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 تمهيد

 لما تقوم به من دور جوهري المدرجة من اللجان الهامة في شركات المساهمة العامة "(اللجنة)" تعد لجنة المراجعة

أعمال المراجعة الداخلية والخارجية وعملية الرقابة الداخلية وتطوير النظم والخطط المتعلقة بهذه األنشطة في  وفعال

المالية  السوق هيئة أنظمة أولت وقدومتابعة تنفيذها والتزام الشركة وتوافقها مع األنظمة والمعايير المتعارف عليها. 

وفقا  العامة للمساهمين الجمعية قبل من تشكيلها خالل من نةللج خاصة أهمية السعودي الشركات ونظام السعودية

 وصالحياتها. عملها إطار وتعزيز الشركات نظام من (101المادة ) ألحكام

 المادة األولى: أهداف اللجنة

تقوم اللجنة بمساعدة مجلس اإلدارة للوفاء بمسؤوليته الرقابية على النظم المالية والتشغيلية والمعلوماتية للشركة 

 باألخص إلى اآلتي: اللجنةوتهدف 

التحقق من اسـتيفاء وكفاية أعمال المراجعة الداخلية من خالل مراجعة فاعلية الترتيبات الخاصــة بإدارة المراجعة  .1

 مدى استيفائها وكفايتها.الداخلية و

أعمال  للمواضيع التي يتم تحديدها ورصـدها من خالل نشــاط وعمل اللجنة، خاصة إدارة الشـــركة التحقق من اســـتجابة .2

 المراجعة الداخلية والخارجية والتحقق من استقاللها.

ـة من خالل اآلليـات المعمول بهـا مثـل التحقق من قبول وتفهم الشــــــركـة لـدور وعمـل وقيمـة المراجعـة الـداخلي .3

 الداخلية. التقرير السنوي للمراجعة

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

التحقق من االلتزام باألنظمة والقوانين والمعايير والســــياســــات ذات العالقة بنطاق عمل ومهام ومســــئوليات  .5

 اللجنة

 مادة الثانية: قواعد وضوابط عضوية اللجنةال

 :بالشركة وفق القواعد التالية اللجنةتشكل 

وفقا ألحكام المادة  مجلس اإلدارة من اقتراح على بناء وذلك ،بقرار من الجمعية العامة العادية للشركة اللجنةتشكل  .1

عضو مستقل على األقل وأن ال ، من المساهمين أو من غيرهم على أن يكون من بينهم من نظام الشركات 101

 .و العضو المنتدبأو رئيس المجلس أ تضم أيًا من أعضاء مجلس اإلدارة التنفيذيين

 .عن ثالثة وال يزيد على خمسة، ويكون من بينهم مختص بالشؤون المالية والمحاسبية اللجنةيجب أال يقل عدد أعضاء  .2

مراجع في اإلدارة التنفيذية أو المالية للشركة، أو لدى  ينخالل السنتين الماضيت ال يجوز لمن يعمل أو كان يعمل .3

 .اللجنةأن يكون عضوا في  ،حسابات الشركة



 

 

 

 

 

 

 

تكون مدة عضوية اللجنة ثالث سنوات تبدأ من بداية دورة مجلس إدارة الشركة وتنتهي بانتهاء دورة مجلس إدارة  .4

 .للمساهمين لفترة أو فترات مماثلة أخرىالعامة من الجمعية اللجنة تعيين الشركة، كما يجوز إعادة 

 يختار أعضاء اللجنة من بينهم رئيسًا للجنة على أن يكون من األعضاء غير التنفيذيين أو المستقلين.  .5

في حال انتهاء عضويته في المجلس أو استقالته  -مجلس اإلدارة وًا فيإذا كان عض- اللجنةتنتهي عضوية عضو  .6

أما إذا كان العضو من غير أعضاء مجلس اإلدارة فتنتهي عضويته عن طريق االستقالة ، اللجنةالطوعية من عضوية 

 الطوعية أو في نهاية مدة العضوية في اللجنة أو في حال رأت الجمعية العامة العادية ذلك.

