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 تمهيد: 

كات المساهمة العامة المدرجةه متعد لجنة المراجعة من اللجان ال ي شر
لما تقوم به من دور جوهري   ؛مة ف 

ي أعمال المراجعة الداخلية والخارجية
 ،وتطوير النظم والخطط المتعلقة بهذه األنشطة ،وعملية الرقابة الداخلية ،وفعال ف 

كة وتوافقها مع األنظمة والمعايتر المتعارف عل ،ومتابعة تنفيذها  ام الشر ي المملكة العربية السعوديةوالت  
مة  وقد أولت أنظ ،يها ف 

كات السعودي أهمية خاصة للجنة المراجعة من خالل تشكليها من قبل الجمعية  هيئة السوق المالية السعودية ونظام الشر

 ألحكام المادة ) ؛العامة للمساهمير  
ً
كات 101وفقا  وتعزيز إطار عملها وصالحياتها.  ،( من نظام الشر

 

كات السعودي و  ي ضوء نظام الشر
وعىل رأسها الئحة   ، سوق الماليةالأنظمة هيئة وقد تم تطوير هذه الالئحة ف 

كات  اللوائح األخرى ذات العالقة.  وعاتومشر  ،حوكمة الشر

 وفيما يىلي أبرز أهداف اللجنة: 

 

 المادة األوىل : أهداف اللجنة: 

تيبات الخاصة بإدارة المر  وكفايتها  التحقق من استيفاء أعمال المراجعة الداخلية .1   ،اجعة الداخليةمن خالل مراجعة فاعلية الت 

 ومدى استيفائها وكفايتها. 

كة للمو  .2 ي يتم تحديدها ورصدها من خالل نشاط اللجنة ضوعاتالتحقق من االستجابة الكاملة من قبل إدارة الشر
وعملها   الت 

 . بشكل خاص  أعمال المراجعة الداخلية والخارجية والتحقق من استقاللها و ، بشكل عام

كة .3 مثل التقرير   ، من خالل مختلف اآلليات المتوفرة وقيمتها،  لدور عمل المراجعة الداخلية وتفهمها  التحقق من قبول الشر

 السنوي للمراجعة الداخلية. 

ام باألنظمة والقوانير  والمعايتر والسياسات ذات  .4  ولياتها. ؤ العالقة بنطاق عملها ومهامها ومس التحقق من االلت  

كة من وضع الن .5 كة وتطبيقها وتطويرها  ظم واإلجراءات المالئمةالتحقق من قيام إدارة الشر ي تتعرض لها الشر
  ، إلدارة المخاطر الت 

اتيجيات والسياسات ونوع المخاطر   المعتمدة من مجلس اإلدارة.  وحدودها  بما ينسجم مع االست 

 

 

 المادة الثانية: 
 
 ت
 
 ش
 
 للقواعد التالية:   لك

ً
كة( وفقا ي المجموعة السعودية لألبحاث والتسويق )الشر

 
 لجنة المراجعة ف

  (أ 
 
ك
َ
ش
ُ
كةلجنة المراجعة بقرار مل ت  ألحكام المادة )؛  ن الجمعية العامة العادية للشر

ً
كات، بناء  101وفقا عىل   ( من نظام الشر

 ترشيح من مجلس اإلدارة. 

من بينهم مختص بالشؤون المالية  خمسة، ويكون   عنوال يزيد جعة عن ثالثة يجب أال يقل عدد أعضاء لجنة المرا (ب

 والمحاسبية. 

