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 مقـدمة:                                                                          

ارة في ازدياد مستمر وتتطلب قدرا أكبر من الدراية وصنع  نظرا ألن القضايا المرتبطة بمسئوليات مجلس اإلد 

كب هذا االزدياد المطرد في  القرار في وقت قصير، فإن فاعلية مجلس اإلدارة وكفاءته يجب أن تتطور لتوا

 المسئولية. 

إليـه وليـ الموكلة  باألعبـاء  للنهوض  المجلس  آلية لمساعـدة  إيجاد  إلى  المراجعة عادة  لجنة  تكوين  س  ويهدف 

الرقابة   نظام  بفاعلية  يتعلق  فيما  اإلدارة  تؤديه في خدمة مجلس  الذي  الدور  قاعدته، وذلك من خالل  لتوسيع 

وكذل بالشركة،  حسابات  الداخلية  لمراجعة  الحسابات  مراجع  بترشيح  العامة  الجمعية   / للمجلس  التوصـية  ك 

 الشركة.

لمعايير المحاسبية المطبقة في الشركات المساهمة، والتزاما من شركة اإلسمنت السعودية باألنظمة واللوائح وا

ة المعدة من اإلدارة التنفيذية  وتعزيزا لدور مجلس اإلدارة في اتخاذ قراراته في ضوء البيانات والتقارير المالي

، والتزاما بأحكام نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي  اوفق الضوابط والمعايير المحاسبية المتعارف عليه 

/ رقم   وتاريخ  3)م  السوق هـ  01/1437/ 28(  هيئة  قبل  من  الصادرة  الحوكمة  الئحة  بأحكام  االلتزام  وكذلك 

 . والالئحة في النظاماألحكام والضوابط الواردة في تشكيل لجنة مراجعة وفق المالية 

 فقد تم وضع الئحة تنظم عمل لجنة المراجعة وفيما يلي أحكام الالئحة: 

 تعـريـفـات: 

بالكلما يقتضي  يقصد  لم  ما  بعدهـا  الموضحـة  المعانـي  الالئحـة،  هـذه  فـي  وردت  أينما  اآلتيـة  والعبارات  ت 

 السياق معنى آخـر. 

 ها لجنة المراجعة بشركة اإلسمنت السعودية.صود بالمق اللجـنـة: -1

 مجلس اإلدارة/ المجلس:  -2

الشـ إدارة  إليه  الموكل  السعوديـة  اإلسـمنت  إدارة شـركة  المساهمين، هو مجلـس  يحقق مصالح  بما  ركـة 

ويكونون للشركة،  األساس  للنظام  ا  طبقا تعيينهم  يتم  أو  العامة  الجمعية  تنتخبهم  الذين  هـم  في    وأعضاؤه 

 مجموعهم مجلس إدارة الشركة.

 عضو مجلس اإلدارة غير التنفيذي:  -3

 ا. هو الذي ال يكون متفرغاا إلدارة الشركة وال يشارك في األعمال اليومية له

 العضو المستقل:  -4

أي عليه  تنطبق  وال  وقراراته،  مركزه  في  التام  باالستقالل  يتمتع  تنفيذي  غير  إدارة  مجلس  من    عضو 

 عليها في المادة العشرين من الئحة حوكمة الشركات.الل المنصوص عوارض االستق
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 إدارة المراجعة الداخلية:  -5

ت استشارية عـن األنشطة التي تتم مراجعتها بغرض  هي إدارة تقدم تأكيدات مستقلة وموضوعية أو خدما

قيق أهدافهـا، وذلك إضافة قيمـة لها، وتحسين عمليات الشركة. وتساعد المراجعة الداخلية الشركة في تح

 عن طريق توفير مدخل منظم ومنطقي لتقييم وتحسين فاعليـة نظام الرقابة الداخلية والحوكمة. 

 نظام الرقابة الداخلية:   -6

 ل السياسات واإلجراءات واألنشطة التي تعتبر جـزءاا من اإلطـار الرقابي لكل إدارة بالشركة.يشم

 م اإلخـوان واألخـوات.ـهصلة القرابة من الدرجة الثانية:  -7

 المراجع/ مراجع الحسابات: -8

والتدقيق لألعم  المراجعهو مكتب   المراجعة  التعاقد معه إلجراء عمليات  يتم  الذي  المحاسبية  القانوني  ال 

 والتقارير المالية للشركة. 

