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بشرط أال یشكل  للضرورةمجلس اإلدارة صالحیة تعدیل الئحة لجنة المراجعة أو منح استثناءات ل 
التعدیل أو االستثناء انتھاكا لألنظمة أو القواعد أو اللوائح المعمول بھا أو ھیكل الصالحیات في الشركة 

  .باإلضافة إلى وجوب اإلفصاح المالئم عن ھذا التعدیل أو االستثناء
  .یجب ترقیم وتأریخ تعدیالت الالئحة -
 .تحدیث عند كل عملیة جب استخدام السجل التالي وتوقیعھی -

  
 

 نسخة رقم التاریخ االسم والتوقیع
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 المقدمة -١
 

من الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس ھیئة السوق المالیة  ١٤دة رقم تتطلب الما  ١-١
ً ) الھیئة( بتاریخ  ٢٠٠٦-٢١٢- ١للقرار رقم  في المملكة العربیة السعودیة، ووفقا

الشركات المساھمة  في لمراجعةل تكوین لجنة، م١٢/١١/٢٠٠٦ھـ الموافق  ٢١/١٠/١٤٢٧
 .)اللجنة(ـ وق المحلي ویشار إلیھا فیما بعد بالمدرجة في الس

 
طبیق إلى ت )المجلس(ـیشار إلیھ فیما بعد ب العربیة لألنابیبشركة الیسعى مجلس إدارة   ٢-١

ً و. متطلبات الھیئة الئحة لجنة المراجعة لضمان أفضل الممارسات في  الشركةأعدت  لذلكوفقا
 .الشركاءوالمساھمین ومصالح مجال الحوكمة لحمایة حقوق 

 
توضح الئحة لجنة المراجعة تفاصیل نطاق عمل اللجنة ومسؤولیاتھا، بما في ذلك كیفیة تنفیذ   ٣-١

 .متطلبات عملھا وعضویتھاو تكوینھاو ھذه المسؤولیات
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  المراجعة لجنة -٢
 
یقوم المجلس بتفویض بعض و. شركةالیتولى مجلس اإلدارة المسؤولیة الكاملة عن  ١- ٢

 .الشركةبمسؤولیاتھ إلى اللجان المنبثقة عنھ وإلى اإلدارة التنفیذیة 
 
على لجنة المراجعة مساعدة المجلس في الوفاء بمسئولیاتھ فیما یتعلق بنظام الرقابة الداخلیة  ٢- ٢

لجنة المراجعة مسؤولیة اإلشراف على التقاریر المحاسبیة تتولى ذلك، إضافًة ل. في الشركة
لجنة المراجعة أیضا تتولى . والمالیة واالمتثال للمتطلبات القانونیة والتنظیمیة للشركة

 . مراجعة السیاسات المحاسبیة للشركةمسؤولیة 
 
على لجنة المراجعة اإلشراف على كل من إدارة المراجعة الداخلیة والمحاسب القانوني عن  ٣- ٢

 .كثب
 
المحاسب القانوني مسؤولیة مراجعة الحسابات وإصدار رأي مستقل عاتق تقع على  ٤- ٢

 .بخصوص القوائم المالیة للشركة
  
اجعة الداخلیة مسؤولیة تقییم مدى كفاءة وفعالیة أنظمة الرقابة إدارة المرعاتق تقع على  ٥- ٢

تقوم إدارة المراجعة الداخلیة في و. إدارة المخاطر وحوكمة الشركةوالداخلیة للشركة، 
تقوم إدارة المراجعة كما ى لجنة المراجعة ومجلس اإلدارة، الشركة برفع تقاریرھا مباشرة إل
  .رئیس التنفیذيالداخلیة بتوجیھ تقاریرھا إلى ال

  
معھد  للحفاظ على استقاللیة وصالحیات إدارة المراجعة الداخلیة، اتبعت الشركة توصیات ٦- ٢

مدیر المراجعة الداخلیة  یقومحیث ب) Institute of Internal Audit ( المراجعة الداخلیة
على لجنة  ھرفع التقاریر یعني أن إن. عة ومجلس اإلدارةإلى لجنة المراج هبرفع تقاریر

 :المراجعة عمل التالي
 

 .اعتماد الئحة المراجعة الداخلیة .١
اعتماد تقییم المخاطر الخاص بعملیة المراجعة الداخلیة وكذلك اعتماد خطة المراجعة  .٢

 .الداخلیة
 
ومراجعة تقاریر وخطابات مدیر المراجعة الداخلیة المتعلقة بنتائج أنشطة  استالم .٣

المراجعة أو غیرھا من األمور حسب الضرورة التي یراھا مدیر إدارة المراجعة 
 .أو لجنة المراجعة/ الداخلیة و 

   
 .الدعوة إلى عقد االجتماعات مع مدیر إدارة المراجعة الداخلیة .٤

 
السنویة، تقییم األداء وتعدیل راتب مدیر  اعتماد التعویضات تعمل لجنة المراجعة على .٥

على توصیات  بناءً للتعویضات والمزایا  الشركةالمراجعة الداخلیة بما یتفق مع سیاسة 
 .الرئیس التنفیذي

ومدیر إدارة المراجعة الداخلیة لتحدید ما إذا كان  إدارات الشركة المختلفةمن  التحقق .٦
على نطاق العمل أو على موازنة العمل التي من الممكن أن تعیق مفروضة ھناك قیود 

  .مھامھاأداء قدرة إدارة المراجعة الداخلیة على 
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 .تقییم مدى قدرة وكفایة مصادر إدارة المراجعة الداخلیة لتنفیذ مھامھا بدون معوقات .٧
  
یس التنفیذي للشركة لمنح إدارة المراجعة ئلرلمدیر إدارة المراجعة الداخلیة قبل من  تقریر  ٧- ٢

یستوجب ضرورة وضع  الذي األمر ،إلتمام العملیات الیومیة لإلدارةالداخلیة الدعم الالزم 
وفر الدعم الھیكل التنظیمي للشركة بشكل یضمن إدارة ومدیر إدارة المراجعة الداخلیة 

 :ع التقاریر ما یليرفویشمل . المراجعة الداخلیة إلدارةالمناسب واالستقاللیة 
  

 الموازنة  .١
 ،إدارة الموارد البشریة بما في ذلك تقییم أداء الموظفین وتعویضاتھم  .٢
 ،االتصاالت الداخلیة  .٣
 ،تنفیذ السیاسات واإلجراءات الداخلیة للشركة  .٤
 .االمتثال لألنظمة والقوانین  .٥

