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 2020تقرير لجنة املراجعة لعام 

 

رارات تختص لجنة املراجعة بمراقبة أداء وتطبيق أنظمة الرقابة الداخلية في الشركة والتأكد من كفاءة وفعالية األنظمة والتحقق من تنفيذ الق

وضمان   الداخلية  بالرقابة  والسي  االلتزاماملتعلقة  املالية  القوائم  ومراجعة  ودراسة  العالقة  ذات  والتعليمات  واللوائح  االنظمة  اسات  بتطبيق 

ش في  املراجعة  لجان  الئحة  في  الواردة  االختصاصات  إلى  إضافة  الخارجيين  املراجعيين  آداء  وتقييم  الخارجية  املراجعة  وتقارير  ركات املحاسبية 

 البنك املركزي السعودي.التأمين الصادرة عن 

 تتألف لجنة املراجعة من السادة التالية أسمائهم: 

)من خارج مجلس اإلدارة( رئيس توفيق سليمان املقيط                                                            

)من خارج مجلس اإلدارة(  عضو أحمد عبدالرحمن املحسن                 

 عبدالعزيز سليمان السياري  

 محمد بن عبدهللا املعمر

)من خارج مجلس اإلدارة(  عضو  

خل مجلس اإلدارة(عضو )من دا  

 

( اجتماعات خالل الفترة موضوع التقرير لتنفيذ املهام املنوطة بها كالتالي: 6وقد عقدت لجنة املراجعة )  

طبيعة   إسم العضو

 العضوية

 اجتماع رقم
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23/2/2020 

 اجتماع رقم
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3/6/2020 

 اجتماع رقم

3 

14/7/2020 

 اجتماع رقم

4 

13/8/2020 

 اجتماع رقم

5 

8/10/2020 
 

 اجتماع رقم

6 

27/10/2020 

توفيق 

سليمان  

 املقيط

رئيس  

 اللجنة
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 ح ح ح ح ح ح عضو

عبدالعزيز  

سليمان  
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 ح ح ح ح ح ح عضو
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 ح: حاضر   غ: غائب 

 

 

 



 
 

2 

 

Al-Etihad Public Data 

 

 لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية ورأي لجنة املراجعة في مدى كفاية نظام الرقابة: نتائج املراجعة السنوية 

 

 نتائج املراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية ورأي لجنة املراجعة في مدى كفاية نظام الرقابة: 

املراجعة الداخلية هي نشاط تأكيدي واستشاري موضوعي ومستقل وذلك بغرض إضافة قيمة وتحسين عمليات الشركة وتساعد املراجعة الداخلية 

عليها  الشركة في تحقيق أهدافها االستراتيجية بتوفير أساس منتظم لتقويم وتحسين فاعلية وكفاية نظم الرقابة الداخلية والعمليات التي ينطوي  

لتأكد من  داء الرقابي في الشركة وعليه فقد قامت إدارة املراجعة الداخلية بالعديد من عمليات املراجعة الدورية والخاصة والتي كان من شأنها ااأل 

لقوائم املالية األولية  واملركبات إضافة إلى املساهمة في مراجعة ا دقة وفعالية األداء وعمليات الرقابة النظامية واإلدارة املالية وإدارة التامين الصحي

 والنهائية وتنسيق أعمال الجهات الرقابية الخارجية. 

 

بات وقد أطلع مجلس اإلدارة على محاضر إجتماعات لجنة املراجعة بصفة دورية. كما أسفرت نتائج املراجعة عن وجود مالحظات تتعلق بإدارة مطال

النظام   تطوير  وعمليات  بالعمالء  العناية  وادارة  زيادة املركبات  إلى  تحتاج  التي  املذكورة  االدارات  أداء  حول  ومالحظات  توصيات  تتضمن  التقني 

 االجراءات لتحقيق األهداف اإلسترتيجية للشركة.  

ن الضعف وفيما يتعلق بتقييم اللجنة ملدى كفاية نظام الرقابة، فقد إطلعت اللجنة على فعالية ومدى كفاية نظام الرقابة الداخلي وأين تكمن مواط

ألصول  ولرفع فعالية وكفاءة نظام الرقابة الداخلي وكفايته أوصت اللجنة بتفعيل أنظمة الشركة اإللكترونية الخاصة باملوارد البشرية وإدارة ا   فيها،

وصيات لجنة تم تمديد فترة انجاز النظام الجديد( حيث أكد مجلس اإلدارة على ت  كورونا)بسبب جائحة    2020باألنظمة املحاسبية قبل نهاية سنة  

 املراجعة بهذا الخصوص لتدعيم ورفع مستوى فعالية اإلجراءات الرقابية في الشركة وزيادة كفائتها.

 

العام   إلى تحسين عمليات اإلشراف و  2020قدمت لجنة املراجعة خالل  إلى السادة مجلس اإلدراة، تهدف  م عدة توصيات رئيسية ومحددة 

 :الحالية واملستقبلية للشركة على أفضل وجه ويمكن تلخيص هذه الجهود بالنقاط التاليةالرقابة الداخلية لتلبية االحتياجات  

 م.2020املوافقة على اعتماد خطة املراجعة الداخلية للعام  .1

 متابعة تطوير النظام التقني في الشركة والنظام املحاسبي وإدارة األصول.   .2

وخاصة بما يتعلق باملطالبات وعناية العمالء و اكتتاب   قامت الشركة بها    استمرارية العمل على متابعة االجراءات التصحيحية التي  .3

 املركبات. 

 استمرارية متابعة تطوير نظام وسياسة املوارد البشرية.   .4

 ( اجتماعات لجنة املراجعة.6تم عقد عدد)  .5

 

أنه اليوجد أي قرارات أو توصيات للجنة املراجعة يوجد   إلى  بأن كما تجدر اإلشارة هنا   
ً
تعارض بينها وبين قرارات مجلس اإلدارة علما

 مجلس إدارة الشركة قد وافق وإعتمد وتبنى كامل املالحظات الواردة من لجنة املراجعة. 

 

 


