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املادة األولى ـ ـ مقدمة
▪ الئحة لجنة املراجعة لشركة أميانتيت العربية السعودية ،تم إعدادها وفقا ملتطلبات الئحة حوكمة
الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق املالية ،بموجب القرار رقم  2017-6-8تاريخ 1438/5/16هـ
املوافق 2017/02/13مً ،
بناء على نظام الشركات الصادر باملرسوم امللكي رقم م 3/تاريخ
1437/1/28هـ ،.واملعدلة بقرار مجلس هيئة السوق املالية رقم  2019 -57 -3وتاريخ 1440/9/15هـ
املوافق 2019/5/20م.
▪ تحدد هذه الالئحة اختصاصات لجنة املراجعة وحقوقها ومسؤولياتها وطريقة اختيارها ،واجتماعاتها.
▪ إن وجود نظام رقابة داخلية فاعل ،هو أحد املسؤوليات الرئيسة املنوطة بمجلس اإلدارة ،وتتمثل
أهداف لجنة املراجعة في مساعدة مجلس اإلدارة في الوفاء باملسؤوليات املنوطة به فيما يتعلق بوجود
وكفاية نظام الرقابة الداخلية وتنفيذه بفاعلية وتقديم أي توصيات ملجلس اإلدارة من شأنها تفعيل
النظام وتطويره بما يحقق أغراض الشركة ويحمي مصالح املساهمين واملستثمرين بكفاءة عالية وتكلفة
معقولة.
املادة الثانية :تكوين لجنة املراجعة
َّ
▪ تشكل بقرار من الجمعية العامة العادية للشركة لجنة مراجعة من املساهمين أو من غيرهم بناء على
اقتراح من مجلس اإلدارة وفقا ألحكام املادة ( )101من نظام الشركات على أن يكون من بينهم عضو
ً
مستقل على األقل وأال تضم أيا من أعضاء مجلس اإلدارة التنفيذيين أو أي من كبار التنفيذيين
بالشركة ،ويجب أال يقل عدد أعضاء لجنة املراجعة عن ثالثة وال يزيد على خمسة ،وأن يكون من بينهم
مختص بالشؤون املالية واملحاسبية.
▪ تكون مدة عضوية اللجنة ثالث سنوات ،تبدأ مدة كل دورة مع كل دورة مجلس إدارة ،كما يجوز ملجلس
اإلدارة إعادة ترشيحهم للجمعية العامة لفترة أو فترات مماثلة أخرى.
▪ يختار أعضاء اللجنة من بينهم رئيسا للجنة ،على ان يكون من األعضاء غير التنفيذيين او املستقلين.
▪ في حال شغور أحد مقاعد عضوية اللجنة أثناء مدة العضوية أو انخفض عدد أعضائها عن الحد األدنى
ً
املسموح بها نظاما ،يحق ملجلس اإلدارة تعيين عضوا أو أعضاء بشكل مؤقت في املركز أو املراكز
ً
الشاغرة ،على أن يكون مستوفيا للشروط التي تتطلبها هذه الالئحة ،ويعرض هذا التعيين على أقرب
جمعية عامة في أول اجتماع لها للمصادقة على هذا التعيين ،ويكمل العضو الجديد املدة املتبقية
لسلفه من عضوية اللجنة.
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▪ تعين اللجنة امين سر لها ،سواء من بين أعضائها أو ممن تراه مناسبا من فريق إدارة الشركة .وتكون
مهمة امين السر ،التحضير الجتماعات اللجنة واعمالها ،وإعداد محاضرها وقرارتها وتوثيقها ومتابعة
تنفيذ قراراتها وتوصياتها ،دون ان يكون له حق التصويت ،وترفع اللجنة توصياتها ملجلس اإلدارة
بخصوص مكافأته.
