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الشركة املتحدة لإللك ﺮونيات
الباب الرابع
الئحة لجنة املراجعة
املقدمة
ً
يتلخص دور لجنة املراجعة ي القيام باإلشراف ع ى أعمال التدقيق واملراجعة لدى الشركة ومراقب ا وإدار ا وفقا
لسياسات الشركة وبرامجها املتوافقة مع متطلبات هيئة السوق املالية ولوائحها وتعزيزها وتفعيلها لتوف ﺮ أك ﺮ قدر ممكن
من الطمأنينة لجميع عمليات الشركة التجارية ،هذا وباإلضافة إ ى مساندة اإلدارة العليا ي فهم
مخاطر العمل والسيطرة عل ا من أجل حماية حقوق املساهم ن ،ومساعدة مجلس اإلدارة للقيام بمهامه اإلشرافية
بكفاءة وفعالية.
تكوين وعضوية لجنة املرجعة
ً
 تشكل بقرار من الجمعية العامة العادية للمساهم ن لجنة املراجعة من املساهم ن أو غ ﺮهم وذلك بناءا ع ى اق ﺮاحمن مجلس اإلدارة.
 تتكون من ثالثه أعضاء ع ى األقل وال يزيد ع ى خمسة أعضاء. أن يكون من ب ن أعضاء اللجنة عضو مستقل ع ى األقل من مجلس اإلدارة.ً
 أال تضم أيا من أعضاء مجلس اإلدارة التنفيذي ن. أن يكون ب ن أعضاء اللجنة مختص بالشئون املاليه واملحاسبية.ً
 ال يجوز أن يكون رئيس مجلس اإلدارة عضوا ي لجنة املراجعة. ال يجوز ملن يعمل أو كان يعمل خالل السنت ن املاضيت ن ي اإلدارة التنفيذية أو املالية للشركة ،أو لدى مراجعً
حسابات الشركة ،أن يكون عضوا ي لجنة املراجعة.
تحدد الجمعية العامة للشركة ي قرار تشكيل اللجنة ً
بناء ع ى اق ﺮاح من مجلس اإلدارة قواعد اختيار أعضاء لجنة
املراجعة ومدة عضوي م وتحدد مهام اللجنة وأسلوب وضوابط عملها ومكافآت أعضا ا وآلية تعي ن أعضاء اللجنة
بشكل مؤقت ي حال شغور أحد مقاعد اللجنة.
تكون مدة عضوية أعضاء اللجنة م امنه مع مدة عضوية مجلس اإلدارة.
آلية تعي ن أعضاء اللجنة بشكل مؤقت ي حال شغور أحد مقاعد اللجنة:
ً
ً
إذا شغر مركز أحد أعضاء اللجنة أثناء السنة جاز ملجلس اإلدارة أن يع ن مؤقتا عضوا آخر ي املركز الشاغر ،ع ى أن
يعرض هذا التعي ن ع ى الجمعية العامة العادية ي أول اجتماع لها ويكمل العضو الجديد مدة سلفه.
سكرت ﺮ لجنة املراجعة
يتم اختيار أحد أعضاء اللجنة للقيام بمهام سكرت ﺮ لجنة املراجعة ويجوز للجنة تعي ن السكرت ﺮ من غ ﺮ األعضاء.
ً
ويكون سكرت ﺮ لجنة املراجعة مسئوال عن توزيع دعوة االجتماعات وجدول األعمال لجميع أعضاء لجنة املراجعة وغ ﺮها
من األعمال ال يكلف ا من قبل اللجنة.
الئحة الحوكمة )(V 2.2

الشركة املتحدة لإللك ﺮونيات
إجتماعات لجنة املراجعة
مواعيد وإدارة اإلجتماعات
 تجتمع لجنة املراجعة بصفة دورية ع ى أال تقل اجتماعا ا عن أربعة اجتماعات خالل السنة املالية للشركة. تجتمع لجنة املراجعة بصفة دورية مع مراجع حسابات الشركة ،ومع املراجع الداخ ي للشركة.ً
 يحق لكال من املراجع الداخ ي ومراجع الحسابات طلب االجتماع مع لجنة املراجعة كلما دعت الحاجة إ ى ذلك. ال يحق ألي عضو ي مجلس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية عدا أم ن سر اللجنة حضور اجتماعات اللجنة إال إذا طلبتاللجنة االستماع إ ى رأيه أو الحصول ع ى مشورته.

 يجب توثيق اجتماعات اللجنة وإعداد محاضر لها تتضمن ما دار من نقاشات ومداوالت ،وتوثيق توصيات اللجنةونتائج التصويت ،وحفظها ي سجل خاص ومنظم ،وبيان أسماء األعضاء الحاضرين والتحفظات ال أبدوها – إن
وجدت – ،وتوقيع هذﻩ املحاضر من جميع األعضاء الحاضرين.