ير للقيام تقوم اللجنة بتعيين أمين سر لها من بين أعضائها أو ممن تراه مناسبًا من فريق إدارة الشركة أو من الغ .7

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

 .حال لم يكن أمين سر اللجنة من بين أعضائها ال يكون له حق التصويت

إال  ود المبرمة لحساب الشركةأن تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في األعمال أو العق اللجنةال يجوز لعضو  .8

 بموافقة الجمعية العامة.

 لمجلس اإلدارة قبول استقالة أي عضو من أعضاء اللجنة بناًء على طلبه. .9

 تعيين في لمجلس اإلدارة الحق ، يكونالواحدة العضويةدروة  مدة أثناء اللجنة عضوية مقاعد أحد شغور حال في .10

 تتوفر يكون ممن على أن ليكمل فترة سلفه حتى نهاية الدورة الشاغرة قاعدالم في مؤقت بشكل أعضاء أو عضوا

 للمصادقة العادية عامةال جمعيةلل ول اجتماع تالأ فيقرار المجلس بالتعيين  أن يعرضعلى و الكافية الخبرة فيهم

 .عليه

 اللجنةالمادة الثالثة: مهام ومسؤوليات 

 تتولى اللجنة المهام والمسؤوليات اآلتية:

مراجعة وإعادة تقييم مدى كفاية المهام والقواعد والضـــوابط التي تضـــمنتها هذه الالئحة من وقت آلخر، والتوصـية  .1

 .للمساهمين العامة بشأنها للجمعية والتوصية بدراستهابأي تغييرات مقترحة حولها لمجلس اإلدارة والذي يقوم 

ات واإلجراءات التي تضـــمن سـالمة ونزاهة التقارير والقوائم المالية مراقبة أعمال الشـــركة والتحقق من الســـياســـ .2

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

 التقارير المالية

النظر في القوائم المالية األولية الربع سـنوية والسـنوية قبل عرضـها على مجلس اإلدارة وإبداء الرأي دراسة و .أ

 .والتوصية في شأنها لضمان نزاهتها وعدالتها وشفافيتها



 

 

 

 

 

 

 

إبـداء الرأي الفني بنـاء على طلـب مجلس اإلدارة فيمـا إذا كـان التقرير السـنوي لمجلس اإلدارة والقوائم المالية  .ب

ركز للشـركة عادلة ومتوازنة ومفهومة وتتضمن المعلومات التي تتيح للمســــــاهمين والمستثمرين تقييم الم

 .المالي للشركة وأدائها ونموذج عملها واستراتيجيتها

 دراسة أية مسائل مهمة أو غير مألوفة تتضمنها التقارير المالية والحسابات. .ج

في أية مسائل يثيرها المدير المالي للشركة أو من يتولى مهامه أو مسؤول االلتزام في الشركة أو بدقة البحث  .د

 .مراجع الحسابات

 .ديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية الواردة في التقارير الماليةالتحقق من التق .ه

 .دراسة السياسات المحاسبية المتبعة في الشركة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس اإلدارة في شأنها .و

 المراجعة الداخلية

 .واقتراح مكافآتهالتوصية لمجلس اإلدارة بتعيين رئيس المراجعة الداخلية،  .أ

نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر في الشركة والتأكد من فاعليتها من خالل التقارير  دراسة ومراجعة  .أ

الدورية إلدارة المراجعة الداخلية أو غيرها وعن مدى كفاءة وفاعلية نظم الرقابة الداخلية والمالية وإعداد تقرير 

 .يتضمن المقترحات والتوصيات في شأنه والرفع بها للمجلس

شراف على خطط إدارة المراجعة الداخلية وأعمالها والتحقق من فاعليتها بما يتماشى مع األنظمة والقوانين اإل .ب

 .واألعراف المهنية بهذا الخصوص

 .دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ اإلجراءات التصحيحية للمالحظات الواردة فيها .ج

ع الداخلي وإدارة المراجعة الداخلية في الشركة، للتحقق من توافر الرقابة واإلشراف على أداء وأنشطة المراج .د

 .الموارد الالزمة وفعاليتها في أداء األعمال والمهام المنوطة بها

 .التأكد من استقاللية المراجعة الداخلية وتمكينها من أداء عملها بفعالية .ه

 نظام الرقابة الداخلية

ء الرأي بشأنها في ظل دورها الرقابي قبل اعتمادها من مجلس دراسة مشاريع السياسات والصالحيات وإبدا .أ

