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ميثاق لجنة التدقيق الداخلي
الغرض:
يحكم هذا الميثاق عمل لجنة التدقيق الداخلي ،إن الغرض من لجنة التددقيق الدداخلي ("اللجندة" هد مسداعد مجلد
بمسؤ ليته ادشرافية أمام السلطات التشريعية مجتمع االستثمار البن ك غيرهم فيما يتعلق باألم ر التالية:

اددار للييدام

سالمة البيانات المالية للبنك.



تييد التزام البنك بالمتطلبات الشر ط اليان نية التنظيمية.



مؤهالت استياللية المدقيين الخارجيين.



أداء كل من قسم التدقيق الداخلي للبنك المدقق الخارجي.



الصالحية
تعمل لجنة التدقيق بشكل مستيل عن جميع اللجان األخرى  ،تيدم ت صياتها مباشر إلى مجل

االدار .

تتمتع لجنة التدقيق بصالحية إجراء أ تف يض إجراء تحيييات بأي مسائل تيع ضمن نطاق مسؤ ليتها .هي مخ لة بد:


تعيين

إنهاء عمل ،الم افية على أتعاب المهنيه للمدقق الخارجي أي شر ط تعاقدية أخرى تتعلق به ،بادضافة إلى

تيييم م ض عية استياللية المدقق الخارجي مع األخذ باالعتبار أي أعمال أخرى خارج نطداق التددقيق قدام بهدا بهدد
ضمان تلك الم ض عية.



حددل الخالفددات بددين اددار التنفيذيددة المدددقيين الخددارجيين أ الددداخليين بغددرض اعددداد

اصدددار تيريددر تدددقيق أ الييددام

بعملية تدقيق اضافية أ عملية مراجعة ،يتعين على المدقيين تيديم التيارير إلى اللجنة مباشر .


الم افية المسبية على كافة خدمات التدقيق

o
o
o
o
o
o
o


الخدمات الضريبية.

اي خدمات اخرى قد ييدمها مدقي ن أ مستشار ن خارجي ن مثل:

مسك الدفاتر أ خدمات أخرى تتعلق بسجالت المحاسبة أ البيانات المالية للبنك.

تصميم تنفيذ نظام معل مات مالي.
خدمات التدقيق الداخلي.

متابعة اعمال نتائج التدقيق الداخلي.
خدمات قان نية

خدمات خبراء أخرى.

استيطاب مستشارين أ مدقيين مستيلين دسداء النصح المش ر إلى اللجنة أ المساعد في إجراء تحييق ما.



الحص ل على أية معل مات تحتاجها من الم ظفين /أ األدار التنفيذية – هذا يشمل جميع من يطلب مدنهم التعدا ن



االجتماع بمسؤ لي البنك أ المدقيين الخارجيين أ المستشار الخارجي.

مع اللجنة – أ أط ار

خارجية.
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يجددب علددى مجل د

االدار ت د فير جميددع الم د ارد الضددر رية لدددعم لجنددة التدددقيق للييددام بمسددؤ لياتها حتددى ل د كددان ذلددك

يتطلب استخدام مستشارين خارجيين.

تشكيلة اللجنة
علددى مجلد

أعضاء مجل

اددار تعيددين لجنددة تدددقيق تتددأل

مد الية مجل

مددن خمسددة أعضدداء علددى أن تكد ن أغلبيددة اللجنددة مددن أعضدداء مسددتيلين عددن البنددك

اددار الغيدر التنفيدذيين .يدتم انتخداب رئدي
اددار .

اللجندة مدن ضدمن أعضدائها  .تسدتمر اللجندة بالييدام بأعمالهدا طد ال

داء مدن خدارج البندك ممدن يمتلكد ن المدؤهالت العلميدة  /أ الخبدر العمليدة فدي مجداالت
من الممكدن أن تشدمل لجندة التددقيق أعض خ
اددار المالية البن ك المركزية المطل بة لت لي مسؤ لياتهم.
يجب أخذ األم ر التالية بعين ادعتبار عند اختيار أعضاء اللجنة:

المؤهالت









األمانة االستيامة.

تكري

ال قت الجهد المطل ب.

فهم مجال العمل.

الخبر العملية مهارات متن عة مؤهالت مختلفة.

معرفة بمخاطر ض ابط البنك الرقابية العمل المصرفي.
اليدر على اصدار ق اررات احكام مستيلة.

الميدر على عرض جهات نظر جديد التيدم بميترحات بناء .

