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 عمل لجنة المراجعة لشركة أسمنت نجران الئحة
 :اهداف اللجنة .1

املتعلقة مبا  افيةاإلشر  مبسؤولياته " ( يف مساعدة جملس اإلدارة على الوفاء جلنة املراجعة ) " جلنة املراجعة اهدافتتمثل 
 : يلي
 محاية أصول الشركة. •
 التسجيل الصحيح للمعامالت واألحداث القائمة.  •
 إعداد معلومات مالية صحيحة وموثقة. •
 اإلشراف ورقابة املخاطر على مستوى املؤسسة إلدارة عمليات الشركة. •
 ملراجعةاواحملاسبة املالية والتقارير والسياسات واإلجراءات وفعالية مهام مراجعة  كفاية وسالمة نظم الرقابة الداخلية ، •

 اخلارجي. املراجعالداخلي و 
 االلتزام بتطبيق املتطلبات القانونية والتنظيمية وسياسات وإجراءات الشركة املعتمدة. •
 كة، و نزاهة البيانات املالية للشركة.كفاية وسالمة السياسات واإلجراءات فيما يتعلق بسالمة وأمن موجودات الشر  •
 اخلارجي واستقالهلما. املراجعالداخلي و  املراجعةأداء وظيفة مراجعة حسابات الشركة من قبل  •
التأسيس واإلشراف على إجياد إطار عمل لتحديد هوية اإلدارة ومراجعة املخاطر، مبا يف ذلك اتفاق قدرة املخاطر  •

 .ر الرئيسية ألعمال الشركة وضمان تنفيذ نظم مالئمة إلدارة تلك املخاطروالتسامح، أيضا حتديد املخاط
 .املسامهة يف استعراض وتقييم املخاطر اإلسرتاتيجية وتلقي تقارير منتظمة عن هذه املخاطر الناشئة •
 التأكد من أن الثقافة االجيابية إلدارة الفرص، ضمن التهديدات وعدم اليقني يف مجيع أحناء الشركة. •

 : قواعد وضوابط عضوية اللجنة .2
 :شكيلالت .2.1
x  جكام وذلك بناء على اقرتاح من جملس اإلدارة وفقا البقرار من اجلمعية العامة العادية للشركة جلنة املراجعة تشكل

سواء من املسامهني أو من غريهم على أن يكون من بينهم عضو مستقل على ( من نظام الشركات 101املادة )
اء جلنة جيب أال يقل عدد أعضاألقل واال تضم ايا من أعضاء جملس االدارة التنفيذيني او رئيس جملس اإلدارة، و 

 املراجعة عن ثالثة واليزيد على مخسة ، ويكون من بينهم خمتص بالشؤون املالية واحملاسبية. 
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x   .ال جيوز ملن كان يعمل لدى مراجع احلسابات خالل السنتني املاضيتني أن يكون عضوا يف جلنة املراجعة 
 : االنتخاب ومدة وشغور المنصب .2.2
x  جملس دورة اء انتهتهم مع عضويتنتهي و  اإلدارة مدة والية جملسعن  أال تزيد فرتة والية "جلنة املراجعة"جيب

مماثلة  كما جيوز للمجلس إعادة ترشيحهم لفرتة او فرتات   ".جلنة املراجعة"عضوية  منأو استقالته الطوعية اإلدارة 
 اخرى

x  حىت وان كانت ذات طبيعة استشاريةعضو عدم القيام بأي عمل فين أو إداري يف الشركة على الينبغي.  
x املربمة حلساب الشركة. لديه مصلحة مباشرة أو غري مباشرة يف العمل أو العقوديكون  أالعضو على ال 

 : العزل واالستقالة .2.3
x  جيوز للجمعية العامة عزل أي عضو يف جلنة املراجعة يف حال توقف ذلك العضو عن تلبية شروط العضوية أو

 خمالفته ألي نظام أو توجيه. 
x ( يوما قبل 30) جيوز لعضو جلنة املراجعة االستقالة من جلنة املراجعة عن طريق تزويد الشركة بإشعار مدته ثالثني

 تاريخ نفاذ مفعول االستقالة. 
x  يعد عضو جلنة املراجعة مستقيال حكما حال ختلفه عن حضور ثالثة اجتماعات متتالية دون تزويد جملس اإلدارة

