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ـــة   م٢٠٢١خـــالل عـــام  ات) اجتماعـــ٩المراجعـــة (عقـــدت لجن
ــيم المســتقل عــن مــدى ف ــة اوذلــك للتقي ــة نظــام الرقاب علي

الداخليـــة وعدالـــة القـــوائم الماليـــة علمـــا بـــأن مـــن ضـــمن 
 مسؤوليات لجنة المراجعة التالي:

 
  ـــدة ـــة والســـنوية المع ـــة األولي ـــوائم المالي دراســـة الق

 من قبل إدارة الشركة.
  ـــع ـــارير مراج ـــاب دراســـة تق ـــارجي وخط الحســـابات الخ

اإلدارة الـــذي يتضــــمن ايـــة مالحظــــات حـــول أنظمــــة 
 الرقابة الداخلية.

  ـــع الحســـابات ـــين مراج ـــس اإلدارة بتعي ـــية لمجل التوص
 .عمالهأالخارجي ومراجعة خطته و

 ـــاد اإل ـــة واعتم ـــة الداخلي ـــاط المراجع ـــى نش ـــراف عل ش
ــــاس  ــــى أس ــــة عل ــــنوية القائم ــــة الس ــــة المراجع خط

 .المخاطر
 ى التقـــارير الدوريـــة للمراجعـــة الداخليـــة االطـــالع علـــ

ـــــة اإلجـــــراءات  متضـــــمنا أهـــــم المالحظـــــات ومتابع
التصـــحيحية وذلـــك لتعزيـــز بيئـــة الرقابـــة الداخليـــة فـــي 

علمـــا بـــأن اإلدارة التنفيذيـــة هـــي المســـؤولة الشـــركة 
عــــن تصــــميم وتنفيــــذ الضــــوابط الداخليــــة ونظــــام 

ـــــة ـــــة الداخلي ـــــإجراء  الرقاب فـــــي الشـــــركة وتقـــــوم ب
عليــــة نظــــام اتحســــينات مســــتمرة لرفــــع كفــــاءة وف

 .الرقابة الداخلية
 

المخططـــة  الداخليـــة وفـــي حـــدود نتـــائج مهـــام المراجعـــة
ضـــافية التـــي تـــم تنفيـــذها مـــن قبـــل نشـــاط المراجعـــة واإل

ــارجي  ــع الحســابات الخ ــع مراج ــد المناقشــة م ــة وبع الداخلي
لماليــــــة األوليــــــة واإلدارة التنفيذيــــــة حــــــول القــــــوائم ا

ــــام  ــــة، م٢٠٢١والســــنوية لع ــــة الداخلي ــــم  ونظــــام الرقاب ل
نظـــام فـــي يتبـــين للجنـــة المراجعـــة وجـــود خلـــل جـــوهري 

   .الرقابة الداخلية
  

 The Audit Committee convened 9 times during 2021 to 
independently evaluate the effectiveness of the 
Internal Control System and the fairness of the 
financial statements. The Committee’s 
responsibilities include the following: 
 
 Study the interim and annual financial statements 

that were prepared by the Executive Management. 
 Study the external auditor’s reports, and 

Management Letter containing the external 
auditor’s points regarding the Internal Control 
System. 

 Recommend to the Board to appoint the External 
Auditor and review his plan and scope of work. 

 Supervise the Internal Audit activities, and 
approve the annual risk-based audit plan.  

 Review Internal Audit’s periodic reports which 
include the most significant observations, follow 
up on the implementation of the corrective 
actions to enhance the internal control 
environment in the company; keeping in mind that 
Executive Management is responsible for the 
design and execution of internal controls and 
Internal Control System in the company, and 
performs continuous improvements to enhance 
the efficiency and effectiveness of the Internal 
Control System. 

Based on the results of planned and additional 
internal audit tasks conducted by the Internal Audit 
function, and after the discussion with the External 
Auditor and Executive Management regarding the 
interim and annual financial statements for 2021 and 
internal control system, nothing came to the attention 
of the Audit Committee regarding any significant 
deficiencies in the Internal Control System.  

 رئيس جلنة املراجعة
Chairman of the Audit Committee 

 

 وليد بن إبراهيم شكري
Waleed I. Shukri 

 


