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مقدمة
)اللجنــة( فــي  المراجعــة  )المجلــس(. وتتمثــل أهــداف لجنــة  المنوطــة بمجلــس اإلدارة  الرئيســة  أحــد المســؤوليات  إن وجــود نظــام رقابــة داخليــة فّعــال هــو 
توصيــات  أي  وتقديــم  بفاعليــة،  وتنفيــذه  الداخليــة  الرقابــة  نظــام  بوجــود وكفايــة  يتعلــق  فيمــا  بــه  المنوطــة  بالمســؤوليات  الوفــاء  فــي  المجلــس  مســاعدة 

عاليــة وتكلفــة معقولــة. بكفــاءة  المســاهمين  المجموعــة ويحمــي مصالــح  أغــراض  يحقــق  بمــا  النظــام وتطويــره  تعزيــز  مــن شــأنها  للمجلــس 

اجتمعـــت لجنـــة المراجعـــة خــالل عـــام 2020م عــدد )5( اجتماعــات، تـــم مــن خاللهــا مناقشـــة القوائــم الماليــة األوليــة والســـنوية وأعمـــال المراجعــة الداخليــة 
والمراجــع الخارجــي ومراجعــة االلتــزام، وذلــك فــي ضــوء القوائــم الماليــة والمعلومــات المقدمــة مــن اإلدارة التنفيذيــة والمراجــع الخارجــي، وعليــه قامـــت لجنــة 

المراجعـــة باألعمــال التاليــة:

أواًل : القوائـــم الماليــة األوليــة والســـنوية
•  دراسـة القوائـم الماليـة األولية والسـنوية للمجموعة قبل عرضهـا على مجلس اإلدارة وإبداء الـرأي حولها والتوصية بشـأنها لضمـان نزاهتهـا وعدالتها وشـفافيتها.

•  إبـــداء الـــرأي الفنـــي فيمـــا إذا كان تقريــر مجلــس اإلدارة والقوائـــم الماليــة للمجموعــة عادلــة ومتوازنـــة ومفهومــة وتتضمــن المعلومـــات التـــي تتيـــح للمســـاهمين 
ــتراتيجيتها. ــا ونمــوذج عملهــا واسـ ــتثمرين تقييـــم المركــز المالــي للمجموعــة وأدائهـ والمسـ

•  دراســـة أي مســـائل مهمـــة أو غيــر مألوفـــة تتضمنهـــا التقاريــر الماليــة. 
•  البحـــث بدقـــة فـــي أي مســـائل يثيرهـــا المديـــر المالـــي للمجموعة أو مـــن يتولـــى مهامه أو مســـؤول االلتزام في المجموعة أو مراجع الحســــابات.

•  دراســـة التقديـــرات المحاســـبية فــي المســـائل الجوهريــة الــواردة فـــي التقاريــر الماليــة.
•  دراســـة السياســـات المحاســـبية المتبعـــة لهــا حســـب طبيعــة عملهــا وإبـــداء الــرأي والتوصيــة لمجلــس اإلدارة فــي شـــأنها.

ثانيــــا: المراجعــة الداخلية
•  الرقابـــة واإلشــراف علـــى أداء وأنشـــطة إدارة المراجعـــة الداخليــة فــي المجموعــة، مــن أجــل التحقــق مـــن توافــر المــوارد الالزمــة وفاعليتهـــا فـــي تنفيــذ األعمــال 

والمهـــام المنوطــة بهــا.
•  دراســـة واالطالع علـــى تقاريـــر المراجعـــة الداخليـــة ومتابعـــة تنفيذ اإلجراءات التصحيحيـــة للمالحظات الـــواردة فيها وإبالغ مجلـــس اإلدارة بالمالحظـــات الجوهرية.

•  تفعيـــل آليـــة سياســـة اإلبـــالغ للعامليـــن فـــي المجموعة بهدف تقديـــم ملحوظاتهم بشـــأن أي تجـــاوز في التقاريـــر المالية أو غيرها بســـرية.
•  مراجعـــة الخطــة الســـنوية للمراجعـــة الداخليــة واعتمادهــا.

•  التحقـــق مـــن اســتقالل إدارة المراجعـــة الداخليـــة، ومدى فاعليـــة أعمال المراجعة، بما يتناســـب مـــع المعايير ذات العالقة.

ثالثــــا: المراجــع الخارجي
•  مراجعـــة خطـــة عمل المراجـــع الخارجي وأعمالـــه، والتحقق من عـــدم تقديمه أعمـــااًل فنية أو إدارية تخرج عـــن نطاق أعمال المراجعـــة، وإبـــداء مرئياتها حيال ذلك.

•  التحقـــق مـــن اســـتقالل المراجـــع الخارجــي وموضوعيتـــه وعدالتــه، ومــدى فاعليــة أعمـــال المراجعــة، مــع األخــذ فـــي االعتبــار القواعــد والمعاييـــر ذات الصلــة.
•  اإلجابــة عــن استفســـارات المراجـــع الخارجــي للمجموعــة.

•  دراســـة تقريـــر المراجـــع الخارجــي ومالحظاتــه علــى القوائـــم الماليــة ومتابعــة مــا ُأتخــذ بشـــأنها.

رابعـــا: مراجعة االلتزام 
•   مراجعـــة العقـــود والتعامـــالت المقتـــرح أن تجريهـــا المجموعــة مـــع األطـــراف ذوي العالقــة، وتقديـــم مرئياتهـــا حيــال ذلــك إلــى مجلــس اإلدارة.

•  التحقـــق مـــن التــزام المجموعــة باألنظمــة واللوائـــح والسياســـات والتعليمــات ذات العالقــة.
•  رفـــع مـــا تـــراه مــن مســـائل تـــرى ضــرورة اتخــاذ إجــراء بشـــأنها إلــى مجلــس اإلدارة، وإبـــداء توصياتهــا باإلجــراءات التـــي يتعيــن اتخاذهــا.

•  مراجعـــة نتائـــج تقاريـــر الجهـــات الرقابيــة والتحقــق مــن اتخــاذ المجموعــة اإلجــراءات الالزمــة بشـــأنها.

رأي لجنـــة المراجعة
اطلعــت اللجنــة خــالل اجتماعاتهــا علــى التقاريــر الدوريــة للمراجعــة الداخليــة، كمــا اجتمعــت مــع المراجــع الخارجــي، واطلعــت علــى التقاريــر الصــادرة مــن قبلــه. 
وتابعــت اللجنــة بشــكل دوري جهــود اإلدارة التنفيذيــة لضمــان معالجــة المالحظــات التــي تــم اكتشــافها ووضــع الضوابــط الكفيلــة التــي تحــد مــن تأثيرهــا علــى 
نظــام الرقابــة الداخليــة. واســتنادا علــى ذلــك، لــم يتبيــن وجــود مالحظــات جوهريــة علــى نظــام الرقابــة الداخليــة بمــا يؤثــر علــى ســالمة وعدالــة القوائــم الماليــة 
علمــًا بــأن أي نظــام رقابــة داخليــة ال يمكــن أن يقــدم تأكيــدات مطلقــة بــل يقــدم تأكيــدات معقولــة عــن مــدى ســالمة وفاعليــة نظــام الرقابــة الداخليــة، كمــا ال 

يوجــد تعــارض بيــن توصيــات وقــرارات لجنــة المراجعــة مــع مجلــس اإلدارة.

رئيـــس لجنــة المراجعــة
عبداللــه بــن عبدالرحمــن العياضي

تقريــر لجنــة المراجعة

القابضة سيرا  مجموعـة 


