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 مقدمة .1

 الغرض من الالئحة 1-1

الغرض الذي صيغت من أجله هذه الالئحة هو توفير التوجيه المالئم لتشكيل وأداء مهام لجنة المراجعة المنبثقة عن 

 .بالكفاءة والفعالية المطلوبةمجلس إدارة البنك السعودي لالستثمار لتنفيذ مهامها 

 وثائق البنك المستخدمة مع الالئحة 1-2

 وكمة في البنك السعودي لالستثماردليل الح 

 لية في البنك السعودي لالستثمارالئحة المراجعة الداخ  

 لجنة الترشيحات والمكافآتحوكمة المنبثقة عن لالئحة اللجنة الفرعية ل 

 اإلدارةة االلتزام المنبثقة عن الئحة لجن  

 سياسة إدارة المخاطر 

 حلية والسنويةالتقارير المالية المر 

 تقارير المراجعة الداخلية 

  وحدات األعمال والدعم بما في ذلك: فيالتقارير ربع السنوية حول أوجه القصور 

 معالجتهاا.    أوجه القصور القائمة، والمستهدفة والجاري 

 و فعالية تطبيق أوجه الرقابةيم أكانت أوجه القصور تتعلق بتصم إذاب.  

 المنجزة والجاري تنفيذهاج.   ملخص المهام 

 الوثائق التنظيمية المرجعية 1-3

  مؤسسة النقد العربي السعودينموذج (Fit and Proper form) 

  حوكمة الشركاتحول إرشادات مؤسسة النقد العربي السعودي 

 الصادرة عن هيئة السوق المالية ئحة حوكمة الشركاتال 

 الصادرة عن بازل إرشادات حوكمة الشركات 

 لممارسة المهنية للمراجعة الداخلية ل المعايير العالمية(IIA ))المعايير( 

  مؤسسة النقد العربي السعوديااللتزام الصادر عن دليل 

  2013-مؤسسة النقد العربي السعودي الصادرة عن ضوابط الداخلية الإرشادات 

 

 الملكية والتعديالت 1-4

ملكية هذه الالئحة إلى إدارة الحوكمة في البنك، وهي المسؤولة عن تحديثها بالتنسيق مع رئيس المراجعة الداخلية تعود 

 ولجنة المراجعة.

 ى الالئحةمحتو 2

 تعريف باللجنة  2-1

 
أداء مسؤولياته على هو مساعدة مجلس اإلدارة  مجلسالمنبثقة عن الالغرض الرئيسي من لجنة المراجعة  2-1-1

المعلومات، وعمل المراجعة  تقنيةنظام مراقبة بما في ذلك  ،عملية إعداد التقارير المالية، ونظام الرقابة الداخليةلالرقابية 
 ، وحماية مصالح المساهمين والمستثمرين والمودعين والمشرعين وغيرهم من ذوي العالقة.الداخلية والخارجية

 
حول   بالبنك  االلتزاممن لجنة  تزويده بالمعلومات الواردةمساعدة مجلس اإلدارة من خالل ب اللجنةكما تقوم   2-1-2
 وأخالقيات العمل ذات العالقة.اللوائح األنظمة وقوانين وال
 
 الموظفين، بالصالحية الكاملة للتواصل مع المراجعة لجنة تتمتع ، اإلدارة مجلس منبثقة عن لجنة بصفتها  2-1-3

 والخارجيين. الداخليين والمراجعين القانونيين، والمستشارين واألنظمة، والسجالت، واللجان،
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 التشكيل  2-2

   المتطلبات  2-2-1

على توصية مجلس اإلدارة على الئحة  لجنة  لجمعية العامة للمساهمين و بناء  يجب أن توافق ا  2-2-1-1
 االمراجعة و أية تعديالت الحقة عليه

 
من غير التنفيذيين من وبحد أقصى خمسة أعضاء تتشكل اللجنة من ثالثة أعضاء على األقل   2-2-1-2

داخل وخارج المجلس وتصادق الجمعية العامة للمساهمين وتوافق على أعضائها وتعويضاتهم 
 السنوية

