
 

 م(2022يونيو  30 تاريخ اعتماد الجمعية العامة) الثالثر اصداإل - الئحة عمل لجنة المراجعة 
  
Page 1 of 9 
 

 الئحة عمل لجنة المراجعة
 

 

  الغرض والدور

القوائم و، وذلك لتعزيز دقة ونزاهة التقارير البيانات المالية مراجعةتأكد من وجود آلية لإلشراف على لجنة المراجعة في اليتمثل الهدف الرئيسي ل
قوم لجنة ، إضافةً إلى ذلك تللقوانين واللوائح المطبقة)"الشركة"( والتأكد من امتثالها  شركة الزوردي للمجوهراتالصادرة عن والبيانات المالية 

 في الشركة.و نظم إدارة المخاطر  ةالداخلي وفعالية بيئة الرقابةالمراجعة بالتحقق من سالمة 

مسؤوليات وواجبات  دوتحدي ،لجنة المراجعة )"اللجنة"( تشكيلقواعد ومعايير تحديد هو "( ئحةلالالجنة المراجعة )" الئحة عملإن الهدف من 
مع  اشىيتمبما  لجنة بشركة الزوردي للمجوهرات وتحديد آليات تواصل اللجنة مع المساهمين ومجلس اإلدارة )"المجلس"( واإلدارة التنفيذيةال

 ما نص عليه نظام الشركة األساسي.

مبادرات  مجلس اإلدارة واإلدارة من خالل تقديم المشورة والتوجيه بشأن مدى كفاية  اللجنة بقرار من الجمعية العامة العادية ، وتساعديتم تشكيل 
 من أجل: المنظمة

 القيم واألخالق.• 

 هيكل الحوكمة.• 

 إدارة المخاطر.• 

 إطار الرقابة الداخلية.• 

 دققين الخارجيين ومقدمي التأكيد اآلخرين.اإلشراف على نشاط التدقيق الداخلي والم• 

 البيانات المالية وتقارير المساءلة العامة.• 

فيما يتعلق بكفاية  الموضوعيالمشورة والتوجيه  بشكل عام ، تقوم لجنة التدقيق بمراجعة كل بند من البنود المذكورة أعاله وتقدم لمجلس اإلدارة
 .الواجب تحقيقها في تأدية مجلس اإلدارة لمهامهوكيفية عمله والتحسينات اإلدارة وفعالية 

، في إطار أداء  المراجعة مساهمين ، وهي مسؤولة أمام الجمعية العامة . يجوز للجنةمنبثقة من الجمعية العامة لللجنة  لجنه المراجعةتعتبر 
 مهامها ، أن تطلب أي توضيح أو بيان من أعضاء مجلس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية.

وكذلك أعمال الشركة وعملياتها والمخاطر  أن يفهم طبيعة مهماتهاكل عضو من أعضاء اللجنة على اللجنة من أداء دورها بفعالية، مكين ولت
كما إن أعضاء  ، دون المساس بالصالحيات الممنوحة لها بموجب هذه الالئحة.إن دور اللجنة هو اإلشراف والرقابةلالئحةبأعمالها.  المرتبطة

 ياللجنة ليسوا موظفين بدوام كامل في الشركة، وقد يكون أو ال يكون جميع أعضاء اللجنة محاسبين أو مراجعيين ممارسين للمهنة أو خبراء ف
 مجاالت المحاسبة أو المراجعة.

المالية واإلفصاحات الصادرة عن الشركة كاملة وبالتالي، ليس من واجبات اللجنة إجراء عمليات التدقيق أو المراجعة للتأكد من أن البيانات 

 مراجعي الحساباتودقيقة وتتماشى مع القواعد والمعايير المحاسبية ومتطلبات النظم واللوائح المعمول بها. وإنما هي مسؤوليات اإلدارة و

 الخارجيين.

. الوظيفية ياتعلى جميع المستووكيفية تطبيقها ة وإجراءاتها بسياسات الشرك االلتزام الداخلي  تحسين تعمل على اللجنة  وبناًء على ما سبق، إن

يين، أثناء الخارج مراجعي الحساباتتعمل اللجنة على االحتفاظ بعالقات عمل فعالة مع مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية والمراجعين الداخليين و

 .قيام اللجنة بواجباتها

 

 الموارد والسلطة

 ، فإن اللجنة مخولة من قبل الجمعية العامة العادية بما يلي:لالئحةمن أجل قيام بالمسؤوليات المنصوص عليها في هذا 

 مراجعة سجالت الشركة ومستنداتها. .1

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

كة شرتكبدت للجمعية العامة إذا تمت عرقلت أو قيد أنشطته اللجنة من قبل المجلس أو إذا  اجتماعبالدعوة لعقد  اإلدارةمجلس  مطالبة .3

 الزوردي خسائر جوهرية أو أضرار جسيمه.

 . لمختصيناوللجنة أيضا سلطة تعيين الخبراء المستقلين والحصول على االستشارات القانونية والمحاسبية واالستشارات الفنية األخرى من 

تحدد اللجنة حجم التمويل الالزم لدفع تعويضات واتعاب مراجعي الحسابات الخارجيين بغرض تقديم خدمات المراجعة وإصدار تقرير المراجعة 
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مد مجلس . ويعتوالمشورة إلى اللجنة اتعاب أي مستشارين قانونيين ومحاسبين مستقلين آخرين يتم تعيينهم لتقديم االستشارات السنوية. وكذلك

  اإلدارة ميزانية اللجنة االزمة لتعيين استشاريين مستقلين.

