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 تدقيقاللجنة ميثاق 

 الغرض 
تشككليل لج م مم بيم ااءكك م المجلس ياهه اههاوي  وياوءككي  ب كك اي   بالمجلس  يقوم

مم قبله، مع االلتزام بعهم اتخ ذ قرارا  بمارهه  بهوم ت كوي  مجلس اهار  الم ر،، 

المسكككككككتمر  لامك ل اللجك م للتكلله مم و الي  لمك  يببي  ال  المجلس ام يقوم بك لمتك بعك  

هوره  ذلك مع امل بي  همج بعض اللج م ووق  لتب سك  اخت ك   تي  شري   ام ال يلوم 

 .هب لك تع رض بيم واجب   ومسؤولي   هذه اللج م

 التشكيل 
تتلوم اللجب  مم ث ث  أاء م ال  القل ال  أم يلوبوا مم االاء م المستقليم مم 

ر  أو االستش رييم أو خبرام و  المج ل الم ل  او التهقيق بمواوق  الببك مجلس اإلها
المرلزي و يج  ام يلوم رئيس اللجب  اءواً مستق  مم أاء م مجلس اإلهار  وال 

 . يجوز له اءوي  لجب  أخرى مم اللج م المببثق  ام المجلس
 تماعات جاال

 .للم  ها  الا ج تجتمع اللجب  لمر  وااه  و  الشير ال  القل او 
 المسؤوليات

 -:مهام وصالحيات اللجنة

 .ب  ق وبت ئج ومهى لا ي  التهقيق الهاخل  و مت بع  المهقق الخ رج  ومب قش  تق ريره -1
 .القء ي  الما سبي  ذا  الثر الجوهري ال  البي ب   الم لي  للم ر، -2
 .ابظم  الءب  والرق ب  الهاخلي  و  الم ر، -3
للمع يير الهولي  ومل وا  غسل الموال و  جميع أبش   واملي   التلله مم االمتث ل  -4

الم ر،، مم اق اللجب التاقيق والباث والتهقيق و  أي  املي   أو إجراما  أو 
 .لوائح ترى ابي  تؤثر ال  قو  وس م  الم ر،

التو ي  ال  مجلس اإلهار  ب اتم ه الييلل التبظيم  للم ر، واستاهاث او إلي م  -5
 .  التبظيمي  او همجي  وتاهيه ميم   واخت      هذه التشلي   وتعهيلي التشلي 

مراجع  الخ   السبوي  للتهري  والت وير ومت بع  تبايذه  وء ً ال  مراجع  تق رير  -6
 .اإلهار  التبايذي  اول وءع المواره البشري 

ي م الخهم  بمراجع  السي س   والتعليم   المتعلق  ب لتعييم والترقي  واالستق ل  وا -7
 .لجميع موظا  الم ر، بم  وييم اإلهار  التبايذي  مع مراا   أال م القوابيم الب وذ 

إاهاه تقرير ربع سبوي ام أام ل اللجب  بعه ابتي م لل ربع م ل  تقهمه إل  مجلس  -8
 .اإلهار 

التهقيق والمواوق  ال  االجراما  الما سبي ، وال  خ   التهقيق السبوي  ، وال   -9
 .الما سب  ءواب 

التلله مم التزام الم ر، ب إلو  ا   الت  اههتي  المع يير الهولي  لإلب غ الم ل   -11
(IFRS ) ، وتعليم   الببك المرلزي والتشريع   والتعليم   الخرى ذا  الع ق

وأم يتلله مم أم اإلهار  التبايذي  ال  الم ب لتييرا  الت  ت رأ ال  المع يير 
 . ل  وغيره  مم المع يير ذا  الع ق الهولي  لإلب غ الم
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تءميم التقرير السبوي للم ر، تقريراً اول مهى لا ي  ابظم  الءب  والرق ب   -11
يث ا( FINANCIAL REPORTING) الهاخلي  ويم  يخص االب غ  الم ل 
 -يتءمم التقرير، لاه اهب ، م  يلت  :

االهارا  التبايذي  ام وءع وقر  توءح مسؤولي  المهقق الهاخل  ب الشتراك مع  .أ
ابظم  ءب  ورق ب  هاخلي  اول االب غ الم ل  و  الم ر، والما وظ  ال  تلك 

 .االبظم 
وقر  اول إ  ر العمل الذي ق م المهقق الهاخل  ب ستخهامه، وتقييمه لتاهيه مهى و الي   .ب

 .ابظم  الءب  والرق ب  الهاخلي 
 .واملي   الم ر، جميع أبش   التلله مم االمتث ل للمع يير الهولي  و  .ج
التلله مم وجوه ملت  لمل وا  غسل الموال وتمويل اإلره   يرتب  ب لمجلس،  .د

ويتول  ت بيق سي س   العلي   الخ    والميم   والواجب   المترتب  ال  ذلك، بم  
 .،ويي  ذلك قي م الملت  بإاهاه التق رير الهوري  ام بش  ه

 FATCA (Foreign Account Taxمريل   مراقب  االمتث ل الءككككككريب  ال .ه
Compliance Act) . 