  
بالنیابة عن مجلس  تقوم لجنة المراجعة باإلشراف على ثالث مجموعات منفصلة عن كثب، ٨- ٢

 : اإلدارة للتأكد من أن الشركة تقوم بالتعامل بشكل مالئم مع المجموعات الثالث التالیة
  

 إدارة المراجعة الداخلیة للشركة  .١
 الخارجيالمحاسب القانوني   .٢
  مفتشي الجھات التنظیمیة  .٣

  
 .قاللیتھاالشركة تتنافى مع است في مھامأیة إدارة المراجعة الداخلیة  تتولى الأ یجب  ٩- ٢

  
مسؤولیة إعداد وعرض والتأكد من صحة ونزاھة القوائم المالیة  الشركة إدارة تقع على ١٠- ٢

مالئمة المبادئ المحاسبیة وسیاسات مدى كما یجب علیھا أن تكون مسئولة عن . للشركة
رفع التقاریر المطبقة من قبل الشركة إلعداد وعرض التقاریر وعن وضع والحفاظ على 

 .الداخلیة المتعلقة بالتقاریر المالیةالرقابة 
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 المراجعة لجنة تنظیم -٣
 

 تشكیل لجنة المراجعة ١-٣
 

من أعضاء المجلس غیر التنفیذیین أو من المھنیین یشكل مجلس اإلدارة لجنة مراجعة   ١-١-٣
 .المستقلین من غیر أعضاء مجلس اإلدارة، بحیث ال یقل عدد أعضاء اللجنة عن ثالثة

 . أعضاء 4عن مراجعة الاألفضل أال یتجاوز عدد أعضاء لجنة  من  ٢-١-٣
  
٣-١-٣  ً أو أن یكتسب ھذه كافیة ولدیھ معرفة مالیة  على كل عضو في اللجنة أن یكون مستقال

یجب أن یكون ھناك عضو واحد من أعضاء والمعرفة خالل فترة معقولة من الزمن 
 .اللجنة كحد أدنى مختص بالشؤون المالیة والمحاسبیة

  
 .لشركةیشغلوا عضویة لجنة مراجعة لشركة منافسة ل أالیجب على أعضاء اللجنة   ٤-١-٣
  
ال یحق لكل من رئیس مجلس اإلدارة أو رئیس اللجنة التنفیذیة للشركة رئاسة لجنة   ٥-١-٣

 .المراجعة
  
٦-١-٣   ً تصدر  المالیة من الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن ھیئة السوق  ١٤مادة لل وفقا

على اقتراح من مجلس اإلدارة، قواعد اختیار أعضاء لجنة  بناءً  الجمعیة العامة للشركة
 . ومدة عضویتھم وأسلوب عمل اللجنة المراجعة

  
حدھم لرئاسة أفي حال تغیب رئیس لجنة المراجعة، یقوم باقي أعضاء اللجنة باختیار   ٧-١-٣

 .الجلسة
  

   رئیس لجنة المراجعة ٢-٣
 

المراجعة اللجنة في اجتماعات مجلس اإلدارة واالجتماعات مع أي  یمثل رئیس لجنة ١-٢-٣
على توصیة أعضاء مجلس اإلدارة،  یتم تعیین رئیس اللجنة بناءً و. جھات أخرى

 .وباإلمكان تفویض اللجنة باختیار رئیسھا
 

 ھاتحدید جدول أعمال اجتماعاتویقوم رئیس لجنة المراجعة بتنظیم اجتماعات اللجنة،  ٢-٢-٣
وحریة االطالع على كافة معلومات ووثائق الشركة ومقابلة أي عضو من أعضاء 

بوضع إجراءات عمل اللجنة بما یتوافق مع  یقومكما . إدارة الشركة عند الحاجة لذلك
 .ھذه الالئحة وذلك لتسھیل تنفیذ مھام اللجنة
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 لجنة المراجعة أمین ٣-٣
 

من احد  مینمن الممكن أن یكون األو. اللجنة من قبل لجنة المراجعة أمینیتم تعیین  ١-٣-٣
 میناأل ویحضر. أعضاء اللجنة أو من غیر األعضاء ومن خارج مجلس اإلدارة

اجتماعات اللجنة إذا  لم یكن من احد أعضاء اللجنة ولكن دون حق التصویت على 
 .قراراتھا

 
 :على ما یلي مینمل مسؤولیات األتتش ٢-٣-٣
 

مجلس لتماعات لجنة المراجعة بغرض إصدار تقاریر حول أداء اللجنة توثیق اج  -أ 
 .اإلدارة

 .تعمیم قرارات اللجنة إلى األطراف المعنیة  -ب 
 ألنظمةلالتنسیق مع اإلدارات المعنیة في حال وجود قرار للجنة یقتضي االمتثال   -ج 

 .المتبعة واإلجراءات
 . إنشاء آلیة لمتابعة قرارات اللجنة  -د 
أي مھام أخرى أو مسئولیات مسندة إلیھ من قبل رئیس اللجنة أو أي من  تنفیذ  - ه 

 .أعضائھا
 

 مدة عضویة اللجنة واالستقالة  ٤-٣
 

 .شركةالیجب أن تتوافق مدة عضویة اللجنة مع مدة عضویة مجلس إدارة  ١-٤-٣
 

 بإمكان أعضاء لجنة المراجعة االستقالة وذلك بتسلیم شعار خطي لرئیس المجلس، ٢-٤-٣
ً  استالموتصبح االستقالة ساریة المفعول في وقت  اإلشعار إال إذا  حدد اإلشعار وقتا

ً لتنفیذ االستقالة على المجلس اختیار عضو فاحد أعضاء اللجنة  استقال في حالو. الحقا
 .جدید لشغل منصبھ

 
  االستقاللیة  ٥-٣

 
على عضو لجنة المراجعة  یتعینو .یجب أن یتمتع أعضاء لجنة المراجعة باالستقاللیة  ١-٥-٣

ال یكون لھ أي عالقة تعاقدیة أو تجاریة مع الشركة حتى ال تحد من قدرتھ على العمل أ
 .بطریقة مستقلة

