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 املادة األولى: التمهيد والتعريفات والهدف من اللجنة

لشركة أ .أ املراجعة  لجنة  عمل  الئحة  للتعمير  عدت  العامة    الرياض  للجمعية  املمنوحة  الصالحيات  على  بناء 

( وتاريخ  3بعد املائة من نظام الشركات الصادر باملرسوم امللكي رقم )م/   ىاملادة األول  ملساهمي الشركة بموجب

من الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة   ه وتعديالته، واملادة الرابعة والخمسون 1437/ 01/ 28

املالية بموج القرار رقم )السوق  م، املعدلة بقرار مجلس هيئة السوق  2017/ 2/ 13( وتاريخ  2017-16-8ب 

 ( رقم  )م2021/ 01/ 14(  2021-7-1املالية  والفقرة  حوكمة  2،  الئحة  من  واألربعون  السادسة  املادة  من   )

رقم   للتعمير  الرياض  شركة  إدارة  مجلس  قرار  بموجب  املعتمدة  وتاريخ    2021/ 9/ 5/ 16الشركة 

 م. 2021/ 07/ 13

يقصد بالكلمات والعبارات الواردة في هذه الوثيقة املعاني املوضحة أمامها ما لم يقض سياق النص خالف   .ب

 ذلك.

 الرياض للتعمير.في شركة  لجنة املراجعةالئحة عمل : الالئحة

 رياض للتعمير.: شركة ال الشركة

 .: مجلس إدارة الشركةاملجلس

التنفيذي في  الرئيس  تنفيذي  مسؤول  أعلى  القرارات  :  اتخاذ  في  األساسية  مسؤولياته  وتشمل  الشركة، 

الرئيسية، وإدارة العمليات الشاملة واملوارد، والعمل كنقطة االتصال الرئيسية بين مجلس اإلدارة وعمليات  

 .الشركات. كما أنه املسؤول عن تنفيذ استراتيجية الشركة

 .ة: هيئة السوق املالية في اململكة العربية السعوديالهيئة

 .في الشركة لجنة املراجعة: رئيس الرئيس

   األساس ي للشركة.  نظامال: األساس ي  النظام

 لجنة املراجعة.  : اللجنة

الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق املالية بموجب القرار رقم  :  الئحة حوكمة الشركات

وتاريخ  8-16-2017) ال 2017/ 13/2(  هيئة  مجلس  بقرار  املعدلة  )م،  رقم  املالية  (  2021-7-1سوق 

 ، وما يطرأ عليها من تعديالت.  م2021/ 01/ 14

قم  ر : الئحة حوكمة الشركة املعتمدة بموجب قرار مجلس إدارة شركة الرياض للتعمير  الئحة حوكمة الشركة

 م. 2021/ 13/07وتاريخ   2021/ 9/ 5/ 16

يرد في هذه    مرجع ملاتعد وثيقة " قائمة املصطلحات املستخدمة في لوائح هيئة السوق املالية وقواعدها"  كما  

 مصطلحات غير معرفة.   الوثيقة من
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 تهدف اللجنة إلى ما يلي:  .ج

 الختتا تتتتتتتتتتتتتتة  الترتيبتتات  فتتاعليتتة  مراجعتتة  خالل  من  التتداخليتتة  املراجعتتة  أعمتتال  وكفتتايتتة  استتتتتتتتتتتتت يفتتاء  من  التحقق .1

 .وكفايتها  اس يفائها  ومدى  الداخلية  املراجعة  بإدارة

 خا تتة  ،من خالل نشتتاو وعمل اللجنة تحدد وتر تتدمن استتتجابة إدارة الشتتركة للموااتتيع ال ي    التحقق .2

 .استقاللها من  والتحقق  والخارجية الداخلية  املراجعة  أعمال

  مثل  بها  املعمول   اآلليات خالل  من الداخلية  املراجعة وقيمة  وعمل لدور   الشتركة  وتفهم  قبول   من  التحقق .3

 .الداخلية للمراجعة  السنوي   التقرير

 .الشركة في الداخلية  واملراجعة  الرقابة نظم  فعالية  مستوى  وتقييم  قياس .4

واملعايير والستتتياستتتات ذات العالقة بنطاق عمل ومهام ومستتتئوليات    واللوائحمن االلتزام باألنظمة    التحقق .5

