
 

 

 

 

 الئحة عمل لجىة المراجعة

 :تكىيه لجىة المراجعة  -أ

حشكم نضُت انًشاصؼت بمشاس يٍ انضًؼٛت انؼايت انؼادٚت نهششكت يٍ رالرت أػضاء يٍ انًساًٍْٛ أٔ يٍ  -1

غٛشْى، ػهٗ أٌ ٚكٌٕ يٍ بُٛٓى ػضٕ يسخمم ػهٗ األلم، ٔأٌ ال حضى ا٘ يٍ أػضاء يضهس اإلداسة 

 .انخُفٛزٍٚٛ، ٔأٌ ٚكٌٕ يٍ بُٛٓى يخخض بانشؤٌٔ انًانٛت ٔانًغاسبٛت

أٔ كاٌ ٚؼًم خالل انسُخٍٛ انًاضٛخٍٛ فٙ اإلداسة انخُفٛزٚت أٔ انًانٛت نهششكت، أٔ نذٖ  ال ٚضٕص نًٍ ٚؼًم -2

 .يشاصغ عساباث انششكت أٌ ٚكٌٕ ػضٕاَ فٙ نضُت انًشاصؼت

 :مهام اللجىة -ب

حخخض نضُت انًشاصؼت بًشالبت أػًال انششكت ٔانخغمك يٍ ساليت َٔضاْت انخماسٚش ٔانمٕائى انًانٛت، ٔأَظًت 

 :انذاخهٛت فٛٓا، ٔرنك ػهٗ انٕصّ انخانٙ انشلابت

 

 :التقارير المالية: أوالا 

دساست انمٕائى انًانٛت األٔنٛت ٔانسُٕٚت نهششكت لبم ػشضٓا ػهٗ يضهس اإلداسة، ٔإبذاء سأٚٓا ٔحٕطٛاحٓا فٙ  -1

 .شؤَٓا نضًاٌ َضاْخٓا ٔػذانخٓا ٔشفافٛخٓا

إرا كاٌ حمشٚش يضهس اإلداسة ٔانمٕائى انًانٛت نهششكت فًٛا  -بُاء ػهٗ طهب يضهس اإلداسة -إبذاء انشا٘ انفُٙ -2

ػادنت ٔيخٕاصَت ٔيفٕٓيت ٔحخضًٍ انًؼهٕياث انخٙ حخٛظ نهًساًٍْٛ ٔانًسخزًشٍٚ حمٛٛى انًشكض انًانٙ 

 .نهششكت ٔأدائٓا ًَٕٔرس ػًهٓا ٔإسخشاحٛضٛخٓا

 .دساست ا٘ يسائم يًٓت أٔ غٛش يؤنٕفت حخضًُٓا انخماسٚش انًانٛت -3

فٙ ا٘ يسائم ٚزٛشْا انًذٚش انًانٙ نهششكت أٔ يٍ ٚخٕنٗ يٓايّ أٔ يسؤٔل اإلنخضاو فٙ انششكت  انبغذ بذلت -4

 .أٔ يشاصغ انغساباث

 .انخغمك يٍ انخمذٚشاث انًغاسبٛت فٙ انًسائم انضْٕشٚت انٕاسدة فٙ انخماسٚش انًانٛت -5

 .اإلداسة فٙ شؤَٓادساست انسٛاساث انًغاسبٛت انًخبؼت فٙ انششكت ٔإبذاء انشا٘ ٔانخٕطٛت نًضهس  -6

 

 :المراجعة الداخلية: ثاوياا 

 .دساست ٔيشاصؼت َظاو انشلابت انذاخهٛت ٔانًانٛت ٔإداسة انًخاطش فٙ انششكت -1

 .دساست حماسٚش انًشاصؼت انذاخهٛت ٔيخابؼت حُفٛز اإلصشاءاث انخظغٛغٛت نهًهغٕظاث انٕاسدة فٛٓا -2



 

داسة انًشاصؼت انذاخهٛت فٙ انششكت نهخغمك يٍ حٕافش انشلابت ٔافششاف ػهٗ أداء ٔأَشطت انًشاصغ انذاخهٙ ٔإ -3

