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 "مقدمة  " 
 

 

  

 نهاية في  في الشركة  عمل لجنة المراجعة    الئحة   قامت شركة أركان للتنمية بإعداد

الشركة 2021العام   َل  َتَحوٌّ بعد  مسؤول  م  ذات  شركة  شركة  من  إلى  محدودة  ية 

 اللجنة تعمل  سو)نمو(،    الموازية وتوجه إدارة الشركة لطرحها بالسوق    ،مساهمة مقفلة 

الرقابة اإلدارية اكذر المواضيع   والمالية   ع مساعد لمجلس اإلدارة في عملية  ودراسة 

ة بخصوصها لمجلس اإلدارة لمساعدته في اتخاذ  والتوصي   ذات العالقة بطبيعة عملها

  .القرارات السليمة 

 :ما يلي علىه الالئحة وعلى وجه الخصوص، فقد استندت في نصوص هذ

 . هـ1437-1- 28( وتاريخ 3الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/  الشركات،نظام  -1

 .الئحة حوكمة الشركات المساهمة غير المدرجة  -2

 لشركة أركان للتنميةالنظام األساس  -3

 
 
 
 
 
 

 م 06/2022/ 14تاريخ اعتماد الجمعية: 
 

 



 

 
                                    للتنمية شركة أركان  الئحة لجنة المراجعة

 7من  3الصفحة       

 

 
 اسم اللجنة: :  ( 1) المادة  

 أركان للتنمية  ةشركللجنة املراجعة  

 أهداف اللجنة:   : ( 2) المادة  

أداء   على  واإلشراف  بفعالية،  وتنفيذه  الداخلية  الرقابة  نظام  كفاية  من  التأكد  إلى  اللجنة  املراجعة  تهدف  إدارة 

الداخلية، ومتابعة نتائج أعمال املراجع الخارجي، ودعم استقاللية وموضوعية املراجعة الداخلية واملراجع الخارجي  

 ومساعدة مجلس اإلدارة للوفاء بمسؤولياته بما يتم تحقيقه من رقابة فاعلة لحماية مصالح الشركة ومساهميها

 :تشكيل اللجنة :  ( 3) المادة  

 
 
بقرار من الجمعية العامة العادية لجنة مراجعة  للمادة الثامنة والثالثون من النظام األساس للشركة تشكل   استنادا

مكونة من )ثالثة أعضاء( من غير أعضاء مجلس اإلدارة التنفيذيين سواء من املساهمين أو غيرهم ويحدد في القرار  

  .أعضائهامهمات اللجنة وضوابط عملها ومكافآت 

 ضوابط عضوية اللجنة :  ( 4) المادة  

لجنة    أل   يجب .1 أعضاء  ) عن    املراجعةيقل عدد  يكون 3ثالثة  أن  ويشترط  بالشؤون    (  بينهم مختص    املالية من 

 ة. واملحاسب

 في أن يكون  املاضتين السنتين  خاللكان يعمل لدى مراجع حسابات الشركة  ملن يجوز   ل  .2
 
 . املراجعة نةلجعضوا

 في لجنة املراجعةيكون  انيجوز  ل  .3
 
 . رئيس مجلس اإلدارة عضوا

واستثناء  من ذلك تكون دورة اللجنة الجديدة والتي تبدأ من تاريخ التعيين  ثالث سنوات    اللجنة  تكون مدة عضوية .4

ترشيحهم  من قبل الجمعية العامة وحتى انتهاء الدورة الحالية من مجلس إدارة الشركة، كما يجوز للمجلس إعادة  

 للجمعية العامة للمساهمين لفترة أو فترات مماثلة. 

 للجنة على أن يكون  .5
 
 من األعضاء غير التنفيذيين او املستقلين. يختار أعضاء اللجنة من بينهم رئيسا

  ، يكون ىاألقص أعضائها أقل من الحد    كان عدد  أو   العضوية  مدة  أثناء  اللجنة  مقاعد عضوية  دشغور أحفي حال   .6

 أو أعضاء بشكل مؤقت  
 
في املركز أو املراكز الشاغرة على أن يكون ممن تتوفر  ملجلس اإلدارة الحق في تعيين عضوا

فيهم الخبرة الكافية وأن يعرض هذا التعيين على أقرب جمعية عامة للمساهمين في أول اجتماع لها للمصادقة 

 مدة سلفه. العضو الجديد عليه ويكمل 

  وأعمال   لالجتماعات باإلعداد للقيام مناسبا  ممن تراه  من بين أعضائها أو  بتعيين أمين سر لها سواء  اللجنة  قومت .7

 .اللجنة وإعداد محاضرها وتوثيقها ومتابعة تنفيذ توصياتها وتوجيهاتها وقراراتها دون أن يكون له حق التصويت
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 :اللجنة   مهام واختصاصات :  ( 5) المادة  
 التقارير المالية.  ▪