 
 يجب أال يكون األعضاء من موظفي أو عمالء أو وكالء أو مستشاري البنك  2-2-1-3
 
يحق ألي عضو من أعضاء اللجنة أن يحصل على أي تسهيالت مالية من البنك )بطاقات ال   2-2-1-4

سمه أو من خالل أفراد عائلته )من الدرجة اخ( بإلائتمان، أو تسهيالت ائتمانية أو ضمانات ... 
 األولى( بأكثر من ثالثمائة ألف لاير سعودي

 
ت األكاديمية والخبرة المهنية في المراجعة ينبغي أن يكون أعضاء اللجنة ممن لديهم المؤهال  2-2-1-5

وإدارة المخاطر، والمعارف ذات الصلة بالمعايير المحاسبية، والقدرة على قراءة التقارير 
 المالية، وفهم القواعد واللوائح ذات الصلة الصادرة عن الكيانات المعنية

 
والشؤون المالية وإعداد ورفع  يجب أن يكون عضوا  واحدا  على األقل خبيرا  في المراجعة 2-2-1-6

  التقارير
 
لمدة ثالث سنوات قابلة للتجديد لمدة  معية العامةجلمن ابقرار يتم تعيين رئيس وأعضاء اللجنة  2-2-1-7

 أقصاها فترتين إضافيتين
 
 يجب أال يشغل رئيس مجلس اإلدارة منصب رئيس لجنة المراجعة 2-2-1-8
 
باألعضاء اآلخرين في المجلس، وأن ال يكون  قرابة المراجعة صلةيجب أال يكون لرئيس لجنة  2-2-1-9

وكذلك اإلداريين  له أي عالقة مالية أو تجارية مع أي عضو من أعضاء مجلس اإلدارة
 التنفذيين.

 

 األعضاء 2-2-2

 تتشكل عضوية اللجنة من اآلتي:  2-2-2-1
 

 مستقلعضو مجلس إدارة  -1

 مستقل عضو مجلس إدارة -2

 مجلس اإلدارة خارجعضو من  -3

 مجلس اإلدارة خارجعضو من  -4

 مجلس اإلدارة خارجعضو من  -5

 (عضو من اإلدارة) أمين السر -6

 
وذلك  إذا اقتضى األمر ت اللجنةأي من موظفي البنك لحضور اجتماعا تدعيللجنة أن  يحق  2-2-2-2

 بعد موافقة رئيس اللجنة
 

من هذه الالئحة، يجب على لجنة الترشيحات والمكافآت التوصية  1-2-2مع مراعاة البند   2-2-2-3
هم مقارنة تعويضات تحديد مستوىولمجلس اإلدارة بقائمة المرشحين لعضوية لجنة المراجعة، 

 المالئمة الخبراتلضمان جذب بالسوق 
 

موصى بهم من  مرشحين قبل من استبداله يتم اللجنة، أعضاء من أي استقالة أو إقالة حالة في  2-2-2-4
 الالئحة، هذه من 2-5 و 1-2-2ومع مراعاة ماورد في بنود  .والمكافآت الترشيحات قبل لجنة
، اإلدارة ومجلس السعودي العربي النقد لعدم ممانعة مؤسسة جديد أي عضو تعيينيخضع 

 العامة للمساهمين للجمعية أول اجتماع تالي على أن تتم الموافقة النهائية على تعيينه في
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 من 19 للمادة وفق ا ، المسائل جميع في السرية على اللجنة أعضاء جميع يحافظ أن المتوقع من   2-2-2-5
 .المصرفية الرقابة قانون

 
 خطيا  مرة كل عام. على عضو لجنة المراجعة تأكيد إستقالليه   2-2-2-6
 

 الرئيس ونائب الرئيس وأمين سر اللجنة  2-2-3

 رئيس اللجنة:  2-2-3-1 
 يكون عضو مستقل يتم اختياره من قبل مجلس اإلدارة 
 ال يكون رئيس مجلس اإلدارة 
 تتم الموافقة عليه من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي 
 ما للبنك الرئيسيين التنفيذيين المسؤولين أو التنفيذيين المديرين مع عالقة له يكون أن ينبغي ال 

