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راء المصريين  لجان المراجعةالدولية ل تم إعداد ھذا الدليل في ضوء أفضل الممارسات كما تمت مراجعته بواسطة عدد من الخب

ي المتخصصين راء ھيئت ذلك خب ال  وك وق الم ة . لمصريةاوالبورصة س د حوكم دليل قواع ا ورد ب الً لم دليل مكم ذا ال د ھ ويع
وبر  ي أكت ديرين ف دليل . ٢٠٠٥الشركات الصادر عن مركز الم ذا ال ة اوھ سترشادي يھدف لتحسين ممارسات لجان المراجع

دليل  وتكمن. بالشركات المصرية ى اأھمية ھذا ال ة في ضبط أداء الشركات ف ة للجان المراجع ة المحوري د من ألھمي وفي التأك
  .لتزامھا بمعايير الحوكمةا
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 مقدمة  -١
 

وعي  نشريھدف مركز المديرين المصري إلى  ة ال ة الشركات وبأھمي اھيم حوكم ي  اھتطبيقبمف بشكل حقيق
لمنظمات والجھات يتعاون المركز لتحقيق تلك األھداف مع العديد من او .العربيةوالدول مصر وصحيح في 

 . قليمية والدولية المعنية بحوكمة الشركاتاإل
 

ة أسھم الشركة  ين حمل ة ب وتعنى حوكمة الشركات أساساً بوضع اآلليات والنظم التي من شأنھا ضبط العالق
اطھا  أثرة بنش ركة والمت ع الش ة م راف المتعامل ة األط وق كاف مان حق ى ض افة إل ا باإلض س إدارتھ ومجل

  .وممارساتھا
  

ا  ائز لعل من أھمھ د من الرك ة الشركات العدي ة حوكم دافھا، تضم منظوم لجان ولكي تتمكن من تحقيق أھ
أن  وإقراراكذلك، . المراجعة ة لالب ة الفعال ة لحوكم ة في حماي وق شركات ھي حجر الزاوي المساھمين، حق
ة  الخبراء أكدكثيراً ما  ة في حوكم ه لجان المراجع ذي تلعب دور الرئيسي ال ى ال يعل ات الشركات وف  عملي
 .على ما يحدث داخل الشركة الرقابة
 

ديرين ز الم رر مرك د ق ة، فق ة العربي ي مصر والمنطق ة الشركات ف ق حوكم ة تطبي  المصري ونظراً لحداث
ام دليل الھ ذا ال ى مساعدة الشركات و .المبادرة بإصدار ھ ى حيث يھدف إل ل تطبيقي بالدرجة األول ھو دلي

ى ممارسة  الراغبة في تطبيق مبادئ ادرة عل ة ق وين لجان مراجع ى تك حوكمة الشركات بشكل صحيح عل
حقوق المساھمين وإنما حماية الشركة ذاتھا في األجل لحماية ليس فقط المھامھا بشكل صحيح بما يدعم سبل 

  .الطويل
  

ةلجان المراجن أقتداء بتوجيھاته، البد أن يدرك القارئ لكن، وقبل البدء في قراءة الدليل واال ر  ع وحدھا غي
ركة بط أداء الش ى ض ادرة عل ة . ق ة حوكم ل وبأھمي ة ب ة اللجن ركة بأھمي س إدارة الش ة مجل دون قناع فب

ا بشكل كامل ق المرجو منھ ي تحقي ة ف ة المراجع ذلك . الشركات بشكل عام، فمن المشكوك فيه نجاح لجن ك
اة أن  روري مراع ن الض ةفم ة المراجع ة المراإ لجن ان عملي د أرك ي أح ا ھ ة نم ي عملي ت ھ ة وليس جع

  . المراجعة
  

ي ترغب في ضمان حسن األداء  ا والت ي تتعرض لھ ي ترغب في خفض درجة المخاطر الت فالشركة الت
ة تعتمد على نظام كامل للرقابة والمراجعة يبدأ بوضع نظام داخلي  يةستمرارواال يم األداء وإدارة للرقاب وتقي

أتي دور قطاع للمراجعة الد/ ثم إنشاء إدارة المخاطر د ذلك ي ةاخلية وبع ة المراجع راً  لجن مراقب  دور وأخي
  .الحسابات الخارجي

  
أن يحظى ھذا الدليل بعناية ورضا مجالس إدارة الشركات وأن يحقق  المصري أخيراً، يأمل مركز المديرين

   .لشركات المصرية والعربية والعاملة في المنطقةكافة االفائدة المرجوة منه ل
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 مراجعةال ةلجن اتمسئولي  -٢
 
 

 ةالمخاطر المالية والرقابة الداخلية للشرك مراقبة  ١-٢
 

وم ة  تق ةلجن اظدور ب المراجع ة والحف ن الحماي ئول ع ى  المس من عل ا يض ركات، بم ة للش المة المالي الس
ئولياتھم  دقيق على وعي المراجعةيجب أن يكون أعضاء لجنة  نهإف لذا .المحافظة على حقوق المساھين بمس

ةالقد تختلف و .وواضحة تامةفھم تلك المسئوليات بصورة عليھم ، ويجب شرافية والرقابيةاإل تم  كيفي ي ي الت
ه ب ضطالعاالاإلخفاق في ومن لجنة إلى أخرى،  المسئولياتھذه تنفيذ  بھا د يكون ل ئوليات ق اره تلك المس آث

ً أيض المساھمينو بل، ومجلس اإلدارة، المراجعةلجنة  السلبية على كل من  .ا
 

 ةلشركباالمخاطر المالية إدارة  نظام مراقبة  ١-١-٢
 

ئولية مساعدة مجلس اإلدارة في  –بصفتھا لجنة معينة من قبل مجلس اإلدارة  –تتحمل لجنة المراجعة  مس
ة ئولياته الرقابي ذ مس ة بشكل . تنفي اتق لجان المراجع ى ع اة عل ة الملق ئوليات األولي ات والمس ل الواجب وتتمث

ي مراق ة خاص ف ارير المالي داد التق ى إع ؤثر عل ن أن ت ي يمك ية الت اطر الرئيس ة إدارة المخ ة عملي ر ب وغي
ة  ركةالمالي ايير  ،للش زام بالمع ة وااللت ارير المالي داد التق ة بإع ة المتعلق ة الداخلي م الرقاب ة سالمة نظ ومراقب

 .باإلضافة إلى متابعة عمليات المراجعة الداخلية والخارجية ،المحاسبية
 

 الرقابة الداخلية عملية متابعة  ٢-١-٢
  

ة  م الرقاب اطر ونظ مل المخ ذا يش ة وھ ارير المالي داد التق ة إع ة عملي ئولية متابع ة مس ة المراجع ل لجن تتحم
زام . في تلك العملية المطبقة ي أيضا االلت ل تعن ة ب ارير المالي لكن الرقابة الداخلية ال تتضمن فقط إعداد التق

وائح ومرا القوانين والل اتب ة العملي راً لو .قب ئولية نظ س اإلدارة مس ل مجل ع تحم ل م ن التعام مان حس ض
ة داخل الشركة ة ونظم الرقاب ه ،المخاطر العام القوانين  فإن زام ب ة االلت ئولية متابع ناد مس ه الحق في إس لدي
 ةضح أيويجب على اللجنة أن تتأكد من أنھا تستوعب بشكل وا. واللوائح ومراقبة العمليات للجنة المراجعة

 .مسئوليات تلقى على عاتقھا بشأن نظم الرقابة الداخلية بجانب المسئوليات المرتبطة بإعداد التقارير المالية
  

يجب على لجنة نه إف مسئولية تصميم نظام فعال للرقابة الداخلية وتنفيذه، يقع على عاتق إدارة الشركة وبينما
ذ  في قامتقد اإلدارة  كانتما إذا تحديد  المراجعة ك تنفي اجبذل ي  انتھ د  تضمنالسياسات الت مخاطر التحدي

ةمدى وإعداد التقارير المالية المحيطة بعملية  ات الرقاب ة عملي ى النحو ءوأدا، بالشركة كفاي ا عل ا لوظيفتھ ھ
ة، يجب  لجنة المراجعة وكجزء من عملية تقييم .السليم ة الرقابي للعمليات التي تتصل بمخاطر الشركة والبيئ

ةرف تتعأن  ة المراجع ركة لجن ن إدارة الش ق با م ا يتعل ا فيم ة لھ ة العام ى الرؤي ات عل اطر والسياس لمخ
  .إعداد التقارير المالية سالمة ومصداقيةتتعلق بمدى واإلجراءات وعمليات الرقابة التي 
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 إعداد التقارير المالية مراقبة  ٢-٢

 
وائم المال ة الق ة ويةيتعين على لجان المراجعة القيام بمراجع ل إصدارھاالمرحلي وفي إطار . السنوية قب

اح وأن  ايا اإلفص بية وقض ة المحاس ا بالسياس ن معرفتھ د م ة أن تتأك ى اللجن ب عل ة، يج ذه المراجع ھ
رارات المناسبة حسب الحاجة اذ الق ى . المعلومات تقدم إليھا في وقت مبكر بحيث يمكن اتخ ويجب عل

وكذلك  ،عين حول التعديالت الموصى بھا في مجال المراجعةأو المراج/اللجنة أن تستفسر من اإلدارة و
ة وائم المالي ن الق اح ع ي اإلفص رات ف راف ،التغيي ن األط ا م ركة أو غيرھ دمھا إدارة الش ي تق  ،والت

ادئ ا اإلدارة ،والمب ي تتبناھ ة الت بية الھام ات المحاس ر  ،والسياس امالت غي ةوالمع  ،الروتيني
 .الواردة في القوائم المالية ةالمحاسبي والتقديرات ،والمخصصات

  
ث  نيحي زأ م زءا ال يتج ل ج ذه العوام ة ھ ل لكاف م الكام ر الفھ المة عتب ام  س ى القي ة عل درة اللجن ق

  .بمسئولياتھا اإلشرافية والرقابية
 

 :المراجعةلجان  على ، يجببصفة عامة
 .اإلدارة وتعھدات مسئوليات فھم 
 .الھامةة يالمحاسب سياساتالو بادئللممالئمة اختيار اإلدارة مدى وتقييم  فھم 
 .ةرير المالياالتقإعداد قرارات اإلدارة والتقديرات المحاسبية المطبقة في  فھم 
بشأن المسئوليات المسندة ين الخارجيين مراجعمن ال تردالتي  معلوماتوال المكاتبات واستيعاب فھم 

 .المصريةوالمراجعة معايير المحاسبة  إليھم بموجب
 .ين الخارجيين حول القوائم الماليةمراجعكل من اإلدارة والالتشاور مع  
ايير توما إذا كان ،بحياديةتم عرضھا أنه قد و مدى استيفاء القوائم الماليةتقييم   م مع د ت  اإلفصاح ق
 .بوضوح وشفافية تباعھاا
 .والقوائم المالية قبل اإلصدار باألرباح الخاصة تالنشرا مراجعة 

 
 الداخلية والخارجية راجعةمالعمليات  مراقبة  ٣-٢

  الداخليين المراجعيناإلشراف على   ١- ٣-٢

ر إيجابإن وظيفة المراجعة الداخلية، إذا تمت صياغتھا وتطبيقھا بصورة فعالة، يمكن أن يكون لھا   يأث
ة  إدارة/ ويمكن لقسم. على المناخ الرقابي داخل الشركة والتصميم والتطبيق الفعال لنظم الرقابة الداخلي

ةمراجعة الداخلية، في إطار التكليفات المسندة إليه، أن يزوال ة بوسائل المتابع ة المراجع إذا كانت  د لجن
ي  اطر الت ة المخ ة لمواجھ دة وكافي ل بصورة جي ة وتعم م بالدق ي وضعتھا اإلدارة تتس ة الت م الرقاب نظ