 .اللجنة

 املادة الثانية: الهدف من الالئحة

تهدف الالئحة إلى توايح اوابط وإجراءات عمل اللجنة، ومهامها، وقواعد اختيار أعضائها، وكيفية ترشيحهم، 

 حال شغور أحد مقاعد اللجنة.  ومدة عضويتهم، ومكافآتهم، وآلية تعيين أعضائها بشكل مؤقت في 

 املادة الثالثة: تشكيل اللجنة

من بينهم  على أن يكون من أربعة أعضتتتتتتتتتتتاء   -املجلسعلى اقتراح   بناء-من الجمعية العامة    بقراراللجنة    تشتتتتتتتتتتتكل .1

 
 
،  بالشتتتتتركة  التنفيذيين  كبار  من أي   أوالتنفيذيين   املجلسمن أعضتتتتتاء   عضتتتتتو مستتتتتتقل على األقل وأال تضتتتتتم أيا

 .يكون من بينهم مختص بالشؤون املالية واملحاسبيةوأن  

 في اللجنة، وال .2
 
الستتتتتتملتين املااتتتتتتيتين   خالليعمل  كانيعمل أو  يجوز ملن   ال يجوز أن يكون رئيس املجلس عضتتتتتتوا

 .في اإلدارة التنفيذية أو املالية للشركة، أو لدى مراجع حساباتها

للجمعية العامة للمستاهمين بإعادة    التو تيةللمجلس   ويجوز  ،قابلة للتجديدثالث ستنوات    اللجنة مدة  تكون  .3

 .أخرى ترشيحهم لفترة أو فترات مماثلة  

  بينهم من  اللجنة  أعضاء  يختار .4
 
 .للجنة  رئيسا

،  األقصتتتت    الحد  من أقل  أعضتتتتائها  عدد كان  أو العضتتتتوية  مدة  أثناء  اللجنة  عضتتتتوية  مقاعد أحد شتتتتغور   حال في .5

 أو أعضتتتتتتتتتاء بشتتتتتتتتتكل مؤقت في املركي أو املراكي الشتتتتتتتتتاغرة على أن يكون    يجوز للمجلس
 
  تعيين عضتتتتتتتتتوا

 
مستتتتتتتتتتوفيا

  العامة   للجمعية اجتماع  أول تتوفر فيهم الخبرة الكافية وأن يعرض هذا التعيين على   شتتتتتتروو العضتتتتتتوية وممن

 .املعين مدة سلفهالعضو  ويكمل  ،عليه  للمصادقة
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 من فريق إدارة الشتتتركة للقيام باإلعداد    اللجنة أمين ستتتر لها ستتتواء من بين  تعين .6
 
أعضتتتائها أو ممن تراه مناستتتبا

الجتماعات وأعمال اللجنة وإعداد محااتتتتتتتتتترها وتوثيقها ومتابعة تنفيذ تو تتتتتتتتتتياتها وتوجيهاتها وقراراتها دون أن 

 .التصويتيكون له حق 

ييرات تطرأ على ذلك  تشتتتتتتتعر الشتتتتتتتركة الهيئة بلستتتتتتتماء أعضتتتتتتتاء اللجنة و تتتتتتتفات عضتتتتتتتويتهم عند تعيينهم وأي تغ .7

 خالل املدة النظامية ال ي حددتها الئحة حوكمة الشركات.  

 :اللجنة عمل  وضوابط  وإجراءات  اجتماعات:  املادة الرابعة

أن   ولها  ،املالية للشتتتتتتتتتتتركةالستتتتتتتتتتتنة   على األقل خالل  مرات  أربع  بواقع  وذلك  دورية بصتتتتتتتتتتتفة  املراجعة لجنة  تجتمع .1

إعداد محااتتتتتتر اجتماعاتها تتضتتتتتتمن ملخص مناقشتتتتتتاتها وتوجيهاتها    ويجب ،ذلكدعت الحاجة إلى  كلماتجتمع  

 .وقراراتها  وتو ياتها

واحدة على   مرةللشتتتتتتتتتتتركة   الداخلي  املراجع  ومع ،الخارجي  الشتتتتتتتتتتتركة  حستتتتتتتتتتتابات  مراجع  مع  املراجعة لجنة  تجتمع .2

 .وكلما دعت الحاجة إلى ذلكاألقل في العام 

 الخارجي طلب االجتماع مع اللجنة كلما دعت الحاجة إلى ذلك.  الحسابات  ومراجع الداخلي  للمراجع .3

