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 المراجعة الئحة عمل لجنة 
 

 عامة :مقدمة 

بأن تقتضي ھیئة السوق المالیة والتي  حة حوكمة الشركات الصادرة عنبموجب الئالمراجعة تم إعداد الئحة عمل لجنة 

، على أن تشمل اللجنة بناًء على اقتراح من مجلس االدارة باعتماد الئحة عمل  –تقوم الجمعیة العامة لمساھمي الشركة 

 ھم ومكافآتھم.واعد اختیار أعضائھا ومدة عضویتمھامھا ، وقوھذه الالئحة ضوابط واجراءات عمل اللجنة 

 قواعد وضوابط  عضویة اللجنة   أوال:

 ن مجلس االدارة وفقا ألحكام لجنة المراجعة بقرار من الجمعیة العامة للشركة وذلك بناًء على اقتراح م ُتشكل )۱

 .نظام الشركات

وال تزید عن خمسة، على أن یكون من بینھم مختص بالشؤون  عن ثالثة أن ال یقل عدد أعضاء اللجنة یجب  )۲

 المالیة والمحاسبیة.

غیرھم على أن یكون أو من المساھمین أو من التنفیذیین،  المستقلین أو غیر المجلس من أعضاءُتشكل اللجنة   )۳

 من بینھم عضو مستقل، وأال تضمم أي من أعضاء المجلس التنفیذیین أو أي من كبار التنفیذیین

لدى مراجع الحسابات خالل السنتین الماضیتین أن یكون عضواً في لجنة المراجعة. كما یعمل كان  نیجوز لم ال  )٤

  یجوز أن یكون رئیس مجلس إدارة الشركة عضواً في لجنة المراجعة.ال

 المجلس.مدة عضویة اللجنة ثالث سنوات تبدأ مع بدایة دورة المجلس وتنتھي بانتھاء دورة  )٥

عد من بین أعضائھا أو من غیرھم یُ  اً لھا . كما یجوز لھا أن تختار أمین سررئیس تختار اللجنة من بین أعضائھا  )٦

 .للجنةاإلداریة  األعمال ویتولىمحاضر االجتماع 

ر، ویكمل العضو إذا شغر مركز أحد أعضاء اللجنة أثناء مدة العضویة، یعین المجلس عضوا في المركز الشاغ )۷

 .إلقرارهللجمعیة العامة   اجتماعأول الجدید مدة سلفھ، على أن یعرض ھذا التعیین على 

 :اجتماعات واجراءات وضوابط عمل اللجنة  ثانیا

  .، وكلما دعت الحاجة إلى ذلكخالل السنة المالیة للشركةاألقل السنة على في  اجتماعاتأربعة  اللجنة تعقد )۱
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، وتصدر اللجنة األعضاء بدعوة من رئیسھا، وال یكون االجتماع صحیحا إال إذا حضره اثنین من  اللجنةتجتمع  )۲

 ، وعند تساوي األصوات یرجح الجانب الذي صوت معھ رئیس اللجنة. ألعضاء الحاضرینقرارتھا بأغلبیة ا

 .األعضاء الحاضرین من یقوم أمین سر اللجنة بإعداد محاضر اجتماع وقرارات اللجنة ومتابعة توقیعھا )۳

 جعة بصفة دوریة مع مراجع حسابات الشركة، ومع المراجع الداخلي للشركة تجتمع لجنة المرا  )٤

ات الھاتفیة الجماعیة ) ــاركة في اجتماعات اللجنة بوسائل االتصال الحدیثة ( المحادثـــلعضو اللجنة المشیجوز  )٥

 )Conference Call( 

لالستماع إلى ال یحق لغیر أعضاء اللجنة حضور االجتماع ، ویمكن للجنة دعوة أي من أعضاء االدارة التنفیذیة  )٦

 رأیھ أو الحصول على مشورتھ.

  ھام ومسؤولیات لجنة المراجعة: م ثالثا

والسنویة للشركة قبل عرضھا على مجلس اإلدارة وإبداء رأیھا والتوصیة في شأنھا األولیة دراسة القوائم المالیة  )۱

 لضمان نزاھتھا وعدالتھا وشفافیتھا

فیما كان تقریر مجلس اإلدارة والقوائم المالیة للشركة  –على طلب مجلس اإلدارة  بناءً  –إبداء الرأي الفني  )۲

  ومفھومةعادلة ومتوازنة 

 تتضمنھا التقاریر المالیة مألوفةدراسة أي مسائل مھمة أو غیر  )۳

 مراجع الحسابات للشركة أوالبحث بدقة في أي مسائل یثیرھا المدیر المالي  )٤

 لواردة في التقاریر المالیةالتحقق من التقدیرات المحاسبیة في المسائل الجوھریة ا )٥

 دراسة السیاسات المحاسبیة المتبعة في الشركة وإبداء الرأي والتوصیة للمجلس في شأنھا )٦

