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 ٩ من ١ صفحة
 

 لجنة المراجعة الئحة عمل
 

 ")الشركةشركة رابغ للتكریر والبتروكیماویات ("في  ")اللجنة"بـ فیما یليیُشار إلیھا ولجنة المراجعة ( تأسست
ً لنظام بموجب صالحیاتھا و") الجمعیة العامةالجمعیة العامة للمساھمین بالشركة ("من قبل وأعید تشكیلھا  وفقا
 .")الالئحة(" اً لالئحة العمل ھذهوتعمل اللجنة وفق ،الشركة األساس

 
 الغرض ١

 
إلى كل عضو من  ویُشار، "مجلس اإلدارةمساعدة مجلس إدارة الشركة ("في یتمثل الغرض من اللجنة  ١-١

أداء المھام مسؤولیاتھ الرقابیة وفي الوفاء ب") عضو مجلس اإلدارةأعضاء مجلس اإلدارة باسم "
 .ه الالئحةالمنصوص علیھا في ھذ الصالحیاتوالمسؤولیات و

  
القوائم  ونزاھة ) سالمة١( یتمثل الدور الرئیسي للجنة في مساعدة مجلس اإلدارة في اإلشراف على: ٢-١

متطلبات بالقواعد والالشركة  التزام) ٢والتقاریر المالیة للشركة ونظام الرقابة الداخلیة بھا ودقتھم؛ (
الخارجي واستقاللھ؛  حسابات الشركة راجعم) مؤھالت ٣؛ (المھني القانونیة والتنظیمیة وقواعد السلوك

 المستقلین بھا. مراجعي الحساباتالمراجعة الداخلیة للشركة و ) أداء مھام٤(
 

 تشكیلال ٢
 

 منفردین منھم كل إلى یُشار( أعضاء خمسة على تزید وال األقل على أعضاء ثالثة من اللجنة تشكل ١-٢
 ").األعضاءبـ" ومجتمعین ،"العضو"ـب

 
توصیة من مجلس اإلدارة لمدة ال تزید عن ثالث سنوات.  ناًء علىتُعین الجمعیة العامة جمیع األعضاء ب ٢-٢

 على توصیة لجنة الترشیحات والمكافآت في ھذا الشأن وتعتمد توصیة مجلس اإلدارة إلى الجمعیة العامة
واللوائح  األنظمة. ویجب أن تتوافق توصیات لجنة الترشیحات والمكافآت ومجلس اإلدارة مع في الشركة

 .)ه الالئحةات المعمول بھا (بما في ذلك ھذسوالقواعد والسیا
 

مدة عضویتھ في مجلس  عن العضو في اللجنة إذا كان عضواً في مجلس اإلدارة عضویةمدة  ال تزید ٣-٢
 .اإلدارة

 
وال یجوز تعیین رئیس مجلس ، اللجنة  فيالتنفیذیین أعضاءً  أي من أعضاء مجلس اإلدارةال یجوز تعیین  ٤-٢

 .اً في اللجنةاإلدارة عضو
 

 ، أولشركةلفي اإلدارة التنفیذیة أو المالیة  الماضیتین السنتینیعمل أو كان یعمل خالل  لمن ال یجوز ٥-٢
 .في اللجنةأن یُعیَّن عضواً  ،الخارجي للشركة مراجع الحساباتكموظف أو عضو مجلس إدارة لدى 

 
من بینھم على  اً واحد اً یجب أن یكون جمیع األعضاء على درایة باألمور المالیة، على أن یكون عضو ٦-٢

ُ األقل   على أنھ “والمحاسبیةالمختص بالشؤون المالیة ”ویُعرف  .المالیة والمحاسبیة بالشؤون مختصا
الخبرة المالیة والمحاسبیة من خالل مؤھالتھ العلمیة أو خبرتھ كمحاسب أو  الشخص الذي یتمتع بصفات

موظف مالي لدى شركة عامة أو غیرھا من الخبرات المماثلة، وتشتمل تلك الصفات على جمیع ما یلي 
 (دون حصر):

 
 .مبادئ العامة للمحاسبة والمراجعةالدرایة بال )١(



 

 ٩ من ٢ صفحة
 

 
ارسة المھنیة للمراجعة معاییر المراجعة الداخلیة (بما في ذلك المعاییر الدولیة للممبمعرفة ال )٢(

