
 

 

Audit Committee Report for the Fiscal Year 
Ended in 31/12/2020 

تقریر لجنة المراجعة عن العام المالي المنتھي في  
م ۲۰۲۰/ ۳۱/۱۲  

The Audit Committee held its meetings during 2020 
to independently evaluate the effectiveness of the 
Internal Control System and to ensure confidence 
in the Financial Statements, noting that the 
following is among the responsibilities of the Audit 
Committee:  
 
 

وذلك للتقييم  م،٢٠٢٠خالل عام  ماعا��ااجتعقدت �جنة املراجعة 

��  وضمان الثقة ،املستقل عن مدى فعالية نظام الرقابة الداخلية

 ن من ضمن مسؤوليات �جنة املراجعة التا��:أا بعلمً  املالية،القوائم 

 

- Review the preliminary and Annual 
Financial Statements prepared by the 
Company’s Management.  

من قبل إدارة  والسنو�ة املعدةدراسة القوائم املالية األولية  -

 . الشركة

- Review the External Audit Reports and the 
Management letter that includes any notes 
about the Internal Control Systems. 

 وخطاب اإلدارةدراسة تقار�ر مراجعة ا�حسابات ا�خار��  -

 الذي يتضمن اية مالحظات حول أنظمة الرقابة الداخلية.

- Recommending to the Board of Directors 
the appointment of the External Auditor 
and reviewing their plan and actions. 

�حسابات ا�خار�� التوصية �جلس اإلدارة بتعي�ن مراجع ا -

 .واعمالھ ومراجعة خطتھ

- Supervising the Internal Audit activity and 
approving the risk-based Annual Audit 
Plan.  

 واعتماد خطةاالشراف ع�� �شاط املراجعة الداخلية  -

 ر. اطاملراجعة السنو�ة القائمة ع�� أساس ا�خ

- To assess the periodic reports of the 
internal audit, including the most 
important notes, and to follow up the 
amendments, in order to enhance the 
internal control environment in the 
company. Bearing in mind that the 
management is responsible for designing 
and implementing internal regulations 
inside the Company and makes continuous 
improvements to raise its efficiency and 
effectiveness of the internal control system 

 

ا االطالع ع�� التقار�ر الدور�ة للمراجعة الداخلية متضمنً  -

أهم املالحظات ومتا�عة اإلجراءات الت�حيحية، وذلك 

لتعز�ز بيئة الرقابة الداخلية �� الشركة، علما بأن اإلدارة �� 

املسؤولة عن تصميم وتنفيذ الضوابط الداخلية ونظام 

الرقابة الداخلية �� الشركة وتقوم بإجراء تحسينات  

 مستمرة لرفع كفاءة وفعالية نظام الرقابة الداخلية. 

Within the limits of the Audit obligation’s results, 
the planned and others that has been 
accomplished by the Internal Audit, and after the 
discussion with an External Auditor, and the Senior 
Executives on the Annual Financial Statements for 
2020, the Audit Committee has not discover any 
fundamental defect in the internal inspection, as 
the effectiveness of any internal control system 
cannot be confirmed with the degree of complete 
reliability. 

من  هاذيو�� حدود نتائج مهام املراجعة ا�خططة واالضافية ال�ي تم تنف

قبل �شاط املراجعة الداخلية، و�عد املناقشة مع مراجع ا�حسابات 

ا�خار�� واإلدارة التنفيذية حول القوائم املالية األولية والسنو�ة لعام 

لم يتب�ن ل�جنة املراجعة وجود خلل جوهري �� الرقابة  م،٢٠٢٠

الداخلية، حيث ال يمكن تأكيد فعالية أي نظام رقابة داخلية بدرجة 

 ثوقية التامة.املو 