▪ ال يجوز ملن يعمل أو كان يعمل خالل السنتين املاضيتين في اإلدارة التنفيذية أو املالية للشركة ،أو لدى
ً
مراجع حسابات الشركة ،أن يكون عضوا في لجنة املراجعة .كما ال يجوز أن يكون رئيس مجلس اإلدارة
عضوا في لجنة املراجعة.
املادة الثالثة :اختصاصات اللجنة وصالحياتها ومسؤولياتها:
تختص لجنـة املراجعـة بـاملراقبـة على أعمـال الش ـ ـ ـ ــركـة والتحقق من مـدى فـاعليـة وكفـايـة أنظمـة الرقـابـة
الداخلية في الشــركة وإبداء الرأي والتوصــيات تات العالقة وتشــمل اختصــاصــات اللجنة بصــفة خاصــة
ما يلي:
)1التقاريراملالية:
 .1دراســة القــوائم املاليــة األوليــة والســنوية للشــركة قبــل عرضــها علــى مجلــس اإلدارة وإبــداء رأ هــا والتوصــية
في شأنها ،لضمان نزاهتها وعدالتها وشفافيتها.
 .2إب ــداء ال ـرأي الفن ــي-بن ــاء عل ــى طل ــب مجل ــس اإلدارة -فيم ــا إتا ك ــان تقري ــر مجل ــس اإلدارة والق ــوائم املالي ــة
للشــركة عادلــة ومتوازنــة ومفهومــة وتتضــمن املعلومــات التــي تتــيم للمســاهمين واملســتثمرين تقيــيم املركــز
املالي للشركة وأدائها ونموتج عملها واستراتيجيتها.
 .3دراسة أي مسائل ً
مهمة أو غير مألوفة تتضمنها التقارير املالية.
 .4البحث بدقة في أي مسائل يثيرها املــدير املــالي للشــركة أو مــن يتــولى مهامــه أو مســؤول االلتـ ام فــي الشــركة
أو مراجع الحسابات.
 .5التحقق من التقديرات املحاسبية في املسائل الجوهرية الواردة في التقارير املالية.
 .6دراسة السياسات املحاسبية املتبعة في الشركة وإبداء الرأي والتوصية ملجلس اإلدارة في شأنها.
 )2املراجعة الداخلية:
 .1دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية واملالية وإدارة املخاطر في الشركة.
 .2دراسة تقارير املراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ اإلجراءات التصحيحية للملحوظات الواردة فيها.

4 of 6
الئحة عمل لجنة املراجعة
شركة أميانتيت العربية السعودية

 .3الرقابة واإلشراف على أداء وأنشــطة املراجــع الــداخلي وإدارة املراجعــة الداخليــة فــي الشــركة -إن وجــدت -
 ،للتحقـ ق م ــن ت ــوافر امل ــوارد الالزم ــة وفعاليته ــا ف ــي أداء األعم ــال وامله ــام املنوط ــة به ــا .وإتا ل ــم يك ــن للش ــركة
مراجع داخلي ،فعلى اللجنة رفع توصيتها إلى املجلس بشأن مدى الحاجة إلى تعيينه.
 .4التوص ــية ملجل ــس اإلدارة بتعي ــين م ــدير وح ــدة أو إدارة املراجع ــة الداخلي ــة أو املراج ــع ال ــداخلي واقتـ ـراح
مكافآته.
 )3مراجع الحسابات.
 .1التوص ـ ـ ـ ـيــة ملجلس اإلدارة بترش ـ ـ ـ ــيم مراجعي الحسـ ـ ـ ـ ــابــات وعزلهم وتحــديــد أتعــابهم وتقييم أدائهم ،بعــد
التحقق من استقاللهم ومراجعة نطاق عملهم وشروط التعاقد معهم.
 .2التحقق من اسـتقالل مراجع الحسـابات وموضـوعية وعدالته ،ومدى فعالية أعمال املراجعة ،مع األخذ
في االعتبار القواعد واملعايير تات الصلة.