 بعذر مقبول. 
x  تنتهي عضوية جلنة املراجعة حكما لدى وقوع أي حدث من شأنه أن خيالف شروط أنظمة جلان املراجعة أو هذا

 ذات عالقة. أو أي أنظمة  ظام األساسيالن
x  يتعني على عضو جلنة املراجعة إبالغ الشركة فورا وخطيا بأي تغيري من شأنه أن يؤدي إىل إهناء عضويته يف جلنة

 املراجعة وعدم حضور أي اجتماعات للجنة املراجعة بعد ذلك. 
 : رئيس اللجنة .2.4
o  من األعضاء املستقلنييكون أن 
o تصويت اإلجيايب ألغلبية باليتم اختياره ف تعيني من هذا القبيل أي ذا مل يتمإأو اإلدارة  قبل جملس أن يتم تعيينه من

 اللجنة. 
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o  ال جيوز أن يكون لرئيس جلنة املراجعة أي عالقة باألعضاء اآلخرين يف اجمللس، إما عن طريق القرابة أو من خالل
 يف شركات.  ارتباط يف شراكات أو مشاريع مشرتكة أو ملكية جوهرية

o  .ال جيوز أن يكون لرئيس جلنة املراجعة أي عالقة باإلدارة العليا للشركة 
 سكرتير لجنة المراجعة .2.5
x  للسكرتريكن مي ، كما للحفاظ على سجالت اإلجراءات والقرارات سكرتري للجنةجلنة املراجعة تعيني على جيب 

 للجنةا يف ليس عضوا السكرتريإذا كان  ، اإلدارة ن يكون من خارج جملسأيكون واحدا من أعضاء اللجنة أو أن 
 التصويت.يف أي حقوق فليس له 

x  عن ما يلي:سكرتري اللجنة مسئول 
 و االحتفاظ بسجالت كاملة من اجتماعات اللجنة لغرض إصدار التقارير حول أداء اللجنة جمللس اإلدارة •

 التقرير السنوي للجمعية العامة.
 األطراف املعنيةتعميم قرارات اللجنة إىل  •
 ةاليت تستلزم االمتثال واإلجراءات التنظيميو  انونيةالتنسيق مع اإلدارات املعنية بشأن قرار اللجنة الق •
 إنشاء آلية لتتبع ومتابعة قرارات اللجنة •
 تنفيذ أي مهام أو مسؤوليات أخرى يكلفه هبا رئيس اللجنة أو أي من أعضائها •

 لجنةالمسؤوليات أعضاء    .2.6
x  ما جيب كاألعضاء بذل كل جهد حلضور مجيع اجتماعات اللجنة واملشاركة بفعالية يف املناقشات.  على جيب

 يف حالة غياهبم. كتابيا  إبالغ الرئيس
x  ات سرية ، وجيب أال تنشر معلوم أسرار الشركة املكتسبة من خالل أداء واجباهتمعلى  عضاء احلفاظاألجيب على

 بهن يتم عزل العضو من منصيف مثل هذه احلاالت جيب أ ، و إىل أي طرف آخرللمسامهني من اجلمعية العامة أ
 األضرار املالية النامجة.مسئولية  تحملوي

x شركة حىت عن طريق االستشارات.التنفيذ أي عمل تنفيذي يف عدم أعضاء جلنة املراجعة على  جيب 
x اجملال اخلاص  ومسؤولياهتم، وجيب حتديثها يفعضاء االستمرار يف األداء اجليد يف تنفيذ واجباهتم حيب على األ

 هبا لصاحل الشركة.
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x أن يكونوا صادقني ومستقلني يف أداء عملهم .عضاء جيب على األ 
x  املشاركة يف أي املهن اليت ميكن أن تنتهك مدونة السلوك للشركة أو مبادئه.عدم األعضاء جيب على 
x  قد ، وتلك اليت عرضة إىل تضارب املصاحل مع الشركة اليت هي من املهنال يقبل أي ء أاألعضاجيب على 

