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التقرير السنوي للجنة المراجعة عن العام المنتهي في 2017/12/31م
نبذة عن تشكيل لجنة المراجعة المنبثقة من مجلس اإلدارة:
تتألف لجنة المراجعة في البنك السعودي لالستثمار من خمسة أعضاء ،منهم اثنان غير تنفيذيان من مجلس
أعضاء من خارج المجل .


أعضاء لجنة المراجعة:
 محمد العلي
 فؤاد الصالح
 صالح الخليفي
 عبدهللا العنزي
 مناحي المريخي

اإلدارة وثالثسة

إدارة مستقل

رئي اللجنة  /عضو مجل
عضو مجل إدارة مستقل
عضو من خارج مجل اإلدارة
عضو من خارج مجل اإلدارة
عضو من خارج مجل اإلدارة

مهام ومسؤوليات لجنة المراجعة الرئيسة:











التأكد من جودة ودقة األنظمة المحاسبية والبيانات المالية.
التوصية للجمعية العامة للمساهمين بتعيين مراجعي الحسابات والموافقة على أتعابهم  ،واالشراف على مهامهم.
تسوية أية خالفات بين اإلدارة ومراجعي الحسابات بشأن التقارير المالية.
الموافقة المسبقة على جميع خدمات المراجعة وغير المراجعة مع مراجعي الحسابات.
توكيل محام مستقل ،وتعيين المحاسبين ،أو غيرهم ،لتقديم المشسورة للجنسة ،والمسساعدة فسي المراجعسة ،واالسستعانة بهسم فسي
التحقيق.
مراجعة السياسات المحاسبية المتبعة ،وتقديم المشورة والتوصيات لمجل اإلدارة بشأنها.
ضمان التواصل الفعال والتنسيق مع لجنة المخاطر لتسهيل تبادل المعلومات ،والتغطية الفعالسة لجميسع المخساطر المحتملسة،
والمخاطر الناشئة ،وإجراء أي تعديالت الزمة لتطوير حوكمة المخاطر في البنك.
توفير قنوات التواصل ما بين المراجعين الداخليين والمراجعين الخارجيين ومجل اإلدارة.
التوصية على تعيين رئي المراجعة الداخلية والتوصية لمجل اإلدارة ولجنة الترشيحات وتحديد المكافآت المالية لسرئي
المراجعة الداخلية.
ممارسة اإلشراف على الرقابة والتحريات الخاصة عند الضرورة.

مسؤوليات إعداد القوائم المالية:





مراجعة القضايا والتقارير المحاسبية الهامة ،بمسا فسي ذلسك العمليسات المعقسدة وغيسر العاديسة ،ومراجعسة العمليسات التقديريسة،
والمستجدات التنظيمية والمحاسبية ،ومعرفة وتقييم أثرها على البيانات المالية.
مراجعة القوائم المالية السنوية ،والنظر فيما إذا كانت عادلة ،بما يتفق مع المعلومات المتاحة ألعضاء اللجنة ،وتوافقها مسع
المبادئ المحاسبية الصحيحة المتعارف عليها.
مراجعة القوائم المالية الربع سنوية والسنوية ،ونتائج المراجعة الخارجية مع اإلدارة والمراجعين الخارجيين قبسل عرضسها
على مجل اإلدارة وإبداء اآلراء واقتراح التوصيات بشأنها.
التواصل مع اإلدارة و المراجعين الخسارجيين لمعرفسة أيسة صسعوبات قسد يواجهونهسا أثنساء عمليسة المراجعسة ومراجعسة كافسة
المراسالت المكتوبة التي تمت ما بين المراجعين الخارجيين واإلدارة ،كخطاب مالحظسات المسراجعين الخسارجيين الموجسة
لإلدارة ) (management letterأو بيان الفروقات التي لم يتم تسويتها.

مسؤوليات االلتزام:
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االطالع على البرنامج السنوي لاللتزام في البنك.
الموافقة على التقرير السنوي لاللتزام الصادر عن البنك إلى مؤسسة النقد العربي السعودي.
استعراض النتائج التي تم التواصل إليها والمدرجة في تقرير تقييم االلتزام بالصيغة التي قدمتها لجنة االلتسزام المنبثقسة عسن
اإلدارة ،وتقديم التوصيات.





التأكد من ايصال مدونة أخالقيات العمل لموظفي البنك ومراقبة االلتزام بتلك القواعد.
تقييم برامج االلتزام في البنك ومدى استيفائها للمتطلبات القانونية وفعاليتها بطريقة منتظمة ،وابالغ مجل
قصور ،واإلجراءات التصحيحية الواجب اتخاذها.
مراجعة تقارير االلتزام الربع سنوية الصادرة من الشركات التابعة ،ورفع التوصيات الالزمة بشأنها إلى المجل .