 .استقالليته على يؤثر قد
 
 رئيس اللجنة:نائب   2-2-3-2

  يرأس اجتماعات اللجنة من ينوب عنه رئيس اللجنة، في حال غياب • 
 
 أمين سر اللجنة:  2-2-3-3

 من قبل الرئيس التنفيذي التوصية بهيتم  • 
 تتم الموافقة عليه من قبل لجنة المراجعة • 

 

 المسؤوليات 2-3

 عامةمسؤوليات  2-3-1

 المحاسبية والبيانات المالية ظمةالتأكد من جودة ودقة األن  2-3-1-1
 
واإلشراف م، والموافقة على أتعابهالحسابات تعيين مراجعي التوصية للجمعية العامة للمساهمين ب  2-3-1-2

 معلى مهامه
 
 التقارير المالية تسوية أية خالفات بين اإلدارة ومراجعي الحسابات بشأن  2-3-1-3
 
 مع مراجعي الحسابات خدمات المراجعة وغير المراجعةالموافقة المسبقة على جميع   2-3-1-4
 
توكيل محام مستقل، وتعيين المحاسبين، أو غيرهم، لتقديم المشورة للجنة، والمساعدة في   2-3-1-5

 دقيق، واالستعانة بهم في التحقيقالمراجعة والت
 
 لمجلس اإلدارة بشأنهامراجعة السياسات المحاسبية المتبعة، وتقديم المشورة والتوصيات   2-3-1-6
 
ضمان التواصل الفعال والتنسيق مع لجنة المخاطر لتسهيل تبادل المعلومات، والتغطية الفعالة   2-3-1-7

لجميع المخاطر المحتملة، والمخاطر الناشئة، وإجراء أي تعديالت الزمة لتطوير حوكمة 
 المخاطر في البنك

 
 ومجلس اإلدارة والمراجعين الخارجيين ينالداخلي ينعبين المراجتوفير قنوات للتواصل ما   2-3-1-8
 
التوصية على تعيين رئيس المراجعة الداخلي والتوصية لمجلس اإلدارة ولجنة الترشيحات   2-3-1-9

 والمكافآت، بشأن المكافآت المالية لرئيس المراجعة الداخلي
    

 لضرورةالرقابة والتحريات الخاصة عند ا ممارسة اإلشراف على 2-3-1-10
 
ومتابعة أي تطورات على المستوى الدولي كتوصيات لجنة  ،مراجعة تقارير الجهات التنظيمية 2-3-1-11

 المالية التقارير المالية الخ. والذي من شأنه التأثير على األوراق لهيئات الدولية والمنظمة ،بازل
 .صلة ذات أخرى مصرفية جوانب أي أو
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قبل  من قبل المجلس بالحصول على المشورة القانونية أو المهنية المستقلة منبما أن اللجنة مخولة  2-3-1-12
خارج البنك من ذوي الخبرة  أطراف أشخاص مناالستعانة بفبإمكان اللجنة طراف خارجية أ

أعاله أو غيرهم من الموظفين  ينلحضور الجلسات السرية مع أي طرف من األطراف المذكور
توجيه  يجبلين أو الموظفين العاملين في البنك، ؤوجنة بدعوة المسعندما تقوم اللوولين. ؤوالمس

لجنة المراجعة ل ويحقحضور االجتماع.   الدعوة لهم من خالل الرئيس التنفيذي الذي يمكنه أيضا  
 أن تقرر عقد مثل هذه االجتماعات دون حضور الرئيس التنفيذي

 
 تقييم أداء لجنة المراجعة بشكل دوري. 2-3-1-13
 
حجم الخسارة المحتملة فيما إذا تعرض نظام الرقابة وأن تربطها لجنة المراجعة  أن تقيميجب  2-3-1-14

  بتكلفة المحافظة عليه وذلك بالتنسيق مع إدارة إستمرارية األعمال.
 