راجعي ممع أي مدير أو موظف في الشركة أو الشركات التابعة لها، أو المستشار القانوني الخارجي للشركة، أو  جتماعويجوز للجنة أن تطلب اال

 اللجنة.الخارجيين للشركة أو مقابلة اللجنة أو أي عضو من أعضاء  الحسابات

 

 التعيين والتكوين والمؤهالت

لى ع تتكون اللجنة من ثالثة أعضاء على األقل والتزيد عن خمسة أعضاء تعينهم الجمعية العامة لمدة تتزامن مع مدة عضوية مجلس اإلدارة.
 أن يكون من بينهم عضو مستقل على األقل.

 ضمن فريقعمل كان يأي شخص يعمل أو  وكذلكإن أعضاء مجلس اإلدارة التنفيذيين ورئيس مجلس اإلدارة غير مؤهلين لعضوية اللجنة. 
يكون عضو واحد على األقل من يجب أن اإلدارة المالية للشركة أو اإلدارة التنفيذية أو المراجع الخارجي للشركة خالل العامين السابقين . و

 نة عضوا مستقال.أعضاء اللج

 :على أعضاء اللجنة أن يستوفوا الشروط التالية

 بالكفاءة المطلوبة. بمسؤولياتهم  من القيام لتمكينهم  ةمالئمال من ذوي الخبرة والدرايةمؤهلين واللجنة يجب أن يكون أعضاء  .1

 المالية والمحاسبية.بالشئون  مختصيجب أن يكون عضو واحد على األقل من أعضاء اللجنة  .2

 ينتخب األعضاء رئيسا فيما بينهم ما لم تعينه الجمعية العامة. .3

 غيرهم.من فيما بينهم أو سواء ينتخب األعضاء أيضا سكرتيراً للجنة  .4

اللجنة، ينتخب األعضاء الحاضرين رئيسا مؤقتا  اجتماععن اللجنة رئيس وإذا تغيب اللجنة.  اجتماعات يترأس الرئيس، عند حضوره، جميع 
 .جتماعفيما بينهم خالل اال

 لسلطتها االستنسابية. وفقاً أو استبدال أعضاء اللجنة  عزليجوز للجمعية العامة العادية وفي جميع األحوال 

، بناء على توصية من المنصب شغورن يوما م 40في غضون عضوا مؤقتا اإلدارة مجلس منصب أحد أعضاء اللجنة شاغرا، يعين وإذا أصبح 

العضو  يينلتع ،لها بعد أن يصبح المنصب شاغرا اجتماععلى أن يعرض هذا التعيين على الجمعية العامة فى أول  ،لجنة الترشيحات والمكافآت

  .االعتباربعين والمكافآت توصية لجنة الترشيحات بعلى أن تأخذ  الدائم

 إجراءات التعيين

 أعضاء لجنة المراجعة، يتم اتباع اإلجراءات التالية:عند تعيين 

 لجنة المراجعة الى الجمعية العامة العادية للتعيين.لعضوية يقوم مجلس اإلدارة بترشيح ثالثة أعضاء  .1

أعضييياء لجنة المراجعة يمتلكون المهارات الالزمة، بشيييكل المرشيييحين تختص لجنة الترشييييحات والمكافآت بتقييم ما إذا كان  .2

 أو جماعي. فردي

اللجنة، يتوجب على لجنة الترشييحات والمكافآت القيام بالتنسييق مع إدارة أعضياء في حال عدم توفر المهارات المطلوبة لدى  .3

الموارد البشييييرية في الشييييركة، ليتم تحديد المرشييييحين المناسييييبين )من داخل أو خارت المجلس( الذين تتوفر لديهم المهارات 

 يتعين شغلها. المرشحين أكثر من عدد الوظائف الشاغرة التي الالزمة. على أن يكون عدد

 يتعين على مجلس اإلدارة التوصية بقائمة المرشحين لتعيينهم كأعضاء لجنة المراجعة. .4

 تختص الجمعية العامة بالموافقة على تعيين كافة أعضاء لجنة المراجعة. .5

  مدة العضوية

 تتزامن مدة عمل اللجنة مع مدة عمل مجلس اإلدارة. 

وإذا ما تم تعيين أي عضييييييو خالل مدة عمل اللجنة، فيتعين أن تتزامن مدة عضييييييويته مع مدة عمل اللجنة ما لم يتم تعيينه لمدة أقل. 

ءات التعيين المنصوص عليها ويجوز إعادة تعيين أعضاء اللجنة مرة أخرى بعد انتهاء مدة عمل اللجنة، وذلك من خالل اتباع إجرا

 في هذا المستند.
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  إنهاء العضوية 

 عضو من أعضاء لجنة المراجعة بقرار من الجمعية العامة في الحاالت التالية: أي يجوز إنهاء عضوية .1

 .عدم استيفاء عضو اللجنة ألي من المتطلبات/ المسؤوليات الواجبة عليه، أو عدم استيفائه لشروط التعيين 

  األهلية القانونية.فقدان 

 حسب الصالحيات الممنوحة للمجلس، يجوز للمجلس قبول استقالة أي عضو من أعضاء لجنة المراجعة. .2

 

 تعيين رئيس اللجنة

أو عضو  يقوم أعضاء لجنة المراجعة بانتخاب رئيساً للجنة المراجعة بأغلبية األصوات، وقد يكون رئيس اللجنة عضو غير تنفيذي

