
                     

  

تدعو الشركة السعودیة ألنابیب الصلب (األنابیب السعودیة) مساھمیھا إلى حضور 
 (االجتماع األول) السادسة عشر اجتماع الجمعیة العامة العادیة

 
دعوة السادة مساھمي الشركة ("المجلس") و ("األنابیب السعودیة" "الشركة")  یسر مجلس إدارة الشركة السعودیة ألنابیب الصلب

عن طریق وسائل التقنیة الحدیثة باستخدام منظومة  (االجتماع األول) السادسة عشر لحضور اجتماع الجمعیة العامة العادیة
 بتاریخ یوم األربعاء وذلك في  )www.tadawulaty.com.sa، وسیعقد اإلجتماع عبر اإلنترنت على الرابط التالي (تداوالتي

 .مقر الشركة الرئیس بالمدینة الصناعیة الثانیة بالدمامب وذلك. ۲۲:۰۰ھـ الساعھ: ۱٤٤۲رمضان  ۲۳م الموافق ۲۰۲۱مایو  ٥

 جدول األعمال التالي: للتصویت علىوذلك 
 

 م.۳۱/۱۲/۲۰۲۰التصویت على تقریر مجلس اإلدارة عن السنة المنتھیة في  .۱
 م.۳۱/۱۲/۲۰۲۰التصویت على تقریر مراجع حسابات الشركة عن السنة المنتھیة في  .۲
 م.۳۱/۱۲/۲۰۲۰التصویت على القوائم المالیة الموحدة عن السنة المنتھیة في  .۳
التصویت على  قرار مجلس اإلدارة بتعیین السید ماجد الدخیل كعضو في مجلس اإلدارة (عضو مستقل) ابتداًء من تاریخ  .٤

م خلفاً للعضو السابق السید نادر ٦/٦/۲۰۲۲م إلكمال دورة المجلس حتى تاریخ انتھاء الدورة الحالیة في ۲۷/۱۰/۲۰۲۰
 عاشور (عضو مجلس إدارة مستقل). (مرفق السیرة الذاتیة)

ة  ابتداًء كعضو في لجنة المراجع(عضو مجلس إدارة مستقل) التصویت على قرار مجلس اإلدارة بتعیین السید ماجد الدخیل  .٥
ً لعضواللجنة السابق السید نادر ٦/٦/۲۰۲۲م وحتى نھایة فترة اللجنة الحالیة بتاریخ ۲۷/۱۰/۲۰۲۰من تاریخ  م  خلفا

) على أن یسري التعیین ابتداًء من تاریخ قرار مجلس ، عضو مجلس إدارة مستقل عاشور (عضو لجنة المراجعة السابق
 م. ویأتي ھذا التعیین وفقاً لالئحة عمل لجنة المراجعة. (مرفق السیرة الذاتیة)۲۷/۱۰/۲۰۲۰الصادر في  ۳-۹۳االدارة رقم 

التصویت على قرار مجلس اإلدارة بتعیین السید كالویدو توكو (عضو من خارج مجلس اإلدارة) كعضو في لجنة المراجعة  .٦
وذلك خلفاً لعضو اللجنة السابق السید م ٦/٦/۲۰۲۲م وحتى نھایة فترة اللجنة الحالیة بتاریخ ٥/۱۱/۲۰۲۰ابتداًء من تاریخ 

كارلوس فیریرا (عضو لجنة المراجعة السابق ، عضو مجلس إدارة غیر تنفیذي) على أن یسري التعیین من تاریخ 
. ویأتي ھذا التعیین وفقاً لالئحة م٦/۱۱/۲۰۲۰الصادر بتاریخ   ۲-۹٤م بناًء على قرار مجلس االدارة رقم ۱۱/۲۰۲۰/٥

 ة. (مرفق السیرة الذاتیة)عمل لجنة المراجع
 التصویت على تعدیل الئحة عمل لجنة المراجعة. (مرفق الالئحة). .۷
 التصویت على تعدیل الئحة عمل لجنة المكافئآت والترشیحات. (مرفق الالئحة).  .۸
اجعة التصویت على تعیین مراجع الحسابات للشركة من بین المرشحین بناًء على توصیة لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومر .۹