  .تكتنف عملية إعداد التقارير المالية

ة  الخارجيالمراجع اخلية والمراجعة الد إدارة/ قسمقوم كل من وي بتنفيذ الخطة الشاملة إلجراء المراجع
ة  نهإف ،الخاصة به همسئوليات له منھما وفي حين أن كالً  .للشركة د منيجب على لجن ة أن تتأك  المراجع

ين تنسيق الاآلخر، و عمل كل منھما يتمم عمل أن ا ب وداتھم الخاصة فيم ةمجھ ة بالمراجع ، ووجود حلق
ة بي ااتصال فعال ا .نھم ابات  مراجعةعن إجراء  مسئوال المراجع الخارجي يكون فبينم وإصدار الحس

ره  نتقري ركة، يال ع ة للش وائم المالي ولىق ع ت داخلي  المراج ة مراقبال ة الداخلي ات الرقاب ة أداء عملي
بتخطيط  ذات الصلةالداخلية  المراجعةأنشطة  يتعرف علىأن  المراجع الخارجيويجب على  .لشركةبا
 .الخارجية راجعةالم
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ين  أن يكون لھا دورعلى لجنة المراجعة نظراً ألھمية دوره وتأثيره على عمل لجنة المراجعة، ف في تعي
ه  إدارة/ مدير قسم د مؤھالت هتبعيوالمراجعة الداخلية، وترقيته، أو االستغناء عنه، والمساعدة في تحدي  ت
ة ة/ اإلداري ة المسالتنظيمي ك لضمان اتصاله بكاف ة، وذل س اإلدارة والمؤسس ي مجل ارك و. ئولين ف تش

ه تشارككما . اللجنة في تحديد مكافآته ة وأھداف ة الداخلي ام قسم المراجع ا  اللجنة في وضع مھ وإقرارھ
كل صحيح ة بش ة المراقب ي عملي دوره ف ه ب اعد . لضمان قيام ا يس ادة م افرفع ود  تض داد الجھ ي إع ف

ة في  التكليفات المسندة لقسم المراجعة الداخلية ة الداخلي فيما بين اللجنة وكل من اإلدارة وقسم المراجع
ين الجوانب األخرى ة وب ارير المالي  تحقيق التوازن بين تقييم نظم الرقابة الداخلية المرتبطة بإعداد التق

ئوليا ين مس غيلية وب اءة التش اطروالكف ى. ت إدارة المخ ة  وعل ن اللجن ق م ة أن تتحق وارد كافي ود م وج
ة . اجعة الداخليةلوظيفة المر ة الداخلي كما يجب أن تكون على علم دائم بنطاق تنفيذ أنشطة قسم المراجع

ايير  زام بالمع ة وااللت ة الداخلي ونتائج ھذه األنشطة واستجابات اإلدارة لتوصيات القسم بشأن نظم الرقاب
يم إجراء من الضروريو .المحددة سلفا ة دوري تقي تقالل لمدى حيادي يالقسم واس ، هاتخاذ قرارات يته ف

دأن تو ةال تأك ن لجن م  م تراك قس ةاش ة  ةالداخلي المراجع ي عملي ةف ارير المالي داد التق م إع . بشكل مالئ
ة  ة لوضع مالحظات وتوصيات إدارة المراجع ويجب أن تھتم اللجنة بمتابعة ما تم من إجراءات تنفيذي

  .فيذالتنالداخلية فى حيز 
 

ز  داخلي تتمي ل اإلدارة وفي نإن وظيفة المراجع ال ين شاغلھا من قب ي يع ة الت ا الوظيف فس الوقت بأنھ
تطبق آليات لتسھيل توفر و ويجب على لجنة المراجعة أن. يتوقع منه متابعة أداء تلك اإلدارة التي عينته

ة والمراجع  ين اللجن ة ب اءات دوري د لق تم عق ى أن ي داخلي، عل ع المراجع ال تبادل المعلومات السرية م
 .الداخلي

 الخارجيين المراجعين التعامل مع  ٢-٣-٢
 

ى  ام الت ة للمھ ة المراجع د توقعات لجن يتعين على لجنة المراجعة التنسيق مع المراجع الخارجى وتحدي
 .ب توقعات الطرف اآلخروعيقوم بھا والتأكد من أن كال الطرفين يست

 
ة وتقييم عمله يعتبر من المسلمجلس االدارة إن ترشيح المراجع الخارجي  ئوليات الھامة التي تؤديھا لجن

ل و لھا من السلطاتكما أن . المراجعة ه، ب راح ما يسمح بتقييم تبداله اقت ك، اس إذا اقتضت الظروف ذل
ة . بعد الحصول على موافقة المساھمينومن ثم استبداله  ى اللجن ا أن تضع في  خاللويجب عل تقييمھ

المراجعة لحجم مھام أتعاب ومدى مالئمة  ،المراجعةاالعتبار كفاءة المراجع ومدى جودة وكفاية عملية 
ة بالشركة للشبھات المراجعة . بالشركة وتعقدھا وخطورتھا، وذلك لضمان عدم تعرض عملية المراجع

بما نتائج عملية المراجعة،  متابعةو ،على اللجنة أن تضع في اعتبارھا مدى استقالل المراجع يتعين كما
 .رأ على أسلوب المراجعة أو أي تعديل في تقارير المراجعينتغيرات تط ةأي تشتمل عليه من
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  )١(الجدول رقم 
 المراجعةمھام لجنة لموجز  

 
 المراجعة لجنة لمھام موجز :)١(رقم  الجدول

 المالية القوائم ومصداقية سالمةالتحقق من و للشركة المالي الوضع مراقبة 
 لشركةبا المتبعة المحاسبية األساليب مالئمة مدى تقييم 
 للشركة المالي باألداء قلعتت رسميةة تصريحات أي مراقبة 

 اإلشراف المالي

 المخاطر وإدارة ،ةالداخلي المراجعةإدارة و الداخلية، الرقابة نظام ومالئمة كفاية تقييم 
 ةالداخلي المراجعة وتقارير خطط مراجعة 
التي  مخاطرال بيئة فھمالتعرف على و طريق عن الشركة أصول وحماية/ الحفاظ على 

 تلك معبھا  التعامل يمكن أن يتم التي كيفيةال وتحديد الشركة يمكن أن تتعرض لھا
 المخاطر

 واللوائح بالقوانين االلتزاممدى  تقييم 

ة الداخلي المراجعة
 الرقابة وعمليات

 الداخلية

 موافقة لىعالمجلس  ليحصل وذلك اإلدارة، مجلسل خارجي مراجع ترشيحقيام اللجنة ب 
 عليه الجمعية العامة

 المراجع الخارجي وعزلأ ،تعيينإعادة بتعيين، التوصية  
 التوصية بتحديد مكافأة المراجع الخارجي 
 هالصادرة عن تقاريرال وفحص بالمراجع الخارجي الدائم االتصال 
 المراجع الخارجي استقاللية ومراقبة مراجعة 
تتعلق  خارجي في تقديم خدمات الوضع وتنفيذ سياسة حول مشاركة المراجع ال 

 بالمراجعة
 المراجع الخارجي يقدمھا التي بعملية المراجعة تتعلق ال التي االخرى الخدمات تقييم 
 ينمراجعوال ،الخارجي مراجعوال واإلدارة، اإلدارة، مجلس بين الدائم االتصال 

 األمور تلك لمناقشة الداخليين

المراجع  ترشيح
ة الخارجي ومتابع

 أدائه

داخل  رقابةال لنظم والتنظيمي القانوني اإلطار علىالتي تطرأ  التغييرات نتائج تقييم 
 الشركة

 الداخلية واإلجراءات بالسياسات االلتزام ضمان 
 ل األمواليلتزام بتطبيق برنامج سليم لمكافحة غسضمان اال 

ومكافحة  االلتزام
 ل األمواليغس

 عرض للمخاطر المختلفة بشكل عامدى قابلية الشركة للتتحديد م 
التحقق من وجود نظام و وتقييمھا النشاط يواجھھا قد التي المخاطر كافة تحديد ضمان 

   دارتھامناسب إل
 بأھدافه المتعلقة والمستقبلية الحالية المال رأس مستلزمات تحليل للبنوك، بالنسبة 

 ستراتيجيةاال

 المخاطر إدارة
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  الةفعمراجعة  نالج تكوين  -٣
 

  في نظام الرقابة بالشركة لجنة المراجعةموقع       
  

  
  

        تقارير وظيفية/ تبعية وظيفية
        تقارير إدارية/ تبعية إدارية

 
 

  المراجعةلجنة  فتكلي أمر  ١-٣
 

وب يجب على لجنة المراجعة أن تضع  امج عمل مكت ع أعضاء مجلس اإلدارة وبرن ره جمي يحدد نطاق يق
ذ .واختصاصاتھامسئوليات اللجنة  راً  .لمساھمينل الختصاصاتا هويجب اإلفصاح عن ھ ة تقري د اللجن وتع
  .رفع ھذا التقرير لمجلس إدارة الشركةيتم تھا وادوريأ عن إنجاز

 :على دورھا ومسئوليتھا فيما يتعلق بما يلي صريح بشكل المراجعةلجنة  اختصاصاتنص تويجب أن 
 

 .منھمالخارجيين وتوقعاتھا  ينمراجعالا مع عالقتھ  -
 .منهوتوقعاتھا  قسم المراجعة الداخليةعالقتھا مع   -
 .الرقابة الداخليةدراسة وفحص ومتابعة نظام   -
 .اإلفصاح عن المعلومات المالية والمعلومات ذات الصلةمدى كفاية وسالمة   -
ة  ةأي  - رى لجن ور أخرى ت ةأم ا  المراجع ة بأنھ يمن األھمي ا ف تم النص عليھ ر التكليف حيث ي  أم

 .بھا تكليفھاالتي يختار المجلس  أو تلك إليھاالصادر 

ة و وم لجن ب أن تق ةيج ا  المراجع ف وفق ر التكلي ياغة أم عبص ركة م ات الش ا  الحتياج يح مھامھ توض
ي ا ف ئولياتھا، بم ك ومس ي ذل ل التنظيم ا الھيك ات ، لھ ويةوالعملي روط العض ث  .وش ب أن حي حتيج  وض

  .أعضاء اللجنة الواجب توافرھا في خبرةالوشروط  المؤھالتبشكل نموذجي و الختصاصاتا

ھي دعم مجلس اإلدارة بكامل  – المراجعةبما في ذلك لجنة  – وجدير بالذكر أن الوظيفة الرئيسية ألي لجنة
 .هعدم اتخاذ قرارات نيابة عنمداده بالمعلومات ورفع التوصيات مع إمن خالل  تشكيله

  
 مراجع الخارجيال   

  إدارة المراجعة الداخلية 
 )المراجع الداخلي(   

 
  الجمعية العامة     

 
 مجلس اإلدارة       

العضو / المدير التنفيذي 
  المنتدب

  
 لجنة المراجعة   
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 عضو مجلس اإلدارة استقالليةخل باألمور التي تعلى  أمثلة ):٢(رقم  جدول

 كونه من المؤسسين، أو التنفيذيين، أوكونه من الشركة، بما في ذلك ابقة التعيين في س 
 .الموظفين

كمستشار أو الخدمات السابقة أو الحالية تقديم ، على سبيل المثال، األعمالعالقات  
 .يةالمصالح التي تتعلق بااللتزامات التعاقد تشابك ، أومراجع أو كاستشاري خارجي

ات أخرى من ية، سواء العائلية، أو عالقات الصداقة، أو أي ارتباطالعالقات الشخص 
 .ھذا القبيل

فعندما يكون مديرا لشركة أخرى قد في وقت واحد،  بشكل متشابك إدارة شركتين 
وبصفة  يضعف ذلك من استقالليته بسبب عالقته بالشركة األخرى أو بمجلس اإلدارة،