،أو من  ، أو غتر التنفيذيير   ، تشكل عضوية اللجنة من أعضاء مجلس اإلدارة المستقلير   (ت هم، أو من  المساهمير  ال يجوز  و غتر

ي لجنة المراجعة. 
 ف 
ً
كة عضوا  أن يكون رئيس مجلس إدارة الشر

ة عضويتهم مع انتهاء دورة ،عضوية اللجنة ثالث سنواتتكون مدة  (ث كة وتنتهي فت    تبدأ مع بداية دورة مجلس إدارة الشر

ات مماثلة أخرى.  ة أو فت  كة، كما يجوز للمجلس إعادة ترشيحهم للجمعية العامة للمساهمير  لفت   مجلس إدارة الشر

 للجنة (ج
ً
 . منهم يختار أعضاء اللجنة رئيسا

 أكان للجنة سواء   أمير  ِشر يقوم المجلس بتعيير   (ح
ً
كة ،من أعضائها أو ممن يراه مناسبا للقيام باإلعداد  ؛من فريق إدارة الشر

ها  وأعمالها، الجتماعات اللجنة دون أن يكون له حق  ، وتوجيهاتها  ومتابعة تنفيذ توصياتها  ،وتوثيقها  ،وإعداد محاض 

 التصويت عىل توصياتها وتوجيهاتها وقراراتها. 

كة، أو لدى مراجع حسابات  ،لمن يعمل-ال يجوز   (خ ي اإلدارة التنفيذية أو المالية للشر
أو كان يعمل خالل السنتير  الماضيتير  ف 

كة ي لجنة المراجعة-الشر
 ف 
ً
 . ، أن يكون عضوا
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 ها وضوابط إجراءات الثالثة: اجتماعات عمل اللجنة المادة 

ي السنة( عىل األقل، وكلما دعت الحاجة إىل ذلك، ويجب  بواقع )أرب  ع    ،دوريةتجتمع لجنة المراجعة بصفة   (أ 
مرات ف 

ي  ، محاض  اجتماعاتها إعداد 
 . تتضمن ملخص مناقشاتها وتوصياتها وتوجيهاتها   الت 

كة.  (ب كة، ومع المراجع الداخىلي للشر
 تجتمع لجنة المراجعة بصفة دورية مع مراجع حسابات الشر

 طلب االجتماع مع اللجنة كلما دعت الحاجة إىل ذلك.  للمراجع الداخىلي ومراجع الحسابات (ت

ورة وفق ؛للجنة أن تعقد اجتماعات استثنائيةيجوز  (ث كما يحق لرئيس اللجنة أو أغلبية األعضاء   ،ما تقتضيه الض 

ي 
 لما تقتضيه الحاجة ؛ الدعوة لعقد اجتماع استثنائ 

ً
ي الجتما وفقا

ع اللجنة عند حضور  ، ويكتمل النصاب القانوئ 

 . ا ة أعضائهأغلبي

  (ج
ُ
 ج  وَ ت

ُ
   ه

ُ
   الدعوة

 
ي أو    لحضور اجتماعات اللجنة كتابة

وئ  يد االلكت  عىل هاتف    ة،أو من خالل رسالة نصي  عن طريق التر

ها قبل سبعة أيام من موعد االجتماع،  أو من يفوضه من أعضاء اللجنة أو أمير  ِشر  ،من قبل رئيس اللجنة العضو 

ة كافية من موعد   ، بجدول أعمال االجتماعكما يتم تزويد أعضاء اللجنة  والعروض والوثائق الالزمة قبل فت 

 االجتماع. 

 إذا  (ح
 
 المحدد.  االجتماع  لرئاسة  يجوز له تفويض أحد أعضائها ف   ؛ر حضور رئيس اللجنةتعذ

 إذا   (خ
 
 العضو الجتماع اللجنة  ر حضور  تعذ

 
ي لتمكينفيُ ،  أصالة

وسائل االتصال    عن طريقمن الحضور    هبذل الجهد الكاف 

ي هذه الحالة يكون حضور العضو بمثابة الحاض  أصالة.  ،الحديثة
 وف 

 إذا  اإلنابة:  (د 
 
وال يجوز لعضو   ،نيابة عنه ؛من أعضاء اللجنة آخرَ  عضو   إنابة هل يجوز ف أصالةالعضو ر حضور تعذ

