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: التعريف باللجنة:
ً
 أوال

عمال املؤسسة والتحقق من سالمة ونزاهة التقارير املالية أمكلفة بمراقبة  األمناءمنبثقة من مجلس مستقلة هي لجنة 

 وأنظمة الرقابة الداخلية فيها.

 

: أهداف اللجنة:
ً
 ثانيا

 مساعدة مجلس االمناء لتأدية مسؤولياته االشرافية. -1

 ، وسالمة ونزاهة ودقة وموثوقية التقارير املالية.الرقابة الداخليةوى فعالية نظام تقييم والتحقق من مستال -2

 التحقق من االلتزام باألنظمة والقوانين واملعايير والسياسات ذات العالقة بنطاق عمل ومهام ومسؤوليات اللجنة . -3

 التأكد من استيفاء وكفاية واستقاللية أعمال املراجعة الداخلية والخارجية. -4

 من استجابة املؤسسة للمواضيع التي يتم تحديدها ورصدها من خالل نشاط وعمل اللجنة.التحقق  -5

 

 :
ً
 شروط العضوية:التعيين و ثالثا

 لجنة املراجعة، ويسمي من بينهم رئيًسا.يعين مجلس األمناء أعضاء  (أ

وب ، مع وجمن اإلداريين أو املختصين اعلى أداء مهامه ابمن يعينه اللجنةملجلس األمناء متى ما ارتأى الحاجة، أن يمد  (ب

 مراعاة عدم وجود تعارض أو تضارب للمصالح.

تتكون اللجنة من ثالثة أعضاء على األقل من أعضاء مجلس األمناء أو من خارجه على أن يكون من بينهم عضو على  (ج

 جنة.ة األدوار التي تؤديها اللاألقل من مجلس األمناء ويكون تعيينهم وإعفائهم من مجلس األمناء، بما يتناسب مع طبيع

 يعين رئيس اللجنة أمين سر لها يؤدي األعمال اإلدارية بعد موافقة مجلس األمناء على ذلك. (د

 4تكون فترة عمل اللجنة أربع سنوات تبدأ من تاريخ اعتماد تشكيلها من مجلس األمناء وترتبط بدورة مجلس األمناء ) (ه

 لخبرة والتخصص.سنوات ميالدية(، ويراعى في اختيارهم ا

 

 
ً
 :: مهام لجنة املراجعةرابعا

 التقارير املالية: -أ

دراسة القوائم املالية السنوية للمؤسسة وذلك قبل عرضها على مجلس االمناء؛ بعد التحقق من عدالتها ونزاهتها  -1

 وشفافيتها واعدادها وفقا للمعايير املحاسبية املعمول بها في اململكة العربية السعودية.

 ابداء الرأي الفني بالقوائم املالية بناء على طلب مجلس االمناء. -2

 دراسة أي مسائل مهمة وغير مألوفة تتضمنها التقارير املالية. -3

 البحث بدقة في اي مسائل يثيرها املدير املالي أو املراجع الخارجي للمؤسسة. -4

 جس االمناء بشأهها.دراسة السياسات املحاسبية املتبعة في املؤسسة والتوصية مل -5
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 املراجعة الخارجية:-ب

يين املراجع الخارجي أو عزله وتحديد أتعابه وتقييم أدائه ، بعد التحقق من استقالله ومراجعة التوصية ملجلس االمناء بتع -1

 .نطاق عمله وشروط التعاقد معه

، مع األخذ في االعتبار القواعد أعمال املراجعة راجع الخارجي وموضوعيته وعدالته، ومدى فاعليةالتحقق من استقالل امل-2

 واملعايير ذات الصلة.

مراجعة خطة مراجع الحسابات الخارجي والتحقق من عدم تقديم أعمال تخرج عن نطاق عمله وابداء مرئياتها في ذلك  -3

 الشأن.

سسة دارة املؤ إ، والتأكد من توفير تي لها عالقة بعمل لجنة املراجعةال ؤسسةاالجابة عن استفسارات مراجع حسابات امل-4

 لكافة املعلومات التي يطلبها املراجع الخارجي لتمكينه من القيام بنطاق عمل املراجعة.

دراسة تقرير املراجع الخارجي ومالحظاته على القوائم املالية أو نظم الرقابة الداخلية املتعلقة باعداد القوائم املالية  -5

 للمؤسسة.

إدارة املراجع الخارجي أي مشاكل أو صعوبات واجهته اثناء قيامه بأعمال املراجعة ومدى استجابة  االستعراض مع -6

 ملطالبه الخاصة حيال خطة املراجعة السنوية. املؤسسة بكافة مستوياتها

 دراسة ومعالجة أي قيود على اعمال املراجع الخارجي ومن شأهها التأثير على كفاءة أعماله. -7

 

 
ً
 صالحيات اللجنة:: خامسا

 االطالع على سجالت املؤسسة ووثائقها. (1

محاولة حل أي خالفات بين اإلدارة واملراجع الخارجي فيما يتعلق بالتقارير املالية ومالحظات املراجع الخارجي، وذلك  (2

 بالتواصل الفعال، في حدود الصالحيات املمنوحة لها ضمن مصفوفة الصالحيات.

