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 م 2021ديسمبر  31تقرير لجنة المراجعة للعام المالي المنتهي في

 
 المنصب    أعضاء اللجنة

 رئيس لجنة المراجعة  معاذ بن ماجد العوهلي

 عضو لجنة المراجعة         راشد بن عبدهللا الراشد

عبدهللا الغريبصالح بن   عضو لجنة المراجعة         

 عضو لجنة المراجعة  وليد بن يوسف الزياد

 

 مهام لجنة المراجعة و مدة عملها:  ▪

 اختصاصات الجنة: 

 

تختص لجنة المراجعة بمراقبة أعمال الشركة والتحقق من سالمة ونزاهة التقارير والقوائم المالية وأنظمة  

   وتشمل مهام اللجنة بصفة خاصة ما يلي:الرقابة الداخلية فيها، 
 

 .فيما يتعلق بوظيفة )المحاسب القانوني( مراجع الحسابات ٕواعداد القوائم والتقارير المالية: 1

التوصية لمجلس اإلدارة بتعيين المحاسبين القانونيين)مراجع الحسابات(، والتي تتضمن مراجعة   ➢

م والمخاطر المتوقعة من وجود تعارض في المصالح، اللجنة لكفاءاتهم المهنية وتأكيد استقاالليته 

 وأيضا تحديد أتعابهم وفصلهم.

التحقق من إستقالل مراجع الحسابات وموضوعيته وعدالته ومدى فاعلية أعمال المراجعه مع  ➢

 األخذ فى االعتبار القواعد والمعايير ذات الصلة .  

م تقديمه أعماالً فنية أو إدارية مراجعة خطة مراجع حسابات الشركة وأعماله والتأكد من عد  ➢

 .تخرج عن نطاق أعمال المراجعة وفقاً  لمبدأ االستقاللية وإبداء مرئياتها حيال ذلك

 اإلجابة عن إستفسارات مراجع حسابات الشركة.  ➢

 دراسة تقرير مراجع الحسابات ومالحظاته على القوائم المالية ومتابعة ما أتخذ بشأنها .   ➢

 

  ة المطابقة واإللتزام، تقوم اللجنة بما يلي:.فيما يتعلق بوظيف 2

 مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من إتخاذ الشركة اإلجراءات الالزمة بشأنها .  ➢

 التحقق من إلتزام الشركة باألنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العالقة.  ➢

كة مع األطراف ذوى العالقة وتقديم  مراجعة العقود والتعامالت المقترح أن تجيزها الشر ➢

 مرئياتها حيال ذلك الى مجلس األدارة .

رفع ما تراه من موضوعات ترى ضرورة إتخاذ إجراءات بشأنها الى مجلس االدارة وإبداء   ➢

 توصياتها باإلجراءات التى يتعين إتخاذها . 
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   يلي:. فيما يتعلق بوظيفة المراجعة الداخلية، تقوم اللجنة بما 3

دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر في الشركة وجوانب القصور في   ➢

 الهيكل العام ألنظمة الرقابة الداخلية وعملها. 

 دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ اإلجراءات التصحيحية للمالحظات الواردة فيه.  ➢

المراجع الداخلي و إدارة المراجعة الداخلية في الشركة ، من  اإلشراف العام على أداء وأنشطة  ➢

 أجل التحقق من مدى فاعليتها في تنفيذ األعمال والمهمات التي حددها لها مجلس اإلدارة.  

إعداد التوصيات الخاصة بإنشاء إدارة المراجعة الداخلية بالشركة والموازنة الخاصة بها،   ➢

رة المراجعه الداخلية ، والتأكد من مدى استقااللية المراجعين  واختيار وتعيين مدير وحدة أو إدا

 الداخليين.  
 

 .فيما يتعلق بالتقارير المالية:  4

دراسة مسودة القوائم المالية األولية الربع سنوية قبل نشرها وعرضها على مجلس اإلدارة   ➢

 والتوصية في شأنها إذا لزم األمر . 

وية قبل عرضها على مجلس اإلدارة وإبداء الرأي والتوصية  دراسة مسودة القوائم المالية السن  ➢

 بشأنها. 