ي حضور أصالةاللجنة )الحاض  
 . نفسه جتماع اال ( أن ينوب عن أكتر من عضو  واحد ف 

  ت: تصويال (ذ 
 
ي اللجنة صوت

ين والممثلير   واحد  لكل عضو ف  ، وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية آراء األعضاء الحاض 

ي االجتماع
  رئيسلف األصوات وإذا تساوت ،ف 

 
 ح. جر رَ مُ  اللجنة صوت

وإبداء أي   ،لالطالع عليها  ؛وإرسالها ألعضاء اللجنة ،يقوم أمير  اللجنة بإعداد مسودة محض  اجتماع اللجنة (ر 

،  عن طريقالمحض   تاري    خ استالم عليها خالل سبعة أيام من  ملحوظات ي
وئ  يد اإللكت  أي   وإذا لم توجد التر

  من األعضاء ملحوظات
 
  فيعد

ً
ي سجل  و بالموافقة عليها،  منهم  ذلك إقرارا

 ف 
 
تثبت محاض  اجتماعات اللجنة كتابة

  ،خاص
 
  ، ها وأمير  ِشر   ورئيسها، ،اللجنة  أعضاءع عليه يوق

ُ
 وت

َ
كة.  المهمةالوثائق  مع ظ تلك المحاض  حف  للشر

   عن طريق   وأداءها   اإلدارة أعمال اللجنةيتابع مجلس   (ز 
ُ
ي ت
رفع إىل مجلس إدارة  رئيسها ومن خالل التقارير الدورية الت 

كة.   الشر

ي مجلس اإلد  (س
إذا طلبت  إال    ،حضور اجتماعاتها   -عضاء اللجنةمن غتر أ-ارة أو اإلدارة التنفيذية  ال يحق ألي عضو ف 

 اللجنة االستماع إىل رأيه أو الحصول عىل مشورته. 

، أو أي وسيلة تقنية    (ش ي
ك، أو عن طريق الفيديو المرئ  يجوز أن تعقد اللجنة اجتماعها عن طريق الهاتف المشت 

ي االجتماع عن بعد، ويتمكن فيها األ 
عضاء من سماع بعضهم البعض  حديثة أخرى تسمح لألعضاء المشاركة ف 

ي االجتماع   - لعذر مقبول من رئيس اللجنة- بوضوح، كما يجوز ألي عضو لم يتمكن من الحضور 
أن يشارك ف 

 لالجتماع من حيث النصاب 
ً
ي هذه الفقرة حضورا

بالطريقة نفسها، وتكون المشاركة عىل النحو المبير  ف 

 . والتصويت

 

 أعضاء اللجنة تعاقب شغور و الرابعة :  المادة 

ي المركز الشاغر، ويكمل   لمجلس اإلدارة تعيير  عضو    يحقفأعضاء اللجنة مدة العضوية، أحد  شغر مركز إذا 
ف 

 ض هذا التعيير  عىل أقرب جمعية عامة. عرَ العضو الجديد مدة سلفه، عىل أن يُ 
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   المراجعة لجنة  : صالحيات خامسةال المادة 

 ومحققا ألهدافها، كما يحق لها منح فريق العمل  يحق للجنة تشكيل فريق  (أ 
ً
عمل منبثق منها ألي غرض تراه مناسبا

 
ً
أال يقل عدد أعضاء أي فريق عمل منبثق من  عىل   ،المنبثق منها بعض صالحياتها وسلطاتها مت  رأت ذلك مناسبا

 عن عضوين. هذه اللجنة 

ي سبيل أداء مهامها تختص لجنة المراجعة بمراقبة أعمال ا (ب
كة ولها ف   : ما يىلي   لشر

