تقرير جلنة املراجعة اىل جملس االدارة عن نتائج املراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة ومدى كفاية
نظام الرقابة الداخلية بالشركة للعام املايل املنتهي يف 1037/31/13م.

مقدمة:
تنص ادلادة "الرابعة بعد ادلائة " من الفصل الرابع :جلنة ادلراجعة ،نظام الشركات على "..وعليها ( يقصد جلنة ادلراجعة ) إعداد
تقرير عن رأيها يف شان مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية يف الشركة وعما قامت بو من أعمال أخرى تدخل يف نطاق
اختصاصها .وعلى جملس اإلدارة ان يودع نسخاً كافية من ىذا التقرير يف مركز الشركة الرئيس قبل موعد انعقاد اجلمعية
العامة بعشرة أيام على األقل."...
كما ينص البند د من الفقرة  1من ادلادة " الثانية والعشرون :الوظائف األساسية جمللس اإلدارة " من الئحة حوكمة الشركات
على " ادلراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية يف الشركة .".كما تنص الفقرة  20من ادلادة "التسعون :تقرير جملس
اإلدارة "من الئحة حوكمة الشركات على" ن تائج ادلراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة ،إضافة إىل رأي
جلنة ادلراجعة يف مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية يف الشركة".
أوالً :آداء جلنة املراجعة للعام املايل 1037م
أ.

نطاق التقرير:

يتضمن ىذا التقرير احملتوي على عرض موجز عن أنشطة جلنة ادلراجعة اليت دتت يف إجتماعات اللجنة خالل عام
1027م.
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اجتماعات اللجنة خالل عام 1037م:

ب.

عقدت اللجنة خالل عام 1027م أربعة إجتماعات وفق خطة اللجنة ادلعتمدة وادلتوافقو مع الئحة حوكمة الشركات ،وىي
كالتايل:
 .2إجتماع جلنة ادلراجعة احلادي والسبعون ( )73إنعقد يف الرياض يوم االنثنن 2448/04/15ىـ ادلوافق
1027/02/14م .

 .1إجتماع جلنة ادلراجعة الثاين والسبعون ( )71إنعقد يف الرياض يوم االحد 2448/06/17ىـ ادلوافق
1027/04/16م.
 .4إجتماع جلنة ادلراجعة الثالث والسبعون ( )71إنعقد يف الرياض يوم األنثنن 2449/01/14ىـ ادلوافق
1027/22/24م.

 .4ا إجتماع جلنة ادلراجعة الرابع والسبعون ( )77إنعقد يف الرياض يوم األربعاء 2449/04/15ىـ ادلوافق
1027/21/24م .
أنشطة جلنة املراجعة اليت متت خالل عام 1037م

ج.

وفيما يلي ادلواضيع اليت عرضت على جلنة ادلراجعة خالل عام 1027م ودرستها اللجنة واختذت هبا قراراهتا:
.2

متابعة ما متّ يف اجتماعات اللجنة السابقة ( يعرض يف كل اجتماع للجنة دلتابعة قرارات اللجنة السابقو ومعرفة
موقف تنفيذىا).

.1

التقارير الدورية عن قسم ادلراجعة الداخلية  1026/4و 1027/2و  1027/1و  ( 1027/4وىي تقارير
تعرض موقف تنفيذ خطة ادلراجعة الداخلية ادلعتمدة وأىم ادلالحظات اليت ظهرت بتقارير ادلراجعة الداخلية ).
االعتماد النظامي للقوائم ادلالية األولية 1026م ( علماً بأنو يتم إعتماد النشر يف تداول بالتمرير يف حينو).
دراسة حسابات الشركة اخلتامية للسنة ادلالية ادلنتهية يف 1026/21/42م.

.5
.6

مناقشة خطاب االدارة ادلقدم من احملاسب القانوين للعام ادلايل 1026م.
مراجعة مسودة التقرير السنوي للعام ادلايل 1026م.

