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 مقدمة 

عد
ُ
 في أعمال وفّعال جوهري  دور  من به تقوم ملا املدرجة العامة املساهمة شركات في الهامة اللجان من املراجعة لجنة ت

ومتابعة بهذه املتعلقة والخطط النظم  وتطوير الداخلية الرقابة وعملية والخارجية الداخلية  املراجعة  األنشطة 

 املالية السعودية السوق  هيئة أنظمة أولت وقد عليها. املتعارف واملعايير  األنظمة مع  وتوافقها الشركة والتزام تنفيذها

   الجمعية قبل من  تشكيلها خالل من  املراجعة للجنة خاصة أهمية السعودي الشركات ونظام
ً
العامة للمساهمين وفقا

 :أهداف اللجنة أبرز  يلي وفيما وصالحياتها. عملها إطار وتعزيز الشركات نظام من (101املادة ) ألحكام

 اللجنة أهداف: األولىاملادة 

 بإدارة الخاصة الترتيبات فاعلية مراجعة خالل من الداخلية املراجعة أعمال وكفاية استيفاء من التحقق .1

 .وكفايتها استيفائها ومدى الداخلية املراجعة

 اللجنة، وعمل  نشاط خالل من ورصدها تحديدها يتم التي للمواضيع الشركة إدارة استجابة من التحقق .2

 .استقاللها من والتحقق والخارجية الداخلية املراجعة أعمال خاصة

 مثل بها املعمول  اآلليات خالل من الداخلية املراجعة وقيمة وعمل لدور  الشركة وتفهم قبول  من التحقق .3

 .الداخلية للمراجعة السنوي  التقرير

 .في الشركة الداخلية واملراجعة الرقابة نظم فعالية مستوى  وتقييم قياس .4

 ومسئوليات ومهام عمل بنطاق العالقة ذات والسياسات واملعايير  والقوانين باألنظمة االلتزام من التحقق .5

 .اللجنة

 اللجنة  عضوية وضوابط قواعد: ثانية املادة ال

 املراجعة تشكيل لجنة 

ل بقرار من الجمعية العامة العادية للشركة لجنة مراجعة من املساهمين أو من غيرهم على أن يكون  .1
َّ
تشك

 من أعضاء مجلس اإلدارة التنفيذيين، ويجب أال يقل عدد  
ً
من بينهم عضو مستقل على األقل وأال تضم أيا

م يكون  وأن  خمسة،  على  يزيد  وال  ثالثة  عن  املراجعة  لجنة  املالية أعضاء  بالشؤون  مختص  بينهم  ن 

 .واملحاسبية

لدى   .2 أو  للشركة،  املالية  أو  التنفيذية  اإلدارة  في  املاضيتين  السنتين  يعمل خالل  كان  أو  يعمل  ملن  ال يجوز 

 في لجنة املراجعة. 
ً
 مراجع حسابات الشركة، أن يكون عضوا

مجلس   دورة بانتهاء وتنتهي الشركة إدارة مجلس دورة بداية مع تبدأ سنوات ثالث اللجنة عضوية مدة تكون  .3

 .أخرى  مماثلة فترات أو لفترة للمساهمين  العامة للجمعية  ترشيحهم إعادة للمجلس يجوز  كما إدارة الشركة،

 .املستقلين أو التنفيذيين غير  األعضاء من يكون  أن على رئيسا للجنة بينهم من اللجنة أعضاء يختار .4
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   تعيين في الحق اإلدارة ملجلس العضوية، مدة أثناء للجنةا عضوية مقاعد أحد حال شغور  في .5

ً
عضوا مؤقتا

العامة   الجمعية على  التعيين هذا يعرض وأن الكافية الخبرة فيه تتوفر ممن يكون  أن على الشاغر املركز في

 .سلفه مدة الجديد العضو  ويكمل عليه للمصادقة لها اجتماع أول  في العادية

مناسبا من فريق إدارة الشركة للقيام   تراه ممن أو أعضائها بين من سواء لها أمين سر بتعيين اللجنة تقوم .6

