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 : التعريفات
كات:  كات الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/  نظام نظام الشر ه، وأي تعديالت الحقة 28/01/1437( وتاري    خ 3الشر

 عليه. 

 الئحة الحوكمة المعتمدة من هيئة السوق المالية وأي تعديالت الحقة عليها.  الئحة الحوكمة: 

 هيئة السوق المالّية.  : الهيئة

كة كة أسمنت ينبعالشر  : شر

كة أسمنت ينبع الجمعية العامة:   الجمعّية العامة لشر

كة أسمنت ينبعالمجلس  : مجلس إدارة شر

ي  العضو التنفيذي: 
ي األعمال اليومّية لها. عضو المجلس الذي يعمل ُمتفرغا ف 

كة وُيشارك ف   اإلدارة التنفيذّية للشر

ي األعمال اليومّية لها. العضو غير التنفيذي
كة وال ُيشارك ف  ي اإلدارة التنفيذّية للشر

 : عضو المجلس الذي ال يعمل ف 

ي مركزه وقراراته، و  العضو المستقل: 
 هال تنطبق عليعضو المجلس غير التنفيذّي الذي يتمتع باالستقالل التام ف 

ة )
ّ
ي الماد

 ( من الئحة الحوكمة. 20أٍي من عوارض االستقالل المنصوص عليها ف 

كة أسمنت ينبعاللجنة  : لجنة المراجعة المنبثقة عن مجلس إدارة شر

 : الئحة عمل اللجنةالالئحة

 : عضو اللجنة ويشار إىل أعضاء هذه اللجنة مجتمعير  ب )األعضاء(العضو
 

 المقدمة المادة األوىل: 
وليات الرئيسية لمجلس اإلدارة وتعد لجنة المراجعة من أهم ئإن وجود نظام رقابة داخلية فعال هو أحد المس

ي أعمال المراجعة الداخلية والخارجية 
كات المساهمة العامة المدرجة لما تقوم به من دور فعال ف  ي الشر

اللجان ف 
ي التحقق من كفاية نظام الرقابة الداخلية وعملية الرقابة الداخلية كما تتمثل المهمة الرئي

سية للجنة المراجعة ف 
كة وتوافقها  ام الشر وتنفيذه بفاعلية وتطوير النظم والخطط المتعلقة بهذه األنشطة ومتابعة تنفيذها ومتابعة الي  

  .مع األنظمة والمعايير المطبقة
ي من شأنها تفع

يل نظم الرقابة وتطويرها بما يحقق أغراض كما أن للجنة تقديم التوصيات لمجلس اإلدارة والت 
كة ويحمي مصالح المساهمير  والمستثمرين.   الشر

 
 الغرض من الالئحة المادة الثانية: 

كات تعتمد الجمعية العامة الئحة عمل لجنة المراجعة بناء عىل توصية مجلس اإلدارة،   لالئحة حوكمة الشر
ً
طبقا

دوار عد تشكيلها واختيار أعضائها ومكافآتهم والصالحيات واأل وتوضح الالئحة أسس عمل لجنة المراجعة وقوا
كات والئحة الحوكمة الصادرة عن هيئة السوق المالية. ئوالمس  لنظام الشر

ً
 وليات المحددة لها، طبقا
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 أهداف الالئحة المادة الثالثة: 
 
ً
اما عتمدت الئحة  الي  

ُ
ي مجال الحوكمة، ا

بالمتطلبات النظامية، والممارسات الرائدة لضمان أفضل الممارسات ف 
 اللجنة إليضاح المهام الرئيسية للجنة. 

 
 تشكيل اللجنة المادة الرابعة: 

هم عىل أن يكون1- كة لجنة المراجعة من المساهمير  أو من غير من  تشكل بقرار من الجمعية العامة العادية للشر
، ويجب أن ال يقل عدد   من أعضاء مجلس اإلدارة التنفيذيير 

ً
بينهم عضو مستقل عىل األقل وأن ال تضم أيا

 .أعضاء لجنة المراجعة عن ثالثة أعضاء وال يزيد عن خمسة
ي الشؤون المالية والمحاسبية-2

  .يجب أن يكون )عىل األقل( أحد أعضاء اللجنة متخصصا ف 
ي أول اجتماع يحدد مجلس اإلدارة رئي-3

هم وذلك ف   للجنة من بير  أعضائها، وأمير  الش من أعضائها أو من غير
ً
سا

  .لها
كة أو لدى مراجع -4 ي اإلدارة التنفيذية أو المالية للشر

ال يجوز لمن يعمل أو كان يعمل خالل السنتير  الماضيتير  ف 
ي لجنة المراجعة

 ف 
ً
كة أن يكون عضوا  .الحسابات للشر

ي لجنة المراجعة. رئيس مجلس اإل  ال يجوز أن يكون-5
 ف 
ً
 دارة عضوا

ي سياسة المكافآت المعتمدة من  -6
تتقاض  اللجنة مكافأة سنوية وبدل حضور جلسات حسب ما هو مقرر ف 

 قبل الجمعية العامة. 
 

 معايير العضوية المادة الخامسة: 
اهة والمصداقية والمس .1  .ولية واألمانةئالي  
ف أو التمتع بأعىل المعايير  .2 ي جريمة مخلة بالشر

األخالقية، بحيث ال يجوز اختيار أو تعيير  من سبقت إدانته ف 
 .األمانة

ي مجال القيادة .3
ة الناجحة ف   .الخير

 .الفطنة اإلدارية والعملية .4
ي اللجنةئالقدرة عىل تكريس الوقت الالزم للقيام بالمس .5

ي تمليها عليه عضويته ف 
 .وليات الت 

ي أداء المهام الموكلة له بموضوعية وتجرد وشية عىل نحو يمكنه من التمتع أن يتحىل باالس .6
تقاللية المهنية ف 

ي جميع ما يتعلق بخدمته المهنية
 .باستقالل فكري ف 

ة، تساعد عىل اتخاذ القرارات الهامة والحساسة، عىل أن يكون  7. ة مهنية ناجحة وممير  التمتع بمهارات وخير
ات جمي كةهناك تكامل بير  خير   .ع األعضاء لما فيه خدمة مصالح الشر

كةالقدرة عىل مراعاة مصالح  .8   .كافة المساهمير  وأصحاب المصالح عند اتخاذ القراراتو  الشر
يكون له أي مصالح متعارضة، وأن يتجنب أي عالقات تبدو أنها تفقده موضوعيته واستقالله عند تقديم  أن ال  .9

  .خدماته المهنية
كة وإجراءاتها ذات الصلة بأداء عملهم، وفهم يجب عىل  . 10 أعضاء اللجنة االطالع عىل كافة سياسات الشر

اماتهم والعمل بموجبها، واإلفصاح عما تتطلبه تلك السياسات من معلومات وإيضاحات.   الي  
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 مدة العضوية المادة السادسة: 
 .وية دورة المجلسال تزيد مدة عضوية رئيس اللجنة وأعضائها وأمير  شها عىل مدة عض .1
ي أي وقت  .2

 منهم ف 
ً
يجوز إعادة انتخاب أعضاء اللجنة، وللجمعية العامة صالحية عزل كل أعضاء اللجنة أو أيا

ي أي وقت غير مناسب
وع أو ف  ي التعويض وإذا وقع العزل لسبب غير مشر

  .دون إخالل بحق العضو المعزول ف 
ي المركز الشاغر، عىل إذا شغر مركز أحد أعضاء اللجنة كان لمجلس  . 3

 مؤقتا ف 
ً
اإلدارة تعيير  من يراه مناسبا عضوا

كة الهيئة والجهات المختصة خالل خمسة  ة والكفاءة، ويجب أن تبلغ الشر أن يكون ممن تتوافر فيهم الخير
ي أول اجتماع لها للمصادقة عليه

، ويعرض هذا التعيير  عىل الجمعية العامة العادية ف  ، أيام عمل بذلك التعيير 
 ويكمل العضو الجديد مدة سلفه. 