كة ووثائقها. . 1  حق االطالع عىل سجالت الشر

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

كة. 3 كة تتعرض  أن تطلب من مجلس اإلدارة دعوة الجمعية العامة للشر ار أو  لالنعقاد إذا أعاق عملها أو كانت الشر ألض 

 . خسائر جسيمة

كة مقا. 4 ي الشر  ومنسوئر
وابداء   ،عن أعمال المراجعة لالستفسار   -المراجع الداخىلي  ومنهم-بلة المراجعير  الخارجيير 

ي نطاق أعمالها  ملحوظاتأي 
 .  ف 

ي  ،أو االداري ،أو الجهاز التنفيذي ، ( يجوز للجنة االستعانة بأي عضو من أعضاء مجلس االدارةت
كة أو بأير ف  من   الشر

كة، كما يجوز لها االستعا ؛ من  نة بأفراد وجهات استشارية متخصصةاالستشاريير  المرتبطير  باتفاقيات أو عقود مع الشر

ي أي أمر تحتاج إليه أجل
مما هو مرتبط بمسؤولياتها   ،الحصول عىل المشورة أو النصح أو القيام بأبحاث أو دراسات ف 

  ، ومهامها 
ُ
 وت

َ
 المتعلقة بذلك من جهة االختصاص.  بتعااأل مد عت

 ث
ً
ي جميع اتفاقياتها وعقودها ومخاطباتها مع من يتم االستعانة به وفقا

( تحكام الفقرة )أل   ( يتعير  عىل اللجنة أن تؤكد ف 

ام بالمحافظة التامة عىل   ورة االلت   كةمن هذه المادة عىل ض  ات  وعدم إذاعة ما يصل إليه من معلومات أو بيان  ،أشار الشر

ي تكلفه اللجنة القيام بها
 .  بسبب األعمال الت 

 
 ومسؤولياتها  مهام لجنة المراجعة:  دسةالسا  المادة 

 ظات الواردة فيها. و حتنفيذ اإلجراءات التصحيحية للمل ومتابعة ،دراسة تقارير المراجعة الداخلية( أ

ي نطاق مهامها وصالحيتهالرقابة واإل ب( 
اف )ف  كة  ، آليات الحوكمةا( عىل مدى فاعلية شر نظم العالقة بير  الشر

ُ
ي ت
الت 

كاتها الفرعية ف عىل تطبيق آليات الحوكمة  بما ال يتعارض مع مهام وصالحية أي لجنة أخرى ،وشر ي تشر
كة. ف   الشر

ي تضمنتها هذه الالئحة من وقت آلخر، والتوصيةت( 
  مراجعة وإعادة تقييم مدى كفاية المهام والقواعد والضوابط الت 

حة حولها لمجلس بأي ت ات مقت  .  ، اإلدارةغيتر والذي يقوم بدراستها والتوصية بشأنها للجمعية العامة للمساهمير   

كة والتحقق من ث(  وأنظمة الرقابة الداخلية فيها، وتشمل   ، والقوائم الماليةونزاهتها،  سالمة التقارير مراقبة أعمال الشر

 :  مهام اللجنة بصفة خاصة ما يىلي

   التقارير المالية: ( 1

كة القوائم المالية األولية والسنوية دراسة (أ  ي شأنها والت  ،رأيها وإبداء  ،قبل عرضها عىل مجلس اإلدارة للشر
  ؛وصية ف 

 . نزاهتها وعدالتها وشفافيتها  لضمان

ي  (ب
كة  تقرير مجلس اإلدارة فيما إذا كان   -  عىل طلب مجلس اإلدارة بناء   - إبداء الرأي الفت  والقوائم المالية للشر

كة  وتتضم  ،عادلة ومتوازنة ومفهومة  والمستثمرين تقييم المركز الماىلي للشر
ي تتيح للمساهمير 

ن المعلومات الت 

اتيجيتها. وأدائها    ونموذج عملها واست 

 دراسة أي مسائل مهمة أو غتر مألوفة تتضمنها التقارير المالية.  (ت

ي أي   (ث
كةالبحث بدقة ف  ها المدير الماىلي للشر كة ،أو من يتوىل مهامه ،مسائل يثتر ي الشر

ام ف  أو  ، أو مسؤول االلت  

 مراجع الحسابات. 

