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 :مقدمة عن �جنة املراجعة  : أوال

عد من �جنة املراجعة
ُ
 لشر�ات املساهمة الال�جان ��  أهم �

ً
ميع جع��  الرقابة الداخلية اتفعال �� أعمال املراجعة الداخلية وا�خارجية وعمليوال ها الهامدور نظرا

  .الرقابية باململكة األنظمة مع وتوافقها الشركة ل��ام�و  تنفيذها األ�شطة ومتا�عة تطو�ر النظم وا�خطط املتعلقة ��ذهكذلك و  أعمال الشركة

 
ً
 :ال�جنة أهداف: ثانيا

 بفاعلية . وجود نظام رقابة داخلية فعال واإلشراف ع�� تتنفيذه من التأكد  -1

 تفعيل الرقابة ع�� عمليات الشـركة الداخلية مما يحقق الشـفافية والن�اهة �� التعامالت  -2
ً
 ا�خاصـة بالشـركة سـواء ع�� املسـتوى الداخ�� أو ا�خار�� نظرا

 لوجود نظام رقا�ي فعال .

وال�ي من ��دف تفعيل نظام  تقديمها تم ال�ي ســـــــتجابة مجلس اإلدارة لتنفيذ تلك التوصـــــــياتإ من الشـــــــركة و التأكد و التحقق دارةتقديم التوصـــــــيات إل   -3

 املراقبة وتطو�ره بما يحقق أغراض الشركة.

 .الداخلية ملراجعةا  تقر�ر مثل ��ا املعمول  لياتاآل خالل من الداخلية املراجعة وقيمة وعمل لدور  الشركة تفهم من التأكد -4

 . الداخلية واملراجعة الرقابة نظم فعالية مستوى  قياستقييم و  -5

 .العالقة ذات والتعليمات واملعاي�� والقوان�ن باألنظمة ل��اماإل من التأكد -6

 
ً
 قواعد وضوابط ت�و�ن �جنة املراجعة :  ثالثا

 من �شــــــ�ل بقرار من ا�جمعية العامة العادية للشــــــركة  -1
ً
من املســــــاهم�ن أو من غ��هم ع�� أن ي�ون من بي��م عضــــــو مســــــتقل ع�� األقل وأن ال تضــــــم أيا

 .وذلك بناء ع�� إق��اح من مجلس اإلدارة أعضاء مجلس اإلدارة التنفيذي�ن 

 مختص بالشؤون املالية وا�حاسبية.ن ي�ون من بي��م ) و�جب أ5) وال يز�د عن (3ن (ععة ال يقل عدد أعضاء �جنة املراج -2

 أن ي�ون رئيس �جنة املراجعة عضو يجب  -3
ً
.  ا

ً
 مستقال

 �� �جنة  -4
ً
 املراجعة.ال يجوز أن ي�ون رئيس مجلس اإلدارة عضوا

 �� ال يجوز ملن �عمل أو �ان �عمل خالل الســـنت�ن املاضـــيت�ن �� اإلدارة التنفيذية -5
ً
 أو املالية للشـــركة أو لدى مراجع حســـابات الشـــركة ، أن ي�ون عضـــوا

 �جنة املراجعة .

 وتنت�ي ف��ة عضو�ة أعضا��ا بإن��اء دورة مجلس إدارة الشركة.  ، سنوات 3ت�ون عضو�ة ال�جنة ملدة  -6

 ي�ون �جلس اإلدارة ند شـــــغور أحد مقاعد عضـــــو�ة �جنة املراجعة أثناء ســـــر�ان مدة العضـــــو�ة أو �ان عدد أعضـــــا��ا أقل من العدد ع -7
ً
املفروض قانونا

ا هذا�حق �� �عي�ن عضـــــــــــــو �شـــــــــــــ�ل مؤقت �� املركز الشـــــــــــــاغر ع�� أن ي�ون بھ ا�حد األد�ى املطلوب من ا�خ��ة واإلشـــــــــــــ��اطات الالزمة للتعي�ن و �عرض 

ن عضــــــــــو�ة التعي�ن ع�� ا�جمعية العامة �� أول إجتماع لها للمصــــــــــادقة عليھ �� حالة موافق��م و�� هذا ا�حالة يكمل العضــــــــــو ا�جديد املدة املتبقية م

 ال�جنة .

