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 -1مقدمة
خالل ال�س ��نتني املا�ض ��يتني تعاون نادي رجال الأعمال اليمنيني YBCمع م�ؤ�س�س ��ة التمويل الدولية  IFCيف جمال حوكمة ال�ش ��ركات،
وممار�ساته ��ا وتطبيقه ��ا يف اليمن،وذل ��ك من خ�ل�ال دورات تدريبية وور�ش عمل متخ�ص�ص ��ة ،والتي كانت جزء من برنام ��ج حوكمة الذي توج
با�صدار دليل حوكمة ال�شركات يف اجلمهورية اليمنية.
ً
وم ��ع ازدي ��اد الت�أكيد على �أهمية دور جلان املراجعة يف حوكمة ال�شركات ت�أتي مب ��ادرة ا�صدار دليل جلنة املراجعة لتكون جزءا من �شراكة
م�ستمرة بني نادي رجال الأعمال اليمنيني و م�ؤ�س�سة التمويل الدولية للدفع بتطبيق حوكمة ال�شركات يف اليمن �إىل الأمام.
�إن ال�شركات وامل�ؤ�س�سات والتي ت�ست�شعر �أهمية تطبيق مبادئ احلوكمة ل�ضمان ا�ستعدادها الأمثل ملواجهة التحديات الآنية وامل�ستقبلية التي
تواكب بيئة الأعمال ي�أتي تبنيها لت�أ�سي�س جلان املراجعة �ضمن الهيكلية الإدارية لأن�شطتها تتويجا لوعيها املتنامي ب�ضرورة جتويد ن�شاطها ومبا
يت�ل�اءم م ��ع حت�سني هذه البيئة والتي تعترب �أحد املكون ��ات الأ�سا�سية لتطور املجتمع  .كما �أن جلان املراجعة معنية يف الواقع مبعرفة امل�س�ؤوليات
الكب�ي�رة املناط ��ة بن�شاطها و�أهمية دوره ��ا يف ن�شاط ال�شركات وامل�ؤ�س�سات وي�أت ��ي هذا الدليل كمر�شد مهني لو�ص ��ف اخت�ص�صات هذه اللجان
وممار�سات عملها.
ويت�سن ��ى للج ��ان املراجعة يف بيئ ��ة الأعمال احلالية التي تت�س ��م بالتعقيد �أن ت�ساهم ب�ص ��ورة كبرية يف �إيجاد بيئة م�ستق ��رة ال تنطوي على
مفاج� ��آت� .إن جل ��ان املراجع ��ة التي تعمل بكف ��اءة تعترب من ال�سمات الب ��ارزة للثقافة القوية حلوكم ��ة ال�شركات ،وميك ��ن �أن حتقق فوائد جمة
لل�ش ��ركات((( .ون�أم ��ل �أن ي�ساعد هذا الدليل يف �ضمان حتقيق جلان املراجعة لأهدافها و�إ�ضافة قيم ��ة ملجل�س الإدارة وامل�ؤ�س�سة ككل والأطراف
ذوي امل�صالح معها.
ولق ��د مت ��ت �صياغة هذا الدليل وفق معايري فنية عالية �ست�سهم يف �ضبط وتعزيز �أداء ال�شركات و امل�ؤ�س�سات ،والتي بدورها ممثلة مبجل�س
االدارة يج ��ب �أن تطب ��ق معايري اختيار �أع�ضاء اللجنة وت�سعى يف تطوير قدراتهم .و يعترب هذا الدليل جت�سيدا لتكامل جهود املعنيني يف القطاع
العام و اخلا�ص و منظمات املجتمع املدين هدفنا من خالله اىل حت�سني قدرة ال�شركات اليمنية على مواجهة التحديات امل�ستقبلية.
ونتقدم بال�شكر ال�سهامات الأ�ستاذة �أمرية ال�سعيد( )IFCو التي �أ�سهمت بخرباتها االقليمية يف تطوير هذا الدليل .كما �أن ال�شكر مو�صول
لأع�ض ��اء فري ��ق عمل احلوكمة ونخ�ص بالذك ��ر :الأ�ستاذ الدكتور عبد امللك حج ��ر ،و الأ�ستاذ نوار جمني ،و الأ�ستاذ عل ��ي احلب�شي ،و الأ�ستاذ
يو�س ��ف الكرمي ��ي ،و الأ�ستاذ �أمني ال�شامي ،و الدكتورة جن ��اة جمعان و من�سق برنامج احلوكمة الأ�ستاذ علي العزكي على ما قاموا به من جهود
يف اخراج هذا الدليل اىل حيز الوجود.

 1نق�صد بال�شركات لفظ عام ي�شمل ال�شركات و امل�ؤ�س�سات العامة و اخلا�صة و القطاع املختلط.

5

حوكمة المؤسسات

Corporate Governance

نادي رجال األعمال اليمنيين

www.ybc-yemen.com

�أن�شئ النادي يف عام 2002؛ كمنظمة غري حكومية (غري ربحية) ،حيث تهدف ر�سالته �إىل توفري ملتقى لرجال الأعمال اليمنيني
لتعزي ��ز عالقاته ��م  ،وتب ��ادل اخلربات فيما بينه ��م وتوحيد جهودهم  ،بالإ�ضاف ��ة �إىل تنمية مهارات الأع�ضاء ورف ��ع كفاءتهم وزيادة
فاعلية م�ؤ�س�ساتهم التجارية وال�صناعية واخلدمية .
ولق ��د �أ�سه ��م النادي منذ ت�أ�سي�سه يف خدمة املجتم ��ع اليمني من خالل العديد من الأن�شطة التي يق ��وم بها كامل�ؤمترات والندوات
وور�ش العمل والتقارير والدرا�سات االقت�صادية الهادفة ،ويقوم النادي بتقدمي امل�شورة و الن�صح للحكومة يف ق�ضايا خمتلفة.

مؤسسة التمويل الدولية www.ifc.org
�أح ��د �أع�ض ��اء جمموعة البنك الدويل ،مت ت�أ�سي�سها عام  1956تعمل على ت�شجيع امل�شاريع امل�ستدامة يف البلدان النامية الأع�ضاء
به� � ًا .وتركز ب�صفة خا�ص ��ة على تعزيز عملية التنمية االقت�صادية عن طريق ت�شجيع منو املن�ش�آت الإنتاجية و�أ�سواق ر�أ�س املال املت�سمة
بالكف ��اءة يف البلدان الأع�ض ��اء .وت�ساعد ا�ستثمارات املو�س�سة يف ال�شركات وامل�ؤ�س�سات املالي ��ة يف الأ�سواق النا�شئة على خلق وظائف،
وبناء االقت�صادات ،وحتقيق �إيرادات من ال�ضرائب.
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 1-2مراقبة المخاطر المالية والرقابة الداخلية للشركة/المؤسسة

تق ��وم جلنة املراجعة ب ��دور امل�سئول عن احلماية واحلفاظ على ال�سالمة املالية للم�ساهمني .لذا ف�إنه يجب �أن يكون �أع�ضاء جلنة املراجعة
على وعي دقيق مب�سئولياتهم الإ�شرافية والرقابية ،ويجب عليهم فهم تلك امل�سئوليات ب�صورة تامة ووا�ضحة .هذا وقد تختلف الكيفية التي يتم
بها تنفيذ هذه امل�سئوليات من جلنة �إىل �أخرى ،حيث �أن الإخفاق يف تناول تلك امل�سئوليات قد يكون له تبعات ت�ؤثر على جلنة املراجعة ،وجمل�س
الإدارة ،بل وكافة امل�ساهمني.

 1-1-2مراقبة العملية املتعلقة باملخاطر املالية لل�شركة/امل�ؤ�س�سة
تتحمل جلنة املراجعة – ب�صفتها جلنة خمتارة من قبل جمل�س الإدارة – م�سئولية م�ساعدة جمل�س الإدارة يف تنفيذ م�سئولياته الرقابية.
وتتمثل الواجبات وامل�سئوليات الأولية امللقاة على عاتق جلان املراجعة ب�شكل خا�ص يف مراقبة عملية �إدارة املخاطر الرئي�سية التي ميكن �أن ت�ؤثر
على �إعداد و�سالمة التقارير املالية لل�شركة/امل�ؤ�س�سة ومراقبة �سالمة نظم الرقابة الداخلية املتعلقة ب�إعداد التقارير املالية وااللتزام باملعايري
املحا�سبية والت�شريعات والتعليمات ال�صادرة عن اجلهات املعنية بالإ�ضافة �إىل متابعة عمليات املراجعة الداخلية واخلارجية.
 2-1-2متابعة عملية الرقابة الداخلية
تتحم ��ل جلن ��ة املراجعة م�سئولية متابعة عملية �إع ��داد التقارير املالية وهذا ي�شمل املخاطر ونظم الرقاب ��ة املوجودة يف تلك العملية .ولكن
الرقاب ��ة الداخلي ��ة ال تت�ضمن فقط �إعداد التقارير املالية ب ��ل تعني �أي�ضا االلتزام بالقوانني واللوائح ومراقب ��ة العمليات �أي�ضا .ويتحمل جمل�س
الإدارة م�سئولية املخاطر العامة و�سالمة نظم الرقابة داخل لل�شركة/امل�ؤ�س�سة  ،وبالتايل لديه احلق يف �إ�سناد م�سئولية متابعة االلتزام بالقوانني
واللوائ ��ح ومراقبة العمليات للجنة املراجعة .ويج ��ب على اللجنة �أن تت�أكد من �أنها ت�ستوعب ب�شكل وا�ضح �أي م�سئوليات تلقى على عاتقها ب�ش�أن
نظم الرقابة الداخلية بجانب امل�سئوليات املرتبطة مبتابعة عملية �إعداد التقارير املالية.
ويف ح�ي�ن يقع عل ��ى عاتق �إدارة لل�شركة/امل�ؤ�س�سة م�سئولي ��ة ت�صميم نظام فعال للرقابة الداخلية وتنفي ��ذه ،ف�إنه يجب على جلنة املراجعة
حتديد ما �إذا كانت الإدارة قد قامت يف �أثناء ذلك بانتهاج ال�سيا�سات التي ت�ضمن حتديد املخاطر املحيطة بعملية �إعداد التقارير املالية ومدى
كفاية عمليات الرقابة بال�شركة/امل�ؤ�س�سة  ،و�أدا�ؤها لوظيفتها على النحو ال�سليم .وكجزء من عملية تقييم جلنة املراجعة للعمليات التي تت�صل
مبخاط ��ر ال�شركة/امل�ؤ�س�س ��ة والبيئ ��ة الرقابية ،يجب �أن تتعرف جلنة املراجعة عل ��ى الر�ؤية العام ��ة لأدارة ال�شركة/امل�ؤ�س�سة فيما يتعلق بادارة
املخاطر وال�سيا�سات والإجراءات وعمليات الرقابة التي تتعلق مبدى �سالمة وم�صداقية �إعداد التقارير املالية.
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 2-2مراقبة إعداد التقارير المالية للشركة/المؤسسة

يتع�ي�ن عل ��ى جلان املراجعة القيام مبراجعة القوائم املالية املرحلية وال�سنوية قبل �إ�صدارها .ويف �إطار هذه املراجعة ،يجب على اللجنة �أن
تت�أك ��د من معرفتها بال�سيا�سات املحا�سبية وق�ضاي ��ا الإف�صاح ،والتاكد من �أن املعلومات تقدم �إليها يف وقت مبكر بحيث ميكن اتخاذ القرارات
املنا�سب ��ة ح�س ��ب احلاجة .ويجب على اللجنة �أن ت�ستف�س ��ر من الإدارة و�/أو املراجعني حول التعديالت املو�ص ��ى بها يف جمال املراجعة ،وكذلك
اال�ستف�سار عن كل من التغيريات يف الإف�صاحات التى تظهر فى القوائم املالية ،والتي تقدمها �إدارة ال�شركة/امل�ؤ�س�سة �أو غريها من الأطراف،
وع ��ن املبادئ واملعايري ،وال�سيا�سات املحا�سبي ��ة الهامة ،التي تتبناها الإدارة ،واملعامالت غري العادي ��ة ،واالحتياطيات احل�سابية ،والتقديرات
الواردة يف القوائم املالية.
يعترب الفهم الكامل لكافة هذه العوامل جزءا ال يتجز�أ من �سالمة قدرة اللجنة على القيام مب�سئولياتها الإ�شرافية والرقابية.
وب�صفة عامة ،يجب �أن تقوم جلان املراجعة بامل�سئوليات التالية:
• •فهم م�سئوليات وتعهدات الإدارة.
• •فهم وتقييم مدى مالئمة اختيار الإدارة للمبادئ وال�سيا�سات املحا�سبية الهامة.
• •فهم قرارات الإدارة والتقديرات املحا�سبية املطبقة يف �إعداد التقارير املالية.
• •فهم وا�ستيعاب امل�سئوليات امل�سندة اىل املراجعني اخلارجييني وفقا ملعايري واخالقيات املهنة ووفقا للقوانني النافذة ذات العالقة.
• •الت�شاور مع كل من الإدارة واملراجعني اخلارجيني حول القوائم املالية.
• •تقيي ��م م ��دى ا�ستيفاء القوائم املالية ملتطلبات اعدادها و�أنه قد مت عر�ضها بحيادية ،وم ��ا �إذا كانت معايري الإف�صاح قد مت �إتباعها
بو�ضوح و�شفافية.
• •مراجعة الن�شرات اخلا�صة بالأرباح والقوائم املالية قبل ا�صدارها.
 3-2مراقبة عمليات المراجعة الداخلية والخارجية

