها كما
تنفرد بسلطة املوافقة على أجور املستشار والشروط األخرى الخاصة بأتعابه على أن تتحمل
الشركة هذه النفقات.
البند الرابع :صالحيات لجنة املراجعة
ً
أ ).يحق للجنة تشكيل فريق عمل منبثق منها ألي غرض تراه مناسبا ومحققا ألهدافها ،كما
ً
يحق لها منح فريق العمل املنبثق منها بعض صالحياتها وسلطاتها متى ما رأت ذلك مناسبا على
أال يقل عدد أعضاء أي فريق عمل منبثق من هذه اللجنة عن عضوين.
ب ).التحري عن أي نشاط يدخل تحت صالحياتها أو أي موضوع يطلبه مجلس اإلدارة أو
جمعية املساهمين أو املراجعين الخارجيين تحديدا.
ج ).االستعانة باملشورة القانونية والفنية من أية جهة خارجية أو استشارية متى كان ذلك
ضروريا ملساعدة اللجنة في أداء مهامها على ان تتحمل الشركة كل تلك املصروفات.
د ).تختص لجنة املراجعة بمراقبة أعمال الشركة ولها في سبيل أداء مهامها:
 .1حق االطالع على سجالت الشركة ووثائقها.
 .2طلب أي إيضاح أو بيان من أعضاء مجلس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية.
 .3أن تطلب من مجلس اإلدارة دعوة الجمعية العامة للشركة لالنعقاد إذا أعاق عملها أو
كانت الشركة تتعرض ألضرار أو خسائر جسيمة.
 .4مقابلة املراجعين الخارجيين ومنسوبي الشركة بما فيهم املراجع الداخلي لالستفسار منهم
عن أعمال املراجعة وابداء أي مالحظات في نطاق أعمالها.
البند الخامس :مهام ومسؤوليات لجنة املراجعة
 .1دراسة تقارير املراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ اإلجراءات التصحيحية للمالحظات الواردة
فيها.
ُ
 .2الرقابة واالشراف (في نطاق مهامها وصالحيتها) على مدى فاعلية آليات الحوكمة التي تنظم
العالقة بين الشركة وشركاتها الفرعية وبما ال يتعارض مع مهام وصالحية أي لجنة أخرى
تشرف على تطبيق آليات الحوكمة بالشركة.
 .3مراجعة وإعادة تقييم مدى كفاية املهام والقواعد والضوابط التي تضمنتها هذه الالئحة من
وقت آلخر ،والتوصية بأي تغييرات مقترحة حولها ملجلس اإلدارة والذي يقوم بدراستها
والتوصية بشأنها للجمعية العامة للمساهمين.
 .4مراقبة أعمال الشركة والتحقق من سالمة ونزاهة التقارير والقوائم املالية وأنظمة الرقابة
الداخلية فيها ،وتشمل مهام اللجنة بصفة خاصة ما يلي:
 )1-4التقارير املالية:
أ ).النظر في القوائم املالية األولية الربع سنوية والسنوية قبل عرضها على مجلس اإلدارة وإبداء
الرأي والتوصية في شأنها وذلك للتحقق من نزاهتها وعدالتها وشفافيتها باإلضافة إلى أي
متطلبات أخرى تقتضيها األنظمة والقوانين واألعراف املهنية بهذا الشأن.
ب ).إبداء الرأي الفني بناء على طلب مجلس اإلدارة فيما إذا كان التقرير السنوي ملجلس اإلدارة
والقوائم املالية للشركة عادلة ومتوازنة ومفهومة وتتضمن املعلومات التي تتيح للمساهمين
واملستثمرين تقييم املركز أو الوضع املالي للشركة وأدائها ونموذج عملها واستراتيجيتها.
ج ).دراسة أي مسائل مهمة أو غير مألوفة تتضمنها التقارير املالية والحسابات.

