
  

 
 المراجعة لجنة تقرير 

 السادة مساهمي الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته ،،،

 - مقدمة: -

القوائم المالية وأنظمة   تختص لجنة المراجعة بمراقبة أعمال الشركة والتحقق من سالمة ونزاهة

الداخلية فيها، ويتناول هذا التقرير األعمال التي قامت بها لجنة المراجعة خالل العام  الرقابة 

عمل لجنة المراجعة لشركة سبيماكو  ميثاق  م حسب المهام والمسؤوليات المذكورة في 2021

الدوائية والتي تم إعدادها وفقاً لمتطلبات نظام الشركات والئحة حوكمة الشركات الصادرة عن  

 السوق المالية.   مجلس هيئة

تتحمل إدارة الشركة المسؤولية األساسية عن إعداد البيانات المالية وإنشاء ضوابط داخلية فعالة  

 والحفاظ عليها. 

 -تشكيل اللجنة واجتماعاتها:  -

(  7م ) 2021وقد عقدت خالل عام   بموجب قرار من الجمعية العامة للشركة،   شكلت اللجنة

م حسب  2021االعمال التي قامت بها اللجنة خالل عام   اجتماعات، وفيما يلي ملخص ألبرز

 - المهام الموكلة لها:

 

(  م2021من عام  دراسة القوائم المالية الموحدة األولية )الربع األول والربع الثاني والربع الثالث  •
واإلفصاح    م 2020للعام    ة والسنوي العرض  ضوء  في  وذلك  وشفافيتها  عدالتها  من  للتحقق 

عليها   المتعارف  الدولية  المحاسبة  لمعايير  وفقاً  المالية  القوائم  عليها  تحتوي  التي  للمعلومات 
والمعتمدة بالمملكة العربية السعودية قبل نشرها في موقع الشركة لدى "تداول" في التاريخ المحدد  

لقوائم المالية  من قبل هيئة السوق المالية إضافة إلى رفع التوصية لمجلس اإلدارة للموافقة على ا
 الموحدة السنوية تمهيداً لعرضها على الجمعية العامة إلقرارها. 

 

االجتماع مع مراجع حسابات الشركة لمراجعة خطة عمله والتحقق من عدم تقديمه أعماالً فنية او   •
 إدارية تخرج عن نطاق اعمال المراجعة. 

 

جتماع معه للنظر في القوائم المالية  دراسة التقارير والمالحظات المقدمة من المراجع الخارجي واال •
قبل الموافقة عليها من أجل التحقق من استقالليته وموضوعية ومدى فعالية أعمال المراجعة وكذلك  

 اإلجابة عن استفساراته والتأكد من عدم وجود أي معوقات قد تؤثر على سير أعماله. 
 
 

لمناقشة   ارة التنفيذية د اال واالجتماع مع داخليدراسة التقارير والمالحظات المقدمة من المراجع ال •
لوصول الى بيئة رقابية محكمة  خطط عمل االدارات لمعالجة المخاطر الناتجة عن هذه التقارير ل

 . وفعالة



 

اللجنة أن أعمال المراجعة التي تم تنفيذها من قبل المراجعة الداخلية والمراجع    الحظت   وعلى ذلك 

عام   تُظه2021الخارجي خالل  هناكم  ان  ولتعزيز  أنشطة   ر  الداخلية  على  الرقابة  إدارة  العمل 

مبادرات مختلفة لتحسين الضوابط    هناك المخاطر لمعالجة نقاط الضعف في التصميم وفعالية التشغيل.  

ة وتكنولوجيا المعلومات وضوابط األمن السيبراني والضوابط اإلدارية والتشغيلية التي تخطط  المالي

. االستنتاج  وتتطلب بعض الوقت لتكون مكتملة  طبيقمراحل مختلفة من الت  علىلها اإلدارة وهي  

ة وتحتاج  الداخلية ال تزال أساسيرقابة  اإلدارة هو أن ال  على ما قدمته المستند    لجنة المراجعة العام ل

   إلى مزيد من التحسين.

 

 وهللا ولي التوفيق،،، 
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