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 ��كة مجموعة أنعام الدولية القابضة 
 

 المراجعة لجنة عمل الئحة
 

 تمھیـد:
 

ھــ القاضـي بتشـكیل 12/8/1414فـي  903عمال بقرار معالي وزير التجارة رقـم 
لجان مراجعة في الشركات المساھمة ، وبعـد االطـالع علـى نظـام الشـركات 

تشـكل بقـرار مـن ،  )54المـادة (المحدثة ) والئحة الحوكمة 101المادة (الجديد 
 اإلدارةء مجلـس الجمعیة العامة العادية للشركة  لجنة مراجعـة مـن غیـر أعضـا

 أعضـاءھايقـل عـدد  آالمن غیـرھم  علـى  أوالتنفیذيین سواء من المساھمین 
وان يكون من بیـنھم مخـتص بالشـؤون المالیـة عن ثالثة وال يزيد على خمسة 

الشـركة ، ولھـا فـي سـبیل ذلـك  أعمـالوتختص اللجنة بمراقبة  والمحاسبیة .
مجلـس  أعضـاءأو بیـان مـن  حوطلب إيضـاحق االطالع على سجالتھا ووثائقھا 

دعوة الجمعیة  اإلدارةتطلب من مجلس  أنجوز لھا يو، التنفیذية  ةاإلدارة واإلدار
تعرضــت الشــركة  أوعملھــا  اإلدارةمجلــس  قإذا أعــاالنعقــاد لالعامــة للشــركة 

ألضرار أو خسائر جسیمة . وعلـى لجنـة المراجعـة النظـر فـي القـوائم المالیـة 
مرئیاتھـا  وإبـداءظات التي يقـدمھا مراجـع الحسـابات وللشركة والتقارير والملح

ن مـدى كفايـة أھـا فـي شـيتقرير عـن رأ إعدادوجدت ، وعلیھا كذلك  إنحیالھا 
تـدخل فـي  ىأعمال أخـروعما قامت به من  الشركةالداخلیة في  الرقابةنظام 

وعلى مجلس اإلدارة أن يودع نسخا كافیة من ھذا التقرير في نطاق اختصاصھا 
الشركة الرئیس قبل موعد انعقاد الجمعیة العامة بعشرة أيام على األقـل مركز 

لتزويد كل من رغب من المساھمین بنسـخة منـه ويتلـي التقريـر أثنـاء انعقـاد 
، بعــد إقــرار أعمــال  لجنــة المراجعــة و، كمــا أن علــى مجلــس اإلدارة الجمعیــة 

ألعمـال الموكلـة إلیھـا متابعة أعمالھا واالجتماع دورياً بھا للتحقق من قیامھـا با
 ودراسة تقاريرھا وتنفیذ ما جاء بتوصیاتھا .    

 
 
 

 تكوين اللجنة : 
 
 

المراجعة بقرار من الجمعیة العامة العادية للشركة وذلك بناء تشكل لجنة  .1
ــراح مــن مجلــس اإلدارة وفقــا ألحكــام المــادة ( ) مــن نظــام 101علــى اقت

من ثالثة أعضاء على األقل من األعضاء غیر التنفیذيین يكون من الشركات 
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اختیار عضـو يمكن بینھم متخصصا في الشؤون المالیة والمحاسبیة ، كما 
 أو أكثر من خارج الشركة .  

 يجب أن يكون رئیس اللجنة عضوا مستقال .  .2
ال يجوز لمـن يعمـل أو كـان يعمـل خـالل السـنتین الماضـیتین فـي اإلدارة  .3

مراجـع حسـابات الشـركة أن يكـون  ىالتنفیذية أو المالیـة للشـركة أو لـد
 في لجنة المراجعة .  اً عضو

 
 مدة عمل اللجنة :

 
 
 

ثالث سنوات تبدأ مع بدايـة دورة مجلـس اإلدارة  اللجنة كون مدة عضوية  ت .1
وتنتھي عضويتھم مـع انتھـاء دورة المجلـس ، كمـا يجـوز للمجلـس إعـادة 

  ترشیحھم للجمعیة العامة للمساھمین لفترة أو فترات مماثلة أخرى . 
 م ـــة أي منھـة مخالفـــيجوز عزل أعضاء اللجنة أو أي منھم في حال .2

 تراھا الجمعیة العامة ھذه الالئحة أو ألي أسباب  يفالواردة ألحكام ل       
 . للشركة        

 

 ق ـــت الئـيجوز لعضو اللجنة االستقالة شريطة أن يكون ذلك في وق .3
 يقبل به مجلس اإلدارة وإال كان مسئوال قبل الشركة .       

