الالئحة الداخلية للجنةالتدقيق
الغرض
هي أداة رئيسية يعتمد عليها مجلس اإلدارة
مسئولياته اإلشرافية فيما يتعلق بما يلي:

في

أداء

 )1التأكد من سالمة البيانات المالية للشركة.
 )2إلتزام الشركة بالمتطلبات القانونية والرقابية.
 )3التأكد من مؤهالت ونزاهة واستقالل وأداء مدقق الحسابات
الخارجي للشركة.
 )4رصد ومتابعة أداء وظيفة التدقيق الداخلي بالشركة.
 )5المحافظة على الممارسات التجارية والمعايير األخالقية
ً الوفاء بالمسئوليات األخرى
للشركة .تتولى اللجنة أيضا
المنصوص عليها في هذه الالئحة.
المسؤوليات
أ -القوائم المالية وأمور اإلفصاح:
مراجعة ومناقشة ما يلي مع اإلدارة التنفيذية وكبار مسئولي
التدقيق الداخلي ،ومدققي الحسابات الخارجيين ،وآخرين
ً:
حسبما تره اللجنة مناسبا
-1

-2

-3

-4

سالمة البيانات المالية السنوية المدققة وإفصاحات
الشركة تحت عنوان "بيان اإلدارة وتحليل الوضع المالي
البيانات
بإدراج
والتوصية
العمليات"،
ونتائج
المالية في التقرير السنوي المرفوع إلى مجلس اإلدارة.
البيانات المالية ربع السنوية ،وإفصاحات الشركة تحت
عنوان "بيان اإلدارة وتحليل الوضع المالي ونتائج
العمليات" ،قبل تقديمها إلى السلطات الرقابية.
أية قضايا هامة بخصوص إعداد التقارير المالية والحكم
على األمور واستخدام تقديرات فيما يتعلق بإعداد
البيانات المالية للشركة ،بما في ذلك أي تغييرات
كبيرة في اختيار الشركة للمبادئ المحاسبية أو طريقة
تطبيقها لها.
الممارسات والسياسات المحاسبية الهامة للشركة.
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 -5المبادرات أو اإلجراءات الرقابية والمحاسبية التي
تنطبق على الشركة.
تقوم اللجنة بمراجعة سياسات الشركة مع اإلدارة
التنفيذية فيما يتعلق بشكل عام بالبيانات الصحفية عن
إيرادات الشركة ،والمعلومات المالية وإرشادات الربح
التي يتم تقديمها للمحللين الماليين أو وكاالت التصنيف
االئتماني أو غيرها.
تقوم اللجنة بمراجعة الضوابط الداخلية للشركة مع
الرئيس التنفيذي والمدير المالي للشركة وكذلك ضوابط
اإلفصاح عن المعلومات واإلجراءات فيما يتعلق بإعداد
التقارير المالية بما في ذلك ما إذا كان هناك أوجه
قصور أو أوجه ضعف كبيرة أو فرص محتملة لالحتيال أو إتخاذ
أية إجراءات أخرى تصحيحية فيما يتعلق بالضوابط
واإلجراءات.
وحدها اللجنة تملك الصالحيات والسلطات لحل أية خالفات قد
تنشأ بين اإلدارة التنفيذية للشركة وبين مدقق الحسابات
المستقل بشأن التقارير المالية للشركة.
تقوم اللجنة بمراجعة ومناقشة أية مشاكل أو أية صعوبات
هامة في التدقيق مع المدققين المستقلين ،وكذلك ردود
اإلدارة التنفيذية فيما يتعلق بذلك أو أية حلول لها،
بما في ذلك تلك المسائل المطلوب مناقشتها مع اللجنة من
ً لما هو منصوص عليه في معيار
قبل مدققي الحسابات وفقا
التدقيق رقم ( 61التواصل مع لجان التدقيق).
تتولى اللجنة إعداد تقرير الذي تطلبه السلطات الرقابية
في بيان الشركة السنوي.
ب -التدقيق الخارجي:
تتولى اللجنة تقديم توصيات إلى مجلس اإلدارة بشأن تعيين
أو إعادة تعيين ،أو إقصاء مدققي الحسابات الخارجيين ،ويجب
على مدققي الحسابات الخارجيين أن يقوموا بإرسال تقاريرهم
مباشرة إلى اللجنة  ،وفي حالة استقالة مدققي الحسابات
الخارجيين يجب على اللجنة أن تقوم بالتحقيق في القضايا
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التي أدت إلى هذه االستقالة ،والنظر في ما إذا كان هناك
أي إجراء يجب اتخاذه في هذا الصدد.
ت قوم اللجنة بمراجعة نطاق العمل وكفاية الموظفين الذين
سيقومون بتنفيذ خطة (خطط) التدقيق السنوية لمدققي
الحسابات الخارجيين.
تقوم اللجنة بتقييم مؤهالت وأداء ،واستقاللية مدققي