 .الداخلیة)
 

 .تقییم إجراءات المراجعة الداخلیةالقدرة على  )٣(
 

 .وتقییمھا أو أي مما سبقالمالیة ومراجعتھا وتحلیلھا  القوائمالقدرة على إعداد  )٤(
 

 .واللوائح ذات الصلة باألنظمةفة معرال )٥(
 

 مھام اللجنة وواجباتھا.بمعرفة ال )٦(
 

 .ینمستقلالدارة اإلمجلس  في اللجنة من أعضاءیجب أن یكون على األقل عضواً واحداً  ٧-٢
 

") على الرئیسرئیساً لھا (" اللجنة أعضاءمن بین  ، بناًء على توصیة مجلس اإلدارة،تعیّن الجمعیة العامة ٨-٢
 ینوبھأو من  –یحضر و اجتماعات اللجنة الرئیس یترأسو. مستقلینال مجلس اإلدارة أعضاء أن یكون من
مدة تعیین  تتوافقو. عن أسئلة مساھمي الشركة لإلجابةجمیع اجتماعات الجمعیة العامة  – من األعضاء

 .عزل الرئیس في أي وقت للجنةیجوز كما  عضویتھ في اللجنة،مدة  معالرئیس 
 

ً أمینمن بین أعضائھا أو من غیرھم  اللجنةتعین  ٩-٢ جمیع اجتماعات  ر أمین السریحض. و")أمین السرسر ("لل ا
أمین ، وفي حال كان أمین السر تعیینمدة  وتحدد اللجنةقراراتھا.  اتھا ویوثقضر اجتماعامح یعداللجنة و

في أي  ھعزلللجنة یجوز ال تزید مدة تعیینھ عن مدة عضویتھ في اللجنة، كما ، اً في اللجنةالسر عضو
 .وقت

 
عضویة أي عضو  إنھاءفي حال ، وفي أي وقت أو بعضھم لجمعیة العامة عزل جمیع األعضاءلیجوز  ١٠-٢

ً مؤقت اً تعیین عضو اإلدارة یجوز لمجلس فإنھ ،عضویتھفترة  نھایةألي سبب قبل   بشرط أن لیحل محلھ، ا
 ، ویكمل العضو الجدید مدةللتصدیق علیھفي أول اجتماع تال لھا عرض ذلك التعیین على الجمعیة العامة ی

 .سلفھ
 

استقاللیتھ خالل خمسة أیام عمل من  وضعوباسم كل عضو ومنصبھ السوق المالیة ھیئة  تشعر الشركة ١١-٢
 .تاریخ تعیینھ أو عزلھ، وأي تغیرات تطرأ على ذلك خالل خمسة أیام عمل من تاریخ حدوث التغییرات

 
 االجتماعات ٣

 
مرات على األقل كل سنة مالیة. ویجوز لھا عقد اجتماعات إضافیة حسبما تقتضي أربع تجتمع اللجنة  ١-٣

المراجع ”مراجع العام بالشركة (اللس اإلدارة أو أي من األعضاء أو الظروف وذلك بناًء على طلب مج
 من كبار التنفیذیین بالشركة. أو أي مراجع الحسابات الخارجي) أو “العام

 
 ومدعو، حسب – أمین السر لكل عضو رسلھی مكتوببموجب إخطار تجتمع اللجنة بدعوة من رئیسھا  ٢-٣

أیام على األقل من الموعد المحدد لالجتماع، إال في  سبعةقبل  وذلك بناء على طلب الرئیس،  –األحوال 
. لأققبل مدة  یرسل حیث یجوز بموافقة أغلبیة األعضاء عقد اجتماع بناء على إخطار العاجلةالحاالت 

االجتماع  جدول أعمال باإلضافة إلى ومكان االجتماع، ووقت تاریخعلى اإلخطار  یجب أن یشتملو
أو عن اً شخصیویسعى األعضاء لحضور كافة اجتماعات اللجنة سواء . والمستندات المصاحبة المالئمة

أو بأي طریقة أخرى توافق علیھا اللجنة وتتیح لألعضاء  فیدیو المؤتمراتالھاتف أو من خالل  طریق



 

 ٩ من ٣ صفحة
 

 .بمسؤولیاتھا للقیام مناسبةجتمع اللجنة في األوقات واألماكن التي تراھا وتاالستماع إلى بعضھم البعض. 
 