 
ف الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن ھیئة السوق المالیة المدیر المستقل بأنھ عرّ تُ   ٢-٥-٣

ً لما ورد في الالئحة  أحد أعضاء المجلس الذي یتمتع باالستقاللیة التامة ووفقا
  . المذكورة
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 تعریف أعضاء لجنة المراجعة بالشركة  ٦-٣
 

ً یتم تزوید أعضاء لجنة المراجعة الجدد ببرن عن  الشركةإدارة من قبل  امج تعریفي یتضمن شرحا
القانونیة، الشؤون والمالیة والمحاسبیة الھامة وإدارة المخاطر، واألمور الخطط اإلستراتیجیة للشركة، 

الھیكل اإلداري وإرشادات تضارب المصالح واألخالق المھنیة، وعملیات الشركة، وبرامج االلتزام، و
یمكن و .الداخلیین والخارجیین نمراجعیالوسیاسات الشركة الرئیسیة وممارساتھا والمدراء التنفیذیین و

باإلضافة لذلك . وذلك حسب الحاجةشركة القائمة، الأن یشمل البرنامج التعریفي أیضا زیارة لمشاریع 
أعمال الملخص التنفیذي عن خطط ولشركة، النظام األساسي ألعضاء الجدد بنسخة من ایتم تزوید 
من المعلومات خطط المراجعة الداخلیة وغیرھا و، تقاریر المراجعة الداخلیة السابقةوالشركة، 

 .المناسبة
 

 مكافآت لجنة المراجعة   ٧-٣
 

 :ات اآلتیةأعضاء اللجنة الحصول على التعویضعضو من یحق لكل   ١-٧-٣
 

 .بدل حضور عن كل جلسة   -أ 
 .مكافأة سنویة   -ب 

 
یحق ألعضاء اللجنة المقیمین خارج الریاض تعویضھم عن تكالیف السفر مقابل  ٢-٧-٣

ً (تشمل ھذه التكالیف على تذكرة سفر من الدرجة األولى و. حضور االجتماع  ذھابا
 ً من مكان إقامتھ إلى موقع الشركة الرئیسي أو مكان انعقاد االجتماع، باإلضافة  )وإیابا

 . إلى أي تكالیف أخرى مرتبطة باإلقامة والمواصالت
 

لجمعیة العامة عن التعویضات وغیرھا من لتفصح تقاریر مجلس اإلدارة المقدمة  ٣-٧-٣
 .عضاء اللجنةألالمبالغ المدفوعة 

  
 
 

 إجراءات االجتماعات  ٨-٣
 

ً تعقد  ١-٨-٣ ً  اللجنة اجتماعا حسب الحاجة للقیام بعلى األقل كل ثالثة أشھر أو أكثر  دوریا
ً  للعضو ویمكن. بمھامھا  وسائطأو عن طریق الھاتف أو  حضور االجتماعات شخصیا

األقل من  علىیتم إرسال دعوات االجتماع قبل أسبوع و. االتصال المرئیة الحدیثة
  .متعلقة بذلك أخرى موادموعد االجتماع مع جدول أعمال االجتماع وأیة 

 
خر لحضور اجتماع اللجنة والتصویت فیھا آال یمكن لعضو اللجنة توكیل عضو  ٢-٨-٣

 . بالنیابة عنھ
  
تقوم اللجنة باعتماد جدول االجتماعات السنوي في االجتماع األول من كل سنة،   ٣-٨-٣

یجب حضور و. اد االجتماع التالي عند نھایة كل اجتماعموعد انعق اللجنة وتحدد
 .أغلبیة أعضاء اللجنة حتى یكتمل النصاب القانوني النعقاد اجتماع اللجنة

  



                                                                    ٣٣من  ١٠                                                    م١/١٠/٢٠١١الئحة لجنة المراجعة    

یجب أن تصدر جمیع قرارات اللجنة بتصویت أغلبیة األعضاء الحاضرین في   ٤-٨-٣
 .االجتماع

  
 .األصواتبالقرار الذي صوت لھ رئیس اللجنة في حالة تساوي  یؤخذ  ٥-٨-٣
  
المراجعین الداخلیین /ارجینخالف بین لجنة المراجعة والمراجعین الخ في حالة وجود  ٦-٨-٣

 .، یجب إبالغ مجلس اإلدارة بذلك للتوجیھالشركة إدارةأو 
 
على كل من المدیر المالي ومدیر إدارة المراجعة الداخلیة وممثلي المراجعین   ٧-٨-٣

المتعلقة بأعمال المراجعة  األمور الخارجین حضور اجتماع لجنة المراجعة لمناقشة
 .والحسابات إذا تمت دعوتھم من قبل رئیس لجنة المراجعة

  
-  ٣الفصل رقم  في بمحاضر مكتوبة على النحو المفصلتقوم اللجنة بتوثیق جلساتھا   ٨-٨-٣

  .ھذه الالئحةمن " محاضر االجتماعات" ١٠
  

 صالحیات اللجنة  ٩-٣
 

والمعلومات الالزمة لھا ألداء واجباتھا الوصول إلى كافة الموارد یحق للجنة   ١-٩-٣
 .ومسؤولیاتھا

 
 محاضر االجتماعات ١٠-٣

 
محاضر اجتماعات، وتحفظ ھذه ضمن تسجل قرارات ومداوالت لجنة المراجعة   ١- ١٠-٣

المحاضر مع سجالت مجلس اإلدارة وتقدم ألعضاء اللجنة بعد موافقة جمیع أعضاء 
 .الذین حضروا االجتماعاللجنة 

 
 :اجتماعات اللجنة كما یليیتم توثیق   ٢- ١٠-٣
  

الھامة التي جرت في االجتماعات والقرارات والتوصیات ذات  المداوالتیتم توثیق   -أ 
 .اللجنة أمینالصلة من قبل 

یجب أن تتضمن محاضر االجتماعات تاریخ ومكان انعقاد االجتماع وأسماء   -ب 
رات الدائرة في االجتماع والقرا المداوالتالحاضرین والمتغیبین وموجز عن 

 .والتوصیات ذات الصلة
یعد أمین اللجنة مسودة محاضر االجتماعات خالل سبعة أیام عمل من انتھاء كل   -ج 