 سة ومراجعة نظم الرقابة الداخلیة والمالیة والمخاطر في الشركة درا )۷

 یھاللملحوظات الواردة ف التصحیحیةاإلجراءات ومتابعة تنفیذ دارسة تقاریر المراجعة الداخلیة  )۸

 المراجعة الداخلیة وإدارة الرقابة واإلشراف على أداء وأنشطة المراجع الداخلي  )۹

 التوصیة لمجلس اإلدارة بتعیین مدیر وحدة المراجعة الداخلیة  )۱۰

، بعد التحقق من التوصیة لمجلس اإلدارة بترشیح مراجعي الحسابات وعزلھم وتحدید أتعابھم وتقییم أدائھم. )۱۱

 العمل وشروط التعاقد. استقاللھم ومراجعة نطاق

، مع األخذ في وعدالتھ، ومدى فعالیة أعمال المراجعة  وموضوعیتھالتحقق من استقالل مراجع الحسابات  )۱۲

 االعتبار القواعد والمعاییر ذات الصلة.
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والتحقق من عدم تقدیمھ أعمال فنیة أو إداریة تخرج عن نطاق  وأعمالھ،مراجع الحسابات مراجعة خطة  )۱۳

 ال المراجعة.أعم

 بشأنھا.اتخذ دراسة تقریر مراجع الحسابات ومالحظاتھ على القوائم المالیة ومتابعة ما  )۱٤

 ذات العالقة التحقق من التزام الشركة باألنظمة واللوائح والسیاسات والتعلیمات )۱٥

 مراجعة نتائج تقاریر الجھات الرقابیة والتحقق من اتخاذ الشركة اإلجراءات الالزمة بشأنھا. )۱٦

إلى مجلس  مرئیاتھاوتقدیم  ،العالقةذات مراجعة العقود والتعامالت المقترح أن تجریھا الشركة مع األطراف  )۱۷

 اإلدارة.

الرفع  إلى المجلس بما تراه من مسائل ترى ضرورة اتخاذ إجراء بشأنھا ، وإبداء توصیاتھا باإلجراءات التي  )۱۸

 یتعین اتخاذھا.

 عة ومجلس اإلدارة: حدوث تعارض بین لجنة المراجرابعا 

إذا حصل تعارض بین توصیات لجنة المراجعة وقرارات مجلس اإلدارة ، أو إذا رفض المجلس األخذ بتوصیة 

اللجنة بشأن تعیین مراجع  حسابات الشركة وعزلھ وتحدید أتعابھ وتقییم أدائھ أو تعیین المراجع الداخلي ، فیجب 

   أخذه بھا.راتھا، وأسباب عدم تضمین تقریر مجلس اإلدارة توصیة اللجنة ومبر

 : تقدیم الملحوظات خامسا 

آلیة تتیح للعاملین في الشركة تقدیم ملحوظاتھم بشأن أي تجاوز في التقاریر المالیة أو غیرھا تقوم اللجنة بوضع 

 تحقیق مستقل یتناسب مع حجم الخطأ أو التجاوز. بإجراءاآللیة وعلى اللجنة التحقق من تطبیق ھذه  ،بسریة

 : صالحیات لجنة المراجعة  سادسا
 للجنة المراجعة في سبیل أداء مھامھا :   

 حق االطالع على سجالت الشركة ووثائقھا )۱

 أن تطلب أي إیضاح من أعضاء مجلس اإلدارة أو اإلدارة التنفیذیة )۲

و تعرضت أ عملھااإلدارة مجلس أعاق أن تطلب من مجلس اإلدارة دعوة الجمعیة العامة للشركة لالنعقاد إذا  )۳

 سیمة.الشركة ألضرار أو خسائر ج
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 أعضاء اللجنة وبدالت : مكافآت  سابعا

 لایر بدل حضور عن كل جلسة من جلسات االجتماع ۳٫۰۰۰یستحق العضو مبلغ  )۱

 لایر  ٥۰٫۰۰۰یستحق العضو مكافأة سنویة قدرھا  )۲

 النشر والنفاذ:    ثامنا

بھا من قبل الشركة اعتبارا من تاریخ اعتمادھا من قبل الجمعیة تزام وااللیتم العمل بما جاء في ھذه الالئحة  )۱

  . العامة

دارة، وموافقة الجمعیة على اقتراح من مجلس اإل بناءً إال ھذه الالئحة، على ال یتم تعدیل أو إضافة أي مواد  )۲

 العامة العادیة للشركة.

 .اإللكترونيیتم نشر ھذه الالئحة على موقع الشركة  )۳

 

 

 

 تاریخ االعتماد  الموافقة  التوصیة  المراجعة  االعداد  اسم السیاسة 
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