التقرير السنوي ٢٠١٩

تقرير لجنة التدقيق

عن السنة املالية املنتهية يف  ٣١ديسمرب ٢٠١٩
إلتزامــا بتطبيــق قواعــد الحوكمــة الرشــيدة  ،قــام مجلــس اإلدارة بتشــكيل لجنــة للتدقيــق لتســاند املجلــس بدورهــا الرقــايب و ذلــك مــن
خــال التحقــق مــن مــدى كفايــة أنظمــة الرقابــة الداخليــة و اإلرشاف عــى عمليــات التدقيــق الداخــي و التأكــد مــن اســتقاللية مراقــب
الحســابات الخارجــي للرشكــة.

تشكيل اللجنة :
تم إعادة تشكيل لجنة التدقيق بتاريخ  2018/05/14وعدد أعضاء اللجنة ( )3أعضاء هم:
م

االســـــم

صفة العضوية يف اللجنة

1

السيد  /نـــواف عبـدالله الرفــاعي

رئيس اللجنة

2

السيد  /هـيثـم تـوفـيــق الفــريـح

عضــــــــو

3

السيد  /صالح عبدالعزيز الرصعاوي

عضــــــــو

4

السيد  /أحـمــد بــدر العـســالوي

أمـيـن سـر

اجتامعات اللجنة :

عقدت اللجنة عدد  10اجتامعات خالل عام .2019

مهام اللجنة :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

١٤

التوصية ملجلس اإلدارة باملوافقة عىل تعيني املدقق الداخيل وتحديد أتعابه.
التوصية ملجلس اإلدارة بإعادة تعيني مراقبي الحسابات الخارجيني وتحديد أتعابهم ومراجعة خطابات تعيينهم.
متابعة أعامل مراقبي الحسابات الخارجيني والتأكد من عدم قيامهم بأعامل أخرى للرشكة عدا الخدمات التي تقتضيها مهنة التدقيق.
دراسة مالحظات مراقبي الحسابات الخارجيني عىل القوائم املالية للرشكة ومتابعة ما تم يف شأنها.
دراسة السياسات املحاسبية املتبعة وإبداء الرأي والتوصية ملجلس اإلدارة يف شأنها.
تقييم مدى كفاية نظم الرقابة الداخلية املطبقة داخل الرشكة وإعداد تقرير فيه توصيات اللجنة بهذا الشأن.
مراجعة البيانات املالية الدورية وعرضها عىل مجلس اإلدارة وإبداء الرأي والتوصية باعتامدها.
مراجعة وإقرار خطط التدقيق املقرتحة من املدقق الداخيل وإبداء مالحظاتها عليها.
مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتأكد من أنه قد تم اتخاذ اإلجراءات الالزمة بشأنها.
التأكد من التزام الرشكة بالقوانني والسياسات والنظم والتعليامت ذات العالقة.
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إنجازات اللجنة خالل عام 2019

أنجزت اللجنة خالل السنة املالية املنتهية يف  31ديسمرب  2019املهام التالية :

البيانات والتقارير املالية

مراجعــة البيانــات والتقاريــر املاليــة قبــل عرضهــا عــى مجلــس اإلدارة وابــداء الــرأي والتوصيــة بشــأنها  ،وفيــا يــي بيــان البيانــات املاليــة
التــي تــم عرضهــا عــى لجنــة التدقيــق:
• البيانات املالية للفرتات املنتهية يف  31مارس .2019
• البيانات املالية للفرتات املنتهية يف  30يونيو . 2019
• البيانات املالية للفرتات املنتهية يف  30سبتمرب .2019
• البيانات املالية للسنة املالية املنتهية يف  31ديسمرب .2019

التدقيق الداخيل
•
•
•
•

مراجعة خطة عمل التدقيق الداخيل واملوافقة عليها.
مناقشة تقارير التدقيق الداخيل واإلجراءات التصحيحية التي اتخذتها اإلدارة بشأن تلك املالحظات .
اإلرشاف عىل أعامل التدقيق الداخيل ومتابعة إنجازات التدقيق الداخيل .
تعيني مكتب خارجي مستقل لتقييم التدقيق الداخيل .

نظم الرقابة الداخلية

• تعيــن مراقــب حســابات خارجــي لفحــص وتقييــم نظــم الرقابــة الداخلية وقــد تم تعيني مكتب مراقب حســابات مســتقل لفحــص وتقييم
نظم الرقابة الداخلية للرشكة.

مراقب الحسابات الخارجي

• قامــت اللجنــة مبراجعــة الخدمــات التــي قــام بهــا مراقبــوا الحســابات الخارجيــن ومراجعــة وتأكيــد اســتقاللية وموضوعيــة مراقبــي الحســابات الخارجيــن.
• قامــت اللجنــة باالجتــاع مع مراقبي الحســابات الخارجيني ومناقشــة طبيعة ونطــاق عمل التدقيق الذي قاموا بأدائــه وفقاً ملعايري التدقيق
الدولية واملعايري الدولية للتقارير املالية واملتطلبات الرقابية األخرى.
• كام قامت اللجنة مبناقشة السياسات املحاسبية مع مراقب الحسابات الخارجي.

نواف عبدالله الرفاعي
رئيس اللجنة
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