
           و�سع نظم �سليمة لإدارة املخاطر والرقابة الداخلية

• وحدة اإدارة املخاطر. 
تعاقدت ال�سركة مع ) Boubyan Consulting( وهو مكتب خارجي م�ستقل لإدارة املخاطر للقيام بتحديد وقيا�س املخاطر التي تتعر�س لها ال�سركة ، ويتوافر يف 
الهيكل التنظيمي لل�سركة )املعتمد من جمل�س الإدارة( الوحدة امل�ستقلة لإدارة املخاطر والتي تعمل ب�سكل اأ�سا�سي على قيا�س ومتابعة واحلد من كافة اأنواع املخاطر التي 
تواجه ال�سركة وتتبع جلنة اإدارة املخاطر مبا�سرة، حيث قام املكتب اخلارجي بو�سع الأنظمة والإجراءات الفعالة لإدارة املخاطر من خالل اإعداد منهجية عمل اإدارة 
املخاطر والو�سف الوظيفي مل�سوؤويل املخاطر، لتكون ال�سركة  قادرة على اأداء مهامها الرئي�سية واملتمثلة يف قيا�س ومتابعة كافة اأنواع املخاطر التي تتعر�س لها ال�سركة، 
كما عمل املكتب اخلارجي على  تطوير نظم التقارير الدورية، حيث اأنها تعد اأحد الأدوات الهامة يف عملية متابعة املخاطر، واحلد من ح�سولها  ويتمتع القائمون على 
املكتب اخلارجي بال�ستقاللية حيث يتبعون مبا�سرة جلنة اإدارة املخاطر، ف�ساًل عن متتعهم بقدر كبري من ال�سالحيات من اأجل القيام مبهامهم على اأكمل وجه ولي�س 
لهم اأي �سلطات اأو �سالحيات مالية، ويتوافر لدى املكتب اخلارجي الكوادر الب�سرية املوؤهلة والتي تتمتع بالكفاءات املهنية والقدرات الفنية،  وفى حال وجود �سفقات 

او تعامالت تقوم بها ال�سركة مع اأطراف ذات عالقة  يقوم املكتب اخلارجي مبراجعة ال�سفقات والتعامالت ويقدم التو�سيات املنا�سبة ب�ساأنها اإلى جمل�س الإدارة.  

• جلنة اإدارة املخاطر. 
تتكون جلنة اإدارة املخاطر من ثالثة اأع�ساء من جمل�س الإدارة غري تنفيذيني ومنهم الع�سو امل�ستقل وقد حدد املجل�س مدة ع�سوية اأع�ساء اللجنة واأ�سلوب عملها، كما 
مت الن�س على �سالحيات ومهام جلنة اإدارة املخاطر �سمن ميثاق العمل اخلا�س بها واملعتمد من قبل املجل�س، هذا وقد اجتمعت اللجنة خم�س مرات خالل عام 2020 

وناق�ست عدة موا�سيع تتعلق ب�سالحياتها ومهامها ومن بينها مراجعة ودرا�سة املخاطر اخلا�سة ببع�س م�ساريع ال�سركة ورفع تقارير ب�ساأنها.

• اأنظمة ال�سبط والرقابة الداخلية.
-  يتوافر لدى ال�سركة اأنظمة �سبط ورقابة داخلية تغطي جميع اأن�سطة ال�سركة، والتي تعمل على احلفاظ على �سالمة ال�سركة املالية ودقة بياناتها وكفاءة عملياتها 
من خمتلف اجلوانب، كما روعي يف الهيكل التنظيمي لل�سركة مبادئ ال�سبط الداخلي لعملية الرقابة املزدوجة )Four Eyes Principles(، واملتمثلة يف التحديد 
ال�سليم لل�سلطات وامل�سئوليات، الف�سل التام يف املهام وعدم تعار�س امل�سالح ، الفح�س والرقابة املزدوجة، التوقيع املزدوج وذلك من خالل توافر هيكل �سالحيات 
مالية واإدارية، �سيا�سات واإجراءات خا�سة بعمليات ال�سركة اإ�سافة اإلى اأنظمة تكنولوجيا املعلومات املعدة وامل�سممة بناًء على مبداأ الف�سل يف املهام ما بني خمتلف 

الإدارات والوظائف املعنية.
كما تعاقدت ال�سركة مع مكتب Russell Bedford )املمثلة بال�سريك الدكتور / �سعد �سليمان البلو�سي( للقيام بتقييم نظم الرقابة الداخلية لل�سركة طبقًا للوائح 

والقوانني حيث �سيقوم املكتب باإعداد التقرير )ICR( عن اأعمال العام 2020 والذي �سيقدم اإلى هيئة اأ�سواق املال خالل ت�سعون يوما من انتهاء ال�سنة املالية.
-  اأو�ست اللجنة باإعادة تعيني ال�سيد/ �سعيب عبد اهلل حممد �سعيب مكتب البزيع و�سركاهم – حما�سبون قانونيون مراقبًا حل�سابات ال�سركة. 

 

• وحدة التدقيق الداخلى 
تعاقدت ال�سركة مع مكتب   Russell Bedford )املمثلة بال�سريك الدكتور / اإياد الر�سيد( للقيام باأعمال التدقيق الداخلي لل�سركة طبقًا للوائح و القوانني وهو 
مكتب يتمتع بال�ستقاللية التامة وذي خربة فنية وا�سعة يف جمال التدقيق الداخلي، ويتوافر يف الهيكل التنظيمي لل�سركة )املعتمد من جمل�س الإدارة( وحدة تدقيق 
داخلي تتبع جلنة التدقيق وبالتبعية ملجل�س الإدارة ، وقد قام مكتب التدقيق املكلف باإعداد تقارير تدقيق داخلي عن عمليات قطاعات و اإدارات ال�سركة مبا يت�سمن 
املالحظات والتاأثري الناجت عنها والتو�سيات اإ�سافة اإلى ردود الإدارات وخطط العمل املحددة لتخاذ الإجراءات الالزمة وفقا للتو�سيات املقدمة وعر�س تلك التقارير 

على جلنة التدقيق . 




