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تختص جلنة املراجعة مبراقبة أعمال الشركة والتحقق من سالمة ونزاهة التقارير والقوائم املالية وأنظمة الرقابة الداخلية فيها،  
 وتشمل مهام اللجنة بصفة خاصة ما يلي: 

  :على مستوى التقارير املالية  

  دراسة القوائم املالية األولية والسنوية للشركة قبل عرضها على جملس اإلدارة وإبداء رأيها والتوصية يف شأنها لضمان
 نزاهتها وعدالتها وشفافيتها.

   الفني الرأي   عادلة  للشركة   املالية   والقوائم  اإلدارة   جملس  تقرير  كان  إذا  فيما  –   اإلدارة  جملس  طلب  على  بناءً  –إبداء 
املايل  وتتض  ومفهومة   ومتوازنة املركز  تقييم  واملستثمرين  للمساهمني  تتيح  التي  املعلومات  وأدائها   ،للشركةمن 

 ومنوذج عملها واسرتاتيجيتها.

  .دراسة أي مسائل مهمّة أو غري مألوفة تتضمنها التقارير املالية 

 مه يتوىل  من  أو  للشركة  املايل  املدير  يثريها  مسائل  أي  يف  بدقة  مراجع البحث  أو  الشركة  يف  االلتزام  مسؤول  أو  امه 
 احلسابات. 

 .التحقق من التقديرات احملاسبية يف املسائل اجلوهرية الواردة يف التقارير املالية 

  .لس اإلدارة يف شأنها دراسة السياسات احملاسبية املتبعة يف الشركة وإبداء الرأي والتوصية 

 :على مستوى املراجعة الداخلية  

  .اطر يف الشركةدراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية واملالية وإدارة ا 

  .دراسة تقارير املراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ اإلجراءات التصحيحية للملحوظات الواردة فيها 

   الداخلي وإدارة املراجعة الداخلية يف الشركة  من   لتحققل  –  وجدت  إن  –الرقابة واإلشراف على أداء وأنشطة املراجع 
وفعاليتها يف أداء األعمال واملهام املنوطة بها. وإذا مل يكن للشركة مراجع داخلي، فعلى اللجنة   الالزمة  املوارد  توافر

 بشأن مدى احلاجة إىل تعيينه. ستقدمي توصيتها إىل ال

 لس اإلدارة بتعيني مدير وحدة أو إدارة املراجعة الداخلية أو املراجع الداخ لي واقرتاح مكافآته. التوصية 

 :على مستوى مراجع احلسابات  

   لس اإلدارة برتشيح مراجعي احلسابات وعزلهم وحتديد أتعابهم وتقييم أدائهم، بعد التحقق من استقاللهم التوصية
  ومراجعة نطاق عملهم وشروط التعاقد معهم. 

 عمال املراجعة، مع األخذ يف االعتبار القواعد التحقق من استقالل مراجع احلسابات وموضوعيته وعدالته، ومدى فعالية أ
 واملعايري ذات الصلة. 

  مراجعة خطة مراجع حسابات الشركة وأعماله، والتحقق من عدم تقدميه أعماالً فنية أو إدارية تخرج عن نطاق أعمال
 املراجعة، وإبداء مرئياتها حيال ذلك. 

  .اإلجابة عن استفسارات مراجع حسابات الشركة 



 
  

 

  

 

  .دراسة تقرير مراجع احلسابات ومالحظاته على القوائم املالية ومتابعة ما اتخِذ بشأنها 

 :على مستوى ضمان االلتزام 

  .مراجعة نتائج تقارير اجلهات الرقابية والتحقق من اتخاذ الشركة اإلجراءات الالزمة بشأنها 

  والتعليمات ذات العالقة. التحقق من التزام الشركة باألنظمة واللوائح والسياسات 

  مراجعة العقود والتعامالت املقرتح أن جتريها الشركة مع األطراف ذوي العالقة، وتقدمي مرئياتها حيال ذلك إىل جملس
 اإلدارة. 

 .رفع ما تراه من مسائل ترى ضرورة اتخاذ إجراء بشأنها إىل جملس اإلدارة، وإبداء توصياتها باإلجراءات التي يتعني اتخاذها 

  تشكيل جلنة املراجعة والشروط الواجب توافرها يف عضو اللجنة 1-2- 1

) ثالثة أعضاء من املساهمني أو من غريهم  3تكون جلنة املراجعة إحدى اللجان املنبثقة عن جملس اإلدارة، وتشكل اللجنة من (
. كما يجب أن يكون من بني أعضاء  على أن يكون من بينهم عضو مستقل على األقل وأال تضم أيا من أعضاء جملس اإلدارة التنفيذيني

اللجنة عضو واحد على األقل خمتص يف الشؤون املالية واحملاسبية، وال يجوز ملن يعمل أو كان يعمل خالل السنتني املاضيتني 
  يف اإلدارة التنفيذية أو املالية للشركة، أو لدى مراجع حسابات الشركة، أن يكون عضوًا يف جلنة املراجعة. 

