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 الداخلية ةة وإجراءات نظام الرقابلفعالي ةالسنوي ةنتائج املراجع

 للمادة )  ةشكلت لجنة املراجعت
ً
 : يلي ( من الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق املالية وتتلخص مهامها ومسئولياتها فيما 54وفقا

 بها. املكلفةتنفيذ األعمال واملهام  فيدارة املراجعة الداخلية للتحقق من مدى فاعليتها إعلى  اإلشراف -1

 مكتوب عن رأيها وتوصياتها بشأنه. ووضع تقريردراسة نظام الرقابة الداخلية  -2

 فيها.التصحيحية للمالحظات الواردة  اإلجراءاتدراسة تقارير املراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ  -3

 أتعابهم.وفصلهم وتحديد  استقاللهمبتعيين املحاسبين القانونيين بعد التأكد من  اإلدارةالتوصية ملجلس  -4

 عليها. اللجنةمع املحاسب القانوني وإبداء مالحظات  ةدراسة خطة املراجع -5

 بشأنها.ومتابعة ما تم  ةعلى القوائم املالي القانونييندراسة مالحظات املحاسبين  -6

 بشأنها. ةقبل عرضها على مجلس اإلدارة وإبداء الرأي والتوصي ةوالسنوي ةاألولي ةدراسة القوائم املالي -7

 بشأنها. ةوإبداء الرأي والتوصي ةاملتبع ةدراسة السياسات املحاسبي -8

 العام:وسجل الحضور خالل  ةيلي بيان بعضوية اللجن م وفيما2020خالل عام اجتماعات  5لجنة ال وقد عقدتهذا 

 (5عدد االجتماعات ) طبيعة العضوية االسم م

18/02 17/05 17/08 08/11 22/12 

      رئيس اللجنة أ.فهد عبدهللا القاسم  1

      عضو أ. عبدهللا تركي السديري  2

      عضو   أ.عبدالرحمن صالح الخليفي 3

      عضو أ. خالد محمد الخويطر 4

 

ملعتمدة من قبل املخاطر وا تقييم خطة املراجعة السنوية املبنية علىلتنفيذ إدارة املراجعة الداخلية في الشركة  على  باإلشرافتقوم لجنة املراجعة 

ة املخطط مراجعتها بهدف فحصها للتأكد من مدى فاعلي لألنشطةأخذ عينة عشوائية  خاللالرقابة الداخلية، وذلك من نظام لجنة لتقييم كفاءة ال

املراجعة و  الفحصتخطيط وتنفيذ أعمال حول املراجع الخارجي  مناقشةب لجنةالكذلك تقوم ، الداخلية املصممة واملطبقة الرقابةوكفاية أنظمة 

 ألخطاءاللحصول على درجة معقولة من أن القوائم املالية خالية من عايير املراجعة املتعارف عليها في اململكة العربية السعودية السنوية بناء على م

ين أي قصور لم تب من قبل املراجع الخارجي وإدارة املراجعة الداخلية فإن نتائج هذا الفحصعلى نتائج الفحص املنفذة خالل العام الجوهرية ، وبنا 

 اإلجراءات على االتفاقالتنفيذية، وتم  اإلدارةبها  اللجنة التي زودت املالحظاتمع وجود عدد من ام او تغير جوهري في أنظمة الرقابة الداخلية ، ه

املطلقة شمولية لا يمكن التأكيد على الكما ننوه انه  ،للجنة املراجعةبذلك ورفع تقارير دورية  د املدة الزمنية للتصحيحمع تحدي الالزمةالتصحيحية 

وتعمل هذا  .عملية املراجعة في جوهرها تستند الى أخذ عينات عشوائية ألنالرقابة الداخلية وذلك  إلجراءاتعمليات الفحص والتقييم التي تتم ل

لداخلية في ا وإجراءات الرقابةوفعال لكفاءة نظام  قبول مستوى مللحفاظ على التنفيذية للشركة  اإلدارةاملراجعة الداخلية بشكل حثيث مع  إدارة

     الشركة.
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