 . مستقل

 رئيس اللجنةمهام 

 اتها بكفاءة.اجتماعاإلشراف على عمل اللجنة وعقد  .1

ات في تاريخ ومكان مخصيييييص جتماعات ودعوة كافة األعضييييياء لالجتماعالتعاون مع األعضييييياء لوضيييييع واعتماد أجندة اال .2

 ات اللجنة.جتماعال

 إلى المجلس.ضمان تقديم كافة البنود التي تتطلب االعتماد من قبل اللجنة أو رفع توصيات اللجنة  .3

 ضمان أن كافة الموضوعات المطروحة أمام اللجنة ترافقها المعلومات الكافية لتمكين اللجنة من اتخاذ القرارات بشأنها. .4

 التحقق من أن الجهات االستشارية يتمتعون باالستقاللية التامة باإلضافة إلى تأهيلهم بالشكل المناسب. .5

 ى اإلدارة العليا حسبما يكون ذلك مطلوبًا من قبل المجلس.ضمان أن اللجنة يمكنها الوصول مباشرة إل .6

 تمثيل اللجنة أمام المجلس أو الجمعية العامة أو أي طرف آخر لمناقشة المسائل المختصة فيها. .7

 تمثيل لجنة المراجعة في المسائل المهمة لضمان مدى مقدرة إدارة المراجعة الداخلية على تنفيذ مهامها ومسؤولياتها. .8

 أعضاء اللجنة باإلجراءات والقرارات المتخذة لمعالجة المسائل العاجلة ذات العالقة بإدارة المراجعة الداخلية.إبالغ  .9

 

 تعيين أمين سر لجنة المراجعة

الفريق اإلداري بالشركة أو من خالل طرف ثالث، ليكون مسؤواًل بين أعضاءها أو تقوم لجنة المراجعة بتعيين أمين سر للجنة من 

تنفيذ توصياتها وقراراتها وخطط عملها. وتكون مدة  وتسهيل/ ات اللجنة، وإعداد السجالت والوثائق ومتابعةجتماعالتحضير العن 

 عمله هي نفس مدة عمل اللجنة إال إذا ما تم تعيينه لمده زمنية أقل، ويجوز إعادة تعيينه مره أخرى بعد انتهاء مده تعيينه األصلية.

 المراجعةمهام أمين سر لجنة 

العمل كنقطة اتصال رئيسية ومصدر للمعلومات، وتقديم االستشارة والتوجيه ألعضاء اللجنة فيما يتعلق بأنشطة الشركة، من  .1

 أجل دعم عملية اتخاذ القرار.  

 اطالع أعضاء اللجنة على كافة المعلومات ذات الصلة التي تم النظر فيها أثناء اتخاذ القرار. .2

لجنة وإدارتها وضييييييمان كفايتها لتلبية التغيرات في أعمال الشييييييركة والمتطلبات التنظيمية، وتحديد أي الحفاظ على الئحة ال .3

 تغييرات مطلوبة في الالئحة للنظر فيها. 

إعداد خطابات المراسييييييالت عند الترتيب مع رئيس اللجنة حسييييييب الحاجة ، وتوجيهها إلى أعضيييييياء اللجنة ومجلس اإلدارة  .4

 ات اللجنة.جتماعوهذا يشمل إجراء االتصاالت المطلوبة لجدولة/ الدعوة الواألطراف ذات الصلة. 

 اتهم.اجتماع تجهيز المعلومات التي يحتاجها أعضاء اللجنة خالل  .5

ات اللجنة وتعميمها على أعضييياء اللجنة ، قبل أسيييبوع واحد على األقل اجتماع مسييياعدة رئيس اللجنة في إعداد جداول أعمال  .6

 .اجتماع من موعد ال
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 نة.ات اللجاجتماعدعوة األطراف ذات العالقة بما في ذلك الجهات االستشارية والمستشارين القانونيين أو أي طرف آخر في   .7

( أيام عمل. ويتعين على أمين السر 5وتعميمه على جميع أعضاء اللجنة للموافقة عليه خالل خمسة ) اجتماع إعداد محضر ال .8

( عمل في الحاالت التي تتطلب االنتهاء بشييكل سييريع حسييبما يقرره رئيس اللجنة، 3) /خالل يومي اجتماع إرسييال محضيير ال

 ما يلي: اجتماع ويتعين أن يتضمن محضر ال

 جتماعتاريخ ورقم اال               

 جتماعمكان  اال           

   )أسماء الحضور والوكالء )الموكلين بالحضور نيابة عن األعضاء 

  جتماعالغير حاضرين لالبيان أسباب غياب األشخاص. 

              الموضوعات المطروحة والمناقشات 

            جميع القرارات المتخذة والتوصيات المتخذة 

  التحفظات التي أبداها األعضاء الحاضرون على أي من القرارات أو التوصيات الصادرة عن اللجنة 

ات التي يتم إرسالها من قبل أمين سر لجنة المراجعة خالل سبعة إلى عشرة اجتماع تقوم لجنة المراجعة بإبداء مرئياتها على محاضر ال .9

( أيام من استالم 10. وفي حالة عدم استالم أمين سر اللجنة أية مالحظات أو مرئيات خالل عشرة )اجتماع ( أيام عمل من تاريخ ال7-10)

ات، جتماعا المحاور التي تمت مناقشتها وقرارات اللجنة في محاضر ال مسودة المحضر، يعتبر بمثابة إقرار بالموافقة. يتم تدوين كافة

يقوم سكرتير اللجنة بتحديث مسودة محضر الجلسة بناء على تعليقات األعضاء ويرسلها بالتعليقات الموجهة إلى الرئيس وأعضاء اللجنة و

 وأعضاء لجنة المراجعة وأمين سر لجنة المراجعة.رئيس قبل من  المحاضر النهائية وتوقيعها اعتماديتم   للمراجعة واالعتماد.