 اعتماد الالئحة:

الالئحة بما اشتملته من قواعد اختيار  ه  هذ   -  بناء على اقتراح من مجلس اإلدارة  -  تعتمد الجمعية العامة العادية 

 أعضاء لجنة المراجعة ومدة عضويتهم ومهام اللجنة وأسلوب وضوابط عملها ومكافآت أعضائها. 

 للجنة ونطاق عملها: أهداف ومهام ا

أي  تتمثل المهمة األساسية للجنة المراجعة في تكويـن قناعة حول كفاية نظام الرقابة الداخلية وفاعليته، وتقديم  

مصالح   ويحمي  الشـركـة  أغـراض  يحقـق  بما  وتطويره  النظام  تفعيل  شأنها  من  اإلدارة  لمجلس  توصيات 

لجنة المراجعة االطالع على المعلومات والبيانات والتقارير، أو والمستثمرين بكفاءة عالية. ويحق لالمساهمين  

جنة المراجعة بمراقبة أعمال الشركة  غير ذلك من األمور التي ترى اللجنة أهمية االطالع عليها. وتختص ل

 والتحقق من سالمة ونزاهة التقارير والقوائم المالية وأنظمة الرقابة الداخلية فيها. 

 ة القيام بكل األعمال التي تمكنها من تحقيق مهامها، ومنها: ويشمل نطاق عمل اللجن 

 :المالية أ( التقارير

وصية في رضها على مجلس اإلدارة وذلك إلبداء الرأي والتدراسة القوائم المالية األولية والسنوية قبل ع .1

 شأنها )إن وجد(؛ لضمان نزاهتها وعدالتها وشفافيتها. 

 المالية اإلدارة والقوائم مجلس تقرير كان إذا فيما – اإلدارة مجلس ب طل ىعل  بناءا  – الفني الرأي إبداء .2

 المركز تقييم للمساهمين والمستثمرين تتيح التي المعلومات  وتتضمن ومفهومة ومتوازنة عادلة للشركة

 .واستراتيجيتها ونموذج عملها وأدائها للشركة المالي

 .المالية ريرالتقا تتضمنها مألوفة غير أو مهّمة مسائل أي دراسة .3
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أو يتولى من أو للشركة المالي المدير يثيرها مسائل أي في بدقة البحث  .4 االلتزام مهامه   في مسؤول 

 .ات سابالح مراجع أو الشركة

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

 اء الرأي والتوصية لمجلس اإلدارة في شأنها. دراسة السياسات المحاسبية المتبعة في الشركة وإبـد  .6

 ب( المراجعة الداخلية:

 وإدارة والمالية الداخلية الرقابة  نظم جعة راوم التنسيق مع إدارة المراجعـة الداخليـة فيما يتعلـق بدراسة .1

 شأن.الشركة لتكوين قناعة بأن نظام الرقابة الداخلية فعال ويفي بأغراض الشركة في هـذا ال في المخاطر

 مراجعة واعتماد خطة المراجعة السنوية واالستراتيجية إلدارة المراجعة الداخلية.   .2

ومت .3 الداخلية  المراجعة  إدارة  تقارير  للمالحظات دراسة  التصحيحية  اإلجراءات  تنفيذ  في    ابعة  الواردة 

 التقارير. 

للتحقق من .4 توافر الموارد الالزمة    الرقابة واإلشراف على أداء وأنشطة إدارة المراجعة الداخلية، وذلك 

 وفعاليتها في أداء األعمال والمهام المنوطة بها، واستقالليتها وموضوعيتها.

 .الداخلية المراجعة إدارة أو وحدة مدير إعفاء أو مكافأةن أو بتعيي اإلدارة لمجلس التوصية .5

 ج( مراجع الحسابات:

التحقق   يد أتعابهـم وتقييم أدائهم، بعد التوصية لمجلس اإلدارة بترشيح مراجعي الحسابات وعزلهم وتحد  .1

 ومراجعة نطاق عملهم وشروط التعاقد معهم. من استقاللهم

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

 .الصلة ذات  والمعايير القواعد  االعتبار

 نطاق عن تخرج أو إدارية فنية أعماالا  تقديمه عدم من لتحققمراجعة خطة مراجع الحسابات وأعماله وا .3