 متنعهم من تنفيذ مهامهم بشكل موضوعي.
x  وأي عالقة  ، عمليات الشخصية وطبيعتها اليت يتم تنفيذها مع الشركةالالكشف عن مجيع مطالبني باألعضاء

 شخصية مع جملس اإلدارة واإلدارة التنفيذية.
 :أعمال لجنة المراجعة .3

x  جيب على اللجنة أن تعتمد جدول أعمال سنوي يف االجتماع األول لكل سنة ، ويف كل اجتماع جيب عليها
يكون  وين.القانالنصاب  "جلنة املراجعة"غالبية أعضاء حيقق جيب أن حتديد  موعد االجتماع الذي يليه ، كما 

الجتماع لأغلبية األعضاء عند حضور يتم اختاذ القرار عن اللجنة  واحد. صوت "جلنة املراجعة"لكل عضو يف 
 تعادل األصوات يكون صوت الرئيس كسارة التعادل. . يف حالة النصاب القانوين وبلوغ

x قا وف كما ميكن زيادة هذا العدد  بصفة دورية كل ثالث أشهر على األقل ، " االجتماعجلنة املراجعة" على جيب
أن  "راجعةجلنة امل"يتعني على ذلك، الف خبوجه اجمللس يما مل  اإلدارة. جملسعند الطلب من قبل أو  للضرورة

  او اي مكان اخر تراه مناسبا.  للشركة ركزجتتمع يف م
x  دعوة  جيوز لغري العضو احلضور يف حال وجودولكن  اجتماعاهتا، ألحد غري أعضاء "جلنة املراجعة" حضورحيق ال

 اللجنة. قبل من
x  وعد معلى كل األعضاء قبل  متعمكما   ،رئيس جلنة املراجعةقبل كل اجتماع من لعمال األيتم إعداد جدول

 . كل ما كان ذلك ممكنا  االجتماع
x سجل  يتوىل رئيس "جلنة املراجعة" كل اجتماعات اللجنة، كما توثق مجيع قرارات وتوصيات "جلنة املراجعة" ضمن

 رتري اللجنة.خاص خمصص هلذا الشأن يتم توقيعها من قبل رئيس اللجنة وسك
x  جيب على كل من رئيس وأعضاء جلنة املراجعة احلضور شخصيا خالل اجتماع اللجنة ، كما وأنه ال تقبل متثيل

 الرئيس أو أحد أعضاء اللجنة عرب أية وكالة.
x  ئها.على طلب أي اثنني من أعضا اأو بناء اللجنة،وفقا ملا حيدده رئيس " االجتماع جلنة املراجعة" علىجيب 
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x بأغلبية األصوات.  "جلنة املراجعةب أن تتخذ قرارات "جي 
x  نةمن اللج وعضو آخر أو أي ثالثة أعضاء اللجنة إال إذا حضر رئيس انافذ "جلنة املراجعة"اجتماع ال يكون. 

من أعضاء اللجنة. عند إرسال دعوة  أو أي عضوين اللجنة دعوة رئيساالجتماع عند جلنة املراجعة  جيب على
أي بأو ترسل إىل األعضاء إلكرتونيا أو  يدوياتسلم  أنو  األعمال،جدول مسودة  حضور االجتماع جيب إرفاق

  يف حال التنازل من قبل مجيع األعضاء. موعد انعقاد االجتماع إال على األقل من( أيام 4)قبل أربعة أخرى  ةطريق
 ة رئيس بديل لالجتماع القائم.رئيس تنتخب اللجنغياب ال كما أنه ويف حال

x  لجنة خالل أعمال ال مراقب، ميكنه أن حيضر بصفة "جلنة املراجعة" من ضمن أعضاء ليسو  عضو جملس إدارةأي
 خاصة. /تنفيذية تكن أعمالمل  ما

x لجنة خالل سكرتري المن  يتم دعوهتمو  "جلنة املراجعة"،حلضور أي أو كل اجتماعات  ةدعوة ممثلي اإلدار  ميكن
 .اللجنة بتوجيه من رئيس

x  جتماعها ، " اجلنة املراجعة"فيها أن تعقد ال ميكن  حيثاللجنة إرادة خارجة عن  تحااليف يف حالة الطوارئ أو
 .وسائل التقنية احلديثة واالتصال املرئي او عن طريق التمريرميكن للجنة املراجعة اختاذ قراراهتا عن طريق 

x  ومسك سجل تدون فيها املالحظات والتوصيات اليت أقرت من خالل االحتفاظ  "جلنة املراجعة"جيب على
 اجتماعاهتا.جلسات 

x اجتماعات اللجنة على النحو التايل: يتم توثيق 
احلضور والغائبني وملخص املناقشات اليت جرت يف االجتماع وقراراهتم  اءمسأ، و  حتديد تاريخ ومكان االجتماع ( أ