اإلدارة عسن أي

مسؤوليات مراقبة نظم تقنية المعلومات:





تحديد الضوابط الرقابية المناسبة للحصول على البيانات المالية الموثوقسة مسن نظسام البنسك اآللسي ،مسع األخسذ بعسين االعتبسار
النقاط التالية التي سيتم استعراضها مع اإلدارة والمراجعين الداخليين والخارجيين:
 .1طبيعة وفاعلية الضوابط الرقابية واألمنية التي يمارسها البنك على نظم تقنية المعلومات ،والكشف عن نقاط ضعفها.
 .2التوصيات الرئيسة المرفوعة من المراجعين الداخليين والخارجيين فيما يتعلق بنظم وضوابط تقنية المعلومات ،وآليسة
استجابة اإلدارة العليا ،بما في ذلك وضع جدول زمني للعمل على تطبيق التوصيات الرامية إلى تحديد نقاط الضسعف
والمخاطر العالية في نظم التحكم ،واالشراف على األنشطة الرئيسة.
التأكد من فعالية البنك في تطبيق الضوابط الرقابية واألمنية ،ومعالجة نقاط الضعف المتعلقة بنظم تقنية المعلومات.
مراجعة النتائج أو التوصيات الرئيسة الواردة من المراجع الداخلي والخارجي فيما يتعلق بنظم وضوابط تقنية المعلومات.

فاعلية أنظمة الرقابة الداخلية:
إن اإلدارة مسؤولة عن إنشاء نظام فعال للرقابة الداخلية والمحافظة عليه على مستوى البنك .يتضمن نظام الرقابة
الداخلية السياسات واإلجراءات والعمليات التي صممت تحت إشراف مجل اإلدارة لتحقيق األهداف االستراتيجية للبنك.
إن نطاق وحدة الرقابة الداخلية حيادي ومستقل عن اإلدارة التنفيذية حيث يشمل تقييم مدى كفاية وفاعلية نظام الرقابة
الداخلية في البنك .جميع المالحظات الهامة والجوهرية المنبثقة عن أعمال الرقابة الداخلية يتم رفعها في تقارير إلى لجنة
المراجعة التابعة لمجل إدارة البنك .تقوم لجنة المراجعة بمراقبة كفاية وفاعلية نظام الرقابة الداخلية للحد من المخاطر
التي تم تحديدها وقياسها بهدف الحفاظ على مصالح البنك.
يتم بذل جهود منسقة ومتكاملة من جميع وحدات وإدارات البنك لتحسين بيئة الرقابة على المستوى العام من خالل
المراجعة المستمرة وتسهيل اإلجراءات لمنع وتصحيح أي قصور في الرقابة .أوكلت إلى كل وحدة من وحدات البنك
وتحت إشراف اإلدارة التنفيذية العليا مسؤولية تصحيح أوجه القصور في الرقابة التي تم تحديدها من قبل المراجعيين
الداخليين والخارجيين ،وعدد من وحدات الرقابة األخرى على مستوى البنك.
قامت اإلدارة العليا للبنك بتبني إطار عمل متكامل للرقابة الداخلية على النحو الموصى به من قبل مؤسسة النقد العربي
السعودي من خالل تعليماتها بشأن ضوابط الرقابة الداخلية.
تم تصميم النظام الرقابي الداخلي للبنك بشكل يضمن اطالع مجل اإلدارة على كيفية إدارة المخاطر من أجل تحقيق
األهداف االستراتيجية للبنك .إن أنظمة الرقابة الداخلية مهما وصلت إليه احترافية تصميمها لن تقوم بمنع أو كشف جميع
أوجه القصور في الرقابة ،عالوة على أن التقييمات الحالية لمدى فاعلية األنظمة لفترات مستقبلية تخضع لقيود قد تصبح
معها ضوابط الرقابة غير مالئمة نتيجة للتغيرات في المتطلبات واالمتثال للسياسات واإلجراءات.
استنادا إلى نتائج االختبارات والتقييمات المستمرة لنظام الرقابة الداخلية من قبل وحدة الرقابة الداخلية التي تمت خالل
العام ،تعتبر اإلدارة أن نظام الرقابة الداخلية الحالي مالئم ومناسب ويتم تنفيذه ومراقبته على نحو فعال .ولتعزيز الرقابة
تقوم اإلدارة بعمل تقييم مستمر لنظام الرقابة الداخلي للبنك.
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رأي لجنة المراجعة:
استنادا على التقارير الدورية التي عرضت على اللجنة في عام 2017م مسن قبسل كسل مسن إدارة المراجعسة الداخليسة وإدارة
االلتسسزام والمسسراجعين الخسسارجيين وتقسسارير اإلدارة التنفيذيسسة وإدارة المخسساطر .تسسرى لجنسسة المراجعسسة سسسالمة وفاعليسسة كفسساءة
الضوابط الرقابية ،وأنه لم يتضح وجود مالحظات جوهرية بما يؤثر على سالمة وعدالة القوائم المالية للبنسك للعسام المسالي
2017م.
وفي الختام ،تؤيد لجنة المراجعة التأكيدات واإلقرارات السنوية من قبل اإلدارة التنفيذية بعدم وجسود قصسور قسد يسؤثر علسى
التقارير المالية للسنة المنتهية بتاريخ 2017/12/31م ونشرات النتائج المالية السنوية ،علما بأن أي نظام رقابة داخليسة –
بغض النظر عن مدى مالءمة تصميمة وفاعلية تطبيقه – ال يمكن أن يوفر تأكيدا مطلقا.

رئي
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محمد العلي
لجنة المراجعة