وقراراتها  وتوجيهاتها توصياتها  تنفيذ ومتابعة وتوثيقها محاضرها وإعداد اللجنة وأعمال الجتماعات باإلعداد

 .التصويت حق له يكون  أن دون 

 اللجنة  عمل وضوابط وإجراءات اجتماعات: الثة الثاملادة 

ذلك،   إلى الحاجة دعت وكلما األقل، على السنة في مرات أربع بواقع وذلك دورية بصفة املراجعة لجنة تجتمع .1

 .وقراراتها وتوجيهاتها وتوصياتها  مناقشاتها ملخص تتضمن والتي اجتماعاتها محاضر إعداد ويجب

 وإدارة املراجعة الداخلية بالشركة. الشركة  حسابات مراجع مع دورية بصفة املراجعة لجنة تجتمع .2

 .ذلك إلى الحاجة دعت كلما اللجنة مع االجتماع طلب الحسابات ملدير املراجعة الداخلية وملراجع .3

أغلبية  أو  اللجنة لرئيس يحق الضرورة، كما تقتضيه ما حسب استثنائية اجتماعات تعقد أن للجنة يجوز  .4

  اجتماع لعقد الدعوة األعضاء
ً
 الجتماع اللجنة القانوني النصاب ويكتمل تقتضيه الحاجة، ملا استثنائي وفقا

 .أعضائها أغلبية عند حضور 

 أو اللجنة أعضاء من يفوضه من أو اللجنة رئيس قبل من كتابة اللجنة اجتماعات لحضور  الدعوة توجه .5

االجتماع  أعمال بجدول  اللجنة أعضاء تزويد يتم كما االجتماع، موعد من كافية مدة قبل  سرها  أمين

 .االجتماع موعد من كافية فترة قبل الالزمة والعروض والوثائق

 .املحددة  الجلسة لترأس أعضائها أحد تفويض له يجوز  اللجنة رئيس حضور  تعذر حالة في .6

 الحضور وفي من العضو  لتمكين الكافي الجهد بذل  يتم أصالة، اللجنة الجتماع العضو  حضور  تعذر حالة في .7

 .أصالة الحضور  الحديثة بمثابة االتصال بوسائل االستعانة خالل من العضو  حضور  يكون  الحالة هذه

 يجوز  عنه وال نيابة اللجنة  أعضاء عضوا آخرا من إنابة  للعضو  يجوز  أصالة العضو  حضور  تعذر  حالة في .8

 .االجتماع ذات حضور  في واحد عضو   من أكثر  عن ينوب أن اللجنة لعضو 

، اللجنة في عضو  لكل يكون  .9
ً
 متساويا

ً
 واملمثلين األعضاء الحاضرين آراء بأغلبية اللجنة قرارات وتصدر صوتا

 .االجتماع رئيس له صوت الذي الرأي يرجح األصوات تساوي  وعند االجتماع في

عليها   لالطالع اللجنة وأعضاء لرئيس وإرسالها اللجنة اجتماع محضر مسودة بإعداد أمين سر اللجنة يقوم .10

تثّبت اإللكتروني، البريد عبر  مالحظات وإبداء أي كتابة  اجتماعات محاضر حيث  خاص   سجل في اللجنة 

 .للشركة الوثائق الهامة ضمن املحاضر تلك وتحفظ وأمين السر اللجنة رئيس عليه يوقع

إدارة   مجلس التي ترفع إلى الدورية التقارير خالل ومن رئيسها عبر  اللجنة وأداء أعمال اإلدارة يتابع مجلس .11

 .الشركة
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إذا  إال اجتماعاتها  حضور  اللجنة أعضاء غير  من التنفيذية اإلدارة أو اإلدارة مجلس في عضو  ألي يحق ال .12