 ذات الصلة جيب أن تسجل. والتوصيات
، ويتم  ( أيام عمل بعد كل اجتماع7خالل سبعة )من قبل سكرتري اللجنة  ب إعداد مسودة للمحضرجي ( ب

اريخ أعضاء اللجنة خالل أسبوع من تقبل تعليقات من الوتقدم  ، إرساهلا إىل مجيع أعضاء اللجنة للمراجعة
 استالم املسودة.

 ىل الرئيس.مع هذه التعليقات إ اتبناء على تعليقات األعضاء ويرسل املرفق احملضرسكرتري اللجنة يعدل  ( ج
رئيس لاوفقا لتوصيات الرئيس ويرسله إىل أعضاء اللجنة موقعة من قبل يعد سكرتري اللجنة احملضر النهائي  ( د

 السكرتري.و 
 ص.ستندات ذات الصلة واملراسالت يف ملف خااملرفقات واملمع  احملضرتظل نسخة موقعة من  ( ه
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 :صالحيات لجنة المراجعةأبرز  .4
 او أي موضوع يطلبه جملس اإلدارة او مجعية الالئحةبأداء الواجبات واملهام احملددة واملنصوص عليها يف القيام  •

 املسامهني.
والفنية من اية جهة خارجية او استشارية مىت كان ذلك ضروريا يف ملساعدة اللجنة يف  ةاالستعانة باملشورة القانوني •

 . تهاويتم دفعها على نفقمصاريف أخرى هلذا الغرض أي الشركة وحتمل  أداء مهامها.
 ختتص جلنة املراجعة مبراقبة اعمال الشركة وهلا يف سبيل أداء مهامها: •

 .االطالع على سجالت الشركة ووثائقها .أ
 .لب أي إيضاح او بيان من أعضاء جملس اإلدارة او اإلدارة التنفيذيةط .ب
 انت الشركة تتعرضكان تطلب من حملس اإلدارة دعوة اجلمعية العامة للشركة لالنعقاد اذا أعاق عملها او   .ج

 .ألضرار او خسائر جسيمة
الداخلي و منسويب الشركة لالستفسار منهم عن اعمال املراجعة و ابداء أي  مقابلة املراجعني اخلارجيني و املراجع .د

 مالحظات يف نطاق عملها.
املرافق والسجالت  و دفاتر والقوائم،الكامل إىل مجيع ال مع إمكانية الوصول مت التوجيه به لتحقيق يف أي أمرا.  هـ

 وموظفي الشركة
 :لجنة المراجعة مسؤوليات .5

 تتحمل املسؤوليات التالية: جلنة املراجعةتتحمل 
 الداخلية والسياسات المحاسبية لرقابةا .5.1
السياسات واإلجراءات العامة للشركة وضمان  الداخلي  املراجعو  مراجعي احلساباتاملراجعة مع إدارة الشركة و  •

 كفاية املبادئ واملمارسات احملاسبية املالية اليت تطبقها الشركة.
 الرقابة الداخلية للشركة، مبا يف ذلك رقابة وأمان املعلومات.النظر يف فعالية نظام  •
مراجعة و  الداخلي يف استعراض املراقبة الداخلية على التقارير املالية، املراجعةو  مراجعي احلساباتفهم نطاق  •

 تقارير النتائج والتوصيات اهلامة جنبا إىل جنب مع ردود اإلدارة.
 .أو تغيري لإلجراءات والسياسات القائمة املتخذة من قبل اإلدارةاملراجعة والتعليق على أي جديد  •
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 الخارجي والبيانات المالية المراجعمراجعة   .5.2
و  اخلارجي ، راجعاملجيب على جلنة املراجعة تقدمي التوصيات إىل جملس اإلدارة بشكل سنوي بتعيني و عزل وأجور  •

 ال بد من تقدمي أي توصية فيما يتعلق باستقالليتها أو أي شيء من هذا القبيل .
شأن العالقات ب مراجعي احلساباتعن طريق احلصول على بيانات من  مراجعي احلساباتمراجعة وتأكيد استقاللية  •

عي قات مع مراجوالشركة، ويشمل ذلك خدمات غري مراجعة احلسابات، ومناقشة العال مراجعي احلساباتبني 
  احلسابات.