یقوم أعضاء اللجنة بتقدیم مالحظاتھم و. اجتماع ویرسلھا ألعضاء اللجنة للمراجعة
 .على محاضر االجتماع خالل أسبوع من تاریخ استالمھم للمسودة

على مالحظات األعضاء وإرسالھا مرفقة مع  ة بناءً اللجنة تعدیل المسود أمینعلى   -د 
 .تلك المالحظات إلى رئیس اللجنة

على توصیات رئیس اللجنة وإرسالھا  بعد ذلك بإعداد المسودة النھائیة بناءً  مینیقوم األ  - ه 
  .مینموقعة من قبل رئیس اللجنة واأل إلى أعضاء اللجنة
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، ع لمناقشتھ خالل االجتماع القادمحد أعضاء اللجنة بتوصیة أو اقتراح موضوأإذا قام   - و 
جدول أعمال االجتماع القادم كموضوع  في إدراجھاللجنة  أمیننھ یطلب من إف

-٣ الفقرة یتم تحدید جدول أعمال اللجنة من قبل رئیس اللجنة كما ذكر فيو. رئیسي
٢-٢. 

 الوثائق ذات الصلة والمراسالت فيبیتم االحتفاظ بنسخة موقعة من المحاضر مرفقة   -ز 
 .ملف خاص

 

  المسؤولیات المتعلقة بالتقاریر   ١١-٣
 

عقب كل اجتماع تعقده اللجنة، على رئیس اللجنة رفع تقریر رسمي للمجلس بشأن   ١- ١١-٣
 .وقرارات ذلك االجتماع داوالتوقائع وم

 
یتم فیھ ذكر عدد مرات انعقاد اجتماعاتھا  تقوم اللجنة بإعداد تقریر سنوي  ٢- ١١-٣

 .واألعضاء الحاضرین لتلك االجتماعات
 
  المراجعة لجنة أعضاء مسئولیات -٤
 

 على أعضاء لجنة المراجعة االلتزام بحضور جمیع اجتماعات اللجنة والمشاركة  ١-٤
علیھ إبالغ رئیس فوفي حالة عدم تمكن أحد أعضاء اللجنة من الحضور . فیھابفعالیة 

 .بذلك لجنةال
 

یجب أن یلتزم العضو بالمحافظة على أسرار الشركة وال یجوز للعضو أن یذیع أو  ٢-٤
یة العامة للشركة أو ألي طرف ینشر أسرار الشركة إلى المساھمین خارج نطاق الجمع

مساءلتھ على ذلك نھ یترتب إبمثل ھذه المخالفات ف أي عضو وفي حال ثبوت قیام ،خرآ
ھ للشركة ویتحمل المسئولیة عن األضرار المالیة الناجمة عن عن الضرر الذي تسبب فی

 .ذلك
  

 .ال یجوز ألعضاء لجنة المراجعة القیام بأي عمل تنفیذي للشركة ٣-٤
  
م ومسئولیاتھم ال عند قیامھم بواجباتھعلى  أعضاء لجنة المراجعة التحلي باألداء الفعّ  ٤-٤

 .ھم ومعرفتھم لخدمة مصلحة الشركةئوتطویر أدا
  
لجنة بالمصداقیة والثقة والموضوعیة واالستقاللیة عند أداء الأن یتسم أعضاء  یجب ٥-٤

 .عملھم
  
ً مع مصلحة الشركة أو مع أ یجب ٦-٤ ً ألي نشاط قد یكون متعارضا ال یكون العضو ممارسا

 .المصالح واألخالق المھنیة للشركة تضاربسیاسة 
  

ال یحق ألعضاء لجنة المراجعة قبول أو ممارسة أي أعمال من شأنھا أن تؤدي إلى  ٧-٤
تلك التي قد تمنعھم من تنفیذ مھامھم بموضوعیة  وأتضارب في المصالح مع الشركة، 

 . واستقاللیة
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التي والشخصیة وطبیعتھا المعامالت لجنة اإلفصاح والكشف عن جمیع العلى أعضاء  ٨-٤
 وأمجلس اإلدارة أي من أعضاء ، وأیة عالقة شخصیة مع یتم تنفیذھا مع الشركة

 .اإلدارة التنفیذیة
 
 
  المراجعة لجنة ومسؤولیات مھام -٥
 

  المھام العامة للجنة المراجعة  ١-٥
 

تشمل مھام عمل لجنة المراجعة القیام بكافة األعمال التي تمكنھا من تحقیق  ١-١-٥
 :المھام ما یليوتشمل أھدافھا 

 
اإلشراف على إدارة المراجعة الداخلیة للشركة لضمان تحقیق الكفاءة في أداء   ١-١-١-٥

 .األنشطة والمھام التي یكلفھا بھا مجلس اإلدارة
  
بما في ذلك أراء وتوصیات اللجنة خطة وإجراءات المراجعة الداخلیة مراجعة  ٢-١-١-٥

 .في ھذا الخصوص
  
صحیحیة لنقاط مراجعة تقاریر المراجعة الداخلیة ومتابعة اإلجراءات الت ٣-١-١-٥

 .الضعف التي تم مالحظتھا
  
رفع التوصیات إلى مجلس اإلدارة بشان تعیین أو إنھاء خدمات المحاسبین  ٤-١-١-٥

أثناء تقدیم  م، مع األخذ بعین االعتبار استقاللیتھمالقانونین وتحدید أتعابھ
 . التوصیات

  
متابعة أعمال المحاسبین القانونین واعتماد أي أنشطة خارج نطاق أعمال  ٥-١-١-٥

 .المراجعة الموكلة إلیھم أثناء قیامھم بأعمال المراجعة
  
 .ظاتھا علیھاحمع المحاسب القانوني وإبداء مال مراجعة خطة المراجعة ٦-١-١-٥
  
مراجعة مالحظات المحاسب القانوني على القوائم المالیة ومتابعة اإلجراءات   ٧-١-١-٥

 .التي اتخذت في ھذا الصدد
  
اإلدارة  مراجعة القوائم المالیة الربع سنویة والسنویة قبل عرضھا على مجلس ٨-١-١-٥

 .وتقدیم مالحظاتھا وتوصیاتھا حول ھذه القوائم إلى مجلس إدارة الشركة
  
دراسة السیاسات المحاسبیة التي تتبناھا الشركة ورفع توصیاتھا في ھذا الشأن  ٩-١-١-٥

 .إلى مجلس اإلدارة
 

 :للقیام بمسئولیاتھا، على لجنة المراجعة  ٢-١-٥
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الحصول على صالحیة االطالع أو تفویض الغیر بالتحقیق في المسائل التي  ١-٢-١-٥
ویحق للجنة وبدون أي قیود االطالع على  تدخل ضمن نطاق عمل اللجنة،