دراسة القوائم املالية األولية والسنوية للشركة قبل عرضها على مجلس اإلدارة وإبداء رأيها والتوصية في شأنها؛  .1

 .لضمان نزاهتها وعدالتها وشفافيتها

فيما إذا كان تقرير مجلس اإلدارة والقوائم املالية للشركة    –بناء على طلب مجلس اإلدارة    – إبداء الرأي الفني   .2

ومتواز  للشركة  عادلة  املالي  املركز  تقييم  واملستثمرين  للمساهمين  تتيح  التي  املعلومات  وتتضمن  ومفهومة  نة 

 .وأدائها ونموذج عملها واستراتيجيتها

 .دراسة أي مسائل ّ مهمة أو غير مألوفة تتضمنها التقارير املالية  .3

مسؤول اللتزام في الشركة أو مراجع    البحث بدقة في أي مسائل يثيرها املدير املالي للشركة أو من يتولى مهامه أو  .4

  .الحسابات

 . التحقق من التقديرات املحاسبية في املسائل الجوهرية الواردة في التقارير املالي  .5

 .شأنهادراسة السياسات املحاسبية املتبعة في الشركة وإبداء الرأي والتوصية ملجلس اإلدارة في  .6

  المراجعة الداخلية  ▪
 . دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية واملالية وإدارة املخاطر في الشركة  .1

 .للملحوظات الواردة فيهادراسة تقارير املراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ اإلجراءات التصحيحية    .2

دراسة ومراجعة نظام الرقابة الداخلية، في الشركة وإعداد تقرير مكتوب عن رأيها في شأن مدى كفاية هذا النظام   .3

 كافية من هذا  
 
وعما قامت به من أعمال أخرى تدخل في نطاق اختصاصها، وعلى مجلس اإلدارة أن يودع نسخا

موعد انعقاد الجمعية العامة بعشرة أيام على األقل، لتزويد كل من رغب  التقرير في مركز الشركة الرئيس قبل  

 .من املساهمين بنسخة منه، وُيتلى التقرير أثناء انعقاد الجمعية

اقتراح مكافآته .4  . التوصية ملجلس اإلدارة بتعيين مدير إدارة املراجعة الداخلية و

أداء وأنشطة املراجع الداخلي وإدار  .5 افر  الرقابة واإلشراف على  في الشركة للتحقق من تو ة املراجعة الداخلية 

 .املوارد الالزمة وفعاليتها في أداء األعمال واملهام املنوطة بها

 :الحسابات مراجع   ▪
من   .1 التحقق  بعد  أدائهم،  وتقييم  أتعابهم  وتحديد  وعزلهم  الحسابات  مراجعي  بترشيح  اإلدارة  ملجلس  التوصية 

 وشروط التعاقد معهم استقاللهم ومراجعة نطاق عملهم 

في   .2 األخذ  مع  املراجعة،  أعمال  فعالية  ومدى  وعدالته،  وموضوعيته  الحسابات  مراجع  استقالل  من  التحقق 

 العتبار القواعد واملعايير ذات الصلة

 فنية أو إدارية تخرج عن نطاق   .3
 
مراجعة خطة مراجع حسابات الشركة وأعماله، والتحقق من عدم تقديمه أعمال

 اجعة، وإبداء مرئياتها حيال ذلك أعمال املر 

 . جابة عن استفسارات مراجع حسابات الشركة ل ل .4

 .اتخذ بشأنها دراسة تقرير مراجع الحسابات ومالحظاته على القوائم املالية ومتابعة ما .5
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 :االلتزام ضمان   ▪
 .بشأنهامراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من اتخاذ الشركة اإلجراءات الالزمة  .1

 . العالقة التحقق من التزام الشركة باألنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات  .2

مراجعة العقود والتعامالت املقترح أن تجريها الشركة مع األطراف ذوي العالقة، وتقديم مرئياتها حيال ذلك إلى   .3

 . مجلس اإلدارة

رفع ما تراه من مسائل ترى ضرورة اتخاذ إجراء بشأنها إلى مجلس اإلدارة، وإبداء توصياتها باإلجراءات التي يتعين    .4

 .اتخاذها

 :صالحيات لجنة المراجعة :  ( 6) المادة  

 - مهماتها:  للجنة المراجعة في سبيل أداء   ▪
 اإلدارة على وجه التحديد حق التحري عن أي أمر يدخل ضمن مهماتها، أو أي موضوع يطلبه مجلس   .1

 حق الطالع على سجالت الشركة ووثائقها .2

التحري    .3 بغرض  الشركة  موظفي  أو  التنفيذية  اإلدارة  أو  اإلدارة  مجلس  أعضاء  من  بيان  أو  ايضاح  أي  طلب 