يجب أن يتمتع عض

من خالل:
o
o
o

احد على األقل بخبر إدار مالية محاسبية أن يتمتع كافة األعضاء بمعرفة في األم ر المالية

فهم البيانات المالية الرئيسية ،بما فيها الم ازنة العامة بيانات الدخل التدفق النيدي.

فهم متطلبات شر ط البيانات المالية لليطاع المصرفي بصفة عامة المصار المركزية بصفة خاصة.

معرفة م اكبة المسائل اليضايا التي تؤثر علدى قطداع البند ك النظدام المصدرفي المحاسدبة العامدة تطد رات
التدقيق.



يجب أن يتمتع رئي اللجنة بالم اصفات التالية:
خبر قيادية ِ ِِ ِِ /أ خبر مسبية بعض ية لجان التدقيق.
o
o

مهارات مناسبة في التعامل مع اآلخرين اقامدة الحفداظ علدى عالقدات جيدد مدع االطد ار

o

عملي ايجابي في تحمل المسؤ ليات المهمات.

للبنك.

o


التمتع بخلفية مالية محاسبية /أ خبرات عملية ق ية في مجال البن ك المركزية.

يجب أن يأخذ الرئي
o

الداخليدة الخارجيدة

على عاتيه المسؤ ليات التالية:

ت جيه االجتماعات

ضع أ ل يات لمناقشة الم اضيع الميرر التأكد ان كافة الم اضديع الهامدة قدد تدم ادراجهدا
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في االجتماعات.

المددقق الدداخلي المددقق الخدارجي قبدل عيدد اجتماعدات اللجندة لتحديدد األمد ر

o

االجتماع مع اددار التنفيذيدة

o

الحص ل قبل اجتماع اللجنة على م جز عن العر ض المرئية من قبل المدقيين.

ال اجب ضعها ضمن أجند االجتماعات.

o

أن يك ن مت اجداخ في أية اجتماعات منفصلة مع اددار التنفيذية مع المدقيين ،عند الحاجة.

االستقاللية


ان ادستياللية تشجع على تيييم األحداث التأكدد مدن أن األعضداء لدديهم اليددر علدى إبيداء اددار التنفيذيدة مسدؤ لة أمدام



يجددب أن يكد ن كافددة األعضدداء مسددتيلين مددن حيددث عدددم إقامددة عالقددات عمددل ا عالقددات شخصددية مددع البنددك أ الجهدداز



علددى األعضدداء التصددر بمددا يصددب فددي مصددلحة البنددك ككددل .يجددب مراجعددة عالقددة كددل عض د مددع البنددك الجهدداز

السلطات التشريعية.

المصرفي أ مع أعضاء اددار التنفيذية مما قد يؤثر على حكمهم المهني.
المصرفي بشكل مفصل تام للتأكد بشكل معي ل من:
o
o
o


عدم ج د ترتيبات مالية أ عالقات عائلية مع اددار التنفيذية أ الجهات التي تتعاقد معها االدار التنفيذية.
عدم ج د ترتيبات مباشر أ غير مباشر ذات أهمية عالية مع البنك أ الجهاز المصرفي في الد لة.
أن ال تك ن تع يضات العض من اللجنة مصدر رئيسي لدخله.

أعضاء مجل

اددار غير التنفيذيين هم األعضاء الذين يتميدز ن بنظدر م ضد عية ذلدك لعددم مشداركتهم بشدكل مباشدر

في العمليات التنفيذية بالبنك.

مدة العضوية


مد العض ية المعتاد هي سنتين مدع امكانيدة اعداد التعيدين لمدد اضدافية .عندد اتمدام د رتدي عضد ية ،يجدب عددم اعداد



يعتبر تغيير تشكيلة اللجنة طريية فعالة للمحافظة على الرغبة  -االهتمام الحما  .يجب تنظيم التجديد لتستفيد اللجنة

تعيين العض لمد ثالث سن ات على األقل.

من االستم اررية انضمام أعضاء جدد لها مع نظر جديد لإلش ار

التدقيق.

االجتماعات
بناءعلى دع الرئي
يجب أن تجتمع اللجنة خ
األعضاء اآلخرين.

أ كلما دعت الحاجة لذلك ،

فق قرار من مجل

داء علدى طلدب
إدار البنك أ بن خ

التكرار
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يجب اجتماع اللجنة مر احد على األقل كل ثالثة أشهر.

