
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ديد و الصلب   شركة وط ل
جنة املراجعة عن العام املا   تقرر 

  م31/12/2021املنته  

 
  

   



  
  

ديد و الصلب  ن شركة وط ل م           السادة مسا

ن   رم   املح

  تحية طيبة،،،

ديد  والصــــــــلب  104و املادة  101بناء ع املادة  جنة املراجعة  شــــــــركة ل لت  شــــــــ من نظام الشــــــــركات 
جمعية العمومية للشـــركة بتارخ  عدد ثالثة أعضـــاء 12/7/2020ــــــــــــــــ املوافق 21/11/1441بقرار من ا م، 

ية. م املختص  الشــــــؤون املالية و املحاســــــ جنة  م2021وخالل عام  م بحضــــــور  أربعة اجتماعاتعقد ال
  .جميع األعضاء

  التقارر املالية :أوال : 
جنة:  104بناء ع املادة  جنة املراجعة قامت ال  من نظام الشركات و بناء ع الئحة عمل 

ة للشـــركة  .1 ا ع مجلس م 31/12/2020للعام املنته ب دراســـة القوائم املالية الســـنو قبل عرضـــ
ا. ا وشفافي ا وعدال ا: لضـــمان نزا ا والتوصـــية  شـــأ  اإلدارة وإبداء رأ

رة الواردة  التقارر امل تم  .2 جو ية  املسائل ا  .اليةالتحقق من التقديرات املحاس
ية املتبعة  الشركة. تم  .3  دراسة السياسات املحاس

    :املراجعة الداخليةثانيا : 
 دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية واملالية وإدارة املخاطر  الشركة.  تم  )1
ا. )2 وظات الواردة ف يحية للم عة تنفيذ اإلجراءات الت  دراسة تقارر املراجعة الداخلية ومتا
شــــــــــــــــــطة املراجع الداخ وإدارة املراجعة الداخلية  الشركة تم   )3 الرقابة واإلشــــــــــــــــــراف ع أداء وأ

ا.   ام املنوطة  ا  أداء األعمال وامل  للتحقق من توافر املوارد الالزمة وفعالي
  مراجعة واعتماد السياسات واإلجراءات وميثاق إدارة املراجعة الداخلية. تم  )4
سابات: ثالثا :   مراجع ا
ســــــابات تم  )1 وعدالتھ، ومدى فعالية أعمال املراجعة،  وموضعيتھالتحقق من اســــــتقالل مراجع ا

ر ذات الصلة.    مع األخذ  االعتبار القواعد واملعاي
مراجعة خطة مراجع حســـــــــــــابات الشـــــــــــــركة وأعمالھ، والتحقق من عدم تقديمة أعماًال فنية أو تم  )2

ا حيال ذلك.  إدارة تخرج عن نطاق   أعمال املراجعة، وإبداء مرئيا
 اإلجابة عن استفسارات مراجع حسابات الشركة.تم  )3
عة ما تم  )4 سابات ومالحظاتھ ع القوائم املالية ومتا  ا.شأ اتخاذهدراسة تقرر مراجع ا

  



  
عا:  ام:را  ضمان االل
ام الشركة باألنظمة واللوائح والسياسات تم  )1  والتعليمات ذات العالقة.التحقق من ال
ا الشركة مع األطراف ذوي العالقةتم  )2   .مراجعة العقود والتعامالت املمكن أن تجر

  
جنة املراجعة خامسا   : رأي 
ناداً  جنة  عام  اس ة ال عرضت ع ال  الداخليةإدارة املراجعة من قبل من  م٢٠٢١ع التقارر الدور

ار  شـــــــــــغيليةاملالية و  الضـــــــــــوابط كفاءة وفعالية ســـــــــــالمةاملراجعة  جنة ترى واملراجع ا  يوجد وانھ ال ال
ري   وا قابيةت ر غرا ع ســــــالمة وعدالة  يوثربما  م٢٠٢١خالل العام املا  الشــــــركة أعمالضــــــعف جو

  ة.لشركاملالية ل القوائم
 

 

جنة املراجعة س   رئ

 

 ياسر زومان الزومان

 
 

  



المقدمة

مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة

رابط بمقر االجتماع

تاري    خ انعقاد الجمعية العامة

وقت انعقاد الجمعية العامة

حق الحضور

النصاب الالزم النعقاد الجمعية

1)

2)

3)

4)

5)

الملفات الملحقة

ي
 
ون التصويت االلكتر

ي التصويت عن بعد عىل بنود الجمعية ابتداًء من الساعة 
ر
ي خدمات تداوالن

 
ة)سیكون بإمكان المساهمي   المسجلي   ف 09/06/2022صباحا يوم الخميس الموافق  (العاشر

 لجميع المساهمي   باستخدام الرابط التالي (خمسة ايام قبل يوم عقد الجمعية )
ً
 ومجانا

ً
ي متاحا

ر
ي خدمات تداوالن

 
: وحتر نهاية وقت انعقاد الجمعية وسیكون التسجيل والتصويت ف

www.tadawulaty.com.sa

.احقية تسجيل الحضور الجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعيةاحقية تسجيل الحضور والتصويت

ين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز االصوات  كما ان احقية التصويت عىل بنود الجمعية للحاض 

طريقة التواصل
ي حال وجود استفسار عن بنود الجمعية نأمل التواصل مع إدارة عالقات المساهمي   هاتف مباشر 

 
  0112524477وف

ي  (خالل الدوام الرسمي  )
 
ون yalmarzooq@watanisteel.saأو بريد الكتر

Vote on the report of the Board of Directors for the fiscal year ending on December 31 - 2021 AD

Vote on the company’s auditor’s report for the fiscal year ending on 12/31/2021.