  أغلبية  أو  اللجنة  لرئيس يحق  كما  الضتتتتتترورة،  تقتضتتتتتتيه  ما  حستتتتتتب  استتتتتتت نائية  اجتماعات تعقد أن  للجنة يجوز  .4

   استتت نا ي اجتماع لعقد الدعوة  األعضتتاء
 
  اللجنة  الجتماع  القانوني  النصتتاب ويكتمل الحاجة، تقتضتتيه  ملا  وفقا

 .أعضائها أغلبية  حضور  عند

 أو  اللجنة  أعضتتتتتتتتتتتاء  من  يفواتتتتتتتتتتته من  أو  اللجنة رئيس قبل  من  كتابة  اللجنة  اجتماعات لحضتتتتتتتتتتتور  الدعوة  توجه .5

أعضتتتتتتتتتتتاء اللجنة بجدول أعمال االجتماع والعروض    ييودكما  االجتماع،  موعد  من  كافية مدة  قبل  ستتتتتتتتتتترها أمين

 .االجتماعوالوثائق الالزمة قبل فترة كافية من موعد  

 .املحددة الجلسة  لترؤس  أعضائها أحد تفويض  له يجوز   اللجنة رئيس  حضور  تعذر حالة في .6

   اللجنة في عضتتتو لكل  يكون  .7
 
،  تتتوتا

 
رين واملمثلين  وتصتتتدر قرارات اللجنة بلغلبية آراء األعضتتتاء الحااتتت   م ستتتاويا

 الجلسةفي االجتماع وعند تساوي األ وات يرجح الرأي الذي  وت له رئيس  

ستتتتتتر اللجنة بإعداد مستتتتتتودة محضتتتتتتر اجتماع اللجنة وإرستتتتتتالها لرئيس وأعضتتتتتتاء اللجة ل طالع عليها   أمين يقوم .8

وفي حتتالتتة عتتدم استتتتتتتتتتتتتتالم أي    اللجنتتة،  اجتمتتاع  انعقتتاد  تتتاريخ  من  عمتتل  أيتتام  ستتتتتتتتتتتتتبعتتةوإبتتداء أي مالحظتتات خالل  

  ذلك يعتبربعد مرور ستتتتتتتتتتبعة أيام  مالحظات  
 
محااتتتتتتتتتتر اجتماعات اللجنة كتابة في   وتثبت. عليها  باملوافقة  إقرارا

في ستتتتتتتتجل   املحااتتتتتتتتر  تلك وتحفظ  ستتتتتتتترها  وأمينالحااتتتتتتتترون  ستتتتتتتتجل خال يوقع عليه رئيس اللجنة وأعضتتتتتتتتائها  

 خال بها.

رفع إلى   املجلس  يتابع .9
ُ
 .املجلسأعمال وأداء اللجنة عبر رئيسها ومن خالل التقارير الدورية ال ي ت
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نفيذية من غير أعضتتتتتتتتتتتتاء اللجنة حضتتتتتتتتتتتتور اجتماعاتها إال إذا طلبت  أو اإلدارة الت املجلسيحق ألي عضتتتتتتتتتتتتو في   ال .10

 اللجنة االستماع إلى رأيه أو الحصول على مشورته.

 اللجنةصالحيات    املادة الخامسة:

 : ما يليبمراقبة أعمال الشركة ولها في سبيل أداء مهامها  اللجنة تختص

 .ووثائقهاعلى سجالت الشركة  االطالع حق .1

 أو اإلدارة التنفيذية. املجلسأي إيضاح أو بيان أو معلومة من أعضاء  طلب .2

عملها أو كانت الشركة تتعرض   أعيقدعوة الجمعية العامة للشركة لالنعقاد إذا  املجلستطلب من  أن .3

 ألارار أو خسائر جسيمة. 

املراجع   أو املالي ر املدي  أو التنفيذي  كالرئيس الرئيسييناملراجعين الخارجيين ومملسوبي الشركة  مقابلة .4

 . أعمالها نطاق امن مالحظات أي وإبداء  املراجعة أعمال  عنالداخلي لالستفسار منهم 

 . املجلسموافقة  أخذالشركة أي تكاليف تليم لقيام اللجنة بعملها بعد  تتحمل .5

 اللجنة: مهام ومسؤوليات  املادة السادسة

ال ي تحال عليها من املجلس، وترفع تو ياتها إلى املجلس التخاذ تتولى اللجنة دراسة املواوعات ال ي تختص بها أو  

قرار بشلنها، أو أن تتخذ القرارات ال ي فوض إليها املجلس ذلك، وعلى اللجنة أن تبلغ املجلس بما تتو ل إليه من 

 نتائج أو تتخذه من قرارات  أو توص ي بها.