يتعين على اللجنة االحتفاظ ببرنامج اجتماعات (الملحق أ للبياء على اتصال منتظم مستمر بالمدق الداخلي الخدارجي
اددار التنفيذية لتنسيق النشاطات األعمال.

المشاركون


يجددب أن يك د ن اجتمدداع اللجنددة رسددمياخ بحض د ر ثلثددي األعضدداء علددى األقددل مددن ضددمنهم رئددي

ت صيات اللجنة بأغلبية األص ات.





في حالة تسا ي األص ات يرجح الجانب الذي يك ن فيه رئي

يجب استدعاء الرئي

اللجنددة .يجددب إق درار

الجنة.

التنفيذي للتدقيق الداخلي في البنك لحض ر اجتماعات اللجنة.

يجب أن يت اجد امين سر اللجنة أ محرر اللجنة لتحرير كافة محاضر اجتماعات اللجنة.

بناء على دع خاصة.
إضافة إلى ما ذكر أعاله ،حض ر أي مشاركين آخرين لالجتماعات يتم خ

أجندة األعمال



يجب إعداد أجند خطية مفصلة لالجتماعات ت زيعها على أعضاء اللجنة مسبياخ ألخذ األ راق المرفية بعين ادعتبار.
يتعين على اللجنة الرج ع إلى م اضيع المناقشة السابية ليتم ضع أجند االجتماع بطريية تحيق أهدا

اللجنة.

الفعالية
تعيين عضو جديد


يجددب تز يددد أعضدداء اللجنددة الجدددد بالمعرفددة الالزمددة بمددا يخد



يجب أن تبدأ عملية التط ير -ان لزم  -ف ر تعيدين العضد الجديدد حيدث يتعدين علدى العضد االجتمداع بداددار الماليدة

لجنة التدقيق.

تينيددات المعل مددات تدددريب كددا

لل فدداء بد رالمرشددح فددي

لض ددمان تمتع دده بالمعرف ددة المناس ددبة للبن ددك خدمات دده ج ان ددب الخط ددر أنظم ددة الرقاب ددة الداخلي ددة أنظم ددة التي ددارير المالي ددة
متطلبات أهدا



لجنة التدقيق.

على األعضاء الجددد أيضداخ مراجعدة الم اضديع المالحظدات الميترحدة محاضدر االجتماعدات السدابية أي تيدارير حديثدة
قامت اللجنة بإعدادها لمجل

اددار .

التطوير


يشمل تط ير األعضاء بشكل مستمر على:
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اددار المالية ادار المخاطر.

o

العمليات انظمة الضبط الرقابة الداخلية.

o

تط رات المعايير المحاسبية تيارير البنك.

o

التط رات المستجدات في اليطاع المصرفي سياسات البنك الداخلية الح كمة المؤسسية.

o

تقييم األداء
يتعين على اللجنة الييام سن ياخ بد:



تيييم األداء الشخصي ألعضاء اللجنة ،من الممكن أن يي م الرئي
إجراء تيييم ذاتي ألداء اللجنة ككل في ض ء الشر ط المرجعية.

بهذا التيييم.

الواجبات والمسؤوليات
لدددى لجنددة التدددقيق المسددؤ ليات الصددالحيات المنص د

سدالمة البيانددات الماليدة للبنددك ،ذلدك فيداخ لمبددادا المحاسدبة

عليهددا فددي هددذا الميثدداق .ادار البنددك مسددؤ لة عددن إعددداد عددرض ،
التيددارير التدي يددتم اسددتخدامها مدن قبددل البندك ،

اللجنة أيضاخ األحتفاظ بالتيارير المالية تيارير التدقيق الداخلي المتعلية بالبنك.
يجب أن تظل اللجنة مرنة من أجل االستجابة للظر

مددن مسددؤ ليات

المتغير  ،ينبغي أن تتخذ اللجنة ادجراءات المناسبة لمراقبة البنك مراقبدة

شاملة من اجل الحفاظ على الممارسات السليمة من ناحية مالية

تشغيلية

أخالقية .

الواجبات والمسؤوليات الرئيسية للجنة التدقيق:

التقارير المالية


يتعدين علدى اللجندة مراجعدة مناقشدة البياندات الماليدة ربدع السدن ية ،بمدا فيهدا مناقشدة تحليدل اددار التنفيذيدة لل ضدع المدالي



يتعين على اللجنة مراجعة مناقشة البيانات المالية السن ية المدقية ،بما فيه مناقشدة تحليدل اددار التنفيذيدة لل ضدع المدالي

نتائج العمليات مع اددار التنفيذية المدقق الخارجي.