Vote on the company’s financial statements for the fiscal year ending on 12/31/2021

Vote to absolve the members of the board of directors from liability for the fiscal year ending on December 31, 2021 AD.

ي
 
توضيح بنود اجتماع الجمعية ، ارفاق تقرير لجنة المراجعة ،ارفاق الئحة لجنة المراجعة ، ارفاق القوائم المالية ، ارفاق تقرير المحاسب القانون

 ، ارفاق تقرير المجلس

Adoption of the audit committee's bylaw

13/6/2022

ي للحديد والصلب عن دعوة مساهميها إل حضور اجتماع الجمعية العامة العادية 
كة وطت  ي بعد ساعة )إعالن شر

 
عن طريق وسائل التقنية الحديثة (االجتماع األول والثان

ي للحديد والصلب دعوة المساهمي   الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية 
كة وطت  ي بعد ساعة )يرس مجلس إدارة شر

 
عن طريق وسائل التقنية   (االجتماع األول والثان

ي تمام الساعه 
 
ي بمشيئة هللا تعال ف

ر
 من يوم األثني   بتاري    خ 7:30الحديثة باستخدام منظومة تداوالن

ً
.م13/06/2022 ـه الموافق14/11/1443 مساءا

The Board of Directors of Watani Iron and Steel Company is pleased to invite the honorable shareholders to attend the meeting of the Ordinary General 

Assembly (the first and second meeting after an hour) through modern technology means using my trading system, God willing, at exactly 7:30 pm on 

monday 14/11/1443 AH Corresponding to 13/06/2022 AD.

كة  (عن طريق وسائل التقنية الحديثة)حي هيت - طريق الخرج القديم - الرياض - مقر الرسر

https://www.tadawulaty.com.sa

19:30

ي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب االنظمة واللوائح
ي سجل مساهمي المصدر لدى مركز االيداع بنهاية جلسة التداول التر

 
.المساهمي   المقيدين ف

كة عىل األقل ه مساهمون يمثلون نصف رأس مال الرسر  إذا حض 
ً
وإذا لم يتوفر النصاب الالزم لعقد هذا االجتماع، سيتم عقد االجتماع . يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحا

 كان عدد األسهم الممثلة فيه
ً
 أيا
ً
ي صحيحا

 
ي بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة النعقاد االجتماع األول، ويكون االجتماع الثان

 
.الثان

جدول أعمال الجمعية

ي 
 
 م2021 - 12 - 31 التصويت عىل تقرير مجلس اإلدارة للعام المالي المنتهي ف

ي 
 
كة عن العام المالي المنتهي ف

. م2021 - 12 - 31التصويت عىل تقرير مراجع حسابات الرسر

ي 
 
كة عن العام المالي المنتهي ف

. م2021 - 12 - 31التصويت عىل القوائم المالية للرسر

ي 
 
. م2021 - 12 - 31التصويت عىل إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن العام المالي المنتهي ف

اعتماد الئحة لجنة المراجعة 

https://www.tadawulaty.com.sa/


 
 

 التوكيل نموذج
 
 
 

 شركة وطني للحديد والصلب               المحترمين  ،، مساهمي السادة
 

 وبعد،، ،، وبركاته هللا ورحمة عليكم السالم
 عبر على بعد عن العادية العامة الجمعية بعقد االكتفاء سيتم حيث متوفر غير التوكيل نموذج
 الحديثة التقنية وسائل
 الوقائية واالجراءات الجهود دعم إطار في وذلك المساهمين، سالمة حرصا وذلك

 الجهات قبل من واالحترازية
 على وبناء ( COVID-19 ) المستجد كورونا لفيروس للتصدي عالقة ال وذات الصحية

 الجمعية اجتماع عقد سيتم ذلك
 جميع ندعو وعليه الحديثة، التقنية ئل وسا طريق عن تعالى هللا بمشيئة العادية العامة

 استخدام إلى الشركة مساهمي
 تداوالتي بخدمة الخاص اإللكتروني الموقع عبر وذلك بعد عن اإللكتروني التصويت

www.tadawulaty.com.sa 

 .المساهمين لجميع مجانا متاح والتصويت تداوالتي خدمة في التسجيل بأن ا علم
 
 
 

 والتقدير التحية فائق وتقبلوا
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