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التعر يفات:
i
تدل الhات والعبارات ا!تية ع jا+عان ا+وlOة أماnا ما  oيقتض السياق خCف ذلك:
نظام ال`_ vت :نظام ال`_ vت الصادر (+5رسوم ا+ل wر) xUم (3/و5Uر O 6
1437/1/28 yهـ.
6
نظام السوق ا+الية :نظام السوق ا+الية الصادر (+5رسوم ا+ل wر) xUم (3/و5Uر O 6
 1424/6/2 yهـ
6

قواعد التسجيل وا]!دراج :قواعد التسجيل وا]!دراج الصادرة عن (لس هيئة السوق ا+الية.
ايئة :هيئة السوق ا+الية.
السوق :السوق ا+الية السعودية.
(لس ا]!دارة( :لس إدارة ` كة إم آي إس.
حوة ال`_ vت :قواعد لقيادة ال`_ كة وتوجN6ها تشتمل ع jآليات لتنظ 6العCقات ا2Oتلفة ب ( O 6لس ا]!دارة وا+د O 6 6التنفيذي O 6
U
وا+سا  O 6وأlاب ا+صا ،وذلك بوضع قواعد وإجراءات خاصة لتيل %لية ا "Oاذ القرارات وإضفاء طابع الشفافية وا+صداقية
#
U
O
علN6ا بغرض اية حقوق ا+سا  O 6وأlاب ا+صا و"قيق العدا Uوالتنافسية والشفافية  6ا+الية وبيئة ا!%ال.
#
ﱠ
(عية ا+سا ( :O 6عية تش¡ من مسا6ى ال`_ كة (1وجب أح¥م نظام ال`_ vت ونظام ال`_ كة ا!ساس.
# O
ً
العضو التنفيذي :عضو (لس ا]!دارة الذي يكون متفرغا ]!دارة ال`_ كة و! يشارك  6ا!%ال اليومية ا.
# O
ً
العضو الغ ª6التنفيذي :عضو (لس ا]!دارة الذى ! يكون متفرغا ]!دارة ال`_ كة و! يشارك  6ا!%ال اليومية ا.
O
العضو ا+ستقل :عضو (لس إدارة غ ª6تنفيذي يتمتع (!5ستقCل التام  6مركزه وقراراته ،و! تنطبق عليه أي من عوارض ا!ستقCل
ً
ا+نصوص علN6ا نظاما.
ا]!دارة التنفيذية أو كبار التنفيذي  :O 6اO ` !#
±اص ا+نوط (Tم إدارة %ليات ال`_ كة اليومية ،واقªUاح القرارات ا!سªUاتيجية وتنفيذها،
vلرئيس التنفيذي ونوابه وا+د 6ا+ا.?6
#
ا!قارب أو ص ¶Uالقرابة :تشمل أي من التا:?6
#
#
i
ا!(5ء ،وا!nات ،وا!جداد ،وا('دات وإن علوا.#
 ا!و!د ،وأو!د· وإن O Oلوا.#
#
#
#
ا]!خوة وا!خوات ا!شقاء ،أو !ب ،أو !م ،وأو!د·.#
ا!زواج والزوجات.ال`_ vت القابضة ` :كة مساة أو ذات مسؤولية دودة TUدف إ? السيطرة عv ` jت أخرى مساة أو ذات مسؤولية دودة
تد ºال`_ vت التابعة ،وذلك (5متCك أ ك` ªمن نصف رأس مال تلك ال`_ vت أو (5لسيطرة ع jتشكيل (لس إدارTUا.

 ±ص  :أي ` O
`O
±ص طبي ،½6أو اعتباري تقر  أنظمة ا+ملكة (Tذه الصفة.
#
ا!طراف ذوو العCقة :تشمل أي من التا:?6
O
• كبار ا+سا  6 O 6ال`_ كة.
• أعضاء (لس إدارة ال`_ كة أو أي من ` TUvا التابعة وأقار(Tم.
O
• كبار التنفيذي  6 O 6ال`_ كة أو أي من ` TUvا التابعة وأقار(Tم.
O
• أعضاء (لس ا]!دارة وكبار التنفيذي  O 6لدى كبار ا+سا  6 O 6ال`_ كة.
• ا+نشآت ـــ من غ ª6ال`_ vت ـــ ا+ملوكة لعضو (لس ا]!دارة أو أحد كبار التنفيذي  O 6أو أقار(Tم.