 االحتفاظ بالنسخة النهائية الموقعة من المحضر مرفقة بالوثائق والمراسالت ذات الصلة في ملف خاص. .10

توثيق وتحديث خطط العمل المقترحة من قبل اللجنة، مع تحديد المسييؤوليات والشييخص المسييؤول والتاريخ المسييتهدف للتنفيذ،  .11

 ل تتبع المسائل الغير مغلقة والمتعلقة بقرارات اللجنة .وذلك لتسهي

 تعميم قرارات/ محاضر اللجنة على الجهات المعنية. .12

 متابعة المسائل الغير مغلقة والمواضيع التي سيتم عرضها على اللجنة . .13

 وتوصياتها.إبالغ رئيس اللجنة بأي معوقات تحول دون عمل اللجنة، بما في ذلك أي تأخير في تنفيذ قراراتها  .14

 ات اللجنة إلى مجلس اإلدارة من خالل أمين مجلس اإلدارة .اجتماعإرسال كافة محاضر  .15

التنسيييق المسييتمر مع أمانة سيير مجلس اإلدارة لرفع توصيييات اللجنة وغيرها. والتواصييل بانتظام مع سييكرتير مجلس اإلدارة  .16

لس، والحصول على المصادقة من قبلهم عند الحاجة ومعالجة إلبقاء مجلس اإلدارة على علم بجميع األنشطة ذات العالقة بالمج

 أي مخاوف / توجيهات محددة من مجلس اإلدارة / سكرتير المجلس.

 ات مع مع اإلدارة او أي طرف آخر. جتماعااللتزام بالمحافظة على سرية المعلومات وعدم مشاركة ما يدور في اال .17

 

 ات والنصاب القانونيجتماعاال

وتجتمع شهور  4ات اللجنه اجتماعويجب اال يتجاوز االطار الزمني بين  تجتمع اللجنة أربع مرات على األقل في السنة أو أكثر حسب االقتضاء. 
ات اللجان إما شخصيًا أو من خالل اجتماعتعقد  من مراجعيين الحسبات الخارجيين والمراجع الداخلي للشركة. ل اللجنة بشكل دوري مع ك

 .استخدام تقنيات االتصال الحديثة مثل مكالمات الفيديو

وتجتمع اللجنة أيضا إذا طلب ذلك رئيس اللجنة، واثنان من أعضاء اللجنة، ورئيس مجلس اإلدارة، والمراجع الداخلي، والمراجع الخارجي 
ئول عن المدير المس وأ، التنفيذية اإلدارة ،من أعضاء ات اللجنة حضور أياجتماعقد تتطلب و .بحسب ما تقتديه الحاجةللحسابات في أي وقت 

الخارجيين وغيرهم لحضور  مراجعيين الحسابات وأ(، مختصة بالمراجعة الداخليةالمراجعة الداخلية )في حالة االستعانة بمصادر خارجية 
 ، حسب االقتضاء.بمهام اللجنة ات وتقديم المعلومات ذات الصلةجتماعاال

 لقى اللجنة تقارير منتظمة عن المسائل التالية على سبيل المثال ال الحصر:ومن المتوقع أن تت

 .نالخارجي المراجعينتقارير  .1

 .ةالداخلي المراجعةتقارير  .2

 .للنظم والوائح اإلمتثال مراجعةتقارير  .3

 تقارير إدارة المخاطر.  .4

 إلخ .تقارير األمن واالحتيال. .5
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ينما بلجنة المراجعة. ويكون لكل عضو في اللجنة صوت واحد.  أغلبية أعضاءبحضور للجنة  اجتماعيكون النصاب القانوني لصحة أنعقاد أي 
يرجح الجانب الذي صوت له الرئيس في حالة تعادل األصوات )أي إذا كانت األصوات على قرار معين متساوية في العدد، يكون للرئيس صوت 

  إضافي واحد(.

األصوات. ولن يكون األعضاء المعارضين مسؤولين عن ما اتخذ من قرارات إذا كانوا قد سجلوا اعتراضهم تصدر جميع قرارات اللجنة بأغلبية 
في منتصف الجلسة ال يشكل مبرر للدفع بعدم المسؤولية ما لم يتم  جتماعالمعتمد. أن غياب أو ترك اال جتماعصراحة على القرار في محضر اال

 وقد تصدر قرارات اللجنة حضورياً أو بالتمرير.   قرار.إثبات أن العضو لم يكن على بينة من ال

 

اتها. على أن يتم دعوة هؤالء األفراد من خالل الرئيس التنفيذي للشركة اجتماعللجنة صالحية دعوة أي مدير تنفيذي أو موظف بالشركة لحضور 
 "(.)"الرئيس التنفيذي

 

 التهيئة

من أجل التأكد من أنهم على دراية كافية بغرض ومسؤوليات وممارسات اللجنة من خالل تدريب ينبغي أن يخضع األعضاء الجدد باللجنة لعملية 

، ونسخة من دليل حوكمة الشركة ومدونة قواعد السلوك، باإلضافة إلى أي معلومات عن لالئحةتزويد األعضاء الجدد باللجنة بنسخة من هذا 

 لجنة.األمور الرئيسية التي تقع ضمن صالحيات واختصاصات ال

 

 المكافآت 

عضاء أوبالنظر إلى المهام التي يؤديها أعضاء اللجنة، باإلضافة إلى وظائفهم كأعضاء في مجلس اإلدارة أو اللجان التي يشكلها المجلس، يستحق 
ن  أعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة منه والمعتمدة م مكافأةاللجنة أجرا إضافيا عن تعينهم كأعضاء بلجنة المراجعة يتم تحديده وفقاً لسياسة 

 الجمعية العامة.