نتائج العمليات مع اددار التنفيذية المدقق الخارجي قبل رفعها لمجل

o

مسائل قضدايا رئيسدية تتعلدق بالمبدادىء المحاسدبية

اددار  .تشمل مراجعة اللجنة للبيانات المالية:

طرييدة عدرض البياندات الماليدة ،بمدا فيهدا أي تغييدرات ج هريدة

في اختيار أ تطبيق البنك للمبادىء المحاسبية أي مسائل اخرى رئيسية مثل مدى فعالية انظمة الضبط لدى البندك
أي إجراءات تصحيحية اعتمدت في ظل ضع

أنظمة الرقابة (إن جدت .

o

مناقشات مع اددار التنفيذية مع المددقق الخدارجي فيمدا يتعلدق بمسدائل التيدارير اليد اررات الماليدة الهامدة التدي تمدت

o

االخذ بعين االعتبار أثر المبادرات المحاسبية الصادر عن الجهات التنظيمية .

بشكل مرتبط بإعداد البيانات المالية اقعية هذه الي اررات.

o

األخذ بعين االعتبار حكم كل من اددار التنفيذية المدقق الخارجي فيمدا يخد

بادضافة إلى مدى مالئمة تطبيق المعايير المحاسبية.

جد د

ن عيدة قد ارراتهم تفسديراتهم،
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o

ض ح اديضاحات المرفية مع البيانات الماليدة .يتعدين علدى اللجندة أيضداخ مناقشدة نتدائج التددقيق السدن ي أي قضدايا

مسائل أخرى يي م المدقق الخارجي بنيلها إلى اللجنة بم جب المعايير المهنية.



يجددب أن تتليددى اللجنددة تي د م بمراجعددة تيريددر المدددقق الخددارجي قبددل نشددر التيريددر السددن ي للبنددك ،ذلددك فيمددا يخ د

كافددة

المعالجات البديلة ذات األهمية النسبية للمعل مات المالية ضمن المعايير المحاسبية الد ليدة التدي تمدت مناقشدتها مدع اددار

التنفيذية  ،بما في ذلك تبعات استعمال هذه المعالجات البديلة المرفيات المساند المعالجة التي يفضلها المدقق الخارجي،
أية مراسالت خطية أخرى بين المدقق الخارجي اددار التنفيذية.

الرقابة الداخلية


يجددب أن تندداقل اللجنددة مددع اددار التنفيذيددة المدددقق الددداخلي
التيددارير الماليددة ،بمددا فيدده أي ند اق

يتعلق باألم ر التالية:
o
o
o


عيد ب أ نيدداط ضددع

الخددارجي مدددى كفايددة فعاليددة أنظمددة الرقابددة الداخليددة علددى

ذات أهميددة نسددبية تحددددها إدار البنددك لتد فير ضددمان معيد ل

فعالية العمليات.

صحة التيارير المالية.

التييد االلتزام بالي انين األنظمة المعم ل بها.

على اللجنة مراجعة تيييم اددار التنفيذية لمدى كفاية

فعالية أنظمة الرقابة الداخلية علدى التيدارير الماليدة فدي نهايدة السدنة

المالية تيرير المدقق الخارجي ح ل تيييم اددار التنفيذية.



ض ددع ت قع ددات اض ددحة م ددع اددار التنفيذي ددة الم دددقيين حد د ل معل م ددات أنظم ددة الرقاب ددة الداخلي ددة – خاص ددة الضد د ابط ف ددي



على لجنة التدقيق الحص ل على تيرير المدقق الخارجي مراجعته ،على األقل مر احد في السدنة؛ يتضدمن هدذا التيريدر

المجاالت ذات الخط ر المرتفعة التي تحتاجها اللجنة.

ما يلي:
o

مراجعة إجراءات تدقيق ضبط الج د الداخلية.

o

أية مسائل ذات أهمية نسبية ناشئة عن آخر مراجعة لرقابة ضبط الج د الداخلية ،أ عن أي استفسدار أ تحييدق

o

كل من العالقات بين المدقق الخارجي البنك (لتيييم استياللية المدقق الخارجي .

من السلطات التنفيذية أ المهنية ،أية خط ات تم اتخاذها للتعامل مع هذه المسائل.



