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: التعر�فات 
ً
 أوال

 .العثيمشركة أسواق عبد هللا  الشركة: 

 . اه�ي شركة أسواق عبد هللا العثيما�جمعية العامة ملس ا�جمعية العامة: 

 .مجلس إدارة شركة أسواق عبد هللا العثيم مجلس اإلدارة: 

 �جنة  ال�جنة: 
ّ
 .شركة أسواق عبد هللا العثيما�جمعية العامة ملساه�ي من  لةاملراجعة املش�

 مة للمساهم�ن. الئحة عمل �جنة املراجعة لشركة أسواق عبد هللا العثيم املعتمدة من ا�جمعية العا الالئحة: 

 عضو �جنة املراجعة �شركة أسواق عبد هللا العثيم.  عضو ال�جنة: 

 �� اإلدارة التنفيذية للشركة ويشارك �� األ  �شركة أسواق عبد هللا العثيم عضو مجلس اإلدارة العضو التنفيذي: 
ً
 عمال اليومية لها. الذي ي�ون متفرغا

 إلدارة الشركة وال �شارك �� األعمال اليومية لها. دارة �شركة أساإل عضو مجلس  العضو غ�� التنفيذي: 
ً
 واق عبد هللا العثيم الذي ال ي�ون متفرغا

ستقالل  عضو مجلس إدارة غ�� تنفيذي �شركة أسواق عبد هللا العثيم يتمتع باالستقالل التام �� مركزه وقراراتھ، وال ينطبق عليھ أي من عوارض اال   العضو املستقل: 

 نظمة الصادرة من هيئة السوق املالية وا�جهات ذات الصلة. املنصوص عل��ا �� األ 

ا�حسابات:  املالية   مراجع/مراج��  قوائمها  لتدقيق  الشركة  ملساه�ي  العامة  ا�جمعية  قبل  من  املعّ�ن  العثيم  هللا  عبد  أسواق  لشركة  ا�خار��  ا�حسابات  مراجع 

 وحسابا��ا ا�ختامية. 

تلك  حدوث أو وجود مص�حة مباشر   �عارض املصا�ح:  ال�جنة، و��ون من شأن  �� موضوع مدرج ع�� جدول أعمال  أو مف��ضة، ألي عضو  أو غ�� مباشرة، حقيقية  ة 

 املص�حة التأث�� �� مساهمة العضو املع�ي برأيھ املع�� عن وجهة نظره املهنية و/ أو تتعارض مع مص�حة الشركة أو تنافسها.

املنوط ��م إدارة عمليات شركة أسواق عبد هللا العثيم اليومية، واق��اح القرارات االس��اتيجية وتنفيذها، �الرئيس    األ�خاص  :أو كبار التنفيذي�ن  اإلدارة التنفيذية

 التنفيذي ونوابھ واملدير املا��. 
 :

ً
 الغرض ثانيا

قرارا اتخاذ  وآلية  ومسؤوليا��ا،  أعمالها  ونطاق  و�جراءا��ا،  ال�جنة  عمل  ضوابط  تحديد  إ��  الالئحة  هذه  �ساعد  ��دف  بما  أعضا��ا،  وواجبات  ومهام  إدارة ��ا  مجلس 

لتعز�ز   الرقا  أدائھ"الشركة"  وامتثال بوعملية  وتوافق  الداخلية،  املراجعة  وكفاءة  واستقاللية  الداخلية،  الرقابة  نظام  وفعالية  املالية،  التقار�ر  �سالمة  يتعلق  فيما  ة 

 عمالها للمجلس ب��اية �ل عام.أن تقدم ال�جنة تقر�ر عن واللوائح، وأ  األنظمةأ�شطة و�جراءات العمل بالشركة مع 

:
ً
 واختيار الرئيس  �شكيل ال�جنة ثالثا

ش�ل من ا�جمعية العامة و�توصية من مجلس اإلدارة  )أ
ُ
  وأالقل،  ع�� أن ي�ون من بي��م عضو مست   ، اإلدارة غ�� التنفيذي�ن أو من غ��هم  من أعضاء مجلس    ال�جنة  �

 من األعضاء ال
ً
وت�ون مدة   ن ي�ون من بي��م مختص بالشئون املالية وا�حاسبيةأ يقل عدد أعضا��ا عن ثالثة وال يز�د عن خمسة أعضاء، و   وأالتنفيذي�ن،  تضم أيا

 لقرار �شكيلها
ً
   .مجلس االدارة ال تتجاوز مدة دورة ع�� أن  ال�جنة وفقا

 لرئيسها، و�جوز أن �ع�ن من ب�ن أعضا��ا �ع�ن من ب�ن أن  ول�جنة ا،له�� أول اجتماع  رئيس ال�جنة�ا من ب�ن أعضا�ع�� ال�جنة أن تختار   )ب
ً
غ��هم  من و أأعضا��ا نائبا

 . سكرت�� لها

و�كمل العضو ا�جديد مدة سلفھ، ع��   الشاغر� امل�ان  أو ألي سبب آخر، فإنھ يحق �جلس اإلدارة �عي�ن عضو �  �� حالة شغور عضو�ة ال�جنة �سبب االستقالة )ج

 جمعية عامة للمصادقة عليھ.  ع�� أقربالعضو ا�جديد �عي�ن و  تقالتھأمر اسن �عرض أ

إ�� ز�ادة عدد أعضاء   )د يتجاوز ا�حد األع��   ال�جنة�� حال ا�حاجة  للمجلس ،  ثناء مدة عملهاأبما ال  بالأن �ع�ن عضو   يجوز  أو أعضاء   /  
ً
هذا  � أن �عرض  �جنة ع�ا

 جمعية عامة للمصادقة عليھ. أقرب  ع��التعي�ن 

 
ً
 وأسس اختيار أعضاء ال�جنة  معاي�� : را�عا

 أ )1
ً
 ونظاما

ً
 .ن يتمتع العضو باألهلية املعت��ة شرعا

 ي�ون عضو ال�جنة أو املر�ح لعضو���ا من أعضاء مجلس اإلدارة التنفيذي�ن، أو رئيس �جلس إدارة الشركة. أال )2

 ألمانة.األمانة واالستقامة ولم �سبق لھ أن أدين �� جر�مة تتعلق بالشرف واأن يتصف ب )3

 عمال ال�جنة وأن ت�ون لديھ القدرة ع�� اتخاذ قرارات حكيمة ومتماشية مع قيم وأخالقيات املهنة. أ�� الفاعلة أن ي�ون لديھ الوقت ال�ا�� للمشاركة  )4

 أن يتمتع با�حياد واملوضوعية. )5

6(  
ً
 للسياسات وطبيعة عمل ال�جنة. أن ي�ون لديھ فهما

ً
 معقوال

 ية ومؤهالتھ وخ��اتھ.ة ال�جنة وتقديم س��تھ الذاتأن يقدم إخطار بال���ح لعضو� )7

 .و لدى مراجع حسابات الشركةأو املالية للشركة، أ�� اإلدارة التنفيذية  �ن�عمل خالل السنت�ن املاضي �انو أ�عمل  أن ال ي�ون  )8
 
ً
 ان��اء عضو�ة ال�جنة : خامسا

 مدة ال�جنة  تنت�ي عضو�ة ال�جنة بان��اء  
ً
التوصية يجوز للمجلس    ال�جنة، كماأو عند فقدانھ أي من معاي�� عضو�ة    ،أو باستقالتھ  ،اة العضووف  أو  �شكيلها،لقرار    وفقا

 بالشركة. لذلك  ةسبب من األسباب الداعي أليإعفاء أي من أعضاء ال�جنة بل�جمعية العامة 
ً
  و�� الوقت املعقول بما ال ي�حق ضررا
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ً
 ومحاضرها ت ال�جنةاجتماعا  : سادسا

