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السادة مساهمي الشركة                                                                         الـمحــتــرمين

السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،، 

الموضوع: عمل لجنة المراجعة خالل العام المالي 2021م

عقدت لجنة المراجعة بالشركة خمسة اجتماعات خالل العام المالي 2021م، وقد تركزت مواضيع تلك االجتماعات على ما يلي:

مناقشــة القوائــم الماليــة األوليــة الربــع ســنوية للربــع األول والثانــي والثالــث مــن العــام المالــي 2021م، ورفــع . 1
التوصيــات إلــى مجلــس اإلدارة بشــأنها، وحيــث تنتهــي مــدة عمــل اللجنــة الحاليــة بنهايــة دورة مجلــس اإلدارة 
ــة فــي  ــة المنتهي ــة الموحــدة للســنة المالي ــم المالي ــم مراجعــة القوائ ــخ 31 ديســمبر 2021م، فســوف تت بتاري
2021/12/31م، مــن قبــل لجنــة المراجعــة للــدورة الجديــدة التــي ســيتم اعتمــاد تشــكيلها مــن الجمعيــة العامــة 

للمســاهمين.

اعتماد ومتابعة تنفيذ خطة المراجعة الداخلية للعام المالي المنتهي في 2021/12/31م . 2

دراســة ومناقشــة تقاريــر إدارة المراجعــة الداخليــة وفــق خطــة المراجعــة المعتمــدة مــن اللجنة ورفــع التوصيات . 3
إلدارة الشــركة التــي مــن شــانها وضــع مقترحــات وحلــول وإجــراءات تصحيحيــة لتلــك المشــاكل الناشــئة عــن هــذه 
التقاريــر، مــع التأكيــد علــى العمــل بشــكل مســتمر لحــل النقــاط التــي تنطــوي علــى مخاطــر مرتفعــة محتملــة 
الحــدوث وذلــك مــن خــالل تطبيــق أنظمــة رقابيــة مناســبة لقيــاس وإدارة مســتويات المخاطــر التي تواجه الشــركة 

بشــكل عــام، مــع الحــث علــى إنشــاء بيئــة عمــل ملمــة بثقافــة اكتشــاف المخاطــر وإدارتهــا.

ــة . 4 ــة( ومناقش ــك للصناع ــركة فب ــة )ش ــركة التابع ــن الش ــة ع ــة الداخلي ــر إدارة المراجع ــة تقاري ــة ومناقش دراس
ــم  ــوي يحك ــي ق ــام رقاب ــع نظ ــن وض ــي تضم ــة الت ــات الالزم ــع التوصي ــة ورف ــركة التابع ــة بالش اإلدارة التنفيذي
ســيطرته علــى أصــول الشــركة ومشــترياتها وغيرهــا مــن األعمــال إضافــة إلــى وضــع سياســات وإجــراءات تنظــم 
ــح والتماشــي مــع األنظمــة واللوائــح. العمــل فــي اقســام الشــركة المختلفــة بمــا يضمــن عــدم تعــارض المصال

ــذه . 5 ــوقية له ــعار الس ــاة األس ــع مراع ــه، م ــًا ألدائ ــه وفق ــة بمكافأت ــي والتوصي ــع الداخل ــم المراج ــادة تقيي إع
ــة. الوظيف

متابعــة ســير عمــل مراجــع الحســابات الحالــي )مكتــب أســامه عبــداهلل الخريجــي وشــريكه( والتأكــد مــن عــدم . 6
ــذ نطــاق العمــل والحصــول علــى  ــى اكتمــال تنفي ــد عل ــه، مــع التأكي ــر علــى ســير عمل وجــود أي معوقــات تؤث

المصادقــات والتأكــد مــن تطبيــق االنظمــة ذات العالقــة.

التأكــد مــن إلمــام مراجعــي الحســابات بمعاييــر التقاريــر الماليــة الدوليــة عنــد قيامهــم بأعمــال المراجعــة مــع . 	
ــن، مــع التأكــد مــن حصــول  ــة الســعودية للمحاســبين القانونيي ــر الشــفافية الصــادر عــن الهيئ االسترشــاد بتقري
مراجعــي الحســابات المرشــحين مــن الحصــول علــى ترخيــص هيئــة الســوق الماليــة قبــل رفــع التوصيــة للجمعيــة 

العامــة.