 
 انتهاء العضوية المادة السابعة: 

ي تؤدي إىل إنهاء ئيقوم عضو اللجنة بدوره ومس
ولياته من تاري    خ تعيينه، فيما يىلي أمثلة لبعض الحاالت الت 

 :العضوية
 .نهاية مدة مجلس اإلدارة -
ي المطالبة ب -

كة ف  ي وقت تقديم عضو اللجنة استقالته دون اإلخالل بحق الشر
التعويض إذا حدثت االستقالة ف 

 .غير مناسب بدون عذر معقول
ي تمنعه من أداء واجبات اللجنة، -

ي حالة أو  مرض العضو أو إعاقته الجسدية الت 
 وفاته. ف 

 .صدور قرار من الجمعية العامة بانتهاء عضويته  -
ي المطالبة  -

بالتعويض إذا حدث إنهاء أسباب أخرى تقررها الجمعية العامة دون اإلخالل بحق العضو ف 
 .العضوية لسبب غير مقبول

يؤدي إنهاء عضوية أي عضو من أعضاء لجنة المراجعة إىل إبطال أي إجراء سبق أن اتخذته لجنة المراجعة إال  ال
 بالقدر الذي يقتضيه القانون أو الذي يتقرر أنه مناسب لتلبية أي معايير تنظيمية. 

 
 صالحالمادة الثامنة: اإلفصاح عن الم

مة لحساب  ي األعمال أو العقود المير
ة ف  ة أو غير مباشر ال يجوز لعضو لجنة المراجعة أن تكون له مصلحة مباشر

كة.   الشر
 

ن الرس  المادة التاسعة: اختصاصات رئيس اللجنة وأمير
 رئيس اللجنة: 

  .دعوة اللجنة لالنعقاد بعد التنسيق مع أعضاء اللجنة -
 .اإلدارةتمثيل اللجنة أمام مجلس  -
ي يرغب أحد األعضاء إضافتها -

 .مراجعة جدول األعمال مع مراعات الموضوعات الت 
 .متابعة وتنفيذ قرارات اللجنة -
 .توفير المعلومات الصحيحة ألعضاء اللجنة لتمكنهم من أداء مهامهم -
 .التقييم الدوري ألداء اللجنة -
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 رفع توصيات اللجنة إىل مجلس اإلدارة. -
 

ن الرس:   أمير
 :وليات أمير  الش، عىل سبيل المثال ال الحرصئتشمل مس

 .جدولة االجتماعات -
ي  -

 .تقديم الدعم اإلداري واللوجست 
 .التنسيق مع رئيس اللجنة لصياغة جدول األعمال ومحاض  االجتماعات -
 .االحتفاظ بسجالت كاملة الجتماعات اللجنة -
 .تعميم قرارات اللجنة عىل األطراف المعنية -
ي تتطلب االمتثال للقوانير  واتخاذ التدابير التنظيمية -

 .التنسيق مع اإلدارات المعنية بشأن قرارات اللجنة الت 
 .وضع آلية لمتابعة تنفيذ قرارات اللجنة -
 .وليات أخرى يكلفه بها رئيس اللجنةئتنفيذ أية مهام أو مس -
ح لجدول األعمال -  .التنسيق مع رئيس اللجنة ووضع مقي 
م أمير  ش اللجنة بتوجيه الدعوة لحضور وإرسال ملف االجتماع والوثائق الالزمة بمدة ال تقل عن خمسة يقو  -

 .أيام من موعد االجتماع
 .إعداد محرص  اجتماع اللجنة وتوثيق االجتماعات -
ي تصدر عن اللجنة. -

 حفظ الوثائق والسجالت الت 
 

ةالمادة   اجتماعات اللجنة نصاب : العاشر
اجتماع اللجنة صحيحا إال بحضور أغلبية أعضاء اللجنة، وال يجوز لعضو اللجنة المتغيب توكيل عضوا ال يكون 

 .آخر نيابة عنه
 
: المواعيدال  مادة الحادية عرسر
، يتوىل رئيس  - ي العام الماىلي

تجتمع اللجنة بصفة دورية بحيث ال تقل عدد اجتماعاتها عن أربعة اجتماعات ف 
ين تعيير  رئيس ليتوىل ذلك اللجنة رئاسة جميع  ي حال غيابه، يجب عىل األعضاء الحاض 

اجتماعات اللجنة. وف 
 .بالنيابة عنه

 .ال يجوز ألي شخص حضور اجتماعات اللجنة إال بدعوة من رئيس اللجنة أو أحد أعضائها -
ريق التنسيق مع يمكن دعوة ممثىلي اإلدارة التنفيذية لحضور اجتماعات لجنة المراجعة، وتكون الدعوة عن ط -

 .دارة التنفيذيةاإل 
 يمكن حضور األعضاء من خالل وسائل التقنية الحديثة )عن بعد(. -
 
: إصدار القراراتال  مادة الثانية عرسر
ي حالة تساوي األصوات يرجح الجانب الذي  

ين وف  تصدر قرارات وتوصيات اللجنة بأغلبية أعضائها الحاض 
 .صوت مع رئيس اللجنة



 

 14من  8الصفحة 

 

 

 .من أعضاء اللجنة صوت واحد يكون لكل عضو  -
ي محاض  يراجعها ويوقعها رئيس وأعضاء اللجنة، وأمينها -

 .تثبت مداوالت اللجنة وقراراتها ف 
- .  يجب حضور رؤساء اللجان أو من ينيبونهم من أعضائها للجمعيات العامة لإلجابة عن أسئلة المساهمير 
 
: شية المعلوماتال  مادة الثالثة عرسر

ي يطلع عليها بحكم عضويته، وال يحق له اإليتوجب عىل  1.
فصاح العضو المحافظة عىل شية المعلومات الت 

  .عنها أو مشاركتها مع الغير إال بعد الحصول عىل موافقة كتابية من المجلس
كة يعرفها بحكم عضويته، ويتحمل  .2 يتعير  عىل العضو عدم الكشف ألي طرف آخر عن أية أشار تخص الشر

  .ولية مخالفة ذلكئوحده مس
ي تتم خالل اجتماعات اللجنة، مناقشات شية، وعىل عضو اللجنة الحفاظ عىل  .3