 .مشورته على الحصول  أو رأيه إلى االستماع اللجنة طلبت

 الخارجيون  واملستشارون والدراسات األبحاث: رابعة املادة ال

يقوم   من أو تفويض مسؤولياتها، نطاق ضمن الواقعة املسائل عن دراسات أو تحقيقات بعمل تقوم أن للجنة يجوز 

ما    متى األعمال هذه بمثل مستقلة للقيام متخصصة خارجية بجهة الشركة نفقة على االستعانة لها بذلك. ويجوز 

تنفرد  كما بمسؤولياتها القيام على جهة تساعدها أي عن االستغناء أو تعيين بسلطة اللجنة  تنفرد  كما ذلك. رأت

 .النفقات هذه الشركة تتحمل أن على بأتعابها األخرى الخاصة والشروط الجهة هذه أجور  على املوافقة بسلطة

 املراجعة  لجنة صالحيات أبرز : خامسة  املادة ال

 منح فريق لها يحق كما  ألهدافه، ومحققا مناسبا تراه غرض  ألي منها  منبثق  عمل  فريق تشكيل للجنة يحق .1

  ذلك رأت ما متى وسلطاتها صالحياتها بعض منها املنبثق العمل
ً
 فريق أعضاء أي عدد يقل على أال مناسبا

 .عضوين عن عمل

ومهامها تحت يدخل نشاط أي عن التحري  .2  جمعية أو اإلدارة مجلس يطلبه موضوع أي أو صالحياتها 

 .للشركة الخارجي املراجع املساهمين أو

ملساعدة   ضروريا ذلك كان متى استشارية أو خارجية جهة أية من والفنية القانونية باملشورة االستعانة .3

 .مهامها أداء في اللجنة

وأنظمة  الشركة والتحقق من سالمة ونزاهة التقارير والقوائم املالية   أعمال بمراقبة  املراجعة لجنة تختص .4

 :مهامها أداء سبيل في الرقابة الداخلية فيها، ولها

 .ووثائقها الشركة سجالت على االطالع حق . أ

التحري  . ب بغرض  الشركة  موظفي  أو  التنفيذية  اإلدارة  أو  املجلس  أعضاء  من  بيان  أو  إيضاح  طلب 

 واالستفسار عن أي معلومات.

 كانت الشركة أو عملها إعاقة تم إذا نعقادلال  للشركة العامة الجمعية دعوة اإلدارة مجلس من تطلب أن . ت

 .جسيمة خسائر أو ألضرار تتعرض

 عن أعمال منهم لالستفسار الداخلي املراجع فيهم بمن الشركة ومنسوبي الخارجيين املراجعين مقابلة . ث

 .أعمالها نطاق ضمن مالحظات أي وابداء املراجعة

 مهام رئيس لجنة املراجعة : سادسة املادة ال

 إدارة اجتماعات اللجنة وأولويات عملها.  .1

 إسناد أعمال ومهام اللجنة لألعضاء من خالل اجتماعاتها.  .2

 إبالغ أعضاء اللجنة باألحداث الهامة التي تتعلق بقطاع األعمال وحاالت تعرض األعمال ملخاطر عالية. .3

 مسؤول بصفة عامة عن تنفيذ القرارات التي تتخذها اللجنة. .4
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 أمين سر اللجنة.  لجنة املراجعة بالجمعية العامة او تكليف أحد األعضاء اوعرض وقراءة تقرير  .5

 مهام أعضاء اللجنة 

 حضور اجتماعات اللجنة. .1

 املشاركة الفاعلة خالل االجتماعات واستخدام خبراتهم واختصاصاتهم ملصلحة العمل. .2

 املشاركة في إدارة ومعالجة املهام واألمور املتعلقة بالعمل.  .3

 املراجعة  لجنة ومسؤوليات مهام: سابعة املادة ال

 والتوصية وقت آلخر، من امليثاق ا هذ تضمنها التي  والضوابط والقواعد املهام كفاية مدى االشراف وتقييم .1