  ضو خمتص يف الشؤون املالية واحملاسبية يف حال استيفاء أي من الشروط التالية: ويعترب الع

   درجة الدكتوراه يف احملاسبة أو ما يعادلها، وخربة عملية يف جمال احملاسبة واملراجعة ال تقل عن سنتني، تخفض إىل
 ل مهني مماثل تعتمده الهيئة (أو)،  سنة إذا كان حاصال على زمالة الهيئة السعودية للمحاسبني القانونيني أو أي تأهي

  ،درجة املاجستري يف احملاسبة أو ما يعادلها، وخربة عملية يف جمال احملاسبة واملراجعة ال تقل عن خمس سنوات
مماثل  مهني  تأهيل  أي  أو  القانونيني  للمحاسبني  السعودية  الهيئة  زمالة  على  حاصال  كان  إذا  سنوات  ثالث  إىل  تخفض 

 و)، تعتمده الهيئة (أ

  ،أو ما يعادلها وخربة عملية يف جمال احملاسبة واملراجعة ال تقل عن سبع سنوات البكالوريوس يف احملاسبة  درجة 
أو أي تأهيل مهني مماثل  الهيئة السعودية للمحاسبني القانونيني  إذا كان حاصال على زمالة  تخفض إىل خمس سنوات 

 .تعتمده الهيئة 
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مع مراعاة الشروط الواجب توافرها يف أعضاء جلنة املراجعة، تشكل جلنة املراجعة بقرار من اجلمعية العامة العادية للشركة  
ملدة ثالث سنوات. وعلى جملس اإلدارة اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتمكني اللجنة من القيام باملهام املناطة بها مبا يف ذلك إطالع  

ة، وبدون أي قيود على كافة البيانات واملعلومات والتقارير والسجالت واملراسالت أو غري ذلك من األمور التي ترى اللجنة أهمية  اللجن
 االطالع عليها. 

  يجوز إعادة تعيني العضو يف اللجنة لدورة أخرى.   

  :لس يف احلاالت التاليةيجوز إعفاء أي عضو من أعضاء اللجنة بقرار من ا 

 .طلب العضو إعفاءه من عضوية اللجنة  )أ(

إساءة استخدام العضو ملنصبه يف اللجنة أو سوء التصرف الذي يعتربه الس مضرا بأهداف وسمعة الشركة    ) ب(
   .بصفة عامة واللجنة بصفة خاصة



 
  

 

 

 

   .تغيب العضو عن حضور ثالثة اجتماعات متتالية دون عذر يقبله جملس اإلدارة   )ج(

 العضوية الواجب توفرها يف العضو. انتفاء أي من شروط   ) د(

  أخر عضو  الس  اإلعفاء، يعني  أو  العجز  أو  االستقالة  أو  الوفاة  اللجنة، بسبب  عمل  أثناء مدة  العضو،  مدة  انتهاء  عند 
ويعترب كل من العضو   .لشغل املنصب الشاغر يف اللجنة وذلك أخذا يف االعتبار الشروط الواجب توفرها يف عضو اللجنة

لفرتة   منصبه يف اللجنة والعضو الذي يعني ملواصلة فرتة خدمة العضو الذي شغر منصبه يف اللجنة، قد خدم  الذي شغر
    .دورة كاملة 
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  تعد اللجنة خطة عمل سنوية تشمل وصفا لألعمال التي ستقوم بها خالل السنة القادمة على شكل برامج عمل تقدر
 .ة التقديرية واملدة الالزمة إلجناز كل برنامج وترفع هذه اخلطة إىل الس العتمادهافيها التكلف 

  على جلنة املراجعة إعداد تقرير عن رأيها يف شأن مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية يف الشركة وعما قامت به من اعمال
كافية   أن يودع نسخا  اإلدارة  تدخل يف نطاق اختصاصها وعلى جملس  الشركة الرئيس وأن أخرى  من التقرير يف مركز 

ينشر يف املوقع اإللكرتوين للشركة واملوقع اإللكرتوين للسوق عند نشر الدعوة النعقاد اجلمعية العامة وذلك قبل موعد 
انعقاد اجلمعية العامة بعشرة أيام على األقل لتزويد كل من رغب من املساهمني بنسخة منه ويتلى ملخص التقرير أثناء  

 نعقاد اجلمعية العامة. ا

  جتتمع اللجنة بناءً على طلب عضوين على األقل أو طلب املراجع الداخلي أو مراجع احلسابات وجتتمع اللجنة بشكل دوري
 أربع مرات يف السنة على األقل وكلما دعت احلاجة. 