علددى اللجنددة مناقشددة سياسددات البنددك المتعليددة بتييدديم ادار المخدداطر ،بمددا فيهدا مخداطر االحتيددال .عليهددا أيضداخ مناقشددة أهددم



على اللجنة ضع إجراءات الستالم الحتفاظ معالجة الشكا ى ال ارد إلدى البندك المتعليدة بالمحاسدبة بالضد ابط الداخليدة

تعرضات البنك للمخاطر المالية الخط ات التي اتخذتها اددار التنفيذية لمراقبة تخفي

السيطر على هذه المخاطر.

أ عدددم ادمتثددال أ مسددائل التدددقيق األخددرى ،مددا ييدددم بشددكل سددري مددن م د ظفي البنددك لمسددائل تتعلددق بددأم ر محاسددبية أ
تدقيق يد ر ح لها استفسارات معينة.

التدقيق الداخلي


على اللجنة الييام بمراجعة الميثاق الخطط النشاطات كادر التدقيق الهيكل التنظيمي ليسم التددقيق الدداخلي ،مدع األخدذ
في االعتبار:
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o
o
o
o
o

جد

مالئمة ميثاق قسم التدقيق الداخلي.

فعالية كفاء استغالل ال قت الم ارد المت افر في قسم التدقيق الداخلي.

كفاية كادر دائر التدقيق الداخلي.

تيارير العمليات الم ض عية الصادر من دائر التدقيق الداخلي.

كفاية مست ى الخبر المعرفة الفنية (بما فيها خبر تدقيق أنظمة المعل مات للمدقيين الداخليين.



يجب حص ل اللجنة على ضمانات كافية مدن عددم جد د قيد د أ محدددات ال مبدرر لهدا لمراجعدة التددقيق الدداخلي االتفداق



علددى اللجنددة مراجعددة فعاليددة التدددقيق الددداخلي ،بمددا فيدده التييددد بمعددايير معهددد الم ددقيين الددداخليين الخددا

بممارسددة التدددقيق



علددى اللجنددة مراجعددة المالحظددات المد نددة فددي تيددارير المراجعددة تيددارير التدددقيق الددداخلي بادضددافة إلددى متابعددة خطددط عمددل



علددى اللجنددة االجتمدداع بشددكل منددتظم مددع المدددقق الددداخلي علددى انف دراد بددد ن ت اجددد أعضدداء مددن مجل د

االدار أ االدار



على اللجنة الم افية على مؤشرات األداء الهامة لعملية التدقيق الداخلي.

في الرأي ح ل تعيين أ استبدال الرئي

التنفيذي للتدقيق الداخلي.

الداخلي.

اددار التنفيذية بهذا الخص

.

التنفيذية لمناقشة أي مسائل ترى اللجنة أ المدقق الداخلي ضر ر مناقشتها على انفراد.

التدقيق الخارجي


يتعين على اللجنة مراقبة مدى شم لية التدقيق الخدارجي لعمليدات البندك ،الحصد ل علدى ضدمانات كافيدة لتنسديق فعدال بدين



بعددد مراجعدة التيدداريير السددابية عمددل المدددقق الخددارجي طد ال السددنة ،علددى اللجنددة تييدديم مددؤهالت أداء اسددتياللية المدددقق



على اللجنة تحديد عملية التد ير الد ري لشريك التدقيق الخدارجي الرئيسدي غيدره مدن شدركاء التددقيق الخدارجي ذ ي العالقدة



على اللجنة الييام مع المدقق الخارجي بمناقشدة النطداق الكلدي منهجيدة العمدل خطدط التددقيق الخاصدة بهدم ،بمدا فيده كفايدة



يجب على البنك عدم الم افية على اي اعمال إضافية من قبل المدقق الخارجي تؤثر على اسدتيالليتهم مثدل تد فير خددمات



علددى اللجنددة الييددام مددع المدددقق الخددارجي بمراجعددة أي دة مشدداكل أ صددع بات التددى تددؤثر علددى البيانددات الماليددة للبنددك تددتم

المدقق الخارجي،

الجهات المت قع منها ان تك ن جزءا من عملية التدقيق.

الخارجي .يجب أن يأخذ هذا التيييم باالعتبار آراء اددار التنفيذية المدقق الداخلي.

(مثال :شريك مراجعة الج د .

الم ظفين مكافئات المدقق الخارجي.
تنفيذية استشارات تينية.

