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1. مقدمة

    تــم تأســيس لجنــة التدقيــق والمخاطــر )»اللجنــة«( لمســاعدة مجلــس اإلدارة )»المجلــس«( فــي توفيــر وســائل منظمــة 
ومركــزة لتنظيــم وتحقيــق أهــداف مجموعــة مقــدام القابضــة ش.م.ع.ق. )»المجموعــة«( والتصــدي لشــؤونها علــى نحــو 

ســليم.

2. الميثاق

ــة  ــة مــن خــالل مراجعــة ومراقب ــى أداء مســؤولياته الرقابي ــس عل ــي مســاعدة المجل ــة ف ــام الرئيســية للجن ــل المه     تتمث
ــة التدقيــق الداخلــي والخارجــي  البيانــات الماليــة الخاصــة بالمجموعــة، ونظــام الرقابــة الداخليــة وإدارة المخاطــر وعملي

ــي. ــة والســلوك المهن ــح والقواعــد األخالقي ــن واللوائ ــال للقواني ــة االمتث ــق المســتقل، وعملي واســتقاللية ومؤهــالت المدق

3. مسؤوليات وواجبات اللجنة

ــا التدقيــق الداخلــي وإدارة المخاطــر ولتغطيــة      ســتقدم اللجنــة المشــورة والتوصيــات إلــى مجلــس اإلدارة بشــأن قضاي
مــا يلــي:

عملية إعداد التقارير المالية والتدقيق الخارجي للقوائم المالية   .3.1

3.1.1. اعتمــاد مجموعــة مــن اإلرشــادات العامــة لتعييــن المدققيــن الخارجييــن وإبــالغ مجلــس اإلدارة بــأي مســألة تتعلــق 
بعمليــة التدقيــق، والتــي فــي رأي لجنــة التدقيــق والمخاطــر، تتطلــب اتخــاذ إجــراء.

ــه وأي استفســارات مهمــة أخــرى قــد تتطلــب مــن اإلدارة  3.1.2. مراجعــة عقــد تعييــن المدقــق الخارجــي، وخطــة عمل
التنفيذيــة العليــا للمجموعــة فيمــا يتعلــق بالســجالت المحاســبية أو الحســابات الماليــة أو أنظمــة الرقابــة وردود وتعليقــات 

ــة. اإلدارة التنفيذي

ــا،  ــب الحســابات، والتنســيق بينهم ــال مراق ــة أعم ــة بالمجموعــة، ومتابع ــة الداخلي ــال الرقاب ــى أعم 3.1.3. اإلشــراف عل
ــر المحاســبة  ــا لمعايي ــة وفق ــر المالي ــق وإعــداد التقاري ــي التدقي ــة ف ــق أفضــل النظــم العالمي ــا بتطبي ــن التزامهم ــد م والتأك
والتدقيــق الدوليــة IFRS/IAS(( و)ISA( ومتطلباتهــا، والتحقــق مــن اشــتمال تقريــر مراقــب الحســابات، علــى إشــارة 
IFRS/( صريحــة عمــا إذا كان قــد حصــل علــى كل المعلومــات الضروريــة، ومــدى التــزام المجموعــة بالمعاييــر الدولــي

ــة)ISA(  أم ال. ــاً لمعاييــر التدقيــق الدولي ــد أجــري وفق IAS( ، ومــا إذا كان التدقيــق ق

3.1.4. اإلشــراف علــى اســتقاللية وموضوعيــة المدققيــن الخارجييــن ومتابعتهــم ومناقشــة طبيعــة التدقيــق وفعاليتــه ونطاقه 
 .)IFRS( ومعاييــر التقاريــر الماليــة الدوليــة )ISA( وفــق معاييــر التدقيــق الدوليــة

ــك  ــة والحســابات، وكذل ــر المالي ــي التقاري ــة مدرجــة أو ســيتم تضمينهــا ف ــر عادي 3.1.5. مناقشــة أي مســائل مهمــة وغي
التدقيــق فــي أي قضايــا يثيرهــا الرئيــس المالــي للمجموعــة أو الشــخص الــذي يتولــى واجباتــه، أو مســؤول االمتثــال، أو 
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ــن. ــن، أو الخارجيي ــن الداخليي المدققي

3.1.6. مراجعــة خطــة عمــل المدقــق الخارجــي، وكذلــك خطــاب التعييــن وأي توضيحــات رئيســية قــد يطلبهــا مــن اإلدارة 
العليــا فيمــا يتعلــق بالســجالت المحاســبية والحســابات الماليــة.