يجوز للجنة أن تقوم بعمل تحقيقات أو دراسات على املسائل الواقعة ضمن نطاق
مسؤولياتها ،أو تفويض من يقوم بذلك .ويجوز لها االستعانة على نفقة الشركة بجهة خارجية
استشارية متخصصة للقيام بمثل هذه االستشارات املستقلة متى ما رأت ذلك .كما تنفرد
اللجنة بسلطة تعيين أو االستغناء عن أي مستشار يساعدها على القيام بمسؤولياتها كما
تنفرد بسلطة املوافقة على أجور املستشار والشروط األخرى الخاصة بأتعابه على أن تتحمل
الشركة هذه النفقات.
البند الرابع :صالحيات لجنة املراجعة
ً
أ ).يحق للجنة تشكيل فريق عمل منبثق منها ألي غرض تراه مناسبا ومحققا ألهدافها ،كما
ً
يحق لها منح فريق العمل املنبثق منها بعض صالحياتها وسلطاتها متى ما رأت ذلك مناسبا على
أال يقل عدد أعضاء أي فريق عمل منبثق من هذه اللجنة عن عضوين.
ب ).التحري عن أي نشاط يدخل تحت صالحياتها أو أي موضوع يطلبه مجلس اإلدارة أو
جمعية املساهمين أو املراجعين الخارجيين تحديدا.
ج ).االستعانة باملشورة القانونية والفنية من أية جهة خارجية أو استشارية متى كان ذلك
ضروريا ملساعدة اللجنة في أداء مهامها على ان تتحمل الشركة كل تلك املصروفات.
د ).تختص لجنة املراجعة بمراقبة أعمال الشركة ولها في سبيل أداء مهامها:
 .1حق االطالع على سجالت الشركة ووثائقها.
 .2طلب أي إيضاح أو بيان من أعضاء مجلس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية.
 .3أن تطلب من مجلس اإلدارة دعوة الجمعية العامة للشركة لالنعقاد إذا أعاق عملها أو
كانت الشركة تتعرض ألضرار أو خسائر جسيمة.
 .4مقابلة املراجعين الخارجيين ومنسوبي الشركة بما فيهم املراجع الداخلي لالستفسار منهم
عن أعمال املراجعة وابداء أي مالحظات في نطاق أعمالها.
البند الخامس :مهام ومسؤوليات لجنة املراجعة
 .1دراسة تقارير املراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ اإلجراءات التصحيحية للمالحظات الواردة
فيها.
ُ
 .2الرقابة واالشراف (في نطاق مهامها وصالحيتها) على مدى فاعلية آليات الحوكمة التي تنظم
العالقة بين الشركة وشركاتها الفرعية وبما ال يتعارض مع مهام وصالحية أي لجنة أخرى
تشرف على تطبيق آليات الحوكمة بالشركة.
 .3مراجعة وإعادة تقييم مدى كفاية املهام والقواعد والضوابط التي تضمنتها هذه الالئحة من
وقت آلخر ،والتوصية بأي تغييرات مقترحة حولها ملجلس اإلدارة والذي يقوم بدراستها
والتوصية بشأنها للجمعية العامة للمساهمين.
 .4مراقبة أعمال الشركة والتحقق من سالمة ونزاهة التقارير والقوائم املالية وأنظمة الرقابة
الداخلية فيها ،وتشمل مهام اللجنة بصفة خاصة ما يلي:
 )1-4التقارير املالية:
أ ).النظر في القوائم املالية األولية الربع سنوية والسنوية قبل عرضها على مجلس اإلدارة وإبداء
الرأي والتوصية في شأنها وذلك للتحقق من نزاهتها وعدالتها وشفافيتها باإلضافة إلى أي
متطلبات أخرى تقتضيها األنظمة والقوانين واألعراف املهنية بهذا الشأن.
ب ).إبداء الرأي الفني بناء على طلب مجلس اإلدارة فيما إذا كان التقرير السنوي ملجلس اإلدارة
والقوائم املالية للشركة عادلة ومتوازنة ومفهومة وتتضمن املعلومات التي تتيح للمساهمين
واملستثمرين تقييم املركز أو الوضع املالي للشركة وأدائها ونموذج عملها واستراتيجيتها.