ً
• ال`_ vت ال  À6 Uيكون أي من أعضاء (لس ا]!دارة أو كبار التنفيذي  O 6أو أقار(Tم ` ي ¥فN6ا.
ً O
• ال`_ vت ال  À6 Uيكون أي من أعضاء (لس ا]!دارة أو كبار التنفيذي  O 6أو أقار(Tم عضوا ( 6لس إدارTUا أو من
كبار التنفيذي  O 6فN6ا.
• ` vت ا+ساة ال 16 À6 Uلك فN6ا أي من أعضاء (لس ا]!دارة أو كبار التنفيذي  O 6أو أقار(Tم نسبته ) (%5أو
O
أ ك` ،ªمع مراعاة ما ورد  6الفقرة )د( من هذا التعر يف.
#
O #
• ال`_ vت ال  À6 Uيكون !ى من أعضاء (لس ا]!دارة أو كبار التنفيذي  O 6أو أقار(Tم 5Uث 6 ª6قراراTUا ولو ](5سداء
النصح أو التوجيه.
#
O #
• أي ` O
±ص يكون لنصا"ه وتوجN6اته 5Uث 6 ª6قرارات ال`_ كة وأعضاء (لس إدارTUا وكبار التنفيذي .O 6
• ال`_ vت القابضة أو التابعة لل`_ كة.
O
ويستث ÀOمن هذه التعر يفات تلك النصا y#والتوجN6ات ال ÀUتقÄدم بش¡  ÀOnمن ` O
±ص مرخص   6ذلك.
6
6

ا(2موعة :ف Z6يتعلق بشخص ،تع ÀOذلك الشخص و5U Çبع .
ً
i
O
5Uبع :الشخص الذي يسيطر عO ` j
±ص آخر ،أو يسيطر عليه ذلك الشخص ا!خر ،أو يشªUك معه  6كونه مسيطرا عليه من قبل
O
`O
±ص ̀5لث ،و  6أي  Éسبق تكون السيطرة بش¡ مبا` أو غ ª6مبا`.
أlاب ا+صا Ç :من  مصلحة مع ال`_ كة؛ vلعامل  O 6؛ والدائن  ،O 6والعمCء ،وا+وّرد  ،O 6وا(2تمع.
كبار ا+سا  Ç :O 6من 16تلك ما نسبته ) (%5أو أ ك` ªمن أÍم ال`_ كة أو حقوق التصويت فN6ا.
#
 :Ïأسلوب تصويت !ختيار أعضاء (لس ا]!دارة 16نح  Çمسا· قدرة تصويتية بعدد ا!Íم ال 16 À6 UلÐا؛ ("يث "6ق
التصويت الªUا
6
#
`
`
 التصويت (Tا +ر Ñواحد أو تقسيمها ب  O 6من "O 6تار· من ا+ر O 6 ±دون تكرار ذه ا!صوات.

ً
ً
حصة السيطرة :القدرة ع jالتأث O ª6أفعال أو قرارات ` O
±ص آخر ،بش¡ مبا` أو غ ª6مبا` ،منفردا أو (تمعا مع قر يب أو 5Uبع،
6
O
`
`
من خCل أي  Éي - :j6امتCك نسبة  %30أو أ ك ªمن حقوق التصويت   6كة.
 حق تعي  %30O 6أو أ ك` ªمن أعضاء ا('هاز ا]!داري.#
ا('هاز ا]!داري( :موعة ا!فراد الذ  O 6يتخذون القرارات ا!سªUاتيجية لل`_ كة ،وُيعّد (لس إدارة ال`_ كة هو ا('هاز ا]!داري ا.
#
#
O
ا¥+فآت :ا+بالغ والبد!ت وا!ر(5ح وما  6حÕها ،وا¥+فآت الدور ية أو السنوية ا+رتبطة (!5داء ،وا'Oطط التحف  ªO 6ية قصª6ة أو طوي¶U
#
#
ا!جل ،وأي مزا 56عينية أخرى5( ،ستثناء النفقات وا+صار يف الفعلية ا+عقو Uال  À6 Uتتحملها ال`_ كة من عضو (لس ا]!دارة لغرض 5Uدية
.¶ %
يوم :يوم تقو  ،Ö66سواء أ vن يوم %ل أم !.