3.1.7. ضمــان التنســيق بيــن المدققيــن الداخلييــن والخارجييــن، كلمــا لــزم األمــر، والــرد فــي الوقــت المناســب مــن قبــل 
مجلــس اإلدارة علــى أي استفســارات ومســائل يثيرهــا المدققــون الخارجيــون فــي الرســائل أو التقاريــر.

 
3.1.8. اإلشــراف علــى دقــة وترابــط البيانــات الماليــة والتقاريــر الســنوية ونصــف الســنوية والربــع ســنوية ومراجعــة هــذه 
البيانــات والتقاريــر مــع الموظفيــن المعنييــن الذيــن أعدوهــا ضمــن جــدول زمنــي محــدد بمــا يتوافــق مــع أنظمــة هيئــة قطــر 

لألســواق الماليــة وبورصــة قطــر وأي أنظمــة آخــرى. يجــب أن يكــون التركيــز علــى مــا يلــي بشــكل خــاص: 

أي تغييرات في السياسات المحاسبية والممارسات ذات الصلة بالحساب؛  أ. 
الجوانب الخاضعة ألحكام تقديرية صادرة عن اإلدارة التنفيذية العليا؛  ب. 

التعديالت الجوهرية الناتجة عن التدقيق؛  ج. 
االهتمامات واستمرار العمل بنجاح؛  د. 

التقيد بالمعايير المحاسبية؛  ه. 
التقيد بقواعد اإلدراج في »السوق«؛ و  و. 

االمتثال لقواعد اإلفصاح والمتطلبات األخرى المتعلقة بإعداد التقرير المالي.  ز. 

التأكد من قيام المدقق الخارجي بتقديم بيان رسمي مكتوب يحدد جميع العالقات بينه وبين المجموعة.  .3.1.9

3.1.10. التنسيق مع مجلس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية العليا لمقابلة المدققين الخارجيين.

3.1.11. تقديــم الــرد الســريع إلــى مجلــس اإلدارة علــى االستفســارات والمســائل المثــارة فــي خطابــات أو تقاريــر المدققيــن 
الخارجيين.

3.1.12. حــل أي خالفــات بيــن اإلدارة والمدقــق الخارجــي و/أو المدقــق الداخلــي فيمــا يتعلــق بالتقاريــر الماليــة والرقابــة 
الداخليــة وقضايــا االمتثــال.

3.1.13. مراجعة السياسات واإلجراءات المالية والمحاسبية للمجموعة وإبداء الرأي والتوصية بشأنها للمجلس.

نظام الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر  .3.1

3.1.1. وضــع ومراجعــة سياســات المجموعــة بشــأن إدارة المخاطــر بشــكل دوري، أخــذا فــي االعتبــار أعمــال المجموعة، 
ومتغيــرات الســوق، والتوجهــات االســتثمارية والتوســعية للمجموعة.

3.1.2. اإلشراف على البرامج التدريبية الخاصة بإدارة المخاطر التي تعدها المجموعة، والترشيح لها.
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3.1.3. إعــداد التقاريــر الدوريــة الخاصــة بالمخاطــر وإدارتهــا بالمجموعــة ورفعهــا للمجلــس – فــي الوقــت الــذي يحــدده 
– متضمنــة توصياتهــا، وإعــداد التقاريــر الخاصــة بمخاطــر محــددة بنــاًء علــى تكليــف مــن المجلــس أو رئيســه.

3.1.4. مناقشــة نظــام الرقابــة الداخليــة مــع اإلدارة والتأكــد مــن أن اإلدارة تــؤدي واجباتهــا نحــو تطويــر أنظمــة رقابــة 
داخليــة فعالــة.

3.1.5. مراجعــة نتائــج التحقيقــات األساســية فــي مســائل الرقابــة الداخليــة الموكلــة مــن قبــل مجلــس اإلدارة أو التــي بدأتهــا 
لجنــة التدقيــق والمخاطــر والتــي وافــق عليهــا مجلــس اإلدارة.