بمراقبة اللجنة  و   تختص  الشركة  لل  أنشطتها أعمال    سالمة   تضمن  ال ي  واإلجراءات  السياسات  منتحقق  املالية 

 : يلي ما خا ة بصفة اللجنة مهام  وتشمل فيها  الداخلية الرقابة وأنظمة املالية والقوائم  التقارير ونياهة 

 : املالية  التقارير  .1

الرأي    النظر .أ وإبداء  اإلدارة  مجلس  على  عراها  قبل  والسنوية  سنوية  الربع  األولية  املالية  القوائم  في 

 .وشفافيتهالضمان نياهتها وعدالتها  بشلنهاوالتو ية 

والقوائم املالية للشركة    للمجلسفيما إذا كان التقرير السنوي    املجلس الرأي الفني بناء على طلب    إبداء .ب

املالي   املركي  تقييم  واملس ثمرين  للمساهمين  ت يح  ال ي  املعلومات  وتتضمن  ومفهومة  ومتوازنة  عادلة 

 . واستراتيجيتهاللشركة وأدائها ونموذج عملها  

 . والحساباتمسائل مهمة أو غير مللوفة تتضمنها التقارير املالية    أي  دراسة .ج

االلتزام في الشركة أو مراجع    مسئول ملدير املالي للشركة أو من يتولى مهامه أو  مسائل يثيرها ا   أي   في  البحث .د

 .الحسابات

 . املاليةاملسائل الجوهرية الواردة في التقارير  فيمن التقديرات املحاسبية  التحقق .ه
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 . بشلنهاالسياسات املحاسبية املتبعة في الشركة وإبداء الرأي والتو ية ملجلس اإلدارة  دراسة .و

 :الداخلية  جعةاملرا .2

 .الشركةومراجعة نظم الرقابة الداخلية واملالية وإدارة املخاطر في   دراسة .أ

على خطط إدارة املراجعتة التداخليتة وأعمتالهتا والتحقق من فتاعليتهتا بمتا يتمتانتتتتتتتتتتتتت   مع األنظمتة    اإلشتتتتتتتتتتتتتراف .ب

والتو تتتتتتية ملجلس اإلدارة بتعيين مدير وحدة أو إدارة املراجعة   الخصتتتتتتول بهذا  املهنية  واألعراف  واللوائح

 الداخلية أو املراجع الداخلي وإقتراح مكافلته.

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

  من   للتحقق  الشتتتتتتتركة، في الداخلية  املراجعة  وإدارة الداخلي  املراجع  وأنشتتتتتتتطة  أداء على  واإلشتتتتتتتراف  الرقابة .د

, وإذا لم يكن للشركة مراجع داخلي فعلى   بها  املنوطة  واملهام  األعمال أداء  في  وفعاليتها  الالزمة  املوارد  توافر

 اللجنة تقديم تو ياتها إلى املجلس بشلن مدى الحاجة إلى تعيينه.

 .بفعالية  عملها  أداء  من  وتمكينها الداخلية املراجعة  استقاللية  من  التلكد .ه

 :الحسابات  مراجع .3

 بعد ،بترشتتتتتتتتتيح مراجاي الحستتتتتتتتتابات الخارجيين وعيلهم وتحديد أتعابهم وتقييم أدائهم للمجلس  التو تتتتتتتتتية .أ

 .معهم  التعاقد  وشروو  عملهم  نطاق  ومراجعة استقالليتهم  من  التلكد

الخارجي ومواتتتتتتتتتتوعيته مع األخذ في االعتبار القواعد واملعايير    الحستتتتتتتتتتابات  مراجع  استتتتتتتتتتتقاللية  من  التحقق .ب

 ذات الصلة.

  مهامه   أداء في قصتتتور  أو  تجاوز  وجود عدم  من  والتحقق  وأعماله،  الشتتتركة  حستتتابات  مراجع خطة  مراجعة .ج

 . ذلك  حيال  مرئياتها  وإبداء  املراجعة،  أعمال  نطاق  عن تخرج  بمهام  قيامه عدم  من  والتحقق

 سارات مراجع حسابات الشركة الخارجي.استف على  اإلجابة .د

الخارجي ومالحظاته على القوائم املالية وإبداء مرئياتها حيالها إن وجدت    الحستتتتتابات  مراجع  تقارير  دراستتتتتة .ه

 ومتابعة ما أتخذ بشلنها.