 .فآت الخاصة بالشركتين في آن واحدكافي لجان الم عضوخاصة إذا كان يعمل ذلك ال
 .العالقات المصرفية المتنامية أو العالقات التي تتعلق بدائنين آخرين 

 
 المراجعةتشكيل لجنة   ٢-٣

 
ذي عدد أعضاءأال يقل  يوصى ر تنفي إال ن من أعضاء مجلس اإلدارة، يلجنة المراجعة عن ثالثة أعضاء غي
ئوليات  وحجمحتياجات الشركة ال وفقايختلف قد التشكيل  أن ھذا ندةالمس ة المس ى اللجن ذا الشأن  .إل وفى ھ

مجلس  أعضاءمن كليا لجنة المراجعة  بتشكيلالدول لممارسات الجيدة في معظم ا وإرشادات قواعدتوصي 
اءة .تنفيذيينالغير  اإلدارة ة بالعمل بكف ة والھدف من ذلك ھو السماح للجن ق، وحري مناسب مستوى  وتحقي

  .داخل اللجنة الخبرات والمعرفة في تنوعالمن 
 

تقاللية  ر اس اءوتعتب ر  ١األعض ةالحج ق زاوي ة  لتحقي فة خاص ة، وبص ة اللجن دعفعالي ة ن المة  مراقب س
ا تقييم المجاالت عند بالشركة، و إعداد التقارير المالية عمليةمصداقية و تم فيھ امالتي ي اتخاذ أو  إصدار أحك

  .قرارات ھامة
  

ا من وإرشادات  قواعدتوصي كما و ة كلي ة المراجع دول أن تتكون لجن ر من ال دة في كثي الممارسات الجي
ا و .)ذوي الخبرة( األعضاء المستقلين ي يوصى بھ ة الت ة الھام اط البداي ةمن نق يس اللجن ى  أن يكون رئ عل

  .مستقال عضوااألقل 
  
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
اك عضوأعضاء لجنة المراجعة يكون أن يجب و ة، وأن يكون ھن األمور المالي ة ب ى  اواحد الديھم معرف عل

ة تشير و. األقل من أصحاب الخبرة المالية ى المعرفة المالي درة إل تيعابھاالق ة واس وائم المالي راءة الق ى ق . عل
ة تتضمن و. ويجب على كل مجلس أن يحدد تعريف المعرفة المالية ومعاييرھا الخبرة المالية الخبرة الوظيفي
د تتضمن  ،ذات الصلة التخصصاتالسابقة أو الحصول على مؤھل في مجال التمويل أو المحاسبة أو  أو ق

  .رة في تحمل مسئوليات متابعة التقارير المالية أو كمسئول ماليالخبرة في العمل كعضو منتدب له خب

 
د  ارتباطهن يكون أو ،اإلدارة عنالذي يكون مستقال  العضوالمستقل ھو  العضو ١ في  عضويتهمن خالل بالشركة الوحي

  .المساھمين بالشركة أو من كبار العمالء أو الموردين مثالً ، فال يكون من كبار مجلس اإلدارة
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عضوية لجنة المراجعةل الشروط األساسية):٣(رقم  جدول

.عميقة باألمور الماليةالمعرفة ال 
 .واألمانة النزاھة 
 .للعمل كافيينالقدرة على تخصيص وقت ومجھود  
 ،والمنتجات ،الصناعةمجاالت و مجاالت العمل المختلفة بالشركة،معرفة بال 

 .والخدمات
  .المخاطر وعمليات الرقابةبمعرفة ال 
 .االستقاللية 

 
  

    
  
  

    
  
  

  
  
  
  
  
 المراجعةلجنة  عمل ميثاق  ٣-٣

 
  .تنفيذ مسئولياتھاب قيامھا نطاق مسئوليات اللجنة وكيفيةلجنة المراجعة ميثاق يصف 

 المراجعةلجنة  ميثاقنموذج ) ١(ويوضح الملحق رقم 

ذي يكون  من لجنة المراجعة على أنهلميثاق  ما يشار إلى إعداد اغالبو ً أفضل الممارسات، وال ا بالفعل  الزم
ى ال وبالرغم من ذلك، .المقيدة بالبورصةشركات الللكثير من  تم إعداد وحت اق ي م  الميث تم التغاضي عن ث ي
ا بو، لمراجعة السنويةحتى يحين موعد ا استخدامه ة في جعل مواثيقھ ائق وثغرض مساعدة لجان المراجع
ذا الإستخدامھا إلدارة جدول األعمال، فحية، وا ا  دليلننا نرفق طي ھ اق لجدولنموذج ة ميث ة المراجع  .لجن

يجب على مستخدمي ھذه األداة وضع الميثاق  نموذجا لالسترشاد فقط، لذلكوالمراد من ھذه األداة أن تكون 
 .طوات الالزمة لتنفيذ كل ھدفلتحديد الخ المثالھذا رشاد بستالالخاص بھم في العمود األول، وا

 لجنة المراجعة ميثاق لجدولنموذج  )٢(ويوضح الملحق رقم 
 

 مراجعة الاجتماعات لجنة   ٤-٣
 

 تكرار االجتماعاتمعدل   ١- ٤-٣
 

يكون و ،عند الضرورة ذلك سنويا على األقل، ويتكررمرات  أربعيجب أن تنعقد لجنة المراجعة  عامبوجه 
رلھا الحرية في عقد اجتما زم األم ا ل اك وقت .عات خاصة كلم ا يجب أن يكون ھن ً كم ً كاف ا ا اع ي اء االجتم  أثن

رض ول الع دول األعم ود ج ة بن ة كاف ت، تغطي ة الوق راف  وإتاح ة األط رة لكاف رح لالحاض ئلتھم ط أس
اكاف اأيضا يجب أن يكون ھناك وقتو .عرض أفكارھم ومقترحاتھم وآرائھمأو  واستفساراتھم ام أعضاء  ي لقي

د اللج ة بعق ة خاصة ن ردھمجلس اع بمف ل اجتم ي ك عال وأويجب أن تحضر اإلدارة  .ف ك  مراج داخلي تل ال
م  ة االجتماعات فقط بناء على دعوة مرسلة لھ ديرات من اللجن بيةماللمناقشة التق يةا حاس ديالت ألساس  والتع

 .)كل ربع عام( مرحليةفترة  الخاصة بكل
 
د ويجب  عاعق راجعال جتماعات م ة ين الخارجم ة مدى مناقشة ليين بصفة دوري بية امالئم اليب المحاس ألس
ة خاصة و .التي قامت بھا اإلدارة والخيارات ةيبدائل المحاسبال، بما في ذلك المتبعة يجب عقد جلسات تنفيذي
رة  ھملمناقشة نطاق واستراتيجية وخطة عمل على األقل سنويا مرتين ين الخارجيينمراجعمع ال عن العام وم

 .على القوائم المالية عن العام ھمو تقرير ھمالحظاتلمناقشة م
 
 
 

 جدول أعمال االجتماعات  ٢- ٤-٣
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د  ل يع ال المفص دول األعم را ج ى  احيويأم اظ عل درةللحف ة ق ي اللجن اء  ف ا أثن ى أولوياتھ ز عل التركي

ات داخليتوضع و .االجتماع ع ال ن المراج ل م ات ك ى مالحظ تمل عل ة، وتش ال الفعال داول األعم ود ج  بن
عدم يجب عن جدول األعمال ويعتبر ھو المسئول رئيس لجنة المراجعة  فإنذلك، من  رغمبالو. والخارجي

ىلجنة المراجعة ل السنوي عمالاألجدول  إعداد ويجب ھذا .على عاتق اإلدارة مسئولية إعدادهإلقاء  اء عل  بن
 .إليھاالموكلة  تمن االختصاصابدورھا  تنبثقخطة عمل مفصلة، والتي 

 للجنة المراجعة السنويلجدول األعمال نموذجا ) ٣(ضح الملحق رقم ويو

  محاضر االجتماعات      ٣- ٤-٣
تم توزيعه على أعضاء اللجنةيتم يجب إعداد محضر اجتماع رسمي و ه، ي ة علي ، وبعد موافقة أعضاء اللجن

اع مع المحضر، ويجب إرفاق المستندات الھامة التي تتصل باال .مجلس اإلدارة كافة أعضاءإلى رفعه  جتم
 .بما في ذلك جدول األعمال

 
 مراجعة اللجنة  أعضاء مكافآت  ٥-٣

ل خدماتھم بشكل مناسبيجب مكافأة أعضاء لجنة المراجعة  ي في مقاب دمونھا الت شركات الوفي معظم  .يق
ة لمجلس اإل، المقيدة بالبورصة ات التابع ة المكآف تم دارة وتقع مسئولية اقتراح مبلغ المكافأة على عاتق لجن ي

األعضاء بتخصيص التزام لتقدير أن المكافأة يجب أن تكون  ورغم. العرض على الجمعية العامة العتمادھا
ئوليات الوقت الالزم  كوقبولھم القيام بالمس اءات من جذبأجل  نم وذل ئولينال الكف اءو مس  األعضاء األكف

اأال تكون المكافآت مبالغً يجب  نهأإال  ،للقيام بھذه المھام ا لحدوث ا فيھ ةأ تجنب أو النظر لعضوية  نزاعات ي
 .اللجنة كمصدر للدخل

 
 المراجعةتقييم لجنة   ٦-٣

يم رسمية لف ينصح ة تقي إجراء عملي ة بصفةعب ة أداء اللجن ة الي ه يمكن إجراء تقييمات إضافية أإال  ،دوري ن
ة ات  حسب الحاج ذه التقييم ام وھ اليخالل الع ةتقييم :كالت ة أداء فعالي يم أ، واللجن ة عضاءتقي يم ، واللجن تقي
ة يس اللجن ة .رئ ة المراجع وم وللجن ا ب أن تق يم فعاليتھ دى وتقي ام ة مھ ا، ااختصاصاتھ مكفاي ، وخطط عملھ

 :ومدى مناقشاتھا واتصاالتھا، عن طريق
 

 .الرائدةمقارنة أنشطة اللجنة بالممارسات  
ة   ة أنشطة اللجن ا مقارن ه تبم يھإ المنوطة االختصاصاتنص علي أھداف أخرى وضعھا  ةأيبو مل

 .مجلس اإلدارة ضمن أھداف اللجنة
 .أداء لجنة المراجعة وتحسين تطوير أساليبول ين الخارجيين حمراجعالتشاور مع ال 

 
اتمام يتم بحيث يوصى بتنفيذھا تدريجيا  انماتنفيذ كل ھذه الخطوات السابقة مرة واحدة، ينصح أن يتم ال (

  )ح بين عامين إلى ثالثة أعوامھا في فترة تتراوب اإللتزام
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 دارةإكعضو مجلس  مسئولياتهب القيام متفان في عمله في اللجنة وفييكون  
 تھا واإلعدادومجاالالشركة أغراض على استعداد لتخصيص الوقت الالزم لفھم يكون  
 ةبإيجابي فيھاالجتماعات وحضورھا والمشاركة ل
 الموضوعية واالستقاللية والحكم السديديتمتع بأن و له اتجاھا إيجابيا نحو البحثيكون  

ما الذي يميز عضو اللجنة الناجح؟ ):٤(رقم  جدول

ً ويجب على رئيس اللجنة تقييم أداء كل عضو من أعضاء اللجنة  اون مع و .سنويا ة بالتع ة المراجع على لجن
ى .رسميةالتقييم التطويرعملية  مجلس اإلدارة ة عل ذه العملي د ويجوز أن تشتمل ھ ابالت مع العضو ال عق مق