التنســيق بيــن مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة العليــا والمدقــق الداخلــي والمدقــق الخارجــي.، وإمكانيــة الوصــول   .3.1.6
إلــى المــوارد المطلوبــة، واإلشــراف علــى فعاليــة الرقابــة الداخليــة.

3.1.7. مراجعة أنظمة الرقابة المالّية والداخلّية وإدارة المخاطر.

3.1.8. تلقــي تقاريــر مــن التدقيــق الداخلــي أو الرئيــس المالــي للمجموعــة بشــأن أي احتيــال، ســواء كانــت مــواد تتضمــن 
اإلدارة أو موظفيــن آخريــن لهــم دور فــي الرقابــة الداخليــة للمجموعــة.

عملية التدقيق الداخلي  .3.2

3.2.1. تعيين التدقيق الداخلي للمجموعة، واإلشراف على عملهم ومخرجاتهم.
ــكل  ــالت والهي ــة والمؤه ــف والموازن ــة التوظي ــطة وعملي ــط واألنش ــن، الخط ــن الداخليي ــع المدققي ــة م 3.2.2. المراجع

ــي. ــق الداخل ــي للتدقي التنظيم

التأكــد مــن عــدم وجــود قيــود أو تحديــد غيــر مبــرر علــى عمــل إدارة التدقيــق الداخلــي للمجموعــة، فضــال وصــول   .3.2.3
التدقيــق الداخلــي لســجالت المجموعــة والوثائــق واألفــراد عنــد االقتضــاء فــي أداء مهامهــم.

3.2.4. مناقشة، عند الحاجة، نظام الرقابة الداخلية مع المدققين الداخليين.

التأكــد مــن اســتقاللية عمليــة التدقيــق الداخلــي والمحافظــة عليهــا مــن خــالل الهيــكل التنظيمــي للمجموعــة ووســائل   .3.2.5
أخرى.

3.2.6. الموافقــة علــى الخطــة الســنوية، وجميــع التغييــرات الرئيســية علــى الخطــة. مراجعــة أداء نشــاط التدقيــق الداخلــي 
الربــع ســنوي بنــاًء علــى خطتــه.

3.2.7. اإلشراف والتأكد من استقاللية وموضوعية المدققين الداخليين.
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ــا  ــجالت وغيره ــات والس ــع المعلوم ــن، وأن جمي ــن الداخليي ــات المدققي ــتجيب لتوصي ــن أن اإلدارة تس ــد م التأك  .3.2.8
مــن المتطلبــات التــي يحتاجهــا المدققيــن الداخلييــن والضروريــة ألداء مهامهــم متاحــة لهــم مــن قبــل اإلدارة وبــدون أيــة 

ــات. صعوب

تقييــم العمــل الــذي يقــوم بــه المدققــون الداخليــون فــي المجــاالت الحساســة مثــل تضــارب المصالــح، واالمتثــال   .3.2.9
لقواعــد ســلوك المجموعــة، ومــا إلــى ذلــك.

عمليات مراقبة االمتثال للقوانين واللوائح  .3.3

3.3.1. اإلشــراف علــى امتثــال المجموعــة للوائــح بورصــة قطــر وهيئــة قطــر لألســواق الماليــة وجميــع القوانيــن واللوائــح 
ــول بها. المعم

التأكــد مــن كفــاءة عمليــة االنضبــاط فــي الكشــف عــن تغييــرات والمخالفــات داخــل المجموعــة، وضمــان عــدم   .3.3.2
ــال ســليمة. ــر االمتث ــر اســتقالليتها وموضعيتهــا، وأن تقاري وجــود أي عوامــل مــن شــأنها أن تؤث

3.3.3. اإلشراف على التزام المجموعة بقواعد السلوك المهني.
ــس اإلدارة بشــكل  ــا مجل ــي فوضه ــات الت ــات والصالحي ــة بهــذه الواجب ــق قواعــد العمــل المتعلق التأكــد مــن تطبي  .3.3.4

مناســب.
3.3.5. مراجعــة فعاليــة نظــام مراقبــة االلتــزام للقوانيــن واللوائــح ونتائــج التحقيــق والمتابعــة بمــا فــي ذلــك اإلجــراءات 

التأديبيــة فــي حــال عــدم االلتــزام.

3.3.6. مراجعة إيصال وتنفيذ قواعد األخالق والسلوك المهني لموظفي المجموعة ومراقبة االلتزام بها.
3.3.7. مراجعة التقرير السنوي لحوكمة الشركات، وفقاً للمتطلبات التنظيمية.