ألمين  مكافأةترح اللجنة . كما تقوالمكافآتيستحق رئيس اللجنة أتعابا إضافية، باإلضافة إلى مكافأته كعضو باللجنة وفقاً لتوصية لجنة الترشيحات 
 سر اللجنة وتعتمد من قبل مجلس اإلدارة.  

 

 ات والمهامالمسؤولي

 ينبغي على اللجنة لتحقيق واجباتها ومسؤولياتها القيام بما يلي:

 

 فيما يتعلق بمراجعي الحسابات الخارجيين 

عد التأكد من وتحديد مكافآتهم وتقييم أدائهم ب عزلهمخارجيين والحسابات ال  تعيين مراجعيفيما يتعلق بمجلس اإلدارة ل تقديم توصيات اللجنة .1

 .التعاقد معهماستقالليتهم ومراجعة نطاق عملهم وشروط 

والمعايير المبادئ ، مع مراعاة أعمال المراجعةومدى فعالية الخارجي وموضوعيته ونزاهته  الحساباتمراجع التحقق من استقاللية  .2

 .المحاسبية المعمول به

الخارجيين فيما يتعلق  مراجعي الحساباتذلك حل الخالفات بين اإلدارة و الخارجيين )بما في ي الحساباتمراجعاإلشراف على عمل  .3

 ( والمسؤولية المباشرة عن ذلك من أجل إعداد تقرير المراجعة أو األعمال ذات الصلة.ةالمالي بالتقارير

وعد تجاوزها نطاق ومنهجية أنشطة المراجعة تحديد الخارجى للشركة و الحسابات مراجعمع بالتعاون والتنسيق المراجعة خطة تحديد  .4

 لنطاق المراجعة المحدد لها. 

 أستفسارات مراجع حسابات الشركة.على اإلجابة  .5

وصية والتن الخارجي الحساباتمراجعي  المراجعة التي يقدمها جميع خدمات لمراجعة المسبقة بال لما لها من صالحياتتقوم لجنة المراجعة  .6

 )الموافقات النهائية لهذه الخدمات تقع على عاتق مجلس اإلدارة(.لمجلس اإلدارة 

ن والتي يجب اإلفصاح عنها في الحسابات الخارجي  المراجعة التي يقدمها مراجعيأعمال غير اآلخرى مراجعة واعتماد جميع الخدمات  .7

 التقارير الدورية.

 راجعيممن وقت آلخر فيما يتعلق بتعيين توجيهات الصادرة عن هيئة السوق المالية وكذلك أية تحديثات يتم إصدارها تنفيذ التعليمات وال .8

 الخارجيين. الحسابات

 على البيانات المالية ومتابعة اإلجراءات المتخذة بشأنها.  الحسابات الخارجيين ومالحظتهم  مراجعيمراجعة تقارير  .9

 مراجعي الحسابات الخارجية للشركة. أداءالسنوية المراجعة ال  .10
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 فيما يتعلق بالبيانات المالية

الخارجيين بما في ذلك اإلفصاحات الواردة في )تقرير  مراجعي الحساباتمراجعة ومناقشة البيانات المالية المرحلية للشركة مع اإلدارة و  .1
 قانوني.لبما في ذلك تعليقات المراجع ا - األولية المراحليةوتقارير مدققي الحسابات الفصلية عن البيانات المالية. اإلدارة(  مجلس نشاط

 نيابة عن مجلس اإلدارة قبل تقديمها إلى المساهمين أو أي جهة حكومية أو الجمهور.الفصلية البيانات المالية إعتماد   .2

عي مراجرير نشاط اإلدارة" مع اإلدارة ة المدققة للشركة بما في ذلك اإلفصاحات الواردة في "تقمراجعة ومناقشة القوائم المالية السنوي .3
الخارجيين قبل عرض هذه البيانات على مجلس اإلدارة للموافقة عليها. وستقدم اللجنة رأيها وتوصياتها إلى المجلس فيما يتعلق  الحسابات

 بهذه البيانات لضمان نزاهتها وشفافيتها.

 المطلوب إدراجها في القوائم المالية وفقا لجميع المتطلبات التنظيمية. اإلفصاحاتعة واعتماد مراج .4

 أي قضايا مهمة أو غير مألوفة في التقارير المالية. ودارسة تحليل .5

مة، عادلة ومتوازنة ومفهو إبداء الرأي الفني، بناًء على طلب مجلس اإلدارة، بشأن ما إذا كان تقرير مجلس اإلدارة والبيانات المالية للشركة .6
 .هاتستراتيجيها، ونموذت أعمالها، واوأن تحتوي على معلومات تسمح للمساهمين والمستثمرين بتقييم المركز المالي للشركة، وأدائ

 الخارجيين: مراجعي الحساباتالمراجعة الدورية، بشكل منفصل مع كل من اإلدارة و .7

 الخارجيين فيما يتعلق بإعداد البيانات المالية. ساباتمراجعي الحأي اختالف جوهري بين اإلدارة و 

   أثناء عملية المراجعة )بما في ذلك أي قيود على نطاق العمل أو الوصول إلى  الخارجين مراجعي الحساباتوجهت أي صعوبات
 المعلومات المطلوبة(.