 .ذلك حيال مرئياتها وإبداء المراجعة، أعمال

 الشركة. حسابات  جعمرا استفسارات  عن اإلجابة .4

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

 د( ضمان االلتزام:

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

 التعليمات ذات العالقة.التحقق من التزام الشركة باألنظمة واللوائح والسياسات و .2
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 وتقديم مرئياتها حيال العالقة، ذوي األطراف مع الشركة تجريها أن المقترح والتعامالت  العقود  مراجعة .3

 .دارةاإل مجلس إلى ذلك

توصياتها   .4 وإبداء  اإلدارة،  مجلس  إلى  بشأنها  إجراء  اتخاذ  ضرورة  ترى  مسائل  من  تراه  ما  رفع 

 باإلجراءات التي يتعين اتخاذها.

 :حيات اللجنةالص

 تختص لجنة المراجعة بالمراقبة على أعمال الشركة، ولها في سبيل ذلك: 

 حق االطالع على سجالت الشركة ووثائقها.  .1

 بيان من أعضاء مجلس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية. طلب أي إيضاح أو   .2

إذا   .3 لالنعقاد  للشركة  العامة  الجمعية  دعوة  اإلدارة  مجلس  من  تطلب  أن  لها  اإلدارة يجوز  مجلس  أعاق 

 عملها أو تعرضت الشركة ألضرار أو خسائر جسيمة.

 : قواعد اختيار أعضاء لجنة المراجعة: أوالا 

 المادة األولى: تشكيل اللجنة

ثالثة  ي  -1 من  مراجعة  لجنة  للشركة  العادية  العامة  الجمعية  من  بقرار  اإلدارة  مجلس  شكل 

المس من  سواء  الشركة  إدارة  مجلـس  يختارهم  دورة أعضاء  لمدة  غيرهم  من  أو  اهمين 

المجلس وهي ثالث سنوات قابلة للتجديد. ويجب أن يكـون أعضاء اللجنة مستقلين أو غير 

 ب أن يكون أحد أعضاء اللجنة مستقالا.ل األحوال يجتنفيذيين، وفي ك

المالية  أو  التنفيذية اإلدارة في الماضيتين السنتين خالل يعمل كان  أو يعمل لمن يجوز ال -2

 .المراجعة لجنة في عضواا  يكون أن الشركة، حسابات  مراجع لدى أو شركة،لل

 المادة الثانية: المركـز الشاغـر

المراجع لجنة  أعضاء  أحـد  مركز  شغر  أداء  إذا  في  اللجنة  فتستمر  العضوية  مـدة  أثناء  ة 

المركز   في  آخـر  عضواا  المجلـس  ويعيـن  الشاغر.  المركز  في  بديل  تعيين  لحين  مهامها 

للجمعية  ال اجتماع  أول  في  التعيين  يعرض  أن  على  سلفه  مدة  الجديد  العضو  ويكمل  شاغر 

وفـاة أو العجـز وكذلك إذا  لجنة بسبب الالعامة العادية للموافقة عليه. ويشغر مركز عضو ال

العادية  العامة  الجمعية  على  اإلعفاء  قرار  يعرض  أن  على  المجلس  من  بقرار  إعفـاؤه  تـم 

 كون ذلك في الحاالت التالية: للموافقة عليه وي

 طلب العضو إعفاؤه من عضوية اللجنة. -أ 

يعتبـره-ب   الذي  التصرف  إساءة  أو  اللجنة  في  لمنصبه  العضو  استخدام  المجلس   إساءة 

 بأهداف وسـمعة الشركة بصفة عامة واللجنة بصفة خاصة.  مضراا 
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تقبله الجمعية العامة   تغيب العضو عن حضور ثالثة اجتماعات متتالية للجنة دون عذر  -ج

 العادية.

إبداء   -د  دون  أي من أعضائها  إعفاء  اللجنة  دورة  فترة  العادية خالل  العامة  للجمعية  يحق 

 األسباب. 

 ثة: صفة العضو المادة الثال

التنفيذيين، على أن  يجب أن يكون عضو لجنة المراجعـة من غير أعضاء مجلـس اإلدارة 

ا بالشؤون المالية والمحاسبية ويفضل يكون من بيـن أعضاء لجنة المراجع ة واحـداا مختصا

 من له تأهيـل علمي مناسـب وخبرة في القطاع الصناعي.

