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 ميثاق لجنة التدقيق التابعة لمجلس اإلدارة
 

 المهام الرئيسية للجنة التدقيق التابعة لمجلس اإلدارة –المادة األولى 
 

، في دوره اإلشرافي فيما يتعلق بمعالجة التقارير المالية لمعاونتهمن قبل مجلس اإلدارة  "لجنة التدقيق"ُتعيَّن 
 .لقوانين واألنظمةمراقبة تقيد المصرف باو  الداخلي،ق الضبط الداخلي، والتدقيمتطلبات أنظمة و 

 في هذا الصدد، إن المهام الرئيسية للجنة التدقيق هي معاونة مجلس اإلدارة في الوفاء بمسؤولياته الرقابية في سبيل:
  والمدققين الداخليين.مفوضي المراقبة واستقاللية وموضوعية التأكد من مؤهالت 
 اإلفصاحاتو المالية  بياناتإعداد ال. 
 .فعالية أنظمة الضبط الداخلي 
 مفوضي المراقبة والمدققين الداخليين توصياتتنفيذ  تابعةم. 
  لقوانين واألنظمةتقيد المصرف بامراقبة. 
 .مراجعة تقارير التدقيق الصادرة عن دائرة التدقيق الداخلي 
 المصادقة على خطط العمل الموصى بها، و 
 ليها كافة من قبل المدراء المعنيين للمجاالت التي خضعت للتدقيق.ضمان تنفيذ التوصيات المتفق ع 
 

 مفوضي المراقبة. عنمراجعة التقارير الصادرة  تشمل مسؤولية "لجنة التدقيق" أيضا
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 أعضاء اللجنة –المادة الثانية 
  

 :أعضاء لجنة التدقيق التابعة لمجلس اإلدارة هم
 تمتعون بحق التصويت:خمسة أعضاء مجلس إدارة غير تنفيذيين وي 

o  غير تنفيذي ومستقل( –السيد كريكور صديقيان )رئيس 
o السيد أنطوان واكيم 
o السيد أديب ميالت 
o السيد روبير سرسق 
o السيد راشد بن سعد الراشد 

 
 :األعضاء الذين ال يتمتعون بحق التصويت 

o رئيس دائرة التدقيق الداخلي: السيد باسم نهرا 
 

 اتاالجتماع –المادة الثالثة 

 أوقات اإلجتماعات .1
تجتمع اللجنة أربع مرات في السنة على األقل، ولديها السلطة للدعوة إلى عقد اجتماعات إضافية، حسب ما 

ما لم يتم االتفاق على مكان اجتماع  المركز الرئيسي،تقتضيه الظروف. تنعقد اجتماعات اللجنة عادًة في 
توقَّع من أعضاء اللجنة حضور كل اجتماع شخصًيا أو من بديل بصورة استثنائية من قبل األعضاء كافة. يُ 

 خالل االتصال عبر الهاتف أو الفيديو.
حضور االجتماعات وتوفير معلومات ذات لبدعوة أعضاء من اإلدارة، مدققين، أو غيرهم  "لجنة التدقيق"تقوم 

 صلة، حسب االقتضاء.
 لى األقل.مرة في السنة عمفوضي المراقبة تعقد اللجنة اجتماًعا مع 
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/ اجتماًعا خاًصا مع رئيس دائرة التدقيق الداخلي بغياب أعضاء اإلدارة مرة في السنة على األقلتعقد اللجنة 
 التنفيذيين.

ذا أمكن و  ،يتم إعداد جدول أعمال االجتماع المناسبة باإلضافة الى األدوات يتم تزويد األعضاء به مسبًقا، ا 
 .جتماعباإليتم إعداد محضر يام على األقل من انعقاد االجتماع؛ على أن أ 3التي تنوي اللجنة تقديمها، قبل 

أحياًنا، يمكن اتخاذ إجراءات عاجلة من دون عقد اجتماع إذا وافق أعضاء اللجنة كافة عليها خطًيا أو عن 
 اجتماع اللجنة. دعوىكتابات اإلرسال اإللكتروني في محضر  رفاقإيتم و  ،طريق اإلرسال اإللكتروني

  
 النصاب القانوني .2

من قبل  رئيسالعضاء و األّين يعيتم تمن خمسة أعضاء مجلس إدارة غير تنفيذيين.  على األقل تتألف اللجنة
وأن يتمتع بالخبرات العملية الحديثة في  شرط أن يكون الرئيس عضو مجلس إدارة مستقلدارة اإلمجلس 

 ور ثالثة من أعضاء اللجنة على األقل.يكتمل النصاب القانوني بحض القطاع المصرفي أو المالي.
 