ي التقارير المالية.    (ج
ي المسائل الجوهرية الواردة ف 

 التحقق من التقديرات المحاسبية ف 

كة  (ح ي الشر
ي شأنها. وإبداء الرأي  ،دراسة السياسات المحاسبية المتبعة ف 

  والتوصية لمجلس اإلدارة ف 
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 ( المراجعة الداخلية: 2

ي  المخاطر  وإدارة دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية والمالية (أ 
كة ف   .الشر

 فيها.  الواردة  للملحوظات التصحيحية اإلجراءات تنفيذ  ومتابعة ، الداخلية المراجعة تقارير  دراسة (ب

اف   الرقابة (ت ي   الداخلية المراجعة وإدارة الداخىلي  المراجعوأنشطة   أداء عىل واإلشر
كة ف    توافر  من للتحقق  ؛الشر

ي  وفعاليتها   ،الالزمة الموارد 
 المنوطة بها.  والمهام  األعمال أداء  ف 

الداخىلي   المراجع  أو  الداخلية المراجعة إدارة أو  أو عزله وحدة أو عزل مدير  بتعيير   اإلدارة  لمجلس التوصية (ث

اح  .مكافآته واقت 

 

 ( مراجع الحسابات: 3

شيحالتوصية لمجلس اإلدارة ب (أ  أدائهم، بعد التأكد من  وتقييم   أتعابهموتحديد مراجعي الحسابات وعزلهم   ت 

وط التعاقد معهم.  ،ومراجعة نطاق عملهم  ،استقاللهم  وشر

ي  التحقق من استقالل مراجع الحسابات وموضوعيته، وعدالته، ومدى فعالية أعمال  (ب
المراجعة، مع األخذ ف 

  االعتبار القواعد والمعايتر ذات الصلة. 

 فنية أو إدارية تخرج عن  (ت
 
كة وأعماله، والتحقق من عدم تقديمه أعماال مراجعة خطة مراجع حسابات الشر

 ذلك.  مرئياتها حيالنطاق أعمال المراجعة، وإبداء 

كة.  (ث  اإلجابة عن استفسارات مراجع حسابات الشر

 . ومتابعة ما اتخذ بشأنها   ،مراجع الحسابات ومالحظاته عىل القوائم المالية تقرير دراسة  (ج

 

 

ام: 4  ( ضمان االلت  

كة  مراجعة نتائج تقارير الجهات الر  (أ   الالزمة بشأنها.  جراءاتإل اقابية والتحقق من اتخاذ الشر

كة باألنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات  (ب ام الشر  العالقة بنطاق عملها. التحقق من الت  

كة مع األطراف ذوي العالقة، وتقديم  (ت  ح أن تجري  ها الشر ذلك   حيالمرئياتها مراجعة العقود والتعامالت المقت 

 إىل مجلس اإلدارة. 

كة  مراجعة (ث كة و بتقييم  ومراقبته قيام إدارة الشر ي تتعرض لها الشر
اتيجيةاالمخاطر الت  دارة المخاطر إ ست 

 الرقابية المتعلقة بها. والضوابط 

ورة اتخاذ إجراء بشأنها  رفع (ج ي نطاق عملها ما تراه من مسائل ترى ض 
  ، وإبداء توصياتها إىل مجلس اإلدارة ف 

ي يتعير  اتخاذها 
 . باإلجراءات الت 

ي  األخرى المهام  يضاف إىل ذلك:  (ح
 .اإلدارة  مجلسمن   إليها  توكل  الت 

 
 : تقرير لجنة المراجعة   سابعةال المادة 

 سنوي   (أ 
ً
،  وكيفية أداء اختصاصاتها  ،وأبرز إنجازاتها  ،وأدائها  ، يشتمل عىل خالصة وافية ألعمالها ا تصدر اللجنة تقريرا