كافة المعلومات والبیانات والتقاریر والسجالت والمراسالت وغیر ذلك من 
كما یحق للجنة االستعانة . األمور التي ترى اللجنة أھمیة االطالع علیھا

 .بمستشارین، محاسبین أو أي أطراف أخرى مستقلة لمساعدتھا في عملھا
 

بنشاطات وأعمال اللجنة مع إبداء التوصیات التي تراھا بالغ مجلس اإلدارة إ ٢-٢-١-٥
 .مناسبة

  
مراجعة الئحة لجنة المراجعة مرة واحدة على األقل كل ثالث سنوات  ٣-٢-١-٥

 .واعتماد جمیع التعدیالت التي أجریت على الالئحة من قبل مجلس اإلدارة
  
أو من النظام األساسي للشركة  ضمنتم إسنادھا للجنة یالقیام بأیة مھام أخرى  ٤-٢-١-٥

 .مجلس اإلدارةقبل 
  
على األقل خطة عمل سنویة  أشھر ةتعد اللجنة قبل بدایة كل سنة مالیة بثالث ٥-٢-١-٥

 ً ً  تشمل جدوال ً  زمنیا لألعمال التي ستقوم بھا خالل  الجتماعات اللجنة ووصفا
 .العام القادم

  

اللجنة مناقشة واستعراض أدائھا على األقل مرة واحدة في السنة لتحدید  على ٦-٢-١-٥
ال واالتفاق على التدابیر بشأن الكیفیة التي یمكن ما إذا كانت تعمل بشكل فعّ 
یجب رفع تقریر عن أداء اللجنة إلى مجلس و. فیھا تحسین وزیادة كفاءتھا

 .اإلدارة
  

 :التالیة  األتعاببدفع بالتوصیة  اللجنةتقوم  ٧-٢-١-٥
  

 . االستشاریین المعینین من قبل اللجنة تكالیف  . أ
 .الضروریة للقیام بمھامھاوالمصروفات اإلداریة العادیة للجنة   . ب

 

. رئیسھا اجتماعات إضافیة لتأدیة واجباتھاقبل تعقد اللجنة بناًء على دعوة من  ٨-٢-١-٥
اللجنة مع رئیسھا لوضع جدول األعمال وتعمیمھ على أعضاء  أمینیعمل و

 .اللجنة قبل انعقاد كل اجتماع
   

 .على اللجنة متابعة نتائج االجتماعات السابقة والمسائل المعلقة ٩-٢-١-٥
  
 

  بالمراجعة الداخلیة المتعلقةضوابط المراجعة الداخلیة وتقییم المخاطر  ٢-٥
 

جل القیام بأعمال المراجعة الداخلیة وإعداد خطة المراجعة الداخلیة، یتوجب على أمن  ١-٢-٥
بالمراجعة الداخلیة للتأكد من فعالیة خطة  المتعلقةلجنة المراجعة مراجعة تقییم المخاطر 

 .المراجعة الداخلیة
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مع كل من اإلدارة والمحاسب القانوني ومدیر إدارة المراجعة  أن تراجععلى اللجنة  ٢-٢-٥
 :الداخلیة ما یلي

فاعلیة ونقاط ضعف ضوابط الرقابة الداخلیة لدى الشركة وبیئة الرقابة العامة     - أ
 .والضوابط المحاسبیة والمالیة

والتي لمحاسب القانوني والمراجع الداخلي المقدمة من قبل اھامة التوصیات النتائج وال  - ب
بما في ذلك الجدول  علیھا إدارة الشركةمع ردود  لق ببیئة ونظام الرقابة الداخلیةتتع

  .الزمني لتنفیذ التوصیات الھادفة لتصحیح نقاط الضعف في ضوابط الرقابة الداخلیة
 

التنسیقات المتعلقة مع مدیر إدارة المراجعة الداخلیة والمحاسب القانوني اللجنة راجع تُ  ٣-٢-٥
أعمال مراجعة الحسابات لضمان التغطیة الكاملة للضوابط الرقابیة الرئیسیة وجوانب ب

 .وكفاءة مواردالمخاطر العالیة وتحسین فاعلیة 
 
ومدیر إدارة المراجعة الداخلیة والمحاسب القانوني  إدارة الشركة على اللجنة مناقشة ٤-٢-٥

عن اإلجراءات اإلداریة فیما یتعلق بتقییم فاعلیة ضوابط الرقابة الداخلیة على التقاریر 
 .المالیة، بما في ذلك نقاط الضعف التي تم تحدیدھا في ھذا الخصوص

  

 بما في ذلك دراسة على اللجنة مراجعة برامج االلتزام بالمعاییر واألخالق المھنیة   ٥-٢-٥
تقییمھا الدوري لكفاءة ھذه  إدارة الشركةوأن تراجع مع  المتطلبات القانونیة والتنظیمیة

 .البرامج
  
على اللجنة مراجعة سیاسات الشركة المتعلقة بتقییم وإدارة المخاطر، لتحدید وإدارة    ٦-٢-٥

 .بإعداد القوائم المالیةالمتعلقة المخاطر المالیة الرئیسیة 
  
المتعلقة والشركة  تتلقاھاومعالجة الشكاوى التي  للجنة اإلجراءات الالزمة الستالمتضع ا ٧-٢-٥

ومالحظات والقضایا المتعلقة بالمراجعة والسریة  ور المحاسبیة والضوابط الرقابیةباألم
 .والمراجعة المتبعةبخصوص إجراءات المحاسبة الموظفین 

  
  
  
  
 :مسئولیاتھاوذلك ألداء  القیام بالتالي على لجنة المراجعة  ٨-٢-٥

 
مناقشة سیاسات الشركة فیما یتعلق بتقییم وإدارة المخاطر، ومراجعة االلتزامات والمخاطر 
المحتملة التي قد تكون جوھریة للشركة والتطورات التشریعیة والتنظیمیة الرئیسیة التي یمكن 