وتعتمد تصرفاتھا بأغلبیة أغلبیھ أعضائھا، وتصدر قراراتھا حضور  یشترط لصحة اجتماعات اللجنة ٣-٣
 .أصوات الحاضرین، وعند تساوي األصوات یرجح الجانب الذي صوت معھ الرئیس

 
باقي األعضاء  یختار –اً من قبلھ من بین األعضاء عینوغیاب أو عدم وجود نائباً م – الرئیس غیابفي حالة  ٤-٣

 .ه الالئحةھذا المنصب بموجب ھذلرئاسة االجتماع من بین المؤھلین لشغل  اً الحاضرین من بینھم عضو
 

ز ألعضاء اإلدارة ومراجعي یجو ، ومع ذلك،ال یحق حضور اجتماعات اللجنة إال لألعضاء وأمین السر ٥-٣
بدعوة  وتقدیم المعلومات ذات الصلة إذا طلبت اللجنة ذلك حضور تلك االجتماعات الحسابات أو غیرھم

مع المراجع العام ومراجعي  اجتماعات دوریة خاصة أو جلسات تنفیذیة اللجنة وتعقدحسب االقتضاء.  ھامن
 .ألداء مسؤولیاتھااً متى كان ذلك ضروری الحسابات الخارجیین

 
إلكترونیة على جمیع  بصیغةأو  كتابةً المقترحة  القرارات تمریر یجوز للجنة اعتماد قرارات من خالل ٦-٣

ً بأن وتوقیعھا العتمادھااألعضاء  ً ال (علما  عتبرتمن العضو   من القرار الموقعنسخة الممسوحة ضوئیا
وعند تساوي األصوات  بموافقة أغلبیة األعضاء، الكتابیةلذلك الغرض). وتصدر القرارات  مقبوالً اً نموذج

 .یرجح الجانب الذي صوت معھ الرئیس
 

أو  كتابي بإرسال نسخة من المحضرر قرا اعتماد أویوماً من انتھاء كل اجتماع  ١٤خالل  أمین السر یقوم ٧-٣
جمیع األعضاء من قبل  اتضر االجتماعاوقع محن. وفي اللجنة كل عضولو القرار لمجلس اإلدارة

 .الحاضرین في االجتماع
 

 المسؤولیات ٤
 

 مباشرة االختصاصات والمھام خالل أعاله من خال )١(تؤدي اللجنة دورھا الرئیسي المبیّن في القسم  ١-٤
 :على األقل والمسؤولیات التالیة

 
 القوائم والتقاریر المالیة )أ(

 

مراجعة المسائل المھمة التي ترتبط بالشؤون المحاسبیة وإعداد التقاریر، ویشمل ذلك  )١(
غیر المألوفة والمجاالت التقدیریة البالغة األھمیة، واإلعالنات المھنیة  وأالمعامالت المعقدة 

 المالیة. القوائم، وتقییم مدى أثرھا على المستجدةوالتنظیمیة 
 

المالیة للشركة، ومراجعة التقاریر القوائم و مألوفة تتضمنھا أو غیر مھمةمراجعة أي مسائل  )٢(
 .ینأو المراجع االلتزام) أو مدیر ھالمدیر المالي (أو من ینوبیثیرھا  مسائلأي 

 
الخارجیین، ویشمل ذلك أیة  الحسابات عة نتائج المراجعة مع اإلدارة ومراجعيمراج )٣(

 صعوبات تتم مواجھتھا.
 

القوائم المالیة األولیة والسنویة للشركة وإبداء الرأي بشأنھا وتقدیم أیة توصیات في  دراسة )٤(
لضمان سالمتھا ونزاھتھا  ضھا على المجلسدارة وذلك قبل عرھذا الصدد إلى مجلس اإل

وشفافیتھا؛ والنظر فیما إذا كانت كاملة ومتسقة مع المعلومات المعروفة لدى األعضاء وما 
 إذا كانت تعكس المبادئ المحاسبیة المناسبة.