 المادة الرابعة: الرئيس واألمين  

تار اللجنـة من بيـن أعضائها رئيسـا، وتعيـن أمينا لها يعد محاضر اجتماعاتهـا ويتـولى  تخ

 األعمـال اإلدارية للجنة. 

ا:   مـةم عـاحـكـاأثانيا

اللجنة  حضور يجب  .1 عنه من أو رئيس  للجمعيات  من ينوب  اللجنة  أسئلة   عن لإلجابة العامة أعضاء 

 .-إن وجدت -المساهمين 

 أيام خمسة خالل وصفات عضويتهم اللجنة أعضاء بأسماء هيئة السوق المالية تشعر أن  الشركة على .2

 .حدوث التغييرات  تاريخ  من عمل أيام خمسة خالل ذلك على تطرأ تغييرات  وأي تعيينهم تاريخ عمل من

 المراجعة. لجنة في عضواا  اإلدارة مجلس رئيس يكون أن يجوز ال .3

وترفع   اإلدارة، مجلس من إليها تحال التي أو ها ب تختص  التي الموضوعات  دراسة اللجنة تتولى .4

 المجلس ذلك.  اإليه فوض  إذا  القرارات  تتخذ  أن أو بشأنها، القرار التخاذ  المجلس إلى توصياتها

للّجنة .5 حدود  في خارجها من  أو الشركة داخل من والمختصين الخبراء من تراه بمن االستعانة يمكن 

ن  أن على صالحياتها،  أو وعالقته بالشركة الخبير اسم ذكر مع اللجنة، اجتماع رمحض في ذلك  يضمَّ

 .التنفيذية اإلدارة

 المادة الخامسة: السـريــة 

بما اللجنة  أسـرار    يلتزم عضو  على  المحافظة  من حيث  اإلدارة  به عضو مجلس  يلتزم 

 الشركة وال يجـوز ألعضاء اللجنة أن يذيعوا إلى المساهمين أو الغير ما وقفوا عليه.
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 ادة السادسة: ترشـيح مراجع الحسابات الم

مصلحة  تتطلبه  ما  حسب  وذلك  للشركة،  الحسابات  مراجع  ترشيح  مهمة  اللجنة  تتولى 

 الشركة.

 دة السابعة: مراجعة تقارير مراجع الحساباتالما

الحسابات،  مراجع  يقدمها  التي  والمالحظات  التقارير  ومراجعة  باالطالع  اللجنة  تقوم 

 ها لمجلس اإلدارة إن وجدت.وإبداء مرئياتها علي

 والمكافأة السنوية  المصاريف الفعليةالمادة الثامنة: 

ا.  لاير 100,000تكون مكافأة عضو لجنة المراجعة  .1  )مائة ألف لاير( سنويا

ا مع عدد االجتماعات التي يحضرها العضو.  .2  يكون استحقاق هذه المكافأة متناسبا

الشرك .3 له  تدفع  أن  المراجعة  لجنة  عضو  الفعلية يستحق  المصاريف  عنه  تتحمل  أو  ة 

 لإلقامة في فندق وتذاكر السفر من الدرجة األولى. 

 . في العام الميالدياجتماع للجنة خر آتصرف مكافأة أعضاء لجنة المراجعة بعد  .4

 المادة التاسعة: القروض والضمانات

م مجتمعيـن  ال يجـوز للشركة أن تقـدم قرضا نقـديا ألي من أعضـاء لجنـة المراجعـة أو له 

يتم  عقـد  كل  باطال  ويعتبر  الغير،  مع  أكثـر  أو  منهـم  واحد  يعقده  قرض  أي  تضمن  أو 

 بالمخالفـة ألحكام هذه المادة. 

 تعديل الالئحة لمادة العاشـرة: ا

أو   عملية  متطلبات  من  يستجد  ما  وفق  الالئحة  هذه  أحكام  تعديل  اقتراح  اإلدارة  لمجلس 

هات الحكومية المختصة على أن يعرض هذا التعديل قرارات أو تعليمات تصدر من الج

 . على الجمعية العامة في أول اجتماع لها العتماده

ا   ة المراجعة : أنشطة ومسئوليات لجنثالثا

وإدارة  المالية  الشركة  ببيانات  المتعلقـة  الشركة  إدارة  مسئوليات  من  المراجعة  لجنة  وجود  يقلل  ال 

ابات المتعلقـة بشهاداتهـم على صحة البيانات المالية وفقا لمعايير  أعمالهـا، وال مسؤوليات مراجعي الحس

عليها المتعارف  ال  المراجعة  العربية  المملكة  في  هي  سعوديةوالمعتمدة  المراجعـة  لجنـة  مهمة  فإن   ،

 االطمئنان على أن مسـؤوليات كل من اإلدارة والمراجع قد تم تنفيذها بصورة مناسبة. 