  .اإلدارة

مراجعة لوائح المجلس ولجانه وإبداء الرأي في المواضيع التي تخص الجوانب الرقابية قبل اعتمادها من مجلس  .ب

  .اإلدارة

  .الرأي بشأنها لمجلس اإلدارةمراجعة تقارير اإلدارة التنفيذية المتعلقة بنظام الرقابة الداخلي ومكوناته وإبداء  .ج



 

 

 

 

 

 

 

  .دراسة ما يحيله مجلس اإلدارة لها من مواضيع للتوصية للمجلس بشأنها في ضوء دور اللجنة الرقابي .د

تقويم فاعلية تقدير الشركة للمخاطر المهمة التي قد تتعرض لها والخطوات التي اتخذتها إدارة الشركة لمراقبة  .ه

 .ومواجهة تلك المخاطر

عمليات التقصي ذات العالقة باإلخالل باألمانة )مثل الغش أو االختالس أو األخطاء الجوهرية( اإلشراف على  .و

 .والتي تقع في الشركة، أو أية أمور أخرى ترى اللجنة أهمية تقصيها

 مراجع الحسابات

بعد التأكد من التوصـية لمجلس اإلدارة بترشــــيح مراجعي الحســــابات وعزلهم وتحديد أتعابهم وتقييم أدائهم،  .أ

 .استقالليتهم ومراجعة نطاق عملهم وشروط التعاقد معهم

، ومدى فعالية أعمال المراجعة، مع األخذ في وعدالته التحقق من اســــــتقاللية مراجع الحســــــابات وموضوعيته .ب

 االعتبار القواعد والمعايير ذات الصلة.

مراجعة خطة مراجع حســـابات الشـــركة وأعماله، والتحقق من عدم وجود تجاوز أو قصور في أداء مهـامـه  .ج

 .تخرج عن نطـاق أعمـال المراجعـة، وإبـداء مرئيـاتهـا حيال ذلكتقديمه أعمااًل فنية أو إدارية والتحقق من عـدم 

 .اإلجابة عن استفسارات مراجع حسابات الشركة .د

حيالها إن وجدت ومتابعة ما اتخذ  اير مراجع الحسـابات ومالحظاته على القوائم المالية وإبداء مرئياتهدراسـة تقار .ه

 .بشأنها

 .دراسة ومعالجة أي قيود على أعمال مراجع الحسابات من شأنها التأثير في قدرته على أداء أعماله ومهامه .و

 مناقشة مراجع الحسابات واالستفسار منه في حال الحاجة. .ز

 ن االلتزامضما

 .مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من اتخاذ الشركة اإلجراءات الالزمة بشأنها .أ

 .اإلشراف على التزام الشركة باألنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العالقة .ب

وتقديم توصياتها بشأنها إلى  العالقة،مراجعة العقود والتعامالت المقترح أن تجريها الشـركة مع األطراف ذات  .ج

 .مجلس اإلدارة

بشـأنها، وإبداء توصياتها إجراء الرفع إلى مجلس اإلدارة في نطاق عملها بما تراه من مسائل ترى ضـرورة اتخاذ  .د

 .بالخطوات التي يلزم اتخاذها



 

 

 

 

 

 

 

 رقابة تقنية المعلومات

 :المراجعة الداخلية للتأكد من اآلتي العمل مع اإلدارة العليا ومراجع الحسابات وإدارة اللجنةيجب على 

 .فعالية الضوابط واألنظمة الرقابية لنظام معلومات الشركة .أ

أي نتائج وتوصيات ذات صلة من قبل المحاسب القانوني وإدارة المراجعة الداخلية مع ردود اإلدارة عليها، بما  .ب

وات الرقابة، بما في ذلك تقليل في ذلك الجدول الزمني المتفق عليه لتنفيذ التوصيات على الضوابط وأد

 .المخاطر المتعلقة بتلك الضوابط الرئيسية

 .فعالية وكفاءة نظم المعلومات اإلدارية للشركة وغيرها من نظم تقنية المعلومات .ج

على اللجنة وإدارة المراجعة الداخلية والمحاسب القانوني تنسيق جهود المراجعة لضمان تغطية كاملة لنظام  .د

 ت الخطر الرئيسية المتعلقة بتقنية المعلوماتالضوابط ومجاال

 إدارة المخاطر

 اإلشراف وتعزيز إطار الشركة إلدارة المخاطر. .أ

تحديد ورصد مخاطر الشركة الرئيسية والعمل على تقييم إدارتها ومواءمة أنشطة إدارة المخاطر مع األهداف  .ب

 والسياسات العامة التابعة للشركة.