ةتقييم األعضاء كذلك ، ولنفسهالعضو  به قومتقييم ذاتي ي وإجراءالذي يجرى تقييمه،  يةب مقارن ايير قياس  مع
ى مجلس اإلدارةويجب أن يتم وضع نتيجة ھذا التقييم في صورة  .محددة ع إل ذه ، توصيات ترف وتتضمن ھ

هتعيين العضو لفترة أخرى  إعادة إمكانية التوصيات ا .من عدم ة أم يس اللجن يم رئ ة تقي تم بواسطة ف ،عملي ت
ة قياسية بناء على معايير دارة وذلكمجلس اإل ذه و.مماثل يم ھ ات التقي ي وتظھر عملي ا بشكل يالت تم إجراؤھ

  .مسئولياتھا بصورة فعالة ومتقنة نحو إنجازاللجنة والتزامھا  رغبةجيد 
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 لجنة المراجعة عمل ميثاقلنموذج ): ١(الملحق رقم 

 
 التأسيس -أ

ذا  ق مجلس إدارة شركة تندالمسبموجب ھ م الشركة[_____________ ، يواف ى ") الشركة] ("اس عل
ام ، ويخول لھا كافة السلطات والصالحيات")اللجنة(" مجلس اإلدارة أعضاء منلجنة مراجعة تشكيل   والمھ

بعض المصطلحات  .بمجلس اإلدارةالمنصوص عليھا في ھذه الالئحة والقرارات الالحقة الخاصة  ويكون ل
ك النحو، والم ى ذل ا عل تم كتابتھ م ي ي ل رة أو الت أحرف استھاللية كبي ا ب م كتابتھ تم التى ستخدمة التي ت م ي ل

 .مجلس اإلدارةفي ميثاق  ا، المعاني المخصصة لھفي ھذه الالئحة تعريفھا
 

 الغرض -ب
ةعمليات واإلشراف على  الرقابةمجلس اإلدارة اللجنة لمساعدته في  يشكل ة ال الرقاب  .خاصة بالشركةالمالي

ى ة ضمان )١(: وفي إطار تنفيذ ھذه المھمة، سوف تركز لجنة المراجعة بشكل خاص عل  ومصداقية نزاھ
الخاص بالشركة،  المراجع الخارجيكفاءة واستقاللية ) ٢(ة وإعداد التقارير المالية، الداخلي الرقابةعمليات 

 .لوظيفتھما بالكفاءة المطلوبة شركةلل المراجع الخارجيوالداخلية  كل من المراجعة وأداء) ٣(
 

 أعضائھا ومؤھالت المراجعة لجنة تشكيل -ج
 التشكيل -أوال

نھم[ويجب أن يكون ثالثة من أعضائه للعمل في لجنة المراجعة،  مجلس اإلدارةيختار  نھم [ ]كل م واحد م
ل ى األق اق "مستقال" ]عل ي ميث ه ف م تعريف ذي ت ى النحو ال ين  .مجلس اإلدارة، عل المجلس أحد ھؤالء ويع
بالنواحي المالية  دراية تامةأن كافة أعضاء اللجنة على من  تأكديأن المجلس وعلى  .للجنة كرئيساألعضاء 

ة تالكھم لكاف ة وال وام ارات المھني مالمھ ةس ي اللجن امھم كأعضاء ف ذ مھ ة لتنفي ر  .ات الشخصية الالزم ويق
ل  ھناك أن يكون بأھميةالمجلس  دا اعضوعلى األق ة  واح يس (من أعضاء اللجن من المفضل أن يكون رئ
ة  في المحاسبة والمراجعة أو عمليات خبرة فياللديه ن تتوافر أ، ومن الخبراء الماليين) اللجنة اإلدارة المالي

  .بھا ن سر للجنة وإضافة المھام المكلفوأن يتم تعيين أمي .ذات الصلة

 رئيس اللجنة -ثانيا
 :بما يلي رئيس اللجنة يقوم

 

 .ككل عن تنفيذ أنشطة اللجنة بصورة سلسةلس مسئوال أمام المج يكون -أ
وم -ب ال  يق دول أعم داد ج اتبإع ع للا اجتماع اورات م د المش د عق ة، بع ة جن مجلس اإلدارة وبقي

 .لجنةأعضاء ال
 .عرضه على اللجنة للحصول على موافقتھايتم ل يةوبرنامج األنشطة السنو جدول عمليقترح  -ج
رح -د رين لأل يص اء اآلخ ن عض وظفين، م ركة، والم س، وإدارة الش دمات المجل دمي الخ ومق

بالخارجيين  ى النحول ھم ــ وأن يطل ا عل ة والمشاركة فيھ راه  حضور اجتماعات اللجن ذي ي ال
 .عمل اللجنة ومالئما لتنفيذضروريا 

ب -ھ ي طل ة ف اء اللجن ن أعض وب ع ي  ين ات الت االمعلوم ركاللج تحتاجھ ن إدارة الش ة م ة ن
 .عملھاأثناء سير  ھمغيروالموظفين و

ة مناسبة احينھ يفوتوصياتھا  تسجيل أنشطة وقرارات اللجنة يضمن  -و مجلس وإخطار  وبطريق
 .بھا ومتابعتھا اإلدارة
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 .اللجنةأداء ييم السنوي الخاص بفعالية التق اإلشراف علىوبتنظيم رئيس اللجنة يقوم  -ز
د ة بمتعلقيعد التقارير الدورية ال -ح ة األحوال يع س، وفي كاف ى طلب المجل أنشطة اللجنة بناء عل

ة  نوية الخاصة باللجن ا(التقارير الس ة عليھ ة اللجن ى موافق ديمھا ) للحصول عل ل تق للمجلس قب
 .والمساھمين

 
 الصوت المرجح لرئيس اللجنة -ثالثا

ذي رجح ال، يعند التصويت على أحد الموضوعات اللجنة أعضاءأصوات  عادلتفي حالة  هجانب ال رئيس  في
 .اللجنة

 
 مشاركة األعضاء - رابعا

  :يليما  يكون لكل عضو في لجنة المراجعة
 

 .اللجنةالمتعلقة بمور األلتصويت على كافة واحد وذلك لصوت  لكل عضو -أ
 .باللجنة تعيين بدالء عنه للعضوال يجوز  -ب
تق -ج ى اس ؤثر عل د ت ي ق ور الت ة األم ى كاف ة عل اء اللجن ع أعض ذ يطل ى تنفي ه عل الليته وقدرت

 .مسئولياته
 .بھا اللجنة هتكلفقد بتنفيذ المھام التي العضو يقوم  -د

مكانية تفويض عضو من األعضاء لعضو آخر فى التصويت نيابة عنه فى حالة عدم التمكن إ  ھـ 
  .و من خالل مؤتمر عبر الھاتفأمن الحضور شخصياً 

 
 باللجنة الخاصة المھام -د

 الخارجي المراجع مع التعامل -أوال
  :ةالتاليبالمسئوليات تقوم لجنة المراجعة 

 

ع المراجع الخارج -أ دى  يالتنسيق م ة م ك مراجع ذ الللشركة، ويتضمن ذل داد وتنفي عإع  مراج
  .، ومدى مالئمته لتنفيذ المھام الموكلة إليهنامج العمل السنوي الخاص بالشركةلبر

 
ة  جيالمراجع الخارصالحيات نطاق مراجعة  -ب ةوإحاطة المجلس والجمعي ا السنوية العام  علم

ي مراجعالتعاقد مع البتوصيات اللجنة فيما يتعلق بأتعاب  ة للخدمات الت دمھا  والشروط العام يق
  .المراجع الخارجي

 
ر  -ج ة تقري ارجيمراجع ع الخ نويا المراج عس ين  ةأي إيضاح ، م ات ب ارجيعالق ع الخ  المراج

تؤثر يمكن أن والتي  ،ياتفصيلمن الشركات التابعة لھا  أيميھا أو ركة أو إدارتھا أو مساھوالش
  .مراجععلى استقاللية ذلك الا سلبي
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ديم وصف تفصيلي لمدى جودة اإلجراءات   -د ر المراجع الخارجي وتق المراجعة السنوية لتقري

ة للمراجع الخارجي وأي يم لجودة ا ةوالممارسات الرقابي ار من خالل آخر تقي نظم قضايا تث ل
ة  ات المراجع ة حول عملي ة أو المجالس المھني الرقابية وأي استفسار من قبل الجھات الحكومي
ى إجراءات التعامل مع  التي قام بھا المراجعون خالل السنوات الخمس الماضية، باإلضافة إل

  .ھذه القضايا
 
ة الخدماتل يالمراجع الخارج تقديم شروطل المسبقة مراجعةال -ھ ة  بخالف -األخرى  كاف مراجع

ابات نقترحمال - الحس ركة  ة م دمات إدارة الش ك الخ يم تل ون وف، وتقي ركة يك ة الش ا لسياس ق
ة تكليف الشركةفي ، وإحاطة المجلس برأي اللجنة المستقل المراجع الخارجية بتعلقالم  إمكاني
  .من عدمهتلك الخدمات  أداءب لمراجع الخارجيل

 
ع  -و اءة المراج نوي لكف يم الس تقالله التقي ارجي واس س اإلدارة ئوأداالخ ر لمجل ع تقري ه ورف

هئوالجمعية العامة برأي اللجنة في مدى مالئمة أدا ر و. ه واستقالله في عمل ذا التقري يتضمن ھ
ديل يمراجع خارجتوصية اللجنة بالتجديد للمراجع الخارجي أو إنھاء التعامل معه وترشيح   ب

ضاء اللجنة لتقييم عضاء مجلس اإلدارة بخالف أعحالة رفض جميع أوفي . إذا اقتضت الحاجة
 .، يجب رفع التقرير إلى الجمعية العامة وتضمينه في جدول أعمال اجتماعھااللجنة وتوصياتھا

 
ة ال -ز نوية لمراجع ركة الس ات الش ي سياس ار ف ارجياختي ع الخ ي  المراج تھا ف ق وسياس تطبي

اوب ع (Rotation)التن ع المراج ارجي  م راف االخ ةواألط ة بالمراجع ع، لمعني ر  ورف تقري
 .السياساتل في ھذه تعدي لمجلس اإلدارة بتوصيات اللجنة بشأن أي

 
ةمراجعة في المشاركة  -ح ور التالي ع إدارة الشركة و األم ة وأقسام المراجع الخارجيم  المراجع

 :كل عاممرة واحدة على األقل بصفة دورية ، ةالمالي لرقابةاوالداخلية 
 

ورالقضايا وا -١ رارات ألم ة والق ة ب الخاصة الھام ارير المالي م وإعداد التق ي ت دھاالت  تحدي
 .القوائم المالية للشركةوالعمل بھا فيما يتعلق بإعداد 

 
ايا -٢ ية القض ق  الرئيس ي تتعل اتالت ادئ وممارس بة وال بمب ة المحاس امراجع ي تنتھجھ  الت

ركة،  رالش ية والتغيي بة الرئيس ات المحاس ك سياس ي ذل ا ف ي بم ة ف ادئات الھام  مب
ا  ي اقترحھ بة الت ة والمحاس ات المراجع ارجيوممارس ع الخ ة  ،المراج م المراجع وقس

 .لشركة أو إدارة الشركةبا ةالمالي الرقابةالداخلية و
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ام أو صعوبات  مشكالت ةأي -٣ ذ مھ ي إطار تنفي ا ف يواجھھا المراجع الخارجي أو يطرحھ

ى أي ق عل ذا ينطب ى  ةالمراجعة بالشركة وھ ذه األنشطة أو عل ذ ھ ى نطاق تنفي ود عل قي
ى المعلومات وأي ات مع إدارة الشركة أو  ةالوصول إلى العاملين أو الحصول عل خالف
 .أعضاء قسم المراجعة الداخلية أو قسم المراقبة المالية

