
  ميثاق لجنة التدقيق

  ميثاق في أي وقت.ھذا اللمجلس اإلدارة تعديل يحق و لجنة التدقيق كلجنة تابعة لمجلس إدارة أرامكس ل شكّ تُ 

I. الغرض 
  :بِ  فيما يتعلقالرقابية تتولى لجنة التدقيق مساعدة مجلس اإلدارة في القيام بمسؤولياته 

 سالمة البيانات المالية. 

 مدقق الحسابات الخارجي المستقل يةمؤھالت واستقالل. 

 .أداء دائرة التدقيق الداخلي في أرامكس 
II. الصالحية 

ومراجعة جميع المسائل المالية باإلضافة إلى نشاطات التدقيق مراقبة تتمتع لجنة التدقيق بصالحية 
  :لِ  اللجنةتخّول الخارجي والداخلي ألرامكس. 

 اللكترونية) والممتلكات والموظفين في كافة (اليدوية واسجالت اللجميع  غير المقيد الوصول
 الشركة.دوائر و  وحدات

  ألرامكس  مستشار القانونيالالداخليين و والمدققين الخارجيين والمدققين مدراء المع اإلجتماع
 .عند الحاجة

  ي شخص ألحضور الوتأمين  أو غيرھا قانونية أو مھنية خارجية استشارات الحصول على
 .عالقةتعتبر أن لديه خبرة أو دراية أو معرفة ذات 

  وكالة خارجية في أية حاالت أو مزاعم لدائرة التدقيق الداخلي أو بالتحقيق لالتحقيق أو تفويض
 مخالفات أخرى ضد أي شخص في أرامكس.أية  أوأخالقي سلوك سوء  وأحتيال إلبا

 مؤسسة مھنية مسجلة (قانونية أو تعمل في عمل أية تعيين و دفع األتعاب واإلشراف على ال
 مھا.استخدتقوم أرامكس با) . . . الخالتدقيق أو االستشارات 

 الشركة.دوائر و  من الموظفين في وحدات ينالحصول على المساعدة والتعاون الالزم 

 تتطلب منسق للتدقيق ألجل المتابعة اليومية لنتائج التدقيق الخارجي والداخلي التي قد ال  تعيين
 عناية لجنة التدقيق.

III. العضوية 
) ٣. يجب أن تضم اللجنة ثالثة (ھيئة األوراق الماليةوفقا ألنظمة  يتولى مجلس اإلدارة تعيين اللجنة

) على ٢(عضوان اثنان غير تنفيذيين، وأن يكون  أعضاء على األقل، على أن يكون جميعھم أعضاءً 
  مجلس إدارة مستقلين. األقل أعضاءَ 
مالية حديثة وذات خبرة  ذو ) كخبير مالي١( واحداً  تقدم،  يجب أن تضم اللجنة عضواً  إضافة لما

يُسمح بتعيين عضو أو أكثر من خارج الشركة في حال عدم وجود عدد كاف من األعضاء و عالقة. 
أو حالي شريك منصب عضو اللجنة من قِبل يشغل ن أ وزيجال  و غير التنفيذيين في مجلس اإلدارة.

من اعتباراً سنة واحدة الشرط لمدة ھذا و يتم تطبيق . للشركة لمدقق الحسابات الخارجي الحاليسابق 
  .الحقا، أو انتھاء أية مصلحة مالية في ذلك، أيھما يحدث اً تاريخ توقفه عن كونه شريك



 يتم تعيينه من قبلغير تنفيذي في مجلس اإلدارة على أن  مستقالً  يجب أن يكون رئيس اللجنة عضواً 
  يكون رئيس مجلس اإلدارة). و ال يجوز أنمجلس اإلدارة (

 وتأھيل ) سنوات، إلى حين انتخاب٣لمدة ثالث ( ليعملواانتخاب أعضاء اللجنة بمجلس اإلدارة يقوم 
أعضاء اللجنة على و تعيين يجب أن يتم التصويت و أو إلى حين استقالتھم أو عزلھم. من يخلفھم 
ً الماجتماع لمجلس اإلدارة خالل أول  يجوز إعادة انتخاب األعضاء لعدد غير محدود و . نعقد حديثا

  من الفترات الالحقة. 
IV. اإلجتماعات 

) أشھر، في الوقت ٣كل ثالثة (واحدة ، لكن ليس أقل من مرة كلما دعت الحاجةتجتمع اللجنة 
عضو أو من قبل أي أن يطلب عقد اجتماعات إضافية يحق  و والمكان اللذين يعتبران مناسبين.