 ً  . على الشركة أن تؤثر جوھریا
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  بتقنیة المعلوماتاألنظمة الرقابیة المتعلقة   ٣-٥
 

على اللجنة أن تأخذ بعین االعتبار وتراجع مع اإلدارة والمحاسب القانوني ومدیر إدارة  ١-٣-٥
 :المراجعة الداخلیة ما یلي

 . من تقنیة المعلوماتأونقاط الضعف في أنظمة رقابة وفعالیة     .أ 
المالحظات والتوصیات الھامة من قبل المحاسب القانوني ومدیر المراجعة الداخلیة    .ب 

الجدول الزمني لتنفیذ التوصیات وعلى ھذه المالحظات  إدارة الشركةمع ردود 
بما في ذلك المخاطر  الھادفة لتصحیح نقاط الضعف في ضوابط الرقابة الداخلیة

 .الجوھریة واإلجراءات الرقابیة علیھا
 .الوضع الحالي ومدى كفاءة نظم إدارة المعلومات وغیرھا من تكنولوجیا المعلومات   .ج 

 
المراجعة الداخلیة والمحاسب القانوني تنسیق  مدیر إدارة على اللجنة أن تراجع مع ٢-٣-٥

في أعمال المراجعة لضمان التغطیة الكاملة للضوابط الرقابیة الرئیسیة وجوانب المخاطر 
 . تقنیة المعلومات
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 التقاریر المالیة ٤-٥
 

تقوم اللجنة بمراجعة المستندات المنشورة للعامة بما فیھا تقریر مجلس اإلدارة السنوي  ١-٤-٥
المقدم إلى الجمعیة العامة الذي یحتوي على القوائم المالیة للشركة، بما في ذلك التقاریر 

والمتعلقة بالنتائج المالیة وإرسال التقاریر  والتصریحات الصحفیة، والربعیةالسنویة 
للجھات التنظیمیة والتأكد من أن المعلومات الواردة في ھذه المستندات  تتفق مع 

 .المعلومات الواردة في القوائم المالیة
 

نھا تتفق مع المعاییر أنھ تم إعداد القوائم المالیة بصورة عادلة وأعلى اللجنة التأكد من  ٢-٤-٥
الصادرة عن الھیئة السعودیة وطبقة في المملكة العربیة السعودیة المحاسبیة الم

 ).SOCPA(للمحاسبین القانونیون 
  
دراسة وتقییم السیاسات المحاسبیة التي تتبناھا الشركة ورفع توصیاتھا في ھذا الشأن  ٣-٤-٥

 .مجلس اإلدارةل
 
ونتائج عملیات المراجعة  تقوم اللجنة بمراجعة ومناقشة القوائم المالیة السنویة المدققة، ٤-٤-٥

الخارجیة قبل انعقاد االجتماع السنوي للجمعیة العامة للمساھمین وقبل إرسال ھذه 
تقوم اللجنة بمناقشة نتائج المراجعة والقضایا األخرى كما . القوائم للجھات التنظیمیة

لجنة من قبل المحاسب القانوني حسب أنظمة وزارة التجارة لالواجب إبالغھا 
 .عةوالصنا

  
 :یلي مایجب أن تشتمل مراجعة اللجنة للقوائم المالیة على  ٥-٤-٥

  
 .مراجعة القوائم المالیة السنویة المدققة واإلیضاحات المرفقة    .أ 
 .المحاسب القانونيالمقدمة من قبل مراجعة الأي تغییرات جوھریة مطلوبة في خطة   .ب 
أو عملیات مراجعة الحسابات الخارجیة  الصعوبات أو الخالفات مع اإلدارة أثناء  .ج 

 .الداخلیة
التقدیرات الھامة المرتبطة بإعداد القوائم المالیة، بما في ذلك األساس المنطقي وراء    .د 

 .تلك التقدیرات، وكذلك تفاصیل عن المستحقات الجوھریة واالحتیاطیات
بما في ذلك أي  القضایا الھامة المتعلقة بالمبادئ المحاسبیة وعرض القوائم المالیة،  .ه 

محاسبیة، والقضایا األخرى المبادئ لتطبیق الشركة ل أوتغییرات جوھریة في اختیار 
المتعلقة بكفایة الضوابط الرقابیة على التقاریر المالیة، وتبني أیة إجراءات تصحیحیة 

 .في ضوء أوجھ القصور ونقاط الضعف
المتعلقة بإعداد التقاریر ومع اإلدارة والمحاسب القانوني  مناقشة القضایا الھامة  .و 

 .المالیة ومبادئ إعدادھا ومدى منطقیة ھذه المبادئ
 .النظر في أثر تطبیق المبادرات التنظیمیة والمحاسبیة على القوائم المالیة  .ز 
التأكد من أن قرار اإلدارة والمحاسب القانوني في اختیار المبادئ المحاسبیة كان في   .ح 

  .امالیة ولیس فقط في مدى قبولھسبیل تحسین نوعیة إعداد القوائم ال
 .وضوح اإلفصاحات في القوائم المالیة   .ط 

 
جمیع السیاسات  وإرسال التقریر السنوي للشركة اللجنة مناقشة المحاسب القانوني على ٦-٤-٥

وجمیع المعالجات المحاسبیة البدیلة للمعلومات  والممارسات المحاسبیة الھامة للشركة،
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المالیة في إطار المبادئ المحاسبیة التي تم مناقشتھا مع اإلدارة، بما في ذلك اآلثار 
المقترحة من  اتالمترتبة على استخدام المعالجات المحاسبیة البدیلة واالفصاحات والمعالج

 .ینعامة السنوي للمساھموذلك قبل اجتماع الجمعیة ال قبل المحاسب القانوني
 

على اللجنة مراجعة جمیع عملیات األطراف ذات العالقة المطلوب اإلفصاح عنھا،  ٧-٤-٥
واألساس المنطقي لھذه العملیات وعما إذا كان قد تم اإلفصاح عنھا بشكل مناسب في 

 . القوائم المالیة للشركة
  

ي تغییر في اإلجراءات والمحاسب القانوني حول أثر أ إدارة الشركةعلى اللجنة مناقشة  ٨-٤-٥
ثر بشكل جوھري على اإلجراءات ؤت أنالرقابیة على التقاریر المالیة والتي من شأنھا 