ي ضوء ما تقتضيه األنظمة والقوانير  من متطلبات ومعايتر ومحددات لمحتويات هذا التقرير  ، ومهامها 
ف 

ي والممارسات الجيدة ،ومتطلباته
   ، وبما يقتضيه العرف المهت 

ً
وذلك للعرض عىل الجمعية العامة للمساهمير  وفقا

ي حددها نظام ا
كات السعودي أو أي أنظمة أخر للكيفية الت  عة المختصة وأفضل تصدرها الجهات  ى لشر المشر

ي هذا الشأن. 
 الممارسات ف 

كة الرئيسمجلس  ودع يأن يجب  (ب ي مركز الشر
 كافية من تقرير لجنة المراجعة ف 

ً
ي الموقع  وأن ي ،اإلدارة نسخا

نشر ف 

كة ي للشر
وئ  ي للسوق عند نشر الدعوة النعقاد الجمعية العامة؛ لتمكير  ، االلكت 

وئ  من يرغب من  والموقع االلكت 

ي الحصول عىل نسخة لمساهما
 ملخص التقرير أثناء انعقاد الجمعية العامة.  ويتىل ،منهير  ف 

 
 



 

 الئحة لجنة المراجعة 

 المجموعة السعودية لألبحاث والتسويق 

 : ترتيبات تقديم الملحوظات   ثامنةال المادة 

كة تقديم ت وضع آلية  عىل لجنة المراجعة   ي الشر
ي  ملحوظاتهمتيح للعاملير  ف 

التقارير المالية  بشأن أي تجاوز ف 

ها بشية بإجراء تحقيق مستقل يتناسب من حجم الخطأ أو    ،آلليةالتحقيق من تطبيق هذه اوعىل اللجنة . أو غتر

 التجاوز، وأن تتبت  إجراءات متابعة مناسبة. 

 

 لجنة المراجعة    أعضاء : مكافآت  تاسعةال المادة 

 لسياسة المكافآت والتعويضات ألعضاء مجلس اإلدارة واللجان  (مكافآتالالتعويضات/ )تحدد قيمة  
ً
وفقا

 المنبثقة عنه واإلدارة التنفيذية المعتمدة من قبل الجمعية العامة. 

 

ةالمادة   اإلدارة تعارض بي   لجنة المراجعة ومجلس  : حدوثالعاشر

 إذا حصل تعارض بير  توصيات لجنة المراجعة وقرارات مجلس اإلدارة، أو رَ 
َ
المجلس األخذ بتوصية  َض ف

، فيجب    جنة بشأن تعيير  لال  المراجع الداخىلي
كة وعزله وتحديد أتعابه وتقييم أدائه أو تعيير  مراجع حسابات الشر

راتها، وأسباب عدم أخذه بها.   تضمير  تقرير مجلس اإلدارة توصية اللجنة ومتر

 

 : والنفاذ والتعديل( : أحكام ختامية )النشر ةعشر  حاديةال  المادة                                

ي عمَ يُ  
كة هذه ل بما جاء ف  ام بها من قبل الشر من تاري    خ اعتمادها من قبل الجمعية   ابتداء  الالئحة ويتم االلت  

راجع و و  ،العامة للمساهمير  
ُ
 ت

ُ
 ت

 
  أو من عىل توصية من مجلس اإلدارة بناء  – الحاجة  وفق  –ل محتويات هذه الالئحة عد

ي أقرب اجتماع لها  َض عرَ ، عىل أن يُ اللجنة
ح عليها عىل الجمعية العامة للمساهمير  ف   . العتماده ؛ أي تعديل مقت 

 

 

 

 

 