 م�ن ســـــــــــر لها ســـــــــــواء من تقوم ال�جنة بتعي�ن أ -8
ً
إلجتماعات وأعمال ال�جنة لمن فر�ق إدارة الشـــــــــــركة للقيام باإلعداد  ب�ن أعضـــــــــــا��ا أو ممن تراه مناســـــــــــبا

 و�عداد ا�حاضر وتوثيقها وال ي�ون لھ حق التصوت.

  
ً
 إجتماعات ال�جنة :را�عا

توصـــيا��ا و إجتماعات خالل الســـنة املالية للشـــركة و�جب تدو�ن و حفظ مناقشـــا��ا  4تجتمع �جنة املراجعة بصـــفة دور�ة ع�� أال تقل إجتماعا��ا عن  -1

 وحفظها .و القرارت والتحفظات 

 اإلجتماع عن طر�ق وسائل التقنية ا�حديثة (إجتماعات عن �عد ) . وحضور  يجوز إدارة -2
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 موعد من �افية مدة قبل ســــــــرها أم�ن أو ال�جنة أعضــــــــاء من يفوضــــــــھ من أو ال�جنة سيرئ قبل من كتابة ال�جنة اجتماعات �حضــــــــور  الدعوة توجھ -3

 سرئي حضــور  �عذر حالة ��و  عاالجتما موعد نم �افية ف��ة قبل وجميع املســتندات االجتماع أعمال بجدول  ال�جنة أعضــاء تزو�د يتم كما االجتماع،

 .ا�حددة ا�جلسة لرأسة أعضا��ا أحد تفو�ض لھ يجوز  ال�جنة

 . عة بصفة دور�ة مع مراجع حسابات الشركة ومع املراجع الداخ�� للشركةتجتمع �جنة املراج -4

 للمراجع الداخ�� ومراجع ا�حسابات طلب اإلجتماع مع �جنة املراجعة �لما دعت ا�حاجة إ�� ذلك. -5

 .االجتماع رئيس لھ صوت الذي الرأي جحير  األصوات �ساوي  وعند االجتماع �� واملمثل�ن ا�حاضر�ن األعضاء أراء بأغلبية ال�جنة قرارات صدرت -6

 
ً
 صالحيات �جنة املراجعة  :خامسا

 مراقبة أعمال الشركة -1

 حق اإلطالع ع�� �جالت الشركة ووثائقها. -2

 من أعضاء مجلس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية . أن تطلب أي إيضاح أو بيان -3

 .مهامها أداء �� ال�جنة ملساعدة ضرور�ا ذلك �ان م�ى استشار�ة أو خارجية جهة أية من والفنية القانونية باملشورة االستعانة -4

 مة .أن تطلب من مجلس اإلدارة دعوة ا�جمعية العمومية للشركة لإل�عقاد إذا أعاق مجلس اإلدارة عملها أو �عرضت الشركة ألضرار أو خسائر جسي -5

األخذ بتوصــــــــــية ال�جنة �شــــــــــأن �عي�ن مراجع حســــــــــابات إذا حصــــــــــل �عارض ب�ن توصــــــــــيات �جنة املراجعة وقرارات مجلس اإلدارة ، أو إذا رفض ا�جلس  -6

و م��را��ا ، وأســــــــباب عدم  الشــــــــركة وعزلھ وتحديد أ�عابھ وتقييم أدائھ أو �عي�ن املراجع الداخ�� فيجب تضــــــــم�ن تقر�ر مجلس اإلدارة توصــــــــية ال�جنة

 أخذه ��ا .

