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 الئحة عمل لجنة المراجعة 
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 تكوين لجنة المراجعة لمادة األولى: ا

هم ن تشكَّل لجنة المراجعة بقرار من الجمعية العامة العادية للشركة من المساهمين أو من غيرهم عل أن يكون من بي  -أ

ن ال يقل عدد أعضاء لجنة  ا، ويجب  التنفيذيينن ال تضم أياً من أعضاء مجلس اإلدارة  اعضو مستقل عل األقل و

 هم مختص بالشؤون المالية والمحاسبية. نالمراجعة عن ثالثة وال يزيد عل خمسة، وأن يكون من بي

 يجب أن يكون رئيس لجنة المراجعة عضواً مستقالً  -ب 

اقتراح من مجلس اإلدارة الئحة عمل لجنة المراجعة عل أن تشمل هذه الالئحة تصدر الجمعية العامة للشركة بناًء عل    -ج

ضوابط وإجراءات عمل اللجنة، ومهامها، وقواعد اختيار أعضائها، وكيفية ترشيحهم، ومدة عضويتهم، ومكافآتهم، 

 وآلية تعيين أعضائها بشكل مؤقت في حال شغور أحد مقاعد اللجنة. 

أو المالية للشركة، أو لدى مراجع حسابات    التنفيذيةيعمل خالل السنتين الماضيتين في اإلدارة    ال يجوز لمن يعمل أو كان   -د 

 .الشركة، أن يكون عضواً في لجنة المراجعة

 

 

 اختصاصات اللجنة وصالحياتها ومسؤولياتها المادة الثانية: 

التقارير والقوائم المالية وأنظمة الرقابة الداخلية تختص لجنة المراجعة بمراقبة أعمال الشركة والتحقق من سالمة ونزاهة  

 فيها، وتشمل مهام اللجنة بصفة خاصة ما يلي:

 

 :التقارير المالية -أ 

دراسة القوائم المالية األولية والسنوية للشركة قبل عرضها عل مجلس اإلدارة وإبداء رأيها والتوصية في شأنها؛ لضمان    -1

 نزاهتها وعدالتها وشفافيتها. 

والقوائم المالية للشركة عادلة ومتوازنة   ء الرأي الفني بناًء عل طلب مجلس اإلدارة فيما إذا كان تقرير مجلس اإلدارةإبدا -2

ومفهومة وتتضمن المعلومات التي تتيح للمساهمين والمستثمرين تقييم المركز المالي للشركة وأدائها ونموذج عملها  

 واستراتيجيتها. 

 غير مألوفة تتضمنها التقارير المالية. دراسة أي مسائل مهّمة أو  -3

البحث بدقة في أي مسائل يثيرها المدير المالي للشركة أو من يتولى مهام أو مسؤول االلتزام في الشركة أو مراجع  -4

 الحسابات. 

 التحقق من التقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية الواردة في التقارير المالية.  -5

 المتبعة في الشركة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس اإلدارة في شأنها. دراسة السياسات المحاسبية  -6
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 :المراجعة الداخلية -ب

 دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر في الشركة. -1

 دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ اإلجراءات التصحيحية للملحوظات الواردة فيها.  -2

راف على أداء وأنشطة المراجع الداخلي وإدارة المراجعة الداخلية في الشركة إن وجدت؛ للتحقق من توافر الرقابة واإلش -3

الموارد الالزمة وفعاليتها في أداء األعمال والمهام المنوطة بها. وإذا لم يكن للشركة مراجع داخلي، فعلى اللجنة تقديم 

 توصيتها إلى المجلس بشأن مدى الحاجة إلى تعيينه. 

 التوصية لمجلس اإلدارة بتعيين مدير وحدة أو إدارة المراجعة الداخلية أو المراجع الداخلي واقتراح مكافآته. -4

 

 :مراجع الحسابات - ج

التوصية لمجلس اإلدارة بترشيح مراجعي الحسابات وعزلهم وتحديد أتعابهم وتقييم أدائهم، بعد التحقق من استقاللهم   -1

 التعاقد معهم. ومراجعة نطاق عملهم وشروط 

االعتبار  -2 في  األخذ  مع  المراجعة،  أعمال  فعالية  الحسابات وموضوعيته وعدالته، ومدى  استقالل مراجع  التحقق من 

 القواعد والمعايير ذات الصلة.

، والتحقق من عدم تقديم أعماالً فنية أو إدارية تخرج عن نطاق أعمال همراجعة خطة مراجع حسابات الشركة وأعمال -3

 وإبداء مرئياتها حيال ذلك. المراجعة،

 اإلجابة عن استفسارات مراجع حسابات الشركة. -4

 دراسة تقرير مراجع الحسابات ومالحظاته على القوائم المالية ومتابعة ما اتِخذ بشأنها.  -5

 

 :ضمان االلتزام - د

 مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من اتخاذ الشركة اإلجراءات الالزمة بشأنها. -1

 حقق من التزام الشركة باألنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العالقة.الت -2

مراجعة العقود والتعامالت المقترح أن تجريها الشركة مع األطراف ذوي العالقة، وتقديم مرئياتها حيال ذلك إلى مجلس  -3

 اإلدارة. 

، وإبداء توصياتها باإلجراءات التي يتعين رفع ما تراه من مسائل ترى ضرورة اتخاذ إجراء بشأنها إلى مجلس اإلدارة -4

 . اتخاذها
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 حدوث تعارض بين لجنة المراجعة ومجلس اإلدارة: الثالثةالمادة 

إذا حصل تعارض بين توصيات لجنة المراجعة وقرارات مجلس اإلدارة، أو إذا رفض المجلس األخذ بتوصية اللجنة بشأن 

وتحديد أتعاب وتقييم أداء أو تعيين المراجع الداخلي، فيجب تضمين تقرير مجلس  تعيين مراجع حسابات الشركة وعزل  

 . اإلدارة توصية اللجنة ومبرراتها، وأسباب عدم أخذه بها

 

 اجتماعات لجنة المراجعة: الرابعةالمادة 

 للشركة.تجتمع لجنة المراجعة بصفة دورية عل أال تقل اجتماعاتها عن أربعة اجتماعات خالل السنة المالية  -أ

 تجتمع لجنة المراجعة بصفة دورية مع مراجع حسابات الشركة، ومع المراجع الداخلي للشركة، إن وجد. -ب 

 .الداخلي ومراجع الحسابات طلب االجتماع مع لجنة المراجعة كلما دعت الحاجة إلى ذلكللمراجع  -ج

 

 ترتيبات تقديم المالحظات: الخامسةالمادة 

حظاتهم بشأن أي تجاوز في التقارير المالية أو غيرها لجنة المراجعة وضع آلية تتيح للعاملين في الشركة تقديم مال   ى عل

بسرية، وعلى اللجنة التحقق من تطبيق هذه اآللية بإجراء تحقيق مستقل يتناسب مع حجم الخطأ أو التجاوز وتبني إجراءات  

 . متابعة مناسبة

 

 صالحيات لجنة المراجعة: دسةالمادة السا

 للجنة المراجعة في سبيل أداء مهامها: 

 حق االطالع عل سجالت الشركة ووثائقها.  -1

 أن تطلب أي إيضاح أو بيان من أعضاء مجلس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية.  -2

تعرضت الشركة  أن تطلب من مجلس اإلدارة دعوة الجمعية العامة للشركة لالنعقاد إذا أعاق مجلس اإلدارة عملها أو   -3

 . ألضرار أو خسائر جسيمة

 


