
 

 

 

 

 العامة للجمعية المراجعة لجنة تقرير

 2020 ديسمبر 31 في المنتهية المالية السنة عن

 وارتباطها نهاتكوي حيث من الشركات حوكمة متطلبات موبايلي شركةب (بعد فيما "اللجنة" إليها يشار) املراجعة لجنة تشكيل راعت لقد

 والسياسات املالية والقوائم التقارير مراجعة اساسية بصفةاللجنة  تولت حيث ،(بعد فيما ملجلس"ا" إليه يشاراإلدارة ) جلسمب املباشر

 لخال اجتماعاتخمسة  اللجنة عقدتو  االلتزام، وضمان الخارجيين واملراجعين الداخلية املراجعة أعمال على واإلشراف املحاسبية

 .م2020 العام

 :م2020 العام خالل اللجنة أعمال أبرز

 أبرزها ما يلي: منو  ، م2020 املالي العام خالل  أعمالهاو مهامها  لجنةال مارست

 فعاليتها إستمرارية لضمان الالزمة در املوا توفر من والتحقق ،م2020 املالي للعام الداخلية جعةاملرا خطة اعتمادو  مراجعة. 

 م.2020أهداف ومؤشرات أداء الرئيس التنفيذي للمراجعة الداخلية للعام  واملوافقة على راجعةباملكما قامت اللجنة 

  اإلشراف على إدارة املراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ خطتها،  ومن ذلك املتابعة على مبادراتها في تنفيذ إطار عام للرقابة على

 آلية للمراجعة املستمرةالتقارير املالية  وكذلك توظيف 

 سير العمل في تنفيذ التوصيات من قبل اإلدارات م و 2020تقارير املراجعة الداخلية الصادرة خالل العام  مناقشة ومتابعة

  املختصة.

 دوري بشكل بهم جتماعواال  الخارجيين املراجعين أعمال على اإلشراف. 

 بشأنها لمجلسل توصياتها ورفع الربعية القوائمإعتماد و  م2020 ديسمبر 31 في كما السنوية املالية القوائم مراجعة. 

 وتنفيذ التوصيات املنبثقة منه الخارجيين املراجعين من الصادر" االدارة خطاب" مراجعة. 

 إلى  2021من الربع الثاني  2022و  2021ين املاليين للعام خارجي مراجع بتعيين والتوصية الخارجيين املراجعين عروض تقييم

 .م2023الربع األول من عام 

  .مراجعة مجموعة من السياسات الجديدة وتحديثات على أخرى قائمة ومن ثم التوصية بعرضها على املجلس إلعتمادها 

  تنفيذ لى ع تابعةاملومن ذلك واستمرارية عملها، تابعت اللجنة مجموعة من األنشطة التي تعزز النظام الرقابي في الشركة

ه في توتعزيز مستوى األتم تنفيذ مشروع مركز بيانات بديل عند حدوث طورايو  لشركةالثابتة لصول مشروع تحديث األ 

 جوانب مختلفة من عمل الشركة.

 .مراجعة مقترحات اإلدارة حيال مخصصات الديون املشكوك في تحصيلها والتوصية بإعتمادها من مجلس اإلدارة 



 

 

 

 

 في نةاملضم التوصيات تنفيذ ومتابعة والتنظيمية القانونية املواضيع حول  الشركة إدارة من الواردة تقاريرال مراجعة 

 .التقارير

 تامة بسرية مالحظاتهم لتقديم للموظفين آلية إلتاحة الالزمة الترتيبات على اإلشراف. 

 تحديث  جانبإلى  املجلس إلى اجتماعاتها محاضر رفع طريق عن وذلك اللجنة أنشطة عن دوري وبشكل اإلدارة، مجلس إبالغ

 املجلس أثناء اجتماعاته.

 

 :الداخلية الرقابة نظام

 متثالواال  بها، موثوق  مالية تقارير إصمممممممممدار ويشممممممممممل وكفاءة بفعالية الشمممممممممركة أهداف حقيقت لضممممممممممان الداخلية الرقابة نظام يهدف

 لعبي كما الشمممممممممممممركة، أهداف تحقيق على املخاطر ثارآ من للحد املحتملة املخاطر إدارة جانب إلى والسمممممممممممممياسمممممممممممممات، واللوائح لألنظمة

 شممممممممامل رقابي نظام إعداد عن مسممممممممؤولة الشممممممممركة إدارةو  ،الشممممممممركة موارد وحماية االحتيال ومنع كشممممممممف في هاما دورا الرقابي النظام

 األخطاء فاديلت مقبولة تأكيدات يعطي ،التكلفة من معقول  وبقدر الشركة لها تتعرض قد التي ملخاطرا مستوى  مع يتناسب وفعال

 . عنها تنتج قد التي والخسائر الجوهرية

 

 ختلفةامل الشركة وإدارات والخارجيين الداخليين املراجعين يعدها التي الدورية التقارير مراجعةب مستمر بشكل لجنةال تقوم 

 من العديد قحق قد الشركة في الرقابي النظام فإن ،السنوية اتاملراجع نتائج هأظهرت ما على بناء  و  ، الداخلية بالرقابة واملتعلقة

 التقييم ةاملراجع لجنة إشراف تحت الشركة وستواصل ،العام خالل الشركة في املختلفة الرقابة إجراءات عالياتف في التحسينات

 لتزاماال مع هافعاليت من الرفعو  العمليات كفاءة تحسين من الداخلية الرقابة اهداف تحقيق لضمان الرقابي لنظامل الدورية راجعةاملو 

 .العالقة ذات واألنظمة القوانينكافة ب