االو  ح ام موا م الءع، و  ابظم  الءب  والرق ب  الهاخلي  الت  تؤهي ال   .و
 .جوهري مبع او اللش، ام بي م غير  ايح وذي أثر ااتم ل اهم امل بي 

 .االبظم  والرق ب  الهاخلي  تقرير مم المهقق الخ رج  يبيم رأيه و  و الي  .ز
 -ا ق  اللجب  ب لمهقق الخ رج  : تتامل اللجب  المسؤولي  المب شر  ام اآلت  : -12

 .اقتراح الشخ ص المؤهليم للعمل لمهققيم خ رجييم أو التو ي  بعزليم .أ
 .تووير سبل االت  ل المب شر بيم المهقق الخ رج  واللجب   .ب
 .االتا ق ال  ب  ق التهقيق مع المهقق الخ رج  .ج
لتهقيق والتلله مم اتخ ذ إهار  الم ر، اإلجراما  الت اياي  است م تق رير ا .د

ال زم  و  الوق  المب س  تج ه المش لل الت  يتم التعر، اليي  مم قبل المهقق 
 .الخ رج 

 -ا ق  اللجب  ب لمهقق الهاخل  : تتامل اللجب  المسؤولي  المب شر  ام اآلت  : -13
وترقيته أو بقله بعه استا  ل مواوق  هذا تعييم المهقق الهاخل  أو التو ي  بعزله  .أ

 .الببك
 هراس  خ   التهقيق الهاخل  والمواوق  اليي  .ب
 . ل  تق رير مم مهير التهقيق الهاخل  .ج
ال  لجب  التهقيق التاقق مم توور المواره الم لي  الل وي ، والعهه الل و  مم المواره  .د

 .البشري  المؤهل ، إلهار   التهقيق الهاخل  وتهريبيم
ال  لجب  التهقيق التاقق مم اهم تللي، موظا  التهقيق الهاخل  بلي  ميم   تبايذي   .ه

 .وءم م استق ليتيم
مراقب  االمتث ل ومل وا  غسل االموال وتمويل االره   للقوابيم واالبظم   -14

 .والءواب  الم بق  ال  الم ر، وروع تقرير بذلك ال  المجلس
 .، ال  الببك المرلزي مراجع  التق رير الت  يقهمي  الم ر -15
 .تقهيم التقرير السبوي ال  مجلس اإلهار  لإلو  ح ام أبش   الم ر، واملي ته -16
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يج  أم تتوور لهى اللجب    اي  الا ول ال  أي  معلوم   مم اإلهار  التبايذي ،  -17
ولي  الاق و  استها م أي مهير لاءور أي مم اجتم ا تي  هوم أم يلوم ليم  ا  

 .ال  ام يلوم ذلك مب و   اليه و  ميث ق التهقيق الهاخل اءوي  اللجب ، 
تقوم اللجب  ب الجتم ع مع المهقق الخ رج ، والمهقق الهاخل ، ومسؤول إهار   -18

( مرا  ال  القل و  السب  ، بهوم 4االمتث ل ، ومسؤول مل وا  غسل الموال )
 .اءور أي مم أاء م اإلهار  التبايذي 

اقب  اإلجراما  الت  تملم الموظ، مم اإلب غ بشلل تقوم اللجب  بمراجع  ومر -19
سري ام أي خ ل و  التق رير الم لي ، أو أي  أمور أخرى، وتءمم اللجب  وجوه 
الترتيب   ال زم  للتاقيق المستقل وام ي  الموظ،، والتلله مم مت بع  بت ئج 

 .التاقيق ومع لجتي  بموءواي 
 .ويل االره  مراجع  تق رير مل وا  غسل االموال وتم -21
مت بع  تبايذ برامج استمراري  الام ل والتع و  مم اللوارث والزم   ب لتبسيق  -21

 .مع لجب  تقبي  المعلوم   واالت  ال 
 