 يتم إرسال محاضر االجتماعات ال تتضمن املناقشات واآلراء ال تم عرضها والقرارات ال اتخذ ا اللجنة وإرسالهاإ ى أعضاء مجلس اإلدارة.
النصاب القانوني
ال تنعقد اجتماعات لجنة املراجعة إال بحضور أغلبية أعضا ا أصالة أو عن طريق الهاتف أو أي وسيلة الك ﺮونية أخرى
تسمح لجميع األعضاء الحاضرين أن يكونوا مسموع ن من جميع األعضاء اآلخرين غ ﺮ الحاضرين.
قرارات اللجنة
تصدر قرارات لجنة املراجعة بأغلبية أصوات الحاضرين وعند تساوي األصوات يرجح الجانب الذي صوت معه
رئيس االجتماع ،وللجنة أن تصدر قرارات بالتمرير عن طريق عرضها ع ى كافة األعضاء متفرق ن ما لم يطلب أحد األعضاء
كتابة اجتماع اللجنة للمداولة ف ا ،وتعرض هذﻩ القرارات ع ى لجنة املراجعة ي أول اجتماع تال لها.
إذا حصل تعارض ب ن توصيات لجنة املراجعة وقرارات مجلس اإلدارة ،أو إذا رفض املجلس األخذ بتوصية اللجنة بشأن
تعي ن مراجع حسابات الشركة وعزله وتحديد أتعابه وتقييم أدائه أو تعي ن املراجع الداخ ي ،فيجب تضم ن تقرير مجلس
اإلدارة توصية اللجنة وم ﺮرا ا ،وأسباب عدم أخذﻩ ا.
محاضر اإلجتماعات
يقوم سكرت ﺮ لجنة املراجعة بإعداد محاضر اإلجتماعات ،ويتم التوقيع ع ى محاضر االجتماعات من جميع األعضاء
الحاضرين.
صالحيات لجنة املراجعة
‐ حق االطالع ع ى سجالت الشركة ووثائقها.
‐ أن تطلب أي إيضاح أو بيان من أعضاء مجلس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية.
‐ أن تطلب من مجلس اإلدارة دعوة الجمعية العامة للشركة لالنعقاد إذا أعاق مجلس اإلدارة عملها أو تعرضت
الشركة ألضرار أو خسائر جسيمة.
الئحة الحوكمة )(V 2.2

‐
‐
‐
‐
‐
‐

الشركة املتحدة لإللك ﺮونيات
للجنة الحق ي االستعانة بمن تراﻩ من الخ ﺮاء واملختص ن من داخل الشركة أو من خارجها ي حدود صالحيا ا ،ع ى
أن ﱠ
يضمن ذلك ي محضر اجتماع اللجنة ،مع ذكر اسم الخب ﺮ وعالقته بالشركة أو اإلدارة التنفيذية
دعـوة كبار التنفيذي ن واملسئول ن بالشركة الجتماعات اللجنة لطـلب اإليضاحات والتفس ﺮات م م.
عمل املراجعة والتقييم السنوي لالئح ا وإعداد توصيات ملجلس اإلدارة فيما يتعلق بتعديل جزء م ا )إن تطلب
ذلك(.
إبالغ مجلس اإلدارة باملستجدات ال تؤثـر ع ى استقاللي ا أو لتعارض ي املصالح املتعلقـة بالقرارات ال تقوم لجنة
املراجعة باتخاذها.
إعداد تقييم ومراجعة سنوية ألنشطة لجنة املراجعة وألعضا ا متضمنة درجة ال ام اللجنة بالئح ا.
التعامل مع املعلومات ال تتوافر لدى اللجنه نتيجة مباشر ا ألعمالها بسرية تامة.

واجبات ومسؤوليات لجنة املراجعة
التقارير املالية:
 دراسة القوائم املالية األولية والسنوية قبل عرضها ع ى مجلس اإلدارة وإبداء الرأى والتوصية ى شأ ا لضماننزاه ا وعدال ا وشفافي ا.
 إبداء الرأي الف – ًبناء ع ى طلب مجلس اإلدارة – فيما إذا كان تقرير مجلس اإلدارة والقوائم املالية للشركة
عادلة ومتوازنة ومفهومة وتتضمن املعلومات ال تتيح للمساهم ن واملستثمرين تقييم املركز املا ي للشركة
وأدا ا ونموذج عملها واس ﺮاتيجي ا.
 دراسة أي مسائل ّمهمة أو غ ﺮ مألوفة تتضم ا التقارير املالية.
 البحث بدقة ي أي مسائل يث ﺮها املدير املا ي للشركة أو من يتو ى مهامه أو مسؤول االل ام ي الشركة أو مراجعالحسابات.

 التحقق من التقديرات املحاسبية ي املسائل الجوهرية الواردة ي التقارير املالية. -دراسة السياسات املحاسبية املتبعة ي الشركة وإبداء الرأي والتوصية ملجلس اإلدارة ي شأ ا.

 تقديم املساعدة خالل إعداد الحسابات والتقارير املالية وذلك للتأكد من صحة وشفافية وكمال املعلوماتاملالية ال تقوم الشركة باإلفصاح ع ا.
 -التأكد من أن التقارير املالية يتم إعدادها وفق السياسات املحاسبية ال تتبعها الشركة.