آلية اإلبالغ عن المخالفات  .3.4

ــا أن يقدمــوا بالغــات ســرية عــن شــكوكهم حــول بعــض  ــي المجموعــة مــن خالله 3.4.1. وضــع قواعــد يمكــن لموظف
القضايــا المثيــرة للريبــة فــي التقاريــر الماليــة أو الرقابــة الداخليــة أو أي قضيــة أخــرى، وضمــان وجــود ترتيبــات مناســبة 
ــا بســرية  ــالغ الموظــف محفوًظ ــى ب ــه، يجــب أن يبق ــا. وعلي ــات مســتقلة ونزيهــة حــول هــذه القضاي ــح إجــراء تحقيق تتي

ــا مــن أي ردود فعــل ســلبية أو ضــرر وأن تطــرح مثــل هــذه القواعــد علــى المجلــس للموافقــة عليهــا. ومحمًي

المسؤوليات األخرى  .3.5

3.5.1. إدارة التحقيق الخاصة واإلشراف عليها بتكليف من المجلس.
ــس  ــة مجل ــب موافق ــى طل ــة إل ــاق ســنوًيا، باإلضاف ــال للميث ــة االمتث ــة ومراجع ــاءة أداء اللجن ــم كف ــة وتقيي 3.5.2. مراجع

ــة. ــات التنظيمي ــا للمتطلب ــدة وفًق ــالت الجدي ــر التعدي ــدت، ونش ــرات إن وج ــدوث أي تغيي ــال ح ــي ح اإلدارة ف
3.5.3. االستعانة باستشارات خارجية مستقلة لمساعدة اللجنة على تولي مسؤولياتها، عند اللزوم.

3.5.4. مراجعــة تعامــالت المجموعــة مــع األطــراف ذات العالقــة ومــدى خوضهــا والتزامهــا بالضوابــط الخاصــة بتلــك 
المعامــالت.
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3.5.5. دراسة أي مسألة يحددها المجلس.

4. مسؤوليات اإلبالغ الخاصة باللجنة

4.1. تقديم تقارير منتظمة إلى مجلس اإلدارة حول جميع أنشطة لجنة التدقيق والمخاطر والتوصيات ذات الصلة.
مراجعــة وتقييــم مــدى كفايــة ميثــاق لجنــة التدقيــق والمخاطــر بشــكل دوري، وطلــب موافقــة مجلــس اإلدارة علــى   .4.2
ــة  ــون الشــركات التجاري ــاق، والتأكــد مــن اإلفصــاح المناســب حســبما يقتضــي قان ــى هــذا الميث ــرات المقترحــة عل التغيي

ــح. ــم )11( لســنة 2015 أو اللوائ الصــادر رق

ــؤولياتها وأي  ــة ومس ــة اللجن ــح تركيب ــاهمين يوض ــنوي للمس ــر س ــع تقري ــم رف ــة، يت ــات التنظيمي ــاة المتطلب 4.3. مراع
ــة. ــات الرقابي ــن الجه ــة م ــرى مطلوب ــات أخ معلوم

ــة للمجموعــة وفيمــا  ــة الداخلي ــة الرقاب ــق بكفاي ــا يتعل ــة فيم ــة العامــة عــن آراء اللجن ــر ســنوي للجمعي ــم تقري تقدي  .4.4
يتعلــق بــأي نشــاط آخــر ضمــن ســلطات اللجنــة. يجــب علــى مجلــس اإلدارة االحتفــاظ بنســخ كافيــة مــن هــذا التقاريــر فــي 

ــاء االجتمــاع. ــر أثن ــراءة التقاري مكاتــب المجموعــة للمســاهمين ويجــب ق

مراجعة أي تقارير أخرى عن قضايا المجموعة التي تتصل باللجنة.  .4.5
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5. تنظيم اللجنة

تشكيل اللجنة  .5.1

5.1.1. تتكون اللجنة من ثالثة أعضاء على األقل، ويتم تعيين األعضاء من قبل المجلس.