 :االلتزام ضمان .4

 .بشلنها  الالزمة  اإلجراءات  الشركة  اتخاذ  من  والتحقق  الرقابية  الجهات  تقارير  نتائج  مراجعة .أ

 .عملها  بنطاق العالقة  ذات  والتعليمات  والسياسات  واللوائح  باألنظمة  الشركة التزام على  اإلشراف .ب

ها الشتتتتتركة مع األطراف ذوي العالقة وحاالت تعارض املصتتتتتالح  يالعقود والتعامالت املقترح أن تجر   مراجعة .ج

 .املجلستو ياتها بشلنها إلى   وتقديموجدت   إناملحتملة 

في نطاق عملها بما تراه من مستتتتائل ترى اتتتترورة اتخاذ إجراءات بشتتتتلنها وإبداء تو تتتتياتها    املجلسإلى   الرفع .د

 .اتخاذها يليم ال ي  الخطوات  بشلن
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 اللجنة  : تقرير املادة السابعة

 يشتمل على خال ة وافية ألعمالها وأدائها وأبرز إنجازاتها وكيفية أداء اختصا اتها    تصدر
 
 سنويا

 
اللجنة تقريرا

 ،ومتطلباته  التقرير   هذا ملحتويات  ومحددات   ومعايير  متطلبات  من  والقوانينومهامها في اوء ما تقتضيه األنظمة  

 للكيفية ال ي   وبما
 
يقتضيه العرف املنهي واملمارسات الجيدة وذلك للعرض على الجمعية العامة للمساهمين وفقا

 . املختصة املشرعة الجهات تصدرها  أخرى أي أنظمة  أويحددها نظام الشركات 

 : ترتيبات تقديم املالحظات  املادة الثامنة

التقارير املالية أو  فياللجنة مراجعة واتتتتتتتتع آلية ت يح للعاملين في الشتتتتتتتتركة تقديم مالحظاتهم بشتتتتتتتتلن أي تجاوز   على

غيرها بستتتتتتتتتتتترية وعلى اللجنة التحقق من تطبيق هذه اآللية بإجراء تحقيق مستتتتتتتتتتتتتقل ي ناستتتتتتتتتتتتب مع  جم الخطل أو 

 التجاوز وأن ت بن  إجراءات متابعة مناسبة.

 اللجنةمكافآت أعضاء    : سياسةاملادة التاسعة

 :يلي  ممااللجنة مكافآت عضوية    تتكون 

مكتافتلة ستتتتتتتتتتتتتنويتة وفق متا يتم املوافقتة عليته في ستتتتتتتتتتتتتيتاستتتتتتتتتتتتتتة مكتافتات مجلس اإلدارة ولجتانته املنبثقتة واإلدارة   .1

 التنفيذية.

 آالف ريال لكل عضو  للجلسة الواحدة. ثالثةحضور اجتماعات اللجنة    بدل .2

 .الرياضذهاب وإياب ( ألعضاء اللجنة املقيمين خارج مدينة  تذاكر على الدرجة األولى )   بدل .3

 .الرياضفي حالة عقد االجتماع خارج مدينة   األعضاءإقامة وتذاكر لكافة    بدل .4

 مكافلة شهرية مقدارها ثالثة آالف ريال ألمين سر اللجنة.  تخصص .5

 اللجنة واملجلس: حدوث تعارض بين املادة العاشرة

أو إذا رفض املجلس األخذ بتو تتتتتتتتتتتتتية اللجنة   ،املجلساملراجعة وقرارات   لجنةحصتتتتتتتتتتتتتل تعارض بين تو تتتتتتتتتتتتتيات   إذا

فيجب    الداخلي،  املراجع  تعيين  أو أدائه  وتقييم  أتعابه تحديد أو  عيله  أوبشتتتتتتتلن تعيين مراجع حستتتتتتتابات الشتتتتتتتركة  

 تو ية اللجنة ومبرراتها وأسباب عدم أخذه بها.  املجلستضمين تقرير  

 : أحكام ختامية  دة الحادية عشرةاملا

 من تاريخ اعتمادها من    الشركةبها   وتلتزمبما جاء في هذه الالئحة  يعمل
 
 .العامة الجمعيةاعتبارا

 

 
 