 ودراستها بحكمة.التأكد من حجم المخاطر  .ج

التوصية بالموافقة على سياسات وإجراءات إدارة المخاطر والتي تحدد الحد األدنى للرصد والمراقبة المناسبة،  .د

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

سات وإجراءات إدارة المخاطر في الشركة، وتقديم استقبال التقارير السنوية من المراجع الداخلي حول تنفيذ سيا .ه

  توصيات من أجل التغيير في حال حدوث أي مشاكل مع اإلدارة أو منهجيات المراجعة الداخلية.

توفير الرقابة اإلدارية لمتابعة اإلجراءات اإلدارية المطلوبة وتضمين تحليل المخاطر المستقبلية والنظرة طويلة  .و

 .األمد في مختلف الجهات

 إجراء تقييم سنوي لالستراتيجيات التجارية للشركة والخطط الموضوعة من منظور المخاطر. .ز

مناقشة السياسات المتعلقة بتقييم المخاطر وإدارة المخاطر التي من الممكن أن تتعرض لها الشركة ومراجعة  .ح

 الخطوات التي تتخذها إدارة الشركة لرصد ومراقبة التعرض للمخاطر المالية.

 ة وتقييم مخاطر األنشطة الرئيسية على أساس دوري.مراجع .ط



 

 

 

 

 

 

 

بالتواصل مع مستشاري الشركة القانونيين لمعرفة أثر تلك المطالبات  مراجعة أي مطالبات قانونية على الشركة .ي

 على أعمال الشركة.

 .مراجعة خطة عمل استمرارية الشركة .ك

 التابعةالشركات 

 المراجعة في الشركات التابعة.التأكد من فاعلية إجراءات تشكيل وأداء لجان  .أ

التأكد من كفاءة إدارة المراجعة الداخلية في الشركات التابعة من خالل مراجعة التقييم السنوي لجودة المراجعة  .ب

 الداخلية للشركات التابعة والرفع للمجلس بما تراه حيال ذلك.

 ع للمجلس بما تراه حيال ذلك.التأكد من آلية ترشيح وتعيين المراجع الخارجي للشركات التابعة والرف .ج

الحصول على التأكيد الالزم والمالئم من لجان المراجعة في الشركات التابعة فيما يتعلق بفاعلية وسالمة نظام  .د

 الرقابة الداخلية بما يتوافق مع األنظمة السارية واتفاقيات الشركاء.

الداخلية، ولجان المراجعة وإدارة المراجعة الداخلية  اعتماد اإلطار العام وبروتوكول المراجعة ما بين إدارة المراجعة .ه

 في الشركات التابعة.

دراسة مشاريع المراجعة المقترحة من إدارة المراجعة الداخلية لتنفيذها على الشركات التابعة والتنسيق مع لجان  .و

 المراجعة في الشركات التابعة.

 المادة الرابعة: اجتماعات وإجراءات وضوابط عمل اللجنة

بصفة دورية وذلك بواقع أربع مرات في السنة على األقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويجب إعداد  اللجنةتجتمع  .1

 .محاضر اجتماعاتها والتي تتضمن ملخص مناقشاتها وتوصياتها وتوجيهاتها وقراراتها

العام وذلك ضمن الجدول بصفة سنوية لكامل -قبل بداية العام المعين  –يتم جدولة اجتماعات اللجنة مسبقًا  .2

 .السنوي الجتماعات مجالس إدارة الشركة ولجانه

على أن يكون ذلك  ،إن وجد بصفة دورية مع مراجع حسابات الشركة، ومع المراجع الداخلي للشركة اللجنةتجتمع  .3

 لمرة واحدة على األقل في العام.