 رد اإلدارة على كل مما سبق 
 :حول المسائل التالية حضور اإلدارة دونبشكل دوري  الخارجيين مراجعي الحساباتمناقشة  .8

 اح لشركة وممارسات اإلفصالمستخدمه من جانب امقبولية المبادئ المحاسبية مدي مالئمة وبشأن جودة التقارير المالية والفنية  أرائهم
 .للشركة المالية التقارير إعداد المالي، كما هو مطبق في

  .اكتمال ودقة البيانات المالية للشركة 
 مراجعي الحساباتمناقشة التغيرات المقترحات لكالً من،  وة وممارسات اإلفصاح المالي للشركة يمبادئ المحاسبئمة المدي مال 

 .المقترحتغيرات الأي واألخذ بعين األعتبار الموافقة  ن أو اإلدارة أو المراجع الداخلي،الخارجي
 شركة أو أي شخص يتولى مهامه أو مسؤول المراجعة الخارجي للشركة.بدقة في أي قضايا يثيرها المدير المالي لل والدراسة التحقيق  .9

لبيانات على ا جوهري أو التزامات بالوائح والقوانين المعمول بها، حسب اإلقتضاء، قد يكون لها تأثير مراجعة أي أمور قانونية أو تنظيمية .10

، بما في ذلك التغيرات الهامة في المعايير أو القواعد ونية للشركة الخارجيين واإلدارة القان مراجعي الحساباتمع اإلدارة و المالية للشركة

 المحاسبية.

 دراسة التقديرات المحاسبية فيما يتعلق بالمسائل الهامة الواردة في التقارير المالية.  .11

 بشأن أية توصيات. افدارةلمجلسبية المعمول بها وتقديم المشورة مراجعة السياسات المحاس .12

قتضيات مطبيعة أنشطة وتوافق هذه السياسات من فترة إلى أخرى مع ثبات واإلستفسار عن تطبيق السياسات المحاسبية للشركة ومدى  .13

 التي قد يكون لها تأثير جوهري على البيانات المالية للشركة.والشركة، 

 في الوضع المالي أو عمليات الشركة.مراجعة ومناقشة جميع اإلفصاحات التي تصدرها الشركة بشأن أية تغييرات جوهرية  .14

لسنوية امراجعة العادية في البيانات المالية السنوية للشركة من سنة إلى أخرى، وإي فروق غير  حولتفسيرات اإلدارة وتحليل  مناقشة  .15

 .هذه التوصيات علىاإلدارة الخارجيين وتوصياتهم إلى اإلدارة و تعقيب  مراجعي الحساباتلخطابات 

 ق بأعمال المراجعة والرقابة الداخلية فيما يتعل

 اإلشراف على أعمال المراجعة الداخلية للشركة لضمان فعاليتها في تنفيذ األنشطة والواجبات التي يحددها المجلس. .1

إلدارة ا التوصية للمجلس بتعيين أو استبدال المراجع الداخلي، كما تقوم اللجنة أيضا باستعراض مؤهالت المراجع الداخلي. ويتعين على .2
 التنفيذية إدارة عملية تحديد وتصفية المرشحين المناسبين لهذا المنصب.

 ( سنوات.5وخارجياً كل خمس )داخلياً مراجعة فعالية أعمال المراجعة الداخلية بشكل مستمر  .3

لشركة، التوصيات للمجلس بشأن اختيار افي حال االستعانة بشركة خارجية للقيام بأعمال المراجعة الداخلية، تقوم اللجنة بالمراجعة وتقديم  .4
م اأو االستغناء عنها، واعتماد أتعابها، وعلى اللجنة أيضاً التأكد من عدم وجود أي قيود غير مبررة في اختيار الشركة المستعان بها للقي

 بأعمال المراجعة الداخلية أو استبدالها، أو انهاء خدماتها.

الداخلية عن اإلدارة التنفيذية، وعلى المراجع الداخلي رفع تقاريره وظيفياً الى اللجنة وإدارياً إلى الرئيس التأكد من استقاللية أعمال المراجعة  .5
 التنفيذي.

 اللجنة أو المراجع الداخلي وجوب مناقشتها بعيد عن اإلدارة بشكل منفصل.ترى تقوم اللجنة بصفة منتظمة بمناقشة الموضوعات التي  .6

 جعة الداخلية وكافة التغيرات الرئيسية على الخطة.مراجعة واعتماد خطة المرا .7

 مراجعة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ اإلجراءات التصحيحية فيما يتعلق بالمالحظات المدرجة في هذه التقارير. .8
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 بالتشاور مع المراجع الخارجي والمراجع الداخلي: المهام التاليةتنفيذ تقوم اللجنة ب .9

 واإلجراءات الموضوعة في الشركة لضمان االلتزام بالقوانين إدارة المخاطر ممة هيكل الرقابة الداخلية، ونظاالءمراجعة مدى م ،
واللوائح، بما في ذلك االلتزام بالمعايير الدولية الصادرة عن معهد المراجعين الداخليين بخصوص الممارسة المهنية ألعمال المراجعة 

 الداخلية.