 1-3-2الإ�شراف على املراجعني الداخليني
�إن وظيفة املراجعة الداخلية� ،إذا متت �صياغتها وتطبيقها ب�صورة فعالة ،ميكن �أن يكون لها �أثر �إيجابي على املناخ الرقابي داخل ال�شركة/
امل�ؤ�س�سة وعلى الت�صميم والتطبيق الفعال لنظم الرقابة الداخلية .وميكن الدارة املراجعة الداخلية ،يف �إطار التكليفات امل�سندة �إليه� ،أن يزود
جلن ��ة املراجع ��ة بو�سائل املتابعة �إذا كانت نظم الرقابة التي و�ضعته ��ا الإدارة تت�سم بالدقة وتعمل ب�صورة جي ��دة وكافية ملواجهة املخاطر التي
تكتنف عملية �إعداد التقارير املالية.
ويق ��وم كل م ��ن ادارة املراجعة الداخلية ومكتب املراجعة اخلارج ��ي بتنفيذ اخلطة ال�شاملة لإجراء املراجع ��ة لل�شركة/امل�ؤ�س�سة .ويف حني
�أن كال منهم ��ا ل ��ه م�سئوليات ��ه اخلا�صة به ،ف�إنه يجب على جلنة املراجعة �أن تت�أكد من �أن عمل كل منهم ��ا يتمم عمل الآخر ،والتن�سيق فيما بني
جمهوداته ��م اخلا�ص ��ة باملراجعة ،ووجود حلقة ات�صال فعالة بينهما .ففي حني يكون املراجع اخلارج ��ي م�سئوال عن �إجراء مراجعة احل�سابات
والت�صدي ��ق عل ��ى القوائم املالية لل�شركة/امل�ؤ�س�سة  ،يتوىل املراجع الداخلي مراقبة �أداء عمليات الرقابة الداخلية يف ال�شركة/امل�ؤ�س�سة .ويجب
على املراجع اخلارجي �أن يتعرف على �أن�شطة املراجعة الداخلية ذات ال�صلة بتخطيط املراجعة اخلارجية.
جلنة املراجعة هي اجلهة املخولة بتعيني مدير �إدارة املراجعة الداخلية وترقيته �أو الإ�ستغناء عنه وكذا حتديد مكاف�آته وتقوم بامل�ساعدة يف
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حتديد م�ؤهالته وت�سل�سل تبعيته الإدارية وذلك ل�ضمان ات�صاله بكافة امل�س�ؤولني يف جمل�س الإدارة ال�شركة �أو امل�ؤ�س�سة كما تقوم اللجنة ب�إقرار
مه ��ام وخط ��ة ن�شاط �إدارة املراجعة الداخلية وذلك ل�ضم ��ان قيامها بدورها يف عملية املراقبة ب�شكل �صحيح  ،فع ��ادة ما ي�ساعد تعاون اجلهود
فيم ��ا ب�ي�ن اللجنة وكل م ��ن الإدارة و املراجعة الداخلية ـ يف �إع ��داد التكليفات امل�سندة لإدارة املراجعة الداخلي� �ةـ يف حتقيق التوازن بني تقييم
نظم الرقابة الداخلية املرتبطة ب�إعداد التقارير املالية وبني اجلوانب الأخرى والكفاءة الت�شغيلية وبني م�سئوليات �إدارة املخاطر .كما يجب �أن
تت�أك ��د اللجن ��ة م ��ن وجود موارد كافية لوظيفة املراجعة الداخلية متكنها من �أداء مهامها على الوج ��ه الأمثل .كما يجب �أن تكون على علم دائم
بنط ��اق تنفيذ �أن�شط ��ة ادارة املراجعة الداخلية ونتائج هذه الأن�شطة وا�ستجابات الإدارة لتو�صيات �إدارة املراجعة الداخلية ب�ش�أن نظم الرقابة
الداخلي ��ة وااللت ��زام باملعايري املحددة �سلفا .ويجب �إجراء تقييم دوري ملدى حيادية االدارة وا�ستقالليتها يف اتخاذ قراراتها ،و�أن تت�أكد اللجنة
من ا�شرتاك ادارة املراجعة الداخلية يف عملية متابعة عملية �إعداد التقارير املالية ب�شكل مالئم.
�إن وظيف ��ة املراج ��ع الداخلي تتميز ب�أنها الوظيفة التي يعني �شاغلها من قبل جمل� ��س الإدارة ويف نف�س الوقت يتوقع منه متابعة �أداء ن�شاط
ال�شرك ��ة �أو امل�ؤ�س�س ��ة على خمتلف امل�ستويات الإدارية مبا فيها الإدارية العليا  .ويجب على جلن ��ة املراجعة �أن توفر وتطبق �آليات لت�سهيل تبادل
املعلومات ال�سرية مع املراجع الداخلي ،على �أن يتم عقد لقاءات دورية بني اللجنة واملراجع الداخلي.
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 2-3-2الإ�شراف على املراجعني اخلارجيني
يتع�ي�ن على جلنة املراجع ��ة �ضمان �إ�ستقاللية((( املراجعني اخلارجيني و اال�شراف عليهم  ،و�أن القرارات التي تتخذها اللجنة واالت�صاالت
الت ��ي جتريه ��ا مع املراجع اخلارجي تتفق مع هذا املبد�أ .كما يجب على اللجنة �أن تت�أكد من معرفة املراجع اخلارجي مبا تتوقعه من مهام يقوم
بها و�أن كال الطرفني ي�ستوعب هذه التوقعات ويوافق عليها.
�إن تر�شي ��ح املراج ��ع اخلارجي للم�ساهمني وتقييم عمله يعترب من امل�سئوليات الهامة الت ��ي ت�ؤديها جلنة املراجعة .وملا كانت جلنة املراجعة
ممثل ��ة للم�ساهم�ي�ن ح�سب التفوي�ض املخول ملجل�س االدارة من قب ��ل جمل�س امل�ساهمني يف ال�شركة/امل�ؤ�س�سة  ،ف� ��إن لها من ال�سلطات ما ي�سمح
بتقييم اداء املراجع اخلارجي ،بل وا�ستبداله �إذا اقت�ضت الظروف ذلك ،بعد احل�صول على موافقة امل�ساهمني .ويجب على اللجنة يف تقييمها
�أن ت�ض ��ع يف االعتب ��ار كف ��اءة املراجع ومدى ج ��ودة وكفاية عملية املراجعة ،ومدى مالئم ��ة اتعاب املراجعة حلجم مه ��ام املراجعة يف ال�شركة/
امل�ؤ�س�س ��ة وتعقده ��ا وخطورتها ،وذلك ل�ضمان عدم تعر�ض عملي ��ة املراجعة يف ال�شركة/امل�ؤ�س�سة لل�شبهات .كما يج ��ب على اللجنة �أن ت�ضع يف
اعتباره ��ا م ��دى ا�ستقاللية املراجع ،و�أن تتابع نتائج عملية املراجعة ،وعلى ان ي�شمل ذلك �أية تغ�ي�رات تطر�أ على �أ�سلوب املراجعة �أو �أي تعديل
يف تقارير املراجعني.

 2على �سبيل املثال :يجب �أال يكون الأ�شخا�ص الآتي ذكرهم مراجعني خارجيني لل�شركة �أو امل�ؤ�س�سة:
�( -1أع�ضاء املجل�س -رئي�س املجل�س -املدير العام -م�ساعد املدير العام� -أيّ �شخ�ص �آخر من �أقارب الأ�شخا�ص املذكورين حتّى الدرجة الثالثة).
�-2أيّ �شريك� ،أو ّ
موظف لدى الأ�شخا�ص �أو الهيئات املذكورة �أعاله.
ّ -3
املوظفون ال�سابقون لدى ال�شركات املعن ّية� ،أو �أيّ �شركة ذات �صلة� ،أو من �أقارب الأ�شخا�ص �أو الهيئات املذكورة �أعاله ،خالل ال�سنتني اللتني تليتا انتهاء خدماتهم .
� -4أيّ �شخ�ص مدين لل�شركة بطريقة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة.
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موجز ملهام جلنة املراجعة
اجلدول رقم ( :)1موجز ملهام جلنة املراجعة
الإ�شراف املايل

املراجعة الداخلية
وعمليات الرقابة
الداخلية

اختيار املراجع
اخلارجي ومتابعته

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

�إدارة املخاطر

•
•
•
•
•

مهام �أخرى

•

االلتزام
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•مراقبة الو�ضع املايل لل�شركة/امل�ؤ�س�سة و�سالمة وم�صداقية القوائم املالية
•تقييم مدى مالئمة الأ�ساليب املحا�سبية املتبعة
•مراقبة �أية ت�صريحات ر�سمية تتعلق بالأداء املايل لل�شركة/امل�ؤ�س�سة
•تقييم كفاية ومالئمة الرقابة الداخلية ،واملراجعة الداخلية ،و�إدارة املخاطر
•مراجعة خطط وتقارير املراجعة الداخلية
•احلف ��اظ على /وحماية �أ�صول ال�شركة/امل�ؤ�س�سة عن طريق التعرف على وفهم بيئة املخاطر التي
ميك ��ن �أن تتعر�ض لها ال�شركة/امل�ؤ�س�سة وحتديد الكيفي ��ة التي ميكن �أن يتم التعامل بها مع تلك
املخاطر
•تقييم مدى االلتزام بالقوانني واللوائح
•�إع ��داد التو�صي ��ة برت�شي ��ح املراج ��ع اخلارج ��ي ملجل� ��س الإدارة ،توطئ ��ة للح�ص ��ول عل ��ى موافقة
امل�ساهمني
•االت�صال الدائم باملراجع اخلارجي وفح�ص التقارير ال�صادرة عنه
•التو�صي ��ة ب�إعادة تعيني املراجع اخلارجى ومراجعة خط ��اب ارتباطه فى بداية كل فرتة مراجعة،
وعزله.
•مراجعة ومراقبة ا�ستقاللية املراجع اخلارجي
•تقييم اخلدمات االخرى التي ال تتعلق بعملية املراجعة التي يقدمها املراجع اخلارجي
•و�ضع وتنفيذ �سيا�سة حول م�شاركة املراجع اخلارجي يف تقدمي خدمات ال تتعلق باملراجعة
•االت�ص ��ال الدائم ب�ي�ن جمل� ��س الإدارة ،والإدارة ،واملراجعني اخلارجي�ي�ن ،واملراجعني الداخليني
ملناق�شة الأمور الهامة يف ال�شركة/امل�ؤ�س�سة
•�إدراك نتائج التغيريات التي تطر�أ على الإطار القانوين والتنظيمي لنظم الرقابة داخل ال�شركة
•�ضمان االلتزام بال�سيا�سات والإجراءات الداخلية
•�ضمان حتديد املخاطر التي قد يواجهها الن�شاط وتقييمها و�إدارتها ب�شكل منا�سب
•حتديد مدى قابلية ال�شركة/امل�ؤ�س�سة للتعر�ض للمخاطر
•بالن�سب ��ة للبن ��وك ،حتلي ��ل م�ستلزم ��ات ر�أ� ��س امل ��ال احلالي ��ة وامل�ستقبلي ��ة املتعلق ��ة ب�أهداف ��ه
الإ�سرتاتيجية
•تقدمي تقرير �سنوى للجمعية العمومية للم�ساهمني يت�ضمن تفا�صيل عن تكوين اللجنة وم�س�ؤلياتها
وكيف مت تنفيذها وغري ذلك من املعلومات التى يتطلب قانونا احاطة امل�ساهمني بها.
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ΔόΟήϤϟ ΕΎϧΎϴϛϭ ΔΑΎϗήϟ ϡΎψϧ ϲϓ ΔόΟήϤϟ ΔϨΠϟ ϊϗϮϣ
ϲΟέΎΨϟ ϊΟήϤϟ

ϦϴϤϫΎѧδϤϠϟ ΔϴϣϮϤόϟ ΔϴόϤΠϟ

ΔόΟήϤϟ ΔϨΠϟ

ΓέΩϹ βϠΠϣ

ΔѧϴϠΧΪϟ ΔΑΎϗήϟ / ϲϠΧΪѧѧϟ ϊΟήϤϟ

ϱάѧϴϔϨΘϟ βϴήϟ ϭ/ ΏΪѧΘϨϤϟ Ϯπόϟ

ΔϴϔϴχϮϟ ήϳέΎϘΘϟ ϊϓέ ϞδϠδΗ

Reporting Lines

ΔϳέΩϹ ήϳέΎϘΘϟ ϊϓέ ϞδϠδΗ

Reporting Lines
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أمر تكليف لجنة المراجعة