ــار  ــي اختي ــل، ويراعــى ف ــى األق ــن عل ــة اثني ــس المســتقلين وعضوي ــة برئاســة أحــد أعضــاء المجل 5.1.2. تتكــون اللجن
ــة. ــة لممارســة اختصاصــات اللجن ــرة الالزم ــم الخب ــر فيه ــتقلين، وأن تتواف ــم مس ــون أغلبيته ــة أن يك أعضــاء اللجن

5.1.3. يصدر المجلس قراراً بتسمية رئيس وأعضاء اللجنة.

5.1.4. في حالة غياب رئيس اللجنة، يمكنه تعيين عضو آخر في اللجنة ليكون نائًبا للرئيس.

5.1.5. أال يكون قد سبق ألي من األعضاء تدقيق حسابات المجموعة خالل السنتين السابقتين.

5.1.6. ال يجوز لرئيس مجلس اإلدارة أن يكون عضواً في اللجنة.

5.1.7. يحضــر تولــي رئاســة أكثــر مــن لجنــة مــن اللجــان التــي يشــكلها المجلــس، وال يجــوز الجمــع بيــن رئاســة لجنــة 
التدقيــق والمخاطــر وعضويــة أي لجنــة أخــرى.

مدة العضوية  .5.2

ــة  ــالث ســنوات قابل ــا ث ــدة أقصاه ــس وســتكون لم ــا المجل ــي يقضيه ــدة الت ــع الم ــن م ــة بالتزام 5.2.1. ستســتمر العضوي
ــدة خمــس ســنوات. ــد تســتمر لم ــى، ق ــس األول ــرة المجل ــط. باســتثناء فت ــة واحــدة فق ــدة إضافي ــد لم للتجدي
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6. العضوية

6.1. المؤهالت والمتطلبات

6.1.1. يجــب أن يكــون أعضــاء اللجنــة علــى علــم بالمســائل المعروضــة عليهــم، ولديهــم المؤهــالت المناســبة والخبــرة 
المهنيــة ذات الصلــة، ولديهــم وعــي شــامل بــأدوار ومســؤوليات أعضــاء مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة. يجــب أن تكــون 

اللجنــة قــادرة علــى تخصيــص الوقــت الكافــي لمهامهــم كأعضــاء فــي هــذه اللجنــة.

6.2. الترشيح

6.2.1. يقوم المجلس بتعيين أعضاء اللجنة.

ــق مــع القواعــد  ــكل شــفافية وبمــا يتطاب ــق إجــراءات رســمية وصارمــة وب ــة وف ــات اللجن ــم ترشــيحات وتعيين تت  .6.2.2
ــع  ــة لجمي ــة المتســاوية والعادل ــان المعامل ــك، وألغــراض الشــفافية، ولضم ــى ذل ــا. عــالوة عل ــارف عليه ــح المتع واللوائ

ــم. ــار المرشــحين وانتخابه ــة اختي ــا عــن عملي ــس مســؤوالً حصرًي المرشــحين، ســيكون المجل

استقالة واستبدال أعضاء اللجنة  .6.3

6.3.1. يصبح منصب عضو اللجنة شاغراً:

إذا استقال العضو أو توفى. أ . 
ب .  إذا أصبح الشخص غير قادراً على القيام بأعمال المنصب.

إذا كان الشــخص قــد تغيــب عــن ثالثــة )3( اجتماعــات متتاليــة، أو أربــع اجتماعــات غيــر متتاليــة دون عــذر يقبلــه  ت . 
المجلــس أعتبــر مســتقيالً.

ــس  ــك بتســليم إشــعار خطــي لرئي ــة، وذل ــة اللجن ــن عضوي ــة االســتقالة م ــن أعضــاء اللجن 6.3.2. يجــوز ألي عضــو م
المجلــس ورئيــس اللجنــة، وتصبــح االســتقالة ســارية المفعــول اعتبــاراً مــن تاريــخ تســليم اإلشــعار، إال إذا حــدد اإلشــعار 

وقتــاً الحقــاً لتنفيــذ االســتقالة.

6.3.3. فــي حالــة خلــو مقعــد باللجنــة ألي ســبب مــن األســباب، يقــوم مجلــس اإلدارة بتعييــن عضــو جديــد، وليكمــل المــدة 
المتبقيــة اخــذاً فــي االعتبــار الشــروط الواجــب توافرهــا فــي عضــو اللجنــة.