يصادق جميع األعضاء الحاضرين ويوقعون على  الداخلي أو مدقق الحسابات الخارجي.المدقق 
و يتم إرسال نسخ من  .من قبل سكرتير مجلس اإلدارة اجتماعات اللجنة و يتم حفظھا اتأجند
ضاء وذلك لإلحتفاظ بھا. يحتفظ سكرتير اللجنة ضر اإلجتماعات بعد اعتمادھا و توقيعھا إلى األعامح

بمحاضر اجتماعات اللجنة ، وفي حال رفض أي من األعضاء التوقيع، يتم تسجيل اعتراض العضو 
 في المحضر باإلضافة ألسباب مثل ھذا االعتراض في حال التصريح باألسباب.

V. النصاب القانوني 
) من أعضاء اللجنة نصابا قانونيا إلبرام األعمال في أي اجتماع. ٢(اثنين يشكل حضور عضوين 

يتم البت بجميع المسائل في و غير أنه يجب أن يكون رئيس اللجنة أحد ھذين العضوين الحاضرين. 
لعضوين لأي اجتماع من ھذا القبيل، بشرط توفر النصاب القانوني، بموجب األصوات المؤيدة 

 حاضرين.  ال
VI. ايؤوليات المطلوبة قانونالواجبات والمس 

  المھام والواجبات التالية:بلجنة التدقيق كحد أدنى تقوم 

  اعتماد سياسة للتعامل مع مدقق الحسابات الخارجي وإبالغ/توصية مجلس اإلدارة بأية مسائل
 مجلس.التحتاج التخاذ إجراء من طرف 

 إنتھاء عملية التدقيق و تحضيراً  مع مدقق الحسابات الخارجي بعد تقوم لجنة التدقيق باإلجتماع
طريقة  ، ليقوم المدقق بعرض نطاق و)بطريقة مستقلة عن مجلس اإلدارة( للجمعية العمومية

على أساسه تقوم اللجنة برفع تقريرلمجلس اإلدارة تحدد فيه . للشركة عمله و خدماته المقدمة
 .توصياتھا مع تقديم )إن وجدت( التي ترى أھمية اتخاذ إجراء بشأنه المسائل

  الرقابة على ً  استقالل مدقق الحسابات الخارجي ومناقشته بشأن طبيعة ونطاق وكفاءة التدقيق وفقا
 .معايير التدقيق المتعارف عليھال

  وسنوي) كجزء من ربع سنوي سالمة البيانات المالية ومراجعتھا (بشكل تأكد من للتجتمع اللجنة
، مستقلة عن مجلس اإلدارة و ذلك قبل اإلعالن عنھا للسوقو بطريقة  عملھا المعتاد خالل السنة

يجب . وبشكل خاصإن وجدت)( لمجلس اإلدارة بتوصياتھاتقرير و على أساسه تقوم اللجنة برفع 
 تركز اللجنة على ما يلي:أن 

 أية تغيرات في السياسات والممارسات المحاسبية -



 .التنفيذية اإلدارةلتقدير المسائل التي تخضع  تحديد -
 .تدقيقالالتعديالت الجوھرية الناتجة عن  -
 استمرار أعمال الشركة. تقدير -
 .األوراق المالية و السلع ھيئةالتقيد بالمعايير المحاسبية التي تقررھا  -
 واإلفصاح والمتطلبات القانونية األخرى المتعلقة بإعداد التقارير المالية.االدراج التقيد بلوائح  -
 المالي، للسوق عنھا اإلعالن قبل المالية البيانات مراجعة و التدقيق لجنة اجتماع تعذر حالة في
 تقوم أن على المالية، البيانات على بالتوقيع اإلدارة مجلس رئيس و للشركة التنفيذي الرئيس يقوم
 .الحق وقت في بمراجعتھا التدقيق لجنة

 واالجتماع بمدققي الحسابات  المدير الماليالتنسيق مع مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية و
 على األقل في السنة.مرة واحدة الخارجيين 