 والستفسار عن أي معلومات 

  حق الستعانة باملشورة القانونية والفنية من أية جهة خارجية أو أية جهة لك ضرور   .4
 
مستقلة أخرى    استشاريةيا

 ملساعدة اللجنة في أداء مهامها لك متى كان ذ

 التحقق من أي خلل يتعلق بإدارة املخاطر وإدارة املراجعة الداخلية   .5

 ملدى خطورته  .6
 
 أن تقوم اإلدارة التنفيذية بإبالغ رئيس لجنة املراجعة بأي خلل أو احتيال أو تجاوز وفقا

وة الجمعية العامة للشركة لالنعقاد إذا أعاق مجلس اإلدارة عملها أو تعرضت  أن تطلب من مجلس اإلدارة دع  .7

 .جسيمةالشركة ألضرار أو خسائر 

   : اجتماعات لجنة المراجعة ( 7) المادة  

  اجتماع خالل السنة املالية للشركة ( 2) عن  تجتمع لجنة املراجعة بصفة دورية على أل تقل اجتماعاتها  .1

ُيشترط لصحة اجتماعات لجنة املراجعة حضور أغلبية أعضائها، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين،   .2

 يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الجتماع وعند تساوي األصوات

تصال الحديثة )املحادثة الهاتفية  يجوز للجنة املراجعة في الحالت الطارئة عقد اجتماعها عن طريق وسائل ال .3

  (Conference Call) الجماعية( 

يدعو رئيس لجنة املراجعة لجتماعات لجنة املراجعة، كما يجوز ألي عضو من أعضاء لجنة املراجعة أو مراجع   .4

لجنة    الحسابات أو مدير إدارة املراجعة الداخلية أو رئيس مجلس اإلدارة أن يطلب من رئيس لجنة املراجعة دعوة

 .املراجعة لالجتماع

  تجتمع لجنة املراجعة بصفة دورية مع مراجع حسابات الشركة، ومع مدير إدارة املراجعة الداخلية .5
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  ملدير إدارة املراجعة الداخلية ومراجع الحسابات طلب الجتماع مع لجنة املراجعة كلما دعت الحاجة إلى ذلك  .6

 الداخلية لحضور كل أو بعض اجتماعات لجنة املراجعة يجوز دعوة مدير إدارة املراجعة   .7

يجوز لرئيس لجنة املراجعة وبعد اخطار الرئيس التنفيذي للشركة دعوة كبار التنفيذيين أو أي موظف بالشركة    .8

 لجنة عن أي جانب من جوانب نشاطات الشركة ل لتقديم اإليضاحات الالزمة

التنفيذية حضور اجتماعات لجنة املراجعة إل إذا طلبت اللجنة  ل يحق ألي عضو في مجلس اإلدارة أو اإلدارة    .9

اللجنة   أعضاء  على  الحصول   
 
قاصرا املراجعة  لجنة  اجتماعات  ويكون حضور  أو مشورته،  رأيه  إلى  الستماع 

 .وسكرتيرها

ياتها يجب توثيق اجتماعات لجنة املراجعة وإعداد محاضر لها تتضمن ما دار من نقاشات ومداولت، وتوثيق توص .10

ونتائج التصويت، وحفظها في سجل خاص ومنظم، وبيان أسماء األعضاء الحاضرين والتحفظات التي أبدوها  

 .وجدت(، وتوقيع هذه املحاضر من جميع األعضاء الحاضرين لالجتماع )إن

 :: تقارير لجنة المراجعة ( 8) المادة  

الداخلية في الشركة وعما قامت به من أعمال أخرى تدخل  إعداد تقرير عن رأيها في شأن مدى كفاية نظام الرقابة   .1

 كافية من هذا التقرير في مركز الشركة الرئيس قبل  
 
في نطاق اختصاصها، ويلتزم مجلس اإلدارة بأن يودع نسخا

األقل؛ أيام على  بعشرة  العامة  الجمعية  انعقاد  املساهمين    موعد  من  رغب  من  كل  منه لتزويد  ويتلى    بنسخة 

 . التقرير أثناء انعقاد الجمعية

   .تقدم لجنة املراجعة تقارير موجزة ملجلس اإلدارة عقب كل اجتماع لها .2

 .يقوم مدير إدارة املراجعة الداخلية بإعداد تقرير سنوي يتم رفعه مع مرئيات لجنة املراجعة ملجلس اإلدارة .3

التي تحال إليها من مجلس اإلدارة، وترفع توصياتها إلى تتولى لجنة املراجعة دراسة املوضوعات التي تختص أو بها   .4

