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 م 2022 مارس 17التاريخ: 

  1202لسنة نة المراجعة جتقرير ل

 حفظهم اهلل   إلى السادة المساهمين 

 لألغذية شركة المنجم

 المملكة العربية السعودية –الرياض 
 

 السالم عليكم و رحمة اهلل و بركاته ،،،

 مقدمة:

 

 تشكيل اللجنة

 

الجمعية العامة تشكلت لجنة المراجعة بشركة المنجم لألغذية من قبل 

طالع بمسؤولية اإلشراف ضلال 2021مارس  11العادية المنعقدة بتاريخ 

والرقابة المستقلة على أعمال الشركة والتحقق من سالمة ونزاهة 

التقارير والقوائم المالية ونظام الرقابة الداخلية فيها، والسياسات 

الحسابات  المحاسبية واالشراف على أعمال المراجعة الداخلية ومراجعي

 وذلك وفقًا للنظام األساسي للشركة واألنظمة الحكومية ذات الصلة.

 

 أعضاء اللجنة

رئيس اللجنة )عضو  - اهلل القويز الرحمن بن عبد سليمان بن عبدالسيد / 

 مستقل(

 عضو اللجنة )عضو مستقل( - حسن شكيب الجابريالسيد / 

 عضو اللجنة )عضو غير تنفيذي( – اهلل باوزير اهلل عمر عبد عبدالسيد / 

 

 أعمال اللجنة:
 

 م كالتالي: 2021اجتماعات خالل العام  4عقدت لجنة المراجعة بحضور جميع أعضائها 

 

 المكان تاريخ االجتماع رقم االجتماع

تقنيات االتصال عن بعد من خالل  2021أبريل  12 1اجتماع رقم 

 الحديثة

تقنيات االتصال عن بعد من خالل  2021يوليو  05 2اجتماع رقم 

 الحديثة
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تقنيات االتصال عن بعد من خالل  2021أكتوبر  14 3اجتماع رقم 

 الحديثة

تقنيات االتصال عن بعد من خالل  2021نوفمبر  03 4اجتماع رقم 

 الحديثة

 

 :، والتي تدخل ضمن نطاق اختصاصهام 2021 خالل العامفيما يلي أبرز أعمال اللجنة 

 

تمت  ،وإدارة الشركة( EYمراجع الحسابات السادة/ أرنست ويونغ )بحضور أعضاء اللجنة و ✓

م  2021الثالث من عام األول والثاني والقوائم المالية للشركة للربع  مناقشة ومراجعة

 رير الفحصاتقوالحصول على فهم كافي بشأن التغيرات في النتائج المالية واالطالع على 

من كفاية وسالمة  اللجنة الحسابات والتوصية باعتمادها بعد تأكدالمقدمة من مراجع 

 فيها. واالفصاحات السياسات المحاسبية المتبعة 

 

المقدم  للشركة والعمليات الرئيسة باألقسامالمتعلقة  على تقرير تقييم المخاطر االطالع ✓

الشركة لوضع السبل الالزمة ورفع قائمة بأهم المخاطر إلدارة  من إدارة المراجعة الداخلية

 .وأثارها للحد من حدوثها

 

المقدمة من إدارة  2022ة لسنة للشرك الداخلية اعتماد خطة المراجعةاالطالع على و ✓

 .المراجعة الداخلية

 

االطالع على تقارير المراجعة الداخلية الصادرة والوقوف مع إدارة المراجعة الداخلية على  ✓

التوصيات واإلجراءات التصحيحية المتعلقة بالضوابط الرقابية الداخلية متابعة تنفيذ 

 .للشركة

 

 األطراف ذوي العالقة، وتقديم مرئياتها حيال ذلك إلى مجلس اإلدارة.والشركة  التي تمت بينمراجعة العقود والتعامالت   ✓

 

 دارة بترشيحمجلس اإلأوصت اللجنة قد و ،راجعة العروض المقدمة من مراجعي الحساباتم ✓

( والرفع PWCوالسادة/ بي دبليو سي )( KPMGكي بي أم جي )السادة/  حساباتال ياجعمر

 31لتنفيذ عملية المراجعة للسنة المالية المنتهية في  الجمعية العامة الختيار أحدهماالى 
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م وتنفيذ عملية  2022م وتنفيذ عمليات الفحص للربع الثاني والثالث لعام  2022ديسمبر 

  م.  2023الفحص للربع األول لعام 

 

مراجع الحسابات السادة/ أرنست ويونغ بحضور أعضاء اللجنة وم، و2022مارس  15بتاريخ  ✓

(EY )القوائم المالية للشركة للسنة المنتهية  مسودة مناقشة ومراجعةتمت ، وإدارة الشركة

لمجلس اإلدارة بذلك ليوصي م وتقرير مراجع الحسابات والرفع  2021ديسمبر  31في 

اللجنة من كفاية وسالمة السياسات المحاسبية  تتأكدأن بعد  للجمعية العامة العتمادها

 المتبعة واإلفصاحات فيها.

 

 

 والمالية ورأي اللجنة:نظام الرقابة الداخلية 

 

 هي الرقابية وفعاليتها في غاية األهمية في تحقيق أهداف الشركة، وإدارة الشركة ضوابطالتعتبر 

مسؤولة عن إعداد نظام شامل وفعال للرقابة الداخلية. يستند نظام الرقابة الداخلية على رؤية ال

لنسبية للمخاطر المالية وغيرها من وتقدير إدارة الشركة لوضع نظام رقابة يتناسب مع األهمية ا

المخاطر الكامنة في أنشطة الشركة. وبالتالي فان نظام الرقابة الداخلية مصمم إلعطاء تأكيدات 

  معقولة لتفادي األخطاء الجوهرية والخسائر المتعلقة بها. 

 

للجنة أن هناك  ، لم يتبين 2021خالل اجتماعات اللجنة في العام ما تّم تنفيذه من أعمال بناَء على 

ذات تأثير هام تتطلب  مالحظات جوهرية تتعلق بفعالية نظام وإجراءات الرقابة الداخلية في الشركة

 بدرجة معقولة من حيث التصميمبأن الشركة لديها نظام رقابة داخلية فعال اللجنة  عتقدوتاإلفصاح 

 .والتطبيق

 

 

 وباهلل التوفيق،،،

 رئيس لجنة المراجعة                                                                   

 الرحمن القويز سليمان بن عبد                                            