ً
 .3مراجعــة خطــة مراجع حسـ ـ ـ ـ ــابـات الش ـ ـ ـ ــركـة وأعمــالـه ،والتحقق من عـدم تقــديمــه أعمــاال فنيــة أو إداريـة
تخرج عن نطاق أعمال املراجعة ،وإبداء مرئياتها حيال تلك.
 .4اإلجابة على استفسارات مراجع حسابات الشركة.
 .5دراسة تقرير مراجع الحسابات ومالحظاته على القوائم املالية ومتابعة ما اتخذ بشأنها.
 )4ضمان االلتزام:
 .1مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من اتخات الشركة اإلجراءات الالزمة بشأنها.
 .2التحقق من الت ام الشركة باألنظمة واللوائم والسياسات والتعليمات تات العالقة.
 .3مراجعة العقود والتعامالت املقترح أن تجر ها الش ــركة مع األطراف توي العالقة ،وتقديم مرئياتها حيال
تلك إلى مجلس اإلدارة.
 .4رفع ما تراه من مسائل ترى ضرورة اتخات إجراء بشأنها إلى مجلس اإلدارة ،وإبداء توصياتها باإلجراءات
التي يتعين اتخاتها.
املادة الر ابعة :حدوث تعارض بين لجنة املراجعة ومجلس اإلدارة
إتا حص ــل تع ــارض ب ــين توص ــيات لجن ــة املراجع ــة وق ـرارات مجل ــس اإلدارة ،أو إتا رف ــض املجل ــس األخ ــذ
بتوص ــية اللجن ــة بش ــأن تعي ــين مراج ــع حس ــابات الش ــركة وعزل ــه وتحدي ــد أتعاب ــه وتقي ــيم أدائ ــه أو تعي ــين
املراج ــع ال ــداخلي ،فيج ــب تض ــمين تقري ــر مجل ــس اإلدارة توص ــية اللجن ــة وم رراته ــا ،وأس ــباب ع ــدم أخ ــذه
بها.
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املادة الخامسة :اجتماعات لجنة املراجعة
▪ تجتمع لجنة املراجعة بصفة دورية ،على أال تقل عن أربع اجتماعات خالل السنة املالية للشركة.
▪ تجتمع لجنة املراجعة بصفة دورية مع مراجع حسابات الشركة ،ومع املراجع الداخلي للشركة.
▪ للمراجع الداخلي ومراجع الحسابات طلب االجتماع مع لجنة املراجعة كما دعت الحاجة إلى تلك.
املادة السادسة :ترتيبات تقديم امللحوظات
علــى لجنــة املراجعــة وضــع ليــة تتــيم للعــاملين فــي الشــركة تقــديم ملحوظــاتهم بشــأن أي تجــاوز فــي التقــارير
املالية أو غيرها بسرية .وعلى اللجنــة التحقــق مــن تطبيــق هــذه اءليــة بــتجراء تحقيــق مســتقل يتناســب مــع
حجم الخطأ أو التجاوز وتبني إجراءات متابعة مناسبة.
املادة السابعة :صالحيات اللجنة
للجنة املراجعة في سبيل أداء اختصاصها ومهامها الصالحيات التالية:
▪ حق االطالع على سجالت الشركة ووثائقها.
▪ طلب أي إيضاح أو بيان من أعضاء مجلس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية
▪ أن تطلـ ــب مـ ــن مجلـ ــس اإلدارة دعـ ــوة الجمعيـ ــة العامـ ــة للشـ ــركة لالنعقـ ــاد إتا أعـ ــاق عملهـ ــا أو كانـ ــت الشـ ــركة
تتعرض ألضرار أو خسائر جسيمة.
املادة الثامنة :مراجعة الالئحة
تخضع الالئحة للمراجعة الدورية بغرض تطويرها وتحديثها بما يتماش ى مع األنظمة واللوائم تات
العالقة ووفق ما يراه املجلس.
املادة التاسعة :النفاذ
تكون الالئحة نافذة من تاريخ إقرارها من الجمعية العامة العادية.
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