تقرير لجنة املراجعة للجمعية العامة عن العام املالي 2020م
السادة مساهمي الشركة السعودية للطباعة والتغليف
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته ،،،وبعد:
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نفيد عنايتكم بأن لجنة املراجعة قد عقدت ستة ( )6اجتماعات خالل العام املالي 2020م ،قامت خالله بما يلي:
مراجعة القوائم املالية السنوية والقوائم املالية األولية ربع السنوية ومناقشتها مع إدارة الشركة ومراجع الحسابات الخارجي قبل عرضها
على مجلس اإلدارة والتوصية بشأنها.
اعتماد خطة املراجعة الداخلية في بداية العام ومتا بعة تنفيذ خطة املراجعة الداخلية املعتمدة عن العام نفسه للشركة وشركاتها
التابعة ،آخذة في االعتبار أولويات التدقيق وفقا لنتائج التحليل والتقييم الشامل للمخاطر في الشركة وشركاتها التابعة ،والذي تم
تحديثه بما يتالئم مع املستجدات والتطورات التي تطرأ على إدارة وأعمال الشركة وشركاتها التابعة.
تقييم نظم الرقابة الداخلية من خالل دراسة تقارير املراجعة الداخلية والوقوف على نتائج أعمالها للتحقق من سالمة نظام الرقابة
الداخلية .والتأكد من التزام إدارة الشركة وشركاتها التابعة بتنفيذ اإلجراءات التصحيحية الواردة في تقارير املراجعة الداخلية كافة.
التحقق من مدى فاعلية إدارة املراجعة الداخلية في تنفيذ األعمال واملهام التي حددها لها مجلس اإلدارة ،ومن ذلك مراجعة واعتماد
عمليات التوظيف واألنشطة والتقارير الخاصة بها ،بما يضمن استقاللية املراجعين الداخليين.
مراجعة التحديثات على بعض السياسات واالجراءات املالية والتشغيلية في الشركة وشركاتها التابعة للتأكد من مستوى اجراءات الرقابة
الداخلية املنصوص عليها في تلك السياسات املحدثة.
ً
دراسة السياسات املحاسبية املتبعة في الشركة ،والتأكد من تحديثها طبقا للمعايير املحاسبية الدولية املطبقة في اململكة.
التوصية ملجلس اإلدارة بترشيح أحد مكاتب املراجعة الخارجية لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم املالية للربع الثاني والثالث والسنوي
ً
ً ً
من العام املالي 2020م والربع االول من العام املالي 2021م للشركة وشركاتها التابعة وفق معايير محددة تتضمن تحليال ماليا وفنيا
والتحقق من استقالليته وعدم وجود أي قيود على عمله.
االشراف على كفاءة وفعالية إدارة املخاطر ضمن األطر املهنية العاملية واملحلية من خالل التأكد من وضع خطة عمل واضحة إلدارة
املخاطر وسجل شامل لجميع املخاطر املحتملة ،وذلك لضمان قيام إدارة املخاطر بمهامها باستقاللية وتقديم تقاريرها إلى مجلس اإلدارة
ً
وفقا ملبادئ النزاهة والشفافية املطلوبة ،وضمان االلتزام بمراجعة ومراقبة قيام إدارة الشركة بتقييم املخاطر التي تتعرض لها الشركة
واستراتيجات إدارة املخاطر والضوابط الرقابية املتعلقة بها ،والذي يتماش ى مع لوائح الحوكمة الصادرة عن هيئة سوق املال.
النظر في املوازنة التقديرية السنوية للشركة وابداء الرأي والتوصية ملجلس اإلدارة بشأنها.
وبناء على نتائ ج األعمال املشار اليها أعاله ،فإنه يتوفر لدى لجنة املراجعة تأكيدات معقولة بأن نظام الرقابة الداخلية في الشركة يعمل
ً
كاف ،حيث لم يتضح وجود قصور جوهري في إجراءات الرقابة الداخلية يتطلب اإلفصاح عنه ،علما بانه تم االتفاق مع
بفاعلية وبشكل ٍ
االدارة التنفيذية للشركة وشركاتها التابعة على تنفيذ التوصيات الواردة في تقارير املراجعة الداخلية ضمن إطار زمني محدد بهدف تطوير
إجراءات الرقابة الداخلية وتعزيزها ،األمر الذي تقوم لجنة املراجعة بمتابعته بشكل دوري من خالل إدارة املراجعة الداخلية
واجتماعاتها الدورية.
وهللا املوفق،،،

الدكتور /تركي بن عمرصالح بقشان
رئيس لجنة املراجعة

