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  التدقيق لجنة عمل ميثاق

 

 

 

 

 

2016 يونيو 4من  1 صفحة  1اإلصدار رقم:  

  

 الغرض العام -1

 اللجنة هذه لتعم حيث الرشيدة، الحوكمة قواعد تطبيق على الدالة الرئيسية السمات أحد الداخلي للتدقيق لجنة وجود يُعد

 :على

 التأكد عن فضالا  للشركة، المالية التقارير ونزاهة سالمة ضمان خالل من وذلك الشركة داخل االلتزام ثقافة ترسيخ (أ

 .الشركة في المطبقة الداخلية الرقابة أنظمة وفاعلية كفاية من

 

  لجنة التدقيقمهام ومسئوليات  -2

ى مجله  اإلدارة، وببهداا الهرأا والتوصهية بشهأناا لمجله  اإلدارة، مراجعة البيانات المالية الدورية قبل عرضهاا عله (أ

 وذلك بادف ضمان عدالة وشفافية التقارير المالية.

التوصية لمجل  اإلدارة بتعيين وبعادة تعيين مراقبي الحسابات الخارجيين أو تغييرهم وتحديد أتعابام، ويراعهى عنهد  (ب

 اجعة خطابات تعيينام.التوصية بالتعيين التأكد من استقالليتام، ومر

متابعة أعمال مراقبي الحسابات الخارجيين، والتأكد مهن عهدم قيهامام بتقهديم خهدمات بلهى الشهركة عهدا الخهدمات التهي  (ج

 تقتضياا مانة التدقيق.

 دراسة مالحظات مراقبي الحسابات الخارجيين على القوائم المالية للشركة ومتابعة ما تم في شأناا. (د

 اسبية المتبعة وببداا الرأا والتوصية لمجل  اإلدارة في شأناا.دراسة السياسات المح (ه

تقييم مدى كفاية نظم الرقابهة الداخليهة المطبقهة داخهل الشهركة وبعهداد تقريهر يتضهمن رأا وتوصهيات اللجنهة فهي ههذا  (و

 الشأن.

مهال والمامهات اإلشهراف علهى بدارة التهدقيق الهداخلي فهي الشهركة مهن أجهل التحقهق مهن مهدى فاعليتاها فهي تنفيهذ ا ع (ز

 المحددة من قبل مجل  اإلدارة.

 التوصية بتعيين مدير التدقيق الداخلي، ونقله، وعزله، وتقييم أدائه، وأداا بدارة التدقيق الداخلي. (ح

 مراجعة وبقرار خطط التدقيق المقترحة من المدقق الداخلي، وببداا مالحظاتاا علياا. (ط

كد من أنه قد تم اتخاذ اإلجهرااات التصهحيحية الالزمهة بشهأن المالحظهات مراجعة نتائج تقارير التدقيق الداخلي، والتأ (ا

 الواردة في التقارير.

 مراجعة نتائج تقارير الجاات الرقابية والتأكد من أنه قد تم اتخاذ اإلجرااات الالزمة بشأناا. (ك

 التأكد من التزام الشركة بالقوانين والسياسات والنظم والتعليمات ذات العالقة. (ل

الصفقات والتعهامالت المقتهرح أن تقهوم باها الشهركة مها ا طهراف ذات العالقهة، وتقهديم التوصهيات المناسهبة  مراجعة (م

 بشأناا بلى مجل  اإلدارة.



  التدقيق لجنة عمل ميثاق

 

 

 

 

 

2016 يونيو 4من  2 صفحة  1اإلصدار رقم:  

  

 العضوية -3

من ثالثة أعضاا على ا قل، على أن يكون أحد أعضائاا على ا قل من  لجنة التدقيقيقوم مجل  اإلدارة بتشكيل 

ئي  اللجنة عضواا من أعضاا مجل  اإلدارة غير التنفيذيين. ويحظر على رئي  مجل  ا عضاا المستقلين، ويكون ر

 .لجنة التدقيقيكون عضواا في  نأ التنفيذين اإلدارةأعضاا مجل   أواإلدارة 

ويتعين أن يكون من بين أعضاا اللجنة عضو واحد على ا قل من ذوا المؤهالت العلمية و/أو الخبرة العملية في 

 بخبرات خارجية بعد موافقة مجل  اإلدارة على ذلك.المحاسبية والمالية، وللجنة الحق باالستعانة المجاالت 

وفي حالة غياب رئي  اللجنة عن االجتماع، يختار أعضاا اللجنة الذين حضروا االجتماع عضواا من بينام ليترأ  هذا 

 االجتماع نيابة عن رئي  اللجنة.