 ة ـــمقاعد اللجند ـيعین مجلس اإلدارة عضوا آخر في حالة شغور اح .4
 ا ـــلھ ادــانعقفي أول الجمعیة العامة للشركة  على التعیینويعرض        
 .  التعیین  إلقرار       

 
 طريقة عمل اللجنة :

 
 

ــاً  .1 ــة رئیس ــار اللجن ــاءھا  تخت ــین أعض ــن ب ــاء م ــن األعض ــون م ــى أن يك عل
كما يجوز لھـا اختیـار أمینـا للسـر مـن بـین أعضـاءھا أو مـن المستقلین ، 

 .غیرھم لیدون محاضر االجتماعات ويتولى األعمال اإلدارية للجنة 
بصفة دورية على أال تقل اجتماعاتھا عن بدعوة من رئیسھا تجتمع اللجنة  .2

وال يكون االجتماع صـحیحا أربعة اجتماعات خالل السنة المالیة للشركة ، 
وتصدر قراراتھا باألغلبیة وعند تساوي األصوات األعضاء أغلبیة إال إذا حضره 

 . يرجح الجانب الذي صوت معه رئیس اللجنة 
 

ال يجوز أن يكون عضو اللجنة من أعضـاء مجلـس اإلدارة التنفیـذيین أو مـن  .3
لعضـو اللجنـة أن يكون يقومون بعمل إداري أو فني في الشركة ، وال يجوز 

والعقـود التـي تـتم لحسـاب األعمـال مصلحة مباشرة أو غیر مباشرة في 
 الشركة .
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يلتزم عضو اللجنة بالمحافظة على أسرار الشركة وال يجوز ألعضاء اللجنـة  .4
إفشاء ما يوقفوا علیه من أسرار بسبب مباشرتھم ألعمالھم للمساھمین 

 . أو للغیر
احـد  إنابـةيجـوز لـه   أصـالةالجتمـاع اللجنـة في حالة تعذر حضـور العضـو  .5

األعضاء كتابة ، ويتم  بذل الجھد الكافي لتمكـین العضـو مـن الحضـور مـن 
 خالل االستعانة بوسائل االتصال المتاحة .

تدون محاضر اجتماعات اللجنة وتثبت كتابة في سـجل خـاص يوقـع علیـه  .6
 .  من الوثائق الھامة للشركةضاألعضاء وتحفظ تلك المحاضر 

اللجنـة عبـر رئیسـھا ومـن خـالل التقـارير  وأداءأعمال  اإلدارةيتابع مجلس  .7
 .  اإلدارةمجلس  إلىالدورية التي ترفع 

التنفیذيـة مـن غیـر أعضـاء  اإلدارة أو اإلدارةال يحق ألي عضو في مجلـس  .8
ــا  ــة حضــور اجتماعاتھ ــة االســتماع  إذا إالاللجن ــت اللجن ــىطلب ــه  إل  أورأي

 الحصول على مشورته .  
تجتمع لجنة المراجعة بصـفة دوريـة مـع مراجـع حسـابات الشـركة ، ومـع  .9

 المراجع الداخلي للشركة . 
للمراجع الداخلي ومراجع الحسابات طلـب االجتمـاع مـع لجنـة المراجعـة  .10

 كلما دعت الحاجة إلى ذلك . 
 