 كوادر بشرية )إن وجدت(.ل إدارة المراجعة الداخليةحاجة ، وحتياجات الشركة على ضوء ميزانيتها وات، مناقشة المسؤوليا 

 ـ:ألمور التاليةجراءات لاإلوضع  .10
  تسلم الشكاوى المتعلقة بالشؤون المحاسبية المقدمة إلى الشركة بخصوص عمليات الرقابة المحاسبية أو المحاسبة الداخلية أو

 بالتدقيق واالحتفاظ بتلك الشكاوى ومعالجتها.الموضوعات المتعلقة 

  تقديم الشكاوى بشأن أي إجراءات محاسبية أو إجراءات مراجعة مشكوك بها من جانب الموظفين بطريقة سرية ودون الكشف عن
 الهوية.

 

 فيما يتعلق بإدارة المخاطر  

وحجم أنشطة الشركة، والتحقق من تنفيذها ومراجعتها وتحديثها وضع استراتيجية وسياسات شاملة إلدارة المخاطر بما يتناسب مع طبيعة  .1
 .بناًء على المتغيرات الداخلية والخارجية للشركة

 تحديد مستوى مقبول للمخاطر التي قد تتعرض لها الشركة والحفاظ عليه والتحقق من عدم تجاوز الشركة له. .2

 .حديد المخاطر التي تهدد استمرارها خالل االثني عشر شهراً القادمةالتحقق من جدوى استمرار الشركة ومواصلة نشاطها بنجاح، مع ت .3

اإلشراف على نظام إدارة المخاطر بالشركة وتقييم فعالية نظم وآليات تحديد وقياس ومتابعة المخاطر التي قد تتعرض لها الشركة؛ وذلك  .4
 .لتحديد أوجه القصور بها

 ي.ضمان مراجعة المخاطر الرئيسية على أساس ربع سنو .5

 تقديم توصيات إلى مجلس اإلدارة بشأن األمور المتعلقة بإدارة المخاطر. .6

 ضمان توافر الموارد والنظم الكافية إلدارة المخاطر. .7

 تلقي تقارير نصف سنوية عن الحوادث والشكاوى والتأكد من أن أي إجراءات تصحيحية تتخذ في أعقاب هذه الحوادث والشكاوى كافية. .8

روري محدد في االستعراضات في أعقاب الحوادث الخطيرة، أو من االستعراضات التي تجريها عمليات المراجعة النظر في أي إجراء ض .9
 الداخلية أو الخارجية والموافقة عليها.

 

 فيما يتعلق باإلمتثال وااللتزام

االت دارة )بما في ذلك اإلجراءات التأديبية( لحمراجعة مدى فعالية نظام مراقبة االلتزام بالقوانين واللوائح، ونتائج أي تحقيقات قامت بها اإل .1

 عدم االمتثال.

 مراجعة نتائج أي تحقيقات قامت بها الهيئات التنظيمية والمالحظات المتعلقة بالمراجعة. .2

 الحصول على تحديثات منتظمة من اإلدارة والمستشار القانوني للشركة فيما يتعلق بمسائل االمتثال. .3
 .المقترح أن تجريها الشركة مع األطراف ذوي العالقة، وتقديم مرئياتها حيال ذلك إلى المجلس مراجعة العقود والتعامالت .4

 

 مسؤوليات أخرى  

التأكد من اتخاذ اإلجراءات التصحيحية أو تقديم التوصيات لمعالجة الشكاوى والقضايا والنزاعات التي تمت إثارتها من قبل أصحاب  .1

 المصلحة في الشركة.

مراجعة أي قرارات إدارية تتطلب الحصول على رأي ثاني من مراجع خارجي آخر غير المعتمد لمراجعة حسابات الشركة، وذلك فيما  .2

 يتعلق بالقضايا المحاسبية الهامة. 

 ضمان استجابة إدارة الشركة لتوصيات المراجع الداخلي في غضون فترة زمنية معقولة. .3

 أي معامالت وفقا لحدود السلطة الممنوحة لها من قبل المجلس. اعتمادف ذات العالقة و مراجعة جميع المعامالت مع األطرا .4

إعداد تقرير لجنة المراجعين للمساهمين والذي يشمل تفاصيل أداء اللجنة مقابل المسئوليات والواجبات المحددة، على أن يحتوي التقرير  .5

 اخلية والمالية ونظم إدارة المخاطر في الزوردي.على توصياتها وآرائها حول مدى كفاية أنظمة الرقابة الد

بشكل دوري، والتوصية للمجلس بالتحسينات التي ترى اللجنة ضرورتها  ه الالئحةعلى اللجنة مراجعة وإعادة تقييم مدى مالءمة هذ .6

 ومالءمتها، وعلى اللجنة تنفيذ هذه المراجعة والتقييم بالطريقة التي توافق عليها الجمعية العامة.

راجعة مدى مالءمة الضوابط المالية والتشغيلية الداخلية في الشركة بالتعاون مع كل من المراجعين الداخليين والخارجيين مع إطالع م .7

 مجلس اإلدارة بالنتائج.
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وعليه، تتعاون لجنة المراجعة مع لجان  التعاون مع اللجان األخرى للمسيييائل المحددة التي تتطلب مشييياركة أكثر من جهة. .8

 المجلس األخرى ألداء مهامها ومسؤولياتها. 

ات ءات اللجنة السابقة ومتابعة القرارات التي تم اتخاذها وتوثيقها، وذلك للتحقق من اتخاذ اإلجرااجتماعمحاضر  مراجعة .9

 الالزمة حيال ما تم مناقشته.