تعد جميع المناقشات الت 
  .شية هذه المعلومات

ي حال كان الموضوع محل النقاش شي فيتخذ أمير  الش اإلجراءات الالزمة لضمان عدم اطالع غير المرصح  .5
ف 

 .لهم عليه

اقإت والمعلومات الشية المتداولة تشفر البيانا .6  مناسبا حماية لها من االخي 
ً
ا ونيا تشفير

  .لكي 
ي تقع تحت ترصفه بحكم عضويتهئيكون كل عضو مسئول مس .7

ة عن البيانات والمعلومات الت    .ولية مباشر
 .تعد وثائق اللجنة ومحاض  االجتماع شية ال يطلع عليها إال األشخاص المرصح لهم. 8
 
: مهام اللجنة مادةال  الرابعة عرسر

 :تدعم لجنة المراجعة مجلس اإلدارة من خالل
 .مراجعة فعالية إدارة المخاطر والرقابة -
 .مراجعة البيانات المالية -
كة -  .مراقبة وتقييم أداء إدارة المراجعة الداخلية للشر
 .التحقق من فعالية إجراءات مكافحة االحتيال -
ام بالقوانير  وا -  

ي االلي 
 .للوائح والمعايير وأفضل الممارسات المهنيةالمساعدة ف 

ها بشية. وعىل  - ي التقارير المالية أو غير
كة تقديم ملحوظاتهم بشأن أي تجاوز ف  ي الشر

وضع آلية تتيح للعاملير  ف 
ي 
اللجنة التحقق من تطبيق هذه اآللية بإجراء تحقيق مستقل يتناسب مع حجم الخطأ أو التجاوز وتبت 

 مناسبة. إجراءات متابعة 
 
: مسئوليات اللجنةال  مادة الخامسة عرسر

ي ئمس
 :ولية لجنة المراجعة هي أن تتأكد من وجود أسس وقواعد وإجراءات فعالة لآلت 

 .إدارة المخاطر -
 .وسائل الرقابة الداخلية -
 .ولية تجاه األطراف الخارجيةئالمس -
ام بالقوانير  واللوائح الملزمة وكذلك السياسات واإلجراءات  -  

كةااللي   .المعتمدة لدى الشر
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 .نظم اإلدارة المالية والبيانات والتقارير المالية الدورية والسنوية -
 .المراجعة الخارجية -
 .المراجعة الداخلية -
 .واالحتيالمكافحة الغش  -
 .استمرارية األعمال -
كة وأمن المعلومات -  .حماية أصول الشر

ي أي عمل تنفيذي
كة حت  عن طريق االستشارات يجب عىل أعضاء لجنة المراجعة عدم التدخل ف  ي الشر

 .ف 
 
: التقارير والقوائم الماليةال  مادة السادسة عرسر

كة قبل عرضها عىل مجلس اإلدارة وتقديم الرأي والتوصيات  - دراسة القوائم المالية الرب  ع سنوية والسنوية للشر
 .بشأن نزاهتها وعدالتها وشفافيتها

ي بناًء عىل طلب مجلس  -
كة تقديم الرأي الفت  اإلدارة بشأن ما إذا كان تقرير مجلس اإلدارة والقوائم المالية للشر

 والمستثمرين تقييم الوضع الماىلي واألداء 
عادلة ومتوازنة ومفهومة وتحتوي عىل معلومات تتيح للمساهمير 

كة اتيجية للشر  .ونموذج العمل واالسي 
ي التقا -

 .رير والقوائم الماليةدراسة أي من األمور المهمة أو غير المألوفة الواردة ف 
كة أو من يتوىل مهامه أو مس - ها المدير الماىلي للشر ي يثير

ي المسائل الت 
كة أو ئالتحقيق بدقة ف  ي الشر

ام ف  ول االلي  
كة ي للشر  .المراجع الخارجر

ي التقارير والقوائم المالية -
 .دراسة التقديرات المحاسبية فيما يتعلق باألمور المهمة الواردة ف 

كة وتقديم رأيها وتوصياتها إىل مجلس اإلدارة بشأنها.  دراسة السياسات - ي تتبعها الشر
 المحاسبية الت 

 
: المراجعة الداخليةال  مادة السابعة عرسر

كة وإدارة المخاطر -  .فحص ومراجعة وسائل وأنظمة الرقابة الداخلية والمالية للشر
التصحيحية فيما يتعلق بالمالحظات الواردة تحليل ودراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ اإلجراءات  -

ي هذه التقارير
 .ف 

كة  - اف عىل أداء وأنشطة إدارة المراجعة الداخلية للشر ية  -إن وجدت  -مراقبة واإلشر لضمان توافر الموارد البشر
ي أداء األنشطة والواجبات والمهام الموكلة إليها. وإذا لم يكن لل

كة مراجع والمادية الالزمة لتحقيق فعاليتها ف  شر
، فعىل اللجنة تقديم توصياتها إىل المجلس بشأن مدى الحاجة إىل تعيينه  .داخىلي

اح  - كة واقي  تقديم توصية إىل مجلس اإلدارة بشأن تعيير  رئيس وحدة المراجعة الداخلية أو مراجع داخىلي للشر
 تعابه. أ
 
: المراجع الخارج   ال  مادة الثامنة عرسر
شيح  - المراجعير  الخارجيير  وعزلهم وتحديد مكافآتهم وتقييم أدائهم بعد التحقق التوصية لمجلس اإلدارة بي 

وط التعاقد معهم  .من استقاللهم ومراجعة نطاق عملهم وشر
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ي وموضوعيته ونزاهته ومدى فعالية أعمال وأنشطة المراجعة الخارجية  - التحقق من استقالل المراجع الخارجر
 .مع مراعاة القواعد والمعايير ذات الصلة

كة وأعماله والتأكد من عدم تقديمه أي أعمال فنية أو إدارية تتجاوز نطاق مر  - ي للشر اجعة خطة المراجع الخارجر
 .أعمال المراجعة الخارجية

كة - ي للشر  .الرد عىل استفسارات المراجع الخارجر
ي وتعليقاته عىل القوائم والتقارير المالية ومتابعة  - اإلجراءات المتخذة دراسة ومراجعة تقارير المراجع الخارجر

 بشأنها. 
 