ً #
#
('نة ا+راجعة )اللجنة('( ×6 :نة ا+راجعة ال  À6 UتعيNOا ا('معية العامة لØسا  O 6بقرار مNOا طبقا !ح¥م هذه ال"Cة.
#
#
ا('هات الرقابية :ا('هات وايئات الرÙية ا سلطة طلب معلومات من ال`_ كة للتأ كد من ال ªO Uام ال`_ كة بتطبيق ا!نظمة واللواy
الصادرة عNOا.
العضو :عضو ('نة ا+راجعة.
ال"#Cة"#! :ة ('نة ا+راجعة ا+عتمدة من ا('معية العامة لØساO.6
O U
`
 31 6 Úديسم( ªمن  Çعام.
السنة ا+الية :السنة ا+الية لل_ كة و ×6تبدأ من  1ينا 6وتن 6
#
#
ا+ادة ا!و?:هدف ال"Cة
#
TUدف هذه ال"Cة لتحديد:
أ -أسس تكو  O 6اللجنة وعضويNUا واجZUعاTUا.
#
ب -عCقة اللجنة مع (لس ا]!دارة  ،ا]!دارة التنفيذية  ،وا]!دارات ا!خرى.
ج -اختصاصات اللجنة وواجباTUا ومسؤولياTUا.
ا+ادة الثانية:عضو ية اللجنة وتكو يNOا
 .1تش¡ بقرار من ا('معية العامة العادية لل`_ كة ('نة مراجعة من ا+سا  O 6أو من غ ،·ª6ع jأن يكون من بيNOم عضو
#
ً
مستقل ع jا!قل ،وأن ! ت ÛOأ 56من اعضاء (لس ا]!دارة التنفيذي .O 6
 ! .2يقل عدد أعضاء اللجنة عن ثCثة أعضاء و!  O 6يد عن Oسة.
ً
ً
"( 6 .3ب أن يكون رئيس ('نة ا+راجعة عضوا مستق.C
"( 6 *.4ب أن يكون من ب  O 6أعضاء اللجنة Oتص (5لشؤون ا+الية وا2اسبية.
O
"( 6 ! .5وز +ن يعمل أو vن يعمل خCل السنت  O 6ا+اضيت  6 O 6ا]!دارة التنفيذية أو ا+الية لل`_ كة ،أو لدى مراجع حسا(5ت
ً O
ال`_ كة أن يكون عضوا '( 6نة ا+راجعة.
O
 .6إذا فقد العضو استقCليته او حياده ،مثØا لو أسندت إليه إحدى الوظائف التنفيذية  6ال`_ كة ،فعليه أن يبلغ رئيس (لس
U
ا]!دارة بذلك ! "Oاذ ا]!جراءات الCزمة.

ً
 .7إذا شعر منصب أحد أعضاء اللجنة فيقوم ا(2لس بتع  O 6عضو اخر بد! منه ،ويعرض هذا التعي  O 6ع jأول (عية عامة
U
O
U
ت j6ذلك التعي !] O 6بداء الرأي وا "Oاذ قرارها حيال هذا العضو ،و16كن لبا  6أعضاء اللجنة ا!ستمرار % 6لهم إذا دعت
ً
الÝOورة لذلك إ? أن ي Uتعي  O 6عضو بد! من العضو الذي شغر م¥نه.
ا+ادة الثالثة:اختصاصات اللجنة وواجباTUا ومسؤولياTUا
U
"Oتص ('نة ا+راجعة (1راقبة أ%ال ال`_ كة والتحقق من سCمة وO Oاهة التقار 6والقوا Þ#ا+الية وأنظمة الرقابة الداخلية فN6ا ،وتشمل nام
اللجنة بصفة خاصة ما ي:j6
ً
أو! :التقار 6ا+الية:
#
O
 -1دراسة القوا Þ#ا+الية ا!ولية والسنوية لل`_ كة قبل عرßOا ع( jلس ا]!دارة وإبداء رأT6ا والتوصية  6شأTOا لàOن O OاهNUا وعدالNUا
وشفافيNUا.

 -2إبداء الرأي الف  – À6 Oبناء ع jطلب (لس ا]!دارة – ف Z6إذا vن تقر( 6لس ا]!دارة والقوا Þ#ا+الية لل`_ كة عاد Uومتوازنة ومáOومة
وتتضمن ا+علومات ال  À6 Uتتيح لØسا  O 6وا+ستثمر  O 6تقي 6ا+ركز ا+ا ?6لل`_ كة وأداT#ا و1Oوذج %لها واسªUاتيجيNUا.