م اجهتها خالل عمل التدقيق بشكل د ري ،بما فيه أي قي د أ تحفظات علدى نطداق أعمدال نشداطات المددقق الخدارجي أ

ادطالع على معل مات مطل بة مدى تجا ب اددار التنفيذية .على اللجنة مراجعة أي تعديالت محاسدبية تيددم بهدا المددقق

الخارجي التى لم يتم إقرارها لعدم أهميتها المادية.



علددى اللجنددة االجتمدداع بشددكل منددتظم مددع المدددقق الخددارجي علددى انفدراد لمناقشددة أي مسددائل تددرى اللجنددة أ المدددقق الخددارجي



ال يجد ز للبنددك تعيددين أي مددن مد ظفي التدددقيق الخددارجي فددي اددار العليددا للبندك قبددل مددر ر عددام احدد علددى األقددل مددن تددرك

ضر ر مناقشتها على انفراد.
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الم ظ

لشركة التدقيق الخارجي التي كان ينتسب اليها.

االمتثال وااللتزام


علددى اللجنددة مراجعددة فاعليددة نظددام المراقبددة الداخليددة ادلتدزام التددام بددالي انين



يجب أن تستلم اللجنة تيرير المحامي الم كل ح ل المخالفات المادية للي انين أ إخالل بال اجب االئتماني.

البنك.



التشدريعات

التعليمددات التددي تحكددم نشدداطات

على اللجنة م ارجعة عملية إبالغ ق اعد سل ك أخالقيات المهنة لم ظفي البنك مراقبة تييدهم بها.

يجب أن تحصل اللجنة على تحديثات منتظمة عدن األمد ر المتعليدة بادمتثدال مدن اددار التنفيذيدة مدن المستشدار اليدان ني

للبنك.

مسؤوليات التقارير


الحصد ل علددى تمثيددل خطددي مددن اددار التنفيذيددة يتعلددق بمسددؤ ليتها عددن سددالمة الرقابددة الداخليددة أنظمددة عمليددات التيددارير



يتعددين علددى اللجنددة الييددام بشددكل منددتظم بتيددديم تيريددر لمجل د

اددار ح د ل نشدداطات اللجنددة الم اضدديع الت صدديات ذات



يتعين على اللجنة ت فير قنا اتصال مفت حة بين المدقق الداخلي المدقق الخارجي مجل

المالية.

العالقة.

اددار .



علددى اللجنددة الييددام سددن ياخ بتيددديم تيريددر ي ضددح تشددكيل اللجنددة مسددؤ لياتهم ،أي معل مددات أخددرى ،بمددا فيه دا الم افيددة علددى



على اللجنة مراجعة أي تيارير أخرى يصدرها البنك تتعلق بمسؤ ليات اللجنة.

الخدمات االستشارية.

مسؤوليات أخرى



على اللجنة الييام بنشاطات أخرى تتعلق بميثاقها حسب طلب مجل

على اللجنة مراجعة اعاد تيييم كفاية ميثاق اللجنة مر بالسدنة علدى األقدل أخدذ م افيدة مجلد
المناسبة حسب ما يطلبه اليان ن أ األنظمة.




اددار .

على اللجنة إجراء تحيييات خاصة ادش ار

اددار  ،ضدمان األ ضداع

عليها حسب الحاجة.

على اللجنة الييام سن ياخ بتأكيد أنه قد تم الييام بكافة ال اجبات المسؤ ليات الم ضحة في الميثاق.
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ميثاق لجنة التدقيق الداخلي

الملحق "أ"  -عينة من برنامج اجتماعات لجنة التدقيق
مددن الممكددن اسددتخدام مخطددط اجتماعددات اللجنددة هددذا للمحافظددة علددى اتصددال منددتظم مسددتمر مددع المدددقق الددداخلي المدددقق

الخارجي اددار التنفيذية ،لتنسيق النشاطات لتحييق الت قعات .ي فر هدذا المخطدط نم ذجداخ لصديغة مدن الممكدن اسدتخدامها
لتنسيق االتصال من الممكن تعديله لكل لجنة تدقيق ليتضمن نشاطات قابلة للتطبيق.
س :سنوياً على األقل.

ر :بشكل ربع سنوي (كل ثالثة شهور).

