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م 6132ديسمبر  13ي للجنة المراجعة عن العام المنتهي في التقرير السنو   
 

 تشكيل لجنة المراجعة المنبثقة من مجلس اإلدارةنبذة عن 

 وثالثة من مجلس اإلدارة ناتنفيذيغير عضوان منهم  خمسة أعضاء،لجنة المراجعة من تتألف 
 من خارج المجلس.  أعضاء

والمحددة بثالث سنوات، كما  6132أكتوبر  11 فيدورتها لجنة المراجعة  أتمت، 6132خالل عام 
األقل قبل إصدار الموافقة على نتائج البنك بمعدل مرة كل ربع عام على اجتماعات  (5) عقدتم أنه 

 األولية والنهائية.

 م6132أكتوبر  11المنتهية فترتهم في أعضاء اللجنة 

 رئيس اللجنة وعضو مجلس اإلدارة عبـــــــداهلل محــــــمد العيســــــى -

 عضو اللجنة وعضو مجلس اإلدارة ـــينـــــــادر إبراهيـــــــــم الوهيبـــ -

 عـضـــــــــــــــــــــــــــو اللــجـنـــــــــــــــــــــــــــة إبــراهيـــــــم علــــــــي الخضيـــــر -

 عـضـــــــــــــــــــــــــــو اللــجـنـــــــــــــــــــــــــــة عبـداهلل حســن العبــــدالقـــــادر -

 عـضـــــــــــــــــــــــــــو اللــجـنـــــــــــــــــــــــــــة عبداهلل عبد اللطيف السيــف -
 

، الجمعية العموميةمن قبل م 6132ديسمبر  62أعضاء جدد في لجنة المراجعة في  انتخابتم 
عات مع وقامت بعقد اجتمام 6132م وكذلك في فبراير 6132واجتمعت لجنة المراجعة في يناير 

 والمراجعين الداخليين. العلياباإلضافة إلى اإلدارة السابقين أعضاء لجنة المراجعة 

 ( 6132 – 6132)المنتخبين للفترة القادمة أعضاء اللجنة 

احــــــدالكريم الرمـــال عبــمــج -  رئيس اللجنة وعضو مجلس اإلدارة  
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بيــــيـــتـر العــــيـمــد عـــــمــمح - اللجنة وعضو مجلس اإلدارة  عضـــو   

 عـضـــــــــــــــــــــــــــــــــو اللــجـنـــــــــــــــــــــــــــة عبداهلل عبد اللطيف السيــف -

داهلل الدعيلجــدالعزيز عبـــعب -  عـضـــــــــــــــــــــــــــــــــو اللــجـنـــــــــــــــــــــــــــة 

اجهـيمان بانعبدالرؤوف سل -  عـضـــــــــــــــــــــــــــــــــو اللــجـنـــــــــــــــــــــــــــة 

  مهام ومسؤوليات لجنة المراجعة الرئيسية

 والرقابية  المالية والضوابطلتقارير اأواًل : 

 مراجعة السياسات واإلجراءات المحاسبية األساسية وأية تعديالت تتم عليها. 

 الي الم أي نشرات رسمية تتعلق بأداء البنكو سالمة القوائم المالية السنوية  مراجعة ومراقبة
 التي تتطلب مستوَى عاليًا من التقديرات الشخصية. والمواضيع المهمةالتقارير المالية باإلضافة 

  دى كفايةم وتقييم وتوافرها هاوتطبيق فعاليتهاالسياسات والممارسات المحاسبية ومدى دراسة 
 .حاسبة وتقارير الحوكمةسجالت الم

  مراجعة توصيات اإلدارة فيما يتعلق بمخصصات االئتمان واالستثمارات وسياسات البنك المتعلقة
 .بتصنيف القروض

  دراسة توصيات اإلدارة فيما يتعلق بأحكام الديون المعدومة أو المشكوك في تحصيلها وأي أحكام
 أخرى تتعلق بالخسائر أو القضايا.

 لتعامالت مع األطراف ذوي العالقة.البنك فيما يتعلق با مراجعة سياسات 

 من ، بما في ذلك رقابة أ دراسة مدى فاعلية وكفاءة منظومة الضوابط الرقابية الداخلية في البنك
 المعلومات.
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 جراءات م قرار سياسة اإلفصاح في البنك، ومراجعة التقارير حول مدى فاعلية ضوابط وا  راجعة وا 
 تلك السياسة.

 المراجعين الخارجيين يًا:ثان

  عادة تعيينهم التوصية لمجلس اإلدارة ومراقبة نهاء خدماتعيين المراجعين الخارجيين وا   تهموا 
 لموافقة من قبل المساهمين في اجتماع الجمعيةوأخذ ايد تكلفة أتعابهم وشروط التعاقد معهم وتحد

  .العمومية

 عين الخارجيين ومدى فعالية عملية المراجعة المراجعة والتحقق من استقاللية وموضوعية المراج
 .مرة في السنة على األقل مع األخذ بعين االعتبار المتطلبات المهنية والتنظيمية ذات العالقة

  والموافقة عليهاالسنوية مراجعة خطة المراجعين الخارجيين. 