 تعارض بين لجنة المراجعة ومجلس اإلدارة:المادة الحادية عشرة: ال



 الئحة لجنة المراجعة 

 

9 | 13 

 إذا أو اإلدارة،  مجلس وقرارات  المراجعة لجنة توصيات  بين تعارض  حصل إذا

 وعزله الشركة حسابات  مراجع تعيين بشأن اللجنة ألخذ بتوصيةا المجلس  رفض 

المراجع أو أدائه وتقييم أتعابه وتحديد   تقرير تضمين فيجب  الداخلي،  تعيين 

 .بها عدم أخذه وأسباب  ومبرراتها، اللجنة  توصية ةمجلس اإلدار

 المادة الثانية عشرة: اجتماعات اللجنة ونصابها وقراراتها

 ة من رئيسها وال يكون اجتماع اللجنة صحيحا إال إذا حضرهتجتمع اللجنة بدعو -1

أعضائها، وال يجوز لعضو اللجنة أن ينيب غيره في حضور اجتماعات   أغلبية

ق وتصدر  الحاضريناللجنـة،  آراء  بأغلبية  اللجنـة   تساوي وعند   ـرارات 

 .االجتماع رئيس معه صوت  الذي الجانب  يرجح األصوات 

استخدام وسائ -2 للجنة  االجتماع  يجوز  ذلك:  اجتماعاتها ومن  الحديثة في  التقنية  ل 

ووسائل التواصل  " "Audio conference callعن طريق االجتماعات الهاتفية

 دام هذه الوسائل حضوراا للعضو. المرئية، ويعتبر استخ

ا أو عبر   -3 تكون موافقات أعضاء اللجنة على المحاضر والتقارير مكتوبة إما ورقيا

 ي. البريد اإللكترون

 اللجنة سر أمين عدا التنفيذية اإلدارة أو اإلدارة مجلس في عضو ألي يحق ال -4

 رأيه أو إلى االستماع اللجنة طلبت  إذا إال اجتماعاتها اللجنة حضور وأعضاء

 مشورته. على الحصول

 نقاشات  من دار ما تتضمن لها محاضر وإعداد  اللجنة اجتماعات  توثيق يجب  -5

خاص  سجل في وحفظها التصويت،  ونتائج لجنةال توصيات  ومداوالت، وتوثيق

 ،وجدت  إن – أبدوها التي والتحفظات  الحاضرين أسماء األعضاء وبيان ومنظم،

 ضاء اللجنة الحاضرين.جميع أع  من المحاضر هذه وتوقيع

 المادة الثالثة عشر: تقارير اللجنة

التي  لحوظات والم والتقارير للشركة المالية القوائم في النظر المراجعة لجنة على -1

الحسابات، يقدمها إعداد  كذلك وعليها وجدت، إن حيالها مرئياتها وإبداء مراجع 

نظام مدى شان  في رأيها عن تقرير وإدارة  الداخلي الرقابة  كفاية  والمالية  ة 

من قامت  وعما الشركة في المخاطر  نطاق في تدخل أخرى أعمال به 

 .ةالجمعي انعقاد  التقرير أثناء ويتلىاختصاصها. 

تقرير يجب  -2 في نشر  المراجعة   والموقع للشركة اإللكتروني  الموقع  لجنة 

 للسوق. اإللكتروني

 لمدة الرئيس الشركة مقر المراجعة في لجنة تحتفظ بتقرير أن الشركة على يجب  -3

 في  -  على الشركة يجب  المدة، بهذه اإلخالل عدم سنوات. ومع عشر عن تقل ال

 أو )بإقامتها مهدد  أو قائمة دعوى أي كذل في بما (قضائية دعوى وجود  حال
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أو لحين االحتفاظ  - بالتقرير تتعلق قائمة تحقيق إجراءات  أي مطالبة   بالتقرير 