ج ).دراسة أي مسائل مهمة أو غير مألوفة تتضمنها التقارير املالية والحسابات.

د ).البحث بدقة في أي مسائل يثيرها املدير املالي للشركة أو من يتولى مهامه أو مسؤول االلتزام د ).البحث بدقة في أي مسائل يثيرها املدير املالي للشركة أو من يتولى مهامه أو مسؤول االلتزام
في الشركة أو مراجع الحسابات.
في الشركة أو مراجع الحسابات.
هـ ).النظر في املوازنة التقديرية السنوية للشركة وإبداء أي مالحظات عليها ملجلس اإلدارة إن
وجدت.
و ).دراسة السياسات املحاسبية املتبعة في الشركة وإبداء الرأي والتوصية ملجلس اإلدارة في هـ ).دراسة السياسات املحاسبية املتبعة في الشركة وإبداء الرأي والتوصية ملجلس اإلدارة في
شأنها.
شأنها.
 )2-4املراجعة الداخلية:
 )2-4املراجعة الداخلية:
أ ).دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية واملالية وإدارة املخاطر في الشركة.
أ ).دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية واملالية وإدارة املخاطر في الشركة.
ب ).دراسة تقارير املراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ اإلجراءات التصحيحية للملحوظات ب ).دراسة تقارير املراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ اإلجراءات التصحيحية للملحوظات
الواردة فيها.
الواردة فيها.
ت ).الرقابة واإلشراف عل أداء وأنشطة املراجع الداخلي وإدارة املراجعة الداخلية في الشركة ت ).الرقابة واإلشراف عل أداء وأنشطة املراجع الداخلي وإدارة املراجعة الداخلية في الشركة
للتحقق من توافر املوارد الالزمة وفعاليتها في أداء األعمال واملهام املنوطة بها.
للتحقق من توافر املوارد الالزمة وفعاليتها في أداء األعمال واملهام املنوطة بها.
ث ).التوصية ملجلس اإلدارة بتعيين مدير وحدة أو إدارة املراجعة الداخلية أو املراجع الداخلي ث ).التوصية ملجلس اإلدارة بتعيين مدير وحدة أو إدارة املراجعة الداخلية أو املراجع الداخلي
واقتراح مكافآته.
واقتراح مكافآته.
 )3-4مراجع الحسابات:
 )3-4مراجع الحسابات:
أ ).التوصية ملجلس اإلدارة بتعيين مراجعي الحسابات وعزلهم وتحديد أتعابهم وتقييم أدائهم ،أ ).التوصية ملجلس اإلدارة بتعيين مراجعي الحسابات وعزلهم وتحديد أتعابهم وتقييم أدائهم،
بعد التأكد من استقاللهم ومراجعة نطاق عملهم وشروط التعاقد معهم.
بعد التأكد من استقاللهم ومراجعة نطاق عملهم وشروط التعاقد معهم.
ب ).التحقق من استقالل مراجع الحسابات وموضوعيته ،وعدالته ،ومدى فعالية أعمال ب ).التحقق من استقالل مراجع الحسابات وموضوعيته ،وعدالته ،ومدى فعالية أعمال
املراجعة ،مع األخذ في االعتبار القواعد واملعايير ذات الصلة.
املراجعة ،مع األخذ في االعتبار القواعد واملعايير ذات الصلة.
ً
ً
ج ).مراجعة خطة مراجع حسابات الشركة وأعماله ،والتحقق من عدم تقديمه أعماال فنية ج).مراجعة خطة مراجع حسابات الشركة وأعماله ،والتحقق من عدم تقديمه أعماال فنية أو
إدارية تخرج عن نطاق أعمال املراجعة ،وإبداء مرئياتها حيال ذلك.
أو إدارية تخرج عن نطاق أعمال املراجعة ،وإبداء مرئياتها حيال ذلك.
د ).اإلجابة عن استفسارات مراجع حسابات الشركة.
