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  تقر�ر �جنة املراجعة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 حفظكم هللا ،،،         سعادة / رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة                                                             

 حفظكم هللا ،،،               السادة / مساه�ي شركة ا�خليج للتدر�ب والتعليم                                 
 

 ،، السالم عليكم ورحمة هللا و�ر�اتھ
 

 .�� الشركةورأ��ا �� مدي كفاية نظام الرقابة الداخلية م ٢٠٢٠ل�جمعية العامة للمساهم�ن عن العام املا�� تقر�ر �جنة املراجعة  املوضوع:
 

 من الئحة �جنة املراجعة ا�خاصة بالشركة تصدر ١٤من الئحة حوكمة الشر�ات واملادة  ٩١بناء ع�� مانصت عليھ املادة  
ً
  ال�جنة تقر�را

ً
سنو�ا

وذلك للعرض ع�� ا�جمعية العامة  فيذيةنالت ھولوائح الشر�ات نظام �� عل��ا صوصنامل ومهامها الختصاصا��ا أدا��ا تفاصيل �شتمل ع��

 .الشركة ��  الداخلية الرقابة نظم كفاية مدى �� ورأ��ا توصيا��االتقر�ر  هذا  يتضمن أن �ع� ،للمساهم�ن 

 

 : نبذه 
ً
 -املراجعة :�جنة عن مختصرة اوال

وعضو ثالث من خارج ا�جلس مختص  مجلس اإلدارة غ�� التنفيذي�نأعضاء من  اعضو�ن م��، من ثالث أعضاء بالشركة تتألف �جنة املراجعة 

القوائم املالية االولية ملناقشة  اجتماعات) خمسة  ٥م (  ٢٠٢٠أجتمعت ال�جنة خالل العام املا�� وقد �� الشؤون املالية وا�حاسبية ، 

راجعة ا�حسابات والتقار�ر  وامل�حوظات ال�ي مع املراجع ا�خار�� للشركة مل الدور�ةبخالف أجتماع��ا هذا والتوصية بأعتمادها، والسنو�ة 

 بخالف أجتماع��ا يقدمها املراجع ا�خار��، 
ً
طة املراجعة الداخلية و�دارة إدارة املراجعة الداخلية بالشركة ملتا�عة تنفيذ خ الدور�ة معوأيضا

اقبةب املراجعة ةن�ج تختصو ا�خاطر  ،   ةـــــالداخلي ابةــالرق وأنظمة ةـــــاملالي والقوائم التقار�ر ةـــونزاه المةـس من والتحقق الشركة أعمال مر

 بالشركة وما نصت عليھ الئحة حوكمة الشر�ات ،ال�جنة بجميع املهام واملسؤوليات املذكورة �� الئحة �جنة املراجعة ا�خاصة ، وتقوم  ف��ا

 

:
ً
 -م: ٢٠٢٠أبرز ما قامت بھ ال�جنة من أعمال تدخل �� نطاق أختصاصها خالل العام املا��  ثانيا

  ال�جنة.من قبل  م واعتمادها٢٠٢٠دراسة القوائم املالية االولية ألر�اع السنة لعام  .١

  شأ��ا.م قبل عرضها ع�� مجلس اإلدارة و�بداء رأ��ا والتوصية �� ٢٠٢٠السنو�ة لعام القوائم املالية دراسة  .٢

 التحقق من التقديرات ا�حاسبية �� املسائل ا�جوهر�ة الواردة �� التقار�ر املالية .  .٣

 للمعاي�� الدولية للتقار�ر  ٢٠٢٠التحقق من أن البيانات املالية املراجعة لعام  .٤
ً
  املالية. م الفصلية والسنو�ة قد تم تقديمها وفقا

 شأ��ا،م ومتا�عة ما تم �� ٢٠٢٠ع�� القوائم املالية لعام ھ مالحظاتتقر�ر مراجع ا�حسابات و دراسة  .٥
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 فنية أو وأعمالھ والتحقق من عدم تقديمم ٢٠٢٠عام للخطة مراجع حسابات الشركة  دراسة .٦
ً
 املراجعة،أعمال  دار�ة تتعارض معإھ أعماال

