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ميثاق لجنة التدقيق والمراجعة
يهدف و�صع هذا امليثاق اإىل حتديد دور وم�صوؤولية و�صالحية اللجنة والإطار العام لعملها فـي جمعية البنوك 

من حيث:
تعريف اللجنة.. 1
ت�صكيلة اللجنة واجتماعاتها.. 2
املهام وامل�صوؤوليات.. 3
�صالحيات اللجنة.. 4

أواًل: تعريف اللجنة والهدف من الميثاق.
هي جلنة  تتمتع بال�صتقاللية املهنية يتم ت�صكيلها من اأع�صاء جمل�س الإدارة / الهيئة العامة لتعزيز دور املجل�س 
فـي اأداء دوره من خالل املراجعة الفاعلة لأنظمة الرقابة وال�صبط الداخلي ومراقبة مدى فاعلية التدقيق على 
بالتاأكد من م�صداقية  املتعلقة  اإ�صافة ملهامها  التدقيق اخلارجي،  اأو  الداخلي  التدقيق  �صواء  اأعمال اجلمعية 

البيانات املالية واملراجعة ال�صاملة للقوائم املالية.
كما وتتمتع اللجنة بال�صالحيات الكافـية لتمكينها من حتقيق اأهدافها املوكلة اإليها.

ثانيًا: تشكيلة اللجنة واجتماعاتها:
عضوية اللجنة:

ينتخب املجل�س من بني اأع�صاء جمل�س الإدارة / الهيئة العامة جلنة التدقيق واملراجعة بحيث تتكون . 1
من ثالثة اأع�صاء وللمجل�س اأن يزيد عدد اأع�صائها ح�صب ما يراه منا�صبًا. 

يعاد ت�صكيل اللجنة مع اإعادة ت�صكيل جمل�س الإدارة ويجوز جتديد ع�صوية اأع�صاء اللجنة ملرة واحدة . 2
فقط.

يخ�ص�س الوقت واجلهد الكافـي لتنفـيذ املهام املوكلة للجنة.. 3
املكتبية . 4 الأعمال  اآلية  وبدوره يحدد  للجنة  رئي�س  تعيني  لها على  اجتماع  اأول  اللجنة وخالل  تتوافق 

للجنة بكافة تفا�صيلها وله ال�صتعانة ب�صكرتارية اجلمعية لذلك.
للجنة احلق فـي ا�صتدعاء خرباء من خارج اجلمعية اإن لزم الأمر ل�صمان اأداء مهامها على الوجه . 5

املقرر.
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اجتماعات اللجنة:
جتتمع اللجنة بدعوة من رئي�صها وتتخذ قراراتها باأغلبية عدد الأع�صاء.. 1
اإثبات حما�صر الجتماعات بالتعاون مع �صكرتارية اجلمعية ويرفع ن�صخة من . 2 اللجنة  يتوىل رئي�س 

حما�صر الجتماعات اإىل املجل�س لالإطالع واتخاذ ما يلزم من اإجراءات.
ثالثًا: المهام والمسؤوليات:

التقارير  خالل  من  والرقابي  الإ�صرافـي  اأدائه  فـي  اجلمعية  اإدارة  جمل�س  دور  تعزيز  فـي  اللجنة  دور  يتمثل 
والتو�صيات التي ترفعها اللجنة اإىل املجل�س وذلك من واقع اطالعها بالأدوار التالية:

التدقيق الداخلي:
حتديد الآلية والإجراءات املنا�صبة للقيام باأعمال التدقيق الداخلي فـي اجلمعية والإ�صراف املبا�صر . 1

على اأعمال واأن�صطة التدقيق الداخلي.
مراجعة املوازنات املر�صودة لأن�صطة التدقيق الداخلي بكافة اأ�صكاله والتو�صية به للمجل�س. . 2
التاأكد من قيام املراكز املعنية مبا يلزم ل�صتدراك املالحظات الواردة فـي التقارير.. 3
تر�صيح تعيني املدقق الداخلي.. 4

التدقيق الخارجي:
نظام . 1 فـي  املحددة  الإجراءات  وفق  للجمعية  اخلارجي  املدقق  مع  والتعاقد  اختيار  على  الإ�صراف 

عليها،  التفاق  مت  التي  ال�صروط  وفق  الإدارة  جمل�س  اإىل  باعتماده  والتو�صية  وامل�صرتيات،  اللوازم 
ومراجعة ال�صروط التي يتم التفاق عليها للبدء بعملية التدقيق مبا فـي ذلك الأتعاب املهنية.

الإ�صراف على عمل املدقق اخلارجي وحتديد نطاق عمله ومراجعة مدى �صمولية التدقيق اخلارجي . 2
وعدم  اخلارجي  املدقق  عمل  ا�صتقاللية  على  احلفاظ  من  والتاأكد  اجلمعية  واأن�صطة  اأعمال  لكافة 

وجود اأية معيقات حتول دون قيامه بعمله والتاأكد من تقدمي كافة الت�صهيالت الالزمة لذلك.
مراجعة التقارير املالية املرحلية وال�صنوية قبل اإ�صدارها ومدى مالئمة الأ�صاليب املحا�صبية املتبعة . 3

واقرتاح اأية تعديالت ومراجعة املالحظات الواردة فـي تقارير التدقيق اخلارجي والتاأكد من قيام 
الإدارة التنفـيذية باتخاذ الإجراءات املالئمة لت�صويبها.

أخرى:
التاأكد من التزام اجلمعية باأنظمتها النافذة واملعتمدة.. 1
درا�صة اأي مو�صوع يعر�س عليها من جمل�س الإدارة ورفع التو�صيات املنا�صبة بخ�صو�صه.. 2
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رابعًا: صالحيات اللجنة:
متار�س اللجنة �صالحياتها من التفوي�س املمنوح لها من جمل�س الإدارة ولديها ال�صالحيات الكاملة . 1

للو�صول اإىل جميع اأن�صطة اجلمعية، وال�صجالت وملفات احلا�صوب وموظفـي وممتلكات اجلمعية.
الجتماع مع الإدارة التنفـيذية للجمعية عند احلاجة. . 2

و�صيتم ا�صتعرا�س هذا امليثاق   ،2013/12/11 متت املوافقة على هذا امليثاق من قبل جمل�س الإدارة بتاريخ 
�صنويًا للتاأكد من ا�صتمرار التحديث والتطوير.