لة بني حيثما أمكن لتوفري روابط اتصال بدي مراجعي احلساباتوالعمل على دعم  مراجعي احلساباتمراجعة تقارير  •
 .وجملس اإلدارة عند احلاجة احلساباتمراجعي 

مراجعة احلسابات  مع خطة اإلشراف على الرتتيبات الالزمة الستكمال البيانات املالية اخلاصة بنهاية العام و مقارنتها •
اخلاصة باملراجعة اخلارجية )مقرتح نطاق مراجعة احلسابات والنهج(؛ مبا يف ذلك تنسيق اجلهود ملراجعة احلسابات 

 الداخلي. املراجعةمع وظيفة 
احلسابات ، راجعة نهج ممبفيما يتعلق  اليت متت مراجعتهابيانات املالية لل اخلارجي  املراجعمع  راجعةالقيام بامل •

مراجعة احلسابات لية لعمتوصيات لتحسني الضوابط الداخلية وغريها من أي نتائج  تقدميوالتسويات احملاسبية ، و 
 اإلدارة. إىل جملس

  .اإلدارة دراسة السياسات احملاسبية املتبعة ، وتقدمي الرأي والتوصيات إىل جملسالقيام ب •
راض وتقييم ، مبا يف ذلك استعسنويا   مدى استقالليتهو  اخلارجي  راجعاملوأداء ض وتقييم مؤهالت استعر القيام با •

اإلدارة   لسجمالشريك الرئيسي، مع مراعاة آراء إدارة الشركة ومراجعي احلسابات الداخلية، وتقدمي استنتاجاهتا إىل 
 املعمول القوانني هو مطلوب مبوجبكما التناوب العادية لشريك املراجعة  درجة جلنة املراجعة  تؤكدجيب أن كما 

 يةار استقاللراجعة احلسابات اخلارجية نفسها لضمان استمر اليت تقوم مبالتناوب العادية للشركة درجة هبا وتنظر يف 
 .اليت يتعني القيام هبا املراجع

ن قبل م مت القيام هبا عن أي مراجعة خاصة / مهمة استشارية املكافآتوكذلك  الشروط واملواصفات استعراض •
  .اخلارجي راجعامل
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نة خاصة مع "جلأي مسائل  اخلارجي ملناقشة املراجععلى أساس منتظم مع مراجعي و  لقاء منفصل يتم عقد •
 . بصورة خاصة وسريةأنه ينبغي أن تناقش  اخلارجي يعتقد املراجعأو  املراجعة"

  على البيانات املالية ومتابعة اإلجراءات املتخذة بشأهنا. اخلارجي  املراجعتعليقات ومتابعة  مراجعة •
  وإبداء الرأي والتوصيات فيما يتعلق بذلك. اإلدارة،القوائم املالية السنوية قبل عرضها على جملس  مراجعة •
نات املالية اتأثري املبادرات التنظيمية واحملاسبة على البيمدى  اخلارجي عن املراجعو  مع اإلدارة القيام باالستعراض •

 للشركة. 
شركة ، تنشأ فيما يتعلق جبودة أو سالمة البيانات املالية لل قدي قضايا اإلدارة ألتقدمي تقارير منتظمة إىل جملس  •

 .ركة لشاخلارجي ل املراجع يةمتطلبات القانونية أو التنظيمية ، وأداء واستقاللللشركة المتثال مدى او 
  لمراجعة الداخليةا .5.3
التقييمات عرض و  لتوفري الداخلي حتديدا  رمسيا   املراجعةأن الشركة حتدد غرض وسلطة ومسئولية نشاط تأكد من ال •