 .دعت الحاجة إلى ذلكللمراجع الداخلي ومراجع الحسابات طلب االجتماع مع اللجنة كلما  .4

يجوز للجنة أن تعقد اجتماعات اسـتثنائية حسـب ما تقتضـيه الضـرورة. كما يحق لرئيس اللجنة أو أغلبية األعضـــــاء  .5

 .الدعوة لعقد اجتماع اسـتثنائي وفقا لما تقتضيه الحاجة



 

 

 

 

 

 

 

اللجنة أومن يفوضـه من أعضـــاء  من قبل رئيسأو بالبريد اإللكتروني توجه الدعوة لحضـور اجتماعات اللجنة كتابة  .6

اللجنة أو أمين ســــــرها قبل مدة كافية من موعد االجتماع، كما يتم تزويد أعضـاء اللجنة بجدول أعمال االجتماع 

 .والعروض والوثائق الالزمة قبل فترة كافية من موعد االجتماع

 .اسة الجلسة المحددةفي حالة تعذر حضور رئيس اللجنة يجوز له تفويض أحد أعضائها لرئ .7

من خالل االســتعانة بوســائل االتصــال  سواء كان ذلك حضوريا أو ،ينعقد اجتماع اللجنة عند اكتمال النصاب القانوني .8

 وذلك بحضور أغلبية أعضائها. ،الحديثة

وال يجوز لعضو اللجنة أن في حالة تعذر حضـور العضـو أصـالة يجوز للعضــو إنابة عضـوا آخر من أعضـاء اللجنة نيابة عنه  .9

 .ينوب عن أكثر من عضو واحد في حضور ذات االجتماع

األعضاء الحاضرين والممثلين في أصوات يكون لكل عضو في اللجنة صوتًا متساويًا، وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية  .10

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

بإعداد مسودة محضر اجتماع اللجنة وإرسالها لرئيس وأعضاء اللجنة لالطالع عليها وإبداء أي  يقوم أمين اللجنة .11

أيام عمل من تاريخ انعقاد اجتماع اللجنة عبر البريد اإللكتروني، وفي حالة عدم استالم  10الى  7مالحظات عليها خالل 

ا، حيث تثبت محاضر اجتماعات اللجنة كتابة في أيام عمل يعتبر ذلك إقرارًا بالموافقة عليه 10أي مالحظات خالل 

 .سجل خاص يوقع عليه رئيس اللجنة وأعضائها وأمين سرها وتحفظ تلك المحاضر ضمن الوثائق الهامة للشركة

 .يتابع مجلس اإلدارة أعمال وأداء اللجنة عبر رئيسها ومن خالل التقارير الدورية التي ترفع إلى مجلس إدارة الشركة .12

حضور اجتماعاتها إال إذا  وأمين سرها عضو في مجلس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية من غير أعضاء اللجنة ال يحق ألي .13

 طلبت اللجنة االستماع إلى رأيه أو الحصول على مشورته.

 المادة الخامسة: التزامات العضوية

 على عضو اللجنة التزام اآلتي:

ناع عن القيام أو المشاركة في أي عمل من شأنه اإلضرار بمصالح أنظمة ولوائح الشركة عند ممارسته لمهامه واالمت .1

 الشركة.

 أن يكون مدركًا لمهام اللجنة ومسؤولياتها، وعليه تخصيص الوقت الكافي للقيام بدروه في تحقيقها. .2

 القيام بواجباته بعيدًا عن أي تأثير خارجي سواء من داخل الشركة أو من خارجها. .3

 لتزام بحضورها وعدم التغيب عنها إال لمبررات موضوعية يخطر بها رئيس اللجنة مسبقًا.التحضير لالجتماعات واال .4

المشاركة الفعالة في اجتماعات اللجنة من خالل دراسة الموضوعات المطروحة على جدول أعمال اجتماعاتها  .5

 ومناقشتها.



 

 

 

 

 

 

 

 الشركة.العمل على تعزيز المعرفة بالتطورات التنظيمية في المجال المتعلق بأنشطة   .6

يجب على أعضاء اللجنة المحافظة على سرية المعلومات التي يحصلون عليها من خالل عضويتهم في اللجنة،  .7

واستخدامها لغرض تأدية مهام عضويتهم فقط، وعدم اإلعالن أو التصريح بأي من تلك المعلومات ألي طرف آخر، 

استعمالها ألي غرض كان، أو التعامل بشأنها مع وسائل أو اإلفصاح عنها أو استغاللها بأي شكل من األشكال أو 