 العامة للجمعية  بشأنه والتوصية  بدراسته يقوم والذي اإلدارة ملجلس حوله مقترحة تغييرات بأي

 .للمساهمين

والقوائم ونزاهة سالمة تضمن التي واإلجراءات  السياسات  من والتحقق الشركة أعمال  مراقبة .2  التقارير 

 :يلي ما خاصة بصفة اللجنة مهام وتشمل فيها، الداخلية الرقابة وأنظمة املالية

 :املالية التقارير . أ

 الرأيوإبداء   اإلدارة مجلس على عرضها قبل والسنوية سنوية الربع األولية املالية القوائم دراسة .1

 .وشفافيتها وعدالتها نزاهتها لضمان شأنها في والتوصية

اإلدارة   ملجلس السنوي  التقرير كان إذا فيما اإلدارة مجلس طلب على بناء الفني الرأي إبداء .2

عادلة املالية والقوائم للمساهمين   تتيح التي املعلومات وتتضمن ومفهومة ومتوازنة للشركة 

 .واستراتيجيتها عملها  ونموذج وأدائها للشركة املالي  املركز تقييم واملستثمرين

 .والحسابات املالية التقارير تتضمنها مألوفة غير  أو مهّمة مسائل أية دراسة .3

الشركة  في االلتزام مسؤول أو مهامه يتولى من أو للشركة املالي املدير يثيرها مسائل أية في البحث .4

 .الحسابات مراجع أو

 .املالية التقارير في الواردة الجوهرية املسائل في املحاسبية التقديرات من التحقق .5

 .شأنها في اإلدارة ملجلس والتوصية الرأي وإبداء الشركة في املتبعة املحاسبية السياسات دراسة .6

 :الداخلية املراجعة .ب

 .دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية واملالية وإدارة املخاطر في الشركة .1

 .دراسة تقارير املراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ اإلجراءات التصحيحية للملحوظات الواردة فيها .2

الرقابة واإلشراف على أداء وأنشطة إدارة املراجعة الداخلية في الشركة للتحقق من توافر املوارد  .3

 الالزمة وفعاليتها في أداء األعمال واملهام. 

 إدارة املراجعة الداخلية واقتراح مكافآته. التوصية ملجلس اإلدارة بتعيين مدير .4

 التأكد من استقاللية املراجعة الداخلية وتمكينها من أداء عملها بفعالية.  .5
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 :الحسابات مراجع   .ج

بعد  .1 أدائهم،  أتعابهم وتقييم  الحسابات وعزلهم وتحديد  بترشيح مراجعي  اإلدارة  التوصية ملجلس 

 .شروط التعاقد معهمالتحقق من استقاللهم ومراجعة نطاق عملهم و 

التحقق من استقالل مراجع الحسابات وموضوعيته وعدالته، ومدى فعالية أعمال املراجعة، مع  .2

 .األخذ في االعتبار القواعد واملعايير ذات الصلة

 فنية أو إدارية   .3
ً
مراجعة خطة مراجع حسابات الشركة وأعماله، والتحقق من عدم تقديمه أعماال

 .راجعة، وإبداء مرئياتها حيال ذلكتخرج عن نطاق أعمال امل

 .اإلجابة عن استفسارات مراجع حسابات الشركة .4

 .دراسة تقرير مراجع الحسابات ومالحظاته على القوائم املالية ومتابعة ما اتِخذ بشأنها .5

 :االلتزام ضمان  . د

 .الالزمة بشأنهامراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من اتخاذ الشركة اإلجراءات  .1

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

مراجعة العقود والتعامالت املقترح أن تجريها الشركة مع األطراف ذوي العالقة، وتقديم مرئياتها   .3

 .حيال ذلك إلى مجلس اإلدارة

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

 .باإلجراءات التي يتعين اتخاذها

 املراجعة لجنة تقرير: ثامنة املادة ال

في نظام   .1 أدائها الختصاصاتها ومهامها املنصوص عليها  يجب أن يشتمل تقرير لجنة املراجعة على تفاصيل 