 
مراجعة األقسام األخرى من التقریر السنوي والملفات التنظیمیة ذات الصلة قبل إصدارھا  )٥(



 

 ٩ من ٤ صفحة
 

 قة المعلومات واكتمالھا.والنظر في د
 

مراجعة جمیع المسائل المطلوب إحالتھا إلى اللجنة في ضوء معاییر المراجعة المعترف  )٦(
 الخارجیین. الحسابات مراجعيبھا وذلك بالتعاون مع اإلدارة و

 
 .في شأنھامجلس اإلدارة المتبعة وإبداء الرأي والتوصیة لالسیاسات المحاسبیة  دراسة )٧(

 
اإلدارة بتطویر المعلومات المالیة األولیة، وطبیعة ومدى مشاركة المراجعین فھم كیفیة قیام  )٨(

 الداخلیین والخارجیین.
 

قریر مجلس اإلدارة فیما إذا كان ت – بناًء على طلب مجلس اإلدارة – إبداء الرأي الفني )٩(
ین للشركة عادلة ومتوازنة ومفھومة وتتضمن المعلومات التي تتیح للمساھم والقوائم المالیة

 .اوالمستثمرین تقییم المركز المالي للشركة وأدائھا ونموذج عملھا واستراتیجیتھ
 

المسائل الجوھریة الواردة في القوائم والتقاریر في  التقدیرات المحاسبیةفحص  )١٠(
 .المالیة للشركة

 
 الرقابة الداخلیة )ب(

 
، ومدى فعالیتھا الشركةمراجعة نظم الرقابة الداخلیة والمالیة وإدارة المخاطر لدى دراسة و )١(

 بما في ذلك أمن تقنیة المعلومات وضوابطھا.
 

للمراجعین الداخلیین والخارجیین  من قبل لتقاریر المالیةل الداخلیة مراجعةالفھم نطاق  )٢(
 ة ومالحظات وتعقیباتتمل على النتائج والتوصیات المھمالتي تش والحصول على التقاریر

 اإلدارة.
 

 المراجعة الداخلیة )ج(
 

 المراجعة الداخلیة.الئحة اعتماد  )١(
 

، وضمان عدم وجود أیة العامالمراجع ة عزل ومكافأومجلس اإلدارة بشأن تعیین التوصیة ل )٢(
 قیود غیر مبررة على أنشطة المراجع العام.

 
للتحقق من والمراجعة الداخلیة بالشركة  المراجع العام أداء وأنشطة الرقابة واإلشراف على )٣(

وفق المعاییر المھنیة  األعمال والمھام المنوطة بھمفي أداء  ھمفعالیتو الالزمةتوافر الموارد 
 بقة مع مفاھیم المراجعة الداخلیة ومدونة قواعد السلوكالمناسبة (ویشمل ذلك المطا

الصادرة عن معھد المراجعین  والمعاییر الدولیة للممارسة المھنیة للمراجعة الداخلیة
 ).الداخلیین

 
الخارجي على خطة المراجعة السنویة وجمیع التغییرات  الحسابات مراجعالموافقة مع  )٤(

 الداخلة على الخطة. مراجعة أداء أنشطة المراجعة الداخلیة بالنسبة للخطة الموضوع لھا.
 

مراجعة میزانیة المراجعة الداخلیة وخطة الموارد واألنشطة والھیكل التنظیمي لمھام  )٥(
 العام.المراجعة الداخلیة مع المراجع 

 
مراجعة أداء المراجع العام وأنشطتھ، ورفع توصیات لمجلس اإلدارة بشأن مكافآتھ السنویة  )٦(



 

 ٩ من ٥ صفحة
 

والتعدیالت على راتبھ، باإلضافة إلى مراجعة أداء مھام المراجعة الداخلیة واألنشطة التي 
 تتعلق بھا مرة واحدة على األقل كل عام.

 
 مراجعة إجراءات المراجعة الداخلیة للشركة. )٧(

 
للملحوظات الواردة  تصحیحیةالجراءات اإل ومتابعة تنفیذ الداخلیة المراجعةتقاریر راسة د )٨(

 .فیھا
 

عقد اجتماعات مستقلة مع المراجع العام بصفة دوریة لمناقشة أي مسائل ترى اللجنة أو  )٩(
 مسؤولي المراجعة الداخلیة ضرورة مناقشتھا في جلسات خاصة.

 
 المراجعة الخارجیة )د(

 

 منھجھمالخارجیین و الحسابات لمراجعي عمال المراجعةأل المقترح نطاقالمراجعة  )١(
المراجعة أنشطة ، بما في ذلك تنسیق جھود المراجعة مع وإبداء مرئیاتھا حیالھاوخطتھم 
 الداخلیة.

 
 ومراجعة، تحدید أتعابھوعزلھ والخارجي  حسابات راجعم بترشیحمجلس اإلدارة ل التوصیة )٢(

 استقالل مراجع التوصیة في االعتبار أخذ، على أن تد معھالتعاق وشروط ھنطاق عمل
 .الخارجي الحسابات

 
والموافقة على أي نشاط واإلشراف على أنشطتھ  الخارجي الحسابات مراجعة أداء مراجع )٣(

 .خارج نطاق أعمال المراجعة المناطة بھم خالل أداء مھامھم
 

ومالحظاتھ وتحفظاتھ على القوائم المالیة للشركة  دراسة تقریر مراجع الحسابات الخارجي )٤(
 .بشأنھاومتابعة اإلجراءات المتخذة 

 
أعمال  ةفعالیمدى ووعدالتھ،  تھوموضوعی یة مراجع الحسابات الخارجياستقاللمن التحقق  )٥(

مجلس اإلدارة ل والتوصیةالقواعد والمعاییر ذات الصلة،  األخذ في االعتبارالمراجعة، مع 
 .فیما یخص ذلك

 
 نطاق تخرج عنفنیة أو إداریة  أعماالً  مراجع الحسابات الخارجي التحقق من عدم تقدیم )٦(

 .فیما یخص ذلكمجلس اإلدارة ل والتوصیةالمراجعة،  أعمال
 

بصفة دوریة لمناقشة أي مسائل ترى  الخارجيالحسابات  عقد اجتماعات مستقلة مع مراجع )٧(
 ضرورة مناقشتھا في جلسات خاصة. المراجعاللجنة أو 

 
 .اإلجابة عن استفسارات مراجع الحسابات الخارجي )٨(

 
فیما یتعلق بإعداد التقاریر  ومراجع الحسابات الخارجيتسویة أیة خالفات تقع بین اإلدارة  )٩(

 المالیة.
 

 االلتزام )ه(
 

العالقة ومراقبة والتعلیمات ذات واللوائح والسیاسات  باألنظمةالشركة  التحقق من التزام )١(
 .ذلك



 

 ٩ من ٦ صفحة
 

 
لوائح ونتائج التحقیقات التي وال باألنظمة االلتزاممراجعة مدى فعالیة نظام المراقبة وضمان  )٢(

 .اتخاذ اإلجراءات التأدیبیة)بما في ذلك (عدم التزام  اإلدارة ومتابعة أي حاالتیھا تجر
 

أي مالحظات المختصة، و تنظیمیةالأو  الجھات الرقابیةتحقیقات ونتائج تقاریر  مراجعة )٣(
من اتخاذ الشركة مراجع الحسابات الخارجي أو المراجعون الداخلیون، والتحقق یبدیھا 

 .بشأنھاالالزمة  لإلجراءات
 

 لموظفي الشركة ومراقبة االلتزام بھا. المھني مراجعة عملیة إبالغ قواعد السلوك )٤(
 

، وتقدیم األطراف ذوي العالقةالشركة مع  التعامالت المقترح أن تجریھامراجعة العقود و )٥(
 .إلى مجلس اإلدارة ھا حیال ذلكتوصیاتمرئیاتھا و

 
بشكل سري  الشركةلعاملي  التي تتیحالترتیبات المناسبة اآللیة والتأكد من وضع وتنفیذ  )٦(

مسائل تتعلق   أو محاسبیة أو مالیة مسائل بشأن أيتقدیم ملحوظاتھم ومخاوفھم  ومجھول
 .االلتزاممراجعة أو أي من حاالت عدم ال بأعمال

 
فیما یتعلق إدارة الشركة ومستشارھا القانوني من على المستجدات بشكل منتظم  الحصول )٧(

 .االلتزامبمسائل 
 

 مسؤولیات ادارة المخاطر )و(
 

 .اعتماد الئحة عمل لجنة إدارة المخاطر )١(
 
یر من لجنة إدارة المخاطر بشكل منتظم رتقاالمراجعة أنشطة لجنة إدارة المخاطر واستالم  )٢(

 االجراءات والممارسات المتبعة في الشركة إلدارة المخاطر. فعالیةللتحقق من 
 

دارة المخاطر  وفقاً لالئحة شركة الستراتیجیات وسیاسات مفصلة إلالتحقق من تطویر ال )٣(
نشاطات الشركة، متسقة مع وان ھذه االستراتیجیات والسیاسات  عمل لجنة إدارة المخاطر 

ومراقبة تنفیذھا، والتأكد من أنھ تم مراجعتھا وتحدیثھا وفقاً ألي عوامل تغییر خارجیة أو 
 داخلیة في الشركة.

 
مراجعة أداء لجنة إدارة المخاطر وأنشطتھا والخطوات التي تم اتخاذھا أو من المخطط  )٤(

 عام.اتخاذھا إلزالة أو الحد من المخاطر مرة واحدة على األقل كل 
 

 مسؤولیات رفع التقاریر )ز(
 

أي إبداء المكتشفة و المسائللمجلس اإلدارة بشأن أنشطة اللجنة و تقاریر دوریةرفع  )١(
توصیات إلى مجلس اإلدارة تراھا مناسبة في أي جانب من جوانب اختصاصھا، حیثما 

 تحسین. أو إجراءیلزم اتخاذ 
 

ة، ومراجعي الحسابات الخارجیین المراجعة الداخلیقسم توفیر سبل مفتوحة للتواصل بین  )٢(
 ومجلس اإلدارة.

 
، وأي ومھامھا وأدائھا لتلك المھامإلى المساھمین یصف تشكیل اللجنة  تقدیم تقریر سنوي )٣(

 خدماتالذلك الموافقة على بما في ، القواعد المعمول بھا وفقاُ لما تقتضیھمعلومات أخرى 



 

 ٩ من ٧ صفحة
 

 الخارجة عن نطاق المراجعة.
 

 أخرى تصدرھا الشركة تتعلق بمسؤولیات اللجنة.مراجعة أي تقاریر  )٤(
 

نظم الرقابة الداخلیة وفعالیة  كفایةعن رأیھا في شأن مدى  إعداد تقریر سنوي مكتوب )٥(
 لدى الشركة –بما في ذلك أمن تقنیة المعلومات وضوابطھا  – والمالیة وإدارة المخاطر

أعمال أخرى تدخل في نطاق باإلضافة إلى ما قامت بھ من ، في ھذا الشأن اوتوصیاتھ
في مركز الشركة الرئیس لتزوید كل من  التقریرھذا من اً كافیة نسخ وتودع. اختصاصھا

الموقع الموقع اإللكتروني للشركة و یرغب من المساھمین بنسخة منھ، وینشر في
امة اجتماع الجمعیة العالنعقاد نشر الدعوة  عندلسوق المالیة السعودیة (تداول) اإللكتروني ل

 الموعد المحدد على أن یكون ذلك قبل عشرة أیام على األقل من لعالقة،ا وذالسنوي 
 .االجتماعأثناء انعقاد  ویتلى التقریرجتماع. لال

 
للشركة  ةالداخلی المراجعةإعداد تقریر مكتوب إلى مجلس اإلدارة بشأن إجراءات  )٦(

 وتوصیات اللجنة فیما یتعلق بذلك.
 

 مسؤولیات أخرى )ح(
 

 .على طلب مجلس اإلدارة بناءً  ذات العالقة بھذه الالئحةاألخرى  عمالباأل القیام )١(
 

 .بدء تحقیقات خاصة واإلشراف علیھا، حسب االقتضاء )٢(
 

بھذا  توصیات إلى المجلسالسنویاً وتقدیم ھذه الالئحة  ومالئمة مراجعة وتقییم مدى كفایة )٣(
األنظمة واللوائح ذات  تقتضیھوفق ما  الزمةال اتاإلفصاحوالتأكد من القیام بالشأن، 
 .العالقة