يج ��ب عل ��ى جمل�س الإدارة و�ضع تكلي ًفا ر�سم ًيا مكتو ًب ��ا يقره �أغلبية �أع�ضاء املجل�س يحدد نطاق م�سئولي ��ات اللجنة واخت�صا�صاتها .ويجب
الإف�ص ��اح عن هذه االخت�صا�صات للم�ساهمني ،كما يجب �إج ��راء تقييم دوري حول فعالية �أداء اللجنة مقارنة باملهام املكلفة بها ورفع التقارير
اخلا�صة بذلك ملجل�س امل�ساهمني.
ويجب �أن تن�ص اخت�صا�صات جلنة املراجعة وب�شكل �صريح على دورها وم�سئوليتها فيما يتعلق مبا يلي:
• • عالقتها مع املراجعني اخلارجيني وتوقعاتها منهم.
• •عالقتها مع ادارة املراجعة الداخلية وتوقعاتها منه.
• •�إ�شرافها على الرقابة الداخلية.
• •الإف�صاح عن املعلومات املالية واملعلومات ذات ال�صلة.
• •�أية �أمور �أخرى ترى جلنة املراجعة �أنها من الأهمية بحيث يتم الن�ص عليها يف �أمر التكليف ال�صادر �إليها �أو تلك التي يختار املجل�س
تكليفها بها.
ويج ��ب �أن يق ��وم جمل�س الإدارة ب�صياغ ��ة �أمر التكليف وفقا الحتياج ��ات ال�شركة/امل�ؤ�س�سة مع تو�ضيح مهامه ��ا وم�سئولياتها ،مبا يف ذلك
الهي ��كل التنظيم ��ي لها ،والعمليات و�شروط الع�ضوية .حيث يجب �أن تو�ضح االخت�صا�ص ��ات وب�شكل منوذجي امل�ؤهالت و�شروط اخلربة الواجب
توافرها يف �أع�ضاء اللجنة.
وجدي ��ر بالذك ��ر �أن الوظيف ��ة الرئي�سية لأي جلن ��ة – مبا يف ذلك جلنة املراجعة – ه ��ي دعم جمل�س الإدارة بكام ��ل ت�شكيلته وعدم اتخاذ
قرارات نيابة عن املجل�س.
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تشكيل لجنة المراجعة
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يو�صى �أال يقل عدد �أع�ضاء جلنة املراجعة عن ثالثة �أع�ضاء غري تنفيذيني من �أع�ضاء جمل�س الإدارة� ،إال �أن هذا الت�شكيل قد يختلف بناء
على احتياجات ال�شركة/امل�ؤ�س�سة وحجم امل�سئوليات امل�سندة �إىل اللجنة .وفى هذا ال�ش�أن تو�صي قواعد و�إر�شادات املمار�سات اجليدة يف معظم
ال ��دول بت�شكي ��ل جلنة املراجعة كليا من الأع�ضاء غ�ي�ر التنفيذيني ،والهدف من ذلك هو ال�سماح للجنة بالعمل بكف ��اءة ،و�إتاحة الفر�صة لكافة
�أع�ضائها للم�شاركة ،وحتقيق م�ستوى منا�سب من التنوع يف اخلربات واملعرفة داخل اللجنة.
وتعت�ب�ر ا�ستقاللي ��ة الأع�ضاء((( حجر الزاوية لتحقيق فعالية اللجنة ،وب�صفة خا�صة عند مراقبة �سالمة وم�صداقية عملية �إعداد التقارير
املالية يف ال�شركة/امل�ؤ�س�سة ،وعند تقييم املجاالت التي يتم فيها �إ�صدار �أحكام �أو اتخاذ قرارات هامة.
وكم ��ا تو�ص ��ي قواع ��د و�إر�شادات املمار�سات اجلي ��دة يف كثري من الدول �أن تتكون جلن ��ة املراجعة كليا من الأع�ض ��اء امل�ستقلني .ومن نقاط
البداية الهامة التي يو�صى بها �أن يكون رئي�س اللجنة على الأقل ع�ضوا م�ستقال.

جدول رقم (� :)2أمثلة على الأمور التي تخل با�ستقاللية ع�ضو جمل�س الإدارة
•
•
•
•
•

•مل يتم توظيفه من قبل ال�شركة خالل ال�سنتني ال�سابقتني لتعيينه ع�ضو ًا يف املجل�س.
•ال تربطه �صلة قرابة مبا�شرة مع �أي من كبار املوظفني.
•ال يتلقى تعوي�ضات وخم�ص�صات من ال�شركة (غري تلك املخ�ص�صة له كع�ضو يف املجل�س).
•لي�س مدير ًا� ،أو ع�ضو جمل�س �إدارة� ،أو مالك ًا ل�شركة تربطها عالقة عمل بال�شركة.
•مل يكن م�ساهم ًا بـ  %5يف ال�شركة �أو �أكرث.

ويجب على �أع�ضاء جلنة املراجعة �أن يكون لديهم معرفة بالأمور املالية و املحا�سبية ،و�أن يكون هناك ع�ضوا واحدا على الأقل من �أ�صحاب
اخل�ب�رة املالي ��ة .واملعرفة املالية تعني القدرة على قراءة القوائم املالية وا�ستيعابها .ويجب على جمال�س االدارة �أن يحدد تعريف املعرفة املالية
ومعايريها .واخلربة املالية تت�ضمن اخلربة الوظيفية ال�سابقة �أو احل�صول على م�ؤهل يف جمال التمويل �أو املحا�سبة �أو اخلدمات ذات ال�صلة،
�أو قد تت�ضمن اخلربة يف العمل كع�ضو منتدب له خربة يف حتمل م�سئوليات متابعة التقارير املالية �أو كم�سئول مايل.

 3الع�ضو امل�ستقل هو الع�ضو الذي يكون م�ستقال عن الإدارة ،وان يكون ارتباطه/ارتباطها الوحيد بال�شركة من خالل ع�ضويته/ع�ضويتها يف جمل�س الإدارة فقط.
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•
•
•
•
•
•
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•املعرفة العميقة بالأمور املالية.
•النزاهة والأمانة.
•القدرة على تخ�صي�ص وقت وجمهود كايف للعمل.
•املعرفة مبجاالت العمل املختلفة بال�شركة ،وجماالت ال�صناعة ،واملنتجات ،واخلدمات.
•املعرفة باملخاطر وعمليات الرقابة.
•اال�ستقاللية.
الئحة عمل لجنة المراجعة

ت�صف الئحة جلنة املراجعة نطاق م�سئوليات اللجنة وكيفية قيامها بتنفيذ م�سئولياتها.
ويو�ضح امللحق رقم ( )1منوذج الئحة جلنة املراجعة

وغالب ��ا م ��ا ي�شار �إىل �إعداد الئحة للجن ��ة املراجعة على �أنه من �أف�ضل املمار�سات لل�شركات املقيدة فى �س ��وق الأوراق املالية و الغري مقيدة
ف ��ى �س ��وق الأوراق املالية .وبالرغم من ذلك ،وحتى ال يتم �إعداد الالئحة ثم يتم التغا�ضي عن ا�ستخدامها حتى يحني موعد املراجعة ال�سنوية.
وبغر�ض م�ساعدة جلان املراجعة يف جعل مواثيقها وثائق حية ،وا�ستخدامها لإدارة جدول الأعمال ،ف�إننا نرفق طي هذا الدليل منوذجا جلدول
الئح ��ة جلن ��ة املراجعة .واملراد من ه ��ذه الأداة �أن تكون منوذجا لال�سرت�شاد بها فقط ،لذلك يجب عل ��ى م�ستخدمي هذه الأداة و�ضع الالئحة
اخلا�صة بهم يف العمود الأول ،واال�سرت�شاد بهذا املثال لتحديد اخلطوات الالزمة لتنفيذ كل هدف.
ويو�ضح امللحق رقم ( )2منوذج جلدول الئحة جلنة املراجعة
4-3

اجتماعات لجنة المراجعة

 1-4-3تكرار االجتماعات
يجب �أن تنعقد جلنة املراجعة ب�شكل متكرر عند ال�ضرورة ،وب�صفة عامة يجب �أن تنعقد �أربع مرات كل عام على الأقل ،ويجب �أن يكون لها
احلرية يف عقد اجتماعات خا�صة كلما لزم الأمر .كما يجب �أن يكون هناك وقتا كافيا �أثناء االجتماع لعر�ض وتغطية كافة بنود جدول الأعمال،
و�إتاح ��ة الوقت لكافة الأطراف احلا�ضرة لطرح �أ�سئلتهم وا�ستف�ساراتهم �أو عر�ض �أفكارهم ومقرتحاتهم و�آرائهم .و�أي�ضا يجب �أن يكون هناك
وقتا كافيا لقيام �أع�ضاء اللجنة بعقد جل�سة خا�صة مبفردهم يف كل اجتماع .ويجب �أن حت�ضر الإدارة �أو املراجع الداخلي تلك االجتماعات فقط
بناء على دعوة مر�سلة لهم من اللجنة ملناق�شة التقديرات املحا�سبية الأ�سا�سية والتعديالت اخلا�صة بكل فرتة مرحلية (ربع �سنوية).
ويجب على املراجعني اخلارجيني ب�صفة دورية مناق�شة مدى مالئمة الأ�ساليب املحا�سبية املتبعة ،مبا يف ذلك البدائل املحا�سبية واخليارات
التي قامت بها الإدارة .ويجب عقد جل�سات تنفيذية خا�صة مع املراجعني اخلارجيني مرة كل عام على الأقل.

 2-4-3جداول �أعمال االجتماعات
يع ��د ج ��دول الأعم ��ال املف�صل �أمرا حيوي ��ا للحفاظ على قدرة اللجن ��ة يف الرتكيز على �أولوياته ��ا �أثناء االجتماع ��ات .وتو�ضع بنود جداول
الأعم ��ال الفعال ��ة مب�شاركة من الع�ضو املنتدب واملدير املايل ،وت�شتمل عل ��ى مالحظات كل من املراجع الداخلي واخلارجي .وبالرغم من ذلك،
ف�إن رئي�س جلنة املراجعة يعترب هو امل�سئول عن جدول الأعمال ويجب عدم �إلقاء م�سئوليتها على عاتق الإدارة .هذا ويجب �إعداد جدول الأعمال
ال�سنوي للجنة املراجعة بناء على خطة عمل مف�صلة ،والتي تنبثق بدورها من االخت�صا�صات املوكلة �إليها.
ويو�ضح امللحق رقم ( )3منوذجا جلدول الأعمال ال�سنوي للجنة املراجعة
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يجب �إعداد حم�ضر اجتماع ر�سمي ويتم توزيعه على �أع�ضاء اللجنة ،وبعد موافقة �أع�ضاء اللجنة عليه ،يتم رفعه �إىل كافة �أع�ضاء جمل�س
الإدارة .ويجب �إرفاق امل�ستندات الهامة التي تت�صل باالجتماع مع املح�ضر ،مبا يف ذلك جدول الأعمال.
 5-3مكافآت أعضاء لجنة المراجعة

يج ��ب مكاف� ��أة �أع�ضاء جلنة املراجعة ب�شكل منا�س ��ب يف مقابل خدماتهم التي يقدمونها .ويف معظ ��م ال�شركات/امل�ؤ�س�سات  ،تقع م�سئولية
اتخ ��اذ الق ��رارات ب�ش� ��أن حتديد مبلغ املكاف�أة على عاتق جلنة املكاف� ��آت التابعة ملجل�س الإدارة .ورغم �أن املكاف�أة يج ��ب �أن تكون لتقدير التزام
الأع�ض ��اء بتخ�صي� ��ص الوقت الالزم وقبولهم القيام بامل�سئوليات وذلك من �أجل جذب الكفاءات م ��ن امل�سئولني والأع�ضاء الأكفاء للقيام بهذه
املهام� ،إال �أنه يجب �أال تكون املكاف�آت مبال ًغا فيها جتنبا حلدوث �أية نزاعات.
 6-3تقييم لجنة المراجعة

ين�ص ��ح ب�إج ��راء ث�ل�اث عمليات تقييم ر�سمية �سنوي ��ا� ،إال انه ميكن �إجراء تقييم ��ات �إ�ضافية ح�سب احلاجة خالل الع ��ام وهذه التقييمات
كالت ��ايل :تقييم فعالية �أداء اللجن ��ة ،وتقييم �أع�ضاء اللجنة ،وتقييم رئي�س اللجنة .وللجنة املراجعة �أن تقوم بتقييم فعاليتها ومدى كفاية مهام
اخت�صا�صاتها ،وخطط عملها ،ومدى مناق�شاتها وات�صاالتها ،عن طريق:
• •�س�ؤال جمل�س الإدارة ككل عن مدى ر�ضا�ؤه عن �أداء اللجنة.
• •مقارنة �أن�شطة اللجنة باملمار�سات الرائدة.
• •مقارن ��ة �أن�شط ��ة اللجنة مبا تن� ��ص عليه االخت�صا�صات املنوط ��ة �إليهم وب�أية �أه ��داف �أخرى و�ضعها جمل� ��س الإدارة �ضمن �أهداف
اللجنة.
• •الت�شاور مع املراجعني اخلارجيني حول �أ�ساليب تطوير وحت�سني �أداء جلنة املراجعة.
(ال ين�ص��ح �أن يت��م تنفيذ كل ه��ذه اخلطوات ال�سابقة مرة واحدة� ،إال �أنه يو�صى بتنفيذها تدريجيا حتى االنتهاء منها يف
فرتة ترتاوح بني عامني �إىل ثالثة �أعوام)
ويج ��ب عل ��ى رئي�س اللجنة تقييم �أداء كل ع�ضو م ��ن �أع�ضاء اللجنة �سنويا .وعلى جلنة املراجعة بالتعاون م ��ع جمل�س الإدارة تطوير عملية
التقيي ��م الر�سمي ��ة .ويجوز �أن ت�شتمل ه ��ذه العملية عقد مقابالت مع الع�ضو الذي يجرى تقييمه ،و�إج ��را�ؤه تقييما ذاتيا يقوم به الع�ضو لنف�سه،
وكذل ��ك تقيي ��م الأع�ضاء مقارن ��ة مبعايري قيا�سية حمددة .ويجب �أن يتم و�ضع نتيجة هذا التقييم يف �ص ��ورة تو�صيات ترفع �إىل جمل�س الإدارة،
وتت�ضمن هذه التو�صيات �إمكانية �إعادة تعيني الع�ضو لفرتة �أخرى من عدمه� .أما عملية تقييم رئي�س اللجنة ،فتتم بوا�سطة جمل�س الإدارة وذلك
بن ��اء عل ��ى معايري قيا�سية مماثلة .وتظه ��ر عمليات التقييم هذه والتي يتم �إجرا�ؤها ب�شكل جيد رغبة اللجن ��ة والتزامها نحو �إجناز م�سئولياتها
ب�صورة فعالة ومتقنة.