الوقت المجدول

التكرار

ع ض :عند الضرورة
ر

عض

ر1

ر2

ر3

ر4

اإلدارة المالية
الجلسة مع اددار التنفيذية

X

االتفاق على المسؤ ليات قن ات االتصال ت قعات األداء

X

مراجعة التيرير المالي

X

مناقشدة عدددم قيددام اددار التنفيذيدة بتصددحيح أي فر قددات تدددقيق
محدد دراسة األثر على الكش فات المالية
مراجعددة التيددارير ربددع السددن ية علددى نم د ذج خددا

،

X

مدددى

X

تناغم النتائج المحيية المخطط لها
مناقشددة كيفيددة تلخددي

المعل مددات الماليددة ربددع السددن ية عمليددة

X

اعالن البيانات المالية ربع السن ية
مناقش د دة النش د درات ادخباريد ددة معل مد ددات ماليد ددة أخد ددرى دليد ددل

X

المكاسب الميدم للمحللين ل كاالت التصني
مراجعة التيارير ربع السن ية التيارير السن ية

X

تييديم ثيافددة أخالقيددات البنددك مددى االلتدزام باخالقيددات سددل ك

X

العمل
مراجعة تيارير اددار عن تيييمهدا لفعاليدة بيئدة الرقابدة الداخليدة
على التيارير المالية
متطلبات محاسبية تيارير مالية جديد

X

X
X
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ميثاق لجنة التدقيق الداخلي

س :سنوياً على األقل.

ر :بشكل ربعي (كل ثالثة شهور).

الوقت المجدول

التكرار

ع ض :عند الضرورة
ر

عض

ر1

ر2

ر3

ر4

مناقشد د ددة السياس د د ددات المحاسد د ددبية المهم د د ددة كافد د ددة المعالج د د ددات
المحاس ددبية البديل ددة ذات األهمي ددة النس ددبية الت ددي ناقش ددتها اددار

X

التنفيذية مع المدقق الخارجي
مناقش ددة التي ددديرات اليد د اررات المحاس ددبية الهام ددة م دددى اقعي ددة

X

عيالنية هذه الي اررات
/أ غيدر العاديدة الم افيدة

مناقشة المعامالت الهامة المعيد

X

عليها مراقبة هذه المعامالت أثرها على البيانات المالية
مناقشددة اقعيددة بندداءه لتنفيددذ المعددامالت لطددر هددام ذ عالقددة
عما إذا كان قد تم الكش

X

عنها حسب األص ل أم ال

مناقش ددة أي مس ددائل تيت ددرح اددار التنفيذي ددة الم دددقق الخ ددارجي

X

تنا لها خالل تنفيذ التدقيق
تيي دديم خط ددر البيان ددات غي ددر الص ددحيحة ع ام ددل الخط ددر عل ددى
تيددارير االحتيددال المحتملددة كيد

كددان تجددا ب اددار التنفيذيددة

X

مع هذه المخاطر
تيييم خطة استمرار العمل

X

فهم آلية تع يضات اددار التنفيذية

X

فهددم رد د فعددل اددار التنفيذي دة ح د ل التغيي درات الحاصددلة فددي

X

بيئة العمل.
أم ر أخرى (مثل كفاية كادر الم ظفين

X

المدق الخارجي المستقل
جلسة تنفيذية مع المدقق الخارجي المستيل

X

االتفاق علدى المسدؤ ليات ال ثدائق التدي يجدب تسدليمها قند ات
االتصال ت قعات األداء
تيييم فريق تيديم الخدمات تيييم مصداقيتهم خبراتهم.

X
X
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ميثاق لجنة التدقيق الداخلي

س :سنوياً على األقل.

ر :بشكل ربعي (كل ثالثة شهور).

الوقت المجدول

التكرار

ع ض :عند الضرورة
ر
مراجعة االتفاقية المبرمة مع المدقق الخارجي

عض

X

مناقشة ع امل مخاطر األعمال المختصة بالبن ك المركزية

X

مناقشة تط رات المعاير المحاسبية التدقيق

X

مناقشة نطاق التدقيق السن ي المراجعات المرحلية ا قاتها

X

تيرير كفاية أج ر التدقيق دجراء تدقيق عالي الج د

X

نتائج المراجعات ربع السن ية

X

نتائج التدقيق السن ي
مراجعة ملخ

ر1

ر2

ر3

ر4

X

فر قات التدقيق غير المعدلة

X

مناقش د ددة السياس د ددات المحاس د ددبية الحساس د ددة كاف د ددة المعالج د ددات
المحاسبية البديلة ذات األهمية النسبية التي تم مناقشتها.