  اإلبالغ عنھا في البيانات المالية والتعامل مع اللتي  يجب عادية الھامة وغير المسائل الالنظر في
 الحسابات الخارجيين.ومدققو أوضابط االمتثال أ المدير الماليالتي يثيرھا شؤون لا

  بة الداخلية ونظام إدارة المخاطر في أرامكس.االمالية والرقمراجعة الضوابط 

 وضمان فعالية عمله. اإلدارة التنفيذيةبة الداخلية مع امناقشة نظام الرق 

  تتممجلس اإلدارة، أو  التي يكلفھا بھاالداخلية الرقابة مراجعة نتائج التحقيقات الرئيسية في مسائل 
 ة.مجلس اإلدار و موافقةمبادرة اللجنة ب

  الموارد الالزمة  رتنسيق بين مدققي الحسابات الداخلي والخارجي لضمان توفالتأكد من وجود
 فعاليته. بة علىالرقاولمراجعته و للتدقيق الداخلي 

 .مراجعة السياسات واإلجراءات المالية والمحاسبية ألرامكس 

  يطرحھا على اإلدارة وأية أسئلة جوھرية  همدقق الحسابات الخارجي وخطة عملرسالة مراجعة
اإلدارة و موافقتھا  و رد الرقابةفيما يتعلق بالسجالت المحاسبية أو الحسابات المالية أو أنظمة 

 .يھاعل

 والمسائل الجوھرية  اإلستيضاحاتمجلس اإلدارة في الوقت المناسب على رد  التأكد من
 مدقق الحسابات الخارجي.رسالة المذكورة في 

 رير السرية التي يقدمھا الموظفون. يجب أن تكون السياسة متعلقة وضع سياسة خاصة بالتقا
للتأكد  باإلضافةمسائل أخرى مھمة ألرامكس. أية الداخلية و  الرقابةبالمخالفات المالية ومسائل 

 عنھا.التي يتم التبليغ مستقل وعادل في المسائل بشكل تسمح سليمة من وضع إجراءات 

 وك المھنيمراقبة مدى التقيد بقواعد السل. 

 التقيد بالواجبات والمسؤوليات المشمولة في ھذا الميثاق. التأكد من 

  تقديم تقرير لمجلس اإلدارة عن مدى امتثال اللجنة بالواجبات والمسؤوليات المشمولة في ھذا
 الميثاق.

  تفويض لجنة  اإلدارةيجوز لمجلس و مجلس اإلدارة للجنةيحّددھا النظر في أية مسائل أخرى
 . التدقيق في بعض المسائل التي تكون له فيھا سلطة اتخاذ القرار

  



VII. الوصول للمعلومات المحدثة 
عن تزويد لجنة  مسؤول بصورة خاصة، الماليلرئيس اوالمالية ألرامكس بصورة عامة،  الدائرة

العمليات القوانين واألنظمة التي تؤثر على بعن التغيرات ذات الصلة بمعلومات محدثة التدقيق 
يكون الرئيس التنفيذي مسؤوال عن تزويد لجنة التدقيق و المالية والبيانات المالية ألرامكس. 

عن التوصيات ذات الصلة و/أو التغيرات التي تحتاج للمعالجة ضمن إطار  بمعلومات محدثة
  ألرامكس. الحوكمة

 
VIII. يم التقاريرالسياسة واإلجراءات الخاصة بتقد 

والنتائج  باإلجراءاتاإلدارة إلى مجلس خطياً  اً تقريراللجنة يجب أن تقدم بعد كل اجتماع للجنة، 
التحقق من  و اإلدارة بمتابعة عمل اللجان إليھا بشفافية مطلقة، ليقوم مجلس والتوصيات التي تتوصل

اإلدارة  مجلس سكرتيرالتقرير و يقوم  اللجنة بتحضير سكرتيريقوم  .الموكلة إليھا التزامھا باألعمال
  .رئيس اللجنةقبل  اإلدارة بعد الموافقة عليه من برفع التقرير إلى مجلس

 
IX. مسائل أخرى 

يجري أعضاء اللجنة مراجعة سنوية لميثاقھا ويقدمون التوصيات لمجلس اإلدارة إلجراء أية تعديالت 
  .هعلي

 