جدول رقم ( :)4ما الذي مييز ع�ضو اللجنة الناجح؟
• •�أن يكون متفان يف عمله يف اللجنة ويف القيام مب�سئولياته كع�ضو جمل�س ادارة
• •�أن يك ��ون عل ��ى ا�ستع ��داد لتخ�صي�ص الوقت ال�ل�ازم لفهم �أغرا� ��ض ال�شركة وجماالته ��ا والإعداد لالجتماع ��ات وح�ضورها
وامل�شاركة فيها ب�إيجابية
• •�أن يكون له اجتاها �إيجابيا نحو البحث و�أن يتمتع باملو�ضوعية واال�ستقاللية واحلكم ال�سديد
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أ -التأسيس

مبوجب هذا امل�ستند ،يوافق جمل�س �إدارة �شركة/م�ؤ�س�سة _____________ (ا�سم ال�شركة/م�ؤ�س�سة)
عل ��ى ت�أ�سي� ��س و�إقامة جلنة مراجعة من �أع�ضاء جمل�س الإدارة (“اللجنة”) ،ويخول لها كافة ال�سلطات وال�صالحيات واملهام املن�صو�ص عليها
يف هذه الالئحة والقرارات الالحقة اخلا�صة مبجل�س الإدارة .ويكون لبع�ض امل�صطلحات امل�ستخدمة التي مت كتابتها ب�أحرف ا�ستهاللية كبرية
�أو التي مل يتم كتابتها على ذلك النحو ،والتى مل يتم تعريفها يف هذه الالئحة ،املعاين املخ�ص�صة لها يف الئحة جمل�س الإدارة.
ب -الغرض

ي�ش ��كل جمل� ��س الإدارة اللجنة مل�ساعدته يف الرقابة والإ�شراف على عمليات الرقاب ��ة املالية اخلا�صة يف ال�شركة/امل�ؤ�س�سة .ويف �إطار تنفيذ
ه ��ذه املهم ��ة� ،سوف تركز جلنة املراجعة ب�ش ��كل خا�ص على� )1( :ضمان نزاهة وم�صداقية عمليات الرقاب ��ة الداخلية و�إعداد التقارير املالية،
( )2كف ��اءة وا�ستقاللي ��ة املراج ��ع اخلارجي اخلا� ��ص لل�شركة/امل�ؤ�س�سة  )3( ،و�أداء كل م ��ن املراجعة الداخلية واملراج ��ع اخلارجي لل�شركة/
امل�ؤ�س�سة لوظيفتهما بالكفاءة املطلوبة.
ج -تشكيل لجنة المراجعة ومؤهالت أعضائها

�أوال -الت�شكيل
يخت ��ار جمل� ��س الإدارة ثالثة من �أع�ضائه للعمل يف جلنة املراجعة ،ويجب �أن يكون (كل منهم) (واحد منهم على الأقل) “م�ستقال” ،على
النحو الذي مت تعريفه يف الئحة جمل�س الإدارة .ويعني املجل�س �أحد ه�ؤالء الأع�ضاء كرئي�س للجنة .وعلى املجل�س �أن يت�أكد من �أن كافة �أع�ضاء
اللجن ��ة على دراية تامة بالنواح ��ي املالية وامتالكهم لكافة املهارات املهنية وال�سمات ال�شخ�صية الالزم ��ة لتنفيذ مهامهم ك�أع�ضاء يف اللجنة.
ويقر املجل�س ب�أهمية �أن يكون هناك على الأقل ع�ضوا واحدا من �أع�ضاء اللجنة (من املف�ضل �أن يكون رئي�س اللجنة) من اخلرباء املاليني ،و�أن
تتوافر لديه اخلربة يف عمليات املحا�سبة واملراجعة �أو يف الإدارة املالية ذات ال�صلة.

ثانيا -رئي�س اللجنة
�سوف يقوم رئي�س اللجنة مبا يلي:
�أ-
ب-
ج-
د-
هـ-
و-
ز-
ح-

يكون م�سئوال �أمام املجل�س ككل عن تنفيذ �أن�شطة اللجنة ب�صورة �سل�سة.
يقوم ب�إعداد جدول �أعمال اجتماعات اللجنة ،بعد عقد امل�شاورات مع جمل�س الإدارة وبقية �أع�ضاء اللجنة.
يقرتح جدول عمل وبرنامج الأن�شطة ال�سنوية ليتم عر�ضه على اللجنة للح�صول على موافقتها.
ي�صرح للأع�ضاء الآخرين من املجل�س ،و�إدارة ال�شركة/امل�ؤ�س�سة ،واملوظفني ،ومقدمي اخلدمات اخلارجيني ـ و�أن يطلبهم ـ
حل�ضور اجتماعات اللجنة وامل�شاركة فيها على النحو الذي يراه �ضروريا ومالئما لتنفيذ عمل اللجنة.
ينوب عن �أع�ضاء اللجنة يف طلب املعلومات التي حتتاجها اللجنة من �إدارة ال�شركة/امل�ؤ�س�سة واملوظفني وغريهم �أثناء �سري
عملها.
ي�ضمن ت�سجيل �أن�شطة وقرارات اللجنة وتو�صياتها يف حينها وبطريقة منا�سبة و�إخطار جمل�س الإدارة بها ومتابعتها.
يقوم رئي�س اللجنة بتنظيم والإ�شراف على التقييم ال�سنوي اخلا�ص بفعالية �أداء اللجنة.
يعد التقارير الدورية املتعلقة ب�أن�شطة اللجنة بناء على طلب املجل�س ،ويف كافة الأحوال يعد التقارير ال�سنوية اخلا�صة باللجنة
(للح�صول على موافقة اللجنة عليها) قبل تقدميها للمجل�س وامل�ساهمني.
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يف حالة تعادل �أ�صوات �أع�ضاء اللجنة عند الت�صويت على �أحد املو�ضوعات ،يرجح اجلانب الذي فيه رئي�س اللجنة.

رابعا :م�شاركة الأع�ضاء
يكون لكل ع�ضو يف جلنة املراجعة ما يلي:
�أ-
ب-
ج-
د-

لكل ع�ضو �صوت واحد وذلك للت�صويت على كافة الأمور املتعلقة باللجنة.
ال يجوز للع�ضو تعيني بدال عنه باللجنة.
يطلع �أع�ضاء اللجنة على كافة الأمور التي قد ت�ؤثر على ا�ستقالليته وقدرته على تنفيذ م�سئولياته.
يقوم الع�ضو بتنفيذ املهام التي قد تكلفه بها اللجنة.

د -المهام الخاصة باللجنة

�أوال-وظيفة الإ�شراف على املراجعة اخلارجية
تقوم جلنة املراجعة بامل�سئوليات التالية:
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�أ-

الإ�شراف على عمل املراجع اخلارجي لل�شركة/امل�ؤ�س�سة  ،ويت�ضمن ذلك مراجعة �إعداد وتنفيذ املراجع لربنامج املراجعة
ال�سنوي اخلا�ص با ال�شركة/امل�ؤ�س�سة.

ب-

مراجعة نطاق �صالحيات املراجع اخلارجي و�إحاطة املجل�س واجلمعية العامة ال�سنوية علما بتو�صيات اللجنة فيما يتعلق
ب�أتعاب التعاقد مع املراجع وال�شروط العامة للخدمات التي يقدمها املراجع اخلارجي.

ج-

مراجعة التقرير ال�سنوى للمراجع اخلارجي ،مع �إي�ضاح �أية عالقات بني املراجع اخلارجي و ال�شركة/امل�ؤ�س�سة �أو �إدارتها �أو
م�ساهميها �أو �أي من ال�شركات/امل�ؤ�س�سات التابعة لها تف�صيليا ،والتي ميكن �أن ت�ؤثر �سلبيا على ا�ستقاللية ذلك املراجع.

د-

املراجعة ال�سنوية لتقرير املراجع اخلارجي وتقدمي و�صف تف�صيلي ملدى جودة الإجراءات واملمار�سات الرقابية للمراجع
اخلارجي و�أي ق�ضايا تثار من خالل �آخر تقييم جلودة النظم الرقابية و�أي ا�ستف�سار من قبل اجلهات احلكومية �أو املجال�س
املهنية حول عمليات املراجعة التي قام بها املراجعون خالل ال�سنوات اخلم�س املا�ضية ،بالإ�ضافة �إىل �إجراءات التعامل مع
هذه الق�ضايا.

هـ-

املراجعة امل�سبقة ل�شروط تقدمي املراجع اخلارجى لكافة اخلدمات الأخرى  -بخالف مراجعة احل�سابات  -املقرتحة من
�إدارة ال�شركة/امل�ؤ�س�سة ،وتقييم تلك اخلدمات وفقا ل�سيا�سة ال�شركة/امل�ؤ�س�سة املتعلقة باملراجع اخلارجي امل�ستقل ،و�إحاطة
املجل�س بر�أي اللجنة يف وجوب تكليف ال�شركة/امل�ؤ�س�سة للمراجع اخلارجي ب�أداء تلك اخلدمات من عدمه.

و-

التقييم ال�سنوي لكفاءة املراجع اخلارجي وا�ستقالله و�أدا�ؤه ورفع تقرير ملجل�س الإدارة واجلمعية العامة بر�أي اللجنة يف مدى
مالئمة �أدائه وا�ستقالله يف عمله .ويت�ضمن هذا التقرير تو�صية اللجنة بالتجديد للمراجع اخلارجي �أو �إنهاء التعامل معه
وتر�شيح مراجع خارجى بديل �إذا اقت�ضت احلاجة .ويف حالة رف�ض جميع �أع�ضاء جمل�س الإدارة لتقييم اللجنة وتو�صياتها،
يجب رفع التقرير �إىل اجلمعية العامة وت�ضمينه يف جدول �أعمال اجتماعها.

ز-

املراجعة ال�سنوية ل�سيا�سات ال�شركة/امل�ؤ�س�سة يف اختيار املراجع اخلارجي و�سيا�ستها يف تطبيق التناوب()Rotating
مع املراجع اخلارجي والأطراف املعنية باملراجعة ،ورفع تقرير ملجل�س الإدارة بتو�صيات اللجنة ب�ش�أن �أي تعديل يف هذه
ال�سيا�سات.

ح-

امل�شاركة يف مراجعة الأمور التالية مع �إدارة ال�شركة/امل�ؤ�س�سة واملراجع اخلارجي و�أق�سام املراجعة الداخلية والرقابة املالية،
ب�صفة دورية كل عام على الأقل:
-1

الق�ضايا والأمور والقرارات الهامة اخلا�صة ب�إعداد التقارير املالية والتي مت حتديدها والعمل بها عند �إعداد القوائم
املالية لل�شركة/امل�ؤ�س�سة.

-2

الق�ضايا الرئي�سية التي تتعلق مببادئ وممار�سات املحا�سبة واملراجعة التي تنتهجها ال�شركة/امل�ؤ�س�سة ،مبا يف ذلك
�سيا�سات املحا�سبة الرئي�سية والتغيريات الهامة يف مبادئ وممار�سات املراجعة واملحا�سبة التي اقرتحها املراجع
اخلارجي ،و ادارة املراجعة الداخلية والرقابة املالية �أو الإدارة يف ال�شركة/امل�ؤ�س�سة.