: نظام الرقابة الداخليةال  مادة التاسعة عرسر
اف المباشر عىل وحدة المراجعة الداخلية  - اف عىل أجهزة الرقابة واإلشر كة عن طريق اإلشر مراقبة أعمال الشر

 .أو المراجع الداخىلي 
ي  -

كة بفعالية وكفاءة لنظام الرقابة الداخلية ف  كة التحقق من تطبيق إدارة الشر  .الشر
 .مراجعة تقارير اإلدارة التنفيذية المتعلقة بنظام الرقابة الداخىلي ومكوناته وإبداء الرأي بشأنها لمجلس اإلدارة -
. تتطلب من اللجنة رفع توصيات بشأنها دراسة ما يحيله المجلس لها من مواضيع  - ي ي ضوء دور ها الرقاتر

 ف 
 
ون: إدارة المخاطرال  مادة العرسر
اف عىل تطوي - كة قبل اإلشر اتيجية واضحة إلدارة المخاطر بما يتناسب مع طبيعة وحجم أنشطة الشر ر اسي 

ات الداخلية والخارجية  اعتمادها من المجلس والتحقق من تنفيذها ومراجعتها وتحديثها بناء عىل المتغير
كة  .للشر

كة والحفاظ عليه والتحقق من  - ي قد تتعرض لها الشر
كة تحديد مستوى مقبول للمخاطر الت  عدم تجاوز الشر

 .له
ي تهدد استمرارها خالل  -

كة ومواصلة أعمالها بنجاح، مع تحديد المخاطر الت  التحقق من جدوى استمرار الشر
 القادمة

ً
ي عشر شهرا

 .االثت 
ي  -

كة وتقييم فعالية نظم وآليات تحديد وقياس ومتابعة المخاطر الت  اف عىل نظام إدارة المخاطر بالشر اإلشر
 .كة وذلك لتحديد أوجه القصور بهاقد تتعرض لها الشر 

كة عىل تحمل المخاطر وتعرضها لها من خالل مراجعة اختبارات متخصصة تنفذها  - التقييم الدوري لقدرة الشر
 .اإلدارة التنفيذية

كة للمخاطر - ي قد ينشأ عنها تعرض الشر
ي إدارة المخاطر عن األنشطة الت 

 .التحقق من استقالل موظف 
حة إلدارة هذه المخاطر ورفعها لمجلس اإلدارةإعداد التقارير حول الت -  .عرض للمخاطر والخطوات المقي 
 .تقديم التوصيات لمجلس اإلدارة حول المسائل المتعلقة بإدارة المخاطر -
 .ضمان توفر الموارد والنظم الكافية إلدارة المخاطر -
كة والعمل ع - ي إدارة المخاطر للمخاطر المحيطة بالشر

ىل زيادة الوعي بثقافة التحقق من استيعاب موظف 
 المخاطر. 
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امال ن ون: ضمان االلي   مادة الحادية والعرسر

ي حال وجود مثل تلك التقارير( والتأكد من أن  -
افية )ف  مراجعة نتائج تقارير السلطات الرقابية أو الجهات االشر

كة قد اتخذت اإلجراءات الالزمة فيما يتعلق بذلك  .الشر

كة بالقوانير   - ام الشر  .واألنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات الصلة بهاضمان الي  

كة مع األطراف ذوي العالقة وتقديم توصياتها إىل مجلس  - ح أن تجري  ها الشر مراجعة العقود والمعامالت المقي 
 .اإلدارة حيال بذلك

ورة اتخاذ إجراءات بشأنها وتقديم توصيات بشأن  - إبالغ مجلس اإلدارة بأي أمور هامة ترى ض 
ي اتخاذها. ال

ي قد ينبغ 
 خطوات/اإلجراءات الت 

 
ون: مكافحة االحتيال والفسادال  مادة الثانية والعرسر

ي أداء مسئولياتهم فيما يتعلق  -
ي ف  اف عىل فعالية اإلدارة التنفيذية والمراجعة الداخلية والمراجع الخارجر اإلشر

 .بمكافحة االحتيال والفساد

ي بشأن تقييمهم لمخاطر وجود أخطاء جوهرية متعلقة االستفسار من اإلدارة التنفيذية والمراج - ع الخارجر
ي ذلك طبيعة ومدى وتكرار تلك التقييمات

 .باالحتيال والفساد، بما ف 

ي عما إذا كانوا قد الحظوا أي حاالت  - االستفسار من اإلدارة التنفيذية والمراجعة الداخلية والمراجع الخارجر
كة لتلك احتيال أو فساد، فعىلي أو مشتبه به أو مز  ي استجابت بها الشر

كة، والكيفية الت  عوم يؤثر عىل الشر
ي 
ات الجوهرية الت  ي ذلك التغيير

كةأالحاالت، بما ف   .دخلت عىل البيئة الرقابية بالشر

ي عن أي احتيال أو فساد، سواء  - الحصول عىل تقارير من اإلدارة التنفيذية والمراجعة الداخلية والمراجع الخارجر
 أو ل

ً
ي نظام الرقابة الداخلية كان جوهريا

 يتضمن اإلدارة أو الموظفير  الذين لهم دور رئيسي ف 
ً
م يكن جوهريا

كة، وتقديم التوصيات المناسبة للمجلس  . للشر
 

ون:  الثالثةالمادة  التأكد من وجود آلية لكل من اإلبالغ وإجراء تحقيقات مستقلة متعلقة باالحتيال والعرسر
 .تلك اآلليات والفساد، وتقييم ومراقبة فاعلية

كة أو انتهاك  - ة لسياسات الشر متابعة المخالفات اإلدارية والمالية واألخالقية أو القانونية، وأي انتهاكات خطير
ي أبرزتها إدارة المراجعة الداخلية أو أي موظف 

لألحكام القانونية أو أية مخالفة لمدونة قواعد السلوك، والت 
 .آخر

ي  -
ي تكون لجنة المراجعة متاحة ف 

احات واألسئلة أو توصيات من المحاسب القانوت  ي االقي 
جميع األوقات لتلف 

 أو إدارة المراجعة الداخلية أو اإلدارة التنفيذية. 
 
ن لجنة المراجعة ومجلس اإلدارة الرابعةمادة ال ون: التعارض بير  والعرسر

مجلس اإلدارة وضع توصيات إذا نشأ تعارض بير  توصيات لجنة المراجعة وقرارات مجلس اإلدارة، أو إذا رفض 
كة أو إقالته أو تحديد مكافأته أو  ي للشر تقييم أدائه أو  اللجنة موضع التنفيذ فيما يتعلق بتعيير  المراجع الخارجر
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راتها  تعيير  رئيس المراجعة الداخلية للمجموعة يجب أن يتضمن تقرير مجلس اإلدارة توصيات اللجنة ومير
 وأسباب عدم اتباع هذه التوصيات. 

 
ون: توثيق اجتماعات لجنة المراجعة الخامسةمادة ال  والعرسر
ي االجتماع  -1

ي جرت ف 
تحديد تاري    خ ومكان االجتماع، وأسماء الحضور والغائبير  وتوثيق ملخص المناقشات الت 

 .والتوصيات والقرارات ذات الصلة
اجتماع، ويتم إرسالها  مير  ش اللجنة خالل خمسة أيام عمل بعد كلأيجب إعداد مسودة للمحرص  من قبل  -2

إىل جميع أعضاء اللجنة للمراجعة، وتقديم التعليقات من قبل أعضاء اللجنة خالل خمسة أيام من تاري    خ 
 .استالم المسودة

 .ن يرسل تلك التعليقات إىل رئيس اللجنةأن يعدل المحرص  بناء عىل تعليقات األعضاء و أمير  ش اللجنة أعىل  -3
ي وفقا لتوصيات الرئيس ويرسله إىل أعضاء اللجنة موقعة من قبل الرئيس مير  ش اللجنة اأيعد  -4

لمحرص  النهات 
 .مير  ش اللجنةأو 
ي ملف  -5

يجب االحتفاظ بنسخة موقعة من المحرص  مع المرفقات والمستندات ذات الصلة والمراسالت ف 
 . خاص

 
ون: ترتيبات تقديم الملحوظاتال  مادة السادسة والعرسر

كة تقديم المالحظات بشأن  عىل لجنة المراجعة ي الشر
ي إجراءات متابعة مناسبة ووضع آلية تتيح للعاملير  ف 

تبت 
ها بشية وعىل اللجنة التحقق من تطبيق هذه اآللية بإجراء تحقيق مستقل  ي التقارير المالية أو غير

أي تجاوز ف 
 يتناسب مع حجم الخطأ أو التجاوز. 