ا في مدى كفاية نظم الرقابة الداخلية واملالية  الشركات ولوائحه التنفيذية، على أن يتضمن توصياتها ورأيه 

 .وإدارة املخاطر في الشركة

 كافية من تقرير لجنة املراجعة في مركز الشركة الرئيس وأن ينشر في   .2
ً
يجب أن يودع مجلس اإلدارة نسخا

العامة لتمكين من  املوقع اإللكتروني للشركة واملوقع اإللكتروني للسوق عند نشر الدعوة النعقاد الجمعية  

 .يرغب من املساهمين في الحصول على نسخة منه. ويتلى ملخص التقرير أثناء انعقاد الجمعية العامة

 املالحظات تقديم ترتيبات

املصالح تتيح آلية وضع مراجعة اللجنة على  في تجاوز  أي بشأن مالحظاتهم تقديم الشركة في للعاملين وأصحاب 

 حجم مع يتناسب مستقل تحقيق بإجراء اآللية هذه تطبيق من التحقق اللجنة بسرية. وعلى غيرها املالية أو التقارير

 .مناسبة متابعة إجراءات تتبنى وأن التجاوز  الخطأ أو
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 املراجعة  لجنة أعضاء مكافآت سياسة: تاسعة املادة ال

 .( ثالثة آالف ريال3000يتم صرف بدل حضور عن كل جلسة ) .1

)ذهاب الدرجة على تذاكر بدل .2 ألعضاء األولى  تحمل   مدينة خارج املقيمين اللجنة وإياب(  مع  الرياض 

 مصاريف السكن والنقل. 

 .الرياض مدينة خارج االجتماع عقد حالة في األعضاء لكافة وتذاكر إقامة بدل .3

للجنة  يحق كما الواحدة،  للجلسة ألمين سر اللجنة ( ثالثة آالف ريال3000اللجنة ) اجتماعات حضور  بدل .4

 مناسبا. تراه بما ألخرى  فترة من أمين السر بدالت مراجعة

اللجنة  يستحق ال .5 سر  من يتقاضون  ممن كان إذا-   خاصة مكافأة أمين   
ً
شهريا أو   الشركة موظفي راتبا 

 أعاله. )4(في  إليه املشار الحضور  ببدل الخاص االستحقاق عدا -اللجنة  أعضاء من أو مستشاريها

 ملجلس السنوي  التقرير محتويات ضمن مكافآت من اللجنة أعضاء تقاضاه ما تفاصيل عن اإلفصاح يتم .6

 .اإلدارة 

 اإلدارة  ومجلس املراجعة لجنة بين تعارض حدوث: عاشرة الاملادة 

اللجنة إذا حصل تعارض بين توصيات لجنة املراجعة وقرارات مجلس اإلدارة، أو إذا رفض املجلس األخذ بتوصية  

بشأن تعيين مراجع حسابات الشركة وعزله وتحديد أتعابه وتقييم أدائه أو تعيين املراجع الداخلي، فيجب تضمين 

 .تقرير مجلس اإلدارة توصية اللجنة ومبرراتها، وأسباب عدم أخذه بها

 ) السياسة هذه ونشر وتعديل مراجعة (ختامية أحكام: الحادية عشراملادة 

 العامة الجمعية قبل من اعتمادها  تاريخ اعتبارا من الشركة قبل من به االلتزام ويتم السياسة هذه في جاء بما يعمل

 من املصالح وأصحاب والجمهور  املساهمين لتمكين اإللكتروني الشركة موقع على السياسة هذه للمساهمين وتنشر

 عرض ويتم وذلك بناء على توصية من مجلس اإلدارة،  -  الحاجة عند –ا امليثاقوتعدل محتويات هذ عليها، االطالع

 .الجمعية العامة للمساهمين في أقرب اجتماع لها العتمادها على مقترحة تعديالت أي

 


