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وظائف ومهام لجنة المراجعه
وتختص اللجنة بما يلى:
 -1فحص ومراجعة إجراءات الرقابة الداخلية للشركة ومدى االلتزام بتطبيقها.
 -2دراسة السياسات المحاسبية المتبعة والتغيرات الناتجة عن تطبيق معايير محاسبية جديدة.
 -3فحص ومراجعة آليات وأدوات المراجعة الداخلية وإجراءاتها وخطتها ونتائجها ودراسة تقارير
المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ توصياتها.
 -4فحص ومراجعة التقارير اإلدارية الدورية التى تقدم للمستويات اإلدارية المختلفة ونظم إعدادها
وتوقيت عرضها.
 -5فحص اإلجراءات التى تتبع فى إعداد ومراجعة ما يلى:
 القوائم المالية الدورية والسنوية. نشرات االكتتاب والطرح العام والخاص لألوراق المالية. الموازنات التقديرية ومن بينها قوائم التدفقات النقدية وقوائم الدخل التقديرية. -6فحص مشروع القوائم المالية المبدئية قبل عرضها على مجلس اإلدارة تمهيداً إلرسالها الى مراقب
الحسابات.
 -7اقتراح تعيين مراقبى الحسابات وتحديد أتعابهم والنظر فى األمور المتعلقة باستقالتهم أو إقالتهم وبما
ال يخالف أحكام القانون.
 -8إبداء الرأى فى شأن اإلذن بتكليف مراقبى الحسابات بأداء خدمات لصالح الشركة بخالف مراجعة
القوائم المالية وفى شأن األتعاب المقدرة عنها وبما ال يخل بمقتضيات استقاللهم.
 -9دراسة تقرير مراقب الحسابات بشأن القوائم المالية ومناقشته فيما ورد به من مالحظات وتحفظات
ومتابعة ما تم فى شأنها والعمل على حل الخالفات فى وجهات النظر بين إدارة الشركة ومراقب
الحسابات.
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1

التأكد من رفع تقرير لمجلس اإلدارة من أحد الخبراء المتخصصين غير المرتبطين عن طبيعة
-11
العمليات والصفقات التى تم إبرامها مع األطراف ذات العالقة وعن مدى إخاللها أو إضرارها بمصالح
الشركة أو المساهمين فيها.
التأكد من تطبيق األساليب الرقابية الالزمة للمحافظة على أصول الشركة وإجراء التقييم الدورى
-11
لإلجراءات اإلدارية للتأكد من االلتزام بالقواعد وإعداد تقارير لمجلس اإلدارة.

وعلى اللجنة التحقق من استجابة إدارة الشركة لتوصيات مراقب الحسابات والهيئة العامة للرقابة المالية
(الهيئة العامة لسوق المال).
وتقدم اللجنة تقاريرها ربع السنوية الى مجلس إدارة الشركة مباشرة.
ولمجلس إدارة الشركة تكليف اللجنة بأية أعمال يراها فى صالح الشركة.
وعلى مجلس إدارة الشركة والمسئولين عنها الرد على توصيات اللجنة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ
اإلخطار بها .وعلى رئيس اللجنة إخطار البورصة والهيئة بملخص التقرير وما تضمنه من مقترحات
وتوصيات ورد مجلس إدارة الشركة عليها  ،وذلك خالل أسبوعين من تاريخ رد مجلس اإلدارة بما ال
يجاوز ستين يوما من تاريخ انتهاء الفترة المقدم عنها التقرير الدورى.
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