 ".راجعةجلنة امل"و بالتنسيق مع اإلدارة العليااجلارية لعمليات الشركة وإدارة املخاطر ونظام الرقابة الداخلية 
ماشى مع تعويض مبا يت ملراجعة الداخليةراتب رئيس ا عديلتاملوافقة على التعويضات السنوية، وتقييم األداء و  •

 .تحفيزالشركة وسياسة ال
 . الداخلي ةمدير املراجعيف تعيني وإقالة اإلدارة التوصية إىل رئيس جملس تقدمي  •
 ونطاقها والكفاءة واالستقاللية واملوضوعية واألداء، وخطة الئحتهاالداخلي ومراجعة  املراجعة نشاطاإلشراف على  •

اس ربع الداخلي على أس املراجعةنتائج جهود عرض وتقدمي و  الداخلي املراجعةمدير راجعة مع القيام بامل العمل
 ، واإلطالع على تقارير مراجعة احلسابات الدورية والسنوية الداخلية.واحلاجة سنوي، أو عند االقتضاء

اليت ثناءات دارة واالستو تعليقات اإل، مبا يف ذلك ردود الداخلي املراجعةاستعراض موجز جلميع تقارير ام بالقي •
قرير مراجعة التصحيحية فيما يتعلق بالتعليقات الواردة يف تواإلجراءات ومتابعة تنفيذ التدابري  متت مالحظتها

 احلسابات.
ات اليت حيددها والواجب نشاطهافعاليتها يف تنفيذ مدى شركة لضمان الالداخلي يف  املراجعة نشاطاإلشراف على  •

 جملس اإلدارة.
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السلطة النهائية الستعراض واملوافقة على خطة املراجعة السنوية ومجيع  ى "جلنة املراجعة"كون لديأن ينبغي  •
 .للخطة التابعة للتدقيق الداخليالتغيريات الرئيسية 

 املراجعة مديراالستبدال، التعيني، أو فصل االتفاق على مربرة، واالستعراض، و ضمان عدم وجود قيود غري  •
 .الداخلي

ات السنوية على التعويضاالتفاق ، و سنويا  ا ال يقل عن مرة واحدة الداخلي مب املراجعةمدير الرئيس  أداءاستعراض  •
 وتعديل الراتب، إذا لزم األمر. 

 نياملراجع مجعية املنبثقة من ، مبا يف ذلك االمتثال للمعايري الدوليةالداخلي املراجعةنشاط فعالية مدى استعراض  •
 مارسة املهنية للتدقيق الداخلي. واملختص بتنظيم املالداخليني 

 . ع اخلاصذات الطاباملسائل  ا منملناقشة أي الداخلي املراجعةمدير لقاء منفصل مع يتم عقد على أساس منتظم،  •
 االلتزام .5.4

 
ا يف ذلك للقوانني واللوائح ، ونتائج التحقيق واملتابعة )مبااللتزام  مدىلرصد و ادى فعالية نظام ملاستعراض  •

 . االلتزامأية حالة من حاالت عدم  حدوثحالة  يفإجراءات تأديبية(  أي
الحظات وأية م ، مت القيام هبا من قبل اجلهات التنظيمية ذات العالقة فحوصات ةاستعراض نتائج أي •

 مراجع.لل
 لذلك. االلتزامقواعد السلوك ملوظفي الشركة ، ورصد ونشر استعراض عملية التواصل  •
 .اللتزاماللشركة فيما يتعلق مبسائل مدير الشؤون القانونية ى حتديثات منتظمة من اإلدارة و احلصول عل •

 
  إدارة المخاطر .5.5
 اإلشراف وتعزيز إطار الشركة إلدارة املخاطر.  •
 دافمة أنشطة إدارة املخاطر مع أهئتقييم إدارهتا ومواو العمل على حتديد ورصد خماطر الشركة الرئيسية  •

 . التابعة للشركة السياسات العامة
، مع األخذ بعني االعتبار أهداف وحجم الشركة ،  تأكد من أن تؤخذ املخاطر ضمن حدود احلكمةال •

 حجم العمل ،  املعدالت طويلة وقصرية األمد . 
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ضمان وضع سياسات وإجراءات خطية واإلبقاء عليها لتحديد ورصد وقياس ومراقبة مجيع املخاطر الرئيسية  •
 املرتبطة بعمليات الشركة وأهدافها. 