.4
.4
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 .7توصية اللجنة اىل اجمللس بشأن احملاسب القانوين ادلرشح و تقرير اللجنة اىل اجلمعية العامة
 .8للسنة ادلالية ادلنتهية يف 1027/21/42م والربع األول لعام 1028م.
 .9تقرير اللجنة عن فاعلية نظام الرقابة والضبط الداخلي ادلقدم اىل جملس االدارة للعام ادلايل 1026م.
 .20تقرير اللجنة عن كفاية نظام الرقابة الداخلية ادلقدم اىل اجلمعية العامة  42للعام ادلايل 1026م.
 .22إجتمعت اللجنة منفردة مع احملاسب القانوين .
 .21دراسة خطة ادلراجعة للعام ادلايل 10027م والربع األول من عام 1028م مع احملاسب القانوين.
 .24دراسة إطار حوكمة الشركة ادلقرتح احمل ّدث 1027م.
 .24دراسة دليل الصالحيات ادلقرتح احمل ّدث 1027م.

ورد اإلدارة عليو.
 .25تقرير ديوان ادلراقبة العامة عن العام السابق ّ
 .26ترشيح مراجع احلسابات للسنة ادلالية ادلنتهية يف 1028/21/42م والربع األول من عام 1029م.
 .27سياسة خمصص الديون ادلشكوك يف حتصيلها
 .28منوذج تأكيد تنفيذ مهام جلنة ادلراجعة لعام 1027م

 .29موقف الشركو من الئحة احلوكمة اإلصدار .1
 .10ضريبة القيمة ادلضافة ،وأنثرىا على الشركة.
.12
.11
.14
.14

متعلقات مع احملاسب القانوين الدكتور حممد العمري.
مناقشة إجراءات إقفال احلسابات اخلتامية وتكوين ادلخصصات للسنة ادلالية ادلنتهية يف 1027/21/42م.
تقرير متابعة خطط تنفيذ توصيات ادلراجعة الداخلية الشامل لعام 1027م.
خطة ادلراجعة الداخلية ادلبنية على اساس ادلخاطر لعام 1028م.

 .15جدول إجتماعات جلنة ادلراجعة ادلخطط عام 1028م.
 .16تقرير متابعة ادلخــاطر لعام 1027م.
 .17سياسة خمصص الديون ادلشكوك يف حتصيلها.
.18
.19
.40
.42

منوذج تأكيد تنفيذ مهام جلنة ادلراجعة لعام 1027م.
حتديث موقف إجراءات الشركة جتاه ضريبة القيمة ادلضافة.
دليل الصالحيات.
آلية التبليغ عن ادللحوظات بشأن أي جتاوز يف التقارير ادلالية أو غريىا.
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ثانياً :تقرير جلنة املراجعة اىل جملس االدارة عن نتائج املراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة،
ومدى كفاية نظام الرقابة الداخلية بالشركة للعام املايل املنتهي يف 1037/31/13م.

تعمل جلنة ادلراجعة على تطوير ودعم أنظمة الرقابة والضبط الداخلي بشكل مستمر ،حيث يقوم قسم ادلراجعة الداخلية
بعمليات ادلراجعة بناءً على اخلطة ادلعتمدة على ادلخاطر ،واليت تُعتمد وتُراقب باستمرار من قبل جلنة ادلراجعة ،وهتدف
عمليات ادلراجعة اىل تقييم نظام الرقاب ة والضبط الداخلي ،ومل تظهر عمليات ادلراجعة اليت تقوم هبا ادلراجعة الداخلية
وادلراجعون اخلارجيون عن كفاية وفاعلية نظام الرقابة الداخلية بالشركة ضعفاً جوىرياً يف نظام الرقابة والضبط الداخلي للشركة.
وتعتقد جلنة ادلراجعة ان نظام الرقابة الداخلي فاعل وكايف ومناسب للشركة.
وهللا املوفق،،،
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