المكافآت  .6.4

ــا  ــكل التعويضــات والمزاي ــة هي ــا لتوصي ــاع وفًق ــى أســاس كل اجتم ــآت عل ــة مكاف ــس وأعضــاء اللجن ــى رئي يتلق  .6.4.1
ــة العامــة. ــل الجمعي ــا مــن قب ــة عليه ــآت والموافق ــة الترشــيحات والمكاف المقدمــة مــن لجن
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رئيس اللجنة  .6.5

6.5.1. يصــدر المجلــس قــراراً بتســمية رئيــس اللجنــة، ويتولــى رئيــس اللجنــة اإلشــراف علــى انجــاز اللجنــة لمهامهــا 
وعلــى وجــه الخصــوص مــا يلــي:

أ . دعــوة اللجنــة النعقــاد وتحديــد وقــت وتاريــخ ومــكان كل اجتمــاع مــن اجتماعــات اللجنــة وجــدول األعمــال وذلــك بعــد 
التنســيق مــع أعضــاء اللجنــة.

ب . رئاسة اجتماعات اللجنة، ورفع نتائج أعمالها وتوصياتها إلى المجلس.

ت . اإلشــراف علــى اعــداد تقاريــر دوريــة عــن أنشــطة اللجنــة بالتنســيق مــع أميــن ســر اللجنــة وعرضهــا علــى اللجنــة 
تمهيــداَ لرفعهــا للمجلــس.

ث . يجــب علــى رئيــس اللجنــة أو مــن ينــوب عنــه مــن أعضــاء اللجنــة حضــور الجمعيــات العامــة لإلجابــة عــن أســئلة 
المســاهمين.

ج . تمثيل اللجنة أمام المجلس وأي جهة أخرى تستدعي ذلك.

أمين سر اللجنة  .6.6

ــى  ــن المجموعــة عل ــاً لهــا مــن بيــن موظفي ــن أمين ــة تعيي ــة، ويمكــن للجن ــة اللجن ــى أميــن ســر المجلــس أمان 6.6.1. يتول
أن تتوافــر فيــه المتطلبــات المناســبة للمنصــب حســب مــا نــص عليــه نظــام حوكمــة الشــركات الصــادر عــن هيئــة قطــر 
لألســواق الماليــة، وتكــون مهامــه ومســؤولياته متعلقــة بتوثيــق اجتماعــات اللجنــة واعــداد محاضــر لهــا تتضمــن مــا دار 
ــج  ــة ونتائ ــرارات اللجن ــق ق ــه، وتوثي ــه وانتهائ ــت بدايت ــاع وتاريخــه ووق ــكان االجتم ــان م ــداوالت، وبي ــن نقاشــات وم م
التصويــت، وحفظهــا فــي ســجل خــاص ومنظــم، وتدويــن أســماء األعضــاء الحاضريــن والتحفظــات التــي أبدوهــا – ان 

ــن. ــع األعضــاء الحاضري ــع هــذه المحاضــر مــن جمي وجــدت – وتوقي

ــل  ــك قب ــاع، وذل ــة باالجتم ــات المتعلق ــق والمعلوم ــال والوثائ ــدول األعم ــة األعضــاء بج ــر اللجن ــن س ــزود أمي ي  .6.6.2
ــاع. ــخ االجتم ــن تاري ــل م ــى األق أســبوعين عل

6.6.3. يبلغ أمين السر اللجنة بمواعيد االجتماعات خالل فترة كافية.

6.6.4. يتولى أمين سر اللجنة مسؤولية تأدية جميع المهام األخرى الموكلة اليه من قبل اللجنة.

6.6.5. ال يحق ألمين سر اللجنة المشاركة في أي من قرارات اللجنة أو التصويت عليها.
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7. عقد االجتماعات

7.1. عدد االجتماعات

7.1.1. تجتمــع لجنــة التدقيــق والمخاطــر مــرة كل شــهرين، ســت )6( مــرات فــي الســنة علــى األقــل، ويجــب أن تتزامــن 
مــع تواريــخ إصــدار التقاريــر الماليــة للمجموعــة. وتحفــظ محاضــر اجتماعاتهــا. ويمكــن عقــد االجتمــاع عبــر مكالمــات 

هاتفيــة أو عبــر الفيديــو، وفــي هــذه الحالــة تعــد المشــاركة فــي هــذه االجتماعــات كالحضــور الشــخصي فــي االجتمــاع.
ــي أو  ــق الداخل ــب المدق ــى طل ــاء عل ــة، بن ــس اللجن ــة رئي ــة، وبموافق ــك المجدول ــر تل ــد اجتماعــات غي 7.1.2. يجــوز عق
المدقــق الخارجــي أو الرئيــس التنفيــذي أو أي عضــو آخــر مــن اإلدارة التنفيذيــة العليــا أو بنــاء علــى طلــب مجلــس اإلدارة.

