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الئحة عمل لجنة المراجعة

صدرت هذه الالئحة بموجب قرار الجمعية العامة لمساهم ر
الشكة المنعقدة يوم األربعاء  16رجب  1441ـه
ً ي
ر
الموافق 2020/03/11م بناءا عىل اقتاح من مجلس اإلدارة
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ً
وفقا ألحكام الفصل الرابع من نظام ر
الئحة عمل لجنة المراجعة ر
الشكات
لشكة الكثيي القابضة تم إعدادها
وأحكام الفقرة (ج) من المادة ( )54من الئحة حوكمة ر
الشكات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب
القرار رقم ( )2017 -16-8وتاري خ 1438/5/16ـه الموافق  2017/2/13م.
المادة ( )1التعريفات
ر
المعان الموضحة أمامها ما لم يقض سياق النص خالف ذلك:
يقصد بالكلمات والعبارات التالية
ي
الالئحة :الئحة عمل لجنة المراجعة.
الئحة الحوكمة :الئحة حوكمة ر
الشكات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية.
نظام حوكمة الشركات :نظام حوكمة رشكة الكثيي القابضة (الئحة حوكمة رشكة الكثيي القابضة).
الشركة :رشكة الكثيي القابضة.
الشكات ونظام ر
الشكة بموجب أحكام نظام ر
الجمعية العامة :جمعية تشكل من مساهم ر
األساس.
الشكة
ي
ي
مجلس اإلدارة أو المجلس :مجلس إدارة رشكة الكثيي القابضة.
اللجنة :لجنة المراجعة ر يف رشكة الكثيي القابضة.
للشكة ،وباف أعضاء اإلدارة التنفيذية رف ر
اإلدارة التنفيذية  /كبار التنفيذيين :تشمل الرئيس التنفيذي ر
الشكة.
ي
ي
المادة ( )2أهداف الالئحة
تهدف الالئحة إىل توضيح ضوابط وإجراءات عمل اللجنة ،ومهامها ،وقواعد اختيار أعضائها وكيفية ترشيحهم
ر
تعيي أعضاها بشكل مؤقت ر يف حال شغور أحد مقاعد اللجنة.
ومدة عضويتهم ،ومكافآتهم ،وآلية
المادة ( )3تكوين اللجنة ومدتها وشروط العضوية
ر
أ  -تشكل اللجنة بقرار من الجمعية العامة -بناءا عىل اقياح مجلس اإلدارة -من ثالثة أعضاء من المساهمي أو
ر
التنفيذيي،
من غيهم عىل ان يكون من بينهم عضو مستقل عىل األقل وأال تضم أيا من أعضاء مجلس اإلدارة
وأن يكون من بينهم مختص بالشؤون المالية والمحاسبية.
وتنته مع بداية ونهاية دورة مجلس اإلدارة.
ب  -تكون مدة اللجنة ثالث سنوات قابلة للتجديد تبدأ
ي
ج  -ال يجوز ان يكون رئيس مجلس اإلدارة عضوا رف اللجنة ،وال يجوز لمن يعمل أو كان يعمل خالل السنتير
ي
الماضيتي رف اإلدارة التنفيذية أو المالية ر
ر
للشكة ،أو لدى مراجع حساباتها أن يكون عضوا ر يف اللجنة.
ي
ر
ر
الخيات
الت تفرضها الضوابط التنظيمية ذات العالقة يجب أن تتوافر يف عضو اللجنة ر
د  -باإلضافة إىل الشوط ي
والمؤهالت المالئمة ألعمال اللجنة ومهامها ،وأن ر
يليم كذلك بالمتطلبات التنظيمية وسياسات ولوائح ر
الشكة
الخاصة بتعارض المصالح واإلفصاح.
ر
يعي أعضاء اللجنة من بينهم رئيسا.
ـه -
ر
تنته عضوية عضو اللجنة بانتهاء مدتها أو يف أي من الحاالت اآلتية:
و-
ي
-1
-2
-3
-4

الوفاة.
االستقالة.
ر
انتهاء عضويته يف المجلس بالنسبة ألعضاء المجلس.
ر
انتهاء صالحيته لعضوية اللجنة وفقا ألي نظام أو تعليمات سارية يف المملكة.
