
 
  
  

  المراجعة لجنة تقرير 
  المقدم للجمعية العامة العادية   

   31/12/2020عن السنة المالية المنتھية فى 
  

 
  السـادة / مساھمي شركة الصناعات الكيميائية األساسية              الكرام

  
  السالم عليكم ورحمه هللا وبركاته

  
م والذى 2020ديسمبر  31السنة المالية المنتھية في نعرض أدناه بنود التقرير السنوى للجنة المراجعة عن 

يشتمل على تفاصيل األداء إلختصاصات ومھام اللجنة حسب ما ورد فى الالئحة المعتمدة لعمل اللجنة بما 
فيھا توصيات ورأى اللجنة فى مدى كفاية أنظمة المراقبة الداخلية والمالية فى الشركة وھو ما قامت به 

  مز2020وإجتماعاتھا خالل عام  اللجنة فى تداوالتھا
 

وين يھدف ة تك ة لجن ادة المراجع ى ع اد إل ة إيج ة للنھوض المجلس لمساعدة آلي اء الموكل  باألعب
ه يس إلي ه، لتوسيع ول ك قاعدت دور خالل من وذل ذي ال ه ال ة في تؤدي ا مجلس اإلدارة خدم  فيم

ق ة يتعل ة نظام بفاعلي ة الرقاب ذلك بالشركة، الداخلي ة / للمجلس التوصية وك ة الجمعي  بترشيح العام
  .الشركة حسابات لمراجعة الحسابات مراجع

 

  ً ركة من والتزاما ية باألنظمة ش اس ناعات الكيميائية األس بية والمعايير واللوائح الص  المطبقة في المحاس
ركات اھمة، الش المالية  والتقارير ضوء البيانات في قراراته اتخاذ في اإلدارة مجلس لدور وتعزيزا المس
وابط وفق التنفيذية اإلدارة من المعدة بية المتعارف والمعايير الض  نظام بأحكام والتزاما عليھا، المحاس

ركات ادرة الحوكمة الئحة بأحكام االلتزام وكذلك الش وق ھيئة قبل من الص كيل في المالية الس  لجنة تش
  .النظام والالئحة في الواردة والضوابط األحكام وفق مراجعة

 
  ما قامت به اللجنة :  يلى وفيما المراجعة لجنة عمل الئحةوافق مع تقامت اللجنة بعملھا ودورھا بما ي فقد

  

  :المراجعة لجنة ومسئوليات أنشطةأوالً :  .1
  

لمنھية عن السنة المالية االسنوية  القوائم المالية المرحلية الربع سنوية و دراسة القوائم المالية -
قبل عرضھا على مجلس اإلدارة وذلك إلبداء الرأي والتوصية وذلك  2020ديسمبر  31في 

أنھا  فافيتھال ،إن وجد)(في ش ومدى تطابقھا مع المعايير الدولية  ضمان نزاھتھا وعدالتھا وش
  للتقارير المالية.

  

ة تقارير إدارة المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ - حيحية ل دراس  مالحظاتلاإلجراءات التص
 الواردة في التقارير.

ادره عن المعھد  لمعايير الدوليةالتأكد من تطبيق ا - ة المھنية للتدقيق الداخلي الص للمارس
افة الى  الدولى للمدققين الداخليين  كل  التدقيق الداخلي وتجديدهميثاق الموافقة على باإلض

 عامل مع إدارة الشركة.في التعام والتأكد أنه مستقلة ونزيه 
o .متابعة خطة المراجعة الداخلية والتعديل واإلضافة حسب الحاجة 



ية - يح اإلدارة لمجلس التوص ابات مراجعي بترش  بعد أدائھم، أتعابھم وتقييم وتحديد الحس
 :  وفى ھذا الشأن تم التالى  التعاقد معھم وشروط عملھم نطاق ومراجعة استقاللھم من التحقق

 الحسابات مراجعي عروض مقارنةو تحليل -
  الحسابات مراجعي ترشيح -
  اتخذ بشأنھا. ما ومتابعة المالية القوائم على ومالحظاته الحسابات مراجع تقرير دراسة -

  
 اللجنة اجتماعات عددثانياً :  .2
نة، في اجتماعات أربعة المراجعة لجنة تعقد .1  كان كلما ذلك من أكثر تجتمع ويجوز أن الس

  .ضروريا االجتماع
  .للشركة الداخلي المراجع ومع حسابات الشركة، مراجع مع المراجعة لجنة اجتمعت .2
  
بط  و  راءات الض ى اج ة عل ة المراجع ت لجن دم أطلع ا تق ى مم ة ف ة الداخلي والرقاب

ع  ة م د المناقش ا وبع م اختيارھ ى ت ا والت ط لھ ال المخط ام واألعم دود المھ ح
نوية  ال الس ائج األعم ى نت ة عل ارجى واإلدارة التنفيذي ابات الخ ع الحس مراج
ة  ة الرقاب ن أنظم ول ع د معق اء تأكي ا إعط ة يمكنھ ة المراجع أن لجن ذلك ف اً ل ووفق

ين م يتب ركة ول ى الش ة ف ين  الداخلي ة يتع ور جوھري ود أم ة وج ارةللجن ا  االش اليھ
  او يعتقد معھا وجود نقاط ضعف فى أنظمة الرقابة الداخلية . 

  
  وتفضلوا بقبول فائق األحترام ،،،   

  
  
  
  

  رئيس لجنة المراجعة
  

  :األسم
  

  يـد القـاضـد هللا حمـيمان عبلسـ

 :التوقيع
  

  

 