د ).اإلجابة عن استفسارات مراجع حسابات الشركة.
هـ ).النظر في تقارير مراجع الحسابات ومالحظاته على القوائم املالية وإبداء مرئياتها حيالها إن هـ ).النظر في تقارير مراجع الحسابات ومالحظاته على القوائم املالية وإبداء مرئياتها حيالها إن
وجدت ومتابعة ما أتخذ بشأنها.
وجدت ومتابعة ما أتخذ بشأنها.
 )4-4ضمان االلتزام:
 )4-4ضمان االلتزام:
أ ).مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من اتخاذ الشركة اإلجراءات الالزمة بشأنها .أ ).مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من اتخاذ الشركة اإلجراءات الالزمة بشأنها.
ب ).التحقق من التزام الشركة باألنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العالقة بنطاق ب ).التحقق من التزام الشركة باألنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العالقة بنطاق
عملها.
عملها.
ج ).مراجعة العقود والتعامالت املقترح أن تجريها الشركة مع األطراف ذوي العالقة وحاالت ج ).مراجعة العقود والتعامالت املقترح أن تجريها الشركة مع األطراف ذوي العالقة وحاالت
تعارض املصالح املحتملة إن وجدت ،وتقديم ما تراه بشأنها إلى مجلس اإلدارة.
تعارض املصالح املحتملة إن وجدت ،وتقديم ما تراه بشأنها إلى مجلس اإلدارة.
د ).مراجعة ومراقبة قيام إدارة الشركة بتقييم املخاطر التي تتعرض لها الشركة وإستراتيجية د ).مراجعة ومراقبة قيام إدارة الشركة بتقييم املخاطر التي تتعرض لها الشركة وإستراتيجية
ادارة املخاطر والضوابط الرقابية املتعلقة بها.
ادارة املخاطر والضوابط الرقابية املتعلقة بها.
ى
ى
ه ).الرفع إلى مجلس اإلدارة في نطاق عملها بما تراه من مسائل تر ضرورة اتخاذ إجراء بشأنها ،ه ).الرفع إلى مجلس اإلدارة في نطاق عملها بما تراه من مسائل تر ضرورة اتخاذ إجراء بشأنها،
وإبداء توصياتها بالخطوات التي يلزم اتخاذها.
وإبداء توصياتها بالخطوات التي يلزم اتخاذها.
البند السادس :تقريرلجنة املراجعة
البند السادس :تقريرلجنة املراجعة
ً
ً
تصدر اللجنة تقريرا سنويا ً يشتمل على خالصة وافية ألعمالها وأدائها وأبرز إنجازاتها وكيفية تصدر اللجنة تقريرا سنويا ً يشتمل على خالصة وافية ألعمالها وأدائها وأبرز إنجازاتها وكيفية
أداء اختصاصاتها ومهامها في ضوء ما تقتضيه األنظمة والقوانين من متطلبات ومعايير أداء اختصاصاتها ومهامها في ضوء ما تقتضيه األنظمة والقوانين من متطلبات ومعايير
ومحددات ملحتويات هذا التقرير ومتطلباته وبما يقتضيه العرف املنهي واملمارسات الجيدة ومحددات ملحتويات هذا التقرير ومتطلباته وبما يقتضيه العرف املنهي واملمارسات الجيدة
ً
ً
وذلك للعرض على الجمعية العامة للمساهمين وفقا للكيفية التي حددها نظام الشركات وذلك للعرض على الجمعية العامة للمساهمين وفقا للكيفية التي حددها نظام الشركات

السعودي أو أي أنظمة أخرها تصدرها الجهات املشرعة املختصة وأفضل املمارسات في هذا
الشأن.