  التي تمت ما بين المراجعين الخارجيين واإلدارة، كخطاب  المهمةمراجعة كافة المراسالت المكتوبة
( أو بيان الفروقات (Management Letterمالحظات المراجعين الخارجيين الموجة لإلدارة 

  .التي لم يتم تسويتها

 المراجعة الداخليةإدارة  ثالثًا: 

 نفيذ توفير الموارد الالزمة لت مراجعة خطة المراجعة الداخلية والموافقة عليها ومراقبتها والتأكد من
 .مهمة المراجعة بالشكل المناسب

  مراجعة ما يعرضه رئيس المراجعة الداخلية حول مدى كفاية أنظمة الضوابط الرقابية الداخلية في
 .البنك ودرجة االلتزام في هذا الخصوص

  قارير إدارة ت دة فيللملحوظات الوار التي تقوم بها اإلدارة التنفيذية متابعة اإلجراءات التصحيحية
 الداخلية.المراجعة 

  عدم وجود اية قيود غير  والتحقق منمراجعة مدى استقاللية المراجعين الداخليين عن اإلدارة
 مبررة على اعمال رئيس المراجعة الداخلية 

 اجراء تقييم سنوي لمدى فاعلية وكفاءة منظومة الضوابط الداخلية في البنك. 
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 والضوابط الداخلية إدارة المخاطر رابعًا:

 مراجعة سياسات إدارة المخاطر لعمليات تقييم المخاطر المهمة. 

  والخطوات المتبعة من قبل اإلدارة لمراقبة ذات العالقة بالرقابة الداخلية أهم المخاطر مراجعة
 وضبط هذه المخاطر.

  ألخرى ذات االحتيال والمخاطر ا منع نشاطاتمراجعة تقارير ونشاطات إدارة المخاطر لضمان
 .العالقة

 االلتزام خامسًا:

  مراقبة مدى االلتزام بنظام الشركات ونظام مراقبة البنوك وقواعد هيئة السوق المالية وقواعد
 التسجيل واإلدراج وجميع القوانين المطبقة األخرى.

  لتي امراجعة مدى كفاءة نظام مراقبة االلتزام بالقوانين واألنظمة ونتائج التحقيقات والمتابعات
 . أجرتها اإلدارة حول اية حاالت بعدم االلتزام

 اعتماد الخطة السنوية إلدارة االلتزام والتوصية لدى مجلس اإلدارة باعتماد دليل سياسات االلتزام. 

  من قبل اإلدارة لضمان  حول االجراءات التي تم إصدارهامدير االلتزام  من قبلمراجعة التقارير
اللتزام الداخلي وااللتزام بقواعد وتعليمات مؤسسة النقد العربي ا واجراءات التقيد بسياسات

  .السعودي وهيئة السوق المالية
 

 ة الداخليةبخصوص الرقاب العلياالتأكيدات واإلقرارات السنوية لإلدارة  سادسًا:

 التالي: العليا، أكدت اإلدارة 6132ديسمبر  13خالل السنة المالية المنتهية بتاريخ 

 ة المطبقة ضمن نظام الرقابةالرقابة الداخلي ضوابطلية سالمة وفاع. 

 أوجه القصور ونقاط الضعف الداخلية والخارجية لضمان سالمة مصالح البنك معالجة.  
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 رأي لجنة المراجعة سابعًا: 

كل من من قبل  م6132في عام الدورية التي عرضت على اللجنة على التقارير  استناداً 
دارة االلتزام والمراجعين الخارجيين وتقارير اإلدارة إدارة المراجعة الداخلي دارة  التنفيذيةة وا  لمخاطر، اوا 

ة أو يترى لجنة المراجعة سالمة وفعالية كفاءة الضوابط المالية والتشغيلية وأنه ال يوجد ثغرات رقاب
م م بما يؤثر على سالمة وعدالة القوائ6132المالي  ضعف جوهري في أعمال البنك خالل العام

 .  المالية للمجموعة

عدم بالتأكيدات واإلقرارات السنوية من قبل اإلدارة التنفيذية تؤيد لجنة المراجعة ،  وفي الختام
ونشرات  م6132ديسمبر 13وجود أي قصور قد يؤثر على التقارير المالية للسنة المنتهية بتاريخ 

بغض النظر عن مدى سالمة تصميمه  – علمًا بأن أي نظام رقابة داخلية . النتائج المالية السنوية
 .ال يمكن أن يوفر تأكيدًا مطلقاً  –وفاعلية تطبيقه 
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المراجعة لجنة عن نيابة  

الرمــــــاح عبـــدالكريم جــمــال  

المراجعة لجنة رئيس  

 