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ر
 -5عزلة من قبل الجمعية العامة دون إخالل بحق من عزل يف التعويض إذا وقع العزل لسبب غي مقبول أو
ر يف وقت غي مناسب.
 -6إنهاء عضويته من قبل الجمعية العامة لتغيبه عن حضور ثالث اجتماعات متتالية للجنة دون عذر
ر
مشوع بناء عىل توصية من اللجنة.
ر
ز -يجوز لمجلس اإلدارة -عند انتهاء عضوية عضو اللجنة أثناء مدة العضوية ألي من األسباب الموضحة يف
ر
ر
تعيي عضو بديل مؤقت يف اللجنة عىل أن يكون مستوفيا رشوط العضوية وأن يعرض تعيينه عىل
الالئحة-
ر
ر
المعي مدة سلفه.
الجمعية العامة يف أقرب إجتماع لها ألخذ موافقتها عىل ذلك ،ويكمل العضو
ح -تشعر ر
الشكة هيئة السوق المالية بأسماء أعضاء اللجنة وصفات عضويتهم عند تعيينهم وأي تغييات تطرأ
الت حددتها الئحة الحوكمة.
عىل ذلك خالل المدة النظامية ي
المادة ( )4مهام اللجنة ومسؤولياتها
الت تحال إليها من مجلس اإلدارة وترفع توصياتها إىل
الت تختص بها أو ي
أ  -تتوىل اللجنة دراسة الموضوعات ي
المجلس التخاذ القرار بشأنها أو أن تتخذ القرارات إذا فوض إليها المجلس ذلك ،وعىل اللجنة أن تبلغ مجلس
توص بها.
اإلدارة بما تتوصل إليه من نتائج أو تتخذه من قرارات أو
ي
ب  -تختص اللجنة بالمراقبة عىل أعمال ر
الشكة والتحقق من سالمة ونزاهة التقارير والقوائم المالية وأنظمة
يىل:
الرقابة الداخلية فيها ،وتشمل مهام اللجنة بصفة خاصة ما ي
 )1التقارير المالية:
ر
أ  -دراسة القوائم المالية األولية والسنوية ر
للشكة قبل عرضها عىل مجلس اإلدارة وإبداء رأيها والتوصية يف شأنها
لضمان نزاهتها وعدالتها وشفافيتها.
الفت -بناء عىل طلب مجلس اإلدارة -فيما إذا كان تقرير مجلس اإلدارة والقوائم المالية ر
ب  -إبداء الرأي ر
للشكة
ي
للمساهمي والمستثمرين تقييم المركز الماىل ر
ر
للشكة
الت تتيح
ي
عادلة ومتوازنة ومفهومة وتتضمن المعلومات ي
وأدائها ونموذج عملها وإسياتيجيتها.
ج  -دراسة أي مسائل مهمة أو غي مألوفة تتضمنها التقارير المالية.
ر
ر
االليام ف ر
د  -البحث بدقة رف أي مسائل يثيها المدير الماىل ر
الشكة أو
للشكة أو من يتوىل مهامه أو مسؤول
ي
ي
ي
مراجع الحسابات.
ـه  -التحقق من التقديرات المحاسبية ر يف المسائل الجوهرية الواردة ر يف التقارير المالية.
و -دراسة السياسات المحاسبية المتبعة رف ر
الشكة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس اإلدارة ر يف شأنها.
ي
 )2المراجعة الداخلية:
أ  -دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر رف ر
الشكة.
ي
ب  -دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ اإلجراءات التصحيحية للملحوظات الواردة فيها.
ر
واإلشاف عىل أداء وأنشطة المراجع الداخىل وإدارة المراجعة الداخلية رف ر
الشكة ،للتحقق من توافر
ج  -الرقابة
ي
ي
ر
الموارد الالزمة وفعاليتها يف أداء األعمال والمهام المنوط بها.
ر
الداخىل واقياح مكافآته.
بتعيي مدير وحدة أو إدارة المراجعة الداخلية أو المراجع
د  -التوصية لمجلس اإلدارة
ي
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 )3مراجع الحسابات:
اجع الحسابات وعزلهم وتحديد أتعابهم وتقييم أدائهم بعد التحقق من
أ  -التوصية لمجلس اإلدارة بيشيح مر ي
استقاللهم ومراجعة نطاق عملهم ر
وشوط التعاقد معهم.