حوكمة المؤسسات
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�	-3أي م�شكالت �أو �صعوبات يواجهها املراجع اخلارجي �أو يطرحها يف �إطار تنفيذ مهام املراجعة يف ال�شركة/امل�ؤ�س�سة
وهذا ينطبق على �أي قيود على نطاق تنفيذ هذه الأن�شطة �أو على الو�صول �إىل العاملني �أو احل�صول على املعلومات
و�أي خالفات مع �إدارة ال�شركة/امل�ؤ�س�سة �أو �أع�ضاء ادارة املراجعة الداخلية �أو ق�سم املراقبة املالية.
-4

مبادئ املحا�سبة التي تقرتحها �أو تقرها اجلهات الرقابية �أو ال�سلطات املحا�سبية والتي يلفت �إليها نظر املراجع
اخلارجي �أو �إدارة ال�شركة/امل�ؤ�س�سة �أو ادارة املراجعة الداخلية �أو ق�سم املراقبة املالية بال�شركة/امل�ؤ�س�سة.
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ثانيا :وظيفة الرقابة واملراجعة الداخلية
حوكمة المؤسسات
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تتحمل جلنة املراجعة م�سئولية:
القيام باال�شراف على مراجعة جودة وكفاية عمليات الرقابة الداخلية يف ال�شركة/امل�ؤ�س�سة.
�أ-
ب -القيام مع ا�شرتاك كل من املدير املايل و�أق�سام املراجعة الداخلية والرقابة املالية لل�شركة/امل�ؤ�س�سة و�أية �أطراف معنية �أخرى،
بن�شر الوعي ب�أهمية الرقابة الداخلية داخل ال�شركة/امل�ؤ�س�سة ،وهذا يت�ضمن تقييم حماية �أنظمة احلا�سب الآيل وتطبيقاته،
ومراجعة �أية خطط للطوارئ لتوفري املعلومات املالية واملعلومات الأخرى وذلك يف حالة تعطل �أنظمة احلا�سب الآيل.
ج-

مراجعة �إعداد وتنفيذ ونتائج برنامج العمل ال�سنوي اخلا�ص باملراجعة الداخلية لل�شركة/امل�ؤ�س�سة  ،بالإ�ضافة �إىل �أية �أن�شطة
�أخرى يكون قد مت �إجنازها خارج �إطار ذلك الربنامج ،وذلك باال�شرتاك مع املراجع الداخلى.

د-

مراجعة مدى مالئمة هيكل ادارة املراجعة الداخلية يف ال�شركة/امل�ؤ�س�سة وم�سئولياتها والكوادر العاملة بها ومواردها
ووظيفتها ورفع تقرير حول ما �سبق �إىل جمل�س الإدارة ،وذلك باال�شرتاك مع املراجع الداخلى لل�شركة/امل�ؤ�س�سة .و تت�ضمن
تلك املراجعة تقييما �سنويا لأداء رئي�س تلك االدارة وم�ؤهالته وكفاءته.

ثالثا� :إعداد التقارير املالية
تتحمل جلنة املراجعة م�سئولية:
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�أ-

التعرف على املجاالت احلالية املتعلقة باملخاطر املالية التي تواجه ال�شركة/امل�ؤ�س�سة و�أي�ضا كيفية تعامل ومواجهة �إدارة
ال�شركة/امل�ؤ�س�سة لتلك املخاطر.

ب-

درا�سة �أي عمليات غ�ش �أو ت�صرفات غري قانونية �أو �أي ق�صور يف عمليات الرقابة الداخلية �أو �أية ق�ضايا م�شابهة لذلك،
باال�شرتاك مع املراجع اخلارجي و ادارة املراجعة الداخلية.

ج-

مراجعة الق�ضايا الرئي�سية املتعلقة باملحا�سبة وب�إعداد التقارير ،مبا يف ذلك البيانات الر�سمية والتنظيمية اخلا�صة
بامل�ست�شارين واجلهات الرقابية ،وتقييم �آثارها على القوائم املالية لل�شركة/امل�ؤ�س�سة.

د-

اال�ستف�سار من �إدارة ال�شركة/امل�ؤ�س�سة واملراجع اخلارجي و ادارة املراجعة الداخلية حول املخاطر الرئي�سية ،ودرجة تعر�ض
ال�شركة/امل�ؤ�س�سة لها واخلطط الالزم و�ضعها للتقلي�ص من �آثار تلك املخاطر.

هـ-

مراجعة �أي �أمور قانونية قد ت�ؤثر على �إعداد القوائم املالية لل�شركة/امل�ؤ�س�سة ب�صورة كبرية.

و-

مراجعة القوائم املالية املرحلية و ال�سنوية وتقرير مدى �صحتها ومطابقتها للمبادئ املحا�سبية املنا�سبة.

ز-

تقييم �أثر �أية معامالت معقدة �أو �صفقات ا�ستثنائية �أو غري معتادة على القوائم املالية لل�شركة/امل�ؤ�س�سة ،مثل تكاليف �إعادة
الهيكلة ،والإف�صاح عن عمليات امل�شتقات املالية.

ح-

درا�سة القرارات ال�صادرة �أثناء �إعداد القوائم املالية لل�شركة/امل�ؤ�س�سة  ،مبا يف ذلك �أية عمليات تقييم للأ�صول �أو اخل�صوم،
ال�ضمانات� ،أو املنتجات� ،أو االلتزامات البيئية ،وخم�ص�صات التقا�ضي ،والتعهدات وااللتزامات العر�ضية الأخرى.

ط-

االجتماع مع �إدارة ال�شركة/امل�ؤ�س�سة واملراجع اخلارجي ملراجعة القوائم املالية ونتائج املراجعة.

ي-

تقييم مدى �صحة القوائم وعمليات الإف�صاح املبدئية واملرحلية (كل ربع عام) ،وطلب الإي�ضاحات الالزمة من �إدارة
ال�شركة/امل�ؤ�س�سة واملراجع اخلارجي ،و ادارة املراجعة الداخلية حول ما يلي:
-1

ما �إذا كانت هناك اختالفات كبرية بني النتائج املالية الفعلية للفرتة املرحلية ونتائج املوازنة �أو النتائج امل�ستهدفة.

-2

ما �إذا كانت التغريات التي حدثت يف الن�سب والعالقات املالية يف القوائم املالية املرحلية متطابقة مع التغريات التي
متت على �أعمال ال�شركة/امل�ؤ�س�سة وممار�ساتها التمويلية.

-3

ما �إذا كان قد مت تطبيق الأ�صول املحا�سبية املتفق عليها عامة ب�شكل مالئم.

-4

ما �إذا كان هناك تغيريات فعلية �أو مقرتحة على املمار�سات املحا�سبية �أو املمار�سات اخلا�صة ب�إعداد التقارير
املالية.

-5

ما �إذا كان هناك �أية �أحداث �أو معامالت هامة �أو ا�ستثنائية.

-6

ما �إذا كانت عمليات الرقابة املالية والت�شغيلية لل�شركة/امل�ؤ�س�سة تعمل ب�صورة فعالة.

-7

ما �إذا كانت الت�صريحات الأولية ،والقوائم املالية املرحلية تت�ضمن �إف�صاحا كافيا ومالئما.

حوكمة المؤسسات
Corporate Governance

[ملحوظة :الأحكام التالية ت�سري فقط على ال�شركات املقيدة ب�سوق الأوراق املالية]
ك-

حتديد كيفية قيام �إدارة ال�شركة/امل�ؤ�س�سة بتقدمي وحت�سني ت�صريحاتها الأولية ،واملعلومات املالية املرحلية ،والتقارير
املوجزة للمحللني ،ومدى ا�شرتاك ادارة املراجعة الداخلية فيها ،و�أي�ضا مدى ا�شرتاك املراجع اخلارجي يف مراجعة تلك
املعلومات.
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رابعا -مهام �أخرى
حوكمة المؤسسات
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تقوم جلنة املراجعة بالتايل:
�أ-

مراجعة كافة التقارير الواردة �إىل �إدارة ال�شركة/امل�ؤ�س�سة من قبل املراجع اخلارجي ،وال�سيما تلك التي تتعلق بكفاية وكفاءة
عمليات الرقابة الداخلية اخلا�صة بال�شركة/امل�ؤ�س�سة (“اخلطابات املوجهة �إىل الإدارة” �أو “اخلطابات التي ت�شري �إىل
وجود عجز �أو ق�صور ما بال�شركة/امل�ؤ�س�سة “) ،ومراقبة تنفيذ ال�شركة/امل�ؤ�س�سة للتو�صيات املت�ضمنة يف تلك اخلطابات،
و�إحاطة املجل�س مبدى مالئمة وكفاية تنفيذ تلك التو�صيات.

ب-

مراجعة القوائم املالية الربع �سنوية اخلا�صة بال�شركة/امل�ؤ�س�سة قبل قيام �إدارة ال�شركة بعر�ضها على جمل�س الإدارة ،وذلك
باال�شرتاك مع املدير املايل لل�شركة/امل�ؤ�س�سة.

ج-

مراجعة نظام ال�شركة/امل�ؤ�س�سة اخلا�ص مبراقبة االلتزام بالقانون.

د-

مراجعة نتائج �أية حتقيقات �أو �إجراءات (مبا يف ذلك اجلزاءات الت�أديبية) تكون قد اتخذتها �إدارة ال�شركة/امل�ؤ�س�سة ملحاربة
�أي �شكل من �أ�شكال الغ�ش �أو املخالفات املالية.

هـ-

االطالع �أوال ب�أول على مدى التزام ال�شركة/امل�ؤ�س�سة وحتديثها لقواعد االلتزام بالقوانني من خالل �إدارة ال�شركة/امل�ؤ�س�سة
وم�ست�شارها القانوين.

و-

مراجعة التفا�صيل اخلا�صة ب�أية حتقيقات �أو مراجعات �أو ت�سا�ؤالت تكون قد �أجرتها �أو طرحتها اجلهات الرقابية العامة فيما
يتعلق ب�سري �أن�شطة ال�شركة/امل�ؤ�س�سة �أو �إعداد قوائمها املالية ،و�إحاطة املجل�س بنتائج هذه املراجعة ،وذلك باال�شرتاك مع
�إدارة ال�شركة/امل�ؤ�س�سة و�أية �أطراف �أخرى تراها اللجنة منا�سبة.

ز-

ال�سلطات
للجنة املراجعة �إجراء التحقيقات التي تراها �ضرورية لتنفيذ مهامها .فيجوز للجنة طلب احل�صول على �أية معلومات ترى
�أهميتها من العاملني بال�شركة/امل�ؤ�س�سة .ويجب على كافة العاملني بال�شركة/امل�ؤ�س�سة اال�ستجابة فورا بتقدمي كافة املعلومات
املطلوبة �إىل جلنة املراجعة والتعاون كليا مع �أي حتقيقات جتريها جلنة املراجعة .ويجوز للجنة �أن تطلب من �إدارة ال�شركة/
امل�ؤ�س�سة وموظفيها �إعداد تقارير كتابية �أو امل�شاركة يف اجتماعات اللجنة لتقدمي املعلومات �أو امل�شورة لها.
كما �أن للجنة ان�شاء اجراءات وو�سائل �سرية خا�صة با�ستالم ،وحفظ ،ومعاجلة ال�شكاوى اخلا�صة باملخالفات املالية �أو
الرقابة الداخلية مبا فى ذلك املكاتبات الغري موقعة و التى يقدمها املوظفون ب�صورة �سرية.
وميكن للجنة املراجعة احل�صول على امل�شورة وامل�ساعدة من جهات خارجية م�ستقلة على النحو الذي تراه منا�سبا لأعمالها،
مبا يف ذلك م�شورة اخلرباء يف جماالت احل�سابات ،واملراجعة ،والرقابة الداخلية ،وال�شئون القانونية والتنظيمية ،وحوكمة
ال�شركات .فيجوز للجنة املراجعة اال�ستعانة مبقدمي تلك اخلدمات املهنيني وذلك يف مقابل مكاف�آت تتحملها ال�شركة/
امل�ؤ�س�سة.

و-
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مبادئ العمل يف اللجنة
يعمل كل ع�ضو من �أع�ضاء اللجنة بطريقة حمايدة وم�ستقلة ومو�ضوعية ،وذلك بهدف حتقيق م�صالح ال�شركة/امل�ؤ�س�سة،
وذلك طبقا للنظام الأ�سا�سي لل�شركة/امل�ؤ�س�سة  ،والئحتها ،واللوائح الداخلية االخرى لها .و�إذا �أ�صبح ع�ضو اللجنة على
دراية باحتمال حدوث ت�ضارب يف امل�صالح ،يجب عليه/عليها �أن يف�صح للمجل�س عن هذا الت�ضارب� ،أو ذلك الت�ضارب
املحتمل احلدوث.

