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 السادة مساهمي شركة أسواق عبد هللا العثيم                           حفظهم هللا
 

 ،وبركاتهالسالم عليكم ورحمة هللا 

 مال عأعن رأيها في شأن مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة وعما قامت به من تقرير لجنة املراجعة املوضوع: 

 خرى تدخل في نطاق اختصاصهاأ 
 

الشركات الصادرة من  ن لجنة املراجعة بشركة أسواق عبد هللا العثيم "الشركة" وبناء على ما جاء في نظام الشركات السعودي والئحة حوكمةإ

 مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة وعما قامت بهن تتقدم لكم بالتقرير التالي عن أ، تود لجنة املراجعةهيئة السوق املالية والئحة عمل 

 كما يلي: عمال اخرى تدخل في نطاق اختصاصهاأمن  اللجنة
 

 :ي اللجنة فيهاأور  لشركةبانتائج املراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية  :وال أ

لتأكد عن مدى فاعليتها، كما قامت بدراسة ومراجعة املخاطر الرئيسة لم بفحص أنظمة الرقابة الداخلية بالشركة 1027قامت اللجنة لعام 

الحلول واملعالجات املطلوبة لضمان سالمة عمليات الشركة، باإلضافة إلى تقييم وتحليلها و يلية واملالية وإلادارية التي قد تواجه الشركة شغالت

دارة إ تقارير طالع اللجنة على امن خالل و  .دراسة جوانب الضعف والقوة في الرقابة الداخلية، حيث تمت عملية املراجعة بطريقة دورية ومستمرة

 لشركة واداراتها املختلفة،الرئيسة والهامة ل شنشطةلاعمال وبشكل عام لا أن الفحص قد شمل  املراجعة الداخلية وفي ضوء ما تم دراسته تبين

داراتها وعملياتها أظهرت أنه ال يوجد قصور جوهري في أنظمة الرقابة إوأن نتائج الفحص التي تمت ألنظمة الرقابة الداخلية على مستوى الشركة و 

د من املالحظات وفرص التحسين التي شملتها تقارير املراجعة الداخلية والتي تم إبداؤها لإلدارة ، مع وجود عدالداخلية يقتض ي إلافصاح عنه

بوضع  تاملخاطر قامن إدارة التنفيذية في الشركة وتم الاتفاق معها على خطط تصحيحية ملعالجة تلك املالحظات. كما أن نتائج املراجعة أفادت بأ

املخاطر بطريقة شفافة وحسنة التوقيت تضمن سالمة عمليات الشركة  ووضع الضوابط التي تهدف ألن تدار تلكلتحديد املخاطر وتقييمها إجراءات 

 التشغيلية واملالية والتجارية.
 

 املهام التي قامت بها اللجنة: ثانيا

 تعزيز 
 
ومنها أعمالها هم أقامت من خاللها بأداء  اجتماعاتخمسة ( 5) عدد م1027عقدت اللجنة خالل العام في أداء مهامه، فقد املجلس لدور  ا

 ما يلي: على سبيل املثال 
 

  املهام واملسئوليات م

 .حولها الرأيدراسة القوائم املالية لاولية والسنوية قبل عرضها على مجلس إلادارة وإبداء   (أ

 مراجعة فعالية أنظمة الرقابة الداخلية بالشركة وإلاشراف على أعمال املراجعة.  (ب

 .التحقق من التقديرات املحاسبية في املسائل الجوهرية الواردة في التقارير املالية  (ج

  (د
 الانظمةك تلوتوافق وامتثال أشنشطة وإجراءات العمل بالشركة مع التحقق من التزام الشركة باألنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات 

 .ملجلس إلادارةوإبداء رأيها في هذا الخصوص  واللوائح

 التأكد من استقاللية املحاسب القانوشني بشكل دوري.  (ه

 للمعايير املحاسبية املتعارف عليها.  (و
 
 التأكد من سالمة التقارير املالية واستيفائها للمتطلبات وفقا

  (ز
لتنفيذ الزمة د الر املوالتحقق من توافر وا، دراسة تقارير املراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ إلاجراءات التصحيحية للملحوظات الواردة فيها

 .عمال واملهام املنوطة اهالا 
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 .ووضع السياسات الالزمة إلدارتها الشركة في املستقبل اواجههأو قد تاملخاطر التي واجهتها دراسة توصيات إدارة املخاطر عن   (ح

 تها عليها.اوابداء ملحوظ مراجع الحسابات الخارجيمع  دراسة خطة املراجعة  (ط

  (ي
سات لتسوية ، والتوصية باعتماد سياتتيح للعاملين في الشركة تقديم ملحوظاتهم بشأن أي تجاوز في التقارير املالية أو غيرهاآلية اقتراح 

 مع أصحاب املصالح. أالشكاوى والتظلمات التي تنش

 .ملحوظات مراجع الحسابات الخارجي على القوائم املالية ومتابعة ما تم بشأنها دراسة  (ك

 .التوصيات بشأنهابداء إملتبعة و اات املحاسبية دراسة السياس  (ل

 تكوين حلقة الوصل بين مراجع الحسابات الخارجي وإدارة املراجعة الداخلية ومجلس إلادارة.  (م

 .م1027لعام الداخلية لاعتماد خطة املراجعة   (ن

 .التوصيات والقرارات الالزم تنفيذها وأبرز بالشركة واملعالجات املطلوبة ملجااهتها  ةتقييم املخاطر الخاصاملتابعة املستمر ة ل  (س

 

هللا  ألوشنس، ياهاإولتنا أعلى الثقة التي  جمعيتكم املوقرةيسعنا إال أن شنشكر  ، اللجنة املراجعةوفي الختام أصالة عن نفس ي ونيابة عن زمالئي أعضاء 

 من التقدم والنجاح.زيد املتحقيق ورعاية مصالح مساهميها و  الشركةلخدمة العلي القدير أن يوفقنا 

 التوفيق،وهللا ولي 

 عبد هللا العثيمبن فهد 

 رئيس لجنة املراجعة