إبداء الرأي بناء على طلب مجلس اإلدارة فيما إذا كان تقرير مجلس اإلدارة والقوائم المالية   ➢

للشركة عادلة ومتوازنة ومفهومة وتتضمن المعلومات التى تتيح للمساهمين والمستثمرين تقييم  

 وأداؤها ونموذج عملها وإستراتيجتها . المركز المالى للشركة 

 دراسة أى مسائل مهمة أو غير مألوفه تتضمنها التقارير المالية.  ➢

البحث بدقة في أي موضوعات يثيرها المدير المالي للشركة أو من يتولى مهامه أو مسؤول   ➢

 االلتزام بالشركة أو مراجع الحسابات. 

 الموضوعات الجوهرية الواردة فى التقارير المالية .التحقق من التقديرات المحاسبية فى  ➢

دراسة السياسات المحاسبية المتبعة فى الشركة وإبداء الرأى والتوصية لمجلس اإلدارة فى   ➢

 شأنها . 

 

 : نتائج المراجعة السنوية لفاعلية نظام الرقابة الداخلية بالشركة

 الرقابية داخل الشركة:أوالً: أسس الرقابة الداخلية وتطبيق الدورة  

في ضوء تقارير الرقابة الداخلية تقوم لجنة المراجعة بمراجعة الدورة الرقابية لكافة أنشطة الشركة وفق    - 

 األسس التالية:  

 العالقة. ذات  للجهات  واللوائح األنظمة تطبيق  سالمة من التأكد  ➢

سويقية لكل شركة وفق طبيعة  تقييم السياسات واإلجراءات اإلدارية والمالية والتشغيلية والت ➢

 أعمالها وكذلك جدول الصالحيات المالية واإلدارية المفوضة لكل مستوى تنظيمي على حده.

 ضمان دقة المعلومات الواردة في التقارير الدورية لهذه  الشركات والتحقق منها.  ➢

على حلها  القدرة على اتخاذ القرارات المناسبة عن طريق تحديد المشاكل والمعوقات و العمل ➢

 كنوع من أنواع الرقابة المانعة .
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تتابع لجنة المراجعة مدى االلتزام بتطبيق برنامج الرقابة المالية المعتمد من مجلس االدارة   ➢

 للرقابة على استثمارات الشركة والشركات التابعة و الشقيقة. 

عن أعمال الرقابة ان العمل الرقابي لشركة ايان لالستثمار يتسم بصفة االستقاللية الكاملة   ➢

الداخلية للشركات التابعة وهو  اليغني عنها ،بل يعتبر دور مساند وعمل يخدم أهداف األدارة 

 العليا لتقديم التوصيات المجدية من خالل التقارير المرفوعة.  

 

 ً  :  جوهريةنتائج المراجعة السنوية لفاعلية الرقابة الداخلية وفيما يلي أهم اإلجراءات والمالحظات ال:  ثانيا

حرص أعضاء لجنة المراجعة منذ ترشيحهم لعضوية اللجنة على توجيه أعمال الرقابة الداخلية  ➢

إلى األنشطة والوظائف ذات المخاطر العالية بهدف رفع فاعلية وكفاءة وربحية عمليات الشركة 

وكذلك االهتمام وذلك بعد اجراء عملية تقييم شاملة ألهم المخاطر التي تتعرض لها الشركة،  

 . بإنشاء إدارة المراجعة الداخلية

متابعة وتقييم أداء الشركة والشركات التابعة من خالل مقارنة األداء المخطط مع األداء الفعلي  ➢

وتحديد االنحرافات ومناقشة أسبابها والعمل على تصحيحها، مما كان له أثر طيب على القوائم 

 . والتوصية باتخاذ االجراءات التصحيحية م  2021المالية الفعلية خالل عام 

وضع المعايير المناسبة للتوصية باختيار مراجع الحسابات لعرضه على الجمعية العامة  ➢

 . العادية

     

 

 

                                                  ____________________ 

 ماجد العوهلي           معاذ                                                     

 رئيس لجنة المراجعة                                                          