ز-

مراجعة فعالية جلنة املراجعة مقارنة بالالئحة
يجب على اللجنة� ،سواء بنف�سها �أو بوا�سطة م�ساعدة م�ست�شارين خارجيني ،ب�إجراء تقييم �سنوي لقيا�س مدى فعاليتها يف �أداء
مهامها .و�سوف يت�ضمن ذلك التقييم ال�سنوي تو�صيات اللجنة اخلا�صة بتطوير هذا الالئحة وتطوير �سري �أن�شطة اللجنة.
و�سوف يتم �إعداد تقرير حول فعالية جلنة املراجعة على �أن يقدم �إىل املجل�س واجلمعية العامة .على �أن يقوم رئي�س اللجنة
بعر�ض نتائج هذا التقييم ال�سنوي �أي�ضا يف اجتماع املجل�س ،واملجل�س بدوره له حق �إقرار تو�صيات اللجنة �أو رف�ضها �أو �إدخال
التعديالت التي يقرتحها عليها.
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ح�	-إعداد التقارير
يتعني على اللجنة تزويد املجل�س بالتقارير على النحو املبني يف هذا الالئحة  ،وذلك بناء على طلب املجل�س �أو وفقا ملا تراه
اللجنة منا�سبا .ويف كل احلاالت يجب على اللجنة تقدمي تقريرا �سنويا عن �أن�شطتها ،مبا يف ذلك نتائج املراجعة ال�سنوية
لفعالية �أداء اللجنة �إىل املجل�س واجلمعية العامة.
ط-

التكاليف
يقوم املجل�س �سنويا بتقييم التكاليف اخلا�صة بعمل اللجنة والت�صريح بها ،مبا يف ذلك التكاليف املرتبطة بالتعاقد مع
امل�ست�شارين املهنيني اخلارجيني الذين قد ت�ستعني بهم اللجنة ،والتي لن تخ�ضع �إىل تقييم وموافقة �إدارة ال�شركة/
امل�ؤ�س�سة.

ي-

االجتماعات
يجب على �أع�ضاء اللجنة االجتماع كلما دعت احلاجة لذلك ،على �أن تكون االجتماعات كل ثالثة �شهور على الأقل .وميكن
عقد االجتماعات باحل�ضور ال�شخ�صي لأع�ضائها �أو عن طريق امل�ؤمترات الهاتفية �إذا دعت ال�ضرورة.
ويجوز عقد االجتماعات بناء على دعوة من رئي�س اللجنة �أو بناءا على طلب كتابي مرفوع �إىل رئي�س اللجنة موقعا من ع�ضوين
من �أع�ضاء اللجنة .ويحدد تاريخ ووقت ومقر عقد كل اجتماع ربع �سنوي يف الأجندة ال�سنوية اخلا�صة ب�أن�شطة اللجنة .على
�أن يقوم رئي�س اللجنة ب�إخطار �أع�ضاء اللجنة بتاريخ ووقت ومقر �أي اجتماعات �إ�ضافية للجنة قبل االنعقاد بخم�سة �أيام عمل
على الأقل.
و�سوف يقوم رئي�س اللجنة باتخاذ الرتتيبات الالزمة لت�سليم الأع�ضاء جدول الأعمال واخللفية الالزمة للمو�ضوعات التي
�سيتم مناق�شتها قبل �أي اجتماع بخم�سة �أيام عمل على الأقل .وي�ستلزم الن�صاب القانوين الجتماعات اللجنة ح�ضور الرئي�س
وع�ضوا �آخر على الأقل من �أع�ضاء اللجنة (�شخ�صيا �أو من خالل م�ؤمتر عرب الهاتف).
ويتعني على اللجنة االجتماع مرة واحدة كل عام على الأقل مع كل من املراجع اخلارجي ،واملدير املايل لل�شركة/امل�ؤ�س�سة
 ،وم�ست�شارها القانوين ،كل على حدة .على �أال حت�ضر �أى من هذه االجتماعات �إدارة ال�شركة/امل�ؤ�س�سة �أو �أي من موظفي
ال�شركة/امل�ؤ�س�سة.

ك-

املحا�ضر وال�سجالت
يجب حترير حم�ضر لكل اجتماع تعقده اللجنة .ويتم تذييل املحا�ضر بتوقيع رئي�س اللجنة وكاتب املحا�ضر ثم حتفظ ب�سجالت
ال�شركة/امل�ؤ�س�سة .ويت�سلم كل ع�ضو من �أع�ضاء اللجنة �صورة من املح�ضر مع جدول الأعمال اجلديد قبل انعقاد االجتماع
التايل للجنة بخم�سة �أيام على الأقل.
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جدول الئحة جلنة املراجعة

لل�سنة املالية املنتهية يف------------ :
الئحة عمل جلنة
املراجعة

خطوات
حتقيق الهدف

الأهداف
القابلة للتحقيق

املوعد املحدد
للتنفيذ
(تاريخ التكرار)

 -1يجب �أن يكون �أع�ضاء جلنة
املراجعة �أع�ضاء يف جمل�س الإدارة
و�أن يتمتعوا باال�ستقاللية للعمل يف
هذه اللجنة.

اختبار اال�ستقاللية ،ب�ن��اءا على
اللوائح ال��واردة يف الالئحة و�أية
ل��وائ��ح �أخ ��رى كدليل احلوكمة �أو
التعريفات ال�سارية يف هذا ال�ش�أن.

 -2يجب �أن يكون واحد على الأقل
م��ن �أع�ضاء اللجنة م��ن اخلرباء
املاليني.

الت�أكد من �أن ع�ضو واحد على الأقل
من �أع�ضاء جلنة املراجعة ي�ستويف
�شروط ومتطلبات تعيينه كخبري
مايل.

 -3م ��راج� �ع ��ة الئ� �ح ��ة اللجنة
�سنويا ،و�إعادة تقييم مدى مالئمة
وكفاية هذا الالئحة  ،والتو�صية
ب�أي تغيريات مقرتحة �إىل جمل�س
الإدارة ،م��ع درا� �س��ة التغيريات
ال�ضرورية كنتيجة ل�صدور قوانني
�أو لوائح جديدة.

مراجعة الالئحة �سنويا ،وتقييم
مالئمة ك��ل بند يف ال�لائ�ح��ة يف
���ض��وء اخل��ب��رات امل�ك�ت���س�ب��ة من
الأع���وام املا�ضية ،وتقييم كفاية
وم��دى اكتمال الالئحة يف �ضوء
امل �م��ار� �س��ات ال��ر��ش�ي��دة اجلديدة
واملتطلبات القانونية �أو التنظيمية
اجلديدة.
ي �ج��ب ع �ق��د االج �ت �م��اع��ات التي
ي�ح���ض��ره��ا الأ� �ش �خ��ا���ص بذاتهم
م��رة على الأق��ل كل ثالثة �أ�شهر.
ويتوقع �أن يح�ضر جميع الأع�ضاء
لكل اجتماع ��س��واء �شخ�صيا� ،أو
م��ن خ�لال م�ؤمترعرب الهاتف �أو
عربالفيديوكونفران�س.
وي�ج��وز عقد اجتماعات متكررة
عرب الهاتف .
وي �ج��ب �إع� � ��داد ج � ��داول �أع �م��ال
االجتماعات وتقدميها للأع�ضاء
ق �ب��ل االن��ع��ق��اد ،ب��الإ� �ض��اف��ة �إىل
تزويدهم باملواد التي �سيتناولونها
يف االج �ت �م��اع يف � �ص��ورة تقارير
م��وج��زة م�لائ �م��ة ق �ب��ل االنعقاد
بخم�سة �أيام على الأقل.

الإ� �ش��ارة يف حما�ضر
اج� �ت� �م���اع���ات جلنة
امل��راج��ع��ة ف ��ى حالة
ت� �ع� �ي�ي�ن �أي ع�ضو
ج��دي��د وال�ت�ح�ق��ق من
ا�ستقالليته.
ي �ج��ب حت��دي��د ع�ضو
ال� �ل� �ج� �ن ��ة ال� � � ��ذي مت
تعيينه كخبري مايل يف
حم�ضر اجتماع جلنة
املراجعة.
�إخطار جمل�س الإدارة
مب��دى مالئمة الئحة
جلنة امل��راج�ع��ة وب ��أي
تعديالت يو�صى بها.

امل ��راج� �ع ��ة ال�سنوية
ل�لا��س�ت�ق�لال�ي��ة �أو يف
ح���ال���ة ح � � ��دوث �أي� ��ة
ت � �غ �ي�رات يف م��وق��ف
�أي ع�ضو من �أع�ضاء
اللجنة.
املراجعة ال�سنوية ،ما
مل يكن هناك تغيري يف
هذا الو�ضع.

 -4يجب على اللجنة االجتماع
�أرب��ع م��رات �سنوي ًا على الأق��ل ويف
كل مرة تقرتح ال�شركة/امل�ؤ�س�سة
�إ�صدار بيان �صحفي عن معلومات
الأرباح الربع ال�سنوية �أو ال�سنوية.
ويجوز اجلمع بني هذه االجتماعات
واالجتماعات الدورية �أو تكرارها
ح�سبما تقت�ضي الظروف .ويجوز
للجنة �أن تطلب من �أع�ضاء الإدارة
�أو غ�يره��م ح�ضور االجتماعات
وت� �ق ��دمي م �ع �ل��وم��ات ذات �صلة
مب��و� �ض��وع االج��ت��م��اع �إذا دع��ت
ال�ضرورة لذلك.
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�إع� � � � � ��داد حم��ا���ض��ر
االج� �ت� �م ��اع ��ات التي
ت �� �س �ج��ل ال�� �ق� ��رارات
ال� �ت ��ي مت ات��خ��اذه��ا
والإج � ��راءات العملية
التيتعقباالجتماعات
ومراجعتها للموافقة
عليها.
يجب حفظ حما�ضر
االج� �ت� �م ��اع ��ات ل��دى
جمل�س الإدارة.

املراجعة ال�سنوية ،ما
مل تكن هناك تغيريات
مطلوبة خالل العام.

يجب توزيع املحا�ضر يف
�أق��رب فر�صة ممكنة،
وذلك يف موعد �أق�صاه
قبيل االجتماع التايل
ب�خ�م���س��ة �أي� � ��ام على
الأقل.

تاريخ
االنتهاء
من التنفيذ

حوكمة المؤسسات

الئحة عمل جلنة
املراجعة

خطوات
حتقيق الهدف

الأهداف
القابلة للتحقيق

املوعد املحدد
للتنفيذ
(تاريخ التكرار)

تاريخ
االنتهاء
من التنفيذ
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 -5ع��ق��د ج�ل���س��ات ت�ن�ف�ي��ذي��ة مع يتم عقد ه��ذه اجلل�سات تزامنا مع تطوير خ �ط��وات العمل تتم املراجعة ربع �سنويا،
امل��راج �ع�ين اخل��ارج �ي�ين ،والع�ضو االجتماعات ال��رب��ع �سنوية �أو عند ال �ت��ي �سيتم اتخاذها وعند ال�ضرورة.
كلما كان ذلك منا�سبا.
امل �ن �ت��دب ،وامل��دي��ر امل� ��ايل ،ومدير ال�ضرورة.
�إدارة املراجعة الداخلية ،وامل�سئول
عن �إعداد التقارير املالية ،واملراقب
امل���ايل ،و�أي �شخ�ص �آخ ��ر ترغب
اللجنة يف االجتماع معه.
 -6املراجعة والت�شاور ب�ش�أن تعيني االج �ت �م��اع يف جل�سة تنفيذية مع رف��ع ال�ت�ق��اري��ر �إىل كل ي�ت��م �إج� ��راء مراجعات
امل��راج��ع ال��داخ�ل��ي �أو ا�ستبداله �أو امل��راج��ع ال��داخ�ل��ي على هام�ش كل �أع�ضاء جمل�س الإدارة م�ستمرة ،نظرا لإمكانية
ح � ��ول �أداء امل ��راج ��ع ح ��دوث ت �غ�يرات يف �أي
اجتماع.
اال�ستغناء عنه.
ع �ق��د اج �ت �م��اع��ات خ��ا� �ص��ة ح�سب ال��داخ �ل��ي مب��ا يف ذلك وقت خالل العام.
ال���ض��رورة ل��درا��س��ة تعيني املراجع فعالية كفاءة عمل ادارة
ال��داخ��ل��ي �أو �إع� � ��ادة ت�ك�ل�ي�ف��ه �أو املراجعة الداخلية.
اال�ستغناء عنه.
 -7تر�شيح وحتديد �أتعاب املراجعة
للمراجع اخلارجي ،واحل�صول على
امل��واف�ق��ة امل�سبقة ع��ن �أي��ة خدمات
�أخ��رى  -بخالف املراجعة  -والتي
�سوف يقدمها امل��راج��ع اخلارجي،
وق �ب��ل ت �ق��دمي��ه ل �ه��ذه اخل ��دم ��ات.
بالإ�ضافة �إىل مراجعة وتقييم �أداء
امل��راج��ع اخل��ارج��ي وم��راج �ع��ة �أي
اق�ت�راح ب�إعفائه م��ن مهمته وذلك
باال�شرتاك مع كافة �أع�ضاء جمل�س
الإدارة.
 -8اال�ستف�سار من الإدارة واملراجع
ال��داخ�ل��ي وامل��راج��ع اخل��ارج��ي عن
املخاطر �أو امل�شكالت التي تواجه
ال�شركة/امل�ؤ�س�سة وتقييم اخلطوات
التي قامت بها الإدارة �أو اقرتحتها
للحد م��ن ه��ذه امل�خ��اط��ر بالن�سبة
لل�شركة/امل�ؤ�س�سة واملراجعة الدورية
لاللتزام بهذه اخلطوات.