 
ون: صالحيات اللجنال  ةمادة السابعة والعرسر

 :يكفل ويضمن مجلس اإلدارة الصالحيات والحقوق التالية للجنة المراجعة -
ورية ألداء  - ي تراها ض 

حق الوصول غير المقيد إىل أعضاء اإلدارة والموظفير  والمعلومات ذات الصلة الت 
 واجباتها

 .حق الوصول غير المقيد إىل السجالت والبيانات والتقارير -
 .من أطراف خارجيةحق التواصل والحصول عىل معلومات  -
ي واألطراف الخارجية األخرى -  .مناقشة األمور ذات الصلة مع المراجع الخارجر
ي اجتماعات لجنة المراجعة -

 .حق طلب حضور أشخاص من اإلدارة العليا ف 
ورية للقيام بمس - ي أية معلومات توضيحية تراها ض 

كة ئحق طلب وتلف  ولياتها. ويجب أن تتعاون إدارة الشر
 .طلبات لجنة المراجعةوموظفوها مع 

وريا ألداء واجباتها  - حق االستعانة بلجنة استشارية مستقلة و/أو بمستشارين آخرين وفقا لما تراه اللجنة ض 
 .ولياتهائوكذلك حق الحصول عىل المشورة القانونية أو المهنية الالزمة للوفاء بمس

كة لالنعقاد  - إذا أعاق مجلس اإلدارة عملها أو تعرضت  أن تطلب من مجلس اإلدارة دعوة الجمعية العامة للشر
ار أو خسائر جسيمة.  كة ألض   الشر
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: ال ون: لجنة المراجعة منوط بها ما يل   مادة الثامنة والعرسر

ي أو  - ي يقوم بها المراجع الخارجر
اف عىل جميع خدمات المراجعة والتدقيق وكذا الخدمات االستشارية الت  اإلشر

ك  .ةمكاتب وجهات استشارية توظفها الشر

ها من األمور - ي بشأن التقارير والقوائم المالية وغير  .حل أي خالفات بير  اإلدارة والمراجع الخارجر

الموافقة المسبقة عىل جميع خدمات المراجعة واالستشارات المحاسبية )إن وجدت( ذات الصلة بالقوائم  -
كة ي للشر ي قد يقدمها المراجع الخارجر

 . والتقارير المالية الت 
 

ون: تقديم التقارير إىل مجلس اإلدارة والجمعية العموميةمادة ال  التاسعة والعرسر

 .ترفع لجنة المراجعة تقارير أنشطتها إىل مجلس اإلدارة -

 تقوم لجنة المراجعة بتقديم تقرير سنوي للجمعية العمومية السنوية -

ي اجتماعه األول الذي ي -
ويد مجلس اإلدارة بتقرير سنوي ف  ي تقوم لجنة المراجعة بي  

نعقد بعد األول من يناير ف 
 كل عام وذلك لتلخيص أعمالها وإنجازاتها السنوية. يشتمل تقرير لجنة المراجعة عىل تفاصيل أدائها 
كات ولوائحه التنفيذية، عىل أن يتضمن توصياتها ورأيها  ي نظام الشر

الختصاصاتها ومهامها المنصوص عليها ف 
ي مدى كفاية نظم الرقابة الداخلية والمال

كةف  ي الشر
 .ية وإدارة المخاطر ف 

يجب عىل مجلس اإلدارة التأكد من توفير نسخ كافية من التقرير السنوي للجنة المراجعة لتقديمها إىل  -
ة أيام من اجتماع الجمعية العامة كما يجب  كة( وذلك عىل األقل قبل عشر ي المقر الرئيسي للشر

المساهمير  )ف 
ي اجتماع الجمعية 

 العامة. مناقشة التقرير ف 
 

 مادة الثالثون: مهام أعضاء اللجنةال
 :من المتوقع أن يقوم أعضاء لجنة المراجعة بما يىلي 

كة - ي تؤثر عىل الشر
 .فهم القوانير  واللوائح ذات الصلة الت 

إتاحة الوقت الالزم لفهم واستيعاب ودراسة الموضوعات والمستندات واألوراق المقدمة للجنة لمناقشتها  -
 .بشأنها خالل اجتماعات اللجنةواتخاذ قرارات 

 .تطبيق المهارات التحليلية الجيدة والموضوعية واتخاذ القرار -

ي تتعلق بجوهر القضايا األساسية للتحقق من جوهر األمور -
 .التعبير عن اآلراء برصاحة وطرح األسئلة الت 

ي يتلقونها أو  -
 عىل علم أو دراية بها.  ا يكونو الحفاظ عىل شية المعلومات الت 

 

 حاالت تعارض المصالح مادة الحادية والثالثون: ال
ي حاالت تعارض المصالح )إن وجدت( يجب أن يفصح عضو لجنة المراجعة عن أي تعارض )محتمل أو  -
ف 

ي جدول األعمال ويتم 
ي بداية االجتماع أو قبل مناقشة أي بند أو موضوع ذي صلة ف 

ي المصالح ف 
( ف  فعىلي

ي محرص  االجتماعتسجيل تفاصيل حالة تعارض المصالح 
 .ف 
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ي حالة وجود حالة من حاالت تعارض المصالح )فعىلي أو محتمل( يكون من المناسب إعفاء عضو اللجنة  -
ف 

ي التخاذ مثل هذا القرار 
ي المصالح والحكم النهات 

ي قد يوجد فيها تعارض ف 
من مداوالت اللجنة بشأن الحالة الت 

 هو لرئيس لجنة المراجعة. 
 

/ التأهيل  ألعضاء اللجنةمادة الثانية ال نامج التدريب    والثالثون: الي 
/تأهيىلي ألعضاء لجنة المراجعة الجدد إذا دعت الحاجة لذلك، وذلك لتقديم المعلومات  ي يتم تقديم برنامج تدريتر

  .وليات لجنة المراجعة لمساعدتهم عىل القيام بواجباتهم عىل أكمل وجهئالالزمة وإحاطتهم بأعمال ومهام ومس
/التأهيىلي ألعضاء لجنة المراجعة يت ي نامج التدريتر وىل رئيس المراجعة الداخلية للمجموعة تنسيق وترتيب الير

 . الجدد
 
 مادة الثالثة والثالثون: تقييم أداء اللجنةال

ي ما لم يقرر رئيس 
يتم مراجعة أداء لجنة المراجعة كل سنتير  ويتم إجراء مراجعة األداء عىل أساس التقييم الذات 

 لجنة المراجعة خالف ذلك. 
 