 
ا أو تة التي مبادئ المحاسب -٤ اقترحھ ةال تقرھ بية  جھات الرقابي ي أو السلطات المحاس والت

ة أو قسم يلف ة الداخلي ت إليھا نظر المراجع الخارجي أو إدارة الشركة أو قسم المراجع
 .المراقبة المالية بالشركة

 
 والمراجعة الداخلية الرقابة وظيفة -ثانيا

  :مسئوليةلجنة المراجعة  تتحمل
 

الي  بعد اشتراك كل من ،القيام -أ دير الم امالم ة وأقس ة المالي ة والرقاب ة الداخلي أطراف  ةوأيللشركة  المراجع
ات  شراف على، باإلأخرى معنية ةمراجعة جودة وكفاية عملي ة  الرقاب اوبالشركة، الداخلي إدارة إذا كانت  م

ركة ت الش د قام ر  ق وعيبنش ة ب ال ةأھمي ة الرقاب ركة الداخلي ل الش ة ، داخ أمين أنظم يم ت ذا يتضمن تقي وھ
وذلك المعلومات المالية والمعلومات األخرى  توفيرل للطوارئخطط  ةأيمراجعة و ،الحاسب اآللي وتطبيقاته

  .لة تعطل أنظمة الحاسب اآلليفي حا
 
ة الداخالسنوي الخاص بعمل المراجعة إعداد وتنفيذ ونتائج برنامج  -ب ة للشركةالمراجع ى أيلي  ة، باإلضافة إل

 .يمراجع الداخلال، وذلك باالشتراك مع ك البرنامجذل إطار خارج نجازھاإأخرى يكون قد تم  أنشطة
 
ة  -ج دى مراجع ل م ة ھيك ممالئم ئولياته  قس ركة ومس ة بالش ة الداخلي ةالمراجع وادر العامل ه والك وارده  ب وم

هو ع تق وظيفت ك باورف ى مجلس اإلدارة، وذل ا سبق إل ر حول م ع ري داخلالشتراك م  .للشركة يالمراجع ال
 .تهوكفاء هومؤھالتذلك القسم ألداء رئيس  اسنوي اوسوف تتضمن تلك المراجعة تقييم

  
 .متابعة ما تم بشأن مالحظات وتوصيات إدارة المراجعة الداخلية -د
 

 إعداد التقارير المالية -ثالثا
  :مسئوليةالمراجعة  لجنة تتحمل

 
ة ةكيفيأيضا و تواجه الشركة التيبالمخاطر المالية  متعلقةالمجاالت الحالية ال التعرف على -أ  تعامل ومواجھ

 .تلك المخاطرلرة الشركة إدا
 
ةفي  قصور أي أو ةغير قانوني اتغش أو تصرفعمليات  ةاسة أيدر -ب ات الرقاب ة أو عملي ة الداخلي قضايا  أي

 .المراجعة الداخلية وقسم المراجع الخارجي، باالشتراك مع شابھة لذلكم
 
ة  -ج ة بالمحاسبةمراجع اريروب القضايا الرئيسية المتعلق ا إعداد التق ك ، بم ات الرسمية في ذل ة البيان والتنظيمي

 .آثارھا على القوائم المالية للشركة ييموتق ،الخاصة بالخبراء والجھات الرقابية
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ة  وقسم المراجع الخارجيالشركة و دارةإ االستفسار من -د ية، المخاطر حولالمراجعة الداخلي درجة و الرئيس
 .تلك المخاطر آثارمن  تقليصلل وضعھا والخطط الالزملھا  الشركة تعرض

 
 .بصورة كبيرة لشركةلقانونية قد تؤثر على إعداد القوائم المالية  أمور ةمراجعة أي -ھ
 
ة دراسة -و ة و القوائم المالي نوية المرحلي بية الس ايير المحاس وائم تعكس السياسات والمع ا إذا كانت الق يم م وتقي

 .دى مالئمتھامالمتبعة و
 
ة للشركة استثنائية صفقات قدة أومعامالت مع ةأي أثرتقييم  -ز وائم المالي ى الق ادة عل ر معت اليف أو غي ل تك ، مث

 .المالية المشتقات عمليات واإلفصاح عنإعادة الھيكلة، 
  
رارات دراسة -ح اء الصادرة الق ك أي أثن ا في ذل ة للشركة، بم وائم المالي اتإعداد الق يم لألصول  ة عملي  وأتقي

وم،  مانأو الخص ات، أو اتنتج، أو الماتالض ة،  االلتزام اتالبيئي ي، وا ومخصص داتالتقاض  لتعھ
 .األخرى وااللتزامات العرضية

 
 .لمراجعة القوائم المالية ونتائج المراجعة المراجع الخارجياالجتماع مع إدارة الشركة و -ط

 
ة  -ي ة الدوري ة  دراسة القوائم المالي ات اإلفصاح المبدئي ة وعملي ام(والمرحلي ع ع بو ،)كل رب  يضاحاتاإل طل

 :حول ما يليالمراجعة الداخلية  وقسم، المراجع الخارجيمن إدارة الشركة و ةالالزم
 

النتائج ة أو زنوانتائج الموالنتائج المالية الفعلية للفترة المرحلية كبيرة بين  اتاختالف ھناك كانت إذا ما -١
 .ستھدفةالم

 
مع متطابقة عالقات المالية في القوائم المالية المرحلية النسب وال في حدثتالتغيرات التي  كانت إذا ما -٢

 .الشركة وممارساتھا التمويلية التي تمت على أعمالرات التغي
 

وانين المصرية تم تطبيق  قد إذا كان ما -٣ السياسات والمعايير المحاسبية بشكل مالئم، ومدى مراعاة الق
  .ذات الصلة

 
بيةالسياسات  علىمقترحة إذا كان ھناك تغييرات فعلية أو  ما -٤ إعداد الممارسات الخاصة بأو  المحاس

 .الماليةالتقارير 
 

 .اث أو معامالت ھامة أو استثنائيةأحد ةإذا كان ھناك أي ما -٥
 

 .عمل بصورة فعالةتللشركة  ةالتشغيليالمالية و الرقابةإذا كانت عمليات  ما -٦
 

 .اومالئم اكافي اإفصاح تتضمنمالية المرحلية والقوائم ال، ةولياأل اإلفصاحاتإذا كانت  ما -٧
 

  



١٨  ن المراجعةادليل عمل لج
 

 
ى ر ص م ل ا ن  ي ر ي د م ل ا ز  ك ر م

 ]المقيدة بالبورصةشركات الالتالية تسري فقط على  القواعد :ملحوظة[
  
 

ةولياأل تصريحاتھا بتقديم وتحسينكيفية قيام إدارة الشركة  تحديد  -ك ة المرحلي ارير  ،ة، والمعلومات المالي والتق
 في المراجع الخارجي كاوأيضا مدى اشتر فيھا، عة الداخليةالمراج قسمك امدى اشتروالموجزة للمحللين، 

 .تلك المعلومات مراجعة
 

 مھام أخرى -رابعا
  :تقوم لجنة المراجعة بالتالي

 

تلك التي تتعلق بكفاية  التقارير الواردة إلى إدارة الشركة من قبل المراجع الخارجي، والسيمامراجعة كافة  -أ
 التيخطابات ال"أو " اإلدارة إلىالموجھة  خطاباتال("الخاصة بالشركة  الداخلية الرقابةة عمليات كفاءو

، ومراقبة تنفيذ الشركة للتوصيات المتضمنة في تلك ")ر ما بالشركةجز أو قصوعوجود  إلىتشير 
 .تلك التوصيات مالئمة وكفاية تنفيذمدى مجلس بال إحاطةالخطابات، و

 
، اإلدارة على مجلس اخاصة بالشركة قبل قيام إدارة الشركة بعرضھمراجعة القوائم المالية الربع سنوية ال -ب

 .وذلك باالشتراك مع المدير المالي للشركة
 
 .نومراقبة االلتزام بالقانب نظام الشركة الخاصمراجعة  -ج
 
 إدارة الشركة تكون قد اتخذتھا) بما في ذلك الجزاءات التأديبية(إجراءات  وأتحقيقات  ةمراجعة نتائج أي -د

 .المخالفات الماليةغش أو شكل من أشكال الأي لمحاربة 
 

االطالع أوال بأول على مدى التزام الشركة وتحديثھا لقواعد االلتزام بالقوانين من خالل إدارة الشركة  -ھ
  .ومستشارھا القانوني

 
 الجھات ھاطرحتأجرتھا أو تكون قد  تحقيقات أو مراجعات أو تساؤالت ةأيالخاصة بتفاصيل المراجعة   -و

 ھذه نتائجوإحاطة المجلس بعامة فيما يتعلق بسير أنشطة الشركة أو إعداد قوائمھا المالية، الة الرقابي
  .أطراف أخرى تراھا اللجنة مناسبة ةباالشتراك مع إدارة الشركة وأيوذلك ، لمراجعةا

 
 السلطات -ھ

ى أيف .مھالتنفيذ مھا ضروريةللجنة المراجعة إجراء التحقيقات التي تراھا  ة طلب الحصول عل  ةيجوز للجن
ديمالشركة ب العاملينويجب على كافة  .الشركةب ترى أھميتھا من العاملينمعلومات  ة  االستجابة فورا بتق كاف

ة  .مراجعةالتحقيقات تجريھا لجنة  ةالمعلومات المطلوبة إلى لجنة المراجعة والتعاون كليا مع أي ويجوز للجن
ر ن إدارة الش ب م ة أن تطل ات اللجن ي اجتماع اركة ف ة أو المش ارير كتابي داد تق ا إع ديمكة وموظفيھ  لتق

 .ھايلإ ةالمعلومات أو المشور
 

ظ، ومعالجة الشكاوى الخاصة إ الحق فى وضعكما أن للجنة  جراءات ووسائل سرية خاصة باستالم، وحف
ا ف ة بم ك  يبالمخالفات المالية أو الرقابة الداخلي اتذل ر  المكاتب ة التموقالغي ون بصورة  يع دمھا الموظف يق

ى يمكن و. سرية ة الحصول عل ى النحو  من جھات مساعدةالمشورة والللجنة المراجع تقلة عل ة مس خارجي
با راه مناس ذي ت ا ال ك ألعمالھ ي ذل ا ف راء، بم ورة الخب االت  مش ي مج ةف ابات، والمراجع ة، الحس  والرقاب



١٩  ن المراجعةادليل عمل لج
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ك  .الشركات القانونية والتنظيمية، وحوكمة الشئونالداخلية، و دمي تل تعانة بمق ة االس ة المراجع فيجوز للجن
 .وذلك في مقابل مكافآت تتحملھا الشركةالخدمات المھنيين 

 
 اللجنة في عملال مبادئ -و

تقلة وموضوعية، دة ومس ة محاي ة بطريق ن أعضاء اللجن ل عضو م ل ك ك و يعم ق ذل دف تحقي مصالح بھ
ى  .لھا ، واللوائح الداخليةميثاقھاوطبقا للنظام األساسي للشركة، ذلك لشركة، وا ة عل وإذا أصبح عضو اللجن

ه ،تضارب في المصالح باحتمال حدوثدراية  ا أن/يجب علي ذا عن للمجلس يفصح عليھ أو  ،التضارب ھ
 .الحدوث التضارب المحتملذلك 

 
 الميثاقب مقارنة المراجعة لجنة فعالية مراجعة -ز

يم سنويبأو  هبنفسسواء ، مجلس اإلدارة يجب على اس مدى مساعدة مستشارين خارجيين، إجراء تقي  لقي
ذا ال التقييم السنوي ھذايتضمن  على أن .أداء مھامھا يفاعلية لجنة المراجعة ف توصيات الخاصة بتطوير ھ

