تقرير عن أنشطة لجنة المراجعة
للسنة المُنتهية في 2017/12/31م
السادة  /المساهمين
السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ،،،،،،،،

الموقرين

باإلشــارة للمــادة رقــم ( )104مــن نظــام الشــركات ،والمــادة رقــم ( )8المُتعلقــة " اختصاصــات
اللجنة وصـالحياتها ومسـئولياتها" بالئحـة لجنـة المراجعـة الموافـق عليهـا مـن الجمعيـة العامـة
غيـــر العاديـــة الثالثـــة لمُســـاهمي الشـــركة المُنعقـــدة بتـــاريخ 14838/10/22هــــ الموافـــق
2017/7/16م.
قامــت لجنــة المراجعــة بالشــركة الســعودية للتنميــة الصــناعية "صــدق" خــالل عــام 2017م
بالتالي
أ -اجتماعات اللجنة:
عقــدت اللجنــة ( )8ثمانيــة اجتماعــات خــالل عــام 2017م ،ســاهمت فيهــا بــدوري أساســي وهــام فــي
مســاعدة مجلــس اإلدارة علــى الوفــاء بواجباتــه النظاميــة ودراســة القــوائم الماليــة ورفــع
توصــياتها لمجلــس اإلدارة بشــأنها ،واإلشــراف علــى إدارة المراجعــة الداخليــة ،وتقيــيم فاعليــة
نظــام الرقابــة الداخليــة والتوصــية لمجلــس اإلدارة بترشــي مراجــع حســابات الشــركة ومتابعــة
أعماله.
ب -أعمال اللجنة:
قامت لجنة المراجعة خالل عام 2017م بأعمال تدخل في نطاق اختصاصها ،ومن أهمها التالي:
أوالً  -التقارير المالية:
 .1قامــت اللجنــة بمراجعــة القــوائم الماليــة األوليــة الربعيــة والســنوية المُوحــدة للشــركة
والتوصية إلـى مجلـس اإلدارة بالموافقـة عليهـا مـع التركيـز بصـفة خاصـة علـى االفصـاحات
فــي القــوائم الماليــة لاحــدا الهامــة والتحقــق مــن التقــديرات المحاســبية فــي المســائل
الجوهرية.
 .2التأكيــد أن القــوائم الماليــة المُوحــدة للشــركة تــم إعــدادها وعرضــها وفقــاً لمعــايير
المحاســبية الدوليــة المُعتمــدة فــي المملكــة العربيــة الســعودية ،وتتفــق مــع المتطلبــات
النظامية.
ثانياً  -المراجعة الداخلية:
 .1اإلشراف على أعمالهـا ونطـاق عملهـا واعتمـاد خطـة المراجعـة السـنوية والتحقـق مـن تـوافر
الموارد الالزمة إلداء أعمالها وفقاً للخطة السنوية والحفاظ على استقالليتها.
 .2دراســة التقــارير الدوريــة المراجعــة الداخليــة والتأكــد مــن تنفيــذ اإلجــراءات التصــحيحية
الــوارد بالتقــارير ويقــوم رئــيس اللجنــة بــإبالة مجلــس اإلدارة بــاألمور الجوهريــة التخــاذ
اإلجراء الالزم حيالها.

ثالثاً -المراجعة الخارجية:
-1

قامت اللجنـة بالتوصـية بتعيـين مراجـع حسـابات الشـركة ،واعتمـاد خطـة المراجعـة ونطـاق
عملــه وشــروط التعاقــد والتأكــد مــن اســتقالليته واألشــراف علــى أعمالــه واإلجابــة عــن
استفساراته بشـأن القـوائم الماليـة ،ودراسـة ملحوظاتـه بشـأن تحسـين نظـام الرقابـة الداخليـة
للشركة ،والتأكـد مـن إصـدار مراجـع الحسـابات لـرأي خـالي مـن المالحظـات أو التحفظـات
بشأن القوائم المالية للشركة.
رابعاً :تقييم نظام الرقابة الداخلية:
تقــوم اللجنــة بالتأكيــد عــن فاعليــة وكفــاءة نظــام الرقابــة الداخليــة للشــركة وفرعهــا
والشركات التابعة كالتالي:
 .1تقوم إدارة المراجعـة الداخليـة بالشـركة بتنفيـذ خطـة المراجعـة السـنوية المعتمـدة مـن
لجنة المراجعة من خـالل فحـص وتقيـيم نظـام الرقابـة الداخليـة المُطًبـق مـع التركيـز
علــى تقيــيم البيئــة الرقابيــة ،واألنشــطة ذات المخــاطر المرتفعــة ،مراجعــة االلتــزام
بــاللوائ والــنظم الداخليــة ،مراجعــة إجــراءات الرقابــة الماليــة ،مراجعــة أنظمــة الضــبط
الــداخلي وذلــك بهــدف الحصــول علــى تأكيــدات معقولــة عــن مــدى فاعليــة وكفــاءة
أنظمة الرقابة الداخلية.
 .2يقـوم المراجــع الخــارجي للشــركة بتنفيــذ وتخطـيط اعمــال المراجعــة الخارجيــة بهــدف
الحصــول علــى درجــة معقولــة مــن القناعــة أن القــوائم الماليــة خاليــة مــن األخطــاء
الجوهرية وفقاً للمعايير السعودية والمتطلبات النظامية.
 .3وتبين للجنة مـن خـالل نتـائ المراجعـة الداخليـة والخارجيـة والمعلومـات المُقدمـة مـن
اإلدارة "عدم وجـود مالحظـات هامـة تـؤثر علـى فعاليـة وكفـاءة نظـام الرقابـة الداخليـة
وعــدم وجــود مخالفــات جوهريــة فــي تطبيــق الــنظم واللــوائ الداخليــة ،وأن إجــراءات
الرقابة الداخلية تحقق أغراض الشركة وتحمي مصالحها.
واهلل الموفق،
إبراهيم بن عبد العزيز الراشد

رئيس لجنة المراجعة