على التقاریر المالیة الواجب اإلفصاح عنھا، وكذلك أیة تغییرات أخرى في والرقابیة 
یة  لدى اإلجراءات الرقابیة على التقاریر المالیة التي تم اإلفصاح عنھا في التقاریر المرحل

 .الشركة وتم تصحیحھا
  

 :للقیام بمسئولیاتھا، على لجنة المراجعة القیام بما یلي ٩-٤-٥
 

وإدارة والمحاسب القانوني  من مدیر إدارة المراجعة الداخلیةاالجتماع مع كل    . أ
 .المختلفةواألمور المسائل لمناقشة ومنفصلة منفردة في جلسات  الشركة

مع وزارة التجارة والصناعة وھیئة السوق االطالع على جمیع مراسالت اإلدارة    . ب
واالمتثال للقوانین واللوائح والعرض العادل  لیة بشأن القوائم المالیة للشركةالما

 .للقوائم المالیة
 

  المحاسب القانوني ٥-٥
 

الصادرة عن وزارة  االسترشادیةلضوابط لیجب على الشركة ولجنة المراجعة االمتثال  ١-٥-٥
ھـ عند تعیین  ١٢/٠٨/١٤١٤بتاریخ  ٩٠٣التجارة والصناعة في القرار الوزاري رقم 

 .المحاسب القانوني للشركة
 

المتعلقة بالمراجعة  ھملتقدیم عروضلمحاسبین القانونیین لضرورة توجیھ الدعوة  ٢-٥-٥
راجعة حسابات لمحاسبین القانونیین المرخص لھم بموتكون ھذه الدعوة فقط لالخارجیة 
یجب إعداد و ت الشركة بكفاءة عالیةممن لدیھم القدرة على مراجعة حساباوالشركات 

 ً ً  جدوال من قبل مدیر المراجعة الداخلیة والمدیر المالي بعد المستلمة بالعروض  مقارنا
االعتبار الخبرة في مجال بعین االتفاق علیھ مع الرئیس التنفیذي، على أن یأخذ التقییم 

ویتم . والقیمة المضافة واألتعاب االشركة وحجم شركة المراجعة والفروع التابعة لھعمل 
لجنة المراجعة، قبل رفع الجدول وتوصیات اإلدارة العتماد المحاسب القانوني من 

إقراره في الجمعیة العامة العادیة یتم واإلدارة موافقة مجلس لویخضع ھذا االعتماد 
 .للشركة

  
  

 :فیما یتعلق بالمحاسب القانونيلجنة المراجعة القیام بما یلي  على ٣-٥-٥
 

 .التوصیة بالحد األعلى لعدد سنوات المراجعة من قبل المحاسب القانوني   .أ 
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مراجعة نطاق وطریقة المراجعة السنویة للحسابات ودراسة خطة المراجعة مع المحاسب    .ب 
على لجنة المراجعة مناقشة كل من مدیر إدارة المراجعة والمحاسب القانوني  كما. القانوني

كل منھم، بما في ذلك كفایة الموظفین وموازنة إدارة  مراجعةنطاق عمل وخطط فیما یتعلق ب
 .المراجعة الداخلیة

 . تحدید مخاطر الرقابة الداخلیةوالمتعلقة بتقییم إجراءات المحاسب القانوني   .ج 
قبل تقاللیة المحاسب القانوني بما في ذلك مراجعة طبیعة الخدمات المقدمة من التأكد من اس  .د 

ً و وني وعدالة األتعاب المتعلقة بھاالمحاسب القان ، یجب على لجنة المراجعة، على األقل سنویا
الحصول على تقریر من المحاسب القانوني یصف العالقة بین مراجعي الحسابات الخارجیین 

لتقییم استقاللیة وحیادیة المحاسب (جلس اإلدارة واإلدارة العلیا مع الشركة وأعضاء م
 ).القانوني

كانت تتعلق  تقوم اللجنة باعتماد جمیع الخدمات التي یقدمھا المحاسب القانوني سواءً   .ه 
. لقة بالرقابة الداخلیةبالمراجعة أو غیر ذلك قبل البدء بھا، بما في ذلك اعتماد الخدمات المتع

رك المحاسب القانوني في تأدیة أیة خدمات تتعارض مع ما ورد في األنظمة شال تُ وعلیھا أ
 . المعمول بھا

المحاسب قبل اإلدارة المقدم من تقریر مراجعة ومتابعة أیة نتائج یتم رفعھا كجزء من   .و 
 .القانوني، ورد اإلدارة على ذلك، بما في ذلك الجدول الزمني لتنفیذ أیة توصیات

تعویضات واإلبقاء واإلشراف على التعیین والمباشرة عن ؤولیة مستكون اللجنة مسئولة   .ز 
بما في ذلك تسویة الخالفات بین اإلدارة والمحاسب القانوني بشأن (أعمال المحاسب القانوني 

بغرض إعداد أو إصدار تقریر المراجعة  )التقاریر المالیة واألمور المتعلقة بالرقابة الداخلیة
 .أو إجراء مراجعات أخرى أو اعتماد الخدمات المقدمة للشركة

أنھ على اللجنة االجتماع مع مدیر المراجعة الداخلیة وأي أعضاء آخرین من إدارة  كما  .ح 
ً دون حضور المدیر المالي والمحاسب  المراجعة الداخلیة على األقل مرة واحدة سنویا

 .القانوني لمناقشة سیر العمل وتعاون اإلدارة مع المراجع الداخلي والخارجي
ریر المحاسب القانوني بتقییم ورفع تقریر عن مؤھالت بعد مراجعة تقتقوم لجنة المراجعة   .ط 

التقییم یجب أن یشتمل على تقییم الشریك الرئیسي وھذا  داء واستقاللیة المحاسب القانونيوأ
عین االعتبار آراء إدارة الشركة والمدیرین بالمسئول عن مراجعة الحسابات واألخذ 

 .التنفیذیین بخصوص ذلك
ً   .ي  عة أي مشاكل أو صعوبات یواجھھا المحاسب القانوني في أثناء بمراج تقوم اللجنة دوریا

أعمال المراجعة، بما في ذلك أي قیود على نطاق عمل المحاسب القانوني أو الحصول على 
على اللجنة مراجعة أیة و عمال المراجعةألجابة اإلدارة المعلومات المطلوبة، ومدى است