 مسؤوليات إعداد القوائم المالية   2-3-2
عادية، المراجعة القضايا والتقارير المحاسبية الهامة، بما في ذلك العمليات المعقدة وغير   2-3-2-1

، ومعرفة وتقييم أثرها على والمحاسبيةلمستجدات التنظيمية اومراجعة العمليات التقديرية، و
 البيانات المالية

 
بما يتفق مع المعلومات المتاحة  ،عادلةمراجعة القوائم المالية السنوية، والنظر فيما إذا كانت   2-3-2-2

  ألعضاء اللجنة، وتوافقها مع المبادئ المحاسبية الصحيحة المتعارف عليها
 
، ونتائج المراجعة الخارجية مع اإلدارة والمراجعين والسنوية ربع سنويةال مراجعة القوائم المالية  2-3-2-3

 قتراح التوصيات بشأنهاقبل عرضها على مجلس اإلدارة، وإبداء اآلراء وا الخارجيين
 
يواجهونها أثناء عملية  قد صعوبات لمعرفة أيةوالمراجعين الخارجيين  مع اإلدارةالتواصل   2-3-2-4

 المراجعة
 
 :مراجعة ما يلي  2-3-2-5
 

العقود واالتفاقيات األخرى، بما في ذلك عمليات الدمج المقترحة أو المخطط لها، واالستحواذ  •

 والتأكد من إدراجها في البيانات الماليةأو بيع األصول، 

جميع العمليات المطلوب اإلفصاح عنها مع األطراف ذات العالقة، والتأكد من وجود اإلطار  •

، والتحقق من إدراج هذه الموافقات المعتمد للموافقة على هذه العمليات، واألسباب الموجبة لها

 في التقرير السنوي

 جراءإعملية  الداخليين والخارجيين بمراجعة أي تغييرات فيالقيام مع اإلدارة والمراجعين  •

 لتقارير المالية، التي أثرت أو قد تؤثر بشكل كبير على البنكعلى االرقابة الداخلية 

 الحاليةالتقارير المعدة من قبل اإلدارة القانونية لجميع الدعاوى  •

المشورة القانونية بشأن المسائل يجوز للجنة أن تطلب من مستشارين قانونيين خارجيين تقديم  •

 المالية التي قد تؤثر على الوضع المالي للبنك

 

 مسؤوليات الرقابة الداخلية   2-3-3

ومعرفة ضوابط الرقابة الداخلية  معرفة نطاق المراجعة من قبل المراجعين الداخليين والخارجيين،  2-3-3-1
إلضافة إلى ردود النتائج والتوصيات الهامة، باعلى التقارير المالية، والحصول على تقارير عن 

 اإلدارة على ذلك
 
 تقنية المعلومات والرقابة عليها فعالية نظام الرقابة الداخلية للبنك، بما في ذلك أمنمراجعة مدى   2-3-3-2
 
السعودي الصادرة  إجراء تقييم سنوي لضوابط الرقابة الداخلية وفق إرشادات مؤسسة النقد العربي  2-3-3-3

 2013في فبراير 
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 مسؤوليات المراجعة الداخلية  2-3-4

، واألنشطة، والتوظيف، والهيكل اتلتعاون مع اإلدارة ورئيس المراجعة الداخلية بمراجعة السياسا 2-3-4-1
 الداخليةالتنظيمي إلدارة المراجعة 

 
الداخلية، بما في ذلك االلتزام باإلطار الدولي للممارسات فعالية واستقالل إدارة المراجعة مدى مراجعة  2-3-4-2

( )الواليات IIAالمهنية للمراجعة الداخلية وفق المعايير العالمية للممارسة المهنية للمراجعة الداخلية )
 المتحدة األمريكية( وتعليمات مؤسسة النقد العربي السعودي

 
 رئيس المراجعة الداخلية من منصبهأو استبدال، أو إعفاء  التشاور واالتفاق مع المجلس، على تعيين، 2-3-4-3
 
لى مجلس إالتوصية القيام، مرة واحدة على األقل في السنة، بمراجعة أداء رئيس المراجعة الداخلية و 2-3-4-4

 تعويضاته السنويةاإلدارة ب
 
االجتماع، بصورة منتظمة وبشكل منفصل، مع رئيس المراجعة الداخلية، لمناقشة أي أمور تعتقد  2-3-4-5

