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1. Introduction 

1.1. Purpose of the Charter 

The purpose of this charter is to provide proper guidance to effectively formulate, 

operate and manage the Board’s Audit Committee of The Saudi Investment Bank to 

perform its responsibilities effectively and efficiently.  

 مقدمة .1

 الغرض من الالئحة .1.1

لذي  صييييغن من هجلذ  ذل الالئحة  و توفير التوجيذ المالئت لتشيييكيل وهدا  منام لجنة الغرض ا

المراجعة المنبثقة عن مجلس إدارة البنك السيييعودي لالميييتثمار لتنايذ منامنا بالكاا ة والاعالية 

 المطلوبة

1.2. Bank’s documents used in tandem 

 The Saudi Investment Bank Corporate Governance Manual 

 The Saudi Investment Bank internal audit policy  

 Corporate Governance Committee Charter 

 The Compliance Committee Charter 

 Board Risk Committee Charter 

 Risk Management Policy 

 Annual and cyclical financial reports. 

 Internal audit reports. 

 Quarter reports related to weakness points in business and support units which 

includes: 

A. The existing weakness points, targeted and being remediated. 

B. In case if the weaknesses are relevant in the design or the effectiveness of 

control areas. 

C. The summary of  performed duties as well as the duties in progress. 

 وثائق البنك المستخدمة مع الالئحة .1.2

 دليل الحوكمة في البنك السعودي لالمتثمار 

 الئحة المراجعة الداخلية في البنك السعودي لالمتثمار  

 لحوكمةنة االئحة لج 

 الئحة لجنة االلتزام 

 الئحة لجنة المخاطر  

 ميامة إدارة المخاطر 

  المالية المرحلية والسنويةالتقارير 

 تقارير المراجعة الداخلية 

 التقارير ربع السنوية حول هوجذ القصور في وحدات األعمال والدعت بما في ذلك: 

 ا.    هوجذ القصور القائمة، والمستندفة والجاري معالجتنا

 ب.  إذا كانن هوجذ القصور تتعلق بتصميت هو فعالية تطبيق هوجذ الرقابة

 المنام المنجزة والجاري تنايذ اج.   ملخص 

1.3. Regulatory reference documents 

 SAMA’s fit and proper form 

 SAMA’s guidelines on Corporate Governance 

 CMA’s guidelines on Corporate Governance 

 Basel’s guidelines on Corporate Governance 

 International Professional Practices Framework for Internal Auditing by IIA Inc. 

 Compliance Manual issued by the SAMA. 

 Internal Controls under SAMA’s Guidelines dated February 2013. 

 الوثائق التنظيمية المرجعية .1.3

 ( نموذج البنك المركزي السعوديFit and Proper form) 

  حوكمة الشركاتإرشادات البنك المركزي السعودي حول 

 الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن  يئة السوق المالية 

 إرشادات حوكمة الشركات الصادرة عن بازل 

 ( المعايير العالمية للممارمة المننية للمراجعة الداخليةIIA)المعايير( ) 

 دليل االلتزام الصادر عن البنك المركزي السعودي 

  2013-البنك المركزي السعودي إرشادات الضوابط الداخلية الصادرة عن 
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1.4. Ownership and updates 

This charter is owned by the Corporate Governance function, which is responsible for 

its updates with coordination with the Chief Internal Auditor as well as the Audit 

Committee. 

 الملكية والتعديالت .1.4

 

ملكية  ذل الالئحة إلى إدارة الحوكمة في البنك، و ي المسيييؤولة عن تحديثنا بالتنسييييق مع تعود 

 رئيس المراجعة الداخلية ولجنة المراجعة.

 

 

2. Charter Component 

2.1. Committee Definition 

2.1.1. The primary purpose of the Board’s Audit Committee is to assist the Board of 

Directors in fulfilling its oversight responsibilities for the financial reporting 

development, the system of internal control including IT system control, the 

internal and external audit process as well as the protection of shareholders, 

investors, depositors, regulators as well as other stakeholders’ interests. 

2.1.2. The Committee shall also assist the Board of Directors through input from the 

Management Compliance Committee in relation to relevant laws, regulations 

and the code of conduct. 

2.1.3. As a committee reporting to the board of directors, the audit committee shall 

have full access to all employees, committees, records, systems, legal 

consultants, internal and external auditors. 

 محتوى الالئحة .2

 تعريف باللجنة .2.1
 

اإلدارة على الغرض الرئيسييي من لجنة المراجعة المنبثقة عن المجلس  و مسيياعدة مجلس  .2.1.1

هدا  مسيييؤولياتذ الرقابية لعملية إعداد التقارير المالية، ونظام الرقابة الداخلية، بما في ذلك 

ية مصييييال   ما ية، وح خارج ية وال لداخل عة ا مل المراج مات، وع ية المعلو ظام تقن بة ن مراق

 .المسا مين والمستثمرين والمودعين والمشرعين وغير ت من ذوي العالقة

ما تقوم اللج .2.1.2 مات الواردة من لجنة ك بالمعلو يدل  عدة مجلس اإلدارة من خالل تزو نة بمسييييا

 .االلتزام بالبنك حول القوانين واألنظمة واللوائ  وهخالقيات العمل ذات العالقة

بصيياتنا لجنة منبثقة عن مجلس اإلدارة ، تتمتع لجنة المراجعة بالصييالحية الكاملة للتواصييل مع  .2.1.3

واألنظمة، والمسييتشييارين القانونيين، والمراجعين الداخليين  الموظاين، واللجان، والسييجالت،

 والخارجيين.
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2.2. Composition 

2.2.1. Requirements 

2.2.1.1. Based on a recommendation of the Board of Directors, the General 

Assembly shall approve the formation of the Board Audit Committee.  

2.2.1.2. The committee shall comprise of a minimum of 3 and maximum of 5 

independent members from inside and outside the Board and the number 

of the members from outside the Board shall exceed that of the members 

from within the Board; their appointments and annual remuneration must 

be approved by the General Assembly. 

2.2.1.3. The members shall not be from the bank’s staff, customers, agents, or 

advisors.  

2.2.1.4    Members of the Board Audit Committee should not have availed any  

                  financing facilities (credit card, credit facility, guarantees...etc) from the     

                  bank in his own name or in the name of any of his relatives (as defined by  

                  SAMA)   
                   

2.2.1.5     The members of the committee should have academic qualifications and 

professional experience in; auditing and risk management, relevant 

knowledge of accounting and auditing standards, and the capacity to 

understand financial reports and related rules, regulations and 

instruction issued by the relevant entities. 

2.2.1.6       One member at least should be an expert in audit, financial and reporting 

      affairs. 

2.2.1.7       The Chairman and Members of the Board Audit Committee shall be  

      appointed by the General Assembly for a period of three years, renewable    

      for a maximum of two additional terms. 

 التشكيل .2.2

 المتطلبات .2.2.1

على تشيييكيل لجنة  توافق الجمعية العامة للمسيييا مين اإلدارة،بنا  على توصيييية مجلس  .2.2.1.1

  اإلدارة.المراجعة التابعة لمجلس 

ستقلينهعضا  اللجنة من ثالثة هعضا  على األقل وبحد هقصى خمسة  تتألف .2.2.1.2 يكون  كما م

الجمعية  تعتمدو عضيييا  من داخل المجلساألهعضيييا  اللجنة من خارج المجلس هكثر من 

  .هعضائنا وتعويضاتنت السنوية للمسا مين تعيينالعامة 

 يجب هال يكون األعضا  من موظاي هو عمال  هو وكال  هو مستشاري البنك .2.2.1.3

سنيالت مالية  .2.2.1.4 من البنك )بطاقات ال يحق ألي عضو من هعضا  اللجنة هن يحصل على هي ت

)كما تت  بامييت هحد هقاربذ   ائتمان، هو تسيينيالت ائتمانية هو اييمانات ... إلا( بامييمذ هو 

      تعرياذ من قبل البنك المركزي(

ية في المراجعة وإدارة خبرات وعلمية  مؤ التاللجنة هعضييييا   لدى هن يكون يجب .2.2.1.5 منن

 فنت، والقدرة على ومعايير المراجعة المخاطر، والمعارف ذات الصلة بالمعايير المحامبية

 ذات الصلة الصادرة عن الجنات  والتعليمات واللوائ  االنظمةالتقارير المالية، و

شؤون المالية وإعداد ورفع  .2.2.1.6 يجب هن يكون عضوًا واحدًا على األقل خبيرًا في المراجعة وال

  التقارير

لمدة ثالث منوات قابلة للتجديد يتت تعيين رئيس وهعضا  اللجنة بقرار من الجمعية العامة  .2.2.1.7

 لمدة هقصا ا فترتين إاافيتين
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2.2.1.8 The Chairman of the Board Audit Committee must not be related to other 

members of the Board or have any financial or business relationship with 

any members of the Board and Executive staff  

2.2.1.9  The committee shall have the competence to monitor the Bank’s work, 

verify the integrity and impartiality of its reports and financial statements, 

and ensure the  adequacy  of internal control systems therein. 

جب هال يكون لرئيس لجنة المراجعة صييلة قرابة باألعضييا  انخرين في المجلس، وهن ال ي .2.2.1.8

يكون لذ هي عالقة مالية هو تجارية مع هي عضو من هعضا  مجلس اإلدارة وكذلك اإلداريين 

 التنايذيين.

صاص  اللجنة يجب ان تتمتع   .2.2.1.9 مالمة ل البنك والتحقق من اعمامراقبة ل   بالكاا ة و االخت

 . داخلية فيذالرقابة الهنظمة كاا ة المالية والتأكد من   قوائتالتقارير وال  نزا ةو 

2.2.2 Committee Members 

 

 األعضا   .2.2.2

 

2.2.2.1 The Committee shall have the right to invite any staff of the Bank to attend 

the Committee meeting(s), as deemed necessary, subject to the approval 

of its Chairman. 

 

2.2.2.2 Notwithstanding the section 2.2.1 from this charter, the Board Nomination 

and Remuneration Committee shall recommend to the Board of Directors 

a list of nominees for the appointment of the Audit Committee members, 

accompanied with their remuneration package, in line with the prevailing 

market compensations, to ensure the bank attracts the desired expertise. 

 

2.2.2.3 In case of dismissal or resignation of any of its members, a replacement 

shall be appointed from the list provided by the Nomination and 

Remuneration Committee and in line with sections 2.2.1 and 2.5 of this 

charter. The appointment shall be subject to SAMA’s no objection and the 

approval of the Board, and the final appointment shall be ratified in the first 

General Assembly meeting. 

 

2.2.2.4 All committee members are expected to maintain confidentiality on all 

issues, in compliance with Article 19 of the Banking Control Law. 

 

2.2.2.5 Every audit committee member should confirm his/her independency in 

writing on annual basis. 

 

 

يحق للجنة هن تدعي هي من موظاي البنك لحضور اجتماعات اللجنة إذا اقتضى األمر وذلك   .2.2.2.1

 بعد موافقة رئيس اللجنة

من  ذل الالئحة، يجب على لجنة الترشييييحات والمكافات التوصيييية  2.2.1مراعاة البند مع  .2.2.2.2

لمجلس اإلدارة بقائمة المرشيييحين لعضيييوية لجنة المراجعة، وتحديد مسيييتوى تعويضييياتنت 

 مقارنة بالسوق لضمان جذب الخبرات المالئمة

في حالة إقالة هو امتقالة هي من هعضا  اللجنة، يتت امتبدالذ من قبل مرشحين موصى بنت  .2.2.2.3

 ذل  من 2.5و 2.2.1بنود الورد في  ن قبل لجنة الترشييييحات والمكافات. ومع مراعاة مام

الالئحة، يخضع تعيين هي عضو جديد لعدم ممانعة البنك المركزي السعودي ومجلس اإلدارة، 

 على هن تتت الموافقة الننائية على تعيينذ في هول اجتماع تالي للجمعية العامة للمسا مين

يحافظ جميع هعضييا  اللجنة على السييرية في جميع المسييائل، وفقاا للمادة  من المتوقع هن .2.2.2.4

 .من قانون الرقابة المصرفية 19

 خطيًا مرة كل عام. امتقالليذ على عضو لجنة المراجعة تأكيد .2.2.2.5
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2.2.3 The Committee Chairman, Vice Chairman and Secretary 

 

2.2.3.1  The Chairman of the Committee: 

 Must be Independent Board Member to be nominated by the Board 

 Must not be the Chairman of the Board  

 Must be Approved by SAMA 

 Should not have a relationship with executive directors or key 

executives of the bank that could affect his independence. 
 

2.2.3.2 The Vice Chairman 

 If the Committee’s chairman is absent, the Committee’s meeting will be 

chaired by a committee member based on the nomination of the 

committee. 
 

2.2.3.3 The Secretary of the Committee will be: 

 Recommended by the CEO 

 Approved by the Audit Committee 

 الرئيس ونائب الرئيس وهمين مر اللجنة  2.2.3

 

 : رئيس اللجنة      2.2.3.1

 يكون عضو مستقل يتت اختيارل من قبل مجلس اإلدارة 

 ال يكون رئيس مجلس اإلدارة 

 تتت الموافقة عليذ من قبل البنك المركزي السعودي 

  يذيين هو المسيييؤولين مديرين التنا قة مع ال لذ عال يذيين ال ينبغي هن يكون  التنا

 الرئيسيين للبنك ما قد يؤثر على امتقالليتذ.

 

 نائب رئيس اللجنة    2.2.3.2

  من  هحد األعضييييا  بترشيييي في حال غياب رئيس اللجنة، يرهس اجتماعات اللجنة

 .اللجنة

 

 همين مر اللجنة:   2.2.3.3

 يتت التوصية بذ من قبل الرئيس التنايذي 

  عليذ من قبل لجنة المراجعة تتت الموافقة 

2.3 Responsibilities 

2.3.1. General Responsibilities 

2.3.1.1   Ensure quality and accuracy of accounting systems and financial statements. 

2.3.1.2 Recommend to the Board of Director to nominate the External Auditors to 

the General Assembly to appoint the External Auditors and their 

remunerations as well as supervising the External Auditors duties. 

2.3.1.3 Resolve any disagreements between management and the external 

auditor regarding financial reporting. 

2.3.1.4 Pre-approve all auditing and non-audit services with the external auditors. 

2.3.1.5 Assign independent counsel, hire accountants, or others to advise the 

committee or assist in the conduct of auditing and investigation. 

2.3.1.6 Review the accounting policies in force and advise the Board of Directors 

of any recommendations regarding them. 

 المسؤوليات 2.3

 عامةمسؤوليات    2.3.1

 

 التأكد من جودة ودقة األنظمة المحامبية والبيانات المالية 2.3.1.1

للجمعية العامة للمسييييا مين الحسييييابات  مراجعيبترشيييي  لمجلس اإلدارة لتوصيييية ا 2.3.1.2

 ، واإلشراف على منامنتهتعابنتوتعييننت  والموافقة على

 تسوية هية خالفات بين اإلدارة ومراجعي الحسابات بشأن التقارير المالية 2.3.1.3

 الموافقة المسبقة على جميع خدمات المراجعة وغير المراجعة مع مراجعي الحسابات 2.3.1.4

ساعدة  2.3.1.5 شورة للجنة، والم مبين، هو غير ت، لتقديت الم ستقل، وتعيين المحا توكيل محام م

 في المراجعة والتدقيق، واالمتعانة بنت في التحقيق

 مراجعة السيامات المحامبية المتبعة، وتقديت المشورة والتوصيات لمجلس اإلدارة بشأننا 2.3.1.6
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2.3.1.7 Ensure effective communication and coordination with the Board Risk 

Committee to facilitate the exchange of information and effective coverage 

of all potential risks and emerging risks, and perform any needed 

adjustments to enhance the risk governance framework of the bank. 

2.3.1.8 Provide a platform for open communication between Internal Audit, the 

External Auditors, and the Board of Directors. 

2.3.1.9 Recommend the appointment of the Chief Internal Auditor to the Board of 

directors. 

2.3.1.10      Exercise oversight over special controls and investigations as and when    

     necessary. 

2.3.1.11 Review the of regulatory authorities’ reports, follow up on any international 

developments such as recommendation from the Basle Committee, 

International Organization of Securities and Exchange Commissions, etc. 

which may impact the financial reporting or any other relevant banking 

aspects. 

2.3.1.12 Since the Committee is authorized by the Board to obtain outside legal or 

other independent professional advice, the Committee can acquire 

experienced outsiders to attend confidential meetings with any of the 

above parties or other employees and officers. However, when the 

Committee Invites Bank officers or employees, they should be invited 

through the Chief Executive Officer who can also attend the meeting. The 

Board Audit Committee, however, has the right to decide to conduct such 

meetings without the presence of the Chief Executive Officer. 

يل تبادل المعلومات، والتغطية اييمان التواصييل الاعال والتنسيييق مع لجنة المخاطر لتسيين 2.3.1.7

الاعالة لجميع المخاطر المحتملة، والمخاطر الناشيييئة، وإجرا  هي تعديالت الزمة لتطوير 

 حوكمة المخاطر في البنك

 وفير قنوات للتواصل ما بين المراجعين الداخليين والمراجعين الخارجيين ومجلس اإلدارةت 2.3.1.8

  يةاجعة الداخلعلى تعيين رئيس المر التوصية لمجلس اإلدارة 2.3.1.9

 ممارمة اإلشراف على الرقابة والتحريات الخاصة عند الضرورة 2.3.1.10

 

مراجعة تقارير الجنات التنظيمية، ومتابعة هي تطورات على المسيييتوى الدولي كتوصييييات  2.3.1.11

تأثير على  نذ ال لذي من شييييأ ية الا. وا مال ئات األوراق ال ية لني لدول بازل، والمنظمة ا لجنة 

 .انب مصرفية هخرى ذات صلةالتقارير المالية هو هي جو

 

ية  2.3.1.12 ية هو المنن قانون بالحصيييول على المشيييورة ال ما هن اللجنة مخولة من قبل المجلس  ب

المسييتقلة من قبل هطراف خارجية فبكمكان اللجنة االمييتعانة بأشييخاص من هطراف خارج 

البنك من ذوي الخبرة لحضيييور الجلسيييات السيييرية مع هي طرف من األطراف المذكورين 

غير ت من الموظاين والمسيييؤولين. وعندما تقوم اللجنة بدعوة المسيييؤولين هو  هعالل هو

لذي  يذي ا لدعوة لنت من خالل الرئيس التنا جب توجيذ ا نك، ي عاملين في الب الموظاين ال

يمكنذ هيضييًا حضييور االجتماع.  ويحق للجنة المراجعة هن تقرر عقد مثل  ذل االجتماعات 

 دون حضور الرئيس التنايذي
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2.3.1.13 Maintain an ongoing assessment of the quality and performance of the 

Audit Committee.  

2.3.1.14 The Audit Committee must assess of possible materiality of a loss in the 

event of a breakdown of a control systems and relate it to the cost of 

maintaining the control systems in coordination with the Business 

Continuity Management. 

 

2.3.2 Financial Reports  

 

2.3.2.1 Review significant accounting and reporting issues, including complex or 

unusual transactions and highly judgmental areas, and recent accounting 

and regulatory pronouncements, and understand their impact on the 

financial statements. 

2.3.2.2 Review and examine the quarterly and annual financial statements, and 

ensure their integrity, fairness and transparency before submitting them 

with its opinion and recommendations to the Board. 

2.3.2.3 Review and examine external, Internal audit and Chief Financial Officer 

findings with the management and   related parties.  

2.3.2.4 Provide its technical opinion – at the request of the Board – on whether the 

Board report and the financial statements of the Bank are fair, balanced 

and understandable, and contain information that allows shareholders and 

investors to assess the financial position of the Bank, its performance, 

business model, and strategy; 

2.3.2.5 Examine any important or unfamiliar issues contained in the financial 

reports; 

2.3.2.6 Examine the accounting estimates pertaining to significant issues 

contained in the financial reports.  

 .تقييت هدا  لجنة المراجعة بشكل دوري 2.3.1.13

ما إذا ي 2.3.1.14 لة في نة المراجعة حجت الخسييييارة المحتم بة تعطل جب هن تقيت لج قا ظام الر   ن

 األعمال. امتمراريةالمحافظة عليذ وذلك بالتنسيق مع إدارة  بتكلاةوربطنا 

 
 القوائت المالية  2.3.2

 

مبية النامة، بما في ذلك ا 2.3.2.1 ضايا والتقارير المحا لعمليات المعقدة وغير العادية، مراجعة الق

ومراجعة العمليات التقديرية، والمسيييتجدات التنظيمية والمحاميييبية، ومعرفة وتقييت هثر ا 

 على البيانات المالية

التحقق ميييالمتنا وعدالتنا السييينوية، والربع مييينوية و القوائت الماليةوفحص مراجعة  2.3.2.2

 .وتوصياتنا.وشاافيتنا قبل رفعنا لمجلس اإلدارة مع رهي اللجنة 

 اإلدارة،مع  المالي المدير ومالحظات الخارجيةوالداخلية المراجعة  نتائج وفحص راجعةم 2.3.2.3

 العالقة. واألطراف ذات

مجلس والقوائت الإذا كان تقرير فيما   -بنا ا على طلب مجلس اإلدارة  - الاني رهيالإبدا   2.3.2.4

نة ومانومة   لة ومتواز عاد نك  ية للب مال تتي  للمسييييا مين التي معلومات الوتتضيييمن  ال

 وامتراتيجيتذ. عملذونموذج والمستثمرين تقييت المركز المالي للبنك وهدائذ. 

 المالية تتضمننا التقاريرهي مسائل منمة هو غير مألوفة درامة   2.3.2.5

 الجو رية الواردة في التقارير المالية المسائل فيالمحامبية  التقديراتمن التحقق   2.3.2.6
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2.3.2.7 Examine the accounting policies applied by the Bank, and provide its 

opinion and recommendation to the Board. 

2.3.2.8 Communicate with the management and the external auditors to resolve 

any difficulties encountered during the audit process. 
 

2.3.2.9 Review the following: 

 Contracts and other agreements, including proposed or planned 

mergers, and acquisition or selling of assets, ensuring these are shown 

in the financial statements. 

 All transactions with related parties that are required to be disclosed, 

ensuring that there is an established framework for these approvals, 

appropriate reasons for these transactions, and reflecting these 

approvals in the financial statements.  

 Review with the management and internal and external auditors any 

changes in the internal control procedures of the financial reports, that 

impacted, or may have significant impact on the bank. 

 The list of all current lawsuits provided by the bank’s Legal Department. 

 The committee may ask external legal advisors to provide legal advice 

regarding financial matters that may affect the financial status of the 

bank. 
 

2.3.3 Internal Control  

 

2.3.3.1 Understand the scope of internal and external auditors' review of internal 

control over bank processes, and obtain reports on significant findings and 

recommendations, together with management's responses, and ensure 

follow-ups on the implementation of corrective action plan. 

2.3.3.2 Review and examine the Bank's internal control system and risk 

management systems, policies and procedures, reporting mechanisms 

including information technology security and control and provide 

recommendations for improvement thereof. 

 في شأننا. البنك وإبدا  الرهي والتوصية لمجلس اإلدارة فيالمحامبية السيامات درامة    2.3.2.7

هية صعوبات قد يواجنوننا هثنا  عملية  لمعالجةالتواصل مع اإلدارة والمراجعين الخارجيين  2.3.2.8

 المراجعة

 :مراجعة ما يلي 2.3.2.9

 نا، ا لدمج المقترحة هو المخطط ل يات ا ما في ذلك عمل ااقيات األخرى، ب لعقود واالت

 واالمتحواذ هو بيع األصول، والتأكد من إدراجنا في البيانات المالية

  جميع العمليات المطلوب اإلفصيييان عننا مع األطراف ذات العالقة، والتأكد من وجود

اإلطار المعتمد للموافقة على  ذل العمليات، واألميييباب الموجبة لنا، والتحقق من 

 إدراج  ذل الموافقات في التقرير السنوي

 يام مع اإلدارة والمراجعين الداخليين والخارجيين بمراجعة هي تغييرات في عملية الق

إجرا  الرقابة الداخلية على التقارير المالية، التي هثرت هو قد تؤثر بشيييكل كبير على 

 البنك

 التقارير المعدة من قبل اإلدارة القانونية لجميع الدعاوى الحالية 

 انونيين خارجيين تقديت المشيييورة القانونية يجوز للجنة هن تطلب من مسيييتشيييارين ق

 .بشأن المسائل المالية التي قد تؤثر على الواع المالي للبنك

 

 الرقابة الداخلية  2.3.3

 

معرفة نطاق المراجعة من قبل المراجعين الداخليين والخارجيين، ومعرفة اوابط الرقابة  2.3.3.1

والحصول على تقارير عن النتائج والتوصيات النامة،  البنك، اعمالجميع الداخلية على 

 متابعة تطبيق الخطط التصحيحية. والتأكد من باإلاافة إلى ردود اإلدارة على ذلك

والسيامات واإلجرا ات  ونظام إدارة المخاطر الرقابة الداخلية للبنك نظاموفحص مراجعة  2.3.3.2

 وإعطا  التوصيات في ذلك همن تقنية المعلومات والرقابة علينا بماالتقارير  والية رفع

 لتحسيننا 
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2.3.3.3 Annual evaluation of Internal Controls under SAMA’s Guidelines dated 

February 2013 and report the effectiveness of Internal control system to 

the board. 

2.3.3.4 To set the objectives of the Sharia Internal Audit Function after consulting 

with the Sharia Committee. Where the objectives should be consistent with 

Internal Audit known standards. 

2.3.3.5 Review the results and the observations of the Internal Sharia Audit. 

 

2.3.4 Internal Audit  

2.3.4.1 Review, monitor, and oversee with management and the Chief Internal 

Auditor (CIA) the policy, activities, staffing, and organizational structure of 

the internal audit department. 

2.3.4.2 Review the effectiveness and independence of the internal audit 

department, including compliance with International Professional Practices 

Framework for Internal Auditing by IIA Inc. (USA) and Saudi Central Bank 

(SAMA) guidelines. 

2.3.4.3 Review and recommend with the Board or its delegate, the appointment, 

replacement, or dismissal of the CIA from his designation. 

2.3.4.4 Review and evaluate, at least once per year, the performance of the CIA 

and recommend to the Board of Directors or its delegate the CIA’s annual 

compensations. 

2.3.4.5 Meet, on a regular basis and separately, with the CIA, to discuss any 

matters that the Committee or Internal Audit believes should be discussed 

confidentially. 

2.3.4.6 Review and approve the annual audit plan and all major changes to the 

plan.  

2.3.4.7 Review and monitor the performance, activities and achievement of the 

internal audit department & the Audit plan through the year through 

quarterly progress reports and evaluate the sufficiency of human and 

operational resources to ensure successful completion of the plan. 

2.3.4.8 Obtain the necessary clarification from management on the size and value 

of losses resulting from a failure in the internal audit system. 

2.3.4.9 Review and evaluate the Bank's policies regarding transactions with 

related parties, obtain a list of such transactions, review whether these 

إجرا  تقييت منوي لضوابط الرقابة الداخلية وفق إرشادات البنك المركزي السعودي  2.3.3.3

 .ورفع تقرير للمجلس حول فاعلية نظام الرقابة الداخلية 2013الصادرة في فبراير 

داخلي بعد التشاور مع اللجنة الشرعية ويجب تحديد مستندفات منمة التدقيق الشرعي ال 2.3.3.4

  ا.هن تتوافق المستندفات مع معايير التدقيق الداخلي المقبولة والمتعارف علين

 

 مراجعة نتائج ومالحظات التدقيق الشرعي الداخلي. 2.3.3.5

 

 المراجعة الداخلية  2.3.4

السيامات،  ومراقبة واالشراف على التعاون مع اإلدارة ورئيس المراجعة الداخلية بمراجعة 2.3.4.1

 واألنشطة، والتوظيف، والنيكل التنظيمي إلدارة المراجعة الداخلية

ية، بما في ذلك االلتزام باإلطار  2.3.4.2 لداخل ية واميييتقالل إدارة المراجعة ا مراجعة مدى فعال

الدولي للممارميييات المننية للمراجعة الداخلية وفق المعايير العالمية للممارمييية المننية 

 )الواليات المتحدة األمريكية( وتعليمات البنك المركزي السعودي (IIA) للمراجعة الداخلية

عة  2.3.4.3 ية المراج بل  للمجلسوالتوصييي على تعيين، هو  المجلس،او من يتت تاويضييييذ من ق

 امتبدال، هو إعاا  رئيس المراجعة الداخلية من منصبذ

الداخلية رئيس المراجعة  هدا ومراجعة  بتقييتالسييينة، القيام، مرة واحدة على األقل في  2.3.4.4

بتعويضييياتذ   من قبل مجلس اإلدارة  من يتت تاويضيييذ او اإلدارةمجلس والتوصيييية إلى 

 السنوية

االجتماع، بصورة منتظمة وبشكل مناصل، مع رئيس المراجعة الداخلية، لمناقشة هي همور  2.3.4.5

 تعتقد اللجنة هو المراجع الداخلي هنذ يجب مناقشتنا مرًا

 السنوية، وجميع التغييرات الرئيسية للخطةمراجعة واعتماد خطة المراجعة  2.3.4.6

خطة المراجعة  إنجازومدى المراجعة الداخلية  واألنشيييطة إلدارة ومراقبة األدا  مراجعة 2.3.4.7

ية  ية الموارد البشيييرية والعمل قارير الربعية وتقييت كاا ية خالل العام من خالل الت لداخل ا

 .لضمان إكمال الخطة بنجان

من اإلدارة حول حجت وقيمة الخسييائر الناتجة عن هي  الحصييول على اإليضيياحات الالزمة 2.3.4.8

 فشل في نظام الرقابة الداخلي
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have been approved by the General Assembly, and ensure their safeness 

and their disclosure in the Bank’s annual financial statements. 

2.3.4.10 Obtain declaration of independence from Chief Internal Auditor at least 

once a year. 

2.3.4.11 Review the Internal Audit policy once every two years and charter every 

year for their onward submission and approval from the Board of directors. 

 

 

2.3.5 External Audit  

2.3.5.1 Review the assigned external auditors' proposed audit scope/plan and 

techniques to review the accounts and ensure that the competency of the 

human and financial resources is available, and the coordination of 

external audit efforts with internal audit. 

2.3.5.2 Report the committee's recommendations on external audit services and 

their compensations to the Board of Directors and to the General Assembly 

for approval. 

2.3.5.3 In the case of a dismissal of or resignation by one of the external auditors, 

the review the reasons that triggered this action, and adopt the suitable 

solutions while maintaining confidentiality. The committee's decision to 

maintain the external auditor or not requires approval from the Board of 

Directors and SAMA must be notified. 

2.3.5.4 Review the annual audit plan before starting the audit process and provide 

an opinion on the auditor’s plan of activities for the bank to ensure no 

technical or administrative jobs are included beyond the scope of audit 

work. 

2.3.5.5 Monitor the relationship between external auditors and management, in 

addition to supervising the cooperation and coordination between them. 

2.3.5.6 Ensure external auditors are working in a positive environment, and 

independently from the management, to enable them to express their 

feedback and ideas in a clear, transparent and professional manner. 

2.3.5.7 Obtain confirmation from external auditors on an annual basis that they are 

working independently and verify their independency, objectivity and 

fairness, and the effectiveness of audit activity as per regulations and 

professional standards.  

2.3.5.8 Recommend substituting or rotating external auditors regularly as per 

SAMA's guidelines. 

البنك فيما يتعلق بالعمليات مع هصحاب المصلحة، والحصول على  وتقييت ميامات مراجعة 2.3.4.9

مة  عا ية ال نا من الجمع قات الصييييادرة بشييييأن عة المواف يات، ومراج نذل العمل مة ب قائ

 صان عننا في التقرير السنوي للبنكللمسا مين، وامان مالمتنا واإلف

 .من رئيس المراجعة الداخلية مرة في السنة على األقل االمتقالليةالحصول على إفصان  2.3.4.10

مراجعة ميامة المراجعة الداخلية مرة كل منتين وميثاق إدارة المراجعة الداخلية مرة كل  2.3.4.11

 منة لتقديمنا والموافقة علينا من مجلس اإلدارة.

 

 المراجعة الخارجية  2.3.5

المراجعة واألميييياليب التي يتبعنا مراجعي الحسييييابات الخارجيين  وخطة راميييية نطاقد 2.3.5.1

المعينين لمراجعة الحسييابات، والتأكد من كاا ة الموارد البشييرية والمالية المتوفرة لدينت 

 وتنسيق جنود المراجعة الخارجية مع المراجعة الداخلية

المتعلقة بخدمات وهتعاب المراجعة الخارجية لمجلس اإلدارة رفع تقرير بتوصييييات اللجنة  2.3.5.2

 وإلى الجمعية العامة للموافقة علينا واعتماد ا

مباب التي هدت  2.3.5.3 متعراض األ متقالة هحد المراجعين الخارجيين، يجب ا في حالة إقالة هو ا

إلى ذلك، واعتماد الحلول المناميييبة مع المحافظة على السيييرية. ويراعى في حال قرار 

للجنة باالحتااظ بمراجعي الحسيييابات الخارجيين من عدمذ الحصيييول على الموافقة من ا

 قبل مجلس اإلدارة، ويجب إخطار البنك المركزي السعودي بذلك القرار

وإبدا  الرهي على خطة  مراجعة خطة المراجعة السييينوية قبل البد  في عملية المراجعة 2.3.5.4

ي وظياة تقنية او إدارية خارج نطاق المدققين حول هنشييطة البنك لضييمان عدم تضييمين ه

 اعمال المراجعة 

مراقبة العالقة بين المراجعين الخارجيين واإلدارة، باإلاييافة إلى اإلشييراف على التعاون  2.3.5.5

 والتنسيق بيننما

التأكد من عمل المراجعين الخارجيين في بيئة إيجابية، وبشيييكل مسيييتقل عن اإلدارة،  2.3.5.6

 كار ت بطريقة وااحة وشاافة ومننيةلتمكيننت من التعبير عن آرائنت وهف

الحصييول على تأكيد من المراجعين الخارجيين على هميياس ميينوي بأننت يعملون بشييكل  2.3.5.7

 ومدى كاا ة المراجع والمواوعية واالنصافوالتأكد من مدى كل من االمتقاللية  مستقل

 وفقًا للوائ  والمعايير المننية 

جيين بانتظام حسييب تعليمات البنك المركزي التوصييية بامييتبدال هو تناوب المراجعين الخار 2.3.5.8

 السعودي



  Audit Committee Charters 
     الئحة لجنة المراجعة 

 

Page | 12  

 

2.3.5.9 Ensure the key signing partner of external auditors is substituted at least 

every three years to achieve proper independence. 

2.3.5.10 Approve the external auditors' report. 

2.3.5.11 Review and discuss the management letter and review the closure of 

identified weaknesses which have been reported throughout the year. 

2.3.5.12 Review the performance of the external auditors, and recommend the 

appointment or discharge any or all of the external auditors. 

2.3.5.13 Meet regularly, and separately, with the external auditors to discuss any 

matters that auditors believe should be discussed confidentially and 

answer their concerns  

 

2.3.6 Compliance  

2.3.6.1 Review the bank's compliance annual program. 

2.3.6.2 Approve the bank's compliance annual report to SAMA. 

2.3.6.3 Review, through the Management Compliance Committee, the 

effectiveness of system for monitoring compliance with laws and 

regulations and validating the management adherence in this regards and 

follow-up (including disciplinary action) of any instances of noncompliance. 

2.3.6.4 Review and report to the Board the findings of the Compliance Assessment 

Report which was submitted by the Management Compliance Committee 

including any issue where action is deemed necessary and provide 

recommendations.  

2.3.6.5 Review the final Inspection Reports conducted by SAMA, and any auditor’s 

observations and ensure that the bank has taken the necessary measures 

with regard thereto. 

2.3.6.6 Review the process for communicating the code of conduct to the Bank 

personnel, and for monitoring compliance therewith. 

2.3.6.7 Obtain regular updates from management and bank legal counsel 

regarding compliance matters. 

2.3.6.8 Evaluate the bank's compliance programs and their coverage of legal 

requirements and effectiveness in a regular manner, and inform the Board 

of Directors of any deficiencies, and corrective actions that needs to be 

taken. 

2.3.6.9 The audit committee should review and adhere to the Anti-money 

laundering activities as significant risk area to ensure that such activities 

complies to the laws and regulations. 

امان امتبدال توقيع الشريك الرئيسي للمراجعين الخارجيين كل ثالث منوات على األقل  2.3.5.9

 .لتحقيق االمتقاللية المنامبة

 الموافقة على تقرير مراجعي الحسابات الخارجيين 2.3.5.10

تت تحديد ا خالل  مراجعة ومناقشييية خطاب اإلدارة ومراجعة إغالق نقال الضيييعف التي 2.3.5.11

 العام

 مراجعة هدا  المراجعين الخارجيين، والتوصية بتعيين هو عزل هي هو كل مراجعي الحسابات 2.3.5.12
 

االجتميياع بييانتظييام، وعلى اناراد، مع المراجعين الخييارجيين لمنيياقشييييية هي همور يرى  2.3.5.13

 ، واإلجابة على امتاساراتنت.المراجعون هنذ يجب مناقشتنا مرًا

 

 االلتزام  2.3.6

 على البرنامج السنوي لاللتزام في البنك االطالع 2.3.6.1

 الموافقة على التقرير السنوي لاللتزام الصادر عن البنك إلى البنك المركزي السعودي 2.3.6.2

بة  2.3.6.3 ظام في مراق ية الن عال قة عن اإلدارة، بمراجعة ف يام، من خالل لجنة االلتزام المنبث الق

في  ذا الشييييأن، ومتابعة هي حالة االلتزام بالقوانين واللوائ  والتحقق من التزام اإلدارة 

 من حاالت عدم االلتزام )بما في ذلك اتخاذ هي إجرا ات تأديبية(

نا والمدرجة في تقرير تقييت االلتزام مراجعة و 2.3.6.4 تائج التي تت التوصييييل إلي اميييتعراض الن

هي مشيييكلةيقضيييية تتطلب  اإلدارة، متضيييمنة لمجلسااللتزام بالصييييغة التي قدمتنا لجنة 

 وتقديت التوصيات إجرا  بشأننا اتخاذارورة 

البنك المركزي السيييعودي، وهي مالحظات  يجريناالتي الننائية    صتقارير الاحراجعة م 2.3.6.5

والتدابير الالزمة حيال  تخاذ اإلجرا اتالبنك يقوم با والتأكد بان تتصدر عن مراجع الحسابا

 ذلك.

 االلتزام بتلك القواعد التأكد من إيصال مدونة هخالقيات العمل لموظاي البنك، ومراقبة 2.3.6.6

الحصييول على تحديثات منتظمة من اإلدارة والمسييتشييار القانوني للبنك بشييأن مسييائل  2.3.6.7

 االلتزام

قة  2.3.6.8 نا بطري عاليت ية وف قانون بات ال نا للمتطل اائ نك ومدى اميييتي تقييت برامج االلتزام في الب

 اتخاذ امنتظمة، وإبالغ مجلس اإلدارة عن هي قصور، واإلجرا ات التصحيحية الواجب 

هحد المخاطر  باعتبار ايجب على لجنة المراجعة مراجعة عمليات مكافحة غسيييل األموال  2.3.6.9

 .بالقوانين والسيامات االلتزامبنا للتأكد من فعالية  االلتزامالتي ينبغي 
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2.3.6.10 Confirm, in co-ordination with the Management Compliance Committee 

members, the presence of an ongoing Compliance training plan for all 

members of the Board, and the bank employees in general. 

2.3.6.11  Ensuring compliance with provisions of the Banking Control and other 

laws, SAMA's rules, regulations, policies, and instruction to take necessary 

measures that would improve the Bank’s level of regulatory compliance. 

2.3.6.12 Approve and review the whistle blowing policy and conduct quarterly 

reporting on the whistle blowing cases which have been received and the 

actions taken against each of those cases. 

 

2.3.7 IT Systems Control  

2.3.7.1 Identify the proper controls to obtain trusted financial data from the banking 

system, while taking into consideration the following points which will be 

reviewed with the management, and external and internal auditors: 

 

I. The nature and effectiveness of the Bank's IT systems controls and 

security, and their vulnerabilities. 

 

II. Results or key recommendations from external and internal auditors with 

regards to IT systems and controls, and the senior management 

response mechanism, including timeframe to act upon these 

recommendations to fix vulnerabilities and high risks in control systems, 

and supervise the main activities 

 

III. Request from management to keep the committee updated on 

advanced technologies in financial statement processing, ensuring the 

necessary controls are in place to guarantee sound and trusted financial 

statements, and coordinate with internal and external auditors to ensure 

full coverage of risks affecting IT systems controls. 

 

2.3.7.2 Confirm the effectiveness of the bank's IT systems control, security to treat 

the relevant vulnerabilities. 

 

2.3.7.3 Review results or key recommendations from external and internal auditors 

with regards to IT systems and controls. 

 

لتأكد، بالتنسييييق مع لجنة االلتزام المنبثقة عن اإلدارة، من وجود خطة تدريب مسيييتمرة ا 2.3.6.10

 لجميع هعضا  المجلس وموظاي البنك بوجذ عام خاصة بمنام االلتزام

كد من  2.3.6.11 تأ عد  بأحكامااللتزام ال بة المصيييرفية وغير ا من القوانين والقوا واألنظمة الرقا

الالزمة  والتعليمات واتخاذ التدابير وكذلك السيامات الصادرة عن البنك المركزي السعودي

 التي من شاننا تحسين مستوى االلتزام التنظيمي للبنك 

لموافقة على ميييياميييية اإلبالغ عن المخالاات ومراجعتنا، ورفع تقارير ربعية الى لجنة ا 2.3.6.12

 ا.واإلجرا ات التي تمن حيالن امتقبالناالمراجعة بالحاالت التي تت 

 

 مراقبة نظت تقنية المعلومات  2.3.7

تحديد الضييوابط الرقابية المنامييبة للحصييول على البيانات المالية الموثوقة من نظام البنك  2.3.7.1

انا مع اإلدارة والمراجعين ان متعرا ميتت ا لي، مع األخذ بعين االعتبار النقال التالية التي 

 :الداخليين والخارجيين

ية  نك على نظت تقن نا الب ية التي يمارمييي ية واألمن ية الضيييوابط الرقاب ا: طبيعة وفاعل هوال

 .المعلومات، والكشف عن نقال اعانا

المرفوعة من المراجعين الداخليين والخارجيين فيما  ثانيًا: النتائج هو التوصييييات الرئيسيييية

يتعلق بنظت وايييوابط تقنية المعلومات، وآلية اميييتجابة اإلدارة العليا، بما في ذلك 

