
 
 م2023ديسمبر  13عن العام المنتهي في  ةالتقرير السنوي للجنة المراجع

 
 اإلدارة:نبذه عن تشكيل لجنة المراجعه المنبثقة من مجلس 

 ( اجتماعات.4عقدت لجنة المراجعة قبل انتخاب انتهاء الدورة التاسعة ألعضاء مجلس اإلدارة أربعة )
 ( اجتماعات.3) ثالثة عدد اإلدارةبناء على ترشيح مجلس  المراجعةبعد انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة عقدت لجنة 

 نوفمبر. 9 اجتماعأغسطس و 81 اجتماعلتشكيل لجنة المراجعة عقدت لجنة المراجعة  اإلدارةبعد اعتماد الجمعية العامة لترشيح مجلس 
من خارج المجلس كما اجتمعت اللجنة  انوعضو من مجلس اإلدارةمستقالن منهم عضوان  اعضاء، أربعةمن الحالية تتألف لجنة المراجعة 

 م.0208اجتماعات خالل عام خمسة 
 

  م :2023لعام  المراجعة لجنة اجتماع حضور سجل

 عضويتهم بانتهاء عضوية مجلس اإلدارة. تاعضاء الدورة التاسعة. انته (1)
 اعضاء الدورة العاشرة. (2)
 .لتشكيل اللجنة اإلدارةترشيح مجلس  بعد (3)
 بعد اعتماد الجمعية العامة لتشكيل اللجنة. (4)

 
 

 تختص لجنة المراجعة بالمراقبة على أعمال الشركة والتحقق من سالمة ونزاهة التقارير والقوائم المالية وأنظمة الرقابة الداخلية فيها،
 وتشمل مهام اللجنة بصفة خاصة ما يلي:

 التقارير المالية
الية األولية والسنوية للشركة قبل عرضها على مجلس اإلدارة وإبداء رأيها والتوصية في شأنها؛ لضمان دراسة القوائم الم .أ

 نزاهتها وعدالتها وشفافيتها.
إبداء الرأي الفني ـ بناء على طلب مجلس اإلدارة ـ فيما إذا كان تقرير المجلس والقوائم المالية للشركة عادلة ومتوازنة ومفهومة  .ب

مات التي تتيح للمساهمين والمستثمرين تقييم المركز أو الوضع المالي للشركة وأدائها ونموذج عملها وتتضمن المعلو
 واستراتيجيتها.

دراسة أية مسائل مهّمة أو غير مألوفة تتضمنها التقارير المالية والحسابات، والبحث بدقة في أية مسائل يثيرها المدير المالي  .ج
 ؤول االلتزام في الشركة أو مراجع الحسابات.للشركة أو من يتولى مهامه أو مس

 البحث بدقة في أي مسائل يثيرها المدير المالي للشركة أو من يتولى مهام أو مسؤول االلتزام في الشركة أو مراجع الحسابات. .د
 التحقق من التقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية الواردة في التقارير المالية. .ه
 المحاسبية المتبعة في الشركة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس اإلدارة في شأنها.دراسة السياسات  .و

 

 (4)نوفمبر9 (4)أغسطس38 (3)يونيو 10 (3)يونيو 8 (3) يونيو 5 مايو30 مايو02 ابريل00 مارس10 صفة العضوية األعضاء

         رئيس  (1)هيثم الفريح
- - - - - 

         عضو  (1)مالمديهيعزام 
- - - - - 

         عضو  (1)صالح الفضل
- - - - - 

 ينطبق ال ينطبق ال ينطبق ال رئيس  (2)سعد القحطاني
 

           ينطبق ال

 عضو  (2)الحربي هعبد الل
 ينطبق ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق ال

          

           ينطبق ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق ال عضو )خارج المجلس( (2)خالد الطريفي

 عضو )خارج المجلس( (2)صالح اليحيى
 ينطبق ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق ال

          



 
 المراجعة الداخلية:

 دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر في الشركة، .أ
 دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ اإلجراءات التصحيحية للمالحظات الواردة فيها.  .ب
رقابة واإلشراف على أداء وأنشطة المراجع الداخلي وإدارة المراجعة الداخلية فيالشركة إن وجدت، للتحقق من توافر الموارد ال .ج

الالزمة وفعاليتها في أداء األعمال والمهام المنوطة بها. وإذا لم يكن للشركة مراجع داخلي فعلى اللجنة تقديم توصيتها للمجلس 
 ينه.بشأن مدى الحاجة إلى تعي

 التوصية لمجلس اإلدارة بتعيين مدير وحدة أو إدارة المراجعة الداخلية أو المراجع الداخلي واقتراح مكافآته. .د
 مراجع الحسابات:

التوصية لمجلس اإلدارة بتعيين مراجعي الحسابات وعزلهم وتحديد أتعابهم وتقييم أدائهم، بعد التأكد من استقاللهم ومراجعة  .أ
 التعاقد معهم.نطاق عملهم وشروط 

التحقق من استقالل مراجع الحسابات وموضوعيته، ومدى فعالية أعمال المراجعة، مع األخذ في االعتبار القواعد والمعايير ذات  .ب
 الصلة.