مراجعــة العــروض المقدمــة مــن مكاتــب مراجعــي الحســابات ودراســتها، وقــد تــم ترشــيح 3 مكاتــب لالختيــار . 	
مــن بينهمــا وفقــًا لمــا نصــت عليــه المــادة الحاديــة والثمانــون مــن الئحــة حوكمــة الشــركات الصــادرة عــن هيئــة 
الســوق الماليــة، وهــم: )مكتــب أســامه عبــداهلل الخريجــي وشــريكه& مكتــب الخراشــي وشــركاه& مكتــب بيكــر 

تيلــي( وذلــك للقيــام بأعمــال المراجعــة للعــام المالــي 2021م والربــع األول مــن العــام المالــي 2022.

التوصيــة إلدارة الشــركة ومراجــع الحســابات بالتحقــق مــن المعالجــات المحاســبية المتعلقــة باســتحواذ الشــركة . 	
ــة  ــر المالي ــة للتقاري ــر الدولي علــى حقــوق األقليــة فــي الشــركة التابعــة )شــركة فبــك للصناعــة( وفقــًا للمعايي
ذات الصلــة، مــع التأكيــد علــى االنتهــاء مــن قيــود التســوية المحاســبية بشــكل دقيــق خاصــة قيــد إثبــات فوائــد 
ــزام وإعــادة تقييمــه بصفــة  ــر المســيطرة، ومراعــاة دراســة االلت ــل شــراء حصــة المســاهمين غي ــزام مقاب االلت

دوريــة وفقــًا للمتطلبــات النظاميــة.

التحقــق مــن قيــام الشــركة ومراجــع الحســابات بتنفيــذ إجــراءات القطــع المســتندي وتطبيــق معاييــر االعتــراف . 10
باإليــراد وفقــًا لمــا تقتضــي المعاييــر المحاســبية ذات العالقــة.

ــع 11.  ــابات، ورف ــع الحس ــل مراج ــن قب ــدم م ــركة )IT Audit( المق ــوارد الش ــام م ــة نظ ــر مراجع ــي تقري ــر ف  النظ
التوصيــات الالزمــة بشــأنه إلدارة الشــركة لمعالجــة أوجــه القصــور وتحســين البيئــة الرقابيــة.

التوصيــة إلدارة الشــركة بمراجعــة دراســة تكويــن مخصــص الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة بشــكل ربــع ســنوي . 12
ــر  ــع المعايي ــي المتوافــق م ــة وباســتخدام المنهــج اإلحصائ ــا المنتهي ــة التســويات أو القضاي ــال كاف ــد إدخ بع
الدوليــة للتقاريــر الماليــة مــع مراعــاة وجــود تناغــم منطقــي وفقــًا لطبيعــة النشــاط والعالقــات االئتمانيــة مــع 

العمــالء.

ــركة . 13 ــطة الش ــى أنش ــتجد عل ــا المس ــروس كورون ــرات فاي ــول تأثي ــة ح ــة ذات الصل ــات النظامي ــة اإلفصاح متابع
ــادرات  ــى المب ــالع عل ــى االط ــة إل ــأنها، باإلضاف ــابات بش ــي الحس ــركة ومراجع ــة إدارة الش ــا، ومناقش وأعماله
واالجــراءات االحترازيــة التــي قامــت بهــا إدارة الشــركة للمحافظــة علــى صحــة وســالمة العمــال وضمــان ســير 

ــة. ــن الجهــات الرســمية ذات الصل ــة الصــادرة م ــراءات الوقائي ــر واإلج ــًا للتدابي العمــل وفق

حــث إدارة الشــركة علــى متابعــة برامــج ومبــادرات الدعــم المقدمــة مــن حكومــة خــادم الحرميــن الشــريفين . 14
لتخفيــف األثــار االقتصاديــة المترتبــة علــى انتشــار فايــروس كورونــا المســتجد، ودراســة أوجــه االســتفادة منهــا 

بمــا يدعــم أنشــطة الشــركة واســتمرارية أعمالهــا.

التوصيــة إلدارة الشــركة بمراعــاة التغيــرات الجوهريــة التــي تنعكــس بشــكل مباشــر علــى أســعار المــواد الخــام . 15
الرئيســية المســتخدمة فــي التصنيــع، ومراجعــة عالقاتهــا التعاقديــة مــع العمــالء، والتأكــد مــن تطبيــق المعاييــر 

المحاســبية ذات العالقــة.



التوصيــة إلدارة الشــركة بضــرورة اتخــاذ اإلجــراءات الالزمــة تقنيــًا ومحاســبيًا إلصــدار الفاتــورة اإللكترونيــة وفقــًا . 16
للتعاميــم النظاميــة الصــادرة مــن جهــات االختصــاص.