اإلعالم، أو الحديث باسم الشركة. ويشمل االلتزام أيضًا المحافظة على سرية تلك المعلومات بعد انتهاء العضوية 

في اللجنة، ويجب على أعضاء اللجنة المستقلين التوقيع على نموذج "إقرارات والتزامات العضو المستقل" الذي 

 ده الشركة لهذا الغرض.تع

 أسئلة المساهمين. عن لإلجابة العامة أعضائها بحضور للجمعيات ينيبه من من أو يلتزم رئيس اللجنة .8

 أمين اللجنة السادسة: مهامالمادة 

 يتولى أمين اللجنة المهام اآلتية:

 تنسيق اجتماعات اللجنة، ووضع مقترح لجدول أعمالها بالتنسيق مع رئيس اللجنة. .1

 تبليغ أعضاء اللجنة بمواعيد االجتماعات وتزويدهم بجدول أعمالها، والوثائق الالزمة لدراسة بنود اجتماع اللجنة. .2

 حضور وتوثيق اجتماعات اللجنة وإعداد المحاضر وحفظها في سجل خاص. .3

 تقديم العون والمشورة إلى اللجنة، في المسائل التي تندرج ضمن اختصاصاتها. .4

اللجنة وإعداد محاضر لها تتضمن ما دار من نقاشات ومداوالت، وتوثيق توصيات اللجان ونتائج توثيق اجتماعات  .5

، -ان وجدت -التصويت، وحفظها في سجل خاص ومنظم، وبيان أسماء األعضاء الحاضرين والتحفظات التي أبدوها 

 وتوقيع هذه المحاضر من جميع األعضاء الحاضرين.

 .جميع األعضاء الحاضرين لالجتماعحضر اجتماع اللجنة فور التوقيع عليها من تزويد أمانة المجلس بنسخة من م .6

 المادة السابعة: األبحاث والدراسات والمستشارون الخارجيون

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

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

تنفرد اللجنة بسلطة تعيين أو االستغناء عن أي جهة تساعدها على القيام بمسؤولياتها كما تنفرد بسلطة الموافقة على 

 .هذه النفقاتأجور هذه الجهة والشروط األخرى الخاصة بأتعابها على أن تتحمل الشركة 

 اللجنةالمادة الثامنة: صالحيات 

يحق للجنة تشكيل فريق عمل منبثق منها ألي غرض تراه مناسبًا ومحققًا ألهدافها، كما يحق لها منح فريق العمل  .1

 .المنبثق منها بعض صالحياتها وسلطاتها متى ما رأت ذلك مناسبًا على أال يقل عدد أعضاء أي فريق عمل عن عضوين



 

 

 

 

 

 

 

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

 .الخارجيين تحديداً 

أية جهة خارجية أو داخل الشركة أو من  من الخبراء والمختصين ىبمن تر االستعانة بالمشورة القانونية والفنية .3

، على أن يضمن ذلك في محضر اجتماع اللجنة مع اللجنة في أداء مهامهااستشارية متى كان ذلك ضروريًا لمساعدة 

 .ذكر اسم الخبير وعالقته بالشركة أو اإلدارة التنفيذية

 :بمراقبة أعمال الشركة ولها في سبيل أداء مهامها اللجنةتختص  .4

  حق االطالع على سجالت الشركة ووثائقها. 

  مجلس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذيةطلب أي إيضاح أو بيان أو معلومة من أعضاء. 

  أن تطلب من مجلس اإلدارة دعوة الجمعية العامة للشركة لالنعقاد إذا تم إعاقة عملها أو كانت الشركة تتعرض

 .ألضرار أو خسائر جسيمة

  مقابلة مراجع الحسابات ومنسوبي الشركة بمن فيهم المراجع الداخلي لالستفسار منهم عن أعمال المراجعة

 .داء أي مالحظات ضمن نطاق أعمالهاوإب

 اعتماد ضوابط ترشيح مراجع الحسابات. 

 اعتماد الئحة عمل إدارة المراجعة الداخلية.  

 اعتماد خطة وموازنة إدارة المراجعة الداخلية.  

 اعتماد الهيكل التنظيمي للمراجعة الداخلية.  