 مادة الرابعة والثالثون: النرسر والنفاذال
يتم مراجعة الئحة عمل لجنة المراجعة كل ثالث سنوات )عند توىلي لجنة المراجعة الجديدة لمهامها( أو كلما 

ات يقرها مجلس اإلدارة ويتم الموافقة عىل تلك  ي حال الحاجة إلجراء أية تغيير
ات دعت الحاجة لذلك وف  التغيير

 من قبل الجمعية العامة بناًء عىل توصية من مجلس اإلدارة. 
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 املقدمة

ه الالئحة مل هذبناًء على اقتراح أعضاء مجلس اإلدارة تصدر الجمعية العامة العادية الئحة عمل لجنة المراجعة على أن تش

 وآلية تعيين تهم ,وكيفية ترشيحهم, ومدة عضويتهم, ومكافآ ضوابط وإجراءات عمل اللجنة , ومهامها, وقواعد اختيار أعضائها ,

 أعضائهم بشكل مؤقت في حال شغور أحد المقاعد.

 تكوين لجنة المراجعة

  بينهم  يكون من على أن غيرهممن المساهمين أو من لجنة المراجعة تشكل بقرار من الجمعية العامة العادية للشركة

جنة لأعضاء  , ويجب أن ال يقل عددالتنفيذيينال تضم أيًا من أعضاء مجلس اإلدارة ن عضو مستقل على األقل وأ

 .لمحاسبيةيكون من بينهم مختص بالشئون المالية واوالمراجعة عن ثالثة أعضاء و ال يزيد عن خمسة, 

  ألغلبية  اإليجابي بالتصويت اختيارهفيتم  ذلكمن قبل مجلس اإلدارة أو اذا لم يتم  رئيس لجنة المراجعة نييتم تعي

 اللجنة . أعضاء

 مجلس اإلدارة  عضوية بانتهاء دورةلجنة المراجعة  عضوية تنتهي. 

  لمجلس أو افي  عضويتهدة م انتهاءعضو لجنة المراجعة , إذا كان أحد أعضاء مجلس اإلدارة , في حال  عضويةتنتهي

عن  ضويتهع فتنتهيمجلس اإلدارة  من غير أعضاءأما إذا كان العضو لجنة المراجعة ,  عضويةمن  الطوعية استقالته

ة عضاء لجنعضو من أ أي عزلاللجنة ويجوز لمجلس اإلدارة العضوية في طريق االستقالة الوظيفية أو في نهاية مدة 

 .ليكمل مدة سلفه , ويقع على مجلس اإلدارة مسئولية تعيين عضو بديل مناسباألصوات بأغلبيةالمراجعة 

 حاسب المو لدى ركة أال يجوز لمن يعمل أو كان يعمل خالل السنتين الماضيتين في اإلدارة التنفيذية أو المالية للش

 الشركة أن يكون عضوًا في لجنة المراجعة. القانوني

 حساب لمبرمة و العقود الأ األعمالمباشرة في  غيرمصلحة مباشرة أو  ال يجوز لعضو لجنة المراجعة أن تكون له

 شركة .ال

  اراتها أعمالها وقر توثق فيها التي سجالتالتعيين أمين سر يقوم بمسك  لجنة المراجعةيجب على. 
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 الهيكل التنظيمي للجنة المراجعة

 

 مسؤوليات أعضاء لجنة المراجعة

 غ ب إباليجب على األعضاء بذل كل جهد لحضور جميع اجتماعات اللجنة والمشاركة بفعالية في المناقشات. كما يج

 .عدم الحضورالرئيس كتابيا في حالة 

 ة ات سرييجب على األعضاء الحفاظ على أسرار الشركة المكتسبة من خالل أداء واجباتهم , ويجب أال تنشر معلوم

مالية يتم عزل العضو من منصبه ويتحمل مسئولية األضرار ال حال ثبوت ذلكفي وي طرف آخر , ألللمساهمين أو 

 الناجمة.

  أي عمل تنفيذي في الشركة حتى عن طريق االستشارات. التدخل فييجب على أعضاء لجنة المراجعة عدم 

  تنفيذ واجباتهم ومسؤولياتهم على أكمل وجه.يحب على األعضاء 

  ضوعي.بشكل مو عملهمن تنفيذ  أو مهام قد تمنعهمصالح الشركة ,  يتعارض مع عمل يقبل أي أال العضويجب على 

 صية مع قة شخاألعضاء مطالبين بالكشف عن جميع العمليات الشخصية وطبيعتها التي يتم تنفيذها مع الشركة , وأي عال

 مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية.

 لجنة المراجعةت اختصاصا

اخلية رقابة الدنظمة الالمراجعة بمراقبة أعمال الشركة والتحقق من سالمة ونزاهة التقارير والقوائم المالية وأتختص لجنة 

 فيها, وتشمل مهام اللجنة بصفة خاصة ما يلي:

 التقارير المالية -أ

 ي شأنها ,فتوصية والدراسة القوائم المالية األولية والسنوية للشركة قبل عرضها على مجلس اإلدارة وإبداء رأيها  .1

 لضمان نزاهتها وعدالتها وشفافيتها.

رئيس لجنة المراجعة 

عضو لجنة مراجعة عضو لجنة مراجعة
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ادلة عفيما إذا كان تقرير مجلس اإلدارة والقوائم المالية للشركة  –بناء على طلب مجلس اإلدارة  –إبداء الرأي الفني  .2

أدائها و شركةومتوازنة ومفهومة وتتضمن المعلومات التي تتيح للمساهمين والمستثمرين تقييم المركز المالي لل

 ونموذج عملها واستراتيجيتها.

 دراسة أي مسألة مهمة أو غير مألوفة تتضمنها التقارير المالية. .3

كة أو ي الشرثيرها المدير المالي للشركة أو من يتولى مهامه أو مسئول االلتزام فالبحث بدقة في أي مسائل ي .4

 .المحاسب القانوني

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

 . إعداد تقارير منتظمة إلى مجلس اإلدارة عن أنشطة لجنة المراجعة والقضايا والتوصيات ذات الصلة .6

 المراجعة الداخلية -ب

 المراجعة الداخلية. ادارة اعتماد ميثاق .1

 وإدارة المخاطر في الشركة. وأمن المعلومات دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية والمالية .2

 دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ اإلجراءات التصحيحية للملحوظات الواردة فيها. .3

ارد وافر الموتقق من ارة المراجعة الداخلية في الشركة للتحالرقابة واإلشراف على أداء وأنشطة المراجع الداخلي وإد .4

 ل والمهام المنوطة بها.داء األعماالالزمة وفعاليتها في أ

 افأته.راح مكمدير إدارة المراجعة الداخلية أو المراجع الداخلي واقت أو عزل التوصية لمجلس اإلدارة بتعيين .5

يم طة مع تقيربط الخوأي تغييرات قد تطرأ عليها,  واعتمادالخطة السنوية إلدارة المراجعة الداخلية ومراجعة  اعتماد .6

 األداء السنوي

 هال لتنظيميالهيكل اية ومراجعة لإلدارة المراجعة الداخلية مع مدير إدارة المراجعة الداخ ةالموازنة السنويمراجعة  .7

 وكفاية موارد اإلدارة.