ملؤسسة واملراجعين الداخليين فيما يتعلق باملالحظات والتوصيات من قبل املراجعين محاولة حل أي خالفات بين ا (3

 الداخليين، وذلك بالتواصل الفعال، في حدود الصالحيات املمنوحة لها ضمن مصفوفة الصالحيات.

 رفع الئحة لجنة املراجعة وتعديالتها ملجلس األمناء العتمادها. (4

 ملساعدة اللجنة في االستعانة باملشورة الفنية والقانو  (5
ً
نية من أي جهة خارجية أو استشارية متى كان ذلك ضروريا

 أداء مهامها، بعد موافقة مجلس األمناء.

 التحري عن اي نشاط يدخل تحت صالحيتها أو أي موضوع يطلبه مجلس األمناء أو املراجع الخارجي. (6

 ع الخارجي والداخلي.التوصية ملجلس األمناء باعتماد القوائم املالية، وتعيين املراج (7
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 : اجتماعات اللجنة:سادسا

 هالها عقد اجتماعات، ويجوز اختاره النعقادهمقر املؤسسة أو أي مقر تبشكل حضوري في  تعقد اللجنة اجتماعاتها .1

 ،
ً

عبر االتصال املرئي ) عن بعد(، باستخدام أي من وسائل االتصال وبرامجه اإللكترونية، متى ما كان ذلك مسجال

 بحيث يمكن الرجوع إليه عند الحاجة. 

العتبار انعقاد اللجنة انعقاًدا صحيًحا، أن يحضر جميع أعضائها، سواء كان ذلك حضورًيا أو عن بعد،  يشترط .2

 األعضاء بطريقة وبعضهم اآلخر بطريقة أخرى.ويجوز أن يحضر بعض 

د فإذا اكتمل النصاب الالزم للحضور وإال أجلت ملدة  30في حال تأخر األعضاء عن الحضور يتم االنتظار ملدة  .3

 خمسة عشر يوًما.

ن، عييكون انعقاد اللجنة أربع مرات كل سنة ميالدية، ويجوز لها عقد اجتماعات غير عادية على أال تزيد عن اجتما .4

فإذا كان ثم حاجة ملزيد من االجتماعات لزمها عبر رئيسها تقديم طلب اإلذن لها باالنعقاد من مجلس األمناء، حتى 

 يعد ذلك االجتماع صحيًحا.

 تنعقد اللجنة دورًيا حسب جدول اجتماعاها، وملجلس األمناء طلب انعقاد اللجنة متى رأى الحاجة لذلك. .5

ن اجتماعاتها ملرتين متتاليتين، أو ثالث مرات متفرقة خالل سنة ميالدية واحدة، عند تغيب أحد أعضاء اللجنة ع .6

فإن رئيس اللجنة يرفع توصية ملجلس األمناء باستبدال العضو، وله أن يوص ي بترشيح من يراه مناسًبا لعضوية 

 املجلس.

ن ألي الل سنة ميالدية واحدة، كاعند تغيب رئيس اللجنة عن اجتماعاتها ملرتين متتاليتين، أو ثالث مرات متفرقة خ .7

 من أعضائها الرفع ملجلس األمناء للبت في األمر.

 ،االعضاء بشأن بنود جدول األعمال ، وتلقي طلباتسؤولية توجيه الدعوات لالجتماعاتيتولى أمين سر اللجنة م  .8

ر كما يتولى اعداد املحض ،بل الجلسة بثالثة ايام على األقل، وتسليمه لالعضاء قاالجتماعكما يتولى اعداد ملف 

وعرضه على الرئيس واالعضاء، والحصول على توقيعاتهم عليه، وتبليغ القرارات الصادرة من املحضر للجهات ذات 

 العالقة.

 .االصوات يكون صوت الرئيس مرجًحا ، وفي حال تساوي ت اللجنة بأغلبية اصوات الحاضرينتصدر قرارا .9

 

: مكافآت اعضاء اللجنة:
ً
 سابعا

ف ريال سعودي، مقابل كل جلسة يحضرها العضو، وذلك مكافأة وقدرها ثالثة آال  اللجنة ألعضاء يصرف -

 للقرارات الصادرة عن مجلس 
ً

شرط أن يكون من غير ذرية محمد بن إبراهيم السبيعي رحمه هللا، إعماال

 األمناء في ذلك.

 .األمين العام التخاذ ما يلزميتم الرفع بطلب صرف املكافآت من خالل أمين سر اللجنة، بمخاطبة  -