البند السابع :ترتيبات تقديم امللحوظات:
يجب على لجنة املراجعة مراجعة الترتيبات التي تتيح للعاملين في الشركة تقديم مالحظاتهم
بشأن أي تجاوز في التقارير املالية أو غيرها بسرية .وعلى اللجنة التحقيق من تطبيق هذه
الترتيبات بإجراء تحقيق مستقل يتناسب من حجم الخطأ أو التجاوز وأن تتبنى إجراءات
متابعة مناسبة .وإتاحة الفرص للموظفين وأصحاب املصالح التبليغ عن الحاالت املخالفة
وحاالت الفساد عبر آلية منظمة بهذا الخصوص.
البند الثامن :سياسة مكافآت لجنة املراجعة:
تتكون مكافآت عضوية لجنة املراجعة بالشركة على النحو التالي:
ً
أ) يصرف لكل عضو مكافأة سنوية ويتم صرفها بشكل ربع سنوية بنهاية كل ربع وفقا للسنة
املالية التي تتبعها الشركة.
ب) يصرف لكل عضو بدل حضور عن كل اجتماع من اجتماعات اللجنة.
ً
ج) تحدد قيمة التعويضات /مكافأة أعاله وفقا لسياسة املكافآت والتعويضات ألعضاء مجلس
اإلدارة واللجان املنبثقة عنه واملعتمدة من قبل الجمعية العامة.
البند التاسع :أحكام ختامية (النشروالنفاذ والتعديل)
ً
يعمل بما جاء في هذا الالئحة ويتم االلتزام بها من قبل الشركة اعتبارا من تاريخ اعتمادها من
قبل الجمعية العامة للمساهمين وتنشر هذا الالئحة على موقع الشركة اإللكتروني لتمكين
املساهمين والجمهور وأصحاب املصالح من االطالع عليها .وتعديل محتويات هذه الالئحة –
حسب الحاجة – وذلك بناء على توصية من مجلس اإلدارة ،على أن يعرض أي تعديل مقترح
عليها على الجمعية العامة للمساهمين في أقرب اجتماع لها العتماده.

السعودي أو أي أنظمة أخرها تصدرها الجهات املشرعة املختصة وأفضل املمارسات في هذا
الشأن.
البند السابع :ترتيبات تقديم امللحوظات:
يجب على لجنة املراجعة مراجعة الترتيبات التي تتيح للعاملين في الشركة تقديم مالحظاتهم
بشأن أي تجاوز في التقارير املالية أو غيرها بسرية .وعلى اللجنة التحقيق من تطبيق هذه
الترتيبات بإجراء تحقيق مستقل يتناسب من حجم الخطأ أو التجاوز وأن تتبنى إجراءات
متابعة مناسبة .وإتاحة الفرص للموظفين وأصحاب املصالح التبليغ عن الحاالت املخالفة
وحاالت الفساد عبر آلية منظمة بهذا الخصوص.
البند الثامن :سياسة مكافآت لجنة املراجعة:
تتكون مكافآت عضوية لجنة املراجعة بالشركة على النحو التالي:
ً
أ) يصرف لكل عضو مكافأة سنوية ويتم صرفها بشكل ربع سنوية بنهاية كل ربع وفقا للسنة
املالية التي تتبعها الشركة.
ب) يصرف لكل عضو بدل حضور عن كل اجتماع من اجتماعات اللجنة.
ً
ج) تحدد قيمة التعويضات /مكافأة أعاله وفقا لسياسة املكافآت والتعويضات ألعضاء مجلس
اإلدارة واللجان املنبثقة عنه واملعتمدة من قبل الجمعية العامة.
البند التاسع :أحكام ختامية (النشروالنفاذ والتعديل)
ً
يعمل بما جاء في هذا الالئحة ويتم االلتزام بها من قبل الشركة اعتبارا من تاريخ اعتمادها من
قبل الجمعية العامة للمساهمين وتنشر هذا الالئحة على موقع الشركة اإللكتروني لتمكين
املساهمين والجمهور وأصحاب املصالح من االطالع عليها .وتعديل محتويات هذه الالئحة –
حسب الحاجة – وذلك بناء على توصية من مجلس اإلدارة ،على أن يعرض أي تعديل مقترح
عليها على الجمعية العامة للمساهمين في أقرب اجتماع لها العتماده.