ل الرصد من خالاليت حتدد املستويات املالئمة للموافقة و ملخاطر إدارة اوإجراءات املوافقة على سياسات  •
قارير من متطلبات تقدمي التكذلك حتديد حدود إلدارة املخاطر وحتديد املخاطر  وضع و  واملراقبة املناسبة،

 وجهة نظر اإلدارة. 
 الداخلي، املراجع لبق تلقي نتائج االستعراض السنوي لتنفيذ سياسات وإجراءات إدارة املخاطر يف الشركة من •

دارة أو مشاكل مع منهجيات قياس اإلمشاكل مع يف حال حدوث أية وتقدمي توصيات من أجل التغيري 
  الداخلي.

توفري الرقابة اإلدارية واحليطة ملتابعة أية إجراءات إدارية مطلوبة من املناطق التجارية ذات الصلة. ضمان أن  •
 يل املخاطر املستقبلية وبعد النظر يف االجتاهات.يتم تضمني منتدى "صورة كبرية"،  حتل

 التجارية للشركة واخلطط املوضوعة من منظور املخاطر. لالسرتاتيجياتإجراء تقييم ناقد      •
يتم مناقشة السياسات فيما يتعلق بتقييم املخاطر وإدارة املخاطر اليت من املمكن أن تتعرض هلا الشركة      •

 ومراجعة اخلطوات اليت تتخذها إدارة الشركة لرصد ومراقبة التعرض للمخاطر املالية. 
 مراجعة وتقييم خماطر األنشطة الرئيسية على أساس دوري. •
 قانونية على الشركة. مراجعة أي مطالبات     •
 مراجعة خطة عمل الشركة لالستمرارية.     •
 تقنية المعلوماتوأدوات رقابة  ضوابط  .5.6
 الداخلي: راجعومراجع احلسابات اخلارجي وامل ستعراض مع اإلدارةاالبحث و الاللجنة  جيب على •

 .الشركةنظام معلومات  أنظمة الرقابة يفونقاط الضعف يف الضوابط و  فعالية ( أ
إىل جنب  الداخلي جنبا راجعمراجعي احلسابات اخلارجيني واملقبل أي نتائج وتوصيات ذات صلة من  ( ب

، مبا ة على الضوابط وأدوات الرقاب التوصيات، مبا يف ذلك جدول زمين لتنفيذ  مع ردود اإلدارة عليها
 .الضوابط الرئيسيةذه يف ذلك أي خماطر كبرية متعلقة هب

 املعلومات اإلدارية وغريها من تكنولوجيا املعلومات.حالة وكفاية نظم  ( ج
وتستعرض اللجنة مع املراجع الداخلي واملراجع اخلارجي تنسيق جهود املراجعة لضمان تغطية كاملة لنظام  •

 الضوابط وجماالت اخلطر الرئيسية ذات الصلة اليت تسيطر عليها.
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 أخرى مهام .5.7
 تنفيذ أنشطة أخرى ذات صلة على النحو املطلوب من قبل اجمللس.     • 
 انتهاك وأة خطرية لسياسات الشرك انتهاكات أيةمتابعة املخالفات املادية واملالية واألخالقية أو القانونية ، و    • 

 ر. الداخلي أو أي موظف آخ املراجعدونة قواعد السلوك ، واليت أبرزها ملخمالفة أية لألحكام القانونية أو 
، للشركة املالية البياناتبأي حتقيقات خاصة، حسب االقتضاء، بشأن املسائل املتصلة على  واإلشراف توجيه  • 

 الداخلية، واالمتثال للقوانني أو أخالقيات األعمال التجارية.  طوالضواب
  املبادئ، مبا يف ذلك أية تغيريات يف ة املراجعةجلن ألئحةمراجعة مجيع القضايا اهلامة اليت تدخل يف نطاق   • 

الواجب  املمارساتو قبل اختاذ أي قرار بشأن تقدمي التقارير  ،مراجعي احلساباتو مع اإلدارة  احملاسبية،
  .الشركةمن قبل  تباعهاإ