 -3دراسة أي مسائل nمة أو غ ª6مألوفة تتضمNOا التقار 6ا+الية.
O
O
 -4البحث بدقة  6اي مسائل يثª6ها ا+د 6ا+ا ?6لل`_ كة أو من يتو? nامه أو مسؤول ا!ل ªO Uام  6ال`_ كة أو مراجع ا'سا(5ت.
O
O
 -5التحقق من التقد6ات ا2اسبية  6ا+سائل ا('وهر ية الواردة  6التقار 6ا+الية.
O
O
 -6دراسة السياسات ا2اسبية ا+تبعة  6ال`_ كة وإبداء الرأي والتوصية (2لس ا]!دارة  6شأTOا.
O
O
"( 6 -7ب ع'( jنة ا+راجعة إعداد تقر 6عن رأT6ا  6شأن مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية  6ال`_ كة و%ا قامت به من أ%ال أخرى
ً
O
O
تدخل  6نطاق اختصاها ،وع( jلس ا]!دارة أن يودع نسخا vفية من هذا التقر 6 6مركز ال`_ كة الرئيس قبل موعد انعقاد ا('معية
ً
ً
O
العامة وفقا لØدة ا+نصوص علN6ا نظاما ل ªO Uويد  Çمن ر ãمن ا+سا  O 6بنسخة منه ،ويت jالتقر 6أثناء انعقاد ا('معية.
ً
̀5نيا :ا+راجعة الداخلية :
O
 -1دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية وا+الية وإدارة ا2Oاطر  6ال`_ كة.
 -2دراسة تقار 6ا+راجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ ا]!جراءات التصحيحية لØلحوظات الواردة فN6ا.
O
 -3الرقابة وا]!`اف ع jأداء وأنشطة ا+راجع الداخ j6وإدارة ا+راجعة الداخلية  6ال`_ كة –إن وجدت -للتحقق من توافر ا+واد
O
الCزمة وفعاليNUا  6أداء ا!%ال وا+هام ا+نوطة (Tا ،وإن  oيكن لل`_ كة مراجع داخ ،j6فع jاللجنة تقد Þ6توصيNUا إ? ا(2لس بشأن
م د ى ا ' اج ة إ? ت ع يي ن ه.
 -4التوصية (2لس ا]!دارة بتعي  O 6مد 6وحدة أو إدارة ا+راجعة الداخلية أو ا+راجع الداخ j6واقªUاح م¥فآته ،ع jأن تتبع إدارة ا+راجعة
ً
ً
الداخلية إدار 56إ? رئيس (لس ا]!دارة وفنيا إ? ('نة ا+راجعة.
 -5التحقق من استقCلية وحياد ا+راجع الداخ j6ومنسو (  ä6ق åا+راجعة الداخلية.

ً
̀5لثا:مراجع ا'سا(5ت:
U
 -1التوصية (2لس ا]!دارة بªUشيح مراج ½6ا'سا(5ت وعزم و"ديد أتعا(Tم وتقي 6أداT#م ،بعد التحقق من استقCم ومراجعة نطاق
%لهم و`وط التعاقد مæم.
#
 -2التأ كد من توجيه الدعوة إ? مراج ½6ا'سا(5ت للحصول ع jما ! يقل عن  3عروض !%ال ا+راجعة والزvة.
 -3التحقق من استقCل مراجع ا'سا(5ت وموضوعيته وعدالته ،ومدى فعالية أ%ال ا+راجعة ،مع ا!خذ (!5عتبار القواعد وا+عايª6
ذات الص.¶U
ً
U
 -4مراجعة خطة مراجع حسا(5ت ال`_ كة وأ%ا والتحقق من عدم تقد16ه أ%ا! فنية أو إدار ية "Oرج عن نطاق أ%ال ا+راجعة وإبداء
مرئياTUا حيال ذلك.
 -5ا]!جابة عن استفسارات مراجع حسا(5ت ال`_ كة.
U
 -6دراسة تقر 6مراجع ا'سا(5ت ومCحظاته ع jالقوا Þ#ا+الية ومتابعة ما ا "Oذ بشأTOا.