 مناقشتها سرا   يجباللجنة أو المراجع الداخلي أنه 
 
 وجميع التغييرات الرئيسية للخطة مراجعة واعتماد خطة المراجعة السنوية، 2-3-4-6
 
الموارد  كفاية وتقييم الربعية التقارير خالل من العام خالل المراجعة الداخلية  خطة إنجاز مراجعة 2-3-4-7

 .بنجاح الخطة إكمال لضمان البشرية والعملية
 

الحصول على اإليضاحات الالزمة من اإلدارة حول حجم وقيمة الخسائر الناتجة عن أي فشل في  2-3-4-8
 الداخلي الرقابةنظام 

 
بالعمليات مع أصحاب المصلحة ، والحصول على قائمة بهذه مراجعة سياسات البنك فيما يتعلق  2-3-4-9

، وضمان سالمتها من الجمعية العامة للمساهمين العمليات، ومراجعة الموافقات الصادرة بشأنها
 عنها في التقرير السنوي للبنكواإلفصاح 

 
 على األقل.الحصول على إفصاح اإلستقاللية من رئيس المراجعة الداخلية مرة في السنة  2-3-4-10
 
 وميثاق إدارة المراجعة الداخلية مرة كل سنة مرة كل سنتينالمراجعة الداخلية  مراجعة سياسة 2-3-4-11

 لتقديمها والموافقة عليها من مجلس اإلدارة.
 

 

 مسؤوليات المراجعة الخارجية  2-3-5

جيين المعينين لمراجعة مراجعي الحسابات الخار واألساليب التي يتبعهانطاق المراجعة  دراسة 2-3-5-1
ة تنسيق جهود المراجعوالتأكد من كفاءة الموارد البشرية والمالية المتوفرة لديهم و الحسابات،

 الخارجية مع المراجعة الداخلية
 
المراجعة الخارجية لمجلس اإلدارة وإلى الجمعية تعاب أورفع تقرير بتوصيات اللجنة المتعلقة بخدمات  2-3-5-2

 ة عليها واعتمادهاالعامة للموافق
 
في حالة إقالة أو استقالة أحد المراجعين الخارجيين، يجب استعراض األسباب التي أدت إلى ذلك،  2-3-5-3

 يواعتماد الحلول المناسبة مع المحافظة على السرية. ويراعى في حال قرار اللجنة باالحتفاظ بمراجع
قبل مجلس اإلدارة، ويجب إخطار مؤسسة  الموافقة منالحصول على من عدمه  ينالحسابات الخارجي

 النقد العربي السعودي بذلك القرار
 
 وية قبل البدء في عملية المراجعةمراجعة خطة المراجعة السن 2-3-5-4
 
راف على التعاون والتنسيق مراقبة العالقة بين المراجعين الخارجيين واإلدارة، باإلضافة إلى اإلش  2-3-5-5

 بينهما
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التأكد من عمل المراجعين الخارجيين في بيئة إيجابية، وبشكل مستقل عن اإلدارة، لتمكينهم من   2-3-5-6
 ارهم بطريقة واضحة وشفافة ومهنيةالتعبير عن آرائهم وأفك

 

 الحصول على تأكيد من المراجعين الخارجيين على أساس سنوي بأنهم يعملون بشكل مستقل وفقا    2-3-5-7
 والوقوف على طبيعة خدماتهم والبدالت التي يحصلون عليها نيةللوائح والمعايير المه

 

يمات مؤسسة النقد العربي التوصية باستبدال أو تناوب المراجعين الخارجيين بانتظام حسب تعل  2-3-5-8
 السعودي

 

 لتحقيق األقل على سنوات ثالث كل الخارجيين للمراجعين الرئيسي الشريك استبدال توقيع ضمان  2-3-5-9
 .المناسبة االستقاللية

 

 تقرير مراجعي الحسابات الخارجيينالموافقة على   2-3-5-10
 
 العام خالل تحديدها تم التي الضعف نقاط إغالق ومراجعة اإلدارة خطاب ومناقشة مراجعة 2-3-5-11

 