مراجعة خطة مراجع حسابات الشركة وأعماله، والتحقق من عدم تقديمه أعماالً فنية أو إدارية تخرج عن نطاق أعمال  .ج
 مرئياتها حيال ذلك. المراجعة، وإبداء

 اإلجابة عن استفسارات مراجع حسابات الشركات. .د
 دراسة تقارير مراجع الحسابات ومالحظاته على القوائم المالية ومتابعة ما اتخذ بشأنها. .ه

 ضمان االلتزام:
 مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من اتخاذ الشركة اإلجراءات الالزمة بشأنها. .أ
 التزام الشركة باألنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العالقة.التحقق من  .ب
 مراجعة العقود والتعامالت المقترح أن تجريها الشركة مع األطراف ذوي العالقة، وتقديم مرئياتها حيال ذلك إلى مجلس اإلدارة.  .ج
 اء توصياتها باإلجراءات التي يتعين اتخاذها.رفع ما تراه من مسائل ترى ضرورة اتخاذ إجراء بشأنها إلى مجلس اإلدارة، وإبد .د

 
ركة الش اإلدارة واألطراف المعنيون الرئيسون في بمهامها وتحقيق أهدافها، فقد شارك أعضاء وفي سبيل مساعدة اللجنة على االضطالع

 م.0208التي عقدت خالل عام  اجتماعات لجنة المراجعة في الداخلي والمراجعالخارجي،  المراجع المالي، ديروالم التنفيذي،الرئيس  مثل
 

 حول أمور معينة منها صحة التقارير والقوائم أعضاء اإلدارة مرئياتهم إلى لجنة المراجعة وقدم األطراف المعنيون الرئيسون وعدد من
 .ية، والتقارير المالالداخلية وأعمال المراجعة وفاعليتها،وأداء الضوابط الداخلية وسالمتها  المالية الموحدة للشركة وفاعليتها وسالمتها،
 الرئيسون في الشركة، صادقت لجنة المراجعة التي قدمها أعضاء اإلدارة واألطراف المعنيون وبناء على المرئيات والعروض التوضيحية

 :لموافقة مجلس اإلدارة عليها، كان من بينها التماًسا 0208على عدة بنود خالل عام 
  التحفظات وقد عملت اللجنة  عن أسباب يمناقشة المراجع الخارجتم و.م38/80/0202مناقشة القوائم المالية السنوية للعام المنتهي في

 م.0202جاهدة بالتعاون مع المراجع الخارجي وإدارة الشركة إلزالة كافة المعوقات والعمل على اصدار القوائم المالية لعام 
 والضريبة. ةألعمال الزكا تعيين مستشارالتوصية ب 
 تعيين مستشار مالي لدراسة الحسابات المدينة.التوصية ب 
  0208العام  (ربعيةال) األوليةالتقارير المالية . 
 بناء على قرار المساهمين ،م0208لعام  التوصية بترشيح مراجع خارجي للشركة.  



 
 

 :الرئيسة منها عديٍد من المسائلوتلقت تقارير حول  وباإلضافة إلى ذلك، درست لجنة المراجعة
 .االستشارية والتي تشمل أعمال المراجعة، والمهام 0208الشركة خالل عام  ملخص عن أعمال المراجعة الداخلية في •
 . 0208القائمة في الشركة خالل عام  عن أعمال المراجعة الداخلية ربعيتقرير  •
 

 عقد اجتماعات موسَّعة مع المراجعو عرض تقارير شاملة 0208المراجعة خالل عام  وشهدت جميع االجتماعات التي عقدتها لجنة
لألداء المالي للشركة والتغيرات في مركزها المالي، وخطوات  لتضمنت تحلي مفصَّ  وأعضاء اإلدارة العليا حول القوائم المالية، الخارجي

  .امخالل الربع األول والثاني والثالث من الع يجريها المراجع الخارجي للقوائم الماليةالتي  القوائم المالية النهائية، والمراجعة المستقلة إعداد
 
 

 رأي لجنة المراجعة :
 

م 8020عام  لالمرفوعة للجنة المراجعة خالالداخلية عمليات المراجعة  وتقارير نتائجدم من اإلدارة التنفيذية لى ما ق  وبناًء ع وفي رأينا،
لمزيد  في ظل سعيها لتحسين وتطوير نظام الرقابة الزال بحاجة مراجع الحسابات، تعتقد اللجنة أن اإلدارة التنفيذية نتائج مهامما تضمنته و

علما بأن  وأن نتائج عمليات المراجعة، وكذلك مناقشات اللجنة خالل االجتماعات، وفرت أساًسا معقواًل لهذا الرأي. والتحسين،لتطوير من ا
 أي نظام رقابة داخلية بغض النظر عن مدى مالءمة تصميمه وفاعلية تطبيقه ال يمكن أن يوفر تأكيدا مطلقا.

 
 
 
 

 

 هذا والله ولي التوفيق،،،،
 

 
 
 

 نيابة عن لجنة المراجعة
 

 سعد القحطاني
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 لجنة المراجعة رئيس

 