ة  يقوم أن على .العامةالجمعية عرض ھذا التقييم على يتم و .سير أنشطة اللجنةتطوير الميثاق و رئيس اللجن
رار لمجلس اولمجلس، االتقييم السنوي أيضا في اجتماع  ھذا عرض نتائجب ه حق إق ةبدوره ل  توصيات اللجن

 .يقترحھا عليھا التيأو رفضھا أو إدخال التعديالت 
 

 التقارير إعداد -ح
بناء على طلب المجلس وذلك على النحو المبين في ھذا الميثاق،  تقاريرالب تزويد المجلساللجنة  يتعين على

ا في  اسنوي االلجنة تقديم تقرير وفي كل الحاالت يجب على .لما تراه اللجنة مناسباوفقا أو  عن أنشطتھا، بم
 .العامةاللجنة إلى المجلس والجمعية  أداء ذلك نتائج المراجعة السنوية لفعالية

 
 التكاليف - ط

نويا يم ب يقوم المجلس س اليف التقي ةالخاصة بتك ا عمل اللجن ا في ذلوالتصريح بھ اليف المرتبطة ، بم ك التك
ة تستعين بھم اللجنة، قد الذين  الخارجيين مھنيينالمستشارين البالتعاقد مع  والتي لن تخضع إلى تقييم وموافق
 .إدارة الشركة

 
 االجتماعات -ي

ذلك ا دعت الحاجة ل اع كلم ى أن تكون االجتماعات ،يجب على أعضاء اللجنة االجتم ة شھور  عل كل ثالث
ق الشخصي ألحضور العقد االجتماعات ب ويمكن .على األقل ة إذا عضائھا أو عن طري ؤتمرات الھاتفي الم

 .دعت الضرورة
 

رئيس اللجنة  مرفوع إلىرئيس اللجنة أو بناء على طلب كتابي من  دعوةاالجتماعات بناء على  عقدويجوز 
رويحدد تاريخ ووقت و .عضوين من أعضاء اللجنة من اموقع ن مق ع س اع رب د كل اجتم دة عق وي في األجن

اريخ ووقت ومعلى أن  .أنشطة اللجنةالخاصة بالسنوية  ة بت ريقوم رئيس اللجنة بإخطار أعضاء اللجن  ةأي ق
  .اجتماعات إضافية للجنة قبل االنعقاد بخمسة أيام عمل على األقل

  
وم   ةوسوف يق يس اللجن ات رئ اذ الترتيب ليم األعضاء باتخ ة لتس ة  الالزم ال والخلفي دول األعم ة ج الالزم

لللموضوعات التي سيتم مناقشتھا  ى األق ام عمل عل اع بخمسة أي انوني  .قبل أي اجتم تلزم النصاب الق ويس
مؤتمر شخصيا أو من خالل (الجتماعات اللجنة حضور الرئيس وعضوا آخر على األقل من أعضاء اللجنة 

 ).الھاتف رعب
  



٢٠  ن المراجعةادليل عمل لج
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الي المراجع الخارجيل مع كل من كل عام على األقواحدة مرة االجتماع  اللجنة ويتعين على دير الم ، والم
ذه االجتماعات  .كل على حدةللشركة، ومستشارھا القانوني،   أيأو إدارة الشركة على أال تحضر أى من ھ

  .إال إذا رأت اللجنة خالف ذلك لشركةا موظفي من
 

 والسجالت المحاضر -ك
ة وكاتب المحاضرويتم تذييل ال .جنةللا تعقده كل اجتماعليجب تحرير محضر  يس اللجن  محاضر بتوقيع رئ

ة ويتسلم كل عضو .سجالت الشركةب حفظتثم  ال  صورة من المحضر من أعضاء اللجن مع جدول األعم
د اد الجدي ل انعق ة قب الي للجن اع الت ام  االجتم ة أي لبخمس ى األق ى س .عل ارير الت ن التق ذلك صورة م تم يوك

  .جتماع بفترة وافيةطالع عليھا قبل االن االعرضھا فى ھذا االجتماع ليتمكن األعضاء م
 
 
 
 
 
 
 



٢١ دليل عمل لجنة المراجعة
 

 

ي ر ص م ل ا ن  ي ر ي د م ل ا ز  ك ر م

 ميثاق لجنة المراجعة جدوللنموذج ): ٢(الملحق رقم 
 ميثاق لجنة المراجعة جدول

 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ :للسنة المالية المنتھية في
 

 تاريخ
  االنتھاء
 من التنفيذ

 الموعد المحدد للتنفيذ
 )التكرار تاريخ(

  األھداف
 القابلة للتحقيق

 تخطوا
 تحقيق
 الھدف

 لجنةعمل  ميثاق
 المراجعة

 

ث وحد حالة فيو أ المراجعة السنوية  
من في موقف أي عضو  اتتغيرأية 

 .أعضاء اللجنة

اإلشارة في محاضر اجتماعات 
تعيين  فى حالةلجنة المراجعة 

عضو جديد والتحقق من  أي
 .استقالليته

، بناء على اللوائح الواردة في االستقاللية اختبار
ھذا  في ساريةال أو التعريفات لوائح أخرى ةميثاق وأيال

  .الشأن

ن يكون أعضاء لجنة يجب أ -١
المراجعة أعضاء في مجلس اإلدارة 

وأن يتمتعوا باالستقاللية للعمل في ھذه 
 .اللجنة

، ما لم يكن ھناك المراجعة السنوية  
 .ھذا الوضعتغيير في 

 الذي ةاللجن عضو تحديديجب 
في  مالي كخبير تعيينهتم 

 .محضر اجتماع لجنة المراجعة

على األقل  أحد أعضاء لجنة المراجعةأن  من التأكد
 .تعيينه كخبير مالي ومتطلبات شروط يستوفي

 أحد أعضاء اللجنةيجب أن يكون  -٢
 .على األقل من الخبراء الماليين

  

 تكن ھناك ما لم، السنويةالمراجعة   
 .خالل العاممطلوبة تغييرات 

مجلس اإلدارة بمدى إخطار 
مالئمة ميثاق لجنة المراجعة 

 .تعديالت يوصى بھا ةوبأي

في الميثاق  بندمالئمة كل  ييمتقو ،سنويامراجعة الميثاق 
 ،المكتسبة من األعوام الماضية راتخبالفي ضوء 

 الممارساتضوء الميثاق في  مدى اكتمالوفاية تقييم كو
التنظيمية  القانونية أو والمتطلباتالرشيدة الجديدة 

 .الجديدة

مراجعة ميثاق اللجنة سنويا،  -٣
ھذا  وكفايةمالئمة  مدى تقييموإعادة 
تغييرات  ة، والتوصية بأي الميثاق
دراسة  مع ،إلى مجلس اإلدارة مقترحة

لصدور نتيجة كضرورية الالتغييرات 
 .قوانين أو لوائح جديدة

  



٢٢ دليل عمل لجنة المراجعة
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 تاريخ
  االنتھاء
 من التنفيذ

 الموعد المحدد للتنفيذ
 )التكرار تاريخ(

  األھداف
 القابلة للتحقيق

 خطوات
 تحقيق
 الھدف

 لجنةعمل  ميثاق
 المراجعة

 

يجب توزيع المحاضر في أقرب   
 في موعد أقصاه وذلكفرصة ممكنة، 

قبيل االجتماع خمسة أيام على األقل 
 . التالي

  

إعداد محاضر االجتماعات التي 
تسجل القرارات التي تم اتخاذھا 

لعملية التي تعقب واإلجراءات ا
االجتماعات ومراجعتھا للموافقة 

  .عليھا
  

يجب حفظ محاضر االجتماعات 
 .لدى مجلس اإلدارة

  

 يحضرھا األشخاص بذاتھم التييجب عقد االجتماعات 
توقع أن يحضر وي .مرة على األقل كل ثالثة أشھر

من ، أو شخصياكل اجتماع سواء لجميع األعضاء 
  .الفيديوكونفرانسر بعالھاتف أو  عبرخالل مؤتمر

 . الھاتف متكررة عبر ويجوز عقد اجتماعات
ويجب إعداد جداول أعمال االجتماعات وتقديمھا 

بالمواد  لألعضاء قبل االنعقاد، باإلضافة إلى تزويدھم
تقارير صورة  فياالجتماع  فيسيتناولونھا  التي

  .قلقبل االنعقاد بخمسة أيام على األ موجزة مالئمة

ى اللجنة االجتماع أربع عل يتعين-٤
مرات سنوياً على األقل وفي كل مرة 

تقترح الشركة إصدار بيان صحفي 
وية أو ربع السنمعلومات األرباح  عن

ھذه ويجوز الجمع بين . السنوية
االجتماعات واالجتماعات الدورية أو 

. تكرارھا حسبما تقتضي الظروف
ويجوز للجنة أن تطلب من أعضاء 

حضور االجتماعات اإلدارة أو غيرھم 
صلة المعلومات ذات الوتقديم 

بموضوع االجتماع إذا دعت الضرورة
  .لذلك

، وعند ربع سنوياالمراجعة تتم   
 .الضرورة

سيتم  التيتطوير خطوات العمل 
 .اتخاذھا كلما كان ذلك مناسبا

ربع جتماعات مع اال تزامناھذه الجلسات يتم عقد 
  .الضرورة عندسنوية أو ال

ين مراجعجلسات تنفيذية مع ال عقد -٥
، والمدير والعضو المنتدبالخارجيين، 

المراجعة  قسمالمالي، ورئيس 
إعداد التقارير  والمسئول عنالداخلية، 
، وأي شخص المالي والمراقبالمالية، 

 .االجتماع معه في آخر ترغب اللجنة
نظرا مستمرة، إجراء مراجعات يتم   

 في أي وقت اتيرتغإلمكانية حدوث 
 .خالل العام

  

كل أعضاء  رفع التقارير إلى
أداء حول مجلس اإلدارة 

الداخلي بما في ذلك  مراجعال
 المراجعة كفاءة عمل قسمفعالية 
 .الداخلية
  

على  الداخلي مراجعجلسة تنفيذية مع ال االجتماع في
 .ھامش كل اجتماع

حسب الضرورة لدراسة تعيين عقد اجتماعات خاصة 
 .إعادة تكليفه أو االستغناء عنهالمراجع الداخلي أو 

  

والتشاور بشأن تعيين المراجعة   -٦
المراجع الداخلي أو استبداله أو 

 .االستغناء عنه
  



٢٣ دليل عمل لجنة المراجعة
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 تاريخ
  االنتھاء
 من التنفيذ

 الموعد المحدد للتنفيذ
 )التكرار تاريخ(

  األھداف
 القابلة للتحقيق

 خطوات
 تحقيق
 الھدف

 لجنةعمل  ميثاق
 المراجعة

 

.عة بعد نھاية كل سنة ماليةتتم المراج  
  

 اتالتوصيتقديم رفع التقارير و
ين مراجعأداء الب الخاصة

واألتعاب التي  الخارجيين
مراجعة نطاق  مع .يتقاضونھا

كتب الخدمات التي يقدمھا م كافة
.أقسام الشركةالمراجعة في كافة 

  

مرة واحدة على األقل ھذه البنود من مناقشة كل يجب 
.الداخلي، ومجلس اإلدارة مراجع، والمع اإلدارةسنويا 

خدمات  ةبأي مقارنة جعةمراجعة إجمالي أتعاب المرا
 .الخارجي مراجعال يقدمھا إضافية
  

 المراجعةوتحديد أتعاب  ترشيح - ٧
والحصول على ، خارجيال مراجعلل

 خرىأ خدمات ةالموافقة المسبقة عن أي
التي سوف و - المراجعةف بخال -

 هقبل تقديمو، خارجيال مراجعيقدمھا ال
مراجعة باإلضافة إلى  .الخدمات لھذه

 خارجيال مراجعوتقييم أداء ال
من مھمته  هبإعفائاقتراح ومراجعة أي 

وذلك باالشتراك مع كافة أعضاء 
 .مجلس اإلدارة

تتم المراجعة مرة على األقل كل عام،   
 .عند الضرورة تكرارھاأو 

  