 تالحسابامراجعي عزل أي أو كل تعيين أو ب والتوصيةمراجعة أداء المراجعين الخارجيين،  2-3-5-12

 

االجتماع بانتظام، وعلى انفراد، مع المراجعين الخارجيين لمناقشة أي أمور يرى المراجعون أنه   2-3-5-13
 مناقشتها سرا   يجب

 

 مسؤوليات االلتزام  2-3-6

 برنامج السنوي لاللتزام في البنكعلى ال االطالع 2-3-6-1
 
 إلى مؤسسة النقد العربي السعودي الصادر عن البنكالموافقة على التقرير السنوي لاللتزام   2-3-6-2
 
القيام، من خالل لجنة االلتزام المنبثقة عن اإلدارة، بمراجعة فعالية النظام في مراقبة االلتزام بالقوانين   2-3-6-3

 واللوائح والتحقق من التزام اإلدارة في هذا الشأن، ومتابعة أي حالة من حاالت عدم االلتزام )بما في
 ك اتخاذ أي إجراءات تأديبية(ذل

  
استعراض النتائج التي تم التوصل إليها والمدرجة في تقرير تقييم االلتزام بالصيغة التي قدمتها لجنة   2-3-6-4

 ثقة عن اإلدارة، وتقديم التوصياتااللتزام المنب
  
مالحظات تصدر عن  مراجعة نتائج أي فحوصات تجريها مؤسسة النقد العربي السعودي، وأي  2-3-6-5

 مراجع الحسابات
 
 ، ومراقبة االلتزام بتلك القواعدالبنكالتأكد من إيصال مدونة أخالقيات العمل لموظفي   2-3-6-6
 
 بشأن مسائل االلتزام للبنكالحصول على تحديثات منتظمة من اإلدارة والمستشار القانوني   2-3-6-7
 
مدى استيفائها للمتطلبات القانونية وفعاليتها بطريقة منتظمة، وإبالغ تقييم برامج االلتزام في البنك و  2-3-6-8

 جراءات التصحيحية الواجب اتخاذهامجلس اإلدارة  عن أي قصور، واإل
 
أحد المخاطر التي ينبغي يجب على لجنة المراجعة مراجعة عمليات مكافحة غسيل األموال بإعتبارها   2-3-6-9

 اإللتزام بالقوانين والسياسات. اإللتزام بها للتأكد من فعالية
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التأكد، بالتنسيق مع لجنة االلتزام المنبثقة عن اإلدارة، من وجود خطة تدريب مستمرة خاصة بمهام   2-3-6-10
 اء المجلس وموظفي البنك بوجه عامااللتزام لجميع أعض

 
وصيات الالزمة التابعة، ورفع التمراجعة تقارير االلتزام الربع سنوية الصادرة عن الشركات   2-3-6-11

 بشأنها إلى المجلس
 
 عن الصادرة والتعليمات والقواعد القوانين من وغيرها المصرفية الرقابة ألحكام اإللتزام التأكد من  2-3-6-12

 .السعودي العربي النقد مؤسسة
 
ورفع تقارير ربعية الى لجنة المراجعة  ،الموافقة على سياسة اإلبالغ عن المخالفات ومراجعتها 2-3-6-13

   بالحاالت التي تم إستقبالها واإلجراءات التي تمت حيالها.
 

 

 مسؤوليات مراقبة نظم تقنية المعلومات  2-3-7

تحديد الضوابط الرقابية المناسبة للحصول على البيانات المالية الموثوقة من نظام البنك اآللي، مع   2-3-7-1
الداخليين  االعتبار النقاط التالية التي سيتم استعراضها مع اإلدارة والمراجعيناألخذ بعين 

 الخارجيين:و
 

علية الضوابط الرقابية واألمنية التي يمارسها البنك على نظم تقنية المعلومات، اطبيعة وف : أوال  
 والكشف عن نقاط ضعفها.