املجلس لتخاذ القرار بشأنها، أن أو تتخذ القرارات إذا فوض إليها املجلس ذلك، ومع ذلك تقع على عاتق مجلس  

  .إدارة الشركة املسؤولية عن تلك القرارات

من .5 واملختصين  الخبراء  من  تراه  بمن  الستعانة  املراجعة  للجنة  من    يجوز  أو  الشركة  حدود  خداخل  في  ارجها 

أن على   يُ   صالحياتها، 
 
اإلدارة  ض أو  بالشركة  وعالقته  الخبير  اسم  ذكر  مع  اللجنة،  اجتماع  محضر  في  ذلك  من 

  التنفيذية

أسئلة   .6 عن  للجابة  للشركة  العامة  للجمعيات  أعضائها  من  ينيبه  من  أو  املراجعة  لجنة  رئيس  حضور  يجب 

 .املساهمين

  :: التواصل مع لجنة المراجعة ( 9) المادة  

التعامل    .1 الحسابات  ومراجع  الداخلية  املراجعة  مدير  من  لكل  يكون  املراجعة  لجنة  عمل  استقاللية  لضمان 

 .والتواصل املباشر مع لجنة املراجعة دون وسيط
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 : حدوث تعارض بين لجنة المراجعة ومجلس اإلدارة ( 10) المادة  

رفض مجلس اإلدارة األخذ بتوصية    أو إذاتعارض بين توصيات لجنة املراجعة وقرارات مجلس اإلدارة،   حدثإذا    .1

اللجنة بشأن تعيين مراجع حسابات الشركة وعزله وتحديد أتعابه وتقييم أدائه أو تعيين املراجع الداخلي، فيجب  

 بتوصيتها.  هتضمين تقرير مجلس اإلدارة توصية اللجنة ومبرراتها، وأسباب عدم أخذ

 : ترتيبات تقديم الملحوظات ( 11) المادة  

على لجنة املراجعة وضع آلية تتيح للعاملين في الشركة تقديم ملحوظاتهم بشأن أي تجاوز في التقارير املالية أو   .1

أو    بسرية.غيرها   بإجراء تحقيق مستقل يتناسب مع حجم الخطأ  اآللية  التحقق من تطبيق هذه  اللجنة  وعلى 

  .مناسبةالتجاوز وتبني إجراءات متابعة  

  :عضوية لجنة المراجعة   انتهاء :  ( 12) المادة  

 ألي نظام أو لئحة أو تعليمات سارية   .1
 
تنتهي عضوية لجنة املراجعة بانتهاء مدتها أو بانتهاء صالحية العضو لها وفقا

في اململكة، ومع ذلك يجوز للجمعية العامة العادية في كل وقت عزل جميع أعضاء لجنة املراجعة أو بعضهم وذلك  

ضو املعزول تجاه الشركة باملطالبة بالتعويض إذا وقع العزل لسبب غير مقبول، ولعضو  دون إخالل بحق الع

 اللجنة أن يستقيل من عضوية اللجنة 

إنهاء عضوية من تغيب من أعضاء لجنة املراجعة عن    –على توصية من املجلس    بناء    –يجوز للجمعية العامة   .2

 .اجتماعات متتالية دون عذر مشروع ثالث حضور 

 :مكافآت أعضاء لجنة المراجعة   : ( 13) المادة   
جلسات  .1 عن  حضور  بدل  إلى  باإلضافة   

 
معينا  

 
مبلغا املراجعة  لجنة  أعضاء  مكافآت  اللجنة    تكون  اجتماعات 

 ( ريال لكل عضو/جلسة2,000) 

حدد املكافآت السنوية ألعضاء لجنة املراجعة   .2
ُ
، أو مجلس اإلدارة  والتعويضات لجنة الترشيحات    توصية  على   بناءت

 في حال عدم وجودها.

 .اإلدارة  مجلس مكافآت ضمن محتويات التقرير السنوي    ناللجنة معن تفاصيل ما تقاضاه أعضاء    اإلفصاحيتم   .3

 :أحكام ختامية   : ( 14) المادة  
    والتعديل(   )النشر   .1

 
اعتبارا الالئحة  هذه  في  جاء  بما  الجمعية  يعمل  قبل  من  اعتمادها  تاريخ  العامة  من 

للمساهمين، كما يجب نشرها على موقع الشركة اإللكتروني لتمكين املساهمين وأصحاب املصالح من الطالع  

 . عليها

هذه   .2 تقديم  يتم  أن  على  اإلدارة،  مجلس  توصية  على  بناء  الحاجة  حسب  الالئحة  هذه  محتوى  مراجعة  يتم 

 .اعالتعديالت للجمعية العامة للمساهمين لعتمادها في أقرب اجتم

 ************************************* 
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