 ا�حسابات.مراجع  استقالليةوالتأكد من 

 م.٢٠٢٠للعام املا�� للشركة املراجعة الداخلية السنو�ة إلدارة خطة ا�وأعتماد مراجعة  .٧

 للشركة للتحقق من فعالي��ا �� أداء االعمال واملهام املنوطة ��ا . األشراف ع�� إدارة املراجعة الداخلية الرقابة و  .٨

  �ا . التوصيات الهامة الواردة ف�االجراءات الت�حيحية للم�حوظات و املراجعة الداخلية ومتا�عة تنفيذ إدارة دراسة تقار�ر  .٩

الثا�ي والثالث والرا�ع يق القوائم املالية للر�ع لفحص ومراجعة وتدقم�اتب املراجعة ا�خارجية وذلك دراسة العروض املقدمة من  .١٠

 والتوصية �شأ��ا �جلس اإلدارة .  .أ�عابھوتحديد  م،٢٠٢١والر�ع األول من عام  م.٢٠٢٠لعام املا�� للشركة لوالسنوي 

 ومتا�عة مستجدات نظام ا�حاسبة الدولية وابداء الرأي والتوصية �� شأ��ا .  املتبعة �� الشركة  السياسات ا�حاسبية مراجعة .١١

  باألنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العالقة ومراجعة السياسات الداخلية للشركة . من ال��ام الشركة  التحقق .١٢

�� مدى كفاية  ورأي ال�جنة بالشركة،تقر�ر �جنة املراجعة �جلس اإلدارة عن نتائج املراجعة السنو�ة لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية  .١٣

 الشأن.وتوصيا��ا �� هذا ما قامت بھ ال�جنة من أعمال إضافة إ��  ،م٢٠٢٠نظام الرقابة الداخلية وذلك للعام املا�� 

 و�لها ال��ا مجلس إدارة الشركة . هذا باالضافة ا�� قيام ال�جنة بتنفيذ أي مهام أخرى ي .١٤

 

 ا : رأي �جنة املراجعة �� مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية �� الشركة ثالث

 عن رأ��ا �� شأن مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية  ١٠٤بناء ع�� ما نصت عليھ املادة 
ً
من نظام الشر�ات من ضرورة إعداد �جنة املراجعة تقر�را

ة الداخلية واملقدمة من قبل فر�ق عمل املراجع م٢٠٢٠�عد إطالع �جنة املراجعة ع�� تقار�ر املراجعة الداخلية خالل عام و و�ناء عليھ  الشركة،�� 

لم يتب�ن ل�جنة املراجعة وجود أي ضعف جوهري �� نظم و�جراءات الرقابة الداخلية ال�ي  ا�خار��،املع�ن من قبل �جنة املراجعة وتقر�ر املراجع 

 وضع��ا الشركة، كما أن النظام ا�حاس�ي والرقا�ي مناسب �حجم و�شاط الشركة، 
 

 

�� ضــــــــــــوء مــا ورد �� تقــار�ر املراجعــة الــداخليــة الصـــــــــــــادرة خالل العــام ومــا تم مراجعتــھ ومنــاقشــــــــــــتــھ من مواضــــــــــــيع خالل  وترى �جنــة املراجعــة

اقب��ا بصــــــــورة فعالية وكفاءة عالية  ذات م٢٠٢٠ركة خالل العام املا�� لشــــــــالرقابة الداخلية املطبقة �� ا أن إجراءاتأجتماعات ال�جنة  و�تم مر

 قصور �� إجراءات الرقابة الداخلية يقت��ي التنبيھ إليھ أو اإلفصاح عنھ.  مالحظات جوهر�ة أو ال توجد لد��ا أية منتظمة و 

 
 

 ،، وتفضلوا بقبول خالص التحيھ والتقدير 

 
ً
 م ١٠/٠٢/٢٠٢١ ��:تحر�را

 املراجعة   جنةرئيس �

   أحمد بن محمد سالم السري                   االستاذ / 
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