 أغلبية االصوات.يكتمل النصاب بحضور أغلبية أعضاء اجللسة ويتم التصويت على القرارات باللجنة يكون ب 

  .يكون لكل عضو صوت واحد عند التصويت على القرارات باللجنة، وتتخذ القرارات بأغلبية االصوات 

  .اطر، وإدارة الشركةترتب اللجنة اجتماعات دورية منفردة مع كل من إدارة املراجعة الداخلية، وإدارة ا 

 أعضاء  من  أي   بحضور  السماح  –  مناسبًا  تراه  ملا  وفقًا   –جوز للجنة  ال يحق لغري أعضاء اللجنة حضور اجتماعاتها. ومع ذلك، ي  
 . التنفيذية اإلدارة أعضاء أو  اإلدارة جملس

 .يتم دعوة احملاسب القانوين حلضور اجتماعات اللجنة بشكل دوري 

   لس األخذاإلدارة، أو إذا رفض ا بتوصية اللجنة بشأن إذا حصل تعارض بني توصيات جلنة املراجعة وقرارات جملس 
تعيني مراجع حسابات الشركة وعزله وحتديد أتعابه وتقييم أدائه أو تعيني املراجع الداخلي، فيجب تضمني تقرير جملس 

 اإلدارة توصية اللجنة ومربراتها، وأسباب عدم أخذه بها. 

  :للجنة املراجعة يف سبيل أداء عملها 

  حق االطالع على سجالت الشركة ووثائقها.  (أ)

  أن تطلب أي إيضاح أو بيان من أعضاء جملس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية.  (ب)

ان تطلب من جملس اإلدارة دعوة اجلمعية العامة للشركة لالنعقاد إذا أعاق جملس اإلدارة عملها او تعرضت الشركة    (ج)
 ألضرار أو خسائر جسيمة.
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  يختار أعضاء اللجنة من بينهم رئيسا ملدة عضوية اللجنة، ويتوىل رئيس اللجنة اإلشراف على إجناز اللجنة ملهامها وله على
  األخص ما يلي: 

دعوة اللجنة لالنعقاد وحتديد وقت وتاريخ ومكان كل اجتماع من اجتماعات اللجنة وجدول األعمال وذلك بالتنسيق   )أ(
   .مع اعضاء اللجنة 

 .ماعات اللجنةرئاسة اجت  ) ب(

   .رفع نتائج أعمال اللجنة وتوصياتها لس اإلدارة  )ج(

إعداد موازنة اللجنة وخطة عملها ومشروعاتها على املدى القصري والطويل بالتنسيق مع أمني اللجنة، وعرضها   ) د(
   .على اللجنة متهيدا لرفعها لس اإلدارة، بعد اعتمادها من اللجنة

للجنة بالتنسيق مع أمني اللجنة وعرضها على اللجنة متهيدا لرفعها لس  إعداد تقارير دورية عن أنشطة ا  )ه(
   .اإلدارة، بعد اعتمادها من اللجنة

   .متثيل اللجنة أمام الس وأي جهة أخرى تستدعي ذلك  ) و(

   مقامه عند يختار أعضاء اللجنة من بينهم نائبا للرئيس ملدة عضوية اللجنة يقوم مبعاونة الرئيس يف أداء مهامه ويحل
 .غيابه

  يحضر أمني اللجنة الذي تعينه اللجنة وحتدد أتعابه خالل اجتماعات اللجنة، دون أن يكون له حق يف التصويت، ويعد حماضر
عند   ويراعى  باللجنة،  اخلاصة  اإلدارية  االعمال  بكافة  ويقوم  لألعضاء  االعمال  وجدول  اجللسات  مواعيد  ويبلغ  االجتماعات 

ان يكون لديه التأهيل العلمي واخلربة العملية التي متكنه من القيام باملهام املناطة به، ويلتزم امني   اختيار امني اللجنة
   .اللجنة باحملافظة على اسرار الشركة واالمتناع عن ممارسة أي نشاط قد يكون متعارضا مع مصلحة الشركة

  حتديد أتعاب جلنة املراجعة 1-6- 1

   عن جلسات  حضور  بدل  اللجنة  عضو  اإلدارة، يستحق  جملس  من  عليه  واملوافقة  حتديده  سيتم  ما  وفق  اجتماع،  كل 
 وجمعية املساهمني. 

 يفصح تقرير جملس اإلدارة السنوي للجمعية العامة عن بدالت احلضور التي مت صرفها ألعضاء اللجنة خالل العام. 

 