 : إختصاصات ال�جنة ومسؤولي��ا 
ً
 سادسا

 و�جوز لها أن تطلبال الشــــركة والتحقق من ســــالمة ونزاهة التقار�ر والقوائم املالية وأنظمة الرقابة الداخلية ف��ا تختص �جنة املراجعة بمراقبة أعم

، و�شــــــمل من مجلس اإلدارة دعوة ا�جمعية العامة للشــــــركة لإل�عقاد إذا أعاق مجلس اإلدارة عملها أو �عرضــــــت الشــــــركة ألضــــــرار أو خســــــائر جســــــيمة

 ي�� : مهام ال�جنة بصفة خاصة ما

 التقار�ر املالية . -أ

، لضـــــــــــمان نزاه��ا وعدال��ا و�بداء رأ��ا والتوصـــــــــــية �� شـــــــــــأ��ا راســـــــــــة القوائم املالية األولية والســـــــــــنو�ة للشـــــــــــركة قبل عرضـــــــــــها ع�� مجلس اإلدارة د -1

 وشفافي��ا .

املـاليـة للشــــــــــــــركـة عـادلـة و متوازنـة ومفهومـة تتضــــــــــــــمن إبـداء الرأي الف�ي بنـاء ع�� طلـب مجلس اإلدارة فيمـا إذا �ـان تقر�ر مجلس اإلدارة والقوائم  -2

 املعلومات ال�ي تتيح للمساهم�ن واملستثمر�ن تقييم املركز املا�� للشركة وادا��ا .

 دراسة أي مسائل مهمة أو غ�� مألوفة تتضم��ا التقار�ر املالية . -3

 مسؤول اإلل��ام �� الشركة أو مراجع ا�حسابات . البحث بدقة �� أي مسائل يث��ها املدير املا�� للشركة أو من يتو�� مهامة أو -4

 التحقق من التقديرات ا�حاسبية �� املسائل ا�جوهر�ة الواردة �� التقار�ر املالية. -5

 دراسة السياسات ا�حاسبية املتبعة �� الشركة و�بداء الرأي والتوصية �جلس اإلدارة �� شأ��ا . -6

 خلية .ااملراجعة الد -ب

 لرقابة الداخلية واملالية و�دارة ا�خاطر �� الشركة.دراسة و مراجعة نظم ا -1

 دراسة تقار�ر املراجعة الداخلية و متا�عة تنفيذ اإلجراءات الت�حيحية للم�حوظات الواردة ف��ا . -2

�ا رد الالزمة وفاعلي�ركة إن وجدت للتحقيق من توافر املواشـــــداء وأ�شـــــطة املراجع الداخ�� و�دارة املراجعة الداخلية �� الأالرقابة واإلشـــــراف ع��  -3

 ھ.� ا�جلس �شأن مدى ا�حاجة إ�� �عيين���ا ،و�ذا لم يكن للشركة مراجع داخ�� ،فع�� ال�جنة تقديم توصي��ا إ�� أداء األعمال واملهام املنوطة 

 و إدارة املراجعة الداخلية أو املراجع الداخ�� و�ق��اح م�افآتھ.أ�جلس اإلداة بتعي�ن مدير وحدة  التوصية -4
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 مراجع ا�حسابات . -ت

�عا��م وتقييم أدا��م �عد التحقق من إســــــــــــــتقاللهم ومراجعة نطاق عملهم أمراج�� ا�حســـــــــــــــابات وعزلهم وتحديد  ب��شــــــــــــــيحالتوصــــــــــــــية �جلس اإلدارة  -1

 وشروط التعاقد معهم.

 عتبار القواعد واملعاي�� ذات الصلة.التحقق من إستقالل مراجع ا�حسابات و موضوعيتھ وعدالتھ ومدى فعالية أعمال املراجعة ،مع األخذ �� اإل  -2

 فنية أو إدار�ة تخرج عن نطاق أعمال املراجعة ، و�بداء مرئ -3
ً
يا��ا مراجعة خطة مراجع حســــــــــــابات الشــــــــــــركة وأعمالھ ،والتحقق من عدم تقديمھ أعماال

 حيال ذلك .