 رفع تقرير لمجلس اإلدارة، حسب الحاجة، إلبالغه بجميع القرارات والتوصيات الصادرة عن اللجنة. .10

 متابعة المسائل التي يحددها المجلس من وقت آلخر. .11

 

 تعارض المصالح بين المجلس ولجنة المراجعة 

عيين أو تبتوصيات اللجنة فيما يتعلق ب األخذبين توصيات اللجنة وقرارات مجلس اإلدارة أو إذا رفض مجلس اإلدارة  تعارضفي حالة نشوء 

 داخلي، يجب أن يتضمن تقرير المجلس توصياتالمراجع المراجع الحسابات الخارجي للشركة أو تحديد مكافآتها أو تقييم أدائها أو تعيين  عزل

 هذه التوصيات.ب األخذب عدم اللجنة ومبرراتها، وأسبا

 ترتيبات تقديم المالحظات

المالية  لبياناتاتمكن موظفي الشركة من تقديم مالحظاتهم بسرية فيما يتعلق بأية أخطاء في المناسبة لترتيبات اإلجراءات والتقوم اللجنة بتطوير 

 أو التقارير األخرى.

الخطأ أو عدم ول حتحقيق مستقل مناسب جهة بحث مستقلة تقوم بإجراء من خالل  تيباتاإلجراءات والترهذه وتفعيل تنفيذ ضمان وتكفل اللجنة 

 ، وأن تعتمد إجراءات المتابعة المناسبة لذلك.الوردة بمالحظات الموظفين الدقة

 اتملكية وحفظ الُمستند

ضمان مالءمة من خالل أمين سر لجنة المراجعة، و بالتعاون مع تعد لجنة المراجعة مسؤولة عن ملكية الئحة اللجنة وحفظها وذلك 

الئحة اللجنة للتغييرات التي تطرأ على أعمال الشييركة والمتطلبات التنظيمية. كما أن اللجنة مسييؤولة عن مراجعة وإعادة تقييم مدى 

لجنة المراجعة بالتوصييييية بأي كفاية الئحة اللجنة مرة واحدة على األقل كل ثالثة سيييينوات أو ما قبل ذلك كلما دعت الحاجة، وتقوم 

 . تغييرات مقترحة لمجلس اإلدارة للمراجعة والموافقة عليها

 

 أحكام عامة 

ال يجوز أن يكون لعضو اللجنة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في األعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة، كما ال يجوز لعضو  •
 ،اللجنة أن يشترك في أي عمل من شانه منافسة الشركة أو أن يتجر في أحد فروع النشاط الذي تزاوله، وإال كان للشركة أن تطالبه بالتعويض

ً لألنظمة أو أن تعتبر الع مليات التي باشرها لحسابه الخاص قد أجريت لحساب الشركة. إال في حال حصول العضو على ترخيص بذلك وفقا
 واللوائح ذات العالقة. 

ال يجوز للشركة أن تقدم قرضاً نقدياً من أي نوع ألعضاء لجنة المراجعة، أو أن تضمن أي قرض يعقده واحد منهم أو أكثر مع الغير،  •
 باطالً كل عقد يتم بالمخالفة ألحكام هذه الالئحة. ويعتبر

ال يجوز ألعضاء لجنة المراجعة أن يذيعوا إلى المساهمين، أو إلى الغير ما وقفوا عليه من أسرار الشركة بسبب مباشرتهم لعملهم،  •
 وإال وجب عزلهم ومساءلتهم عن التعويض.

 

 

 رفع التقارير 

 المساهمين 

يجيب على أية أسئلة ات الجمعية العامة لاجتماع، اإلدارةأو أعضاء مجلس يحضر رئيس اللجنة أو من يفوضه من أعضاء اللجنة يجب أن 
 .مسؤولياتهايطرحها المساهمون فيما يتعلق بأنشطة اللجنة و

 يجب أن يقرأ ملخصاد تقرير لجنة المراجعة، وتكون اللجنة مسئولة أمام الجمعية العامة العادية عن أداء مسؤولياتها المنوطة بها، وتقوم بإعد

 الجمعية العامة. تقرير لجنة المراجعة إمام

على موقع ويقوم مجلس اإلدارة بإتاحة نسخ كافية من تقرير لجنة المراجعة في المركز الرئيسي للشركة ونشرها على الموقع اإللكتروني للشركة 

 عند نشر الدعوة لعقد الجمعية العامة لتمكين المساهمين من الحصول على نسخة منها. شركة السوق المالية السعودية )"تداول"(
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 مجلس اإلدارة 

ات المجلس، بشأن أية مسائل ترى اللجنة أنه يتعين توجيه انتباه اجتماعمن  اجتماعوتقوم اللجنة، من خالل رئيسها، بإبالغ المجلس في كل 
 ذ إجراء من المجلس.المجلس إليها وإلى أية مسألة تتطلب اتخا

 

 اعتماد الميثاق وإدخال التعديالت عليه 

من قبل الجمعية العمومية بناًء على توصية مجلس اإلدارة. وأي تغييرات في الئحة عمل لجنة المراجعة تقترحها اللجنة  لالئحةايتم إعتماد هذه 
تكون هذه الالئحة نافذة من تاريخ إقرارها من الجمعية  أو مجلس اإلدارة يجب أن تتماشى مع األنظمة ذات العالقة والنظام األساسي للشركة.

 العامة.
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