عن المخاطر تقديم تقرير 
يجيات الحد منھا يتضمن استرات

والمخاطر النوعية والتأمين 
 .لتغطية ھذه المخاطر

ملف لتسجيل المخاطر الجوھرية التي تواجه  نشاءإ
 ،األحداث فيفي حالة حدوث تغير وتحديثه  ،الشركة

الداخلي كل ثالثة  مراجعومراجعته مع اإلدارة وال
شھر أو في تاريخ أقرب عند الضرورة، للتأكد من أ

 .مستمربشكل  تحديثه
  

ستفسار من اإلدارة والمراجع اال -٨
الداخلي والمراجع الخارجي عن 

المخاطر أو المشكالت التي تواجه 
الشركة وتقييم الخطوات التي قامت بھا

اإلدارة أو اقترحتھا للحد من ھذه 
المخاطر بالنسبة للشركة والمراجعة 

 .الدورية لاللتزام بھذه الخطوات
  



٢٤ دليل عمل لجنة المراجعة
 

 

ي ر ص م ل ا ن  ي ر ي د م ل ا ز  ك ر م

 
 تاريخ
  االنتھاء
 تنفيذمن ال

 الموعد المحدد للتنفيذ
 )التكرار تاريخ(

  األھداف
 القابلة للتحقيق

 خطوات
 تحقيق
 الھدف

 لجنةعمل  ميثاق
 المراجعة

 

اجتماع الربع الثاني من كل  فيتم ي  
مراجعة نطاق أنشطة المراجعة عام، 

للعام السابق والعالقات بين المراجع 
الداخلي والمراجع الخارجي فيما 

 .مل المراجع الخارجييتعلق بنطاق ع
في اجتماع الربع الثالث من كل عام، 

مراجعة كفاءة خطط المراجعة تتم 
  .للعام الحالي

تسجيل االجتماع في محاضر 
 .اجتماعات لجنة المراجعة

 المالى قبمراوال الخارجي مراجعاالجتماع مع ال
مراجعة الالداخلي لمناقشة نطاق  مراجعوال بالشركة

بعد ذلك  تميثم  .منه وس المستفادةلعام السابق، والدرل
لعام ا في المخطط إجراؤهمناقشة نطاق المراجعة 

 .الحالي

االشتراك مع المراجع الخارجي  -٩
قييم نطاق والمراجع الداخلي في ت

الداخلي المراجعة وخطة المراجع 
ومناقشة تنسيق  .والمراجع الخارجي

جھود المراجعة لضمان التغطية 
حد من الجھود الكاملة لألنشطة وال

المتكررة وتحقيق االستخدام الفعال 
 .لموارد المراجعة

حول وضع كافة التقارير  تقديم .تتم المراجعة في كل اجتماع  
عمليات المراجعة المقررة 

أو للعام /و المقبلةأشھر  ةللثالث
 .القادم

بداية الداخلية  أنشطة المراجعة كافة مراجعة تقارير
واألنشطة المقررة ضية الما اثنى عشر شھراإلمن 

، باإلضافة إلى وضع كل عملية المقبلةللستة أشھر 
 .مراجعة مقررة

مراجعة ومناقشة نتائج كل مراجعة تمت منذ االجتماع 
 .السابق ورد اإلدارة على التقرير

 
ميزانية قسم المراجعة الداخلية وتعيين العاملين  مناقشة

 .به مع المراجع الداخلي
 
 .المراجعة الداخلية باللوائح التزام مدى مناقشة
  

 دارةإمراجعة ما يلي مع   -١٠
 :الداخلي مراجعوالالشركة 
لمراجعة ل رئيسيةالنتائج ال  •
واستجابة إدارة أثناء العام  في الداخلية

 .الشركة لھا
فريق  تواجھ صعوبات ةأي •
 المراجعة أثناء عملياتعمل 

 فيقيود  ةالمراجعة، بما في ذلك أي
 ھموصول حالت دونھم أو نطاق أعمال

 .لعملھم للمعلومات الالزمة
تغييرات الزمة في  ةأي  •

 .نطاق مراجعتھم الداخلية
المراجعة  قسمميزانية   •
 .وتعيين الكوادر به الداخلية
المراجعة  قسم عمل ميثاق  •
  .الداخلية

 



٢٥ دليل عمل لجنة المراجعة
 

 

ي ر ص م ل ا ن  ي ر ي د م ل ا ز  ك ر م

 تاريخ
  االنتھاء
 من التنفيذ

 الموعد المحدد للتنفيذ
 )التكرار تاريخ(

  األھداف
 قابلة للتحقيقال

 خطوات
 تحقيق
 الھدف

 لجنةعمل  ميثاق
 المراجعة

 

تتم المراجعة مرة على األقل كل عام،   
 .عند الضرورة وبصفة متكررة

  

لمخاطر، بما في تقديم تقرير با
 الحد منھاذلك استراتيجيات 

 وكذلك المخاطر القابلة للقياس
لتغطية تلك  الالزموالتأمين 
 .المخاطر

لكافة عمليات  ىريق المراجعة الداخلمراجعة تقارير ف
  .لجنة المراجعةلاجتماع آخر المراجعة التي تمت منذ 

 مراجعمراجعة عمليات الرقابة الداخلية الرئيسية مع ال
 خالل وفھم سبل التحقق من كفاءة ھذه النظمالداخلي 

 .العام
للتعرف  خارجيال مراجعمراجعة ھذه الخطط مع ال

  .عمليات الرقابة الرئيسيةبالنسبة ل الخطط نطاقعلى 
بيئة الرقابة ل خرىاألعناصر المراجعة خطط مراجعة 

 .الداخلي مراجعمع ال
التأكد من صياغة كافة جوانب الضعف في المراجعة 
  .الداخلية بصورة يمكن قياسھا ومراجعتھا ومواجھتھا

المراجع مراجعة ما يلي مع   -١١
 :الداخلي مراجعوال الخارجي

ت الرقابة الداخلية مالئمة عمليا• 
رقابة الللشركة، بما في ذلك 
 اآللية نظموالضوابط على ال

الخاصة بالحاسب معلومات لل
 .األمننظم و اآللي

قدمھا نتائج وتوصيات ھامة  ةأي • 
وخدمات  الخارجي مراجعال

ومدى ، معا المراجعة الداخلية
  .استجابة اإلدارة لھا

 .تتم المراجعة عند الضرورة  
  

خطوات  ةمناقشات وأيتسجيل ال
في محاضر عمل يتم اقتراحھا 

 .اجتماعات لجنة المراجعة
  

المجاالت ة بقلعالمت حديثةرات الالتطواالطالع على 
ھا الشركة، بما في ذلك بة التي تعمل ية والبيئيالصناع

مع  تھاومناقش، التنظيمية التي قد تخضع لھا المتطلبات
 .جتماعاتالا خالل في خارجيال مراجعاإلدارة وال

  

االشتراك مع إدارة الشركة  -١٢
 ةوالمراجع الخارجي في مراجعة أي

 .مبادرات تنظيمية ومحاسبية
  

ر وعند شھأتتم المراجعة كل ثالثة   
 .الضرورة

موافقة لجنة المراجعة على 
سيتم نشرھا  التيلبيانات ا

 .وموافاة الجھات الرقابية بھا

أية  ارقبل إصدعلى األقل الھاتف  عبراالجتماع 
للشركة ) ربع السنويةالسنوية أو ( األرباحعن  بيانات

 .وذلك قبل موافاة الجھات الرقابية بتلك البيانات

مراجعة التقرير المالي السنوي  -١٣
الجھات الرقابية  موافاةالمرحلي قبل و
وذلك باالشتراك مع اإلدارة  به،
 .المراجع الخارجيو

  



٢٦ دليل عمل لجنة المراجعة
 

 

ي ر ص م ل ا ن  ي ر ي د م ل ا ز  ك ر م

 تاريخ
  االنتھاء
 من التنفيذ

 المحدد للتنفيذ الموعد
 )التكرار تاريخ(

  األھداف
 القابلة للتحقيق

 خطوات
 تحقيق
 الھدف

 لجنةعمل  ميثاق
 المراجعة

 

أو /على األقل و سنوياتتم المراجعة   
 .مع مراجعة نھاية العام تزامنا

التي مستندات التقارير والتقديم 
المناقشات وحل تتعلق بتلك 
 .حولھا الخالفات

ك القضايا التي قد تظھر أمام قضية وكذلمناقشة كل 
  .أو المراجعين الخارجيين خالل ھذه العملية/اللجنة و

 .وضع خطة عمل وخطة متابعة حسب الضرورة

المراجع مراجعة ما يلي مع  -١٤
 :المراجعةب القائم الخارجي

 ممارساتالسياسات والكافة   •
التي تستخدمھا  الرئيسيةالمحاسبية 
 .الشركة

 لبديلة للبياناتاالمعالجات  كافة •
 المبادئالمالية في نطاق 

ة التي تمت مناقشتھا مع يالمحاسب
ج كل بديل، إدارة الشركة، ونتائ

 الشركة والمعالجة التي تفضل
  .استخدامھا

تتم المراجعة عند االنتھاء من   
 .الخارجيةالمراجعة 

مستندات التقارير والتقديم 
المناقشات، وحل الخاصة بتلك 

بنود  ةالعمل ألي، وخطة القضايا
 .تستلزم المتابعة والمراقبة

بما في (واإلدارة  الخارجي مراجعمناقشة كل بند مع ال
بشأن مدى واتخاذ القرار ) الداخلي مراجعذلك ال

 .مالئمة الحل المقترح

 مراجعة كافة المراسالت -١٥
 مراجعتمت بين ال التي الھامة كتابيةال

، مثل الشركة إدارةو الخارجي
أو  إلى اإلدارةالموجھة  اتخطابال
 .التي لم تسو بعدول االختالفات اجد

 



٢٧ دليل عمل لجنة المراجعة
 

 

ي ر ص م ل ا ن  ي ر ي د م ل ا ز  ك ر م

 
 تاريخ
  االنتھاء
 من التنفيذ

 الموعد المحدد للتنفيذ
 )التكرار تاريخ(

  األھداف
 القابلة للتحقيق

 خطوات
 تحقيق
 الھدف

 لجنةعمل  ميثاق
 المراجعة

 

عملية تتم المراجعة عند االنتھاء من   
 .الخارجيةالمراجعة 

التي مستندات التقارير ولاتقديم 
المناقشات، وحل تتعلق بتلك 

خطة العمل تقديم الخالفات، أو 
 .بنود تستلزم المتابعة ةألي

تظھر أمام  كل قضية وكذلك القضايا التي قدمناقشة 
خالل ھذه العملية مع  أو المراجع الخارجي/اللجنة و

  .والمراجع الخارجي) والمراجع الداخلي(رة اإلدا
ع اإلدارة في مراجعة مسار العمل االشتراك م

  .المطلوب بالنسبة ألي قرار يحتاج إلى مراجعة
مراقبة قرارات المتابعة التي تحتاج إلى تدخل مستمر 

 .من قبل لجنة المراجعة
  

مراجعة ما يلي مع اإلدارة  -١٦
  :الخارجي مراجعوال
السنوية المرحلية والقوائم المالية  •

واإليضاحات الخاصة بالشركة 
 .المرتبطة بھا

من  الخارجي مراجعال ا يقوم بهم •
 هللقوائم المالية وتقرير مراجعة
 .عنھا

بشأن  الخارجي مراجعال أحكام •
 –وليس مجرد مدى تقبل  -جودة 

المبادئ المحاسبية للشركة كما ھي
 .مطبقة في تقاريرھا المالية

ت جوھرية الزمة في عديالت ةأي •
 .يخارجال مراجعخطة ال

صعوبات أو نزاعات مع  ةأي •
مواجھتھا أثناء  تاإلدارة تم
 .المراجعة

 

