تقرير لجنة المراجعة للجمعية
العامة لشركة (سافكو)
عن العام المالي ٢٠١٨م

مقدمة
تتمثـل أهمية الرقابة في مسـاعدة الشـركة علـى تحقيق أهدافهـا المتمثلة في
الربحية وتحقيق رسـالتها ،والتقليل من أية مفاجآت تعترض طريقها ،فهي تسـاعد
اإلدارة فـي التعامـل مـع البيئـات اإلقتصاديـة والتنافسـية سـريعة التغيـر ،والتحول
فـي طلـب العملاء وأولوياتهـم ،وإعـادة الهيلكـة مـن أجـل النمـو المسـتقبلي،
كمـا أن الرقابـة الداخليـة ترفـع الكفاءة وتقلـل من مخاطر خسـائر األصول وتسـاعد
علـى ضمـان الثقـة فـي القوائـم الماليـة واإللتـزام بالقوانيـن والتعليمـات من خالل
عمليـة التقييـم والمتابعـة وتصحيح األداء والكشـف عـن اإلنحرافـات وتحديد الفرص
وإدارة العوائـق أمـام تحقيـق األهـداف فاألنظمـة الرقابيـة تـزود الشـركة بقـوة
التوجيـه والتاكمـل والتحفيـز وبالتالـي فـإن الشـراكت التـي تتمتـع بـإدارة جيـدة هي
تلـك الشـراكت التـي تمتلـك أنظمة رقابيـة فعالة والتي من شـأنها أن تعـزز قدرتها
وت ِعد لجنـة المراجعة هـذا التقرير لتزويد المسـاهمين
علـى تنفيـذ إسـتراتيجياتهاُ ،
وأصحـاب المصالـح األخريـن بتصـور عن أبرز مـا قامت بـه اللجنة من أعمـال تدخل في
نطـاق إختصاصها ،واإلشـارة لألنظمـة الرقابية الخارجيـة والداخليـة ،ودور اللجنة في
تقييـم أنظمـة الرقابـة الداخليـة ونتائجها بهذا الشـأن.

أبرز ما قامت به اللجنة من أعمال تدخل في نطاق إختصاصها
قامـت لجنـة المراجعـة بالعديـد مـن األنشـطة خلال العـام 2018م فـي الوقـت
المخصـص لإلجتماعات-المجدولـة وغيـر المجدولـة -ومـا بيـن اإلجتماعـات ومـن أبرز
أمثلـة ممارسـة اللجنـة إلختصاصاتهـا مـا يلـي:
1)1مراجعة وإعتماد خطة عمل لجنة المراجعة.
2)2مراجعة وإعتماد خطة المراجعة الداخلية.
3)3اإلشراف على إدارة المراجعة الداخلية من خالل دراسة تقاريرها وأهم
مالحظاتها ،ومتابعة تنفيذ خطتها السنوية.
4)4دراسة القوائم المالية الربعية والسنوية ورفع التوصية لمجلس اإلدارة
بإعتمادها.
يعد هذا التقرير سنوياً وفق متطلبات المادة ( )٩١من الئحة حوكمة الشراكت.

5)5دراسة «خطاب اإلدارة» الصادر من مراجع الحسابات الخارجي ،ومتابعة تنفيذ
توصياته.
6)6متابعة أعمال إدارة المخاطر وإجراءاتها التنفيذية.
7)7إستكمال إجراء المقابالت الشخصية إلختيار األنسب من المتقدمين لوظيفة
المسؤول األول بإدارة المراجعة الداخلية.