الحسابات الخارجيين ،ويجب تقديم التقييم لمجلس اإلدارة
بكامله على أساس سنوي على األقل .كجزء من التقييم ،والذي
يتم بشكل سنوي على األقل ،تقوم اللجنة بالنظر في ما يلي
من خالل الحصول على ومراجعة تقرير أو تقارير من مدققي
حسابات الشركة الخارجيين.
 وصف إجراءات مراقبة الجودة الداخلية لمدققي الحسابات
الخارجيين.
 وصف أية قضية مهمة تكون قد تمت إثارتها من خالل:
( )1آخر تدقيق لعملية مراقبة الجودة أو عملية
المراجعة التي تتم من قبل مدققي الحسابات.
( )2أي استفسار أو تحقيق من قبل السلطات الحكومية
أو المهنية خالل السنوات الخمس السابقة ،بشأن واحد
أو أكثر من عمليات التدقيق المستقلة التي قامت
بها شركة التدقيق وأية خطوات تم اتخاذها للتعامل
مع أية قضايا من هذا القبيل.
 وصف جميع العالقات بين مدققي الحسابات الخارجيين
والشركة ،بما يتفق مع المعايير المعمول بها.
تقوم اللجنة بالحصول على رأي اإلدارة التنفيذية
والتدقيق الداخلي في أداء مدققي الحسابات المستقلين،
ومؤهالتهم ومدى استقاللهم.
تقوم اللجنة بالمساعدة في وضع السياسات الخاصة
بممارسات الشركة فيما يتعلق بتوظيف مدققي الحسابات
المستقلين الحاليين والمستقبليين في الشركة.
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ج -التدقيق الداخلي:
تتولى اللجنة مرة في السنة على األقل ،تقييم أداء
ومسئوليات وميزانية وموظفي وظيفة التدقيق الداخلي
في الشركة .وتشمل عملية التدقيق هذه على سبيل المثال
ال الحصر ،مراجعة المسئوليات والميزانية ومدى كفاية
الموظفين في وظيفة التدقيق الداخلي في الشركة مع
مدققي الحسابات الخارجيين.
د -أمور أخرى تتعلق بإدارة المخاطر:
تتولى اللجنة عملية تدقيق سياسات الشركة وممارساتها
فيما يتعلق بتقييم المخاطر وإدارة المخاطر ،بما في
ذلك المناقشة مع إدارة الشركة بخصوص التعرض للمخاطر
المالية الرئيسية والخطوات التي تم اتخاذها لرصد
ومراقبة مثل هذه التعرضات.
ه -واجبات أخرى
ً
تقوم اللجنة أيضا بما يلي:
 القيام بمراجعة سنوية للتأكد من عدم وجود أي تضارب
في المصالح أو أية معامالت مع أطراف ذات صلة فيما
يتعلق بالمدير المالي أو فيما يتعلق بمعامالته
التجارية أو االستثمارية الكبيرة ،حيث يحظر على
المدير المالي أن تكون له أية أنشطة تجارية تهدف إلى
الربح خارج الشركة وتكون متعلقة بأنشطة الشركة كما
ال يجوز أن يكون قد عمل في الشركة التي تتولى التدقيق
الخارجي للشركة خالل السنوات الخمس السابقة أو أن
يكون قد شارك في أعمال التدقيق الخارجي لحسابات
الشركة خالل السنوات الخمس السابقة.
 الحصول على تقارير من اإلدارة التنفيذية حول إلتزام
الشركة بمدونة السلوك واألخالق المهنية للشركة .مراجعة
اإلفصاحات المطلوبة بموجب قوانين األوراق المالية في
المعامالت مع المطلعين على المعلومات الداخلية ومع
األطراف ذات الصلة .تقديم المشورة لمجلس اإلدارة فيما
يتعلق بسياسات وإجراءات الشركة فيما يتعلق بااللتزام
بالقوانين واللوائح المعمول بها وكذلك االلتزام
بمدونة السلوك واألخالق المهنية للشركة .مراجعة
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االجراءات التي قامت الشركة بتنفيذها فيما يتعلق
بااللتزام بمدونة السلوك واألخالق المهنية للشركة.
 مراقبة تنفيذ إجراءات استالم وحفظ ومعالجة الشكاوي
المتعلقة با لمحاسبة أو الرقابة المحاسبية الداخلية
أو التدقيق أو غيرها من المسائل ،بما في ذلك اعتماد
آليات لتقديم بالغات مجهولة المصدر من قبل موظفي
الشركة عن المخالفات.
ً بمراجعة المسائل القانونية المتعلقة
تقوم اللجنة أيضا
بالمعامالت المالية أو اإلحتيال أو أية مسألة أخرى يمكن
أن يكون لها تأثير كبير على التقارير السنوية مع
المستشار القانوني للشركة.