لم یتم تسجیلھا في الدفاتر والمحاسب القانوني  تسویات محاسبیة تمت أو یتم اقتراحھا من قبل
 .  المحاسبیة أو تعدیل القوائم المالیة بموجبھا في فترتھا المالیة

االجتماع مع المحاسب القانوني  ،على طلب من أعضاء اللجنة بناءً  ،یحق للجنة المراجعة  .ك 
 ً   .على األقل بدون حضور المدیر المالي وذلك مرة واحدة سنویا

  
  

  المراجعة الداخلیة   ٦-٥
 

تشمل مسئولیات لجنة المراجعة اإلشراف على إدارة المراجعة الداخلیة للشركة لضمان  ١-٦-٥
وللقیام بمسئولیاتھا، على  ،والمھام التي یكلفھا بھا المجلس تحقیق الكفاءة في أداء األنشطة

 :لجنة المراجعة القیام بما یلي
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 .خطة المراجعة الداخلیةتقییم إجراءات المراجعة الداخلیة في إعداد   .أ 
عمل المراجعة الداخلیة، وتقییم مخاطر المراجعة الداخلیة وطبیعة خطة  مراجعة نطاق  .ب 

المراجعة الداخلیة وأیة تغییرات الحقة، سواء كانت خطة المراجعة مرتبطة باألھداف 
 .العامة للشركة وعوامل المخاطر أم ال

اخلیة بمناقشة تقاریر المراجعة الداخلیة تقوم لجنة المراجعة ومدیر إدارة المراجعة الد  .ج 
 .وإجراءات عمل اإلدارة بخصوص مالحظات تقاریر المراجعة الداخلیة

مراجعة ومناقشة جمیع تقاریر متابعة المراجعة الداخلیة تتولى لجنة المراجعة مسؤولیة   .د 
 .الواردة في تقریر المراجعة الداخلیةووكذلك حالة المالحظات الھامة 

األمور المتعلقة بموازنة وكفایة الموارد في لجنة المراجعة مناقشة مجلس اإلدارة  على  .ه 
 .البشریة إلدارة المراجعة الداخلیة

تعیین مدیر وموظفي المراجعة الداخلیة ومكافآتھم وتغییرھم بدراسة تقوم لجنة المراجعة   .و 
  .واالستغناء عنھم

 .الداخلیةالتأكد وضمان استقاللیة مدیر إدارة المراجعة   .ز 
مدیر إدارة المراجعة الداخلیة على أي تغییرات تطرأ على الخطة قبل استالم تقاریر من   .ح 

یجتمع رئیس لجنة المراجعة مع مدیر إدارة و. السنویة للمراجعة الداخلیة واعتمادھا
 .المراجعة الداخلیة، عند الحاجة، لمناقشة القضایا التي تتطلب اھتمام اللجنة

االجتماع مع مدیر إدارة المراجعة الداخلیة وأي أعضاء آخرین من ة المراجععلى لجنة   .ط 
ً دون حضور المدیر المالي  إدارة المراجعة الداخلیة على األقل مرة واحدة سنویا

تعاون اإلدارة مع المراجع الداخلي مدى والمحاسب القانوني لمناقشة سیر العمل و
 .والخارجي

 :إدارة المراجعة الداخلیةلجنة المراجعة بمراجعة اآلتي مع  تقوم  .ي 
 

، ورد اإلدارة مالحظات الھامة التي قامت إدارة المراجعة الداخلیة بإبالغھا خالل العامال .١
لتصحیح نقاط الضعف التي تم على ذلك، بما في ذلك الجدول الزمني لتنفیذ أیة توصیات 

 .مالحظتھا
بما في ذلك أي قیود على  أیة صعوبات واجھتھا اإلدارة أثناء عملیات المراجعة الداخلیة، .٢

 .نطاق العمل أو الحصول على المعلومات المطلوبة
 .أیة تغییرات مطلوبة في نطاق عمل خطة المراجعة .٣
 .دلیل المراجعة الداخلیة .٤
٥.  ً لخطة المراجعة الداخلیة التي وافقت علیھا لجنة  تنفیذ المراجعة الداخلیة السنویة وفقا

 .المراجعة في اجتماعاتھا السابقة
المتعلقة بأعمال واإلجراءات التي اتخذتھا اإلدارة بشأن المالحظات التي لم یتم تصحیحھا  .٦

وذلك بالتنسیق مع مدیر  ، أو الجھات الرقابیة خالل العامالمراجعة الداخلیة والخارجیة
 .المراجعة الداخلیة

 .التالیةمراجعة خطة المراجعة الداخلیة للسنة  .٧
ً القضایا األخرى التي ینبغي منا .٨ عن احتیاجات إدارة  قشتھا مثل التحقیقات الخاصة، فضال

المراجعة الداخلیة من الموظفین، والتطویر المھني لموظفي إدارة المراجعة الداخلیة، 
  .والدعم اإلداري لإلدارة، ومسئولیة ووظیفة المراجعة الداخلیة
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  واللوائح باألنظمة االلتزام -٦
 

اللجنة مراجعة نتائج أعمال المراجعة الداخلیة والخارجیة مع كل من مدیر إدارة  على ١-٦
المراجعة الداخلیة والمحاسب القانوني المتعلقة برقابة الشركة على االلتزام بإرشادات 

 .تضارب المصالح واألخالق المھنیة
 

لیة اإلجراءات المتبعة لدى الشركة لتحدید المخاطر والحمایة من عاعلى اللجنة التأكد من ف ٢-٦
 .واللوائحالمطالبات والقضایا القانونیة ومن مخاطر عدم االلتزام باألنظمة 

  
على اللجنة مراجعة األمور القانونیة والضریبیة والتنظیمیة التي من شأنھا التأثیر بصورة  ٣-٦

 .وسیاسات وبرامج االلتزام جوھریة على أعمال الشركة وقوائمھا المالیة
  
على اللجنة مراجعة نطاق عمل وحالة األنظمة الموضوعة لضمان االلتزام بالقوانین  ٤-٦

واألنظمة واإلجراءات الداخلیة وبإرشادات تضارب المصالح واألخالق المھنیة من خالل 
ً إدارة المراجعة الداخلیة والجھات األخرى قبل استعراض التقاریر الواردة من  لما تراه  وفقا

 ً  . لجنة المراجعة مناسبا
  

 
 
  االعتماد -٧
 

  اإلدارةمجلس 
 