يجب مناق�شة كل من هذه البنود مرة
واحدة على الأقل �سنويا مع الإدارة،
واملراجع الداخلي ،وجمل�س الإدارة.
مراجعة �إج�م��ايل �أت�ع��اب املراجعة
مقارنة ب�أي خدمات �إ�ضافية يقدمها
املراجع اخلارجي.

رف��ع ال�ت�ق��اري��ر وتقدمي تتم املراجعة بعد نهاية
ال �ت��و� �ص �ي��ات اخلا�صة كل �سنة مالية.
ب � � � � � ��أداء امل� ��راج � �ع �ي�ن
اخل��ارج �ي�ين والأت��ع��اب
ال �ت��ي يتقا�ضونها .مع
م��راج �ع��ة ن �ط��اق كافة
اخلدمات التي يقدمها
م �ك �ت��ب امل���راج� �ع���ة يف
كافة �أق�سام ال�شركة/
امل�ؤ�س�سة.

�إن �� �ش��اء م �ل��ف ل�ت���س�ج�ي��ل املخاطر
اجل��وه��ري��ة ال�ت��ي ت��واج��ه ال�شركة/
امل�ؤ�س�سة  ،وحتديثه يف حالة حدوث
تغري يف الأح� ��داث ،ومراجعته مع
الإدارة وامل���راج���ع ال��داخ �ل��ي كل
ثالثة �شهور �أو يف تاريخ �أقرب عند
ال�ضرورة ،للت�أكد من حتديثه ب�شكل
م�ستمر.

ت � �ق� ��دمي ت� �ق���ري���ر عن ت� �ت ��م امل���راج� �ع���ة م ��رة
امل � �خ� ��اط� ��ر يت�ضمن على الأق��ل كل ع��ام� ،أو
ا� �س�ترات �ي �ج �ي��ات احل��د تكرارها عند ال�ضرورة.
منها واملخاطر النوعية
وال �ت ��أم�ين لتغطية هذه
املخاطر.
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الئحة عمل جلنة
املراجعة

خطوات
حتقيق الهدف

الأهداف
القابلة للتحقيق

املوعد املحدد
للتنفيذ
(تاريخ التكرار)

 -9اال�شرتاك مع املراجع اخلارجي
واملراجع الداخلي يف تقييم نطاق
املراجعة وخطة املراجع الداخلي
وامل ��راج ��ع اخل ��ارج ��ي .ومناق�شة
تن�سيق ج�ه��ود امل��راج�ع��ة ل�ضمان
التغطية الكاملة للأن�شطة واحلد
م��ن اجل��ه��ود امل �ت �ك��ررة وحتقيق
اال�ستخدام الفعال ملوارد املراجعة.

االج�ت�م��اع م��ع امل��راج��ع اخلارجي
واملراقب املاىل بال�شركة/امل�ؤ�س�سة
�شركة واملراجع الداخلي ملناق�شة
ن �ط��اق امل��راج �ع��ة ل�ل�ع��ام ال�سابق،
وال��درو���س امل�ستفادة منه .ثم يتم
بعد ذلك مناق�شة نطاق املراجعة
املخطط �إجرا�ؤه يف العام احلايل.

ت�سجيل االج�ت�م��اع يف
حم��ا��ض��ر اجتماعات
جلنة املراجعة.

 -10مراجعة ما يلي مع �إدارة
ال �� �ش��رك��ة/امل ��ؤ� �س �� �س��ة وامل ��راج ��ع
الداخلي:
• النتائج الرئي�سية للمراجعة
الداخلية يف �أثناء العام وا�ستجابة
�إدارة ال�شركة/امل�ؤ�س�سة لها.
• �أية �صعوبات واجهت فريق عمل
املراجعة �أثناء عمليات املراجعة
 ،مب��ا يف ذل��ك �أي��ة قيود يف نطاق
�أعمالهم �أو حالت دون و�صولهم
للمعلومات الالزمة لعملهم.
• �أي��ة ت�غ�ي�يرات الزم��ة يف نطاق
عملية مراجعتهم الداخلية.
• ميزانية ادارة املراجعة الداخلية
وتعيني الكوادر به.
• الئ�ح��ة عمل ادارة املراجعة
الداخلية.

م��راج�ع��ة ت�ق��اري��ر جميع �أن�شطة
املراجعة الداخلية بداية من االثنى
ع�شر �شهرا املا�ضية والأن�شطة
امل �ق��ررة لل�ستة �أ��ش�ه��ر القادمة،
ب��الإ� �ض��اف��ة �إىل و� �ض��ع ك��ل عملية
مراجعة مقررة.
مراجعة ومناق�شة نتائج كل مراجعة
مت��ت منذ االج�ت�م��اع ال�سابق ورد
الإدارة على التقرير.

تقدمي التقارير حول
و� �ض��ع ك��اف��ة عمليات
امل���راج� �ع���ة امل� �ق ��ررة
للثالث �أ�شهر القادمة
و�/أو للعام القادم.

يتم يف اجتماع الربع
ال �ث��اين م��ن ك��ل ع��ام،
مراجعة نطاق �أن�شطة
املراجعة للعام ال�سابق
والعالقات بني املراجع
ال��داخ��ل��ي وامل ��راج ��ع
اخل��ارج��ي فيما يتعلق
بنطاق عمل املراجع
اخلارجي.
يف اجتماع الربع الثالث
من كل ع��ام ،مراجعة
كفاءة خطط املراجعة
للعام احلايل.
ت�ت��م امل��راج �ع��ة يف كل
اجتماع.

مناق�شة ميزانية ادارة املراجعة
الداخلية وتعيني العاملني ب��ه مع
املراجع الداخلي.
مناق�شة م��دى ال �ت��زام املراجعة
الداخلية باللوائح.

تاريخ
االنتهاء
من التنفيذ
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الئحة عمل جلنة
املراجعة

خطوات
حتقيق الهدف

الأهداف
القابلة للتحقيق

املوعد املحدد
للتنفيذ
(تاريخ التكرار)

 -11مراجعة ما يلي مع املراجع
اخلارجي واملراجع الداخلي:
•مالئمة ع �م �ل �ي��ات ال��رق��اب��ة
الداخلية لل�شركة/امل�ؤ�س�سة  ،مبا
يف ذل��ك الرقابة وال�ضوابط على
النظم الآلية للمعلومات اخلا�صة
باحلا�سب الآيل ونظم الأمن.
• �أي���ة ن�ت��ائ��ج وت��و� �ص �ي��ات هامة
قدمها املراجع اخلارجي وخدمات
امل��راج �ع��ة ال��داخ�ل�ي��ة م�ع��ا ،ومدى
ا�ستجابة الإدارة لها.

م��راج�ع��ة ت�ق��اري��ر ف��ري��ق املراجعة
الداخلي لكافة عمليات املراجعة
التي متت منذ �آخر اجتماع للجنة
املراجعة.
مراجعة عمليات الرقابة الداخلية
الرئي�سية مع املراجع الداخلي وفهم
�سبل التحقق من كفاءة هذه النظم
خالل العام.
مراجعة هذه اخلطط مع املراجع
اخل ��ارج ��ي ل�ل�ت�ع��رف ع �ل��ى نطاق
اخلطط بالن�سبة لعمليات الرقابة
الرئي�سية.
مراجعة خطط مراجعة العنا�صر
الأخ��رى لبيئة الرقابة مع املراجع
الداخلي.
الت�أكد م��ن �صياغة كافة جوانب
ال�ضعف يف امل��راج �ع��ة الداخلية
ب�صورة ميكن قيا�سها ومراجعتها
ومواجهتها.
االط�لاع على التطورات احلديثة
امل�ت�ع�ل�ق��ة ب��امل �ج��االت ال�صناعية
والبيئية التي تعمل بها ال�شركة/
امل�ؤ�س�سة  ،مبا يف ذلك املتطلبات
التنظيمية ال�ت��ي ق��د تخ�ضع لها،
ومناق�شتها م��ع الإدارة واملراجع
اخلارجي يف خالل االجتماعات.

ت� � � �ق � � ��دمي ت � �ق� ��ري� ��ر
باملخاطر ،مبا يف ذلك
ا�سرتاتيجيات احلد
منها وكذلك املخاطر
ال� �ق ��اب� �ل ��ة للقيا�س
وال � �ت � ��أم �ي�ن ال��ل��ازم
لتغطية تلك املخاطر.

ت �ت��م امل ��راج� �ع ��ة م��رة
ع�ل��ى الأق���ل ك��ل عام،
وب�صفة متكررة عند
ال�ضرورة.

ت�سجيل املناق�شات
و�أية خطوات عمل يتم
اقرتاحها يف حما�ضر
اج� �ت� �م ��اع ��ات جلنة
املراجعة.

ت �ت��م امل ��راج� �ع ��ة عند
ال�ضرورة.

موافقة جلنة املراجعة
ع�ل��ى ال �ب �ي��ان��ات التي
�سيتم ن�شرها وموافاة
اجلهات الرقابية بها .

تتم املراجعة كل ثالثة
�شهور وعند ال�ضرورة.

 -12اال�شرتاك مع �إدارة ال�شركة/
امل�ؤ�س�سة وامل��راج��ع اخل��ارج��ي يف
م��راج�ع��ة �أي م �ب��ادرات تنظيمية
وحما�سبية.

 -13مراجعة التقرير املايل ال�سنوي
وامل��رح �ل��ي ق�ب��ل م��واف��اة اجلهات
الرقابية به ،وذلك باال�شرتاك مع
الإدارة واملراجع اخلارجي.

االجتماع عرب الهاتف على الأقل
قبل �إ�صدار �أية بيانات عن الأرباح
(ال���س�ن��وي��ة �أو ال��رب��ع ال�سنوية)
لل�شركة/امل�ؤ�س�سة وذلك قبل موافاة
اجلهات الرقابية بتلك البيانات.

تاريخ
االنتهاء
من التنفيذ
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الئحة عمل جلنة
املراجعة

خطوات
حتقيق الهدف

الأهداف
القابلة للتحقيق

املوعد املحدد
للتنفيذ
(تاريخ التكرار)

 -14مراجعة ما يلي مع املراجع
اخلارجي القائم باملراجعة:
• كافة ال�سيا�سات واملمار�سات
املحا�سبيةالرئي�سيةالتيت�ستخدمها
ال�شركة/امل�ؤ�س�سة.
• كافة املعاجلات البديلة للبيانات
املالية يف نطاق املبادئ املحا�سبية
ال �ت��ي مت��ت مناق�شتها م��ع �إدارة
ال�شركة/امل�ؤ�س�سة ،ونتائج كل بديل،
واملعاجلة التي تف�ضل ال�شركة/
امل�ؤ�س�سة ا�ستخدامها.
 -15م��راج�ع��ة ك��اف��ة املرا�سالت
الكتابية ال�ه��ام��ة ال �ت��ي مت��ت بني
املراجع اخلارجي و�إدارة ال�شركة/
امل�ؤ�س�سة  ،مثل اخلطابات املوجهة
�إىل الإدارة �أو جداول االختالفات
التي مل ت�سوى بعد.
 -16مراجعة م��ا يلي م��ع الإدارة
واملراجع اخلارجي:
• ال� �ق ��وائ ��م امل��ال��ي��ة املرحلية
وال���س�ن��وي��ة اخل��ا� �ص��ة بال�شركة/
امل�ؤ�س�سة والإي���ض��اح��ات املرتبطة
بها.
• ما يقوم به املراجع اخلارجي
م ��ن م��راج �ع��ة ل �ل �ق��وائ��م املالية
وتقريرهم عنها.
• �أحكام املراجع اخلارجي ب�ش�أن
ج��ودة  -ولي�س جم��رد م��دى تقبل
– امل �ب��ادئ املحا�سبية لل�شركة/
امل ��ؤ� �س �� �س��ة ك �م��ا ه ��ي م�ط�ب�ق��ة يف
تقاريرها املالية.
• �أية تعديالت جوهرية الزمة يف
خطة املراجع اخلارجى.
• �أي � ��ة � �ص �ع��وب��ات �أو ن��زاع��ات
م��ع الإدارة مت مواجهتها �أثناء
املراجعة.

مناق�شة كل ق�ضية وكذلك الق�ضايا
التي قد تظهر �أم��ام اللجنة و�/أو
املراجعني اخلارجيني خالل هذه
العملية.
و��ض��ع خ�ط��ة ع�م��ل وخ�ط��ة متابعة
ح�سب ال�ضرورة.

ت � �ق� ��دمي ال� �ت� �ق ��اري ��ر
وامل�ستندات التي تتعلق
بتلك املناق�شات وحل
اخلالفات حولها.