عضوية اللجنة:
تشكل لجنة التدقيق حسب القواعد التالية:
 .1تتألف اللجنة من ثالثة أعضاءعلى األقل  ،وتتم تسمية كل منهم
من قبل مجلس اإلدارة كأعضاء مستقلين .ولكي يعتبر مستقالً،
يجب أن تتوافر في العضو شروط االستقاللية والشروط المالية
والخبرة حسب متطلبات ميثاق حوكمة الشركات ومتطلبات
القوانين واألنظمة األخرى المعمول بها.
 .2تقوم لجنة الحوكمة والترشيح و المكافآت بالشركة بترشيح
أسماء لعضوية لجنة التدقيق بالشركة على أساس سنوي أو
عندما تحدث شواغر أو يتم استحداث منصب جديد.
 .3يعين أعضاء لجنة التدقيق من قبل مجلس اإلدارة ،ويجوز
استبعاد أي منهم من قبل المجلس في أي وقت.
 .4ويجب أن يكون جميع أعضاء لجنة التدقيق في وقت تعيينهم،
قادرين على قراءة وفهم القوائم المالية ،كما يجب على مجلس
اإلدارة أن يقوم بتعيين عضو واحد من ضمن اللجنة بصفته
خبيرا ماليا بناءا على شهادات الخبرة والمؤهالت الموثقة
التي يحملها.
 .5إذا كان أحد األعضاء غير قادر على القيام بمهامه بسبب
المرض أو الغياب أو ألي سبب آخر ،يقوم رئيس اللجنة ،أو في
حالة غيابه يقوم مجلس اإلدارة ،بتعيين عضو مستقل آخر من
مجلس اإلدارة ليكون عضوا بديالً له في اللجنة.
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 .6يقوم مجلس اإلدارة بتعيين رئيس لجنة التدقيق بناء على
توصية من لجنة الحوكمة والترشيح والمكافآت التابعة لمجلس
اإلدارة ويجب أال يستمر رئيس لجنة التدقيق في منصبه لمدة
تزيد عن أربع سنوات متتالية ،ومع ذلك يجوز له أو لها أن
يستمر في اللجنة بصفته عضوا عاديا كما يجوز له أن يعود
ً للجنة في فترات أخرى قادمة.
رئيسا
االجتماعات:
تجتمع لجنةالتدقيق بشكل متكرر كل ستة أشهر على األقل أو
حسبما تقتضي الحاجة ،ويجوز عقد االجتماعات بالحضور الشخصي
أو من خالل مكالمات الفيديو الجماعية أو بأية طريقة أخرى
يسمح بها القانون وال يحق إال لرئيس وأعضاء اللجنة فقط
المشاركة في اجتماعات اللجنة ،لكن يجوز أن تطلب اللجنة من
أعضاء اإلدارة التنفيذية أو غيرهم في الحاالت التي تعتبر
ضرورية حضور االجتماع وتقديم معلومات ذات صلة حسبما يكون
ً.
مطلوبا