الرقابة الخارجية على الشركة
تخضع الشركة للرقابة من بعض األطراف الخارجية المستقلة وهي اكلتالي:
أوال:
ً

يهـدف مراجـع الحسـابات إلى تزويـد أصحاب المصالـح برأي عن عدالـة المركز
المالـي للشـركة وعـدم وجـود مالحظـات جوهرية بشـأنه ،ويرتكـز في ذلك
علـى أنظمة الرقابة الداخليـة كنقطة إنطالق عند إعـداده لبرنامج المراجعة،
مجـاال
وتحديـد اإلختبـارات التـي سـيقوم بهـا ،والفحـوص التـي سـتكون
ً
أن ضعف أو قـوة أنظمة الرقابـة الداخلية ال
لتطبيـق إجـراءات المراجعـة ،كما ّ
يحـدد فقـط طبيعـة الحصول على أدلـة اإلثبات فـي عملية المراجعـة ،وإنما
يحـدد أيضـا العمـق المطلـوب في فحص تلـك األدلـة .ويسـتمر المراجع في
فحـص وتقييـم أنظمـة الرقابـة الداخلية حتـى يمكنه مـن اإللمام باألسـاليب
واإلجـراءات التـي تسـتخدمها الشـركة ،وإلـى المـدى الـذي يزيـل أي شـك أو
تسـاؤل فـي ذهنـه عن فعاليـة وكفـاءة أنظمـة الرقابـة الداخليـة .وتكمن
أهميـة الموضـوع فـي مـدى سلامة ومصداقيـة المعلومـات المحاسـبية
التـي يفصـح عنهـا فـي القوائـم الماليـة ،إذ تسـتمد هـذه األخيـرة دليـل
صحتهـا وسلامتها مـن قوة وسلامة نظـام الرقابـة الداخلية.

8)8دراسة معايير تقييم عروض خدمات مراجعي الحسابات القانونيين.
9)9دراسة عروض مراجعي الحسابات والتوصية بتعيين مراجع حسابات خارجي
مستقل.
1010مراجعة التعديالت المقترحة على الئحة عمل (ميثاق) لجنة المراجعة.
1111متابعة إنعاكس جدول الصالحيات على األنظمة اآللية بالشركة.
1212مراجعة التعديالت المقترحة على النظام األساس للشركة.
1313متابعة مدى إلتزام الشركة بمتطلبات المركز السعودي لكفاءة الطاقة.
1414متابعة مدى إستعداد الشركة للوفاء بمتطلبات أحد معايير التحول للمعايير
الدولية إلعداد التقرير المالي (معيار .)16

وفـي هـذا الشـأن ووفقـاً للعقـد المبـرم مـع مراجـع الحسـابات الخارجـي،
فإنـه قـدم مـا يسـمى بـــ «خطـاب اإلدارة» والذي يشـتمل علـى مالحظاته
بشـأن مواطـن الضعـف فـي أنظمـة الرقابـة الداخليـة – بمـا فيهـا اآللية –
والمالحظـات األخـرى التـي إكتشـفها أثنـاء عمليـة المراجعة والتي تسـترعي
لفـت إنتباه المسـؤولين عـن الحوكمة .وبناء علـى توجيه لجنـة المراجعة ،تم
ً
مناقشـة هذا الخطاب عند مناقشـة القوائـم المالية السـنوية بحضور أعلى
تمثيـل بـإدارة الشـركة حيـث وجهـت اللجنـة بعمـل خطـة لتنفيـذ توصياته
وتابعـت – خلال العـام – تطـورات التنفيذ.

1515مراجعة تقارير ديوان المراقبة العامة ومدى كفاية ردود إدارة الشركة عليها.
1616مراجعة تقرير اإلمتثال.
1717مراجعة إطار العالقة التعاقدية بين سافكو والجهات األخرى.
1818مراجعة الهيلك التنظيمي لمشروع تاكمل مع شركة البيروني.
1919مراجعة تحديث السياسات المحاسبية المتعلقة بتطبيق المعايير الدولية
إلعداد التقرير المالي رقم  ،15 ،9و .16

مراجع الحسابات الخارجي

ثانياً :

ديوان المراقبة العامة
يهـدف ديـوان المراقبـة العامـة لتحقيـق اإلنضبـاط المالـي ورفـع كفـاءة
أداء الجهـات المشـمولة برقابتـه ،ويعمـل علـى ترسـيخ مبـادئ الشـفافية
والحوكمـة والمسـاءلة مـن خلال إحكام الرقابـة الماليـة على جميـع إيرادات