وذلك بناًء ع�� طلب رئيس   ة أر�عة اجتماعات ع�� األقل خالل السنة املالية للشركة، ولها أن �عقد اجتماعات إضافية �لما دعت ا�حاجةة بصفة دور�تجتمع ال�جن )1

مع أعضا��ا  أحد  أو  األعضاء  ال�جنة  أغلبية  وموافقة  لالجتماع  الدعوة  أسباب  أبيان  اإلدارة    بناءً و  ،  مجلس  طلب  الداخأع��  املراجع  ا�حو  مراجع  أو   ، سابات�� 

األ  �ساوي  ا�حاضر�ن وعند  بأغلبية أصوات  قرارا��ا  األقل، وتصدر  األعضاء ع��  نصف  اجتماعا��ا حضور  ل�حة  صوت معھ ويش��ط  الذي  الرأي  يرجح  صوات 

 شركة.لل ا�حسابات ومع املراجع الداخ��وتجتمع ال�جنة بصفة دور�ة مع مراج�� ، االجتماع رئيس

 وذلك  أي اجتماعتأجيل أو إلغاء األعضاء ية لبأغبموافقة  يجوز  )2
ً
 .وفق ما تراه ال�جنة مناسبا

 .أصالةا�حضور �� يعتو  يجوز ل�جنة عقد اجتماعا��ا باستخدام وسائل التقنية عن طر�ق االتصال املرئي أو املسموع )3

وقرار  )4 ال�جنة  اجتماعات  تثبيت  األعضاء ايتم  جميع  يوقعها  محاضر   �� ع��  ،  ا�حاضر�ن  ��ا  يتم،  لالجتماع   أن  ا�حاضر�ن  وغ��  ا�حاضر�ن  األعضاء  جميع  تزو�د 

و �عديالت ع�� املسودة فع�� األعضاء تزو�د رئيس ال�جنة ��ا خالل ف��ة ال تتجاوز (سبعة) مالحظات أ  بمسودة محضر االجتماع �� املدة ا�حددة، و�ن وجدت أي

 ما لم يكن املا�ع لذلك سبب طارئ يخضع تقديرها لرئيس ال�جنة. اتوقيعهو�تم استكمال أيام من تار�خ إرسال ا�حضر و�ال اعت��ت املسودة ��ائية 

، وال �عفى أي  ن �� محضر اجتماع ال�جنةن يدوّ أ�� ذلك التحفظ و إن يب�ن األسباب ال�ي دعتھ  أحفظ ع�� أي قرار تتخذه ال�جنة ع��  يجوز ألي عضو بال�جنة الت )5

 ظ عل��ا. ة باالجتماع �� حال غيابھ عن ا�حضور ما لم يبد تحف عضو من مسؤوليتھ عن القرارات املتخذ 

غ��هم �حضور اجتماعا��ا وتقديم املعلومات ذات الصلة حسب    أو  ا�حساباتمراجع    و اإلدارة التنفيذية أويحق ل�جنة دعوة أي من أعضاء مجلس إدارة الشركة أ )6

 ا�حاجة. 

 
ً
 : جدول األعمال واملستندات املؤ�دة سا�عا

ي عضو إضافة بند أو بنود جديدة �� اجتماع سابق، و�حق أل   من األعضاء  ضاف��اإ   يق��ح�� االعتبار أي موضوعات  مع األخذ  بجدول أعمال االجتماع    يديتم التق )1

 و عند إقرار جدول االجتماع و�درج البند ضمن بنود االجتماع للمناقشة.أقبل االجتماع  سواءً 

وعة باملؤ�دات  عمال واملوضوعات املق��ح مناقش��ا والقرارات املطلوب اتخاذها مشف بال��يد اإللك��و�ي أو غ��ه بجدول األ واءً تزو�د األعضاء بالوسائل املتاحة سيتم   )2

و�افية ق بمدة معقولة  األعضاء  تزو�د  يتم  الطارئة  االجتماعات  ا�جدولة عدا  لالجتماعات  أسبوع  تقل عن  بمدة ال  االجتماع  بحوذلك قبل موعد  االجتماع  يث  بل 

 تمكن العضو من دراسة البنود والوثائق املطروحة ل�ل بند. 