 لداخلية سواًء بسبب االستقالة أو العجز أو اإلعفاء.التوصية لمجلس اإلدارة بتعيين أو إنهاء عمل رئيس المراجعة ا 

  الراتب الشهري والبدالت والمزايا األخرى المخصصة لرئيس المراجعة الداخليةاقتراح. 

 الخاصة به المكافآت والعالوات السنويةاقتراح اعتماد تقييم األداء السنوي لرئيس المراجعة الداخلية و. 

مل نيابة عنها في حل المسائل العاجلة التي لها صلة بأعمال المراجعة الداخلية، بصالحية الع هارئيس اللجنةتفوض  .5

أعضاء اللجنة  اللجنة، يبلغ رئيس لجنةلضمان التعامل معها في الوقت والطريقة المناسبة. وفي االجتماع التالي ل

صرف في األمور المهمة لضمان باإلجراءات والقرارات التي اتخذت لمعالجة تلك المسائل. وللرئيس أيضًا صالحية الت

 تمكين إدارة المراجعة الداخلية من القيام بمسؤولياتها بشكل مستقل وفي الوقت المناسب.

 القيام بأية واجبات توكل إليها من قبل الجمعية العامة في حدود صالحياتها. .6

 اللجنةالمادة التاسعة: تقرير 

تصدر اللجنة تقريرًا سنويا يشتمل على خالصة وافية ألعمالها وأدائها وأبرز إنجازاتها وكيفية أداء اختصاصاتها ومهـامهـا  .1

 .العاديةوذلك للعرض على الجمعية العامة 



 

 

 

 

 

 

 

يجب أن يشتمل تقرير لجنة المراجعة على تفاصيل أدائها الختصاصاتها ومهامها المنصوص عليها في نظام الشركات  .2

وائحه التنفيذية، على أن يتضمن توصياتها ورأيها في مدى كفاية نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر في ول

 الشركة.

قبل موعد انعقاد الجمعية  يجب أن يودع مجلس اإلدارة نسخًا كافية من تقرير لجنة المراجعة في مركز الشركة الرئيس .3

 –وأن ينشر في الموقع اإللكتروني للشركة والموقع اإللكتروني للسوق  األقل،العامة بـ)واحد وعشرين( يومًا على 

عند نشر الدعوة النعقاد الجمعية العامة، لتمكين من يرغب من  -في حال إدراج الشركة في السوق المالية 

 المساهمين في الحصول على نسخة منه. ويتلى ملخص التقرير أثناء انعقاد الجمعية العامة.

 العاشرة: ترتيبات تقديم المالحظاتالمادة 

على اللجنة مراجعة وضـــع آلية تتيح للعاملين في الشـــركة تقديم مالحظاتهم بشـأن أي تجاوز في التقارير المالية أو غيرها 

أن تتبنى بســـرية. وعلى اللجنة التحقق من تطبيق هذه االلية بإجراء تحقيق مســـتقل يتناســـب مع حجم الخطأ أو التجاوز و

 إجراءات متابعة مناسبة.

 ومجلس اإلدارة اللجنةعشر: حدوث تعارض بين  حاديةالمادة ال

وقرارات مجلس اإلدارة، أو إذا رفض المجلس األخذ بتوصـــــية اللجنة بشــــأن تعيين  اللجنةإذا حصـل تعارض بين توصـيات 

مراجع حســــابات الشــــركة وعزله وتحديد أتعابه وتقييم أدائه أو تعيين المراجع الداخلي، فيجب تضمين تقرير مجلس اإلدارة 

 .توصية اللجنة ومبرراتها، وأسباب عدم أخذه بها

 عشر: أحكــام ختامية النشر والنفاذ والتعديل ةنيالمادة الثا

يعمل بما جاء في هذه الالئحة ويتم االلتزام بها من قبل الشــــــركة اعتبارًا من تاريخ اعتمادها من قبل الجمعية العامة 

لمصالح ويجوز للشركة نشر هذه الالئحة على موقعها اإللكتروني لتمكين المساهمين والجمهور وأصحاب ا للمسـاهمين

وذلك بناء على توصــــــية من مجلس اإلدارة، على  –حســـــــب الحاجة  –وتعدل محتويات هذه الالئحة  من االطالع عليها.

 أن يعرض أي تعـديـل مقترح عليهـا على الجمعيـة العـامـة للمساهمين.


