
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مرفق 

 م1028تقرير جلهة املراجعة للعام 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 تقرير جلهة املراجعة

( مً ىظاو الػسنات اليت تيص علٙ أٌ علٙ دتي٘ املساجع٘ إعداد تكسٓس عً زأَٓا يف غأٌ مدٚ نفآ٘ 104مت إعداد ٍرا التكسٓس إعنااًل ألحهاو املادٗ )

الػسنات ( مً الٜح٘ حْنن٘ 11ىظاو السقاب٘ الداخلٔ٘ يف الػسن٘ ّعنا قامت بُ مً أعنال تدخل يف ىطام اختصاصَا، ّالفكسٗ )أ( مً املادٗ )

ص علَٔا يف الصادزٗ مً ٍٔٝ٘ الطْم املالٔ٘ ّاليت تيص علٙ أىُ جيب أٌ ٓػتنل تكسٓس دتي٘ املساجع٘ علٙ تفاصٔل أداَٜا الختصاصاتَا ّمَامَا امليصْ

 ملداطس يف الػسن٘.ىظاو الػسنات ّلْاٜحُ التيفٔرٓ٘، علٙ أٌ ٓتطنً تْصٔاتَا ّزأَٓا يف مدٚ نفآ٘ ىظه السقاب٘ الداخلٔ٘ ّاملالٔ٘ ّإدازٗ ا

 تكويو جلهة املراجعة:

 و مً العطاٛ التالٔ٘ أمساَٜه:11/01/2012غهلت دتي٘ املساجع٘ بياٛ علٙ قساز ادتنعٔ٘ العام٘ امليعكدٗ بتازٓذ 

 زٜٔطًا      عبد الطالو بً عبد السمحً العكٔل    (1

 عطًْا                  فَد بً عبد اهلل الكاضه           (2

 عطًْا                          ْلني         فساىو فريمٔ (3

 اجتناعات اللجهة:

 و أزبع مسات ّفل التْازٓذ التالٔ٘:2012اجتنعت اللجي٘ خالل العاو املالٕ 

 و.2012مآْ  00اإلجتناع األّل ُعكد بتازٓذ  -

 و.2012أغططظ  00 اإلجتناع الثاىٕ ُعكد بتازٓذ -

 و.2012أنتْبس  31 اإلجتناع الثالث ُعكد بتازٓذ -

 و.2011مازع  02 اإلجتناع السابع ُعكد بتازٓذ -

 م:1028املهام واإلختصاصات اليت باشرتها اللجهة خالل العام 

لطناٌ ، عسضَا علٙ جملظ اإلدازٗ ّإعالىاتَا املتعلك٘ بأداَٜا املالٕ قبلاملالٔ٘ للػسن٘ ّالبٔاىات الكْاٜه  مساجع٘ ّإبداٛ السأٖ بػأٌ -

 .ّعدالتَا ّغفافٔتَاىصاٍتَا 
 .املالٔ٘ التكازٓس يف الْازدٗ ادتٍْسٓ٘ املطاٜل يف احملاضبٔ٘ التكدٓسات مً التحكل  -
مً خالل دزاض٘ التػٔريات اهلام٘ يف ٍرِ اليظه  ىظه السقاب٘ الداخلٔ٘ ّاملالٔ٘ ّإدازٗ املداطس يف الػسنّ٘مساجع٘ فاعلٔ٘ دزاض٘  -

٘ ّمياقػ٘ تكازٓس إدازٗ املساجع٘ الداخلٔ٘ ّتْصٔاتَا ّزدّد اإلدازٗ ّمتابع٘ اإلجساٛات املتدرٗ حٔال التْصٔات، ّمً خالل دزاض٘ ّمياقػ

 .ّاملالٔ٘ٗ ّإدازٗ املداطستكازٓس مساجع اذتطابات ّتْصٔاتُ ّزدّد اإلدازٗ بػأٌ األمْز املتعلك٘ بالسقاب٘ الداخلٔ٘ 
 دزاض٘ الطٔاضات احملاضبٔ٘ املتبع٘ يف الػسن٘ ّإبداٛ السأٖ ّالتْصٔ٘ جمللظ اإلدازٗ يف غاىَا. -
 اعتناد خط٘ املساجع٘ الداخلٔ٘ ّدزاض٘ تكازٓس املساجع٘ الداخلٔ٘ ّمتابع٘ تيفٔرٍا. -
 جساٛات الالشم٘ بػأىَا.مساجع٘ ىتاٜج تكازٓس ادتَات السقابٔ٘ ّالتحكل مً إختاذ الػسن٘ اإل -
 التحكل مً إلتصاو الػسن٘ باألىظن٘ ّاللْاٜح ّالطٔاضات ّالتعلٔنات ذات العالق٘. -
 مساجع٘ العكْد ّالتعامالت امُلكرتح أٌ جتسَٓا الػسن٘ مع األطساف ذّٖ العالق٘، ّتكدٓه ماتساِ بػأىَا جمللظ اإلدازٗ. -
 ّالتحكل مً مدٚ اضتكاللٔتُ. دٓد أتعابُ ّتكٔٔه أداُّٜحتاذتطابات  مساجعالتْصٔ٘ جمللظ اإلدازٗ بتعٔني  -
 التْصٔ٘ جمللظ اإلدازٗ مبا تساِ مً إجساٛات ٓلصو إختاذٍا يف املطاٜل اليت تدخل ضنً اختصاصَا. -

 رأي اللجهة يف مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية واملالية وإدارة املخاطر:

و ْٓفس تأنٔدًا معكْاًل عً نفآ٘ ىظاو السقاب٘ الداخلٔ٘ ّاملالٔ٘ ّإدازٗ املداطس 2012و تسٚ اللجي٘ أٌ ما قامت بُ مً أعنال خالل العا -

 بالػسن٘ لتحكٔل األٍداف املصنن٘ مً أجلَا.