تتم امل��راج�ع��ة �سنويا
على الأقل و�/أو تزامنا
م ��ع م��راج��ع��ة نهاية
العام.

م �ن��اق �� �ش��ة ك ��ل ب �ن��د م ��ع امل��راج��ع
اخل��ارج��ي والإدارة (مب��ا يف ذلك
املراجع الداخلي) واتخاذ القرار
ب�ش�أن مدى مالئمة احلل املقرتح.

ت � �ق� ��دمي ال� �ت� �ق ��اري ��ر
وامل�ستندات اخلا�صة
ب �ت �ل��ك امل �ن��اق �� �ش��ات،
وحل الق�ضايا ،وخطة
العمل لأي بنود ت�ستلزم
املتابعة واملراقبة.
ت � �ق� ��دمي ال� �ت� �ق ��اري ��ر
وامل�ستندات التي تتعلق
بتلك املناق�شات ،وحل
اخل�لاف��ات� ،أو تقدمي
خطة العمل لأي بنود
ت�ستلزم املتابعة.

ت �ت��م امل ��راج� �ع ��ة عند
االنتهاء من املراجعة
اخلارجية.

مناق�شة كل ق�ضية وكذلك الق�ضايا
ال�ت��ي ق��د تظهر �أم ��ام اللجنة و/
�أو امل��راج��ع اخل��ارج��ي خ�لال هذه
العملية م��ع الإدارة (وامل��راج��ع
الداخلي) واملراجع اخلارجي.
اال�شرتاك مع الإدارة يف مراجعة
م�سار العمل املطلوب بالن�سبة لأي
قرار يحتاج �إىل مراجعة.
مراقبة قرارات املتابعة التي حتتاج
�إىل تدخل م�ستمر من قبل جلنة
املراجعة.

ت �ت��م امل ��راج� �ع ��ة عند
االن �ت �ه��اء م��ن عملية
املراجعة اخلارجية.

تاريخ
االنتهاء
من التنفيذ
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املوعد املحدد
للتنفيذ
(تاريخ التكرار)

 -17اال� �ش�ت�راك م��ع امل�ست�شار
املايل واملراجع الداخلي يف مراجعة
الق�ضايا القانونية والتنظيمية التي
ترى ال�شركة/امل�ؤ�س�سة �أنها قد ت�ؤثر
ت�أثريا ماديا على القوائم املالية
و��س�ي��ا��س��ات االل��ت��زام بال�شركة/
امل�ؤ�س�سة والربامج والتقارير املتلقاه
من اجلهات الرقابية.
 -18م��راج �ع��ة �إج � � ��راءات تلقي
ال �� �ش �ك��اوى وح �ف �ظ �ه��ا والتعامل
معها من قبل ال�شركة/امل�ؤ�س�سة
وذلك فيما يتعلق ب�أمور املحا�سبة
ونظم الرقابة املحا�سبية �أو �شئون
املراجعة والتي تقدم من قبل �أي
طرف داخلي �أو خارجي لل�شركة/
امل�ؤ�س�سة.
مراجعة �أي �شكاوى مت تلقيها وما
�آلت �إليه هذه ال�شكاوى واحللول �إذا
مت التو�صل �إليها.
 -19مراجعة �إج��راءات التعامل
مع ال�شكاوى املجهولة وال�سرية من
العاملني بال�شركة/امل�ؤ�س�سة ب�ش�أن
�أمور املحا�سبة �أو املراجعة مو�ضع
ال�شك.
مراجعة �أي �شكاوى مت تلقيها وما
�آلت �إليه هذه ال�شكاوى واحللول �إذا
مت التو�صل �إليها.

مناق�شة م��ا �إذا كانت ال�شركة/
امل�ؤ�س�سة تلتزم بالقوانني واللوائح
ال� �ت ��ي حت �ك��م ال �ب �ي �ئ��ة �أو جم��ال
ال�صناعة التي تعمل فيها ال�شركة،
بالإ�ضافة �إىل القوانني واللوائح
ال�سارية الأخرى.

�إخطار جمل�س الإدارة
ب�إمتام عملية املراجعة
بالإ�ضافة �إىل �أي �أمور
�أخرى يجب لفت انتباه
املجل�س �إليها.

ت�ت��م امل��راج �ع��ة يف كل
اجتماع.

مراجعة الإج� ��راءات م��ع املراجع
الداخلي وامل�ست�شار القانوين.
مراجعة كافة ال�شكاوى التي مت
تلقيها وكيفية التو�صل �إىل حلول
لها.
�ضمان ات �خ��اذ �إج� ��راءات �سليمة
لدرا�سة ال�شكوى وحلها يف الوقت
املنا�سب.

م��راج �ع��ة الإج� � � ��راءات ال�لازم��ة
م��ع امل��راج��ع ال��داخ�ل��ي وامل�ست�شار
القانوين.
مراجعة كافة ال�شكاوى الواردة وما
�آلت �إليه من حلول.
�ضمان اتخاذ اخلطوات املالئمة
للتحقيق يف تلك ال�شكاوى والتو�صل
�إىل احللول يف الوقت املنا�سب.

م � ��راج� � �ع � ��ة �أ� � �ص� ��ل
ال�شكوى ،بغ�ض النظر
ع��ن طريقة ت�سلمها،
ومناق�شة احلالة التي
تتعلق بحل كل �شكوى.
مراجعة قائمة �إجمالية
ب��ال �� �ش �ك��اوى ال �ت��ي مت
ت�سلمها حتى تاريخه
مل��راج�ع��ة م��دى تكرار
�شكاوى بعينها �أو �أي
مالحظات �أخرى.
م � ��راج� � �ع � ��ة �أ� � �ص� ��ل
ال�شكوى ،بغ�ض النظر
ع��ن طريقة ت�سلمها،
ومناق�شة احلالة التي
تتعلق بحل كل �شكوى.
مراجعة قائمة �إجمالية
ب��ال �� �ش �ك��اوى ال �ت��ي مت
ت�سلمها حتى تاريخه
مل��راج�ع��ة م��دى تكرار
�شكاوى بعينها �أو �أي
مالحظات �أخرى.

ت�ت��م امل��راج �ع��ة يف كل
اجتماع.

 -20تقوم جلنة املراجعة بوظائف
�أخرى كما يكلفها القانون �أو الئحة
ال���ش��رك��ة/امل��ؤ��س���س��ة �أو الئحتها
الداخلية� ،أو جمل�س الإدارة بذلك.

متابعة التطورات يف البيئة الرقابية
والت�شريعية والقانونية واال�ستجابة
لأي م�ت�ط�ل�ب��ات ج ��دي ��دة ح�سب
احلاجة.

تاريخ
االنتهاء
من التنفيذ
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ت�ت��م امل��راج �ع��ة يف كل
اجتماع.

ا�� �س� �ت� �ع ��را� ��ض مل �ه��ام
الأع �م��ال اجل��دي��دة يف
كافة االجتماعات.
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 -21تقوم جلنة املراجعة بعملية
تقييم للمراجع اخلارجي واملراجع
الداخلي.

يتم ا�ستخدام املعلومات ال�صادرة
عن اجلل�سات التنفيذية التي مت
ع�ق��ده��ا خ�ل�ال ال� �ع ��ام .ك�م��ا يتم
ا�ستخدام و�سيلة ر�سمية للتقييم
لكل جمموعة.

ت �ق��دمي االق�ت�راح ��ات
اخلا�صة بالتغيريات
يف العملية وكذلك يف
الإجراءات.

ت �ت��م امل ��راج� �ع ��ة بعد
االنتهاء من املراجعة
ال�سنوية.

 -22يتعني على جلنة املراجعة
تقييم كفاءتها وفعاليتها.

تقوم جلنة املراجعة ب�إجراء تقييم
ذات ��ي ل�ه��ا وتقييم ��ش��ام��ل لكافة
الأع�ضاء باللجنة.

 -23الإ�شراف على �إعداد التقرير
ال�سنوي اخلا�ص بلجنة املراجعة
على النحو املطلوب وطبقا لقواعد
اجلهات الرقابية.

مراجعة ومناق�شة التقرير الذي مت
�إعداده.

مناق�شة التو�صيات
اخل ��ا�� �ص ��ة بتح�سني
ف �ع��ال �ي��ة �أداء جلنة
امل��راج �ع��ة م��ع جمل�س
الإدارة ،وت�سجيل
ت �ل��ك ال �ت��و� �ص �ي��ات يف
حم�ضر اجتماع جمل�س
الإدارة.
�إنهاء و�إ�صدار التقرير
ال �� �س �ن��وي ب��ن��اء على
ال � �ل� ��وائ� ��ح امل �ن �ظ �م��ة
واجلهات الرقابية على
النحو املنا�سب.

تتم املراجعة �سنويا.

تتم امل��راج�ع��ة �سنويا
يف �أول اج �ت �م��اع ربع
�سنوي.

(ي�ستخدم هذا اجلدول كنموذج لال�سرت�شاد به فقط ،وميكن تعديله وفقا للأو�ضاع فى �شركتك)
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يفرت� ��ض ه ��ذا النموذج �أن تنته ��ي ال�سنة املالية اخلا�ص ��ة بال�شركة/امل�ؤ�س�س ��ة يف �شهر دي�سمرب .وي ��درج جدول �أعمالها عل ��ى �أ�سا�س �أربع
اجتماعات �سنوية على اللأقل والتي ترتبط ب�إ�صدار الن�شرات اخلا�صة بالأرباح الربع �سنوية لل�شركة/امل�ؤ�س�سة
( = ----مقرتحة = * ،عند احلاجة)
�إبريل يوليو �أكتوبر يناير
االجتماعات املقررة

ت�شكيل جلنة املراجعة واجتماعاتها

 تقييم ا�ستقاللية اللجنة ومعرفتها بالأمور املالية حتديد عدد االجتماعات ومواعيدها قيام رئي�س اللجنة ب�إعداد جدول �أعمال االجتماع تعزيز تطوير املعرفة املالية بالأحداث املالية اجلارية عقد جل�سة تنفيذية خا�صة مع املراجع اخلارجي عقد جل�سة تنفيذية خا�صة مع املراجع الداخلي -عقد جل�سة تنفيذية خا�صة مع الإدارة العليا

م�سئوليات جلنة املراجعة ومهامها

 مراجعة �أمر تكليف اللجنة مراجعة القوائم املالية ال�سنوية مراجعة خطة املراجعة اخلارجية مراجعة تقرير املراجع اخلارجي مراجعة تقارير اجلهات الرقابية درا�سة نظم الرقابة الداخلية واملخاطر املالية مراجعة القوائم املالية املرحلية والنتائج التي تو�صل لها املراجع التو�صية بتعيني املراجع اخلارجي املوافقة على �أتعاب املراجعة مراجعة ا�ستقاللية املراجع اخلارجي مناق�شة نتائج مراجعة نهاية العام مناق�شة ال�سيا�سات املحا�سبية الرئي�سية وتقديرات الإدارة مراجعة خطة املراجعة الداخلية مراجعة تعيني و�أداء املراجع الداخلي مراجعة تقارير املراجعة الداخلية الأ�سا�سية مراجعة اجلوانب القانونية مع امل�ست�شار القانوين ت�سجيل املحا�ضر ورفع التقارير �إىل املجل�س �إجراء تقييم ذاتي لأداء اللجنة و�أع�ضائها �إعداد تقرير عن فعالية �أداء اللجنة وتقدميه �إىل املجل�س مراجعة الإف�صاح عن �أمر تكليف اللجنة �إىل امل�ساهمني مراجعة خطة تناوب( )Rotatingاملوظفني املاليني -مراجعة الأن�شطة الأخرى على النحو املنا�سب
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الملحق رقم ( :)4نموذج للقائمة المرجعية الداخلية للجنة المراجعة
القائمة املرجعية الداخلية للجنة املراجعة
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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•هل الئحة جلنة املراجعة اخلا�ص بك مف�صال ب�شكل كاف؟
•ما هي امل�ؤهالت واخللفيات الالزمة لرئا�سة اللجنة؟
•هل ت�ؤكد على متطلبات التعليم امل�ستمر لأع�ضاء اللجنة؟
•هل اللجنة على ات�صال منتظم ب�إدارة املراجعة الداخلية واملدير املايل ،وما مدى �شمول التقارير املقدمة منهم؟
•من يحرر جدول �أعمال اللجنة؟
•م ��ا هي الأم ��ور املالية املحددة التي يك ��ون لها �أهمية ق�صوى بالن�سب ��ة لقطاع �أعمالك ،و�أهداف ��ك الإ�سرتاتيجية،
وهيكل ال�شركة؟
•هل تعقد اللجنة اجتماعات خا�صة مع املراجع اخلارجي وما مدى جدية مناق�شات هذه االجتماعات؟
•ما هو ر�أي املراجع اخلارجي يف البيئة الرقابية لل�شركة؟
•ما مدى ا�شرتاك اللجنة يف تر�شيح مكتب املراجعة اخلارجي والتفاو�ض معه؟
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