 .انًٕاسد انالصيت ٔفؼانٛخٓا فٙ أداء األػًال ٔانًٓاو انًُٕطت بٓا

 .انخٕطٛت نًضهس اإلداسة بخؼٍٛٛ يذٚش ٔعذة أٔ إداسة نهًشاصؼت انذاخهٛت أٔ انًشاصغ انذاخهٙ ٔإلخشاط يكافآحّ -4

 

 

 :مراجع الحساتات: ثالثاا 

داسة بخششٛظ يشاصؼٙ انغساباث ٔػضنٓى ٔحغذٚذ أحؼابٓى ٔحمٛٛى أدائٓى، بؼذ انخغمك انخٕطٛت نًضهس اإل -1

 .يٍ إسخمالنٓى ٔيشاصؼت َطاق ػًهٓى ٔششٔط انخؼالذ يؼٓى

انخغمك يٍ إسخمالل يشاصغ انغساباث ٔيٕضٕػٛخّ ٔػذانخّ، ٔيذٖ فؼانٛت أػًال انًشاصؼت، يغ األخز  -2

 .تفٙ اإلػخباس انمٕاػذ ٔانًؼاٚٛش راث انظه

يشاصؼت خطت يشاصغ عساباث انششكت ٔأػًانّ، ٔانخغمك يٍ ػذو حمذًّٚ أػًاالً فُٛت أٔ إداسٚت حخشس  -3

 .ػٍ َطاق أػًال انًشاصؼت، ٔإبذاء يشئٛاحٓا عٛال رنك

 .اإلصابت ػٍ إسخفساساث يشاصغ عساباث انششكت  -4

 .خز بشؤَٓادساست حمشٚش يشاصغ انغساباث ٔيالعظاحّ ػهٗ انمٕائى انًانٛت ٔيخابؼت يا أح -5

 

 :ضمان اإللتسام: راتعاا 

 .يشاصؼت َخائش حماسٚش انضٓاث انشلابٛت ٔانخغمك يٍ إحخار انششكت اإلصشاءاث انالصيت بشؤَٓا -1

 .انخغمك يٍ إنخضاو انششكت باألَظًت ٔانهٕائظ ٔانسٛاساث ٔانخؼهًٛاث راث انؼاللت -2

األطشاف راث انؼاللت، ٔحمذٚى يشئٛاحٓا عٛال يشاصؼت انؼمٕد ٔانخؼايالث انًمخشط أٌ حضشٚٓا انششكت يغ  -3

 .رنك إنٗ يضهس اإلداسة

سفغ يا حشاِ يٍ يسائم حشٖ ضشٔسة إحخار إصشاء بشؤَٓا إنٗ يضهس اإلداسة، ٔإبذاء حٕطٛاحٓا  -4

 .باإلصشاءاث انخٙ ٚخؼٍٛ إحخارْا

 
 الشروط الىاجة تىافرها في عضى اللجىة  -ج

 . ٚكٌٕ يٍ أػضاء يضهس اإلداسة انخُفٛزٍٚٛ أٌ ال -1

 . أٌ ٚكٌٕ نذّٚ إنًاو ٔيؼشفت بطبٛؼٛت أػًال انششكت -2

 .ٚضب أٌ ٚكٌٕ أعذ أػضاء انهضُت يخخض بانشؤٌٔ انًانٛت ٔانًغاسبٛت -3

 .ال ٚضٕص أٌ ٚكٌٕ سئٛس يضهس اإلداسة ػضٕاً فٙ نضُت انًشاصؼت -4

 
 : مدة اللجىة واإلعفاء مه عضىيتها  -د

 . ُت رالد سُٕاث يٛالدٚت حخضايٍ يغ دٔسة يضهس اإلداسة يذة انهض -1

 -:ٚخى إػفاء أ٘ ػضٕ يٍ أػضاء انهضُت بمشاس يٍ يضهس اإلداسة فٙ عانت -2

 طهب انؼضٕ إػفائّ يٍ ػضٕٚت انهضُت . 