 النظر ي القوائم املالية للشركة والتقارير وامللحوظات ال يقدمها مراجع الحسابات ،وإبداء مرئيا ا حيالها إنوجدت.
 إعداد توصيات ملجلس اإلدارة بما يتعلق بمدى مالئمة السياسات املحاسبية املطبقة لطبيعة الشركة ،وتقييمهاللتقارير املالية ال تصدرها الشركة ولطبيعة عملية املراجعة لها.
املراجعة الداخلية:
 إعداد تقييم لكال من نظـم الرقابة الداخلية واملالية وإدارة املخاطر. دراسة تقارير املراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ اإلجراءات التصحيحية للملحوظات الواردة ف ا.الئحة الحوكمة )(V 2.2
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 اإلشراف ع ى إدارة املراجعة الداخلية ي الشركة ،من أجل التحقق من مدى فعالي ا ي تنفيذ األعمال واملهماتال حددها لها مجلس اإلدارة من خالل التحقق من توافر املوارد الالزمة وكذلك إعداد تقييم ألداء إدارة
املراجعة الداخلية واملراجع ن ا  ،بحيث يتضمن التقييم األهداف من صالحيات القسم والتقارير ال يقوم
بإعدادها وخطة املراجعة الخاصة به للسنة القادمة ،والنتائج ال توصل لها خالل السنة الحالية ،وإعداد
التوصيات الالزمة لتحس ن فعاليته.
 إعداد التوصيات الخاصة بإنشاء إدارة املراجعة الداخلية بالشركة واملوازنة الخاصة ا ،واختيار مدير االدارﻩوتحديد مكافأته ،ودرجة استقاللية املراجع ن الداخلي ن.
مراجع الحسابات:
 التوصية ملجلس اإلدارة ب ﺮشيح مراج ي الحسابات وعزلهم وتحديد أتعا م وتقييم أدا م ،بعد التحقق مناستقاللهم ومراجعة نطاق عملهم وشروط التعاقد معهم.
 التحقق من استقالل مراجع الحسابات وموضوعيته وعدالته ،ومدى فعالية أعمال املراجعة ،مع األخذ ياالعتبار القواعد واملعاي ﺮ ذات الصلة.
ً
 مراجعة خطة مراجع حسابات الشركة وأعماله ،والتحقق من عدم تقديمه أعماال فنية أو إدارية تخرج عننطاق أعمال املراجعة ،وإبداء مرئيا ا حيال ذلك.
 -اإلجابة عن استفسارات مراجع حسابات الشركة.

اتخذ بشأ ا.
 دراسة تقرير مراجع الحسابات ومالحظاته ع ى القوائم املالية ومتابعة ما ِضمان اإلل ام:
 مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من اتخاذ الشركة اإلجراءات الالزمة بشأ ا. التحقق من ال ام الشركة باألنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العالقة. مراجعة العقود والتعامالت املق ﺮح أن تجر ا الشركة مع األطراف ذوي العالقة ،وتقديم مرئيا ا حيال ذلك إ ىمجلس اإلدارة.
 رفع ما تراﻩ من مسائل ترى ضرورة اتخاذ إجراء بشأ ا إ ى مجلس اإلدارة ،وإبداء توصيا ا باإلجراءات اليتع ن اتخاذها.
 يجب حضور رؤساء اللجان أو من ينيبو م من أعضا ا للجمعيات العامة لإلجابة عن أسئلة املساهم ن. إنشاء اإلجراءات الخاصة بمراجعة الشكاوي املتعلقة بإجراءات الرقابة الداخلية وإعداد التقارير املالية الخاصةباملراجعة الخارجية.
 إعداد اإلجراءات ال تمكن املوظف ن من تقديم الشكاوي بحيث تضمن السرية التامـة ،ومراجعة عمليةاإلفصاح عن أي مخالفات تتعلق باإلدارة أو بأحد املوظف ن بالشركة ي حالة طلب املجلس ذلك.
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تقرير لجنة املراجعة

 يجب أن يشتمل تقرير لجنة املراجعة ع ى تفاصيل أدا ا الختصاصا ا ومهامها املنصوص عل ا ي نظام الشركاتولوائحه التنفيذية ،ع ى أن يتضمن توصيا ا ورأ ا ي مدى كفاية نظم الرقابة الداخلية واملالية وإدارة املخاطر ي
الشركة.
ً
 يجب أن يودع مجلس اإلدارة نسخا كافية من تقرير لجنة املراجعة ي مركز الشركة الرئيس وأن ُينشر ي املوقعاإللك ﺮوني للشركة واملوقع اإللك ﺮوني للسوق عند نشر الدعوة النعقاد الجمعية العامة لتمك ن من يرغب من
املساهم ن ي الحصول ع ى نسخة منه .ويت ى ملخص التقرير أثناء انعقاد الجمعية العامة.

مكافآت وتعويضات لجنة املراجعة:
ً
تتكون مكافآت أعضاء لجنة املراجعة من مكافآت سنوية باإلضافة إ ى بدل حضور عن جلسات اإلجتماعات وذلك وفقا
لسياسة املكافآت املعتمدة.
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