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 تقرير جلنة املراجعة

( من نظام الشركات اليت تنص على أن على جلنة املراجعة إعداد تقرير عن رأيها يف شأن 401مت إعداد هذا التقرير إعمااًل ألحكام املادة )

( من الئحة 14الشركة وعما قامت به من أعمال تدخل يف نطاق اختصاصها، والفقرة )أ( من املادة )مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية يف 

حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق املالية واليت تنص على أنه جيب أن يشتمل تقرير جلنة املراجعة على تفاصيل أدائها 

حه التنفيذية، على أن يتضمن توصياتها ورأيها يف مدى كفاية نظم الختصاصاتها ومهامها املنصوص عليها يف نظام الشركات ولوائ

 الرقابة الداخلية واملالية وإدارة املخاطر يف الشركة.

 تكوين جلنة املراجعة:

 عضاء التالية أمسائهم:م من األ41/04/7042كلت جلنة املراجعة بناء على قرار اجلمعية العامة املنعقدة بتاريخ ُش

 رئيسًا        عبد السالم بن عبد الرمحن العقيل    (4

 عضوًا                   فهد بن عبد اهلل القاسم           (7

 عضوًا                         مدحت فريد عباس توفيق (3

 اجتماعات اللجنة:

 اجتمعت اللجنة أربع مرات وفق التواريخ التالية:م 7041فيما يتعلق بالعام املالي 

 م.7041 ابريل 72جتماع األول ُعقد بتاريخ اال 

 م.7041أغسطس  1 جتماع الثاني ُعقد بتاريخاال 

 م.7041رب فمون 3 جتماع الثالث ُعقد بتاريخاال 

 م.7070مارس  44 جتماع الرابع ُعقد بتاريخاال 

 املهام واإلختصاصات اليت باشرتها اللجنة:

لضمان نزاهتها وعدالتها ، عرضها على جملس اإلدارة قبلاملالية للشركة والبيانات القوائم  وإبداء الرأي بشأن دراسة 

وشفافيتها

حبث املسائل اليت يثريها املدير املالي للشركة. 

.املالية التقارير يف الواردة اجلوهرية املسائل يف احملاسبية التقديرات دراسة 

:من خالل املخاطر يف الشركةنظم الرقابة الداخلية واملالية وإدارة ومراجعة فاعلية دراسة  

o  ومناقشة تقارير إدارة املراجعة الداخلية وتوصياتها وردود اإلدارة إن وجدت، دراسة التغيريات اهلامة يف هذه النظم

.ومتابعة اإلجراءات املتخذة حيال التوصيات

o  وإدارة الية دراسة ومناقشة تقارير مراجع احلسابات وتوصياته وردود اإلدارة بشأن األمور املتعلقة بالرقابة الداخلية وامل

املخاطر

o .مناقشة التغيريات اهلامة يف أعمال الشركة وبيئة العمل وأثر ذلك على نظم الرقابة الداخلية وإدارة املخاطر

من خالل دراسة التغريات اهلامة ومتطلبات التعديالت اجلديدة اليت تتم على  عة يف الشركةدراسة السياسات احملاسبية املتب 

شانها.بوإبداء الرأي والتوصية جمللس اإلدارة  املعايري الدولية للتقارير املالية املعتمدة يف اململكة العربية السعودية،

لية ومتابعة تنفيذها.اعتماد خطة املراجعة الداخلية ودراسة تقارير املراجعة الداخ 

 

 



مراجعة نتائج تقارير اجلهات الرقابية والتحقق من إختاذ الشركة اإلجراءات الالزمة بشأنها. 

اجلهات الرقابية وتقارير  من خالل تقارير التحقق من إلتزام الشركة باألنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العالقة 

.حلسابات والتحقق من اختاذ الشركة اإلجراءات الالزمة بشأنهاادارة املراجعة الداخلية ومراجع ا

مراجعة العقود والتعامالت امُلقرتح أن جتريها الشركة مع األطراف ذوي العالقة، وتقديم ماتراه بشأنها جمللس اإلدارة. 

ومراجعة خطة  والتحقق من مدى استقالليته وحتديد أتعابه وتقييم أدائهاحلسابات  مراجعالتوصية جمللس اإلدارة بتعيني  

.عمله ومناقشته للتحقق من متكينه من أداء عمله وعدم حجب املعلومات عنه

التوصية جمللس اإلدارة مبا تراه من إجراءات يلزم إختاذها يف املسائل اليت تدخل ضمن اختصاصها. 

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

م يوفر تأكيدًا معقواًل عن كفاية نظام الرقابة 7041 املالي العامب فيما يتعلق ترى اللجنة أن ما قامت به من أعمال  

الداخلية واملالية وإدارة املخاطر بالشركة لتحقيق األهداف املصممة من أجلها.