 تقييم أداء مدير إدارة المراجعة الداخلية على األقل مرة سنويا. .8

لجنة "أي مسائل خاصة مع عقد لقاء منفصل وعلى أساس منتظم مع مدير إدارة المراجعة الداخلية لمناقشة  .9

 المراجعة" أو كان يعتقد مدير إدارة المراجعة الداخلية أنه ينبغي أن تناقش بصورة خاصة وسرية.

 ن.يالتأكد من التزام إدارة المراجعة الداخلية بمعايير جمعية المراجعين الداخلي .10
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 المحاسب القانوني -ت

اللهم ق من استقد التحقوعزلهم وتحديد أتعابهم وتقييم أدائهم بع المحاسبين القانونيينالتوصية لمجلس اإلدارة بترشيح  .1

 ومراجعة نطاق عملهم وشروط التعاقد معهم.

عتبار خذ في االوعدالته, ومدى فعالية أعمال المراجعة , مع األ وموضوعيته القانوني المحاسبالتحقق من استقالل  .2

 القواعد والمعايير ذات الصلة.

ن نطاق تخرج ع الشركة وأعماله , والتحقق من عدم تقديمه أعماال فنية أو إدارية نونيالمحاسب القامراجعة خطة  .3

 أعمال المراجعة , وإبداء مرئياتها حيال ذلك .

 لشركة.ل المحاسب القانونياإلجابة عن استفسارات  .4

 ته على القوائم المالية ومتابعة ما اتخذ بشأنها.اومالحظ المحاسب القانونيدراسة تقرير  .5

داخلية جعة العة السياسات واإلجراءات العامة للشركة مع إدارة الشركة والمحاسب القانوني و إدارة المرامراج .6

 وضمان كفاية وفعالية المبادئ والممارسات المحاسبية المالية التي تطبقها الشركة.

 دارة.توفير وسيلة اتصال مفتوحة بين إدارة المراجعة الداخلية, والمحاسب القانوني, ومجلس اإل .7

المالية  تقاريرفهم نطاق المحاسب القانوني وإدارة المراجعة الداخلية على نظام المراقبة الداخلية الخاصة بال .8

 ,ومراجعة تقارير النتائج والتوصيات الهامة جنبا إلى جنب مع ردود اإلدارات.

 .اإلدارةمراجعة التحديثات على اإلجراءات والسياسات القائمة التي تم اتخاذها من قبل  .9

 ذلك.تعلق بمراجعة القوائم المالية السنوية قبل عرضها على مجلس اإلدارة, وإبداء الرأي والتوصيات فيما ي .10

م مدى التزاوركة , تقديم تقارير منتظمة إلى مجلس اإلدارة ألي قضايا تتعلق بجودة أو سالمة البيانات المالية للش .11

 كة .دى تقييم أداء واستقاللية المحاسب القانوني للشرالشركة للمتطلبات القانونية والتنظيمية , وم

 رقابة تقنية المعلومات -ث

 ي:ن االتيجب على لجنة المراجعة واإلدارة العليا والمحاسب القانوني وإدارة المراجعة الداخلية التأكد م .1

 فعالية الضوابط واألنظمة الرقابية لنظام معلومات الشركة. (أ

ة اإلدار قبل المحاسب القانوني وإدارة المراجعة الداخلية مع ردودأي نتائج وتوصيات ذات صلة من  (ب

 , بما في لرقابةعليها , بما في ذلك الجدول الزمني المتفق عليه لتنفيذ التوصيات على الضوابط وأدوات ا

 ذلك تقليل المخاطر المتعلقة بتلك الضوابط الرئيسية.

 رها من نظم تقنية المعلومات.فعالية وكفاية نظم المعلومات اإلدارية للشركة وغي (ت
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ة لنظام ة كاملعلى اللجنة وإدارة المراجعة الداخلية والمحاسب القانوني تنسيق جهود المراجعة لضمان تغطي .2

 الضوابط ومجاالت الخطر الرئيسية المتعلقة بتقنية المعلومات

 إدارة المخاطر -ج

 اإلشراف وتعزيز إطار الشركة إلدارة المخاطر .    .1

ألهداف اطر مع خاطر الشركة الرئيسية و العمل على تقييم إدارتها ومواءمة أنشطة إدارة المخاتحديد ورصد م .2

 والسياسات العامة التابعة للشركة .  

 التأكد من أن تقاس المخاطر بحكمة .    .3

, ووضع  مناسبةالموافقة على سياسات وإجراءات إدارة المخاطر والتي تحدد الحد األدنى للرصد والمراقبة ال .4

 حدود للمخاطر وتحديدها كذلك تحديد متطلبات تقديم التقارير من وجهة نظر اإلدارة.  

ركة, ي الشخاطر فاستقبال التقارير السنوية من المراجع الداخلي حول تنفيذ سياسات وإجراءات إدارة الم .5

  اخلية.وتقديم توصيات من أجل التغيير في حال حدوث أي مشاكل مع اإلدارة أو منهجيات المراجعة الد

والنظرة  تقبليةتوفير الرقابة اإلدارية لمتابعة اإلجراءات اإلدارية المطلوبة وتضمين تحليل المخاطر المس .6

 طويلة األمد في مختلف الجهات.   

 ستراتيجيات التجارية للشركة والخطط الموضوعة من منظور المخاطر .  لإل سنوي تقييم إجراء .7

لشركة لها ا يتم مناقشة السياسات فيما يتعلق بتقييم المخاطر وإدارة المخاطر التي من الممكن أن تتعرض .8

 ومراجعة الخطوات التي تتخذها إدارة الشركة لرصد ومراقبة التعرض للمخاطر المالية .   

 يم مخاطر األنشطة الرئيسية على أساس دوري . مراجعة وتقي .9

 مراجعة أي مطالبات قانونية على الشركة .  .10

 مراجعة خطة عمل استمرارية الشركة. .11

 : ضمان االلتزام -ح

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

 واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العالقة.التحقق من التزام الشركة باألنظمة  .2

 حيال ذلك ئياتهامراجعة العقود والتعامالت المقترح أن تجريها الشركة مع األطراف ذوي العالقة , وتقديم مر .3

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

 التي يتعين اتخاذها. 

 أعضاء لجنة المراجعة  مكافأة

س ورة مجلدتستحق في نهاية كل سنة من سنوات  ريال مئة الفيتقاضى عضو لجنة المراجعة مكافأة سنوية قدرها 
,  اإلدارة مجلس دورة سنةخالل تقل عدد االجتماعات التي يحضرها العضو عن أربعة اجتماعات  أال اإلدارة على

نوية على قدر اجتماعات فيتم الخصم من المكافأة الس 4وفي حال كان عدد االجتماعات التي حضرها العضو اقل من 
 لم يحضرها.االجتماعات التي 

 حدوث تعارض بين لجنة المراجعة ومجلس اإلدارة 

للجنة صية اخذ بتوإذا حدث تعارض بين توصيات لجنة المراجعة وقرارات مجلس اإلدارة , أو إذا رفض المجلس األ

 يجب تضمينفاخلي , للشركة وعزله وتحديد أتعابه وتقييم أدائه أو تعيين المراجع الد المحاسب القانونيبشأن تعيين 

 تقرير مجلس اإلدارة توصية اللجنة ومبرراتها , وسبب عدم أخذه بها .