أمين سر لجنة التدقيق:
تقوم لجنة التدقيق بانتخاب أمين سر للجنة يكون مسئوالً عن
أداء المهام التالية:
 اإلخطار بمواعيد اإلجتماعات ألعضاء اللجنة.
 كتابة محاضر بمداوالت وقرارات جميع اجتماعات اللجنة،
بما في ذلك تسجيل أسماء الحضور من أعضاء اللجنة ،ويجب
إحالة محضر االجتماع إلى رئيس اللجنة من أجل توقيعه ثم
من بعد ذلك يتم توزيعه على جميع أعضاء اللجنة.
 توفير كافة الوثائق ومحاضر االجتماعات التي تخص أية
مناقشة لألمور المنصوص عليها في مسئوليات اللجنة ،وفي
حالة وجود شكوك أو قلق من وجود مخالفات محاسبية أو
احتيال أو مخالفة كبيرة من أحد أفراد اإلدارة التنفيذية
العليا للشركة ،يجب إيالء اهتمام كبير لمستوى التفاصيل
فيما يخص اكتمال ودقة محضر االجتماع الخاص باللجنة.
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النصاب القانوني:
إن النصاب القانوني الالزم من أجل صحة اجتماعات اللجنة هو حضور
أغلبية أعضاء اللجنة .وحسبما جاء في المبادئ التوجيهية
الواردة في عضوية اللجنة ،يجوز تعيين عضو مستقل بديل من قبل
مجلس اإلدارة للعمل مؤقتا في اللجنة في حالة غياب أو مرض أحد
أعضاء اللجنة أو ألي سبب آخر.

سلطات اللجنة:
تملك لجنة التدقيق سلطة طلب الحصول على المعلومات التي
تحتاجها من موظفي ومسئولي الشركة ومن وثائق الشركة ،ومن
من
مساعدة
وطلب
التحقيقات
وعمل
الخارجية،
األطراف
المستشارين ،أو طلب الحصول على خدمات قانونية أو تدقيق
مستقلة أو غيرها من الخدمات المهنية التي تحتاجها ،وذلك
على حساب ونفقة الشركة.
التقارير :
تقوم اللجنة بتقديم إيجاز محدث عن نشاطات اللجنة لمجلس
اإلدارة:
 بعد كل اجتماع ،تقوم اللجنة فيه بتحديد الجوانب واألمور
التي ترى أنها تحتاج إلى إجراءات أو تحسينات بما في
ذلك عندما ال تكون اللجنة مقتنعة أو مطمئنة ألي جانب من
جوانب إدارة المخاطر والرقابة الداخلية ،أو التقارير
المالية أو أية أنشطة تتعلق بالتدقيق ويشمل ذلك
استقاللية وأداء مدققي الحسابات الخارجيين ،أو أية
مسائل أخرى تراها اللجنة الزمة عند تقديم توصياتها بشأن
الخطوات التي ينبغي اتخاذها.
 لفت انتباه المجلس للمسائل الجوهرية ،فضالً عن الشكاوي
أو المخاوف بشأن المحاسبة والضوابط المحاسبية الداخلية
ً،
أو التدقيق أو غيرها من المسائل ،وعلى األقل سنويا
تقوم اللجنة بمراجعة تقرير الشركة بشأن اإللتزام
بالضوابط الداخلية مع مجلس اإلدارة (بما في ذلك مدى
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اإللتزام باإلجراءات التي تتعلق بالمعامالت التجارية مع
األطراف الداخلية في الشركة).
 تقديم تقرير ،على أساس سنوي على األقل ،إلى مجلس اإلدارة
عن مدى قيام اللجنة بمسئولياتها وعن أدائها بشكل عام
وتوصياتها لتحسين هيكلية وفعالية اللجنة.
 تقديم تقرير سنوي للمساهمين يتعلق بكيفية أداء لجنة
التدقيق لمسئولياتها ،وكيف تم الحفاظ على الموضوعية
واالستقاللية أثناء عمليات التدقيق.
حدود لجنة التدقيق:
ليس من واجب اللجنة أن تقوم بتخطيط أو إجراء عمليات التدقيق،
أو تحديد ما إذا كانت البيانات المالية للشركة كاملة ودقيقة
ً ،ذلك
ً لمبادئ المحاسبة المقبولة عموما
أو أنها قد تمت وفقا
أن هذه األمور تقع ضمن مسئوليات اإلدارة التنفيذية ومدققي
الحسابات الخارجيين .وعالوة على ذلك ،فأن اللجنة مسئولة عن
مراجعة سياسات الشركة وممارساتها فيما يتعلق بتقييم وإدارة
المخاطر ،إال أن تحديد المستوى المناسب أو المقبول لتعرض
ا لشركة للمخاطر يكون من مسئوليات الرئيس التنفيذي واإلدارة
العليا للشركة .إن من واجب اللجنة أن تقوم بتقديم تقارير
منتظمة إلى مجلس اإلدارة فيما يتعلق بأية قضايا قد تنشأ بشأن
جودة أو سالمة البيانات المالية للشركة ،ومدى إلتزام الشركة
بالمتطلبات القانونية أو الرقابية ،وأداء واستقاللية مدققي
حسابات الشركة الخارجيين وأداء دائرة التدقيق الداخلي ،أو
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