 : لجنة المراجعة مھام 
 
 

تختص لجنة المراجعـة بمراقبـة أعمـال الشـركة والتحقـق مـن سـالمة ونزاھـة 
وتشـمل مھـام اللجنـة ، التقارير والقوائم المالیة وأنظمة الرقابة الداخلیـة فیھـا 

 بصفة خاصة ما يلي: 
 

دراسة القوائم المالیة األولیة والسنوية للشركة قبل عرضھا على مجلس  .1
شـــأنھا لضـــمان نزاھتھـــا وعـــدالتھا  التوصـــیة فـــيورأيھـــا  ءإلدارة وإبـــداا

 .وشفافیتھا
 كان تقرير مجلس  افیما إذ اإلدارةالرأي الفني بناء على طلب مجلس  إبداء .2

 ن ــوتتضم هــومفھومة ــة ومتوازنـة عادلـة للشركــالمالی ــموالقوائ إلدارةا
 المالي  لمركزلتقییما والمستثمرين  نتتیح للمساھمیات التي ــالمعلوم

 . وإستراتیجیتھاونموذج عملھا  أدائھاوللشركة 
 تتضمنھا التقارير المالیة .  مألوفةدراسة أي مسائل مھمة أو غیر  .3
 ىن يتولــم أوالبحث بدقة في أي مسائل يثیرھا المدير المالي للشركة  .4

 ركة أو مراجع الحسابات . شال يااللتزام فل ئومس أومھامه 
 واردة في ــفي المسائل الجوھرية الالتحقق من التقديرات المحاسبیة  .5
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 التقارير المالیة .
 والتوصیة  يوإبداء الرأدراسة السیاسات المحاسبیة المتبعة في الشركة  .6

 في شأنھا . اإلدارةلمجلس 
ــة  .7 ــة والمالی ــة الداخلی ــم الرقاب ــة نظ ــة ومراجع ــي  وإدارةدراس ــاطر ف المخ

 الشركة. 
 التصحیحیة  اإلجراءاتة تنفیذ ــمتابعوة ــة الداخلیــة تقارير المراجعــدراس .8

 للملحوظات الواردة فیھا . 
 ة ــالمراجع وإدارةع الداخلي ـالمراج ةأداء وأنشطعلى  رافـواإلشة ـالرقاب .9

 ة ـوارد الالزمــر المــق من توافــللتحق -وجدت إن -ةـالشركة في ـالداخلی
لــم يكــن للشــركة  وإذابھــا  ةالمنوطــاألعمــال والمھــام  أداءوفعالیتھــا فــي 

 ىالمجلـس بشـان مـد إلـىاللجنة تقـديم توصـیاتھا  ىمراجع داخلي فعل
 تعیینه . إلىالحاجة 

 أولیـة خالمراجعـة الدا إدارةو أوحـدة  رمـدي نبتعیی اإلدارةالتوصیة لمجلس  .10
 .  هواقتراح مكافأتالمراجع الداخلي 

 د ــوتحديات وعزلھم ــح مراجعي الحسابــبترشی اإلدارةالتوصیة لمجلس  .11
 من استقاللھم ومراجعة نطاق عملھم  قبعد التحق أدائھم مأتعابھم وتقیی

 وشروط التعاقد معھم . 
 وعدالته ومدة فعالیة  وموضوعیتهالتحقق من استقالل مراجع الحسابات  .12

 األخذ في االعتبار القواعد والمعايیر ذات الصلة . عالمراجع وم أعمال
 والتحقق من عدم تقديمه  وأعمالهكة مراجعة خطة مراجع حسابات الشر .13

 مرئیاتھا حیال  وإبداءعن نطاق أعمال المراجعة  جإدارية تخرفنیة أو  اعمال
 ذلك . 

 كة . رت مراجع حسابات الشاعن استفسار اإلجابة .14
على القوائم المالیة ومتابعة ما ظاته ة تقرير مراجع الحسابات ومالحـدراس .15

 .  بشأنھااتخذ 
 اإلجراءاتركة شر الجھات الرقابیة والتحقق من اتخاذ الريمراجعة نتائج تقا .16

 . االالزمة بشأنھ
 ركة باألنظمة واللوائح والسیاسات والتعلیمات ذات شالتحقق من التزام ال .17

 العالقة . 
 تجريھا الشركة مع األطراف ذوي  أنوالتعامالت المقترح  دمراجعة العقو .18