 م ، وتحدید أتعابھ.۲۰۲۲م والربع األول للعام المالي ۲۰۲۱وتدقیق القوائم المالیة للربع الثاني والثالث والسنوي للعام المالي 
بین الشركة وشركة ھیو للصلب الكوریة، والتي لعضو مجلس اإلدارة األستاذ/  تمتالتصویت على األعمال والعقود التي  .۱۰

ھون بارك مصلحة غیر مباشرة فیھا، وھي عبارة عن عقد مساعدة تقنیة دون شروط تفضیلیة، علماً بأن قیمة التعامالت 
 جع الخارجي).) لایر سعودي، (مرفق خطاب رئیس مجلس االدارة وتقریر المرا۳٦٦٬۲۰۷م بلغت (۲۰۲۰في عام 

بین الشركة وشركة الربیعة والنصار، والتي لعضو مجلس اإلدارة األستاذ/  تمتالتصویت على األعمال والعقود التي  .۱۱
موسى الموسى مصلحة غیر مباشرة فیھا، وھي عبارة عن طلبات بیع أنابیب دون شروط تفضیلیة، علماً بأن قیمة التعامالت 

  سعودي، (مرفق خطاب رئیس مجلس االدارة وتقریر المراجع الخارجي).) لایر۱٬۳٤۸٬٦٦۱م بلغت (۲۰۲۰في عام 
بین الشركة وشركة تیناریس العربیة السعودیة المحدودة، والتي ألعضاء مجلس  تمتالتصویت على األعمال والعقود التي  .۱۲

صلحة غیر مباشرة فیھا، وھي اإلدارة األستاذ/ ماریانو أرمینقول واألستاذ/ كارلوس فیریرا واألستاذ/ رینوار بیرزنجي م
) لایر ۲٬۷٤۲٬٥۹۱م بلغت (۲۰۲۰عبارة عن عقد تقدیم خدمات دون شروط تفضیلیة، علماً بأن قیمة التعامالت في عام 

 سعودي، (مرفق خطاب رئیس مجلس االدارة وتقریر المراجع الخارجي).
بیة السعودیة المحدودة، والتي ألعضاء مجلس بین الشركة وشركة تیناریس العر تمتالتصویت على األعمال والعقود التي  .۱۳

اإلدارة األستاذ/ ماریانو أرمینقول واألستاذ/ كارلوس فیریرا واألستاذ/ رینوار بیرزنجي مصلحة غیر مباشرة فیھا، وھي 
) لایر ۲٬۲۱۳٬٥۱۱م بلغت (۲۰۲۰عبارة عن عقد خدمات تجاریة دون شروط تفضیلیة، علماً بأن قیمة التعامالت في عام 

 عودي، (مرفق خطاب رئیس مجلس االدارة وتقریر المراجع الخارجي).س
التصویت على األعمال والعقود التي تمت بین الشركة وشركة تیناریس العربیة السعودیة المحدودة، والتي ألعضاء مجلس  .۱٤

غیر مباشرة فیھا، وھي اإلدارة األستاذ/ ماریانو أرمینقول واألستاذ/ كارلوس فیریرا واألستاذ/ رینوار بیرزنجي مصلحة 



                      

  

ً بأن قیمة التعامالت في عام  ) لایر سعودي، ٦٤٬۲٦٦م بلغت (۲۰۲۰عبارة عن مشتریات دون شروط تفضیلیة، علما
 (مرفق خطاب رئیس مجلس االدارة وتقریر المراجع الخارجي).

موعة تیناریس)، والتي بین الشركة وشركة دالمیني اس بي ایھ (جزء من مج تمتالتصویت على األعمال والعقود التي  .۱٥
ألعضاء مجلس اإلدارة األستاذ/ ماریانو أرمینقول واألستاذ/ كارلوس فیریرا واألستاذ/ رینوار بیرزنجي مصلحة غیر 
ً بأن قیمة التعامالت في عام  مباشرة فیھا، وھي عبارة عن عقد تقدیم خدمات ومساعدة تقنیة دون شروط تفضیلیة، علما

  سعودي، (مرفق خطاب رئیس مجلس االدارة وتقریر المراجع الخارجي).) لایر۳٬۲۱٥٬۳٥۳م بلغت (۲۰۲۰
بین الشركة وشركة دالمیني اس بي ایھ (جزء من مجموعة تیناریس)، والتي  تمتالتصویت على األعمال والعقود التي  .۱٦

یرزنجي مصلحة غیر ألعضاء مجلس اإلدارة األستاذ/ ماریانو أرمینقول واألستاذ/ كارلوس فیریرا واألستاذ/ رینوار ب
دون شروط تفضیلیة، علماً بأن قیمة التعامالت في عام  مباشرة فیھا، وھي عبارة عن عقد تقدیم خدمات لتقنیة المعلومات

 ) لایر سعودي، (مرفق خطاب رئیس مجلس االدارة وتقریر المراجع الخارجي).٦۱۹٬٥۰٥م بلغت (۲۰۲۰
وب اس ایھ (جزء من مجموعة تیناریس)، والتي تیبین الشركة وشركة سلكو تمتالتي التصویت على األعمال والعقود  .۱۷

ألعضاء مجلس اإلدارة األستاذ/ ماریانو أرمینقول واألستاذ/ كارلوس فیریرا واألستاذ/ رینوار بیرزنجي مصلحة غیر 
ً بأن قیمة التعامالت في عام م بلغت ۲۰۲۰ مباشرة فیھا، وھي عبارة عن طلبات شراء دون شروط تفضیلیة، علما

 ) لایر سعودي، (مرفق خطاب رئیس مجلس االدارة وتقریر المراجع الخارجي).۱٬۲۷۸٬۹۹۸(
وب اس ایھ (جزء من مجموعة تیناریس)، والتي یبین الشركة وشركة سلكوت تمتالتصویت على األعمال والعقود التي  .۱۸

ریرا واألستاذ/ رینوار بیرزنجي مصلحة غیر ألعضاء مجلس اإلدارة األستاذ/ ماریانو أرمینقول واألستاذ/ كارلوس فی
ً بأن قیمة التعامالت في عام  م بلغت ۲۰۲۰مباشرة فیھا، وھي عبارة عن عقد تقدیم خدمات دون شروط تفضیلیة، علما

 ) لایر سعودي، (مرفق خطاب رئیس مجلس االدارة وتقریر المراجع الخارجي).۱۰۸٬۳٤٦(
أورغواي (جزء من مجموعة تیناریس)،  – للخدمات العالمیةبین الشركة وشركة  تمتالتصویت على األعمال والعقود التي  .۱۹

والتي ألعضاء مجلس اإلدارة األستاذ/ ماریانو أرمینقول واألستاذ/ كارلوس فیریرا واألستاذ/ رینوار بیرزنجي مصلحة 
ً بأن قیمة التعا م بلغت ۲۰۲۰مالت في عام غیر مباشرة فیھا، وھي عبارة عن طلبات شراء دون شروط تفضیلیة، علما

 ) لایر سعودي (مرفق خطاب رئیس مجلس االدارة وتقریر المراجع الخارجي).۲٦۰٬۱۷۳(
بین الشركة وشركة تیناریس سیدیركا (جزء من مجموعة تیناریس)، والتي  تمتالتصویت على األعمال والعقود التي  .۲۰

ارلوس فیریرا واألستاذ/ رینوار بیرزنجي مصلحة غیر ألعضاء مجلس اإلدارة األستاذ/ ماریانو أرمینقول واألستاذ/ ك
ً بأن قیمة التعامالت في عام  م بلغت ۲۰۲۰مباشرة فیھا، وھي عبارة عن عقد تقدیم خدمات دون شروط تفضیلیة، علما

 ) لایر سعودي، (مرفق خطاب رئیس مجلس االدارة وتقریر المراجع الخارجي).۱٬۳۲۹٬۷۰۳(
بین الشركة وشركة إن كي كي لألنابیب (جزء من مجموعة تیناریس)، والتي  تمتالتي  التصویت على األعمال والعقود .۲۱

ألعضاء مجلس اإلدارة األستاذ/ ماریانو أرمینقول واألستاذ/ كارلوس فیریرا واألستاذ/ رینوار بیرزنجي مصلحة غیر 
ً بأن قیمة التعا م بلغت ۲۰۲۰مالت في عام مباشرة فیھا، وھي عبارة عن طلبات شراء دون شروط تفضیلیة، علما

 ) لایر سعودي، (مرفق خطاب رئیس مجلس االدارة وتقریر المراجع الخارجي).۳۷٬۷۳٤(
بین الشركة وشركة إكسیروس العربیة السعودیة المحدودة (جزء من مجموعة  تمتالتصویت على األعمال والعقود التي  .۲۲

مینقول واألستاذ/ كارلوس فیریرا واألستاذ/ رینوار بیرزنجي تیناریس)، والتي ألعضاء مجلس اإلدارة األستاذ/ ماریانو أر
مصلحة غیر مباشرة فیھا، وھي عبارة عن اتفاقیة تقدیم خدمات دون شروط تفضیلیة، علماً بأن قیمة التعامالت في عام 

ع ) لایر سعودي، دون شروط تفضیلیة (مرفق خطاب رئیس مجلس االدارة وتقریر المراج۱٬۹۸۹٬۱۲٤م بلغت (۲۰۲۰
 الخارجي).

بین الشركة وشركة إكسیروس العربیة السعودیة المحدودة (جزء من مجموعة  تمتالتصویت على األعمال والعقود التي  .۲۳
تیناریس) ، والتي ألعضاء مجلس اإلدارة األستاذ/ ماریانو أرمینقول واألستاذ/ كارلوس فیریرا واألستاذ/ رینوار بیرزنجي 

م ۲۰۲۰دون  شروط  تفضیلیة، علماً بأن قیمة التعامالت في عام  ارة عن اتفاقیة تأجیرھا، وھي عبمصلحة غیر مباشرة فی
 )  لایر سعودي ، (مرفق خطاب رئیس مجلس االدارة وتقریر المراجع الخارجي).۷٤٬٤۷٦بلغت (

مجلس اإلدارة التصویت على األعمال والعقود التي تمت بین الشركة وشركة بوبا العربیة للتأمین التعاوني والتي لعضو  .۲٤
األستاذ/ نادر عاشور مصلحة غیر مباشرة فیھا، وھي عبارة عن اتفاقیة تقدیم خدمات تأمین دون شروط  (المستقیل) السابق

ً بأن قیمة التعامالت في عام  ) لایر سعودي ، (مرفق خطاب رئیس مجلس ۳٬۰۲۱٬٤٥۸م بلغت (۲۰۲۰تفضیلیة، علما
 االدارة وتقریر المراجع الخارجي).

 . (مرفق)صویت على اشتراك عضو مجلس اإلدارة األستاذ/ ھون بارك في عمل منافس ألعمال الشركةالت .۲٥
 . (مرفق)نقول في عمل منافس ألعمال الشركةالتصویت على اشتراك عضو مجلس اإلدارة األستاذ/ ماریانو أرمی .۲٦
 .(مرفق)ألعمال الشركةالتصویت على اشتراك عضو مجلس اإلدارة األستاذ/ كارلوس فیریرا في عمل منافس  .۲۷
 .(مرفق)التصویت على اشتراك عضو مجلس اإلدارة األستاذ/ رینوار بیرزنجي في عمل منافس ألعمال الشركة .۲۸
) لایر سعودي مكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المالیة المنتھیة في ۱٬۳۳۸٬٦۲٥التصویت على صرف مبلغ ( .۲۹

 م.۳۱/۱۲/۲۰۲۰



                      

  

 م.۳۱/۱۲/۲۰۲۰مجلس اإلدارة عن السنة المنتھیة في لتصویت على إبراء ذمة أعضاء ا .۳۰
) من المادة الحادیة ۱التصویت على تفویض مجلس اإلدارة بصالحیة الجمعیة العامة العادیة بالترخیص الوارد في الفقرة ( .۳۱

رة المفوض والسبعین من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاریخ موافقة الجمعیة العامة أو حتى نھایة دورة مجلس اإلدا
ً للشروط الواردة في الضوابط واالجراءات التنظیمیة الصادرة تنفیذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات  أیھما أسبق، وفقا

 المساھمة المدرجة.
 

یداع في نھایة جلسة التداول اإللدى مركز  المصدركل مساھم من المساھمین المقیدین في سجل مساھمي الحضور لإلجتماع  كما یحق
علماً بأن أحقیة تسجیل الحضور الجتماع الجمعیة تنتھي وقت انعقاد  نظمة واللوائح.وبحسب األالعامة التي تسبق اجتماع الجمعیة 

معیة ، ویكون اجتماع الجعند إنتھاء لجنة الفرز من فرز األصواتوأحقیة التصویت على بنود الجمعیة للحاضرین تنتھي  ة،الجمعی
وإذا لم یتوفر النصاب الالزم لعقد ھذا االجتماع ، العامة العادیة صحیحاً إذا حضره مساھمون یمثلون ربع رأس المال على األقل. 

 ً إذا  سیتم عقد االجتماع الثاني بعد ساعة واحدة من انتھاء المدة المحددة النعقاد االجتماع األول. ویكون االجتماع الثاني صحیحا
  أیاً كان عدد األسھم الممثلة فیھ. نحضره مساھمو

 
ویھیب مجلس اإلدارة السادة المساھمین بالتصویت اإللكتروني وذلك بھدف دعم وتعزیز جھود الدولة في تطبیق اإلجراءات الوقائیة 

مسجلین في ) حیث سیبدأ التصویت االلكتروني للمساھمین ال۱۹ –واالحترازیة للحد من انتشار فیروس كورونا المستجد (كوفید 
ً  العاشرةإبتداًء من الساعة موقع خدمات تداوالتي اإللكتروني والتصویت عن بعد على بنود الجمعیة   السبتیوم من  صباحا

. وسیكون التسجیل والتصویت في خدمات تداوالتي متاح وحتى نھایة وقت انعقاد الجمعیة ۰۱/۰٥/۲۰۲۱الموافق  ھـ۱۹/۰۹/۱٤٤۲
 ) www.tadawulaty.com.saباستخدام الرابط التالي  (مجاناً لجمیع المساھمین 

 
وعلیھ تأمل الشركة من جمیع مساھمیھا بالتسجیل في تداوالتي للمشاركة والتصویت عن بعد على بنود الجمعیة وذلك عن طریق 

األسئلة المتعلقة ببنود الجمعیة نأمل التواصل عن طریق ھاتف رقم الموقع اإللكتروني، وفي حال وجود استفسار أو لطرح 
 )MALSHAKHOURI@tenaris.com) أو البرید األلكتروني (۸۱۲۲۲۲۲-۰۱۳(
 
 
 

http://www.tadawulaty.com.sa/
http://www.tadawulaty.com.sa/
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 المقدمة: .۱
 

 م هللاــــحفظھ                                 بــب الصلــة ألنابیــة السعودیــي الشركــادة/ مساھمــــالس

 

 ھ،ــة هللا وبركاتــحمم ور ـالســـــالم علیك

 

للجنة  الرئیسیةالمناط بھا مجلس اإلدارة، وتتمثل المھمة  الرئیسیةإن وجود نظام رقابة داخلیة فعّال، ھو أحد المسؤولیات 

 ةیاحمو، النظام لتعزیزاالدارة لمجلس ضروریة ، وتقدیم أي توصیات من كفایة نظام الرقابة الداخلیة المراجعة التحقق

 ھذا النظام.وتنفیذ اعداد  عن مسؤولةاإلدارة ، وتكون مصالح المساھمین والمستثمرین بكفاءة وتكلفة معقولة

الخارجیین  ینمراجعالمع تنسیق التواصل التحقق من سالمة التقاریر والقوائم المالیة ومسؤولة عن كذلك  إن لجنة المراجعة

ات الحكومیة المختلفة في طالتي تفرضھا السلنظمة واللوائح والسیاسات والتعلیمات لألالشركة  تثالمإ منوالتحقق للشركة، 

 .العربیة السعودیة المملكة

لتسلیط الضوء على االنشطة الرئیسیة التي قامت بھا اللجنة خالل عام وفي ھذا السیاق تعد لجنة المراجعة ھذا التقریر 

 . الفترة ھذهخالل الرقابة الداخلیة  وفعالیة نظامي في مدى كفایة أالربداء إلو ،ومسؤولیاتھا، وفقا لسلطاتھا ۲۰۲۰

 

 لجنة المراجعة
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 لجنة المراجعة اعضاء .۲

م على تشكیل لجنة  ۰۷/۰٥/۲۰۱۹ھـ الموافق ۰۲/۰۹/۱٤٤۰التي عقدت یوم الثالثاء  الجمعیة العامة الرابعة عشرة وافقت

 للجنة، كما وافق مجلس اإلدارة بناء على ترشیح م ولمدة ثالث سنوات۰۷/۰٦/۲۰۱۹المراجعة لدورة جدیدة تبدأ من تاریخ 

كالودیو توكو) عضوین في اللجنة خلفا للعضوین المستقیلین السید/  الدخیل و (السید/ ماجدوالترشیحات تعین كل من المكافآت 

على  اتالتعیین هسیتم عرض ھذحیث الموافقة نھائیة ھذه  وال تعد)، كارلوس فیریراالسید/ ونادر عاشور السید/ من اللجنة (

 .أول اجتماع قادم للجمعیة العامة لمساھمي الشركة السعودیة ألنابیب الصلب إلقراره

 :اللجنة األعضاء

 

 اختصاصات ومسؤولیات لجنة المراجعة:  .۳

 تشمل مھام اللجنة ما یلي:

 :التقاریر المالیة .۱
رأیھا والتوصیة في شأنھا؛ لضمان  دراسة القوائم المالیة األولیة والسنویة للشركة قبل عرضھا على مجلس اإلدارة وإبداء .أ

 نزاھتھا وعدالتھا وشفافیتھا.
فیما إذا كان تقریر المجلس والقوائم المالیة للشركة عادلة ومتوازنة  -بناء على طلب مجلس اإلدارة -إبداء الرأي الفني  .ب

ومفھومة وتتضمن المعلومات التي تتیح للمساھمین والمستثمرین تقییم المركز أو الوضع المالي للشركة وأدائھا ونموذج 
 .عملھا واستراتیجیتھا

 ة تتضمنھا التقاریر المالیة.دراسة أي مسائل مھّمة أو غیر مألوف .ج
االلتزام في الشركة أو مراجع  البحث بدقة في أي مسائل یثیرھا المدیر المالي للشركة أو من یتولى مھام أو مسؤول .د

 الحسابات.
 التحقق من التقدیرات المحاسبیة في المسائل الجوھریة الواردة في التقاریر المالیة. .ه
 شأنھا. في الشركة وإبداء الرأي والتوصیة لمجلس اإلدارة فيدراسة السیاسات المحاسبیة المتبعة  .و

 
 :المراجعة الداخلیة .۲
 .ابة الداخلیة والمالیة في الشركةدراسة ومراجعة نظم الرق .أ

 .دراسة تقاریر المراجعة الداخلیة ومتابعة تنفیذ اإلجراءات التصحیحیة للمالحظات الواردة فیھا .ب

 المنصب االسم تسلسل

 مستقل (رئیس اللجنة) –عضو مجلس اإلدارة  موسى عبد المحسن الموسى ۱

 )۲۰۲۰ /۰۹ /۰۱(تاریخ  حتىمستقل   –عضو مجلس اإلدارة  نادر محمد عاشور  ۲

 )۲۰۲۰ /۱۱ /۰٤(تاریخ  حتىغیر تنفیذي    –عضو مجلس اإلدارة   كارلوس اندریس فیریرا ۳

 )۲۰۲۰ /۱۰ /۲۷(تاریخ مستقل من    –عضو مجلس اإلدارة  الدخیل محمد ماجد  ٤

 )۲۰۲۰ /۱۱ /۰٤(تاریخ من   –مجلس اإلدارة من خارج عضو  توكو اندریاسكالودیو  ٥
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لتحقق من توافر الموارد االرقابة واإلشراف على أداء وأنشطة المراجع الداخلي وإدارة المراجعة الداخلیة في الشركة،  .ج
 .الالزمة وفعالیتھا في أداء األعمال والمھام المنوطة بھا

 .مكافآت واقتراح التوصیة لمجلس اإلدارة بتعیین مدیر وحدة أو إدارة المراجعة الداخلیة أو المراجع الداخلي .د
 

 :مراجع الحسابات .۳
التوصیة لمجلس اإلدارة بتعیین مراجعي الحسابات وعزلھم وتحدید أتعابھم وتقییم أدائھم، بعد التأكد من إستقاللھم  .أ

 .ومراجعة نطاق عملھم وشروط التعاقد معھم
االعتبار القواعد التحقق من إستقالل مراجع الحسابات وموضوعیتھ، ومدى فاعلیة أعمال المراجعة، مع األخذ في  .ب

 .والمعاییر ذات الصلة
مراجعة خطة مراجع حسابات الشركة وأعمالھ، والتحقق من عدم تقدیمھ أعماالً فنیة أو إداریة تخرج عن نطاق أعمال  .ج

 .المراجعة، وإبداء مرئیاتھا حیال ذلك
 .اإلجابة عن استفسارات مراجع حسابات الشركات .د
 .تھ على القوائم المالیة ومتابعة ما اتخذ بشأنھادراسة تقاریر مراجع الحسابات ومالحظا .ه

 
 :ضمان االلتزام .٤
 .مراجعة نتائج تقاریر الجھات الرقابیة والتحقق من إتخاذ الشركة اإلجراءات الالزمة بشأنھا .أ

 .التحقق من التزام الشركة باألنظمة واللوائح والسیاسات والتعلیمات ذات العالقة .ب
المقترح أن تجریھا الشركة مع األطراف ذوي العالقة، وتقدیم ما تراه بشأنھا إلى مجلس مراجعة العقود والتعامالت  .ج

 .اإلدارة
الرفع إلى مجلس اإلدارة بما تجده من مسائل وترى ضرورة اتخاذ إجراء بشأنھا، وإبداء توصیاتھا بالخطوات التي یلزم  .د

 اتخاذھا.
 

 اجتماعات لجنة المراجعة: .٤
 كانت على النحو التالي: ۲۰۲۰اجتماعات في عام  خمسةعقدت لجنة المراجعة 

 

 

 اسم العضو
 ینایر ۲۲

 ۲۰۲۰ 
فبرایر  ۱۹

۲۰۲۰ 
 إبریل   ۲۸

۲۰۲۰ 
   مایو ۲۰

۲۰۲۰ 
 یونیو ۰۹
 ۲۰۲۰ 

 اوغسطس   ۰٥
۲۰۲۰ 

نوفمبر  ۰٤
۲۰۲۰ 

 اإلجمالي

        ۷ موسى عبد المحسن الموسى

 ٦ --       )۲۰۲۰ /۰۹ /۰۱ حتىنادر محمد عاشور (

 ٦     X   )۲۰۲۰ /۱۱ /۰٤ حتى( كارلوس اندریس فیریرا

  ۱ -- -- -- -- -- -- )۲۰۲۰ /۱۰ /۲۷ من( الدخیل محمد ماجد 

 ۰ -- -- -- -- -- -- -- )۲۰۲۰ /۱۱ /۰٤ منتوكو(  اندریاسكالودیو 
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 :۲۰۲۰أعمال لجنة المراجعة لعام  .٥
 :التقاریر المالیة .۱
باإلضافة الى اإلعالنات المتعلقة بھا وقدمت  ،۲۰۲۰القوائم والبیانات المالیة األولیة والسنویة للشركة لعام راجعت اللجنة  .أ

 .توصیاتھا بخصوصھا لمجلس اإلدارة
قامت اللجنة و، ھمالمقدمة من الملحوظاتومستشار الزكاة والضریبة وناقشت  المراجع الخارجيكل من مع اللجنة  اجتمعت .ب

 حیال ذلك.االدارة االجراءات الالزمة  اتخذبالتأكد من 
 

 :والمراجعة الداخلیةالرقابة  .۲
التي أدت الى  ؛فایروس كوروناولكن بسبب تأثیر جائحة  ،۲۰۲۰لعام المقدمة وافقت اللجنة على خطة التدقیق الداخلي  .أ

 .الخطة التدقیق الداخلي ووافقت علیھ ةالمقترح تراجعت اللجنة التعدیال السلطات؛إجراءات اإلغالق التي فرضتھا 

ووجھت الفریق  المراجعة،تقاریر المراجعة الصادرة عن فریق  المراجعة،بعد االنتھاء من أعمال استلمت اللجنة 
 ربع سنويوإطالع اللجنة بشكل  ،اإلجراءات المتفق علیھا في تقاریر المراجعة تطبیق التنفیذیةمتابعة مع اإلدارة بال

 .اإلنجاز في ھذا الصدد نتائجعلى 

یتمتع بخبرة، سعودي  )مدقق داخلي أول(تعیین ل، الموارد البشریةإدارة لجنة مدیر التدقیق الداخلي للعمل مع الوجھت  .ب
 .في الشركة لالنضمام إلى فریق التدقیق الداخلي

 

 ضمان االلتزام: .۳
بصیاغة لجنة القامت  ،السوق المالیة ھیئةلتزام بمتطلبات االو حوكمة الشركةاللجنة في تطویر  ةفي ضوء مسؤولی .أ

التوصیة إلى اجتماع  ثمومن یھ عل ةالمصادقو تھمراجعاإلدارة للى مجلس ا ھتم رفع ،المراجعةیثاق جدید للجنة م
  مة للموافقة علیھ.االجمعیة الع

 خارجي،من قبل مستشار ھ تراجعتمت ملجنة، النسخة النھائیة للدلیل المحاسبي الذي أعدتھ اإلدارة، والذي راجعت ال .ب
المعمول بھ في المملكة العربیة السعودیة  ةر المحاسبیییاالمعللجنة توافق الدلیل المحاسبي مع  اتضحانھ  ثوحی

مجلس اإلدارة ورفعت توصیتھا ل ،على الدلیلاللجنة صادقت  )ة السعودیة للمحاسبین القانونیینعن (الھیئ ةالصادر
 .واعتماده الموافقة علیھب
  

 :مراجع الحسابات .٤
 التالیة التي تم ترشیحھا من قِبَل اللجنة لتنفیذ اعمال إحدى الشركات بالتعاقد مع قدمت اللجنة توصیتھا إلى مجلس اإلدارة 

 والربع األول من  ۲۰۲۰وتدقیق القوائم المالیة للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي  الخارجیة المراجعة
 :۲۰۲۱المالي العام 

 المراجع الحالي).( – )PKF( المتحالفون وشركاه المحاسبونشركة البسام  .أ
  ومراجعون قانونیون. محاسبون - شركة دیلویت آند توش وشركاھم .ب

 وفقًا للمعاییر التالیة: فقط،اعتمد ھذا االختیار على التزام اللجنة بالتعامل مع الشركات المؤھلة 
 .المساھمة المدرجةلشركات مراجعة حسابات المن قبل ھیئة السوق المالیة  عتمادإلا -
 اإلستقاللیة. -
 .مراجعة الشركات المساھمة المدرجةفي  خبرةال -
 .المراجعةعند جمیع أعضاء فریق  الالزمةوالمعرفة الخبرة فر اتو -
 .مراجعةأعضاء سعودیین في فریق ال وجود -
 .المملكة العربیة السعودیةة المعتمدة والمطبقة في یمعاییر المحاسبال والمعرفة فيالخبرة  -
 .مناسبة ومقبولةمراجعة رسوم  -
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    :المراجعة ي لجنةأخالصة ر .٦

إن  ان نظام الرقابة الداخلیة وإجراءاتھ الفعالة تلعب دورا محوریا في تحقیق اھداف الشركة وطمأنة أصحاب المصالح.
 ضمنیفي تحقیق أھدافھ، و سھمیاالدارة التنفیذیة مسؤولة عن اعداد نظام للرقابة الداخلیة یتصف بالفعالیة والشمول، 

 واللوائح المعمول بــھا. نیاضافة الى االمتثال للقوان ةیدقة وسالمة التقاریر المال
 

، إزاء تنفیذ ۲۰۲۰ة التنفیذیة خالل عام لسلطاتھا ومسؤولیاتھا، إطلعت لجنة المراجعة على إنجاز اإلدار ووفقا

 االجراءات التصحیحیة المتعلقة بنتائج المراجعة باإلضافة الى مراجعة تقاریر المدققین الداخلیین والخارجیین.

وفي ضوء ما ورد أعاله، وأخذا بعین االعتبار ما قامت بھ اإلدارة من االجراءات لمعالجة نتائج المراجعة، لم  وعلیھ

نة وجود أي ضعف جوھري في نظام الرقابة الداخلیة للشركة. وتجدر اإلشارة إلى أن أي نظام رقابة داخلي یتضح للج

 ضمانات مطلقة. قدیمال یمكنھ ت ،وفعالیتھبغض النظر عن درجة كفاءتھ 
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