 اجتماعات لجنة المراجعة 

  اح أو اقتر اأعضائه اًء على طلب أي اثنين منيحدده رئيس اللجنة, أو بنيجب على لجنة المراجعة االجتماع وفقا لما

 من مدير ادارة المراجعة الداخلية.

   قا ادة هذا العدد وف( مرات على األقل خالل السنة المالية, كما يمكن زي4) على لجنة المراجعة االجتماع أربعةيجب

 المراجعة أو المحاسب القانوني.و عند الطلب من قبل مجلس اإلدارة أو إدارة للضرورة أ

 ود ال وجال يحق ألحد من غير أعضاء لجنة المراجعة حضور اجتماعاتها, ولكن يجوز لغير العضو الحضور في ح

 دعوة من قبل اللجنة.

 موعد يتم إعداد جدول األعمال لكل اجتماع من قبل رئيس لجنة المراجعة, كما تعمم على كل األعضاء قبل 

 االجتماع.

  من سجلضالمراجعة  رئيس لجنة المراجعة كل اجتماعات اللجنة , كما توثق جميع قرارات وتوصيات لجنةيتولى 

 خاص مخصص لهذا الشأن يتم توقيعه من قبل رئيس اللجنة وأمين السر.

 و أحد أرئيس خالل اجتماع اللجنة , وال يقبل تمثيل ال على كل من رئيس وأعضاء لجنة المراجعة الحضور شخصيًا

 اء اللجنة .أعض

 تخاذ اجوز جتماع , يفي حاالت الطوارئ أو في الحاالت الخارجة عن إرادة اللجنة التي ال يمكن فيها عقد اال

 القرارات عن طريق التداول.



 

 9من  8صفحة 

 .يجب أن تتخذ قرارات لجنة المراجعة بأغلبية األصوات 

  ن ة بشأتها والتوصيات الهاميجب على لجنة المراجعة تقديم تقرير موجز إلى مجلس اإلدارة يتضمن مالحظا

 المسائل المعتبرة ضمن اجتماعات لجنة المراجعة.

  ء ألعضااعند إرسال دعوة حضور االجتماع يجب إرفاق مسودة جدول األعمال , وأن تسلم يدويًا أو ترسل إلى

ل حال التنازل من قب ( أيام على األقل من موعد انعقاد االجتماع إال في4أو بأي طريقة أخرى قبل أربعة ) إلكترونيًا

 ضرينالحا من بين األعضاء بدياًل ًاجميع األعضاء , كما أنه في حال غياب رئيس اللجنة تنتخب اللجنة رئيس

 لالجتماع القائم.

 ن جيه ميمكن دعوة ممثلي اإلدارة لحضور اجتماعات لجنة المراجعة , ويتم دعوتهم عن طريق أمين السر بتو

 رئيس اللجنة . 

 جميع وعمال الداخلي بإعداد جدول األعمال بالتشاور مع رئيس اللجنة , وينبغي تقديم جدول األ يقوم المراجع

 اجعة خاللالمر الوثائق الداعمة الالزمة والمواد التي سيتم مناقشتها واستعراضها في االجتماع إلى أعضاء لجنة

عضاء مواد إلى أو الأبتسليم جميع المستندات ( أيام قبل موعد االجتماع , ويقوم أمين السر 4فترة ال تقل عن أربعة )

 لجنة المراجعة.

 ند رين , وعيشترط لصحة اجتماع اللجنة حضور أغلبية األعضاء , وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاض

 .الجانب الذي صوت معه رئيس االجتماع تساوي األصوات يرجح

  أقرت من خالل جلساتت والتوصيات التي المالحظا يدون فيه سجلبيجب على لجنة المراجعة االحتفاظ 

 م تقرير بشأنها إلى مجلس اإلدارة .  اجتماعاتها ويقد

  , داء أالتقييم  يتضمنويجب على لجنة المراجعة تقييم أدائها سنويا , ويجب تقديم تقرير بالنتائج إلى مجلس اإلدارة

 ام كل عضو اتجاه أنشطة اللجنة.والتز

  ك لألحكام أو انتها لشركةامتابعة المخالفات المادية والمالية واألخالقية أو القانونية , وأية انتهاكات خطيرة لسياسات

 ف آخر. ي موظالقانونية أو أية مخالفة لمدونة قواعد السلوك , والتي أبرزتها إدارة المراجعة الداخلية أو أ

 ية. لشركة, بما في ذلك أية تأثر من البنود الغير عادمراجعة البيانات المالية الفصلية والسنوية ل 

 ني أولقانواة أو توصيات من المحاسب تكون لجنة المراجعة متاحة في جميع األوقات لتلقي االقتراحات واألسئل 

 واإلدارة التنفيذيةأإدارة المراجعة الداخلية 



 

 9من  9صفحة 

 لجنة المراجعةتوثيق اجتماعات 

ت في وأسماء الحضور والغائبين وتوثيق ملخص المناقشات التي جرتحديد تاريخ ومكان االجتماع ,  (أ

 االجتماع وقراراتهم والتوصيات ذات الصلة.

ويتم  ,( أيام عمل بعد كل اجتماع 7يجب إعداد مسودة للمحضر من قبل امين سر اللجنة خالل سبعة ) (ب

ع من أسبو ء اللجنة خاللإرسالها إلى جميع أعضاء اللجنة للمراجعة , وتقديم التعليقات من قبل أعضا

 تاريخ استالم المسودة.

ئيس رإلى  على امين سر اللجنة ان يعدل المحضر  بناء على تعليقات األعضاء وان يرسل تلك التعليقات (ت

 اللجنة.

بل قة من يعد امين سر اللجنة المحضر النهائي وفقا لتوصيات الرئيس ويرسله إلى أعضاء اللجنة موقع (ث

 نة.الرئيس وامين سر اللج

لف ميجب االحتفاظ بنسخة موقعة من المحضر مع المرفقات والمستندات ذات الصلة والمراسالت في  (ج

 خاص.

 ترتيبات تقديم الملحوظات 

ي ات بشأن أمالحظعلى لجنة المراجعة تبني إجراءات متابعة مناسبة ووضع آلية تتيح للعاملين في الشركة تقديم ال

سب ستقل يتناحقيق متغيرها بسرية وعلى اللجنة التحقق من تطبيق هذه اآللية بإجراء تجاوز في التقارير المالية أو 

 مع حجم الخطأ أو التجاوز.

 صالحيات لجنة المراجعة

 للجنة المراجعة في سبيل أداء مهامها:

 على سجالت الشركة ووثائقها. االطالعحق  .1

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

تعرضت  لها أوأن تطلب من مجلس اإلدارة دعوة الجمعية العامة للشركة لالنعقاد إذا أعاق مجلس اإلدارة عم .3

 الشركة ألضرار أو خسائر جسيمة.