 اتجتماعاإل ضرامحالقرارات و  .3

 .األعضاء الحاضرين بأغلبية األصوات من قبل يتم اتخاذ القرارات
لتي تم اتخاذها. في ينّظم أمين سّر اللجنة محضر االجتماع. ينبغي أن يؤّرخ ويتضمن المداوالت والقرارات ا

يتضمن إشارة إلى على أن  حال كان قراٌر ما تعدياًل لقرار سابق، يتعّين ذكر ذلك بوضوح في المحضر، 
 تم تعديله.يالقرار السابق الذي 

بصورة  همراجعتليتعّين إرسال محضر االجتماع إلى رئيس مجلس اإلدارة )في حال لم يحضر االجتماع( 
إلى  إبالغهافي حال لم يعّدل الرئيس القرارات أو يرفضها، على أمين سّر اللجنة نهائية والموافقة عليه. 

 دوائره، وفروعه المعنية. أقسامه، ،مصرفالهيئات 
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 "لجنة التدقيق" مسؤولياتتفاصيل  –المادة الرابعة 
 على الشكل التالي: مفصلة "لجنة التدقيق"مسؤوليات إن 
 وظيفة التدقيق الداخلي .1

 الداخليلداخلي، بما في ذلك مهمة التدقيق دائرة التدقيق ا معد من قبلاللى ميثاق التدقيق المصادقة ع 
 استقالليته، مسؤوليته، سلطته، باإلضافة إلى التراتبية اإلدارية تجاه مجلس اإلدارة.ونطاق عمله، 

 .مراجعة خطة التدقيق السنوية )مرة في السنة( والموافقة عليها 
  تحديد تعويضاتهو ئيس دائرة التدقيق الداخلي الموافقة على تعيين ر. 
  الالزمة إلنجاز مهامهاموارد والالموافقة على موازنة التدقيق الداخلي. 
  التوصيات التي ترفعها دائرة التدقيق الداخلي.التقارير و  نتائجتقييم 

 الضبط الداخليأنظمة  .2
  في المصرف.التأكد من كفاية وفعالية أنظمة الضبط الداخلي 
 جراءات جعةمرا ودراسة  ها إجراءات مكافحة تبييض األموال،بما في أنظمة الضبط الداخلي سياسات وا 

 .التوصيات من أجل تعزيزها
  والمستخِدمين الخارجيين. المرفوعة إلى اإلدارةجودة وسالمة البيانات المالية تقييم 
 مراقبة اإلدارة لفعالية نظام  التأكد من المالحقة الالزمة لتنفيذ قرارات مجلس اإلدارة، والتأكد من

 الضبط الداخلي.
  بانتظام. مفوضي المراقبةاستعراض العالقة بين اإلدارة والمدققين الداخليين و 

 مفوضي المراقبة .3
  التوصيات المرفوعة في تقاريرهم. باإلضافة إلى االستنتاجات ومفوضي المراقبة مناقشة نتائج 
  مراجعة مخصصاتهم السنويةو الية المنصرمة في السنة الممفوضي المراقبة تقييم أداء. 
  استعراض مسائل هامة في المحاسبة واإلبالغ، وتقييم ما إذا كانت البيانات المالية كاملة ومّتسقة مع

 .المعايير والمبادئ المحاسبية السليمةتعكس التي و ، أعضاء اللجنة ة منفو عر مالالمعلومات 
  ة والتنظيمية.لألحكام القانوني مصرفالاستعراض امتثال 
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 صالحية الميثاق –المادة الخامسة 

يستتتعرض مجلتتس اإلدارة هتتذا الميثتتاق ويقتتوم بتقييمتته ستتنوًيا. يجتتوز للجنتتة التوصتتية بتت جراء تعتتديالت علتتى هتتذا 
من قبل  مسبقةللموافقة عليها. إن أي تعديل يحتاج إلى موافقة اإلدارة الميثاق في أي وقت ورفعها إلى مجلس 

 دارة.رئيس مجلس اإل
من تاريخ موافقة الرئيس ومصادقة مجلس اإلدارة عليه،  قاباًل للتطبيق إعتباراً و  اً هذا الميثاق صالحيعتبر 
 نافذًا ما لم يتم إعادة إصدار تعديالت عليه.ويبقى 

 أي ميثاق سابق. تلغيو  تجعله نافذاً  إن المصادقة على هذا الميثاق