رتحة، سنويا، وطلب موافقة اجمللس على التعديالت املق للجنة املراجعة الالئحةاستعراض وتقييم مدى كفاية   • 
 قد يكون مطلوبا مبوجب القانون أو اللوائح. والذي وضمان اإلفصاح حسب مقتضى احلال 

 دارة لعوائد ضريبة الزكاة / والقضايا الضريبية. اإلراجعة مع امل    • 
 ادية. بنود غري عأية تأثر على الا يف ذلك مراجعة البيانات املالية الفصلية والسنوية للشركة، مب    • 
 سنويا.  الالئحةمجيع املسؤوليات الواردة يف هذا  ه قد مت تنفيذتأكد من أنال    • 
 تقييم أداء جلنة املراجعة وأعضائها على أساس منتظم.     • 
ا تراه ضروريا وذلك مبالسلطة توكيل حمام مستقل وغريهم من املستشارين،  الديه واليت لجنة املراجعةحيق ل  • 

 مبهامها. للقيام
ط احملاسبية الشركة بشأن احملاسبة ، والضواب تتلقاهاوضع إجراءات لالحتفاظ ، وتلقي ومعاجلة الشكاوى اليت     • 

ن قبل م املراجعةأن احملاسبة أو الداخلية أو مسائل املراجعة ، مبا يف ذلك إجراءات لتقدمي املخاوف بش
 . هبا املشكوك املسائلوغريها من الشركة  العاملني يف

x جلنة املراجعة متاحة يف مجيع األوقات لتلقي االقرتاحات واألسئلة أو توصيات من مراجعي احلسابات  تكون
 الداخلي واإلدارة التنفيذية. املراجع اخلارجيني،
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 :تقارير لجنة المراجعة .6
 اللجنة:تصدر 

ليت أقرت ا التوصيات ذات الصلةو  املالحظاتعن أنشطة جلنة املراجعة والقضايا و اإلدارة إىل جملس  دورية تقارير• 
 اجتماعاهتا. من خالل جلسات 

يشتمل على توصيات ورأيها يف شان مدى كفاية الرقابة الداخلية يف الشركة وخالصة تقرير سنوي للمسامهني  •
 و كيفية اداء اختصاصها و مهامها. اادائها و ابرز إجنازاهتوافية ألعماهلا و 

x  أنشطة  اجتاهأداء والتزام كل عضو  ويتضمن التقييم اإلدارة، جملس إىلسنويا تقييم أدائها نتائج عن تقرير
 اللجنة.

 :للجنةاأجور      .7
x  أدناه: التعويضاتحيق لكل عضو من أعضاء اللجنة 

 لكل عضو لاير( 3000ثالثة االف لاير )مببلغ  حضور لكل اجتماع بدل •
 للعضو الواحد. لاير(  100،000مائة الف لاير سنويا )مبقدار سنوي تعويض  •
 لاير( ألمني سر اللجنة 1500مببلغ الف و مخسمائة لاير )  لكل اجتماع حضور بدل •
x كبدوها حلضور ت اليت تمجيع النفقاأن يدفع هلم  الرمسي حيق ألعضاء اللجنة الذين يقيمون خارج موقع الشركة

، ات جبلو اومقبولة العرف وفقا ملعايري األعمال مثل السفر و  معقولة قاتهذه النف ، على أن تكون االجتماع
 العمل .وأماكن اإلقامة وغريها من النفقات اليت تكبدها خصيصا ألغراض 

x اليت  املكافآت واملدفوعات األخرىو  التقارير املقدمة للجمعية العامة عنواإلفصاح  التقدمي جملس اإلدارة على
 أدخلت على أعضاء اللجنة.

 : احكام ختامية )النشر و النفاذ و التعديل( .8
امة للمسامهني اعتمادها من قبل اجلمعية الع تاريخمبا جاء يف هذا الالئحة ويتم التزام هبا من قبل الشركة اعتبارا من  يعمل

بناء على توصية من جملس االدارة، على ان يعرض أي تعديل مقرتح  –حسب احلاجة  –و تعدل حمتويات هذه الالئحة 
 .العتمادهاعلى اجلمعية العامة للمسامهني يف اقرب اجتماع هلا 