ر
ب  -التحقق من استقالل مراجع الحسابات وموضوعية وعدالته ،ومدى فعالية أعمال المراجعة ،مع األخذ يف
االعتبار القواعد والمعايي ذات الصلة.
ج  -مراجعة خطة مراجع حسابات ر
الشكة وأعماله ،والتحقق من عدم تقديمه أعماال فنية أو إدارية تخرج عن
نطاق أعمال المراجعة ،وإبداء مرئياتها حيال ذلك.
د  -اإلجابة عن استفسارات مراجع حسابات ر
الشكة.
ر
تمكي مراجع الحسابات من أداء عمله وعدم حجب المعلومات عنه.
ـه  -التحقق من
و  -دراسة تقارير مراجع الحسابات ومالحظاته عىل القوائم المالية ومتابعة ما اتخذ بشأنها.
ر
االليام:
 )4ضمان
أ  -مراجعة تقارير الجهات الرقابية والتحقق من اتخاذ ال ر
شكة اإلجراءات الالزمة بشأنها.
ب  -التحقق من ر
إليام ال ر
شكة باألنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العالقة.
ج  -مراجعة العقود والتعامالت المقيح أن تجري ها ال ر
شكة مع األطراف ذوي العالقة ،وتقديم مرئياتها حيال
ذلك إىل مجلس اإلدارة.
ر
الت
د  -رفع ما تراه من مسائل ترى ضورة اتخاذ إجراء بشأنها إىل مجلس اإلدارة ،وإبداء توصياتها باإلجراءات ي
ر
يتعي اتخاذها.
المادة ( )5اجتماعات الجنة
ر
أ  -تعقد اللجنة اجتماعاتها بصفة دورية عىل أال تقل عن أرب ع مرات خالل السنة المالية للشكة.
ب  -تجتمع اللجنة بناء عىل دعوة رئيسها أو طلب عضوين من أعضائها.
ج  -تجتمع اللجنة بصفة دورية مع مراجع حسابات ال ر
الداخىل ومراجع
الداخىل ،وللمراجع
شكة ومع مراجعها
ي
ي
الحسابات طلب االجتماع من اللجنة كلما دعت الحاجة إىل ذلك.
د  -ترسل الدعوة إىل االجتماع لكل عضو من أعضاء اللجنة قبل خمسة أيام عىل األقل من تاري خ االجتماع
مرافقا لها جدول أعمال االجتماع والوثائق والمعلومات الالزمة ،مالم تستدع األوضاع عقد االجتماع بشكل
ر
طارئ فيجوز يف هذه الحالة إرسال الدعوة إىل االجتماع مرافقا لها جدول أعمال االجتماع والوثائق والمعلومات
الالزمة خالل مدة تقل عن خمسة أيام من تاري خ االجتماع.
ـه  -ال يكون إجتماع اللجنة صحيحا إال بحضور غالبية أعضائها.
ر
ر
و  -إذا أبدى عضو اللجنة تحفظا أو رأيا مغايرا لقرار اللجنة ،فيلزم إثباته يف محض إجتماع اللجنة.
ر
موظف ال ر
شكة ر
أمي ش لها.
ز  -تختار اللجنة من أعضائها أو من
ي
ح  -يتوىل ر
أمي ش اللجنة تنسيق مواعيد اجتماعات اللجنة بشكل سنوي والحرص عىل مناسبة المواعيد
لجميع األعضاء.
ر
ر
وف حال اعياض أي عضو عىل هذا الجدول ،يجب إثبات ذلك يف
ط  -تقر اللجنة جدول أعمالها حال انعقادها ،ي
ر
محض إجتماع اللجنة.
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ي  -لكل عضو ر يف اللجنة حق اقياح إضافة أي بند عىل جدول األعمال.
الت تتخذ فيها
ق  -يجوز لمن تعذر حضوره من األعضاء حضور اجتماعات اللجنة والتصويت عىل القرارات ي
ويعتي حضوره حضورا فعليا.
وسائل التقنية الحديثة
ر
ل  -للجنة دعوة من تراه من غي األعضاء إىل حضور االجتماع دون أن يكون له حق التصويت.
ر
الحاضين.