الدولـة ومصروفاتهـا ومراقبـة اكفة األمـوال المنقولـة والثابتـة والتحقق
مـن ُحسـن إسـتعمالها والمحافظـة عليهـا ،وكذلـك التأكـد من إسـتخدام
تلـك الجهـات لمواردهـا بكفـاءة وإقتصاديـة وفعاليـة لبلـوغ األهـداف
المرسـومة لهـا بنجاح.
وخلال العـام أصـدر الديوان للشـركة تقارير وخطابـات ،وإسـتجابة لها قامت
اللجنـة بدراسـة تقارير ومالحظـات ديوان المراقبـة العامة التـي أصدرها عن
نشـاط وأداء العمليـات بالشـركة وذلـك للتأكد مـن صحتهـا ومراجعة ردود
الشـركة علـى تلـك المالحظات للتأكـد من مـدى كفايتها.
ثالثا:

المواطـن وتالفـي مواطـن القـوة ،وتتمثـل أنظمـة الرقابـة الداخليـة بالشـركة في
الخطـة التنظيميـة وجميـع اإلجـراءات والمقاييس المتبنـاة من قبل الشـركة من أجل
ضمان السـير الحسـن لجميـع الوظائف وضمان صحـة ومصداقية المعلومـات الناتجة
عـن األنظمـة المعلوماتيـة فـي الشـركة ،وفيمـا يلـي بيـان بأبـرز األنظمـة الرقابيـة
الموجـودة بالشـركة وتقييـم اللجنـة لها:
أوال:
ً

يوجـد بالشـركة لجنـة إداريـة داخليـة ُتعنـى بـإدارة المخاطـر ،حيـث إعتمـد
المجلـس سياسـة إدارة المخاطر وإدارة اسـتمرارية العمل ،فـي حين إعتمدت
إدارة الشـركة ميثـاق تلـك اللجنـة اإلداريـة وإطار عملهـا وإجراءاتهـا .تعمل
هـذه اللجنـة علـى تحديـد وتحليـل المخاطـر اإلسـتراتيجية ،والتشـغيلية،
والماليـة ،ومخاطـر اإلمتثـال ووضـع الخطـط المناسـبة إلدارة تلـك المخاطر
بمـا يسـاعد الشـركة علـى تحقيـق أهدافها.

شركة سابك
تهـدف المراجعـة التي تخضع لها شـركة سـافكو مـن قبـل إدارة المراجعة
الداخلية بشـركة سـابك إلـى تقديم تأكيـدات موضوعية ومسـتقلة تهدف
إلعطـاء قيمـة مضافـة وتطويـر عمليـات الشـركة بما يسـاعد الشـركة على
تحقيـق أهدافها من خلال تقييم أنظمـة الرقابة الداخليـة ،وإدارة المخاطر،
والحكومة.
وخالل العام أصدرت شـركة سـابك للشـركة تقريـراً عن مراجعتها ،وإسـتجابة
لذلـك التقريـر تمـت دراسـة جميـع مالحظـات سـابك والتأكـد مـن صحتهـا
ومـن ثـم العمـل عليهـا ،حيث تـم إقفـال معظمها.

أنظمة الرقابة الداخلية وتقييمها
إن اإلجـراءات الرقابيـة الداخليـة الفعالـة تلعـب دوراً محوريـاً فـي تحقيـق أهـداف
الشـركة وطمأنـة أصحـاب المصالـح ،وإن إدارة الشـركة مسـؤولة عـن إعـداد نظـام
شـامل وفعـال للرقابـة الداخليـة والتأكـد من مـدى سلامة تطبيقه .يسـتند نظام
الرقابـة الداخليـة علـى رؤيـة وتقديـر إدارة الشـركة لوضـع نظـام رقابة يتناسـب مع
األهميـة النسـبية للمخاطـر الماليـة والتشـغيلية ومخاطـر اإلمتثـال وغيرهـا مـن
المخاطـر الاكمنـة فـي أنشـطة الشـركة ،وبقـدر معقـول مـن التلكفـة والمنفعـة
لتفعيـل ضوابـط رقابية محـددة .إن نظـام الرقابـة الداخلية مصمم إلعطـاء تأكيدات
معقولـة لتفـادي األخطـاء الجوهريـة والخسـائر المتعلقـة بهـا ،كمـا أن تقييـم
أنظمـة الرقابـة الداخليـة المعتمدة في الشـركة يعتبـر من األمـور الهامة ويهدف
ـم تسـليط عمليـة المراجعـة علـى هذه
إلكتشـاف مواطـن الضعـف فيهـا ومـن َث َّ

