
           �سمان نزاهة التقارير املالية

• تعهدات جمل�س الإدارة والإدارة التنفيذية ب�سالمة ونزاهة التقارير املالية.
امل�ساهمني  ثقة  من  يزيد  مما  املايل،  مركزها  عر�س  يف  ال�سركة  وم�سداقية  نزاهة  على  تدل  التي  املوؤ�سرات  اأهم  من  لل�سركة  املالية  البيانات  ونزاهة  �سالمة  اإن 
وامل�ستثمرين يف البيانات واملعلومات التي توفرها ال�سركة وتف�سح عنها مل�ساهميها، وتقوم الإدارة التنفيذية لل�سركة بالتعهد ملجل�س اإدارة ال�سركة كتابيًا باأن التقارير 
املالية لل�سركة يتم عر�سها ب�سورة �سليمة وعادلة، واأنها ت�ستعر�س كافة اجلوانب املالية لل�سركة من بيانات ونتائج ت�سغيلية، كما اأنه يتم اإعدادها وفقا ملعايري املحا�سبة 
الدولية املعتمدة من قبل الهيئة، كما يت�سمن التقرير ال�سنوي املرفوع للم�ساهمني من جمل�س اإدارة ال�سركة التعهد ب�سالمة ونزاهة كافة البيانات املالية وكذلك التقارير 
ذات ال�سلة بن�ساط ال�سركة، حيث ت�ساهم التعهدات املذكورة يف تعزيز عملية امل�سائلة، �سواء م�سائلة الإدارة التنفيذية من قبل جمل�س الإدارة اأو م�سائلة جمل�س الإدارة 

من قبل امل�ساهمني.

• جلنة التدقيق. 
قامت ال�سركة باإعادة ت�سكيل جلنة التدقيق الداخلي من ثالثة اأع�ساء من جمل�س الإدارة غري تنفيذيني ومنهم الع�سو امل�ستقل وهم من ذوي اخلربات املتخ�س�سة 
والتي تت�سق مع طبيعة ن�ساط ال�سركة، و تتمتع بال�ستقاللية التامة كما اأنه من بني اأع�ساء اللجنة ع�سو حا�سل على موؤهالت علمية وخربه عملية يف املجالت املحا�سبية 
واملالية، وقد حدد املجل�س مدة ع�سوية اللجنة وا�سلوب عملها كما مت بيان �سالحيات وم�سئوليات جلنة التدقيق �سمن ميثاق العمل اخلا�س بها املعتمد من قبل املجل�س، 

هذا وقد اجتمعت اللجنة ت�سع مرات خالل عام 2020 ب�سكل دوري ، حيث اجتمعت مع مراقبي ح�سابات ال�سركة اخلارجيني ومع املدقق الداخلي  

• خالل عمل اللجنة مل يكن هناك ثمة تعار�س بني تو�سيات جلنة التدقيق وقرارات جمل�س الإدارة .

• ا�ستقاللية وحيادية مراقب ح�سابات ال�سركة اخلارجي.
-  تقوم اجلمعية العامة العادية لل�سركة بتعيني/ اعادة تعيني مراقب ح�سابات ال�سركة بناء على اقرتاح جمل�س الإدارة، ويكون تر�سيح مراقب احل�سابات بناًء على 
تو�سية من جلنة التدقيق، وتراعى جلنة التدقيق بان يكون مراقب احل�سابات مقيد يف ال�سجل اخلا�س لدى الهيئة، بحيث يكون م�ستوفيًا كافة ال�سروط الواردة مبتطلبات 
قرار الهيئة ب�ساأن نظام قيد مراقبي احل�سابات، كما تتاأكد من كون مراقب احل�سابات اخلارجي م�ستقاًل عن ال�سركة وعن جمل�س اإدارتها، وعدم قيامه باأعمال اإ�سافية 
لل�سركة ل تدخل �سمن اأعمال املراجعة والتي قد توؤثر على احليادية اأو ال�ستقاللية ، وتقوم جلنة التدقيق مبناق�سة مراقب احل�سابات اخلارجي قبل رفع احل�سابات 

ال�سنوية اإلى جمل�س الإدارة لتخاذ القرار ب�ساأنها.

-  يح�سر مراقب احل�سابات اخلارجي اجتماعات اجلمعيات العامة العادية ال�سنوية لل�سركة ويقوم بتالوة التقرير املعد من قبله على م�ساهمى ال�سركة . 