7.1.3. تجتمع اللجنة مع المدققين الخارجيين مرة واحدة على األقل كل عام.

الدعوة لعقد االجتماعات وجدول األعمال  .7.2

ــال  ــي جــداول أعم ــة ف ــع المســائل ذات الصل ــة جمي ــان تغطي ــكل عــام لضم ــل ســنوية ل ــة خطــة عم 7.2.1. تضــع اللجن
ــة المناســبة للمســائل المنصــوص عليهــا مــن قبــل المجلــس  االجتماعــات للعــام. يجــب أن تضمــن الخطــة الســنوية تغطي
ويجــب االهتمــام بالمســائل األكثــر أهميــة كل عــام بينمــا يمكــن التعامــل مــع األمــور األخــرى علــى أســاس التنــاوب علــى 

ــا للخطــة الســنوية. مــدى فتــرة ثــالث ســنوات. يتــم تحديــد عــدد ومــدة االجتماعــات وجــداول األعمــال وفًق

ــى أعضــاء  ــل كل اجتمــاع عل ــت كاف قب ــي وق ــع جــدول أعمــال مفصــل مــع المســتندات الداعمــة ف 7.2.2. يجــب توزي
ــن. ــن اآلخري ــة والمدعوي اللجن

7.2.3. يجــب أن يكــون األعضــاء علــى اســتعداد الجتماعــات اللجنــة، لتقديم أراء مناســبة وبناءة بشــأن المســائل المطروحة 
للمناقشة.

ــود التــي تمــت  ــوب بشــأن البن ــم أي توضيــح مطل ــة لتقدي ــذي للمجموعــة اجتماعــات اللجن 7.2.4. يحضــر الرئيــس التنفي
مناقشــتها، ولــن يكــون لــه حــق التصويــت علــى أي قــرار مــن قــرارات اللجنــة.

7.2.5. يحــق للجنــة، مــن خــالل الرئيــس التنفيــذي للمجموعــة أو مباشــرة، دعــوة أي مــن المــدراء التنفيذييــن والمدققيــن 
الخارجييــن والمدققيــن الداخلييــن و/أو غيرهــم لحضــور االجتماعــات وتقديــم المعلومــات ذات الصلــة، حســب الضــرورة.

ــة عــدم  ــه. فــي حال ــة عــن االجتمــاع، يرشــح الرئيــس أحــد األعضــاء ليحــل مكان ــاب رئيــس اللجن 7.2.6. فــي حــال غي
ــة التدقيــق والمخاطــر الحاضــرون بتعييــن رئيــس بديــل يكــون مؤهــالً بشــكل مناســب  ــة ذلــك، يقــوم أعضــاء لجن إمكاني

ــق والمخاطــر. ــة التدقي لرئاســة لجن

ــل  ــى األعضــاء قب ــة، إل ــاع اللجن ــة باجتم ــواد أخــرى ذات صل ــال، وأي م 7.2.7. يجــب إرســال الدعــوة وجــدول األعم
ــاع. ــن االجتم أســبوعين م
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7.2.8. يجــوز لعضــو مــن أعضــاء اللجنــة دعــوة أحــد الحاضريــن، ولكنــه عليــه إبــالغ الرئيــس وأعضــاء اللجنــة اآلخريــن 
قبــل يوميــن علــى األقــل.

7.2.9. يمكــن لعضــو مــن أعضــاء اللجنــة أن يطلــب عقــد اجتمــاع مــع إشــعار مناســب لألعضــاء اآلخريــن. يجــوز للجنــة 
أن تجتمــع بشــكل منفصــل مــع كل مــن المدققيــن الداخلييــن والمدققيــن الخارجييــن حســب الطلــب.