أمين سر مجل  اإلدارة، وفي حالة تغيب أمين سر مجل  اإلدارة عن أا اجتماع للجنة، هو  لجنة التدقيقويكون أمين سر 

 يقوم رئي  مجل  اإلدارة بتعيين أمين سر أخر ليحضر االجتماع.

 

 مدة العضوية -4

 مجل  في عضويتام مدة نف  هي لجنة التدقيقوتكون مدة عضويتام في  لجنة التدقيقيعين مجل  اإلدارة أعضاا 

ذلك ما لم يتم استبدال عضو اللجنة من قبل مجل  اإلدارة  ا سبب، أو يتقدم عضو اللجنة نفسه باالستقالة من و اإلدارة،

 عضوية اللجنة أو االستقالة من عضوية مجل  اإلدارة. 

 

 انتهاء العضوية -5

ا  لجنة التدقيق عضو فقد بذا  تاريخ من ة التدقيقلجنفي  العضوية صفة عنه زالتالعضوية في مجل  اإلدارة  شروط منأيا

كما بذا تخلف أحد أعضاا اللجنة عن حضور جلستين متتاليتين بدون عذر مشروع جاز اعتباره  .الشرط ذلك فقدان

 .بعد صدور قرار مجل  اإلدارة بذلك لجنة التدقيقمستقيالا من 

 

 نصاب االنعقاد -6

 عدد ا حوال من حال كل في يقل واللألعضاا  بحضور ا غلبية البسيطة لجنة التدقيق الجتماع القانوني النصاب يكون

بأغلبية ا عضاا الحاضرين وبذا تساوت ا صوات رجح الجانب  لجنة التدقيقاثنين. وتصدر قرارات  عن الحاضرين

 الذا فيه الرئي ، ويعد سجل خاص تثبت فيه محاضر جلسات اللجنة ويوقعه الرئي .

للجنة واستبداله في أا وقت. وفي حالة شغر مركز عضو في اللجنة، ويجوز لمجل  اإلدارة عزل أا عضو من أعضاا ا

يمار  ا عضاا ا خرين في اللجنة كافة صالحياته طالما انعقد النصاب القانوني للجنة لحين تعيين عضو جديد من قبل 

 مجل  اإلدارة.



  التدقيق لجنة عمل ميثاق

 

 

 

 

 

2016 يونيو 4من  3 صفحة  1اإلصدار رقم:  

  

 اجتماعات اللجنة -7

 وكذلك عند الحاجة. سنوا ربا وبشكل سنةال خالل ا قل على مرات أربا بصورة منتظمة لجنة التدقيقتجتما 

 

تعقد اللجنة اجتماعات دوريهة مها مراقبهي الحسهابات الخهارجيين، وأربها مهرات علهى ا قهل مها المهدقق الهداخلي، كمها يحهق 

دون حضههور  دقق الههداخلي ومراقههب الحسههابات الخههارجي طلههب االجتمههاع مهها اللجنههة حههين تقتضههي ضههرورة العمههل ذلههكللمه

 .ةاإلدارة التنفيذي

ويوجه رئي  اللجنة بخطاراا مسبقاا  عضاا اللجنة لحضور اجتمهاع اللجنهة قبهل خمسهة أيهام عمهل مهن موعهد عقهد االجتمهاع 

 المقترح.

 وتعتمد تكرارية وطبيعة جداول االجتماعات على الموضوعات المتعلقة بأعمال الشركة والتي تظار من وقت بلى آخر.

ة ا شههخاص التههي تههراهم مناسههبين لحضههور اجتماعاتاهها للمشههاركة فههي مناقشههة مههن وقههت دخههر دعههو لجنههة التههدقيقويجههوز ل

 الموضوعات التي تطرحاا اللجنة للنقاش.

 

 جدول األعمال -8

 .بالتشاور ما رئي  اللجنة هو المسؤول عن بعداد جدول أعمال اجتماعات اللجنةالتدقيق يكون أمين سر لجنة 

اا اللجنة بلى أمين سر اللجنة مدعومة بالمستندات قبهل سهبعة أيهام علهى وترفا الموضوعات المقترحة للنقاش من قبل أعض

 ا قل من انعقاد االجتماع.

ا بالوثائق والمعلومات الالزمة  ويقوم أمين سر اللجنة بتزويد أعضاا اللجنة بجدول أعمال اللجنة بموضوعات محددة معززا

ة االجتماعات الطارئة، بحيث يتم تمكين أعضاا اللجنهة مهن قبل مدة يومين عمل على ا قل من اجتماعات اللجنة ما مراعا

 دراسة الموضوعات المطروحة واتخاذ القرارات المناسبة.