وجود لجنة إلدارة المخاطر

أشـرفت لجنـة المراجعـة خلال إجتماعاتهـا على سـجل المخاطـر ومنهجية
العمـل والتغيـر فـي مسـتوى المخاطـر ،حيث وجهـت اللجنة بتعديـل ميثاق
لجنـة إدارة المخاطـر وإضافـة بعض المخاطر لسـجل المخاطـر وتعديل بعض
جزئياتـه ،ثـم أوصت المجلـس بالموافقـة على ذلك السـجل.
ثانياً :

وجود إتفاقيات تعزز الجانب الرقابي بالشركة
يوجـد بالشـركة عـدد مـن اإلتفاقيـات التـي تعـزز الجانـب الرقابـي بالشـركة
ومنهـا اإلتفاقيـة القانونيـة المبرمـة بيـن شـركة سـافكو وشـركة سـابك
والتـي يتـم بموجبهـا تقديـم خدمـات منهـا تدريـب اإلمتثـال ،إجـراء تقييم
لمخاطر اإلمتثال بشكل دوري وإعـداد التقارير ذات الصلة ،وإجـراء التحقيقات،
وخدمـات التقاضـي ،وإعـداد مسـودة للعقـود مـع األطـراف الخارجيـة
ومراجعتهـا ،واإلجابـة علـى اإلستفسـارات.
إسـتعرضت لجنة المراجعـة تقرير اإلمتثال وناقشـت كفاية محتـواه ووجهت
بـأن يعرض عليها بشكل ربع سـنوي .وبموجـب هذا العقد تـم تقديم تدريب
لموظفـي الشـركة حـول تعزيـز اإلمتثـال والتأكيد علـى دور ومسـؤولية لك
موظـف فـي الحفـاظ على أصول الشـركة كما تمت اإلسـتفادة مـن خدمات
مراجعـة العقـود والتقاضي واإلجابـة على اإلستفسـارات ذات الصلة.

ثالثاً :

الهيلك التنظيمي
يوجـد بالشـركة هيكل تنظيمي يتم مـن خالله تحقيـق الرقابـة الداخلية من
الجانـب المحاسـبي واإلداري من خالل توزيـع الصالحيات والمسـؤوليات.
إسـتعرضت اللجنـة خلال إجتماعاتها الهيكل التنظيمي للشـركة والتغييرات
المقترحـة عليـه بعد مشـروع تاكمل مـع شـركة البيروني من ناحيـة مالءمة
خطـوط التقاريـر ،وكفايـة الموظفيـن ومسـتويات الخبـرة ،ووضـوح تفويض
السـلطات والمسـؤوليات ،حيـث رأت اللجنـة بـأن الهيلك التنظيمي بالشـركة
ينظـم العالقـات اإلداريـة ويعكـس متطلبـات الحوكمـة ويتناسـب مـع حجم
عمليات الشـركة.

رابعاً :

جدول الصالحيات
يوجد بالشركة جدول صالحيات ينظم الصالحيات والمسؤوليات.
وجهـت اللجنـة إدارة الشـركة بضـرورة إنعكاس جـدول الصالحيـات علـى
األنظمـة اآلليـة بالشـركة ،وتابعـت اللجنـة تنفيـذ ذلـك.