 
المراجعين الداخليين والخارجيين فيما يتعلق بنظم النتائج أو التوصيات الرئيسية المرفوعة من  : ثانيا  

وضوابط تقنية المعلومات، وآلية استجابة اإلدارة العليا، بما في ذلك وضع جدول زمني للعمل على 
تطبيق التوصيات الرامية إلى تحديد نقاط الضعف والمخاطر العالية في نظم التحكم، واإلشراف على 

 األنشطة الرئيسية.
 

ب من اإلدارة موافاة اللجنة بآخر المستجدات من التقنيات المتقدمة في معالجة البيانات الطل ثالثا :
المالية، والتأكد من تطبيق الضوابط الرقابية الالزمة لضمان إصدار البيانات المالية بطريقة صحيحة 

للمخاطر التي وموثوق بها، والتنسيق مع المراجعين الداخليين والخارجيين للتأكد من التغطية الكاملة 
 تؤثر على الضوابط الرقابية على نظم تقنية المعلومات. 

 
المتعلقة بنظم  التأكد من فعالية البنك في تطبيق الضوابط الرقابية واألمنية، ومعالجة نقاط الضعف  2-3-7-2

 تقنية المعلومات
 
لق بنظم والخارجي فيما يتعمراجعة النتائج أو التوصيات الرئيسية الواردة من المراجع الداخلي   2-3-7-3

 وضوابط تقنية المعلومات
  

 اجتماعات اللجنة  2-4

 عند الحاجة في السنة، ويكون لها صالحية عقد اجتماعات إضافيةعلى األقل أربع مرات تجتمع اللجنة   2-4-1
 

 ٪ من أعضاء اللجنة 50عن  ما ال يقليكتمل النصاب القانوني لعقد أي اجتماع بحضور   2-4-2
 
 ضور والتصويت في اجتماعات اللجنةال يجوز ألي عضو في اللجنة أن يكلف عضوا  آخر ينوب عنه في الح  2-4-3
 
يجوز للعضو حضور أي من اجتماعات اللجنة عن طريق مكالمة بدائرة بث فيديو مباشر، أو أي وسيلة أخرى   2-4-4

اع والتحدث معا  بشكل واضح خالل مماثلة، بشرط أن يكون جميع األعضاء اآلخرين قادرين على السم
اإلجتماع. وتعتبر مشاركة العضو في االجتماع على هذا النحو بمثابة حضوره لالجتماع شخصيا ، وبالتالي 
سيتم اعتباره حاضرا  ألغراض اكتمال النصاب ويحق له أيضا  التصويت. وتعتبر نتيجة االجتماع صحيحة 

 حضر االجتماع وفقا  لهذه القواعدعلى مويعتد بها في حال توقيع األعضاء الحضور 
  
 تتخذ اللجنة القرارات بأغلبية أصوات األعضاء المشاركين في االجتماع  2-4-5
 
 رئيس اللجنة صوت مرجحل يكون، األصوات في حالة تعادل 2-4-6
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 األسباب بيانبإمكان األعضاء المعارضين تسجيل اعتراضاتهم و 2-4-7
 
الحصول على لديهم حق طلب  إجتماعات لجنة المراجعة على أعضاء مجلس اإلدارة والذيسيتم توزيع محاضر  2-4-8

 إيضاحات حول أي مسألة من اللجنة.
 

 مدة اللجنة    2-5
 المجلس الحالي، حسب أقصر األجلينتكون مدة اللجنة  ثالث سنوات، أو حتى نهاية مدة   2-5-1
 
 بمدة عضويته في مجلس اإلدارةبطة مدة عضو المجلس المنتخب مرتتكون    2-5-2
 
لمجلس لفترتين يجوز إعادة تعيين أعضاء اللجنة بعد انتخاب مجلس إدارة جديد في بداية كل فترة من فترات ا   2-5-3

 إضافيتين كحد أقصى
 

 أحكام إعداد ورفع التقارير    2-6

لس االطالع على محاضر اجتماعاتها، وعلى رئيس تلتزم لجنة المراجعة برفع تقاريرها إلى مجلس اإلدارة، وتتيح للمج  2-6-1
 أن يعرض على المجلس أي أمور هامةاللجنة 

 
 لتزام المنبثقة عن مجلس اإلدارةمراجعة محاضر لجنة اال   2-6-2

   