أعضههاا اللجنههة يمكههنام الوصههول بشههكل كامههل وسههريا بلههى كههل محاضههر كمهها يجههب علههى أمههين سههر اللجنههة التأكههد مههن أن 

لشههركة، وضههمان حصههول أعضههاا اللجنههة علههى المعلومههات اجتماعههات اللجنههة والمعلومههات والوثههائق والسههجالت المتعلقههة با

 الكاملة والصحيحة في الوقت المناسب.

كما يتعين على أمين سر اللجنة وتحهت بشهراف رئهي  اللجنهة تهأمين حسهن بيصهال وتوزيها المعلومهات والتنسهيق فيمها بهين 

 ة في الشركة والموظفين.أعضاا اللجنة وبين أصحاب المصالح ادخرين بالشركة بمن فيام اإلدارات المختلف

 

 محاضر االجتماعات -9

ويهتم االحتفهاظ بمحاضهر االجتماعهات  .اللجنهة سهر وأمهينأعضهاا اللجنهة  قبهل مهن وتوقها اللجنهة اجتماعهات محاضر تدون

 وتبويباا بحيث يسال الرجوع بلياا.

نسهخة مهن محضهر اجتمهاع اللجنهة وبعد كل اجتماع للجنة، يرفها رئهي  اللجنهة لمجله  اإلدارة تقريهراا بوقهائا االجتمهاع أو 

 لتحديث مجل  اإلدارة بكافة المعلومات المتعلقة بأعمال اللجنة أوالا بأول.

 



  التدقيق لجنة عمل ميثاق

 

 

 

 

 

2016 يونيو 4من  4 صفحة  1اإلصدار رقم:  

  

 تقارير اللجنة -10

  لمجل  اإلدارة بعد كل اجتماع للجنة تقريراا بوقائا االجتماع وبما تقوم به أو تتوصل بليه من نتائج لجنة التدقيقترفا 

 أيام عمل من تاريخ االجتماع. ثالثةالل بشفافية مطلقة وذلك في خوتوصيات 

  بعداد تقرير سنوا مفصل عن توصيات اللجنة بشأن البنود التالية:يتم 

 .البيانات المالية الدورية 

 .تعيين أو بعادة تعيين مراقبي الحسابات الخارجيين 

 .نتائج دراسة مالحظات مراقبي الحسابات الخارجيين على البيانات المالية، بن وجدت 

 ين مدير التدقيق الداخلي، أو نقله، أو عزله، وتقييم أدائه، وأداا بدارة التدقيق الداخلي.تعي 

 .المالحظات على خطط التدقيق الداخلي المقترحة من المدقق الداخلي 

 .نتائج تقييم مدى كفاية نظم الرقابة الداخلية المطبقة داخل الشركة 

 ق الداخلي.اإلجرااات التصحيحية الواردة في تقارير التدقي 

 .مدى التزام الشركة بالقوانين والسياسات والنظم والتعليمات ذات العالقة 

 .الصفقات والتعامالت المقترح أن تقوم باا الشركة ما ا طراف ذات العالقة 

  وقرارات مجل  اإلدارة بما في ذلك عندما يرفض المجل   لجنة التدقيقفي حالة حصول أا تعارض بين توصيات

ات اللجنة فيما يتعلق بمراقبي الحسابات الخارجيين و/أو المدقق الداخلي، يتعين على المجل  أن يضمن اتباع توصي

 تقرير الحوكمة بياناا يفصل بوضوح هذه التوصيات والسبب أو ا سباب وراا قرار مجل  اإلدارة عدم التقيد باا.

  لجنة التدقيقأية تقارير دورية أخرى يطلباا مجل  اإلدارة من. 

 

 صالحيات اللجنة -11

الحق في الحصول على أيهة معلومهات أو بيانهات مهن اإلدارة التنفيذيهة بشهكل كامهل ودقيهق وفه ي الوقهت  لجنة التدقيقل (أ

 المناسب، وبما يمكن أعضائاا من االضطالع والقيام بواجباتام وماامام بكفااة وفاعلية.

تقلة قهد تعتبهرهم اللجنهة مناسهبين لتنفيهذ مااماها أو االسهتعانة بمستشهارين مهن جاهة استشهارية مسه لجنهة التهدقيقيجوز ل (ب

 بعض مااماا. وتتحمل الشركة ا تعاب االستشارية ذات العالقة.

 أية صالحيات أخرى يمنحاا لاا مجل  اإلدارة من وقت دخر. (ج

 

 مراجعة ميثاق عمل اللجنة -12

صدور قوانين أو لوائح او ت جوهرية أو عند حدوث تغيرابمراجعة هذا الميثاق )ميثاق عمل اللجنة(  لجنة التدقيقتقوم 

 وتقدم التعديالت المقترحة على الميثاق بلى مجل  اإلدارة العتمادها. تعليمات أو قرارات جديدة من الجاات الرقابية،