 القائمة.  التحقيق إجراءات  أو المطالبة أو القضائية الدعوى تلك انتهاء

مخالفات خطيـرة  حالة حـدوث  في  اإلدارة  لمجلـس  تقريـر  رفع  أيضا  اللجنـة  وعلى 

 ذلك. تستدعي

 المادة الرابعة عشر: عدد اجتماعات اللجنة

تعقد لجنة المراجعـة أربعة اجتماعات في السنة، ويجـوز أن تجتمع أكثـر من ذلك  -1

 ضروريا. كلما كان االجتماع

المراجع   -2 ومع  الشركة،  مراجع حسابات  مع  دورية  بصفة  المراجعة  لجنة  تجتمع 

 الداخلي للشركة. 

 دعت  كلما المراجعة لجنة مع االجتماع طلب  ابات الحس ومراجع الداخلي للمراجع -3

 إلى ذلك.  الحاجة

 المادة الخامسة عشر: تعاون الموظفين مع اللجنة 

ا -1 صالحيـة  المراجعـة  للجنـة  الشـركـة  يكـون  به  تقـوم  نشـاط  أي  على  الطـالع 

يخدم مصلحة   بما  اللجنة  أعضاء  مع  التام  التعاون  الشركة  موظفي  جميع  وعلى 

 الشركة.

 بشأن تقديم ملحوظاتهم  الشركة  في للعاملين  تتيح آلية وضع المراجعة لجنة على -2

 بيقتط من التحقق اللجنة غيرها بسرية. وعلى أو المالية في التقارير تجاوز أي

يتناسب  تحقيق بإجراء اآللية هذه  وتبني التجاوز أو الخطأ حجم مع مستقل 

 .مناسبة إجراءات متابعة

ا   ع الحسابات للشركات المساهمة: : ضوابط اختيار مراجرابعا

الحسابات المرخص لهم بمراجعة حسابات الشركات    مراجعيترشح لجنة المراجعة أسماء خمسة من  

القدرة على مراج لديهم  الدعوة لمراجعة ممن  لهم  توجه  بكفاءة وفعالية وذلك لكي  الشركة  عة حسابات 

 حسابات الشركة. 

 اباتالمادة السادسة عشر: نطاق عمل مراجع الحس

 تقوم اللجنة بتحديد نطاق المراجعة على أن يشمل ذلك عـدة أمور:

 تقييم نظام الرقابـة الداخلية بما في ذلك النظام المحاسبي.  .1

االختبارا .2 يحددها  إجراء  للشركة  المالية  العمليات  من  مختارة  عينة  على  ت 

 مراجع الحسابات. 
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تأ التواصل مع مديني .3 بغـرض  أو غيرهـم  الشـركة،  أو ودائني  كيـد األرصـدة 

 غير ذلك من األغراض.

 عمليات الجرد بما في ذلك ما يتم منها في فروع ومشاريع الشركة. مراقبة .4

ة في المملكة، بغـرض التحقـق من أن القوائـم  المعتمد   المراجعة االلتزام بمعايير   .5

 المالية ككل: 

بتاريخ معين ونتائج أعمالها لربع   - المالي للشركة  السنة  تظهر بعدل المركز 

العرض  ضوء  في  وذلك  التاريخ،  ذلك  في  المنتهية  المالية  للسنة  أو  و/ 

لمعايير   ا  وفقا المالية  القوائم  عليها  تحتوي  التي  للمعلومات  واإلفصاح 

والمالئمة   والمعتمدة في المملكة العربية السعودية  محاسبة المتعارف عليهاال

 لظروف الشركة.

م األساس للشركة فيما يتعلق بإعداد تتفق مع متطلبات نظام الشركات والنظا  -

 وعرض القوائم المالية. 

. إبالغ المسئولين بالشركة كتابة بما يتبين لمراجع الحسابات من مالحظات عند  6

 المراجعة.قيامه ب

التسجيل  7 قـواعـد  تتطلبها  التي  )الربع سـنويـة(  األوليـة  الماليـة  القوائـم  . فحص 

 وق الماليـة.واإلدراج الصادرة من هيئـة السـ

 المادة السابعة عشر: عروض مراجعي الحسابات

لجنـة   قبـل  ترشـيحهم من  تم  الذيـن  الحسابات  لمراجعي  الشركة دعوة  إدارة  توجه 

  السادسةويجب أن تتضمن هذه الدعوة نطاق المهام المشـار إليها بالمادة  المراجعـة  

ا تراها  التي  األخرى  وااللتزامات  الشروط  إلى  إضافة  ضرورية عشر  لشركة 

إلنجاز عملية المراجعة. وعلى كل مراجع حسابات تقديم عرض لمراجعة حسابات 

 الشركة ونبذة عن مكتبه متضمنة على األخص ما يلي: 

بالمراجعة  التأهيل   .1 سـيقوم  الذي  العمل  فريـق  ألعضاء  والمهني  العلمي 

 وأسـمائهـم وجنسياتهـم. 