واييع جدول زمني للعمل على تطبيق التوصيييات الرامية إلى تحديد نقال الضييعف 

 .والمخاطر العالية في نظت التحكت، واإلشراف على األنشطة الرئيسية

ثالثًا: الطلب من اإلدارة موافاة اللجنة باخر المستجدات من التقنيات المتقدمة في معالجة 

البيانات المالية، والتأكد من تطبيق الضييوابط الرقابية الالزمة لضييمان إصييدار البيانات 

سيق مع المراجعين الداخليين والخارجيين  صحيحة وموثوق بنا، والتن المالية بطريقة 

طية الكاملة للمخاطر التي تؤثر على الضييوابط الرقابية على نظت تقنية للتأكد من التغ

 .المعلومات

التأكد من فعالية البنك في تطبيق الضيييوابط الرقابية واألمنية، ومعالجة نقال الضيييعف  2.3.7.2

 المتعلقة بنظت تقنية المعلومات

 

فيما يتعلق  راجعة النتائج هو التوصيييات الرئيسييية الواردة من المراجع الداخلي والخارجيم 2.3.7.3

 .بنظت واوابط تقنية المعلومات
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2.4 Committee Meeting 
 

2.4.1 The Board Audit Committee will meet at least four times a year, with authority 

to convene additional meetings, as required. 

2.4.2 The majority of the committee members must be present to have a quorum 

for a meeting to be held 

2.4.3 No Audit committee member may be deputized by another member to act on 

his/her behalf either in the presence and to vote in the committee meetings. 

2.4.4 A member may connect to the meeting via videoconference or any other 

similar means provided that all other members can hear and speak to him 

clearly during the meeting. A member attendance shall be considered as if he 

personally attended for the purpose of meeting the quorum and casting his 

vote as long as other members physically attending the meeting sign the 

minutes. 

2.4.5 The Committee shall make decisions by a majority vote of members 

participating in the meeting. 

2.4.6 In case of a tie, the Chairman of the committee will have a casting vote. 

2.4.7 The dissenting members should register their disagreement mentioning the 

reasons for their dissent. 

2.4.8 The minutes of meetings of the Audit Committee shall be distributed to the 

Board of Directors and those who have the right to request any clarifications 

regarding any of the committee’s topics.  

 

2.4.9 Record committee meetings, draft minutes and archive it therefore, taking into 

accounts to submit the drafts to the members to express their opinions thereon 

before singing it by the committee’s secretary. 

 

2.4.10 The chairman and the members to sign the minutes. 

 

 

 اجتماعات اللجنة  .2.4

تجتمع اللجنة هربع مرات على األقل في السيينة، ويكون لنا صييالحية عقد اجتماعات إاييافية  .2.4.1

 عند الحاجة

 يكتمل النصاب القانوني لعقد هي اجتماع بحضور هغلبية هعضا  اللجنة .2.4.2

ال يجوز ألي عضييو في اللجنة هن يكلف عضييوًا آخر ينوب عنذ في الحضييور والتصييوين في  .2.4.3

 اجتماعات اللجنة

شر، هو  .2.4.4 ضور هي من اجتماعات اللجنة عن طريق مكالمة بدائرة بث فيديو مبا ضو ح يجوز للع

هي ومييييلة هخرى مماثلة، بشيييرل هن يكون جميع األعضيييا  انخرين قادرين على السيييماع 

. وتعتبر مشيياركة العضييو في االجتماع على  ذا االجتماعوالتحدث معًا بشييكل واايي  خالل 

ابة حضييورل لالجتماع شييخصيييًا، وبالتالي ميييتت اعتبارل حااييرًا ألغراض اكتمال النحو بمث

النصيياب ويحق لذ هيضييًا التصييوين. وتعتبر نتيجة االجتماع صييحيحة ويعتد بنا في حال توقيع 

 األعضا  الحضور على محضر االجتماع وفقًا لنذل القواعد

 في االجتماعتتخذ اللجنة القرارات بأغلبية هصوات األعضا  المشاركين  .2.4.5

 ي حالة تعادل األصوات، يكون لرئيس اللجنة صوت مرج ف .2.4.6

 األعضا  المعاراين تسجيل اعتراااتنت وبيان األمباب يجب على .2.4.7

لجنة المراجعة على هعضا  مجلس اإلدارة والذي لدينت حق  اجتماعاتيتت توزيع محاار م .2.4.8

  طلب الحصول على إيضاحات حول هي مسألة من اللجنة.

مراعاة عرض المسيييودات على ، مع وحاظنا اجتماعات اللجنة وإعداد محااييير لناتوثيق  .2.4.9

 قبل مكرتير اللجنة. وذلك من إلبدا  المرئيات قبل التوقيع علينا هعضائنا

 يقوم رئيس اللجنة وهعضا  ا بالتوقيع على محضر اجتماع اللجنة .2.4.10
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2.5. Term 

2.5.1. The Committee's term is 3 years, or until the end of the term of the present 

Board, whichever comes first. 

2.5.2. The term of the Board member elected should also be linked to his 

membership term in the Board of Directors. 

2.5.3. An existing member may be reappointed following the election of a new Board 

of directors at the beginning of each board’s term with a maximum of two 

additional terms. 

 مدة اللجنة 2.5

 تكون مدة اللجنة ثالث منوات، هو حتى نناية مدة المجلس الحالي، حسب هقصر األجلين 2.5.1

 ون مدة عضو المجلس المنتخب مرتبطة بمدة عضويتذ في مجلس اإلدارةكت 2.5.2

عد انتخاب مجلس إدارة جديد في بداية كل فترة من يجوز إعادة تعيين هعضييييا  اللجنة ب 2.5.3

 فترات المجلس لاترتين إاافيتين كحد هقصى

2.6 Reporting Guidelines 
 

2.6.1 The Board Audit Committee shall report to the Board of Directors and make 

available its minutes of meetings to the Board of Directors. The Chairman of 

the committee shall brief the Board on any significant matters arising.  

2.6.2 Review The Management Compliance Committee minutes of meetings. 

 إعداد ورفع التقاريرو حكاما 2.6
 

تلتزم لجنة المراجعة برفع تقارير ا إلى مجلس اإلدارة، وتتي  للمجلس االطالع على محاار  2.6.1

 اجتماعاتنا، وعلى رئيس اللجنة هن يعرض على المجلس هي همور  امة

 مراجعة محاار لجنة االلتزام اإلدارية 2.6.2