 

  إساءة انؼضٕ نؼضٕٚخّ بانهضُت أٔ سٕء انخظشف انز٘ ٚؼخبشِ يضهس اإلداسة يضشاً بؤْذاف ٔسًؼت

 . ٔانهضُت بظفت خاطتانششكت بظفت ػايت 

  (.س)فمذ انؼضٕ أل٘ ششط يٍ انششٔط انٕاصب حٕافشْا فٙ ػضٕٚت انهضُت انًٕضغت فٙ انفمشة 

إرا شغش يمؼذ أعذ أػضاء انهضُت بسبب انٕفاة أٔ بسبب اإلسخمانت أٔ انؼضض أٔ اإلػفاء، ٚؼٍٛ يضهس اإلداسة  -3

ػضٕاً فٙ انًمؼذ انشاغش ػهٗ أٌ ٚؼشع ْزا انخؼٍٛٛ ػهٗ انضًؼٛت انؼايت نهًساًٍْٛ فٙ أٔل إصخًاع حال نٓا 

 . ػضٕٚت سهفّ ٔٚؼخبش انؼضٕ انًؼٍٛ فٙ انًمؼذ انشاغش يٕاطالً نًذة. إلػخًادِ

 

 
 : مكافأة أعضاء اللجىة -و
 

حخكٌٕ يكافؤة إػضاء انهضُت يٍ بذل عضٕس انضهساث أٔ انًكافؤة انزابخت أٔ كهًٛٓا، ٔرنك بُاء ػهٗ  -

 .حٕطٛت نضُت انًكافآث، ٔبًا ال ٚخضأص انغذٔد انمظٕٖ انًُظٕص ػهٛٓا َظاياً 
 .ٕعت نكم ػضٕ يٍ أػضاء انهضُتٚخضًٍ حمشٚش يضهس اإلداسة انسُٕ٘ بٛاٌ انًكافآث انًًُ -

 
 أسلىب عمل اللجىة -ز
  

 . حخخاس انهضُت سئٛساً نٓا فٙ أٔل إصخًاع ٔٚضٕص أٌ ٚؼٍٛ أيُٛاً نٓا -

حضخًغ نضُت انًشاصؼت بظفت دٔسٚت ػهٗ أال حمم ػذد إصخًاػاحٓا ػٍ أسبؼت إصخًاػاث خالل انسُت انًانٛت  -

 .نهششكت

 .يشاصغ عساباث انششكت، ٔيغ انًشاصغ انذاخهٙ نهششكتحضخًغ نضُت انًشاصؼت بظفت دٔسٚت يغ  -

 .نهًشاصغ انذاخهٙ ٔيشاصغ انغساباث طهب اإلصخًاع يغ نضُت انًشاصؼت كهًا دػج انغاصت إنٗ رنك -

حؼذ نضُت انًشاصؼت حمشٚشاً حشفؼّ نًضهس اإلداسة فٙ َٓاٚت انسُت انًانٛت نهششكت ػٍ سأٚٓا فٙ شؤٌ يذٖ  -

انذاخهٛت بانششكت ٔػًا لايج بّ يٍ أػًال أخشٖ حذخم فٙ َطاق إخخظاطٓا، ٔػهٗ كفاٚت َظاو انشلابت 

يضهس اإلداسة أٌ ٕٚدع َسخاً كافٛت يٍ ْزا انخمشٚش فٙ يشكض انششكت انشئٛس لبم يٕػذ إَؼماد انضًؼٛت 

 .انؼايت بؼششة اٚاو ػهٗ األلم، ٔٚخهٗ ْزا انخمشٚش أرُاء إَؼماد انضًؼٛت انؼايت نهًساًٍْٛ

يذأالث  نضُت انًشاصؼت ٔحٕطٛاحٓا ٔلشاسحٓا ٔيُالشاحٓا  فٙ يغاضش ٕٚلؼٓا سئٛس انهضُت  حٕرك -

 .ٔأػضائٓا انغاضشٍٚ

ٚشخشط نظغت إصخًاع نضُت انًشاصؼت عضٕس أغهبٛت أػضائٓا، ٔحظذس انمشاساث ٔانخٕطٛاث بؤغهبٛت  -

 . أطٕاث األػضاء انغاضشٍٚ

 

 