 .  اإلدارةمجلس  إلىحیال ذلك  مرئیاتھا وتقديمالعالقة 
 اإلدارةمجلس  إلىبشأنھا  إجراءرفع ما تراه من مسائل ترى ضرورة اتخاذ  .19

 عین اتخاذھا . تالتي ي تتوصیاتھا باإلجراءا وإبداء
 تتیح للعاملین في الشركة تقديم ملحوظاتھم بشأن أي تجاوز  آلیةوضع  .20
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 غیرھا بسرية . وعلى اللجنة التحقق من تطبیق  أوفي التقارير المالیة 
 التجاوز  أوتحقیق مستقل يتناسب مع حجم الخطأ  ءاآللیة بإجراھذه 

 متابعة مناسبة .  إجراءاتوتبني 
 

 : اإلدارةحدوث تعارض بین لجنة المراجعة ومجلس 
 

رفـض  إذا أو اإلدارةبین توصیات لجنة المراجعة وقرارات مجلس  تعارضحصل  إذا
وعزلـه  ةركشـتعیـین مراجـع حسـابات ال نجنـة بشـاللااألخذ بتوصیة  المجلس

ن تقريـر یتعیـین المراجـع الـداخلي ، فیجـب تضـم أو أدائه وتقییم أتعابه وتحديد
 بھا .  أخذهعدم  وأسبابة ومبرراتھا ـــة اللجنـتوصی اإلدارةمجلس 

 
 

 
 صالحیات لجنة المراجعة: 

 

 للجنة المراجعة في سبیل أداء مھامھا : 
 

 حق االطالع على سجالت الشركة ووثائقھا .  .1
 .أن تطلب أي إيضاح أو بیان من أعضاء مجلس اإلدارة أو اإلدارة التنفیذية .2
أن تطلب من مجلس اإلدارة دعوة الجمعیة العامة للشركة لالنعقاد إذا  .3

ر ـرار أو خسائــألضة ــاق مجلس اإلدارة عملھا أو تعرضت الشركــأع
 جسیمة . 

 
 تقرير لجنة المراجعة : 

 

 وأدائھاتصدر لجنة المراجعة تقريراً سنويا يشتمل على خالصة وافیة ألعمالھا 
للعرض  والقوانینضیه األنظمة توكیفیة تطبیق اختصاصاتھا ومھامھا وفق ما تق

على الجمعیة العامة للمساھمین وفق الكیفیة التي يحددھا نظام الشركات 
 تصدرھا الجھات المختصة . أخرىأو أي أنظمة  السعودي

 
 األتعاب 

 

) لایر عن 3.000قدره (جلسات مبلغ وبدل حضور لجنة المراجعة يستحق عضو 
الجمعیة العامة  أو اإلدارةيقرره مجلس قد ما  إلى إضافة، كل جلسة 

، كما تتكفل الشركة أخرى ألعضاء المجلس بدالت  أوللمساھمین من امتیازات 
أو اجتماعات مھام في اللجنة  أعضاءفي حالة سفر  واإلقامةببدل التذاكر 

عن تفاصیل ما يتقاضاه أعضاء اللجنة  اإلفصاح. ويتم أو المجلس للجنة رسمیة 
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نوي لمجلس اإلدارة حسب النظم من مكافآت ضمن محتويات التقرير الس
  والقوانین المعمول بھا . 

 
 

 : أحكام ختامیة
 
 

تعتبر ھذه الالئحة نافذة من تاريخ موافقة الجمعیة العامة العادية للشركة  .1
 علیھا .

 
 

تلغي ھذه الالئحة وتحل محل كل ما يتعارض معھا من إجراءات أو قرارات  .2
 أو لوائح داخلیة للشركة . 

 
 

تعتبر ھذه الالئحة مكملة للنظام األساسي للشركة والئحة حوكمة  .3
 الشركات الصادرة من ھیئة السوق المالیة . 

 
 

كل ما لم يرد بشأنه نص في ھذه الالئحة يطبق بشأنه نظام الشركات  .4
السعودي ونظام ھیئة السوق المالیة (الئحة حوكمة الشركات ) والنظام 

 ـادرة مـن الجھـات المختصة .  األساسي للشركـة والقرارات الص
 

 
 

********* 