م  -تصدر اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات األعضاء
المادة ( )6محاضر اجتماعات اللجنة
ر
أ  -يتوىل ر
أمي ش اللجنة توثيق اجتماعات اللجنة وإعداد محاض لها تتضمن ما دار من نقاشات ومداوالت،
ر
ر
الحاضين
وتوثيق توصيات اللجنة ونتائج التصويت ،وحفظها يف سجل خاص ومنظم ،وبيان أسماء األعضاء
ر
ر
الحاضين.
المحاض من جميع األعضاء
الت أبدوها – إن وجدت – وتوقيع هذه
والتحفظات ي
ر
ر
ب  -يرسل ر
أمي ش اللجنة لرئيس وأعضاء اللجنة مسودة محض االجتماع وذلك خالل ( )10عشة أيام عمل
من تاري خ انعقاد االجتماع لالطالع عليها وإبداء مالحظاتهم – إن وجدت – خالل ( )10ر
عشة أيام عمل من
تاري خ اإلرسال .ويرسل بعد ذلك لألعضاء للتوقيع بعد استدراك مالحظات األعضاء – إن وجدت .-
المادة ( )7صالحيات اللجنة
للجنة ر يف سبيل أداء مهامها:
أ  -حق االطالع عىل سجالت ال ر
شكة ووثائقها.
ب  -أن تطلب أي إيضاح أو بيان من أعضاء مجلس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية.
ر
موظف ال ر
شكة.
ج  -أن تطلب االجتماع بمن تراه من
ي
د  -أن تطلب من مجلس اإلدارة دعوة الجمعية العامة لالنعقاد إذا أعاق جلس اإلدارة عملها أو تعرضت ال ر
شكة
ر
ألضار أو خسائر جسيمة.
المادة ( )8تقرير اللجنة
ر
ر
ر
تعد اللجنة تقريرا سنويا عن رأيها يف شأن مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية يف الشكة وعما قامت به من أعمال
أخرى تدخل رف نطاق اختصاصها .ويودع مجلس اإلدارة نسخا كافية من هذا التقرير رف مقر ال ر
الرئيس قبل
شكة
ي
ي
ي
ً
ر
ر
ر
موعد انعقاد الجمعية العامة بواحد وعشون يوما عىل األقل ليويد كل من يرغب من المساهمي به ،ويتىل
التقرير أثناء انعقاد الجمعية العامة.
المادة ( )9حدوث تعارض بين اللجنة ومجلس اإلدارة
إذا حصل تعارض ر
بي توصيات اللجنة وقرارات مجلس اإلدارة ،أو إذا رفض المجلس األخذ بتوصية اللجنة بشأن
تعيي مراجع حسابات ال ر
ر
ر
ر
تضمي
الداخىل ،فيجب
تعيي المراجع
شكة وعزله وتحديد أتعابه وتقييم أدائه أو
ي
وميراتها ،وأسباب عدم أخذه بها.
تقرير مجلس اإلدارة توصية اللجنة ر
المادة ( )10ترتيبات تقديم الملحوظات
ر
ر
ر ر
ر
عىل اللجنة وضع آلية تتيح للعاملي يف الشكة تقديم الملحوظات يف شأن أي تجاوز يف التقارير المالية أو غيها
بشية ،وتتوىل اللجنة التحقق من تطبيق هذه الالئحة عن طريق إجراء تحقيق مستقل يتناسب مع حجم
الخطأ.
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صفحة )  ) 7من ( ) 7

المادة ( )11مكافآت أعضاء اللجنة
ر
دون اإلخالل بالمتطلبات النظامية ذات العالقة والنظام األساس للشكة ،تكون مكافآت أعضاء اللجنة عىل
التاىل:
النحو
ي
ر
ألف ريال لكل عضو من أعضاء اللجنة عن كل اجتماع.
أ  -بدل حضور جلسات يبلغ ( )2,000ي
المادة ( )12النفاذ والنشر
تكون الالئحة نافذة وأي (تعديالت الحقة عليها) – بناء عىل اقياح مجلس اإلدارة – من تاري خ إقرارها من
ر
ر
ر
ر
ون ووفقا ألي متطلبات
الجمعية العامة ،وتقوم الشكة بنشها للمساهمي والجمهور من خالل موقعها اإللكي ي
نظامية تفرضها الجهات المنظمة.