`
 -7التأ كد من أن مراجع ا'سا(5ت ا+ر+ Ñراجعة حسا(5ت ال`_ كة 1U oض عليه ا+دة النظامية لتعاقب مراج ½6ا'سا(5ت ،وذلك
ً
1Uاشيا مع ا+مارسات ا+هنية والتعلZ6ت الصادرة من ا('هات الرقابية.
O
 -8ا!عZUد ا+سبق ل¥فة ا'Oادمات ا+هنية سواء vنت تدقيق أو غ ª6تدقيق ال  À6 Uيقدnا مراجع ا'سا(5ت لل`_ كة (1ا  6ذلك ا'Oدمات
ا+تعلقة بنظام الرقابة الداخلية.
#
 -9التأ كيد من عدم تعي  O 6مراجع ا'سا(5ت لتقد Þ6أي خدمات nنية لل`_ كة ! تسمح (Tا ا!نظمة ذات العCقة الصادرة عن ا('هات
الرقابية ،وقواعد آداب وسلوك ا+هنة الصادرة عن ايئة السعودية لØحاسب  O 6القانوني  O 6أن 16ارسوها خCل فªUة تعييNOم
مراج ½6حسا(5ت لل`_ كة.
O
 -10مناقشة أي تسو56ت اسبية يكون قد !حظها أو اقçªUا مراجع ا'سا(5ت  oتكن مسج ¶Uدفا Uال`_ كة وانعكست  6القوا Þ#ا+الية
#
ً
للقªUة ا+الية ذات العCقة وذلك طبقا áO+وم ا!ية النسبية أو غ ª6ذلك.
#
#
O
 - 11إبCغ مراجع ا'سا(5ت (5ن O 6ود اللجنة ،مرة  6السنة ع jا!قل ،بتقر 6مكتوب عن :
O
أ( أمدى جودة إجراءات الرقابة الداخلية  6مكتبه.
ً
ب( أي مسأ Uهامة أثª6ت حديثا نتيجة لفحص ايئة السعودية لØحاسب  O 6القانوني '( O 6ودة الرقابة الداخلية +كتب مراجع
U
ا'سا(5ت خCل السنوات ا'Oمس ا+اضية ال  À6 Uتتعلق (1راجعة مكتب مراجع ا'سا(5ت أو اي استفسارات أو "قيق من
U
قبل ا('هات الرقابية واي خطوات ا "Oذت بشأن معاج ¶Uمثل هذه ا+سائل.
ج( أي قرار صدر ضد ا+كتب أو ال`_ vء من ('نة التحقيق مع ا2اسب  O 6القانوني  O 6الصادر بقرار من وز 6التجارة وا!ست`Zر
أو من ديوان ا+ظا. o
د( العCقة ب  O 6مراجع ا'سا(5ت ومنسو (  ä6ال`_ كة وأعضاء (لس ا]!دارة وكبار التنفيذي  O 6وذلك بقصد تقي 6حيادية مراجع
ا'سا(5ت.

ً
رابعاéO:ن ا!ل ªO Uام:
#
U
 -1مراجعة نتا  yêتقار 6ا('هات الرقابية والتحقق من ا "Oاذ ال`_ كة ا]!جراءات الCزمة بشأTOا.
#
#
 -2التحقق من ال ªO Uام ال`_ كة (!5نظمة واللوا yوالسياسات والتعلZ6ت ذات العCقة.
U
 -3مراجعة العقود والتعامCت ا+قªUح أن ("رT6ا ال`_ كة مع ا!طراف ذوي العCقة ،وتقد Þ6مرئياTUا حيال ذلك إ? (لس ا]!دارة.
U
U
 -4رفع ما Uاه من مسائل Uى ëOورة ا "Oاذ إجراء بشأTOا إ? (لس ا]!دارة وإبداء توصياTUا (!]5جراءات ال  À6 Uيتع  O 6ا "Oاذها.
م  ¥فآت أع ض ا ء اللج ن ة.
U
أ( 16نح أعضاء اللجنة م¥فآت سنوية "ددها ('نة الªUشيحات ا¥+فآت ويعتمدها (لس ا]!دارة.
#
ب( يستحق أعضاء اللجنة من أعضاء ا(2لس ا]!دارة بدل حضور ا('لسات بنفس البدل الذي يÝف !عضاء ا(2لس مقابل
حضور· جلسات ا(2لس.
ا+ادة الرابعة:اجZUعات اللجنة
#
U
U
"( .1تمع اللجنة بدعوة من رئيس اللجنة أو بطلب من أحد ا!عضاء موجه إ? رئيس اللجنة يطلب منه فيه "ديد موعد لCجZUع
O
ويب  6 O 6طلبه أسباب الدعوة لCجZUع.