 إيضاحاا عن رقابة جودة العمل في مكتبه.   .2

إن    -لجهات التي ينـوي االسـتعانـة بهـا ألغـراض مراجعـة حسـابـات الشـركة  ا .3

ومؤهالتهم   -  وجـدت  مشاركتهم  وطبيعة  فيها  سيشاركون  التي  والجوانب 

 رات األفراد الذين سيستعان بهم في هذا الشأن. وخب

 خبرة المكتب السابقة في مراجعة الشركات المماثلة. .4
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لل .5 التابعة  الفروع  وبيان  يعملون حجم  الذين  الفنيين  الموظفين  وعدد  مكتب 

 بالمكتب. 

6.   / المـقـررة لكـل عـضـو مـن أعضـاء فـريـق العمـل )شـريك  عـدد الـسـاعـات 

 لخ(.مديـر مراجعـة … إ

سيقوم   .7 الذي  العمل  فريق  أو  الحسابات  مراجع  بين  تربط  التي  القرابة  عالقة 

أعضاء   أو  و/  اإلدارة  مجلس  أعضاء  وبين  )إن  بالمراجعة  المراجعة  لجنة 

وجدت( وعالقة العمل بين مراجع الحسابات والشركة، أو أي عضو من أعضاء  

 مجلس إدارتها )إن وجدت(. 

 حول القوائم المالية للشركة. التاريخ المتوقع إلعداد تقريره .8

 أتعاب المراجعـة. .9

 المادة الثامنة عشر: مقارنة عروض مراجعي الحسابات

ا بالعروض المقدمة من مراجعي تعد إدارة المراجعة الداخل ية بالشركة جدوالا مقارنا

المادة   في  إليها  المشـار  للبيانات  ا  وفقا لجنـة    السابعةالحسابات  إلى  وترفعه  عشرة 

ا به العـروض والبيانات المقـدمة من مراجعي الحسابات. المراجع  ة مرفقا

 المادة التاسعة عشر: تحليل عروض مراجعي الحسابات

راجعة بدراسـة الجـدول المقارن والعروض والبيانات المرفقة به ولها تقوم لجنة الم

فريق العمل لكل مكتب على حدة الجتماع يتم خالله مناقشة  -إن أرادت  -أن تدعو  

 عشر.  السابعةلعرض المقدم منهم في ضوء البيانات المشار إليها في المادة ا

 المادة العشرون: ترشيح أحد مراجعي الحسابات

نة مذكرة تعرض على مجلـس اإلدارة تبيـن فيها خالصة تحليلها للعروض  تعد اللج

وتبين  الشركة،  حسابات  لمراجعة  أكثر  أو  للحسابات  ا  مراجعا وترشح  المقـدمـة 

 .ساس الذي تم بموجبه الترشيحاأل

 المادة الحادية والعشرون: التعديالت

- ( رقم  الج1تعديل  قرار  بموجب  الثامنة  المادة  تعديل  تم  المنعقدة  معي(:  العادية  ة 

 . (2012/ 03/ 14) 1433/ 04/ 21بتاريخ  

المنعقدة    غير العاديةبموجب قرار الجمعية العامة    الالئحة(: تم تعديل  2تعديل رقم ) -

  . (2017/ 04/ 09) 1438/ 07/ 12بتاريخ  

- ( رقم  العامة  3تعديل  الجمعية  قرار  بموجب  والعاشرة  الثامنة  المادتين  تعديل  تم   :)

 .( 2017/ 12/ 27) 1439/ 04/ 09بتاريخ العادية المنعقدة 
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(: تم تعديل المادة الثامنة بموجب قرار الجمعية العامة العادية المنعقدة 4تعديل رقم)  -

 (. 2019/ 04/ 16) 1440/ 08/ 11بتاريخ  