7.2.10. يحــق أيًضــا للرئيــس التنفيــذي للمجموعــة والرئيــس المالــي والمدققيــن الخارجييــن والمدققيــن الداخلييــن طلــب 
عقــد اجتمــاع عنــد الضــرورة، بشــرط موافقــة رئيــس لجنــة التدقيــق.

النصاب القانوني  .7.3

ال يكون انعقاد اجتماع اللجنة صحيحاً إال بحضور الرئيس وأغلبية األعضاء.

القرارات  .7.4

7.4.1. تتخــذ لجنــة التدقيــق والمخاطــر قراراتهــا باألغلبيــة ألعضــاء اللجنــة. فــي حالــة تســاوي األصــوات، يكــون للرئيــس 
ــة الموضــوع  ــاً مناقش ــد األعضــاء خطي ــب أح ــم يطل ــا ل ــر م ــا بالتمري ــذ قراراته ــة أن تتخ ــن للجن ــي. يمك صــوت إضاف

المتــداول فــي االجتمــاع.

ــا أو بالبريــد اإللكترونــي( مــن قبــل أغلبيــة أعضــاء اللجنــة  ــا )فعلًي 7.4.2. يصــدر القــرار إذا تمــت الموافقــة عليــه خطًي
ويتــم تســجيل جميــع القــرارات المعتمــدة فــي محاضــر االجتماعــات التاليــة.

الحصول على المعلومات  .7.5

تتمتــع اللجنــة، أثنــاء أدائهــا لمهامهــا - بالشــكل المناســب - بإمكانيــة الحصــول علــى ســجالت المجموعــة وأي مســتندات، أو 
تقاريــر، أو مــواد، أو معلومــات أخــرى )فيمــا يتعلــق بوظائفهــا( فــي حــوزة أي موظــف أو مستشــار خارجــي للمجموعــة.

محضر االجتماع  .7.6

ــود العمــل فــي خــالل  ــم هــذه المحاضــر مــع جــدول بن ــة وتعمي ــاظ بــكل محاضــر اجتماعــات اللجن 7.6.1. يجــب االحتف
ــة. ــام عمــل بعــد اجتمــاع اللجن خمســة )5( أي

7.6.2. يتم تعيين أمين سر لجنة التدقيق والمخاطر وتسجيل محاضر كل اجتماع.
7.6.3. سيتم تقديم إشعارات إلى األطراف المعنية وفًقا للقوانين واللوائح والممارسات المعمول بها.

وسائل االجتماع  .7.7

قد تجتمع اللجنة شخصًيا أو عبر الهاتف أو عبر الفيديو.
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8. حل النزاعات

8.1.1. فــي حالــة وجــود أي نــزاع بيــن أعضــاء اللجنــة أو اختــالف فــي تفســير قواعــد الميثــاق، يكــون مجلــس اإلدارة هــو 
الســلطة الحاكمــة. يجــب أن يكــون قــرار مجلــس اإلدارة المتخــذ نهائًيــا.

8.1.2. فــي حالــة وجــود أي خــالف بيــن توصيــات اللجنــة وقــرار مجلــس اإلدارة، بمــا فــي ذلــك عندمــا يرفــض مجلــس 
ــل  ــح بالتفصي ــذي يوض ــة ال ــر الحوكم ــي تقري ــان ف ــدار بي ــس اإلدارة بإص ــى مجل ــب عل ــة، يج ــات اللجن اإلدارة توصي

ــة. ــة التوصي ــدم متابع ــس اإلدارة بع ــرار مجل ــباب وراء ق ــات واألس التوصي

9. تقييم أداء اللجنة

ستقدم اللجنة توصيات إلى مجلس اإلدارة سنوًيا، فيما يتعلق بعملية تقييم األداء الذاتي لتقييم للجنة.
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10. المالحق 

ملحق 1: نموذج تعديل الُكتيب  .10.1

 
التعديل صادر بواسطة

تــم قبــول / رفــض التعديــل 
)*( بواســطة  

تــم قبــول / رفــض التعديــل 
)*( بواســطة  

        )االسم(                     )التوقيع(                   )اإلدارة(                       )التاريخ(
القسم/األقسام والفقرة/الفقرات 

المقترح تعديلها
أسباب التعديل

نص التعديل المقترح  )يرجى إرفاق صفحات إضافية إن لزم(
أسباب الرفض

تم تحديث النموذج 
اإللكتروني بواسطة

تم توزيع التعديالت بواسطة