#
#
 .2يشªUط لصحة اجZUع ('نة ا+راجعة حضور أغلبية أعضاT#ا ،وتصدر قراراTUا (5غلبية أصوات ا'ا ،O 6 ëOوعند تساوي ا!صوات
 ì(6ا('انب الذي صوت معه رئيس ا!جZUع.
O
 .3ع jاللجنة أن تعقد ا!جZUعات الCزمة ("يث ! تقل اجZUعاTUا عن أر بعة اجZUعات  6السنة لتمكن من القيام (1سئولياTUا
و(+5هام ا+لقاة ع jعاتáUا.
 .4يعد رئيس اللجنة جدول أ%ال اجZUع اللجنة و6س¶ إ? أعضاء اللجنة قبل موعد ا!جZUع بوقت vف  íيقوم (5لتنسيق مع
U
أم   O 6اللجنة بتنظ 6اجZUعات اللجنة وتدو  O 6اëOها وجلساTUا وحفظ أوراïا ومستنداTUا.
#
U
"( .5تمع ('نة ا+راجعة بصفة دور ية مع مراجع حسا(5ت ال`_ كة ،ومع ا+راجع الداخ j6لل`_ كة ،و!ي مNOما طلب ا!جZUع مع
('نة ا+راجعة ðا دعت ا'اجة إ? ذلك.
ا+ادة ا'Oامسة:واجبات عضو اللجنة
O
O
أ -ا!نتظام  6حضور جلسات اللجنة وا+شاركة الفعا 6 Uأ%اا ،وع jالعضو الذي يطرأ عليه ما يستوجب غيابه عن إحدى جلسات
ً
اللجنة أن "O 6طر اللجنة كتابة بذلك ،و! "( 6وز للعضو ا!نÝاف TOائيا من ا('لسة قبل ختاnا إ! ](5ذن من رئيس اللجنة.
O
ب -ا2افظة ع jأار ال`_ كة ،و! "( 6وز  أن يذيع إ? ا+سا  O 6أو غ 6 ،·ª6غ ª6ا('معية العامة ،ما وقف عليه من أار ال`_ كة
بس ب ب ق ي ا م ه ب ع م ¶ .

ً
ج -إذا خالف العضو أح¥م الفقرة )ب( من ا+ادة الثامنة جاز لØجلس إعفائه من عضوية اللجنة وتعي  O 6بد! منه وعرض هذا التعي O 6
ً
ع jا('معية العامة ،فض Cعن مساءلته عن تعويض عن الÝOر الذي يªUتب ع jذلك.
#
O
د -عدم القيام (5ي أ%ال تنفيذية  6ال`_ كة.
هـ -أن يتصف (5لعدل ،وأن يتح jعند قيامه بعم¶ (5ل ªO Oاهة والعفة والصدق وا+وضوعية وا!ستقCلية ،وأن "( 6رد من ا+صا الشخصية
#
#
وأ! "O 6ضع حÕه !راء ا!خر  ،O 6وأ! يقوم (!]5فصاح عن معلومات ع jغ ª6حقيقNUا.
#
O
و -أ! يشªUك العضو  6أي أ%ال أو أنشطة تعت(5( ¶UO ªل`_ف وا!مانة.
O
̀ñء ذات قيمة من موظف ،أو 5Uبع ،أو %يل ،أو مورد òن  عCقة %ل (5ل`_ كة قد تؤدي إ? ضعف  6استقCليته
ز -أ! يقبل أ ًي 6
ً
ش óوموضوعا أو يؤ` أو يفªUض أنه يؤ` ف Z6يوصل إليه من قرارات.
ح -أن يفصح (2لس ا]!دارة عن العمليات ال 1U À6 Uت بينه وب  O 6ال`_ كة وطبيعة العCقة ،وذلك وفق ما يتطلبه ا+عيار ا2اس (  À6ا+عروف
( ô5ا]!فصاح عن العمليات مع ذوي العCقة الصادر عن ايئة السعودية لØحاسب  O 6القانوني .O 6
ا+ادة السادسة:صCحيات ('نة ا+راجعة وعCقاTUا ](5دارة ال`_ كة التنفيذية
أ( Uتبط ('نة ا+راجعة (1جلس ا]!دارة وUفع تقار6ها الدور ية وغ ª6الدور ية لØجلس مبا`ة.