قدر لالجتماع، و  األعماليحدد �� جدول  )3
ُ
قدر ل�ل موضوع مدرج فيھ.الوقت امل

ُ
 الوقت امل

من قبل رئيس ال�جنة وق��ا  أو وثائقھ قبل موعد االجتماع يتم الرد عل��ا �� األعمالمن بنود جدول ي ار أو طلب توضيح من أي عضو حول أسف�� حال وجود أي است )4

   و من يفوضھ بذلك.أ

 .م تزو�د األعضاء بالتغي�� �� وقتھع أو وثائقھ يتحول جدول أعمال االجتما  و �غي�� سواءً �� حال وجود أي تحديث أ )5

 
ً
 : مهام رئيس ال�جنة ومسؤولياتھثامنا

 شمل املهام واملسؤوليات األساسية لرئيس ال�جنة ع�� سبيل املثال ما ي��:مع االعتبار ملهام ومسؤوليات العضو �ش�ل عام الواردة �� هذه الالئحة، �

ال�جنة )1 اجتماعات  و�دارة  غيابو��  ،  رئاسة  محلھ    ھحال  أحد )،  (إن وجدنائبھ  يحل  �ا��  و�وقت  يفوض  أن  فعليھ  (إن وجد)،  ونائبھ  ال�جنة  رئيس  غياب  حال  و�� 

 لالجتماع. أعضا��ا لرئاسة االجتماع، و�� حال عدم تفو�ضھ ألح
ً
 د األعضاء، فع�� ال�جنة أن تختار من ب�ن أعضا��ا ا�حاضر�ن رئيسا

 االل��ام بالئح��ا من ا�جهات املعنية.  اإلشراف ع�� أعمال ال�جنة وضمان )2

 .ا أو من يفوضھ بذلكومتا�ع��إدارة أعمال ال�جنة  )3

 س معرفية وتصب �� مص�حة تحقيق أهداف الشركة وخططها االس��اتيجية.ضمان سالمة القرارات والتوصيات ال�ي تتخذها ال�جنة، وأ��ا مبنية ع�� أس )4

 . ل ف��ا ال�جنة إ�� قرار �شأ��ا والتقار�ر ذات ا�خاطر ا�حرجةرفع املوضوعات �جلس اإلدارة ال�ي لم تتوص )5

 متا�عة تنفيذ قرارات ال�جنة وتوصيا��ا وا�جهات ذات الصلة ��ا.  )6

 وضمان توفر الوثائق واملستندات املؤ�دة لھ.قراره و�عمال �عداد جدول األ و  التحض�� لالجتماعات )7

 . عضاءومشاركتھ مع األ  جدول اجتماعات ال�جنة ل�ل عام قبل بدايتھ اق��اح )8

 متا�عة االل��ام بالالئحة والتحقق من مدى ا�حاجة لتحدي��ا. )9

 للمتعارف ع تدو�نالتأكد من  )10
ً
 ليھ. محاضر االجتماعات والقرارات وتوثيقها وحفظها وفقا

 بجدول أعمال أي اجتماع مع الوثائق املؤ�دة لھ وضمان حصول األعضاء ع�� أي تحديثات عل��ا.  تزو�د أعضاء ال�جنة )11

ر ي مق��حات أو �عديالت ع�� ا�حضخذ �� االعتبار أل واأل تزو�د األعضاء بمسودة محاضر االجتماعات و�� ف��ة ال تز�د عن (سبعة) أيام من تار�خ ا�عقاد االجتماع،   )12

 االجتماع.  أو أي قرارات صادرة ��

 محاضر االجتماعات وأي قرارات وحفظها �� ملف خاص.  التواقيع الالزمة ع��  ضمان ا�حصول ع�� )13

، و�عداد قائمة ملتا�عة القرارات بحيث تتضمن م�خص القرارات وجهات تنفيذها وآخر املستجدات عل��ا تقرها ال�جنةتنفيذ القرارات والتوصيات ال�ي    التأكد من )14

 ل�جنة �� �ل اجتماع.ع�� أن �عرض ع�� ا

 من أعضاء ال�جنة.  ملن يراه لرئيس ال�جنة تفو�ض جزء من مهامھ  )15
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 :
ً
 ومسئوليات عضو ال�جنة واجبات تاسعا

يخطر رئيس   أنفعليھ    �اعن إحدى اجتماعا�  عضو ال�جنة  طرأ ما �ستوجب غيابو�� حال  الة �� أعمالها،  واملشاركة الفعّ   ور اجتماعات ال�جنةاالنتظام �� حض )1

 وال يجوز للعضو االنصراف من ا�جلسة قبل ختامها إال بإذن من رئيس ال�جنة. ،متاحة إخطاربأي وسيلة ل�جنة ا

جتماع ع�� املوضوعات املدرجة ع�� جدول أعمال �ل اجتماع واملطروحة للنقاش وقراءة �افة الوثائق املتعلقة  قبل اال   طالعالتحض�� ا�جيد واملناسب لالجتماع واإل  )2

 بھ.

 ما وقف عليھ من معلومات �عت�� سر�ة �سبب قيامھ �عملھ.  ،العامة يذ�ع للغ�� �� غ�� ا�جمعية وأالظة ع�� أسرار عمل ال�جنة والشركة، ا�حاف )3

إيضاح أي ومحاضر اجتماعات ال�جنة وفهمها �ش�ل جيد و�بداء مالحظاتھ عل��ا خالل ف��ة معقولة من تار�خ استالمھ للمسودة وطلب    طالع ع�� مسودة وقائعاإل  )4

 قرار أو نص غ�� وا�ح �� تلك ا�حاضر. 

 أن يقوم العضو بتنمية مهاراتھ الالزمة ملزاولة األعمال املناطة بھ.  )5

ال  ايا��ا وفهمها �ش�ل جيد وأن ي�ون ع�� دراية ب��امجها وخططها التنفيذية ومواكبة التطورات ا�حديثة ذات العالقة بأعمطالع ع�� رسالة الشركة وأهدافها وغاإل   )6

 الشركة.

يقوم    �تح�يأن   )7 وأال  ال�خصية،  مص�حتھ  إ��  الشركة  سياسة  توجيھ  �عدم  ال�خصية  املصا�ح  من  يتجرد  وأن  واملوضوعية،  والصدق  واألمانة  علم  بالن�اهة  عن 

 . باإلفصاح عن معلومات مضللة

 إ�� التأث�� ع�� قرارتھ ال�ي يتخذها بال�جنة. يشركة قد تؤدأال يقبل أي ��يء لھ قيمة ذات شأن من موظف، أو عميل، أو مورد، أو ممن لھ عالقة عمل بال )8

من حضور االجتماع عليھ أن يفوض أحد أعضاء ال�جنة   ، و�� حالة عدم تمكنھال�جنة اجتماع ا�جمعية العامة لإلجابة ع�� أسئلة املساهم�ن يجب حضور رئيس   )9

 .وقت �ا�� قبلنيابة عنھ �حضور االجتماع 

 
ً
 ات ال�جنة واختصاص  مهام: عاشرا

اصة  و�شمل مهام ال�جنة بصفة خ ،تختص ال�جنة بمراقبة أعمال الشركة والتحقق من سالمة ونزاهة التقار�ر والقوائم املالية وأنظمة الرقابة الداخلية ف��ا

  :ما ي��

 التقار�ر املالية )أ

 والتوصية �� شأ��ا.دراسة القوائم املالية األولية والسنو�ة قبل عرضها ع�� مجلس اإلدارة و�بداء الرأي  .1

ومات ال�ي تتيح للمساهم�ن  فيما إذا �ان تقر�ر مجلس اإلدارة والقوائم املالية للشركة عادلة ومتوازنة وتتضمن املعل-بناًء ع�� طلب مجلس اإلدارة -إبداء الرأي الف�ي .2

 دا��ا ونموذج عملها واس��اتيجي��ا. أ واملستثمر�ن تقييم املركز املا�� للشركة و 

 قار�ر املالية.مسائل مهمة أو غ�� مألوفة تتضم��ا التدراسة أي   .3

 أو مراجع ا�حسابات.  أو مسؤول االل��ام �� الشركة يتو�� مهامھمن البحث بدقة �� أي مسائل يث��ها املدير املا�� للشركة أو  .4

 . التحقق من التقديرات ا�حاسبية �� املسائل ا�جوهر�ة الواردة �� التقار�ر املالية .5

 اسات ا�حاسبية املتبعة �� الشركة و�بداء الرأي والتوصية �جلس اإلدارة �� شأ��ا.دراسة السي .6

 املراجعة الداخلية  )ب

 ة ا�خاطر �� الشركة. دراسة ومراجعة نظام الرقابة الداخلية واملالية و�دار  .1

 دراسة تقار�ر املراجعة الداخلية ومتا�عة تنفيذ اإلجراءات الت�حيحية للم�حوظات الواردة ف��ا.  .2

�� الشركة .3 الداخلية  الداخ�� و�دارة املراجعة  أداء وأ�شطة املراجع  توا-إن وجدت-الرقابة واإلشراف ع��  أداء األع  د الالزمةر فر املواللتحقق من   �� مال وفعالي��ا 

 .واملهام املنوطة ��ا

 واق��اح م�افآتھ.  التوصية �جلس اإلدارة بتعي�ن مدير وحدة أو إدارة املراجعة الداخلية أو املراجع الداخ�� .4

 مراجع ا�حسابات  )ج

نطاق عملهم وشروط التعاقد  التوصية �جلس اإلدارة ب��شيح مراج�� ا�حسابات وعزلهم وتحديد أ�عا��م وتقييم أدا��م، �عد التحقق من استقاللهم ومراجعة   .1

 معهم.

 ، مع األخذ �� االعتبار القواعد واملعاي�� ذات الصلة. تھ وعدالتھ، ومدى فعالية أعمال املراجعةيالتحقق من استقالل مراجع ا�حسابات وموضوع .2

 فنية أو إدار�ة تخرج عن نطاق أع .3
ً
 مال املراجعة، و�بداء مرئيا��ا حيال ذلك. مراجعة خطة مراجع ا�حسابات وأعمالھ، والتحقق من عدم تقديمھ أعماال

 اإلجابة عن استفسارات مراجع ا�حسابات. .4

 بداء م�حوظا��ا �شأ��ا ومتا�عة تنفيذها.�القوائم املالية و  ع�� ظاتھتقر�ر مراجع ا�حسابات ومالح دراسة .5

 ضمان االل��ام  )د

 .ات الالزمة �شأ��امراجعة نتائج تقار�ر ا�جهات الرقابية والتحقق من اتخاذ الشركة اإلجراء .1

 ة. السياسات والتعليمات ذات العالقالتحقق من ال��ام الشركة باألنظمة واللوائح و  .2

 والتعامالت املق��ح أن تجر��ا الشركة مع األطراف ذوي العالقة، وتقديم مرئيا��ا حيال ذلك إ�� مجلس اإلدارة.مراجعة العقود   .3
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 شأ��ا إ�� مجلس اإلدارة، و�بداء توصيا��ا باإلجراءات ال�ي يتع�ن اتخاذها. رفع ما تراه من مسائل ترى ضرورة اتخاذ إجراء � .4

 :ا�خاطر )ه

املتغ��ات  وضع إس��اتيجية وسياسات شاملة   .1 بناًء ع��  تنفيذها ومراجع��ا وتحدي��ا  يتناسب مع طبيعة وحجم أ�شطة الشركة، والتحقق من  بما  إلدارة ا�خاطر 

 الداخلية وا�خارجية للشركة. 

 القادمالتحقق م .2
ً
 ة.ن جدوى إستمرار الشركة ومواصلة �شاطها بنجاح، مع تحديد ا�خاطر ال�ي ��دد استمرارها خالل االث�ي عشر شهرا

3.   
ً
ال�ي قد تواجھ الشركة مستقبليا ووضع  )  معا�جة ا�خطر  –  تقييم ا�خطر  –تحليل ا�خطر    –تحديد ا�خطر  أر�ع مراحل (خالل  من  العمل ع�� تحديد ا�خاطر 

 . املرتفعةعا�ج��ا و�عطاء أولو�ة للمخاطر  ا�حلول مل

لها الشركة ومدى   .4 تتعرض  ال�ي قد  ا�   مواجه��امراقبة ا�خاطر  التقييم املستمرة  لتلك  للتعامل مع    للمخاطرخاطر و�جراء عمليات  ووضع خطط واس��اتيجيات 

 .األزمات والطوارئ 

 ضمان توافر املوارد والنظم ال�افية إلدارة ا�خاطر.  .5

 دارة. نھ قبل إعتماده من مجلس اإل أالتنظي�ي إلدارة ا�خاطر ووضع توصيات �ش لهي�لامراجعة  .6

 ع��ا �عرض الشركة للمخاطر.  أ�شطة ال�ي قد ينشإدارة ا�خاطر عن األ التحقق من استقالل موظفي .7

 .وتحديد أوجھ القصور ��انظمة إدارة ا�خاطر وتقييم فعالي��ا أو  اإلجراءات الرقابية اإلشراف ع�� .8

 . إعادة تقييم قدرة الشركة ع�� تحمل ا�خاطر و�عرضها لها �ش�ل دوري .9

 .قد تؤثر ع�� العمليات داخل الشركة نتيجة التعرض للمخاطر من حيث حجم وتكرار األحداث تقييم ا�خسائر ا�حتملة ال�ي  .10

 .اطر ووضع إجراءات العمل الت�حيحية لهالشركة وال�ي قد ي��تب عل��ا حدوث مخلتقييم نقاط الضعف �� األ�شطة والعمليات ا�ختلفة  .11

 ة ا�خاطر وأي خطوات مق��حة إلدارة هذه ا�خاطر.تقديم التوصيات �جلس اإلدارة حول املسائل املتعلقة بإدار  .12

 .اومعا�ج�� ي مخاطر تواجهها الشركة وسياسة إدارة هذه ا�خاطر ومراقب��اأعن املعلومات املتعلقة بتقديم تقر�ر ب��اية �ل عام  .13

 كفاية نظام الرقابة الداخلية )و
ال�جنة   الإيجب ع��  نظام  شأن مدى كفاية   �� تقر�ر عن رأ��ا  الداعداد  ا�خاطر  خليةرقابة  و�دارة  من    واملالية  بھ  قامت  الشركة وعما  نطاق  أعمال  أ��   �� تدخل  خرى 

 �افية من هذا التقر�ر �� مركأدارة  وأن تطلب من مجلس اإل   اختصاصها،
ً
 21بـ (العامة  ا�عقاد ا�جمعية    ز الشركة الرئي��ي قبل موعدن يودع ��خا

ً
قل، و�ت�� ع�� األ  ) يوما

 و�حق ل�جنة �� هذا ا�خصوص االستعانة بمستشار خار�� مستقل لتقييم نظام الرقابة الداخلية و�بداء الرأي عن مدى كفايتھ.  ء ا�عقاد ا�جمعيةثناأالتقر�ر 

 : �عارض املصا�ح أحد عشر

، ع�ـ� أن يثبـت ذلـك �ـ� محضـر االجتمـاع، ضو أي �عارض للمصا�ح �� موضوع مدرج ع�� جدول األعمال، فعليھ اإلفصاح عـن ذلـك قبـل مناقشـة املوضـوعإذا �ان للع )1

 وال يجوز لھ �� هذه ا�حالة املشاركة أو التصو�ت عليھ.

