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(2022)الجمعية العمومية  شركة اليمامة للصناعات الحديديةل ميثاق لجنة املراجعة/ الئحة  تعديالت  
Amendments of the Committee Charter / Regulation (General Assembly 2022) 

Al Yamamah Steel Industries Company (2022) 

 قبل التعديل المادة  التعديل  بعدالمادة 

 مسؤوليات لجنة المراجعة 2

 إدارة المخاطر 5.2 

تختص لجنة المراجعة بمراقبة أعمال الشركة والتحقق من سالمة ۔ أ

ونزاهة التقارير والقوائم المالية وأنظمة الرقابة الداخلية فيها،  

وتشمل مهام  بصفة عامة تعزيز إطار الشركة إلدارة المخاطر و

دراسة ومراجعة نظم إدارة المخاطر في  اللجنة بصفة خاصة 

   .الشركة

من أن السياسات العامة إلدارة المخاطر  لجنة المراجعة تتأكد  -ب

 . تسير في نسق األنظمة واإلجراءات المعتمدة 

تطلع لجنة المراجعة على نتائج اإلسعتراض السنوي لتنفيذ ج۔ 

قق  سياسات إدارة المخاطر في الشركة وإجراءاتها من خالل المد

 الداخلي وتبدي أي توصيات حيالها .

 مسؤوليات لجنة المراجعة 2

 إدارة المخاطر    5.2

 اإلشراف وتعزيز إطار الشركة إلدارة المخاطر.   . أ

الرئيسية    مخاطرتحديد   .ب إدارتها   على  والعملورصدها  الشركة  تقييم 

التابعة  العامة  السياسات  أهداف  مع  المخاطر  إدارة  أنشطة  ومواءمة 

 للشركة.  

بعين   .ج األخذ  مع  الحكمة،  حدود  ضمن  المخاطر  تؤخذ  أن  من  التأكد 

الشركة  أهداف  حجم  وحجمها  االعتبار  طويلة   المعدالت  العمل،، 

 وقصيرة األمد.

لتحديد ورصد    ضمان وضع سياسات وإجراءات خطية واإلبقاء عليها .د

الشركة  بعمليات  المرتبطة  الرئيسية  المخاطر  جميع  ومراقبة  وقياس 

 وأهدافها.  

وإجراءات .ه المخاطر  إدارة  سياسات  على  تحدد    ها،الموافقة  والتي 

المناسبة،  والمراقبة  الرصد  خالل  من  للموافقة  المالئمة  المستويات 

تطلبات كذلك تحديد م ،إلدارة المخاطر وتحديد المخاطرووضع حدود 

 تقديم التقارير من وجهة نظر اإلدارة.  

في   .و المخاطر  إدارة  سياسات  لتنفيذ  السنوي  االستعراض  نتائج  تلقي 

توصيات من أجل    وتقديم  الداخلي،من قبل المدقق    هاالشركة وإجراءات

التغيير في حال حدوث أية مشاكل مع اإلدارة أو مشاكل مع منهجيات 

 قياس الداخلي.  ال

اإلدارية والحيطة لمتابعة أية إجراءات إدارية مطلوبة من   توفير الرقابة .ز

الصلة.   ذات  التجارية  تضمين    علىالمناطق  يتم  المخاطر   تحليلأن 

 المستقبلية وبعد النظر في االتجاهات.

التجارية للشركة والخطط الموضوعة    لالستراتيجياتإجراء تقييم ناقد   .ح

 من منظور المخاطر.

التي    فيما يتعلق بتقييم المخاطر وإدارة المخاطر  مناقشة السياسات  يتمط.    

تتعرض أن  الممكن  التي   من  الخطوات  ومراجعة  الشركة    تتخذها   لها 

 . ومراقبة التعرض للمخاطر المالية الشركة لرصد   إدارة

 ة الرئيسية على أساس دوري. مراجعة وتقييم مخاطر األنشط .ي

 مراجعة أي مطالبات قانونية على الشركة.  .ك

 مراجعة خطة عمل الشركة لالستمرارية. . ل
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 لجنة المراجعة الئحة 8

 : الئحة: ماهية وحدود التمهيد

   :االصدار هذا  ماهية -أوالً 

المراجعة  الئحة اليمامة للصناعات الحديدية من متابعة تعديل  تهدف شركة   دور المجلس في رقابة    تفعيلالى    لجنة 
التي تلعب دور رئيسي في تفعيل الرقابة  والمراجعة    ةاإلدارة التنفيذية من خالل لجان المجلس المتخصصة ومنها لجن

واالستدامة    المخاطر والتي تتعرض لها ولحسن األداء واالستمرارية في االعمالعلى الشركة بشكل عام، وخفض درجة  
من خالل    ههي دعم مجلس اإلدارة بكامل تشكيلولجنة المراجعة  ل ضمان تحقيق الوظيفة الرئيسية  على المدى البعيد. و

 .هإمداده بالمعلومات ورفع التوصيات مع عدم اتخاذ قرارات نيابة عن

اليمامة شركة  اليمامة للصناعات الحديدية كجزء من دليل/الئحة حوكمة  لشركة    لجنة المراجعة  ةالئحاصدار  وقد تم  
نطاق مسئوليات اللجنة وكيفية قيامها بتنفيذ  لجنة المراجعة الئحةحيث يصف  وتعديالته المختلفة، للصناعات الحديدية

ذلك لرفع مصداقية وكفاءة وفعالية أعمالها وأنشطتها وتعزيز مكانتها والمحافظة على سمعتها في قطاع ومسئوليتها.  
االفصاح    من  وكلخطوة ايجابية ومتقدمة لتطبيق الحوكمة الرشيدة مما يعزز الشفافية    الئحة الهذا  ويعتبر    االعمال،

 ة الفساد اإلداري. ومحارب والمساءلة، وتعزيز قواعد العدالة  المادي،المادي وغير 

هـ  1439/ 02/ 20لتوصية مجلس اإلدارة بقراره بالتمرير بتاريخ  إيماًء  لجنة المراجعة    الئحةويعد هذا اإلصدار تعديالً ل
م  2017/ 06/ 26م والمبنى على توصية لجنة المراجعة لدورة المجلس الحالية والتي بدأت في  2017/ 11/ 09الموافق  

والذي اعتمدته الجمعية لجنة المراجعة ) النسخة الرابعة (  الئحةديل على بعض بنود  ولمدة ثالث سنوات قادمة بعمل تع
 م. 26/02/2017العامة للمساهمين بتارخ 

تم   التعديالت    اجراءوقد  وفى ضوء  وفقا    الئحةهذا  المختلفة  واللوائح  األنظمة  على  طرأت  التي  أفضل  للتغيرات 
المراجعة في جعل مواثيقها وثائق فعاله، واستخدامها إلدارة جدول    نةبغرض مساعدة لجفي هذا الشأن  الممارسات  

 األعمال، والمراد من هذه اإلدارة أن تكون نموذجاً لالسترشاد. 

 :  الئحةالحدود ونطاق - ثانياً 

وهيئة السوق نظام الشركات  بالواردة    واللوائح  للقواعد واألنظمة  لجنة المراجعة كجزء مكمالً   الئحةلن ينظر  أيجب  
المحلية والدولية، باإلضافة    للوائحمن األنظمة واا  وغيرهالمالية   المراجعة  الصلة، وكذا معايير    قواعد لمدونة  ذات 
   للصناعات الحديدية.اليمامة لشركة  واألخالقالسلوك 

 الغرض  1.8

التي تعمل على ضمان    اليمامةمجلس إدارة شركة    1.1.8 الهيئة اإلدارية العليا  الحديدية )الشركة( هي  للصناعات 
 إدارة الشركة والحفاظ على السياسات والضوابط الداخلية لما يلي: 

 حماية أصول الشركة.    . أ
 واألحداث القائمة.التسجيل الصحيح للمعامالت   .ب
 إعداد معلومات مالية صحيحة وموثقة.   .ج
 اإلشراف ورقابة المخاطر على مستوى المؤسسة إلدارة عمليات الشركة.    .د

 
الجمعية  اليمامة للصناعات الحديدية باجتماع  لشركة  لجنة المراجعة    الئحة من    الخامسةتم اعتماد النسخة  

اليمامة    العامة لشركة  الموافق  06/1439  /18بتاريخ  الحديدية    للصناعاتالعادية  م 03/2018  /06هـ 

 ويعمل به من تاريخه . 
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 والمدققين  دوري من قبل مراقب الحسابات  بشكل  ومراجعةيجب أن تكون الجوانب المذكورة أعاله مستقلة    2.1.8
 . الداخلين 

)في                  ادة تعزيز المهام وضمان موضوعيتها واستقاللها، يقوم مجلس اإلدارة بإنشاء لجنة المراجعة  لزي  3.1.8
 اللجنة(. وكما أن الغرض الرئيسي منها هو مراقبة شؤون الشركة ومتابعتها نيابة عن مجلس اإلدارة في: 

والتقا . أ المالية  والمحاسبة  الداخلية،  الرقابة  نظم  وسالمة  والسياسات كفاية  رير 

 واإلجراءات وفعالية مهام مراجعة المراجعة الداخلية ومراقب الحسابات. 

 . التحقق من التزام الشركة باألنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العالقة .ب

كفاية وسالمة السياسات واإلجراءات فيما يتعلق بسالمة وأمن موجودات الشركة،   .ج

 كة. المالية للشر ونزاهة البيانات

أعمال   .د فعالية  ومدى  وعدالته  وموضعيته  الحسابات  مراجع  استقالل  من  التحقق 

 . المراجعة مع األخذ في االعتبار القواعد والمعايير ذات الصلة

المخاطر اإلستراتيجية وتلقي تقارير منتظمة عن  .ه المساهمة في استعراض وتقييم 

 .هذه المخاطر الناشئة

كما وأن "لجنة المراجعة" مسئولة عن إعداد ونشر تقرير اللجنة السنوي إلى مجلس  .و

اإلدارة والتقارير األخرى المطلوبة منها وذلك بموجب القواعد التطبيقية والقوانين 

 واللوائح.  

   . لدور الرقابيالتأكد والتشدد بأن واجبات "لجنة المراجعة" تقوم بمساعدة مجلس اإلدارة في ا ينبغيكما وأنه  4.1.8

 مسؤوليات لجنة المراجعة 2.8

 لجنة المراجعة سوف تتحمل المسؤوليات التالية:

 الرقابة الداخلية والسياسات المحاسبية 1.2.8 

، والسياسات واإلجراءات الداخلية  والمراجعة  ومراجع الحساباتالمراجعة مع إدارة الشركة   . أ

 والممارسات المحاسبية المالية التي تطبقها الشركة.العامة للشركة وضمان كفاية المبادئ 

تقرير   دراسة .ب ووضع  المعلومات  وأمان  رقابة  ذلك  في  بما  للشركة،  الداخلية  الرقابة  نظام 

 مكتوب عن رأيها وتوصياتها في شأنه.

في استعراض المراقبة الداخلية على التقارير   الداخلية  والمراجعةفهم نطاق مراقب الحسابات   .ج

ً  ومراجعة المالية،  إلى جنب مع ردود اإلدارة.  تقارير النتائج والتوصيات الهامة جنبا

قبل   .د المتخذة من  القائمة  أو تغيير لإلجراءات والسياسات  المراجعة والتعليق على أي جديد 

 .اإلدارة
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 والبيانات المالية الحساباتمراجع  مراجعة  2.2.8

بتعيين   . أ اإلدارة بشكل سنوي  إلى مجلس  التوصيات  تقديم  المراجعة  لجنة    وعزل يجب على 

من تقديم أي توصية فيما يتعلق باستقالليتها أو أي شيء من    بد  وال،  مراجع الحسابات  وأجور

 هذا القبيل. 

عن طريق الحصول على بيانات   تهمراجعة وتأكيد استقاللي و  ،الحساباتمراجع    أعمال  متابعة .ب

بشأن العالقات بين مراقب الحسابات والشركة، ويشمل ذلك خدمات    الحساباتمراجع  من  

  غير مراجعة الحسابات، ومناقشة العالقات مع مراجعي الحسابات.

 .عليها المالحظات وإبداء الحسابات مراجع مع المراجعة خطة دراسة .ج

تقارير   .د دعم  والع  الحساباتمراجع  مراجعة  على  لتوفير   الحساباتمراجع  مل  أمكن  حيثما 

 .ومجلس اإلدارة عند الحاجة الحساباتمراجع روابط اتصال بديلة بين مراجعي 

 القيام بدراسة السياسات المحاسبية المتبعة، وتقديم الرأي والتوصيات إلى مجلس اإلدارة.   .ه

/ مهمة استشارية  استعراض الشروط والمواصفات وكذلك المكافآت عن أي مراجعة خاصة .و

 . الحساباتمراجع تم القيام بها من قبل 

لمناقشة أي مسائل    الحساباتمراجع  يتم عقد لقاء منفصل وعلى أساس منتظم مع مراجعي   .ز

يعتقد أنه ينبغي أن تناقش بصورة خاصة   الحساباتمراجع  خاصة مع "لجنة المراجعة" أو  

 وسرية. 

على البيانات المالية ومتابعة اإلجراءات المتخذة   الحساباتمراجع    مالحظاتمراجعة ومتابعة   .ح

 بشأنها.  

مراجعة القوائم المالية السنوية قبل عرضها على مجلس اإلدارة، وإبداء الرأي والتوصيات  .ط

 فيما يتعلق بذلك. 

اإلدارة   .ي مع  باالستعراض  التنظيمية    الحساباتومراجع  القيام  المبادرات  تأثير  مدى  عن 

 المالية للشركة.   والمحاسبة على البيانات

 أثناء   الحساباتمراجع    بها  يكلف   التي  المراجعة  أعمال  نطاق  خارج  عمل  أي  اعتمادالتوصية ب .ك

 . المراجعة بأعمال قيامه

تقديم تقارير منتظمة إلى مجلس اإلدارة ألي قضايا قد تنشأ فيما يتعلق بجودة أو سالمة البيانات   . ل

واستقاللية  وأداء  التنظيمية،  أو  القانونية  للمتطلبات  الشركة  امتثال  ومدى  للشركة،  المالية 

 للشركة.  الحساباتمراجع 

 المراجعة الداخلية   3.2.8

طة ومسئولية نشاط المراجعة الداخلية تحديداً رسمياً  التأكد من أن الشركة تحدد غرض وسل . أ

التقييمات الجارية لعمليات الشركة وإدارة المخاطر ونظام الرقابة الداخلية   لتوفير وعرض 

 بالتنسيق مع اإلدارة العليا و"لجنة المراجعة". 

ية بما الموافقة على التعويضات السنوية، وتقييم األداء وتعديل راتب مدير المراجعة الداخل .ب

 يتماشى مع تعويض الشركة وسياسة التحفيز. 

 تقديم التوصية إلى رئيس مجلس اإلدارة في تعيين وإقالة مدير المراجعة الداخلية.   .ج

الداخلية   .د المراجعة  نشاط  على  واالستقاللية   هاالئحة  ومراجعةاإلشراف  والكفاءة  ونطاقها 

القيام بالمراجعة مع مدير المراجعة الداخلية وعرض  بوالموضوعية واألداء، وخطة العمل  

أو عند االقتضاء والحاجة،   أساس ربع سنوي،  الداخلية على  المراجعة  نتائج جهود  وتقديم 

 واإلطالع على تقارير مراجعة الحسابات الدورية والسنوية الداخلية. 
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 اإلدارة   وتعليقاتقيام باستعراض موجز لجميع تقارير المراجعة الداخلية، بما في ذلك ردود  ال .ه

واالستثناءات التي تمت مالحظتها ومتابعة تنفيذ التدابير واإلجراءات التصحيحية فيما يتعلق  

 بالتعليقات الواردة في تقرير مراجعة الحسابات.

الداخلية في الش .و المراجعة  ركة لضمان مدى فعاليتها في تنفيذ نشاطها اإلشراف على نشاط 

 والواجبات التي يحددها مجلس اإلدارة.

خطة   .ز على  والموافقة  الستعراض  النهائية  السلطة  المراجعة"  "لجنة  لدى  يكون  أن  ينبغي 

 المراجعة السنوية وجميع التغييرات الرئيسية للخطة التابعة للمراجعة الداخلية. 

قيود غير مبررة، واالستعراض،   .ح أو   على  واالتفاقضمان عدم وجود  التعيين،  االستبدال، 

 فصل مدير المراجعة الداخلية. 

سنوياً،   .ط واحدة  مرة  عن  يقل  ال  بما  الداخلية  المراجعة  مدير  أداء   على  واالتفاقاستعراض 

 التعويضات السنوية وتعديل الراتب، إذا لزم األمر.  

شاط المراجعة الداخلية، بما في ذلك االمتثال للمعايير الدولية المنبثقة استعراض مدى فعالية ن .ي

 من جمعية المدققين الداخليين والمختص بتنظيم الممارسة المهنية للمراجعة الداخلية.  

على أساس منتظم، يتم عقد لقاء منفصل مع مدير المراجعة الداخلية لمناقشة أيا من المسائل   .ك

 ذات الطابع الخاص.  

 التقيد 4.2.8

وأية   . أ العالقة،  ذات  التنظيمية  الجهات  قبل  من  بها  القيام  تم  فحوصات  أية  نتائج  استعراض 

 مالحظات للمراجع.

الحصول على تحديثات منتظمة من اإلدارة والمستشار القانوني للشركة فيما يتعلق بمسائل   .ب

 التقيد.

 واجب لجنة المراجعة هو تقديم تقارير دورية إلى مجلس اإلدارة.  .ج

 إدارة المخاطر   5.2.8

تختص لجنة المراجعة بمراقبة أعمال الشركة والتحقق من سالمة ونزاهة التقارير والقوائم المالية أ۔ 

وتشمل مهام اللجنة  بصفة عامة تعزيز إطار الشركة إلدارة المخاطر ووأنظمة الرقابة الداخلية فيها، 

   .بصفة خاصة دراسة ومراجعة نظم إدارة المخاطر في الشركة

من أن السياسات العامة إلدارة المخاطر تسير في نسق األنظمة واإلجراءات عة تتأكد لجنة المراج -ب

 . المعتمدة 

ج۔ تطلع لجنة المراجعة على نتائج اإلسعتراض السنوي لتنفيذ سياسات إدارة المخاطر في الشركة  

 وإجراءاتها من خالل المدقق الداخلي وتبدي أي توصيات حيالها .
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 بة تقنية المعلومات ضوابط وأدوات رقا 6.2.8

 يجب على اللجنة البحث واالستعراض مع اإلدارة ومراجع الحسابات الخارجي والمراجع الداخلي: 

 فعالية ونقاط الضعف في الضوابط وأنظمة الرقابة في نظام معلومات الشركة. . أ

ً  .ب  أي نتائج وتوصيات ذات صلة من قبل مراجعي الحسابات الخارجيين والمراجع الداخلي جنبا

إلى جنب مع ردود اإلدارة عليها، بما في ذلك جدول زمني لتنفيذ التوصيات على الضوابط 

 وأدوات الرقابة، بما في ذلك أي مخاطر كبيرة متعلقة بهذه الضوابط الرئيسية.

 حالة وكفاية نظم المعلومات اإلدارية وغيرها من تكنولوجيا المعلومات.  .ج

مراجع الخارجي تنسيق جهود المراجعة لضمان  وتستعرض اللجنة مع المراجع الداخلي وال .د

 تغطية كاملة لنظام الضوابط ومجاالت الخطر الرئيسية ذات الصلة التي تسيطر عليها. 

 مهام تقديم التقارير 7.2.8

إعداد تقارير منتظمة إلى مجلس اإلدارة عن أنشطة لجنة المراجعة والقضايا والتوصيات ذات  . أ

 الصلة.  

 حة بين المدقق الداخلي، ومراقب الحسابات، ومجلس اإلدارة.  توفير وسيلة اتصال مفتو .ب

ً  .ج اللجنة، والمسؤوليات، وأية معلومات    لةهيك  تحضير وتقديم تقرير سنوي للمساهمين، واصفا

 أخرى مطلوبة، بما في ذلك الموافقة على الخدمات غير مراجعة الحسابات. 

 عن الشركة.   مراجعة أي تقارير أخرى تتصل بمسؤوليات اللجنة الصادرة .د

 مهام أخرى  8.2.8

 تنفيذ أنشطة أخرى ذات صلة على النحو المطلوب من قبل المجلس.  . أ

لسياسات   .ب انتهاكات خطيرة  وأية  القانونية،  أو  والمالية واألخالقية  المادية  المخالفات  متابعة 

الشركة أو انتهاك لألحكام القانونية أو أية مخالفة لمدونة قواعد السلوك، والتي أبرزها المدقق  

 الداخلي أو أي موظف آخر.  

 مسائل المتصلة بالبيانات الماليةأي تحقيقات خاصة، حسب االقتضاء، بشأن ال  متابعةتوجيه وال .ج

 للشركة، والضوابط الداخلية، واالمتثال للقوانين أو أخالقيات األعمال التجارية.  

التي تدخل في نطاق   .د الهامة  القضايا  أية    الئحةمراجعة جميع  المراجعة، بما في ذلك  لجنة 

المبادئ قبل اتخا  ،المحاسبية تغييرات في  الحسابات،  اإلدارة ومراقب  ذ أي قرار بشأن  مع 

التقارير   قبل الشركة  الواجب  والممارساتتقديم  إلى    ، إتباعها من  الشأن  وتقديم تقرير بهذا 

 المجلس.  

ال .ه كفاية  مدى  وتقييم  ً   الئحةاستعراض  سنويا المراجعة  على  للجنة  المجلس  موافقة  وطلب   ،

ً التعديالت المقترحة، وضمان اإلفصاح حسب مقتضى الحال والذي قد يكون مطلوب بموجب  ا

 القانون أو اللوائح.  

 المراجعة مع اإلدارة لعوائد ضريبة الزكاة / والقضايا الضريبية.  .و

للشركة .ز الفصلية والسنوية  المالية  البيانات  تأث  ،مراجعة  أي  البنود غير  يبما في ذلك  ر على 

 عادية.  ال

ً  الئحةالتأكد من أنه قد تم تنفيذ جميع المسؤوليات الواردة في هذا ال .ح  . سنويا

 تقييم أداء لجنة المراجعة وأعضائها على أساس منتظم.  .ط
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وذلك بما تراه ضروريا    ،يحق للجنة المراجعة توكيل محام مستقل وغيرهم من المستشارين .ي

 بمهامها. للقيام

المحاسبة،   .ك بشأن  الشركة  تتلقاها  التي  الشكاوى  ومعالجة  وتلقي  لالحتفاظ،  إجراءات  وضع 

المحاسبية   المخاوف  والضوابط  لتقديم  إجراءات  ذلك  في  بما  المراجعة،  أو مسائل  الداخلية 

 الشركة وغيرها من المسائل المشكوك بها.   بشأن المحاسبة أو التدقيق من قبل العاملين في 

تكون لجنة المراجعة متاحة في جميع األوقات لتلقي االقتراحات واألسئلة أو توصيات من   . ل

 دقق الداخلي واإلدارة التنفيذية.مراجعي الحسابات الخارجيين، الم

 هيكل لجنة المراجعة   3.8

المراجعة من عدد أيجب    1.3.8 لجنة  اإلدارة  من ذوي    غيرهم  أو  المساهمينمن  أعضاء    (3)  ن يشكل مجلس 

 ىعل  مستقل عضو بينهم من  يكون أن  علىومن غير أعضاء مجلس اإلدارة التنفيذيين    ،(1) المعرفة المالية  
 .والمحاسبية المالية بالشؤون مختص بينهم من يكونوأن  األقل،

ً العرض على الجمعية العمومية  عقبمر التكليف أ ويصدر          شروط العضوية والمؤهالت وشروط  به موضحا
اللجنة   أعضاء  في  المتوفرة  على  أينص    أن  يجب  كما  ومهامهم،الخبرة  بشكل صريح ومحدد  التكليف  مر 

 المراجعة ودورها ومسئوليتها وأهدافها الرئيسية خالل فترة عملها.اختصاصات لجنة  

الجمعية العامة بالموافقة    تختصو  ،االدارة  مجلسيتم تعيين أعضاء "لجنة المراجعة" بناء على توصية من    2.3.8
ً  المراجعة  لجنة  تشكيلعلى   لجنة    تضم  أن   يجوز  الو  .الشأن  هذا  في  الصادرة  واللوائح  األنظمة ألحكام وفقا

 . اإلدارة مجلس رئيسالمراجعة في عضويتها 

بناًء على إقتراح من مجلس اإلدارة قواعد إختيار أعضاء لجنة المراجعة  لمساهمين  ل   ، العامةتصدر الجمعية    3.3.8
   ومدة عضويتهم وأسلوب وضوابط عمل اللجنة ومكافأت أعضائها .

أال تزيد فترة عضوية "لجنة المراجعة"  يجب وواحدة،  ةللتجديد لمر ةقابل  ثالث اعوام لمدة  اللجنة  عضو يعين 4.3.8
أحد   عضو اللجنة عن مدة عضوية مجلس اإلدارة. كما يجب أن تنتهي عضوية عضو لجنة المراجعة إذا كان 

ويجوز لمجلس    ،عضوية  المدة    بانتهاءستقالته الطوعية أو  لال  وانتهت عضويته بالمجلس  أعضاء مجلس اإلدارة
كما يحق لمجلس اإلدارة أن  يعين مؤقتاً  ة إزالة عضو من أعضاء لجنة المراجعة بأغلبية األصوات.  اإلدار

 عضو في لجنة المراجعة على أن يعرض هذا التعيين على الجمعية العامة العادية في أول اجتماع لها إلقراره.  

ن  أ ويجوز له الشركة،  في المراجعة لجنة  في عضوية المستقليناإلدارة  ن يشارك أحد أعضاء مجلسأبغي ين 5,3,8
  أغلبية أعضاء اللجنة من  بالتصويت اإليجابي    رئيسها  أو اختيار  . اللجنةيرأس اللجنة وفقا لقرار تشكيل وتكليف  
 لرئيسها. إذا لم يتضمن قرار تشكيل اللجنة تعيينا 

 الون كانت ذات طبيعة استشارية.  ينبغي على العضو عدم القيام بأي عمل فني أو إداري في الشركة حتى وا   6.3.8
 المراجعة.  لجنة في يكون عضواً  أن الماضيتين السنتين خالل الحسابات مراجع  لدى يعمل كان لمن يجوز

 على العضو أال يكون لديه مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العمل أو العقود المبرمة لحساب الشركة.  7.3.8

يمكن   8.3.8 كما  والقرارات،  اإلجراءات  سجالت  على  للحفاظ  للجنة  سكرتير  تعيين  المراجعة  لجنة  على  يجب 
ليس    السكرتيرمن أعضاء اللجنة أو أن يكون من خارج مجلس اإلدارة، إذا كان    أن يكون واحداً   سكرتيرلل

 أي حقوق في التصويت. في اللجنة فليس له عضواً 

 
 بالمعرفة المالية القدرة على قراءة القوائم المالية واستيعابها.   يقصد (1)
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 ما يلي: سكرتير اللجنة مسئول عن  9.3.8

االحتفاظ بسجالت كاملة من اجتماعات اللجنة لغرض إصدار التقارير حول أداء اللجنة لمجلس   . أ

 اإلدارة. 

 تعميم قرارات اللجنة إلى األطراف المعنية. .ب

التنسيق مع اإلدارات المعنية بشأن قرار اللجنة القانونية والتي تستلزم االمتثال واإلجراءات  .ج

 التنظيمية.

 ومتابعة قرارات اللجنة.  إنشاء آلية لتتبع .د

 تنفيذ أي مهام أو مسؤوليات أخرى يكلفه بها رئيس اللجنة أو أي من أعضائها.  .ه

 مسؤوليات أعضاء لجنة المراجعة  4.8

األعضاء بذل كل جهد لحضور جميع اجتماعات اللجنة والمشاركة بفعالية في المناقشات. كما يجب  يجب على    1.4.8
 ً  في حالة غيابهم. إبالغ الرئيس كتابيا

يجب على األعضاء الحفاظ على أسرار الشركة المكتسبة من خالل أداء واجباتهم، ويجب أال تنشر معلومات    2.4.8
سرية للمساهمين من الجمعية العامة أو إلى أي طرف آخر، في مثل هذه الحاالت يجب أن يتم عزل العضو  

 .حمل مسئولية األضرار المالية الناجمةمن منصبه ويت

 االستشارات.  يجب على أعضاء لجنة المراجعة عدم تنفيذ أي عمل تنفيذي في الشركة حتى عن طريق  3.4.8

االستمرار في األداء الجيد في تنفيذ واجباتهم ومسؤولياتهم، ويجب تحديثها في المجال    األعضاءيحب على    4.4.8
 الخاص بها لصالح الشركة. 

 يجب على األعضاء أن يكونوا صادقين ومستقلين في أداء عملهم.  5.4.8

 مبادئه.  يجب على األعضاء عدم المشاركة في أي المهن التي يمكن أن تنتهك مدونة السلوك للشركة أو 6.4.8

يجب على األعضاء أال يقبل أي المهن التي هي عرضة إلى تضارب المصالح مع الشركة، وتلك التي قد    7.4.8
 بشكل موضوعي. تمنعهم من تنفيذ مهامهم 

األعضاء مطالبين بالكشف عن جميع العمليات الشخصية وطبيعتها التي يتم تنفيذها مع الشركة، وأي عالقة    8.4.8
 إلدارة واإلدارة التنفيذية.ا شخصية مع مجلس

ً يجب    9.4.8 الواردة    واللوائح  لقواعد واألنظمة وا   اللجنة  الئحةل  على أعضاء لجنة المراجعة االلتزام بأداء العمل وفقا

الشركات  ب المالية  نظام  واا  وغيرهوالسوق  األنظمة  وكذا    للوائحمن  الصلة،  بذات  االلتزام  معايير  عليهم 

والدولية،   المحلية  واالخالق  باإلضافة  المراجعة  السلوك  قواعد  المسؤول  مدونة  العمل  لشركة  واخالقيات 

 اليمامة للصناعات الحديدية. 

 

 

 

 أعمال لجنة المراجعة  5.8

يجب على اللجنة أن تعتمد جدول أعمال سنوي في االجتماع األول لكل سنة، وفي كل اجتماع يجب عليها   1.5.8
االجتماع الذي يليه، كما يجب أن يحقق غالبية أعضاء "لجنة المراجعة" النصاب القانوني. يكون   موعد  دتحدي
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"لجنة   أغلبية األعضاء  و  ،المراجعة" صوت واحدلكل عضو في  اللجنة عند حضور  القرار عن  اتخاذ  يتم 
 الرئيس. معه صوت يرجح الجانب الذي في حالة تعادل األصوات ولالجتماع وبلوغ النصاب القانوني، 

 وكلما مالية،األقل خالل كل سنة على ) أشهر ثالثة) كل دورية بصفةيجب على "لجنة المراجعة" االجتماع  2.5.8
ما لم  و.   الحسابات ومراجع الداخلي  للمراجع  ،أو عند طلب من قبل مجلس اإلدارة لك،ذ  إلى  الحاجة   دعت

أن يراعى في    ويجب أن تجتمع في مركز للشركة.   يوجه المجلس بخالف ذلك يتعين على "لجنة المراجعة" 
  لجنة، القواعد تنظيمية لعمل ومهام    منحوكمة الشركات    الئحةتحديد اجتماعات لجنة المراجعة ما تقتضيه  

  وإبداء اإلدارة مجلس على  عرضها قبل والسنوية األولية  المالية القوائم دراسة تستوجب التي تلكبما في ذلك 
 . شأنها في والتوصية الرأي

ولكن يجوز لغير العضو الحضور في حال    ،ال يحق ألحد غير أعضاء "لجنة المراجعة" حضور اجتماعاتها  3.5.8
 دعوة من قبل اللجنة.  وجود

كما تعمم على كل األعضاء قبل موعد    ،يتم إعداد جدول األعمال لكل اجتماع من قبل رئيس لجنة المراجعة  4.5.8
 االجتماع كل ما كان ذلك ممكنا. 

يع قرارات وتوصيات "لجنة المراجعة" كما توثق جم  ،يتولى رئيس "لجنة المراجعة" كل اجتماعات اللجنة  5.5.8
 . اللجنة سكرتيرسجل خاص مخصص لهذا الشأن يتم توقيعها من قبل رئيس اللجنة و ضمن

6.5.8   ً خالل اجتماع اللجنة، كما وأنه ال تقبل تمثيل    على كل من رئيس وأعضاء لجنة المراجعة الحضور شخصيا
 الرئيس أو أحد أعضاء اللجنة عبر أية وكالة. 

 على طلب أي اثنين من أعضائها.   يجب على "لجنة المراجعة" االجتماع وفقا لما يحدده رئيس اللجنة، أو بناءً   7.5.8

 يجب أن تتخذ قرارات "لجنة المراجعة" بأغلبية األصوات.  8.5.8

شأن  يجب على "لجنة المراجعة" تقديم تقرير موجز إلى مجلس اإلدارة يتضمن مالحظاتها والتوصيات الهامة ب  9.5.8
 المسائل المعتبرة ضمن اجتماعات لجنة المراجعة.  

يجب على لجنة المراجعة  و  ، إال إذا حضر رئيس اللجنة وعضو    ال يكون اجتماع "لجنة المراجعة" نافذاً   10.5.8
االجتماع عند دعوة رئيس اللجنة أو أي عضوين من أعضاء اللجنة. عند إرسال دعوة حضور االجتماع 

ً   ،مسودة جدول األعماليجب إرفاق   أخرى   أو بأي طريقة  وأن تسلم يدويا أو ترسل إلى األعضاء إلكترونيا
كما  و  ء،( أيام على األقل من موعد انعقاد االجتماع إال في حال التنازل من قبل جميع األعضا4قبل أربعة )

 أنه وفي حال غياب الرئيس تنتخب اللجنة رئيس بديل لالجتماع القائم.

أي عضو مجلس إدارة وليس من ضمن أعضاء "لجنة المراجعة" يمكنه أن يحضر بصفة مراقب، خالل    11.5.8
 أعمال اللجنة ما لم تكن أعمال تنفيذية/خاصة.  

 سكرتيرويتم دعوتهم من خالل  ،يمكن دعوة ممثلي اإلدارة لحضور أي أو كل اجتماعات "لجنة المراجعة"  12.5.8
 بتوجيه من رئيس اللجنة. المجلس

المراجعة"    13.5.8 "لجنة  فيها  أن تعقد  اللجنة حيث ال يمكن  إرادة  أو في حاالت خارجة عن  الطوارئ  في حالة 
 ، يمكن للجنة المراجعة اتخاذ قراراتها عن طريق التداول.  اجتماعها

ل  على "لجنة المراجعة" االحتفاظ ومسك سجل تدون فيها المالحظات والتوصيات التي أقرت من خال  يجب 14.5.8
 جلسات اجتماعاتها وتقديم تقرير بشأنها إلى مجلس اإلدارة.
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وضع آلية تتيح للعاملين في الشركة تقديم ملحوظاتهم بشأن أي تجاوز في التقارير المالية أو غيرها بسرية   15.5.8
 ، وعلى اللجنة التحقق من تطبيق هذه اآللية بإجراء تحقيق مستقل يتناسب مع حجم الخطأ وتبني إجراءات 

 متابعة مناسبة.

تقترح لجنة المراجعة على مجلس اإلدارة وضع ما يلزم من سياسات أو إجراءات يتبعها أصحاب المصالح   16.5.8
 في تقديم شكواهم أو اإلبالغ عن الممارسات المخالفة ، مع مراعاة مايلي :

بما قد يصدر    أ. تيسير إبالغ أصحاب المصالح ) بمن فيهم العاملون في الشركة ( مجلس اإلدارة

عن اإلدارة التنفيذية من تصرفات أو ممارسات تخالف األنظمة واللوائح والقواعد المرعية أو تثير  

أو   التصرفات  تلك  أكانت  أو غيرها ، سواء  الداخلية  الرقابة  أنظمة  المالية أو  القوائم  الريبة في 

 الممارسات في مواجهتهم ام لم تكن ، وإجراء التحقيق الالزم بشأنها. 

ب. الحفاظ على سرية إجراءات اإلبالغ بتيسير االتصال المباشر بعضو مستقل في لجنة المراجعة  

 أو غيرها من اللجان المختصة. 

 ج. تكليف شخص مختص بتلقى شكاوى أو بالغات أصحاب المصالح والتعامل معها. 

 د. تخصيص هاتف أو بريد إلكتروني لتلقى الشكاوى.

 صحاب المصالح. ه. توفير الحماية الالزمة أل

إمكانية    خالل  17.5.8 به مع  التوجيه  تم  أمر  أي  في  للتحقيق  المراجعة" مخولة  "لجنة  فإن  الرقابي،  دورها  أداء 
وموظفي الشركة مع الصالحية لطلب أي   والسجالت  والمرافقالوصول الكامل إلى جميع الدفاتر والقوائم، 

مصاريف أخرى لهذا الغرض ويتم   وتحمل أي  مراجعي الحسابات أو المستشارين،  نخارجية، ممشورة  
دفعها على نفقة الشركة. كما يجوز للجنة طلب أي مسئول تنفيذي أو موظف في الشركة أو من فروعها، أو 

القانوني للشركة،   المحامي  اللجنة أو أي عضو من أعضاء    ومدققي حساباتطلب  الشركة لالجتماع مع 
 اللجنة.  

"لجنة  18.5.8 ً يجب على  أدائها سنويا تقييم  اإلدارة، ويتضمن المراجعة"  إلى مجلس  بالنتائج  تقديم تقرير  ، ويجب 
 اللجنة.  أداء والتزام كل عضو تجاه أنشطة التقييم

 يتم توثيق اجتماعات اللجنة على النحو التالي: 19.5.8

 

 

 

رت في  تحديد تاريخ ومكان االجتماع، وأسماء الحضور والغائبين وملخص المناقشات التي ج . أ

 االجتماع وقراراتهم والتوصيات ذات الصلة يجب أن تسجل. 

( أيام عمل بعد كل اجتماع،  7يجب إعداد مسودة للمحضر من قبل سكرتير اللجنة خالل سبعة ) .ب

ويتم إرسالها إلى جميع أعضاء اللجنة للمراجعة، وتقدم التعليقات من قبل أعضاء اللجنة خالل  

 المسودة.أسبوع من تاريخ استالم 

على تعليقات األعضاء ويرسل المرفقة مع هذه التعليقات   المحضر بناءسكرتير اللجنة يعدل   .ج

 إلى الرئيس.

يعد سكرتير اللجنة المحضر النهائي وفقا لتوصيات الرئيس ويرسله إلى أعضاء اللجنة موقعة   .د

 من قبل الرئيس والسكرتير.