#
#
ب( دور اللجنة رقا (  ä6وليس تنفيذي وعليه ف"( 6 Cوز ا أن تقوم (5ي %ل "( 6رح استقCا أو حيادها سواء vن ذلك العمل يتعلق (%5ال
#
ا+راجعة أو ا2اسبة أو أي %ل غ ª6ذلك من ا!%ال ال  À6 Uا رقابNUا.
U
O
O
ج( ع'( jنة ا+راجعة وضع آلية تتيع للعامل  6 O 6ال`_ كة تقد Þ6ملحوظاTUم بشأن أي ("اوز  6التقار 6ا+الية أو غª6ها ب_ ية 5Uمة،
i
U
وع jاللجنة التحقق من تطبيق هذه ا!لية ](5جراء "قيق مستقل يتناسب مع (õم ا'Oطأ أو التجاوز وتب  À6 Oإجراءات متابعة مناسبة
#
`
O
U
 öصورة عاد UلØركز ا+ا?6
د( تقع ع jا]!دارة التنفيذية لل_ كة مسئولية مسك دفا حسا(5ت منتظمة واستخراج قوا Þمالية مNا تع 6
ال`_ كة ولنتيجة نشا÷ا  íيقع علN6ا مسئولية وضع نظام رقابة ما ?6واس (  À6ي Þ#Cطبيعة نشاط ال`_ كة و(õم %لياTUا  íتقع علN6ا
مسئولية التحقق من تطبيقه بفعالية.
ً
ه( 6تبط  ùمن ا2اسب القانو  ä6 Oوا+راجع الداخ j6من الناحية الفنية (5للجنة.
O
و( (!]5ضافة إ? الصCحيات الوارد ذ كرها  6الفقرات التالية يكون للجنة ا+راجعة الصCحيات ا+طلقة ال 1U À6 UكNOا من القيام (5لواجبات
وا+سئوليات ا+سندة إلN6ا ،ومNOا ع jسبيل ا+ثال:
O
O
O
O
 .1التحقيق  6أي مسأ Uتقع  6نطاق مسئوليNUا ،وا ا'ق  6ا!تصال (+5سؤول  O 6وا+وظف  6 O 6ال`_ كة للحصول ع jا+علومات
U
O
O
ذات الص1( ¶Uهاnا ،و  6استخدام مستشار  O 6ايد  O 6أو أخر + O 6ساعدTUا  6إجراء أي "قيق.
 .2أن تطلب أي إيضاح أو بيان من أعضاء (لس ا]!دارة أو ا]!دارة التنفيذية.
O
 .3دعوة ا+د 6العام أو من يقوم مقامه ،أو أي مسئول أخر  6ال`_ كة مثل ا+د 6ا+ا ،?6مد 6ا]!نتاج ..إ' ، Oضور اجZUعات اللجنة
#
#
+ناقشة ا+سائل ا+تعلقة بنظام الرقابة الداخلية والقوا Þ#ا+الية وأ%ال ا+راجعة وغª6ها من ا!مور ال  À6 Uتتعلق (%5ال اللجنة.
 .4تعي  O 6سكرت ª6للجنة.
C±ت ال`_ كة وو̀5ئáUا.
 .5حق ا!طCع ع( j
#O
`
`
 .6أن تطلب من (لس ا]!دارة دعوة ا('معية العامة لل_ كة لCنعقاد إذا أعاق (لس ا]!دارة %لها أو تعرضت ال_ كة !ëار أو
خسا #جسيمة.

#
ز( إذا حصل تعارض ب  O 6توصيات ('نة ا+راجعة وقرارات (لس ا]!دارة ،أو إذا رفض ا(2لس ا!خذ بتوصية اللجنة بشأن تعي O 6
U
مراجع حسا(5ت ال`_ كة وعز و"ديد أتعابه وتقي 6أدائه أو تعي  O 6ا+راجع الداخ ،j6فيجب تضم  O 6تقر( 6لس ا]!دارة توصية
اللجنة وم(ªراTUا ،وأسباب عدم أخذه (Tا.
ا+ادة السابعة :ضبط الوثيقة
اعZUد السياسة
ا]!دارة ا+عنية:
صاحب الصCحية:
التوصيات:
التوقيع :
5Uر O 6
 yا!عZUد:

