
  
 

 العامة للجمعية المراجعة لجنة تقرير

 م2019 ديسمبر 31 في المنتهية المالية السنة عن

 وارتباطها نهاتكوي حيث من الشركات حوكمة متطلبات موبايلي شركةب (بعد فيما "اللجنة" إليها يشار) املراجعة لجنة تشكيل راعت لقد

 والسياسات املالية والقوائم التقارير مراجعة اساسية بصفةاللجنة  تولت حيث ،(بعد فيما ملجلس"ا" إليه يشاراإلدارة ) جلسمب املباشر

 لخال اجتماعاتخمسة  اللجنة عقدتو  االلتزام، وضمان الخارجيين واملراجعين الداخلية املراجعة أعمال على واإلشراف املحاسبية

 .م2019 العام

 :م2019 العام خالل اللجنة أعمال أبرز

 أبرزها ما يلي: منو  ، م2019 املالي العام خالل  أعمالهاو مهامها  لجنةال مارست

 من والتحقق العام، عن ميزانيتها باعتماد مجلسلل والتوصية ،م2019 املالي للعام الداخلية جعةاملرا خطة اعتمادو  مراجعة 

أهداف ومؤشرات أداء الرئيس  واملوافقة على راجعةباملكما قامت اللجنة  .فعاليتها إستمرارية لضمان الالزمة در املوا توفر

 م.2020و 2019التنفيذي للمراجعة الداخلية للعامين 

 نفيذ إطار عام للرقابة على مبادراتها في تملتابعة على ومن ذلك ا  ،طتهاخ تنفيذ ومتابعة الداخلية املراجعة إدارة على اإلشراف

 .توظيف آلية للمراجعة املستمرةوكذلك  التقارير املالية 

 سير العمل في تنفيذ التوصيات من قبل اإلدارات م و 2019تقارير املراجعة الداخلية الصادرة خالل العام  مناقشة ومتابعة

  املختصة.

 دوري بشكل بهم جتماعواال  الخارجيين املراجعين أعمال على اإلشراف. 

 بشأنها لمجلسل توصياتها ورفع الربعية والقوائم م2019 ديسمبر 31 في كما السنوية املالية القوائم مراجعة. 

 وتنفيذ التوصيات املنبثقة منه الخارجيين املراجعين من الصادر" االدارة خطاب" مراجعة. 

 األول  ينوالربع م2019 ديسمبر31 في املنتهي املالي للعام خارجي مراجع بتعيين والتوصية الخارجيين املراجعين عروض تقييم 

 .م2020 من والثاني

 في نةاملضم التوصيات تنفيذ ومتابعة والتنظيمية القانونية املواضيع حول  الشركة إدارة من الواردة تقاريرال مراجعة 

 .التقارير

 تامة بسرية مالحظاتهم لتقديم للموظفين آلية إلتاحة الالزمة الترتيبات على اإلشراف. 



  
 

 ملاليةا التقارير على ول حالت هذا ثرأ ودراسة املالية التقارير إلعداد الدولية لمعاييرل التحول  سير متابعة على اإلشراف 

 .للشركة

 تحديث  إلى جانب املجلس إلى اجتماعاتها محاضر رفع طريق عن وذلك اللجنة أنشطة عن دوري وبشكل اإلدارة، مجلس إبالغ

 املجلس أثناء اجتماعاته.

 

 :الداخلية الرقابة نظام

 متثالواال  بها، موثوق  مالية تقارير إصمممممممممدار ويشممممممممممل وكفاءة بفعالية الشمممممممممركة أهداف حقيقت لضممممممممممان الداخلية الرقابة نظام يهدف

 لعبي كما الشمممممممممممممركة، أهداف تحقيق على املخاطر ثارآ من للحد املحتملة املخاطر إدارة جانب إلى والسمممممممممممممياسمممممممممممممات، واللوائح لألنظمة

 شمممممممممامل رقابي نظام إعداد عن مسممممممممم ولة الشمممممممممركة إدارةو  ،الشمممممممممركة موارد وحماية االحتيال ومنع كشمممممممممف في هاما دورا الرقابي النظام

 األخطاء فاديلت مقبولة تأكيدات يعطي ،التكلفة من معقول  وبقدر الشركة لها تتعرض قد التي ملخاطرا مستوى  مع يتناسب وفعال

 . عنها تنتج قد التي والخسائر الجوهرية

 

 ختلفةامل الشركة وإدارات والخارجيين الداخليين املراجعين يعدها التي الدورية التقارير مراجعةب مستمر بشكل لجنةال تقوم 

 من العديد قحق قد الشركة في الرقابي النظام فإن ،السنوية اتاملراجع نتائج هأظهرت ما على بناء  و  ، الداخلية بالرقابة واملتعلقة

 التقييم ةاملراجع لجنة إشراف تحت الشركة وستواصل ،العام خالل الشركة في املختلفة الرقابة إجراءات عالياتف في التحسينات

 لتزاماال مع هافعاليت من الرفعو  العمليات كفاءة تحسين من الداخلية الرقابة اهداف تحقيق لضمان الرقابي لنظامل الدورية راجعةاملو 

 .العالقة ذات واألنظمة القوانينكافة ب



  
 

 

 

Report of the Audit Committee of the General Assembly 

For the financial year ended December 31st, 2019 

 
The formulation of the Audit Committee (Referred to below the “Committee") in Mobily, 

took into consideration the requirements of corporate governance in terms of its composition 

and direct association with the Board of Directors (Referred to below “BoD”) of the 

company. The Committee main contribution was on reviewing the financial statements and 

accounting policies and the supervision of the work of internal audit, external auditors and 

compliance. The Committee held five meetings during the year 2019.  

The Committee’s main contribution during the year 2019: 

The Committee during the year 2019 carried out various activities within its scope of 

responsibilities; of which the main activities are the following: 

 

 Review and approve internal audit plan for the year 2019. The Committee made its 

recommendation to the BoD for approving internal audit’s budget for the year and 

ensured that sufficient resources are provided to internal audit in a manner that 

maintain its effectiveness. The Committee also reviewed and approved the Chief 

Audit Executive performance & objectives for the years 2019 / 2020 respectively. 

 Oversee the internal audit department and follow up on the execution of its plan, 

including overseeing two important projects; one for internal control framework 

implementation over financial reporting and another for deployment of continuous 

auditing. 

 Review and discuss internal audit reports issued during the year 2019 and the 

progress made in the implementation of internal audit recommendations by 

respective departments.  

 Supervise the work of external auditors and meet them periodically. 

 Review annual financial statements as at 31/12/2019, quarterly financials and 

submit its recommendations to the BoD. 

 Review of the “management letter" on internal controls issued by the external 

auditors and the implementation of its recommendations. 

 Review bids received for external audit services and recommend the appointment of 

external auditors for the fiscal year ended 31/12/2019, first and second quarters of 

2020. 

 Review reports from company’s management on legal and regulatory compliance 

requirements and follow up on the implementation of pertinent recommendations. 



  
 

 

 Review the necessary arrangements for enabling employees a mechanism to 

communicate their concerns in a confidential manner. 

 Monitor the implementation of new international financial reporting standards 

(IFRS) and review impact on financial reporting, if any. 

 Inform Board of Directors periodically, thru minutes of its meetings, and reporting 

at board meetings on the Committee's activities. 

 

 Internal Control System: 

The internal control system is designed to give reasonable assurance on 

the achievement of the organization’s established goals; effectively and 

efficiently. It includes, but not limited to issuing reliable financial reports, 

adequate compliance with laws, regulations and policies, as well as proper 

management of business risks to minimize their impacts on the achievement 

of company’s goals. Internal control system, as well, plays an important role 

in preventing fraud and protecting company’s resources. The management of 

the company is responsible for implementing a comprehensive and effective 

internal control system relative to the risks the company might be exposed to; 

with reasonable cost and benefit to give acceptable level of assurances to 

avoid material errors and related losses. 

 

 The Committee reviews the reports that are provided periodically by internal and external 

auditors and by different departments having internal control roles within the company. 

The outcomes of annual reviews over internal control system of the company showed 

reasonable improvements over the year, and under Committee’s supervision, the 

company will continue its periodic assessment and reviews of the system of internal 

control to ensure the achievement of the set objectives of internal control system to 

improve the efficiency and effectiveness of the operations and compliance with all 

applicable laws and relevant regulations. 

  

 