خامساً  :النظم اآللية
يوجـد بالشـركة نظـام ( )SAPوهو أحد أفضـل أنظمة إدارة موارد الشـراكت،
حيـث يشـتمل هـذا النظام علـى مجموعـة مـن البرامـج (التطبيقـات) التي
تغطـي جوانـب منها المحاسـبة الماليـة ،التحكـم ،الخزينة ،الموارد البشـرية،
المبيعـات والتوزيـع ،إدارة المـواد ،الصيانـة الوقائية ،التخطيـط واإلنتاج ،إدارة
الجـودة ،خدمـة العميـل ،أنظمـة المشـاريع ،إدارة عالقـات العملاء ،إدارة
اإلمدادات.
إن إسـتخدام هـذا النظام يحقق العديد مـن المزايا أهمها مركزيـة البيانات،
والرقابـة المحاسـبية السـليمة علـى مـوارد المنشـأة وحمايـة أصولهـا من
خلال الفصـل المالئـم بيـن المهـام والصالحيـات ،والرقابـة علـى المدخالت،
ومعالجـة العمليـات ،والمسـاهمة بعـرض النتائـج وإعـداد التقاريـر التـي
تطلبهـا اإلدارة بالوقـت المطلوب .وبالتالي تسـهم بشكل واضـح في زيادة
فعاليـة نظـام الرقابـة الداخليـة المطبق بالشـركة.

عنـد مناقشـة اللجنة خطـة مراجع الحسـابات ،أكـدت على ضـرورة أن تغطي
خطتـه مراجعـة األنظمة اآللية إلرتبـاط فعالية األنظمة اآللية بصحة وسلامة
المعلومـات الماليـة التي تنعكس بالقوائـم المالية.
إضافـة إلـى ذلك ،تـرى اللجنـة أن تحقيق األهـداف المرجوة مـن أي نظام آلي
يرتبـط بتدريب اكفة مسـتخدميه.
سادساً :السياسات واإلجراءات
يوجـد بالشـركة عـدد كبيـر مـن السياسـات واإلجـراءات التي تغطـي مختلف
الجوانـب اإلداريـة ،والماليـة ،والتشـغيلية ،والحوكمـة ،وقواعـد السـلوك
المهنـي والتـي تحقـق أهـداف الشـركة مـن خلال اإللتـزام بها.
وقـد ظهـر للجنـة كفايـة السياسـات واإلجـراءات واألنظمـة والتعليمـات
			
المعمول بها في الشركة وسالمة تطبيقها.
سابعـاً  :وجود إدارة مراجعة داخلية مستقلة
تتولـى إدارة المراجعـة الداخلية تقييم نظـام الرقابة الداخلية واإلشـراف على
تطبيقـه ،والتحقـق مـن مدى التـزام الشـركة وعامليهـا باألنظمـة واللوائح
والتعليمات السـارية وسياسـات الشـركة وإجراءاتها.
وقد أشـرفت لجنة المراجعة على إدارة المراجعة الداخلية بالشـركة ،ودرسـت
تقاريرها وأهـم مالحظاتها ،وتابعت تنفيذ خطتها السـنوية.
ثامـنـاً  :وجود آليات لإلبالغ عن الممارسات المخالفة
ويتـاح
توجـد بالشـركة آليـات متعـددة لإلبلاغ عـن الممارسـات المخالفـةُ ،
للمبلـغ إخفـاء هويته وتتعهد الشـركة  -من خالل سياسـات مكتوبة  -بعدم
تتبـع المبلغيـن فـي حال لـم يرغبوا بالكشـف عـن هوياتهم .ويمكـن اإلبالغ
عن أي ممارسـة مخالفة أو شـكوك وتشـمل – على سـبيل المثال ال الحصر –
اإلبلاغ عن حـاالت السـرقة والغـش والتدليس والتزويـر والرشـوة ومخالفات
األنظمـة والقوانيـن وإسـاءة إسـتخدام ممتلاكت الشـركة وأصولها.
وترى اللجنة كفاية آليات اإلبالغ عن الممارسات المخالفة.

نتائج تقييم أنظمة الرقابة الداخلية
بنـاء علـى مـا قدمتـه إدارة الشـركة ،وإدارة المراجعـة الداخليـة بالشـركة ،ومراجـع
ً
الحسـابات الخارجـي ،وبعـد اإلطلاع علـى تقاريـر ديـوان المراقبـة العامـة وإشـراف
اللجنـة علـى إدارة المخاطـر وتقريـر اإلمتثـال ،فإنـه لـم يتضـح للجنـة وجـود ضعـف
جوهـري فـي أنظمـة الرقابـة الداخليـة بالشـركة.
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