 �� حالة �عارض مصا�ح، فيجوز لھ طلب الرأي وامل )2
ً
 شورة من رئيس ال�جنة.إذا شك العضو فيما إذا �ان واقعا

عرض وتتم مناقش��ا �� اجتماع ال�جنة، فيج
ُ
 لها �عد استيفاء اإلجراءات النظامية ع�� مجلس اإلدارة التخاذ ما يراه أي حاالت �عارض مصا�ح ألي عضو �

ً
ب عرض م�خصا

.
ً
 مناسبا

 التعارض ب�ن �جنة املراجعة ومجلس اإلدارة : اثنا عشر 
توصيات   ب�ن  �عارض  حصل  الإذا  حسابات  مراجع  �عي�ن  �شأن  ال�جنة  بتوصية  األخذ  ا�جلس  رفض  و�ذا  اإلدارة،  مجلس  وتحديد  ال�جنة وقرارات  وعزلھ  �عابھ أشركة 

 املراجع الداخ��، فيجب تضم�ن تقر�ر مجلس اإلدارة توصية ال�جنة وم��را��ا، وأسباب عدم األخذ ��ا. �عي�ن وأوتقييم أدائھ 

 أو التجاوزات بالشركة  �حوظاتآلية تقديم امل: ثالثة عشر
وعل��ا التحقق من تطبيق هذه اآللية بإجراء   ،التقار�ر املالية أو غ��ها �سر�ةا��م �شأن أي تجاوز ��  ع�� �جنة املراجعة وضع آلية تتيح للعامل�ن �� الشركة تقديم م�حوظ

 ة.تحقيق مستقل يتناسب مع حجم الضرر أو التجاوز وتب�ي إجراءات متا�عة مناسب

 : صالحيات ال�جنة أر�عة عشر

 ل�جنة املراجعة �� سبيل أداء مهامها: 

 كة ووثائقها.طالع ع�� �جالت الشر اإل  حق 

 أي إيضاح أو بيان من أعضاء مجلس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية. ن تطلب أ 

 ملها أو �عرضت الشركة ألضرار أو خسائر جسيمةأن تطلب من مجلس اإلدارة دعوة ا�جمعية العامة للشركة لال�عقاد إذا أعاق مجلس اإلدارة ع . 

  : تطبيق وتفس�� بنود الالئحةخمسة عشر

يقرها مجلس اإلدارة و�ما يتوافق مع نظام الشر�ات السعودي وأنظمة   رى أخي لوائح  أوتفس�� بنود هذه الالئحة بما ال يتعارض مع النظام األسا��ي للشركة و   يتم تطبيق

 .حهما التنفيذيةهيئة السوق املالية ولوائ



 
 

 

Page 6 of 6 
 

 

 

 : م�افآت ال�جنة ستة عشر

 
ً
 .املعتمدة أو حسب ما يقرره مجلس اإلدارة  لسياسة امل�افآت �ستحق عضو ال�جنة م�افأة سنو�ة وفقا

 : سر�ان الالئحةسبعة عشر

 تخضع هذه الالئحة للمراجعة كجزء من مراجعة فاعلية حوكمة أعمال ال�جنة.  )1

. عية العامة و�بدأ تار�خ سر�ا��ا وفق قرار ا�جمعية، وتل�� أييتم اعتماد هذه الالئحة من ا�جم )2
ً
 لوائح أخرى معمول ��ا سابقا
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