 اإلجابة عن إستفسارات مراجع حسابات الشركة. -4

 ع�� القوائم املالية ومتا�عة ما أتخذ �شأ��ا . دراسة تقر�ر مراجع ا�حسابات ومالحظاتھ -5
 

 ضمان اإلل��ام . -ث

 مراجعة نتائج تقار�ر ا�جهات الرقابية والتحقق من إتخاذ الشركة اإلجراءات الالزمة �شأ��ا . -1

 التحقق من إل��ام الشركة باإلنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العالقة . -2

 ن تجر��ا الشركة مع األطراف ذوي العالقة ، وتقديم مرئيا��ا حيال ذلك إ�� مجلس اإلدارة .أاجعة العقود والتعامالت املق��ح مر  -3

 ال�ي يتع�ن إتخاذها .رفع ما تراه من مسائل ترى ضرورة إتخاذ إجراء �شأ��ا إ�� مجلس اإلدارة و إبداء توصيا��ا باإلجراءات  -4

 : تقر�ر �جنة امل
ً
 راجعة سا�عا

  �جنة املراجعةتصـــدر 
ً
 ســـنو�ا

ً
ت ما تقتضـــية األنظمة والقوان�ن من متطلباوفق يفية أداء إختصـــاصـــا��ا ومهامها �نجازا��ا وكو أعمالها وأدا��ا خالصـــة  يتضـــمنتقر�را

 .وذلك للعرض ع�� ا�جمعية العامة للمساهم�ن �حتو�ات هذا التقر�ر ومتطلباتھ ومعاي�� 

 
ً
 :املالحظات تقديم ترتيبات   :ثامنا

ة هذه اآللي تطبيق منال�جنة  حققتت،و  �ســـــر�ة غ��ها أو املالية التقار�ر �� تجاوز  أي �شـــــأن مالحظا��م تقديم الشـــــركة �� للعامل�ن تتيح آلية �جنة املراجعة  ضـــــعت

 مناسبة . متا�عة إجراءاتتب�ي و  التجاوز  أو ا�خطأ حجم مع يتناسب مستقل تحقيق بإجراء

 
ً
 : حدوث �عارض ب�ن �جنة املراجعة و مجلس اإلدارة تاسعا

جع حســـــابات الشـــــركة و عزلھ األخذ بتوصـــــية ال�جنة �شـــــأن �عي�ن مراإذا حدث �عارض ب�ن توصـــــيات �جنة املراجعة و توصـــــيات مجلس اإلدارة و�ذا رفض ا�جلس 

 وم��را��ا وأسباب عدم األخذ ��ا.�عابھ وتقييم أدائھ أو �عي�ن املراجع الداخ�� فيجب تضم�ن تقر�ر مجلس اإلدارة توصية ال�جنة وتحديد أ

 
ً
 أم�ن سر �جنة امل�افآت وال��شيحات .: عاشرا

 غ�� من م�ن الســـــرأ حالة �ان ��( قرارا��ا  ع�� التصـــــو�ت حق لھ ي�ون  أال ع�� الشـــــركة موظفي من أو أعضـــــاء ال�جنة ب�ن من لها ســـــر أم�ن املراجعة�جنة  تختار

 عن و  )أعضــــــــــاء ال�جنة
ً
 عن و��ون  لإلجتماعات باإلعداد القيام ي�ون مســــــــــؤوال

ً
 توصــــــــــيا��ا تنفيذ وتوثيقها ومتا�عة محاضــــــــــرها و�عداد ال�جنة أ�شــــــــــطة مســــــــــؤوال

 .ا�خصوص هذا �� ��ا املعول  السياسات ضوء �� صرفها وطر�قة م�افأتھ ال�جنة بتحديد وتقوم ، اإلدار�ة واإلجراءات أعضا��ا ب�ن والتواصل وقرارا��ا، وتوج��ا��ا

 :أح�ام ختامية ا�حادي عشر : 

 من تار�خ 
ً
إعتمادها من قبل ا�جمعية العامة للمســـــــــــــــاهم�ن و�عدل هذه الالئحة حســـــــــــــــب �عمل بما جاء �� هذه الالئحة و�تم اإلل��ام ��ا من قبل الشــــــــــــــركة إعتبارا

 .ن �عرض أي �عديل مق��ح عل��ا ع�� ا�جمعية العامة للمساهم�ن �� أول إجتماع لها إلعتمادهأع�� توصية من مجلس اإلدارة ع��  ا�حاجة وذلك بناء
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