 



٢٨ دليل عمل لجنة المراجعة
 

 

ي ر ص م ل ا ن  ي ر ي د م ل ا ز  ك ر م

 
 تاريخ
  االنتھاء
 من التنفيذ

 الموعد المحدد للتنفيذ
 )التكرار تاريخ(

  األھداف
 القابلة للتحقيق

 خطوات
 تحقيق
 الھدف

 لجنةعمل  ميثاق
 المراجعة

 

إخطار مجلس اإلدارة بإتمام  .تتم المراجعة في كل اجتماع  
مراجعة باإلضافة إلى عملية ال

أمور أخرى يجب لفت انتباه  ةأي
 .المجلس إليھا

مناقشة ما إذا كانت الشركة تلتزم بالقوانين واللوائح 
 الصناعة التي تعمل فيھامجال  وأالتي تحكم البيئة 

، باإلضافة إلى القوانين واللوائح السارية الشركة
 .األخرى

االشتراك مع المستشار المالي   -١٧
جع الداخلي في مراجعة القضايا والمرا

القانونية والتنظيمية التي ترى الشركة 
أنھا قد تؤثر تأثيرا ماديا على القوائم 

شركة المالية وسياسات االلتزام بال
من الجھات الواردةوالبرامج والتقارير 

  .الرقابية
، بغض شكوىأصل المراجعة  .تتم المراجعة في كل اجتماع  

، اطريقة تسلمھالنظر عن 
حل ب الحالة التي تتعلقمناقشة و

 .كل شكوى
بالشكاوى  إجماليةمراجعة قائمة 

التي تم تسلمھا حتى تاريخه 
لمراجعة مدى تكرار شكاوى 

  .مالحظات أخرى ةبعينھا أو أي

الداخلي والمستشار  مراجعمراجعة اإلجراءات مع ال
 .القانوني

التوصل  كيفيةو تلقيھامراجعة كافة الشكاوى التي تم 
 .لھا وللى حلإ

ضمان اتخاذ إجراءات سليمة لدراسة الشكوى وحلھا 
 .في الوقت المناسب

  

الشكاوى تلقي  جراءاتإمراجعة  -١٨
وحفظھا والتعامل معھا من قبل الشركة
وذلك فيما يتعلق بأمور المحاسبة ونظم 

الرقابة المحاسبية أو شئون المراجعة 
والتي تقدم من قبل أي طرف داخلي أو

  . لشركةخارجي ل
شكاوى تم تلقيھا وما آلت  ةمراجعة أي

إليه ھذه الشكاوى والحلول إذا تم 
  .التوصل إليھا

 



٢٩ دليل عمل لجنة المراجعة
 

 

ي ر ص م ل ا ن  ي ر ي د م ل ا ز  ك ر م

 
 تاريخ
  االنتھاء
 من التنفيذ

 الموعد المحدد للتنفيذ
 )التكرار تاريخ(

  األھداف
 القابلة للتحقيق

 خطوات
 تحقيق
 الھدف

 لجنةعمل  ميثاق
 المراجعة

 

، بغض شكوىأصل الجعة مرا .تتم المراجعة في كل اجتماع  
طريقة تسلمھا، النظر عن 

حل ب الحالة التي تتعلقمناقشة و
 .كل شكوى

بالشكاوى  إجماليةمراجعة قائمة 
التي تم تسلمھا حتى تاريخه 

لمراجعة مدى تكرار شكاوى 
  .مالحظات أخرى ةبعينھا أو أي

الداخلي  مراجعمع ال الالزمة مراجعة اإلجراءات
 .والمستشار القانوني

.ولحلوما آلت إليه من  الواردةاجعة كافة الشكاوى مر
 تلك الخطوات المالئمة للتحقيق في ضمان اتخاذ

 .الشكاوى والتوصل إلى الحلول في الوقت المناسب
  

التعامل مع  جراءاتإمراجعة   -١٩
الشكاوى المجھولة والسرية من 

العاملين بالشركة بشأن أمور المحاسبة 
  . أو المراجعة موضع الشك

شكاوى تم تلقيھا وما آلت  ةمراجعة أي
إليه ھذه الشكاوى والحلول إذا تم 

  .التوصل إليھا

األعمال الجديدة في  استعراض لمھام  
 .كافة االجتماعات

والتشريعية  رقابيةال بيئةفي ال التطورات متابعة  
حسب متطلبات جديدة  ةوالقانونية واالستجابة ألي

 .الحاجة

بوظائف تقوم لجنة المراجعة  -٢٠
القانون أو ميثاق  يكلفھاأخرى كما 

الشركة أو الئحتھا الداخلية، أو مجلس 
 .بذلك اإلدارة

تتم المراجعة بعد االنتھاء من   
 .المراجعة السنوية

 االقتراحات الخاصةتقديم 
فيكذلك تغييرات في العملية وبال

 .اإلجراءات

ة عن الجلسات التنفيذية صادراستخدام المعلومات اليتم 
 وسيلةاستخدام كما يتم  .التي تم عقدھا خالل العام

  .لتقييم لكل مجموعةلرسمية 

تقييم عملية تقوم لجنة المراجعة ب -٢١
.الداخلي مراجعوال الخارجي مراجعلل

 



٣٠ دليل عمل لجنة المراجعة
 

 

ي ر ص م ل ا ن  ي ر ي د م ل ا ز  ك ر م

 
 تاريخ
  االنتھاء
 من التنفيذ

 الموعد المحدد للتنفيذ
 )التكرار تاريخ(

  األھداف
 القابلة للتحقيق

 خطوات
 تحقيق
 الھدف

 لجنةعمل  ثاقمي
 المراجعة

 

مناقشة التوصيات الخاصة  .تتم المراجعة سنويا  
لجنة أداء فعالية  بتحسين

 ،مجلس اإلدارةمع المراجعة 
في  تلك التوصيات وتسجيل

 .محضر اجتماع مجلس اإلدارة

 شاملوتقييم  لھا ذاتي تقييمتقوم لجنة المراجعة بإجراء 
 .باللجنة لكافة األعضاء

  

 تقييملجنة المراجعة  ىيتعين عل -٢٢
 .فعاليتھاكفاءتھا و

تتم المراجعة سنويا في أول اجتماع   
 .ربع سنوي

إنھاء وإصدار التقرير السنوي 
المنظمة وائح للابناء على 

على النحو جھات الرقابية الو
 .المناسب

.هدتم إعدا لذيامراجعة ومناقشة التقرير  إعداد التقرير اإلشراف على  -٢٣
لجنة المراجعة على ب الخاصالسنوي 

الجھات طبقا لقواعد والنحو المطلوب 
  .الرقابية

  
 )شركتك فى وضاعلأل وفقا تعديله يمكنو ،فقط به سترشادلال كنموذج الجدول ھذا ستخدمي(

 



٣١ دليل عمل لجنة المراجعة
 

 
ي ر ص م ل ا ن  ي ر ي د م ل ا ز  ك ر م

 لجنة المراجعةسنوي لجدول أعمال لنموذج ): ٣(الملحق رقم 
ا . كة في شھر ديسمبرشربال تنتھي السنة المالية الخاصة النموذج أنيفترض ھذا  درج جدول أعمالھ وي
سنوية الربع  باألرباحترتبط بإصدار النشرات الخاصة  والتي ألقلعلى ا اجتماعات سنويةة على أساس أربع

  .للشركة
  )عند الحاجة* = مقترحة،   =  ---- (

أكتوبر يناير المقررةاالجتماعات  إبريل يوليو
تشكيل لجنة المراجعة واجتماعاتھا     

  المالية اللجنة ومعرفتھا باألمور ستقاللية اتقييم  -  ----  
تحديد عدد االجتماعات ومواعيدھا -  ----  

قيام رئيس اللجنة بإعداد جدول أعمال االجتماع - ---- ---- ---- ----
تعزيز تطوير المعرفة المالية باألحداث المالية الجارية - ---- ---- - --- ----

المراجع الخارجيجلسة تنفيذية خاصة مع عقد  -  ----  ----
الداخلي مراجعجلسة تنفيذية خاصة مع العقد  -  ----  ----
جلسة تنفيذية خاصة مع اإلدارة العلياعقد  -  ----  ----

مسئوليات لجنة المراجعة ومھامھا     
أمر تكليف اللجنةمراجعة  - ----   

لية السنويةمراجعة القوائم الما -    - ---
مراجعة خطة المراجعة الخارجية -  ----  

المراجع الخارجيمراجعة تقرير  -    ----
لجھات الرقابيةمراجعة تقارير ا -    ----

الرقابة الداخلية والمخاطر المالية نظمدراسة  - ----  ---- 
 مراجعھا اليلإتوصل  التينتائج المراجعة القوائم المالية المرحلية و - ---- ---- ---- 

المراجع الخارجيالتوصية بتعيين  -    ----
الموافقة على أتعاب المراجعة -  ----  

الخارجي مراجعمراجعة استقاللية ال -    ----
مناقشة نتائج مراجعة نھاية العام -    ----
إلدارةوتقديرات االرئيسية  مناقشة السياسات المحاسبية - ---- ---- - --- ----

مراجعة خطة المراجعة الداخلية -   ---- 
الداخلي مراجعمراجعة تعيين وأداء ال -   - --- 

األساسيةمراجعة تقارير المراجعة الداخلية  - * * * ----
القانونية مع المستشار القانوني الجوانبمراجعة  - * * * - ---

ير إلى المجلسالمحاضر ورفع التقار تسجيل - - --- - --- - --- ----
إجراء تقييم ذاتي ألداء اللجنة وأعضائھا -   ---- 

إلى المجلس وتقديمه اللجنةأداء إعداد تقرير عن فعالية  -    ----
اللجنة إلى المساھمين أمر تكليف عنفصاح اإلمراجعة  -   ---- 
 الموظفين الماليين (Rotating) تناوب مراجعة خطة - ----   
خرى على النحو المناسباألنشطة األ مراجعة - * * * *

  

 



٣٢ دليل عمل لجنة المراجعة
 

 
ي ر ص م ل ا ن  ي ر ي د م ل ا ز  ك ر م

 لجنة المراجعةلالداخلية  المرجعية قائمةال

 ؟كاف شكلب اص بك مفصالھل ميثاق لجنة المراجعة الخ 
 الالزمة لرئاسة اللجنة؟ اتما ھي المؤھالت والخلفي 
 ھل تؤكد على متطلبات التعليم المستمر ألعضاء اللجنة؟ 
التقارير  يةوما مدى شمولمدير المالي، ھل اللجنة على اتصال منتظم بإدارة المراجعة الداخلية وال 

 ؟المقدمة منھم
 من يحرر جدول أعمال اللجنة؟ 
النسبة لقطاع أعمالك، وأھدافك ھي األمور المالية المحددة التي يكون لھا أھمية قصوى بما  

 ستراتيجية، وھيكل الشركة؟اال
ھذه  مناقشات جديةوما مدى  المراجع الخارجيھل تعقد اللجنة اجتماعات خاصة مع  

 ؟االجتماعات
 ؟ما ھو رأي المراجع الخارجي في البيئة الرقابية للشركة 
 ؟همكتب المراجعة الخارجي والتفاوض مع ترشيحتراك اللجنة في ما مدى اش 

 لجنة المراجعةل ة الداخليةيالمرجعقائمة لل نموذج ):٤(الملحق رقم 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    (IFC)  التمويل الدولية بالتعاون مع مؤسسةعداد ھذا الدليل إتم 