X

X

استالم تحديث لنطاق التدقيق

X

فهم تركيز على مجاالت التدقيق

X

دراسة خطة لتد ير شريك التدقيق

X

م افية مسبية لخدمات تدقيق غير تدقيق

X

مناقشة استياللية المدقق الخارجي

X

مناقشة ج د أنظمة الضبط الداخلية

X

مناقشد ددة أي ت صد دديات هامد ددة دج د دراء تحسد ددينات علد ددى أنظمد ددة
الضبط الداخلية

X

مناقشد د د ددة كيفيد د د ددة تييد د د ددد الت د د د دزام اددار التنفيذيد د د ددة بالسياسد د د ددات
ادج دراءات أي ضددغ طات أ ت دددخالت تتعددرض له دا ليبد د ل

X

تيارير مالية ذات ج د أقل
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ميثاق لجنة التدقيق الداخلي

س :سنوياً على األقل.

ر :بشكل ربعي (كل ثالثة شهور).

الوقت المجدول

التكرار

ع ض :عند الضرورة
ر
مناقشدة أي ظد اهر احتيدال أ تصدرفات غيدر قان نيددة تدؤثر فددي

عض

ر1

ر2

ر3

ر4

X

أدار العمليات أ قد تؤدي إلى بيانات مالية غير صحيحة
مجاالت تتطلب اهتمام خا
نتائج عمل خا

X

أ إجراءات خاصة

X

أم ر ادارية أخرى

X

المدقق الداخلي
جلسة تنفيذية مع الرئي

التنفيذي للتدقيق الداخلي

X

ت قعات اداء العمليات

X

مراجعة الم ارد الخبرات

X

مراجعة ميثاق التدقيق الداخلي

X

نطاق عمل خطة التدقيق الداخلي للسنة اليادمة

X

تكالي

م ازنة التدقيق الداخلي (الميدر/الفعلي

X

التنسيق مع المدقق الخارجي المستيل

X

االحتيال ،األخطاء التصرفات غير اليان نية

X

مراجعة التييد االلتزام بسياسة سل ك أخالقيات العمل

X
األدار

مراجعة التييد االلتزام بالعال ات االسدتثنائية مصداري
التنفيذية
مناقشة ج د أنشطة الرقابة الداخلية

X

مناقشددة أي ت ص دديات هام ددة دجد دراء تحس ددينات عل ددى الضد د ابط
الداخلية النظر في مدى تجا ب اددار التنفيذية معها
ملخ

X

نتائج التدقيق التحديث بالخطة السن ية.

مراجعد ددة تعيد ددين أ اسد ددتبدال اعد دداد تعيد ددين ال د درئي

X
X

التنفيد ددذي

X

للتدقيق الداخلي.
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ميثاق لجنة التدقيق الداخلي

س :سنوياً على األقل.

ر :بشكل ربعي (كل ثالثة شهور).

التكرار

ع ض :عند الضرورة

ر

الوقت المجدول
عض

ر1

ر2

ر3

ر4

أعضاء إدارة آخرين
أم ر أنظمة المعل مات (مدير تكن ل جيا المعل مات

X

أخرى

X

لجنة التدقيق
إعداد تيارير لمجل

اددار

X

تعيين مدقق خارجي مستيل

X

مراجعة ميثاق لجنة التدقيق

X

مراجعة التيرير السن ي للجنة التدقيق الخا

X

تيييم فعالية أداء اددار التنفيذية

X

تيييم فعالية لجنة التدقيق (تيييم ذاتي أداء أعضائها

X

تيييم استياللية األعضاء

X

مناقشددة السددنة الماليددة اليادمددة تأكيددد الت قعددات المشددتركة مددع
اددار التنفيذية المدقيين
تيييم أداء المدقيين "قي المؤسسة أ خارجها"

X
X

الم افية على محضر االجتماع السابق
رفع تيرير لمجل

X

اددار ح ل بعض المالحظات.

X

جلسة تنفيذية ألعضاء اللجنة

X

ت جيه أعضاء جدد تط ير مستمر

X

ضع خطة احالل ال ظيفي لرئي

اللجنة

X

التعاقد مع المستشارين

X

مراجعة الشدكا ى الد ارد المتعليدة بالمسدائل المحاسدبية مسدائل

X

التدقيق
اسددتالم تحددديثات عددن التيددارير الد ارد مددن السددلطات التش دريعية

X

مدى تجا ب اددار التنفيذية
االستفسدار مددن اددار التنفيذيددة مدن محددامي الشددركة حد ل أي
مخالفات ذات أهمية نسبية لي انين األمن أ ادخدالل بال اجدب

X

االئتماني.
مراجعة سياسات الت ظي
مسائل أخرى

X
X
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