اســتمرار التوصيــة إلدارة الشــركة بضــرورة رفــع مســتوى كفــاءة تحصيــل ديــون العمــالء وعــدم التباطــؤ لمقابلــة . 	1
ــة، مــع المتابعــة  ــاء مالي ــل الشــركة بأعب ــراض وتحمي ــل مــن الحاجــة لالقت ــة بمــا يقل احتياجــات الشــركة النقدي
المســتمرة ألرصــدة الذمــم المدينــة، مــع التوصيــة إلدارة الشــركة بوضــع عالقــات تعاقديــة مكتوبــة مــع 
ــن ســبق منحهــم  ــة بمراجعــة قائمــة العمــالء الذي ــة، والتوصي ــم منحهــم تســهيالت ائتماني ــن يت العمــالء الذي
تلــك التســهيالت بشــكل منتظــم وأخــذ الضمانــات المناســبة، وحــث مراجــع الحســابات علــى االطــالع علــى تلــك 

ــة.  األرصــدة والتعاقــدات بصفــة دوري

التوصيــة لمجلــس إدارة الشــركة بضــرورة األخــذ باعتبــاره تلــك المخاطــر المتعلقــة بارتفــاع نســبة الديــن وترتيبــات . 	1
ســداد المبالــغ التــي قامــت الشــركة باقتراضهــا مــن الجهــات التمويليــة لتمويــل للشــركة التابعــة، مــع التأكــد 
ــك مــع اســتراتيجية الشــركة الشــاملة وخطــط العمــل الرئيســية وسياســة الشــركة فــي إدارة  مــن تماشــي ذل

المخاطــر، وجميعهــا يعــد جــزءًا ال يتجــزأ مــن الوظائــف األساســية لمجلــس اإلدارة.

متابعــة تنفيــذ اآلليــة التــي ســبق اعتمادهــا بشــأن سياســة )صفــارة اإلنــذار( والتأكــد مــن تطبيقهــا بإجــراء تحقيق . 	1
مســتقل يتناســب مــع حجــم الخطــأ أو التجــاوز – إن وجــد- وتبنــي إجــراءات متابعــة مناســبة، تماشــيًا مــع المــادة 
الثامنــة والخمســين مــن الئحــة حوكمــة الشــركات الصــادرة عــن هيئــة الســوق الماليــة، وخــالل العــام 2021م لــم 
ينــم إلــى علــم اللجنــة وجــود أي ملحوظــات فــي شــأن أي تجــاوز فــي التقاريــر الماليــة أو غيرهــا، كمــا أوصــت 
ــة  ــن بصف ــة العاملي ــك لكاف ــال ذل ــة حي ــر التوعي ــل ونش ــائل التواص ــر وس ــادة نش ــي بإع ــع الداخل ــة المراج اللجن

دوريــة.

استنادًا إلى ما تقدم وبناء على األعمال التي قامت بها إدارة المراجعة الداخلية في الشركة وفق الخطة المعتمدة من لجنة 
المراجعة خالل العام المالي 2021م، ومالحظات المراجع الخارجي للشركة، مع األخذ باالعتبار أن أي نظام رقابة داخلي مهما بلغ 

مستوى سالمة تصميمه و تطبيق اجراءاته ال يمكن أن يوفر تأكيدا مطلقا حول فعالية نظم الرقابة الداخلية المعمول بها ، وعليه 
لم يتبين للجنة المراجعة وجود ضعف جوهري في نظام الرقابة الداخلية المعمول بها داخل الشركة ، مع استمرار توصية لجنة 

المراجعة إلدارة الشركة  بالمتابعة المستمرة لتطوير وتحسين كفاءة وفاعلية الضوابط الداخلية المعمول بها وضرورة التحديث 
المستمر لسياسات الشركة وإجراءاتها، وتنفيذ المالحظات الواردة من اللجنة بشأن تقارير المراجعة الداخلية وبما يتماشى مع 

طبيعة نشاط الشركة، وكذلك فيما يخص الشركة التابعة )شركة فبك للصناعة( وما تتطلبه المراحل األولى لبداية نشاط الشركة 
التابعة من تقييم مستمر لكافة أنشطة الشركة التابعة  في الجوانب التشغيلية والمالية وااللتزام وإدارة المخاطر.

هذا وتقبلوا خالص تحياتنا،

رئيس لجنة المراجعة     عضو لجنة المراجعة    عضو لجنة المراجعة  

فوزي إبراهيم الحبيب   عبدالعزيز سليمان العتيقي          عبدالرحمن إبراهيم المديميغ  