 
 .ه الالئحةتنفیذ جمیع المسؤولیات الواردة في ھذبشكل سنوي بأنھ قد تم التأكید  )٤(

 
 منتظم. بشكلتقییم أداء اللجنة وأداء كل عضو فیھا  )٥(

 
 وبین ھابین واالختصاصات تقسیم المسؤولیاتأدائھا لدورھا على األخذ في االعتبار  اللجنة فيتحرص  ٢-٤

 حصول. وفي حالة ومراجع الحسابات الخارجي یةالداخل عةالمراجفریق مجلس اإلدارة وإدارة الشركة و
األخذ بتوصیة اللجنة  مجلس اإلدارة رفضتعارض بین توصیات اللجنة وقرارات مجلس اإلدارة، أو إذا 

 ،العامالمراجع  ه أو تعیینعزلھ أو تحدید أتعابھ أو تقییم أداءأو  مراجع الحسابات الخارجي تعیینبشأن 
ً  تقریر مجلس اإلدارة تضمین فیجب أخذ وأسباب عدم  العالقة ومبرراتھابتوصیات اللجنة ذات  ملخصا

 .مجلس اإلدارة بھا
 

 الصالحیات ٥
 

في  إجراء تحقیقات صالحیة، وأدائھا الختصاصاتھا ومھامھا بالصالحیة الالزمة في سبیل للجنةتتمتع ا ١-٥
 . وعلى وجھ الخصوص ما یلي:اختصاصھا (أو التفویض بذلك)أي مسائل تدخل في نطاق 

 
 .حق االطالع على سجالت الشركة ووثائقھا دون قید )١(

 
(بما في ذلك أعضاء مجلس اإلدارة  ھاوموظفی الشركة دارةإلمقیّد الوصول غیر حق ال )٢(



٩من٨صفحة

ویتعیّن علیھم التعاون ، التنفیذیین وأعضاء فریق المراجعة الداخلیة للشركة) المسؤولینو
وبصورة وافیة على أي أسئلة تطرحھا في أقرب وقت ممكن بشكل كامل مع اللجنة والرد 

.اللجنة

التي  بالمھام للقیاملجان فرعیة تتألف من عضو أو أكثر من األعضاء  تشكیل الحق في)٣(
اً لھذه الالئحة.وفقاللجنة  بھا تفوضھا

خارجیین أو غیرھم من المحاسبین الوواالستعانة بمن تراه من المستشارین  الحق في تعیین)٤(
على أن یضمن (حسب االقتضاء  مساعدتھا وأتقدیم المشورة للجنة ل والخبراء المختصین

وأي عالقة لھ  المعیناسم الشخص  مع ذكر، محضر اجتماع اللجنة ذو العالقة ذلك التعیین
.الشركة أو اإلدارة التنفیذیة) مع

ضروریة ألداء أنھا  بشكل معقول اللجنةترى الحق في اتخاذ أي إجراءات أخرى )٥(
 ھذه الالئحة.بموجب  بمسؤولیاتھاوالوفاء على الوجھ المطلوب  ومھامھا اختصاصاتھا

أعاق مجلس اإلدارة عملھا أو إذا  لالنعقاد عامةالجمعیة ال دعوةیجوز للجنة أن تطلب من مجلس اإلدارة  ٢-٥
خالل دعوة الجمعیة العامة لالنعقاد  مجلس اإلدارة وعلى. تعرضت الشركة ألضرار أو خسائر جسیمة

ً یوم ١٥  .طلب اللجنة تاریخ من ا

المكافآت ٦

 اإلدارة،الذي تحدده الجمعیة العامة بناًء على توصیة مجلس ألعضاء بالشكل والقدر لتمنح أة مكاف أي تكون ١-٦
 ً  .التي تخضع لھا الشركة والتعلیماتواللوائح والقرارات لألنظمة  وفقا

والمراجعةالنفاذ  ٧

من  نافذةكون توبناًء على اقتراح من مجلس اإلدارة،  بموجب قرار من الجمعیة العامة تعتمد ھذه الالئحة ١-٧
 .الجمعیة العامة ھا من قبلتاریخ اعتماد

.الالئحة هبھا ھذ تبالطریقة ذاتھا التي اعتُمده الالئحة أي تعدیالت على ھذ تعتمد ٢-٧
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