المحضر مع المرفقات والمس .ه تندات ذات الصلة والمراسالت في  أن تظل نسخة موقعة من 

 ملف خاص. 
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 اللجنة  ضاتيوتعو مكافأت 6.8

 يحق لكل عضو من أعضاء اللجنة التعويضات أدناه: 1.6.8

 بدل حضور لكل اجتماع. . أ

 التعويض السنوي. .ب

التي    2.6.8 النفقات  لهم جميع  يدفع  أن  الرسمي  الشركة  يقيمون خارج موقع  الذين  اللجنة  تكبدوها يحق ألعضاء 
االجتماع، ً   لحضور  وفقا العرف  ومقبولة  معقولة  النفقات  هذه  تكون  أن  السفر   على  مثل  األعمال  لمعايير 

ً ، وأماكن والوجبات  ألغراض العمل.  اإلقامة وغيرها من النفقات التي تكبدها خصيصا

كافآت والمدفوعات األخرى  على مجلس اإلدارة التقديم واإلفصاح للجمعية العامة عن التقارير المقدمة والم  3.6.8
 لى أعضاء اللجنة. التي أدخلت ع

 السلطة  7.8

للجنة المراجعة دور في استعراض وتقديم المشورة دون اتخاذ أي قرارات عملية، تقوم لجنة المراجعة بتقديم   1.7.8
 .نهج بناء وتقديم الدعم والمناهج االستشارية وجودبراهين على 

 :جنة المراجعة القيام بالمهام التاليةلتحقيق األهداف يأذن لل 2.7.8

وذلك بناء على توجيهات   الئحةالقيام بأداء الواجبات والمهام المحددة والمنصوص عليها في ال . أ

 .وموافقة مجلس اإلدارة، للتحقيق في أي من نشاطات الشركة

مراجعة  .ب بشؤون  الخاصة  وتوضيحات  معلومات  على  للحصول  الحسابات  مراقب  دعوة 
كة دون وضع قيود إلدارة الشركة والموظفين على جميع المستويات للوصول حسابات الشر

 ً يراه ضروريا ما  للشركة،  المالية  بالشؤون  الخاصة  المعلومات  أو  التقارير  الوفاء    إلى  من 
 بمسؤولياتها. 

يجب الوصول إلى استنتاجات وتوصيات قبل اتخاذ أي إجراءات تصحيحية لمجلس اإلدارة   .ج
بقبول  إما  اإلدارة  ويقوم مجلس  الصدد  هذا  في  الشركة  توجيهات إلدارة  وعدم إصدار أي 
وتنفيذ التوصيات أو المشورة المقدمة من قبل لجنة المراجعة أو تقديم المشورة للجنة المراجعة  

 في اقتراحات اللجنة.   لوجود انحرافات

ً   15مجلس اإلدارة بدعوة الجمعية العامة لالنعقاد، وفى حالة مرور  من  طلب  أن تيجوز للجنة المراجعة    3.7.8  يوما
 لالنعقاد. العادية العامة الجمعية دعوة المختصة  الجهة من بقرار يجوز هعلى الطلب دون تنفيذ

 

 وحدة/إدارة المراجعة الداخلية عالقة لجنة المراجعة   8.8

 أصحاب يتبعها أو إجراءات  سياسات من  يلزم ما وضع  المراجعة  لجنة  اقتراح على بناء اإلدارة مجلس لىع   1.8.8
 الشركة.  في  الداخلية الرقابة  نظام كفاية مدى في المراجعة لجنة خذ رأي ه أوعلي  شكواهم، تقديم في المصالح 

إدارة المراجعة الداخلية بالشركة والتي بدورها تلتزم  /وحدة  أداء   بمتابعة  تقومعلى لجنة المراجعة ان    يجب  2.8.8
 األخيرة برفع تقارير دورية ربع سنوي للجنة المراجعة.  
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المراجعة    تولى  3.8.8 الصادرة من وحدة/إدارة  السنوية  المراجعة  اعتماد خطة  أساسية  المراجعة بصورة  لجنة 
لتقرير   اللجنة   على  يتعين  كماالداخلية،   الدورية، باإلضافة  الداخلية  المراجعة  تقارير وحدة/إدارة  مراجعة 

 الوحدة/ اإلدارة السنوي الصادر مقارن بخطة المراجعة.  

 راجعة الملجنة  تقرير 9.8

 مراجع الحسابات، يقدمها التي والملحوظات والتقارير للشركة المالية القوائم في النظرب المراجعة  لجنة تقوم 1.9.8
 الرقابة كفاية نظام مدى  شان  في  رأيها عن  تقرير إعداد  كذلك  وعليها وجدت، إن حيالها مرئياتها وإبداء

  .اختصاصها نطاق في تدخل أخرى  أعمال من به قامت وعما الشركة في الداخلية

على مجلس اإلدارة أن يودع نسخاً كافية من تقرير لجنة المراجعة في مركز الشركة الرئيس قبل موعد    ينبغي  2.9.8
ً  بواحد وعشرينانعقاد الجمعية العامة   منه.على األقل لتزويد كل من يرغب من المساهمين بنسخة  يوما

بالموضوعات  المساهمين إحاطة  العامة الجمعية أعمال جدول يتضمنأن    على أن يحرص مجلس اإلدارة   يتعين  3.9.8
 .االجتماع خالل لمساهمينواتاحته ل ومناقشتهالمراجعة  لجنة تقرير وتالوة

 وزارة  من  بكل ايداعها الواجب المستندات ضمن المراجعة لجنة تقرير  من صورة إيداع  اإلدارة مجلس على  4.9.8
الجمعية العامة على القوائم  افقة  من مو  الفترة النظاميةخالل    السعودي  المال  سوق  وهيئة  واالستثمار  التجارة
 . المالية

 والمجلس  المراجعة  لجنة  بين حل التعارض ةلي آ 10.8

 بتوصية األخذ رفض المجلس إذا أو اإلدارة، مجلس وقرارات المراجعة لجنة توصيات بين تعارض حدث إذا 1.10.8
 فيجب الداخلي، المراجع تعيين أو أدائه وتقييم وتحديد أتعابه وعزله الشركة حسابات مراجع تعيين بشأن اللجنة

 .بها أخذه عدم وسبب ومبرراتها، اللجنة اإلدارة توصية مجلس تقرير تضمين
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