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 ۱ م ۲۰۲۱تقریر لجنة المراجعة 

   �جنة املراجعةتقر�ر 

 م ٣١/١٢/١٢٠٢ السنة املن��ية ��عمال  أعن  
 

 املقدمة

 من
ً
ــارة إ��و ،  أهميـة الرقـابـة �� عمليـة التقييم واملتـا�عـة  انطالقـا ــــ النظـام   ، من) "تقـار�ر ال�جنـة"٤٢املـادة رقم ( �شـــــــ

، ال�ي تنص ع�� "أن �عد �جنة املراجعة تقر�ر عن رأ��ا �� شأن  ـه١٤٣٩/ ٠٩/ ٠٧األسا��ي للشركة املعتمد بتار�خ  

ــــــركــة" وعليــھ �جنــة املراجعــة هــذا التقر�ر الــذي ��ــدف ل��و�ــد   أعــدت  مــدى كفــاءة نظــام الرقــابــة الــداخليــة �� الشـــــــ

ــــــــا�ح ا ــــــحـــاب املصـــــــ ــــــــاهم�ن وأ�ـــــــ ــــــور عن أبرز مـــا قـــامـــت بـــھ ال�جنـــة من أعمـــال تـــدخـــل �� نطـــاق  آل املســـــــ خر�ن بتصـــــــ

 :التا��ويشمل    ،اختصاصها
 

 
ً
 تكو�ن ال�جنة:  أوال

��  �جنـــــة املراجعـــــة    �ونـــــتت املنعقـــــدة  ــاهم�ن  ــــــــ للمســـــــ غ�� العـــــاديـــــة  ا�جمعيـــــة العـــــامـــــة  م  ٢٠٢١/ ٠٢/ ٠٢بموافقـــــة 

 -:، من ثالثة أعضاء همع�� �شكيل �جنة املراجعةبالتصو�ت  

             عبدالرحمن عبدالعز�ز بن سليماناألستاذ/   -١

 عم�� العم��               بن األستاذ/ عبد العز�ز   -٢

 محمد أبان�ي                     بن األستاذ/ أديب   -٣

 ).٢٣/ ٢٠٢١/ ٠٢/ ٠١كرئيس ل�جنة بقرار ال�جنة رقم (  عبدالرحمن بن سليمان  / ستاذوقد تم اختيار األ 
 

 
ً
 �جنةهام الم:  ثانيا

  يبدتدراســــــة القوائم املالية الر�ع ســــــنو�ة والســــــنو�ة للشــــــركة قبل عرضــــــها ع�� مجلس اإلدارة و بال�جنة   تقوم -

ــيـــ  ــــ ــــــمـــان نزاهـــ   ا��ـــارأ��ـــا وتوصـــــــ ــــــ وعــدال��ـــا و   القوائم املــاليـــة  ةلضـــــــ املعـــاي��  إبــداء الرأي الف�ي بنـــاء ع��  ،  فــافي��ـــاشـــــــ

وتتضمــــن املعلومــــات ال�ي   ةالقوائــــم املاليــــة للشركــة عادلــة ومتوازنــــة ومفهومــــ ت  فيما إذا �ان  ا�حاسبية الدولية

   .س��اتيجي��اااملا�� للشركة وأدا��ا ونموذج عملها و تتيح للمساهم�ن واملستثمر�ن تقييما للمركز  

البحث بدقة �� أي مســائل يث��ها املدير املا��  ،  دراســة أي مســائل مهمة أو غ�� مألوفة تتضــم��ا التقار�ر املالية -

ــــــواردة �� و ،  للشـركة أو مراجع ا�حسـابات ـــــــــ ـــــ التقار�ر  التحقق من التقديرات ا�حاسـبية �� املسـائل ا�جوهر�ة الــــــــ

   .املالية

دراســــــــة  ،  �جلس اإلدارة �� شـــــــأ��ا  ا��ارأ��ا وتوصـــــــي  ي بدتو دراســـــــة الســـــــياســـــــات ا�حاســـــــبية املتبعة �� الشـــــــركة   -

ــــــــــراف ع�� أداء وأ�شــــطة  ،  ومراجعة نظم الرقابة الداخلية واملالية و�دارة ا�خاطر �� الشــــركة ـــــــــ ــــــــــة واإلشـــ الرقابــــــــ

 .ھللتحقــق من توافــر املــوارد الالزمـة وفعالي��ا �� أداء األعمال واملهام املنوطة ب  لشركـةلاملراجـع الداخ�� 



 

  
 ۲ م ۲۰۲۱تقریر لجنة المراجعة 

 
ً
 م٣١/١٢/١٢٠٢ملهام وأعمال ال�جنة خالل السنة املن��ية ��   م�خص:  ثالثا

 

ال�جنة   عقدت  بمهامها  القيام  سبيل  العام    ٤��  خالل  التقار�ر  م،  ٢٠٢١اجتماعات  بمراجعة  خاللها  قامت 

نحرافات  ال داء والكشف عن ااأل حيح  �واملتا�عة وتأداء الشركة املا��    تقييم  أشرفت ع��والقوائم املالية الدور�ة و 

  ، دور أنظمة الرقابة الداخلية وا�خارجية  مناقشة ومراجعةباإلضافة إ��    .هدافأل و�دارة العوائق أمام تحقيق ا

لتحقــق من  وا  ��موأ�شط ��مدااملراجع ا�خار�� للوقوف �ش�ل مباشر ع�� أ حضر اجتماعا��ا ممثل عن مكتب و 

   م.�توافــر املــوارد الالزمـة وفعالي��ا �� أداء األعمال واملهام املنوطة �

�انت تت�خص �� مجملها ع�� التوصية إ��  قرارات صادرة    ١٠أصدرت ال�جنة أر�عة محاضر الجتماعا��ا تخللها  

 باعتمادها. بتعديل القوائم الدور�ة حسب مالحظات ال�جنة ومن ثم التوصية للمجلس  خار��املراجع ا�
 

 التواصل مع مجلس اإلدارة 

 ترفع ال�جنة  
ً
لم  و   املستجدات وأهم املواضيع ال�ي نوقشت �� اجتماع ال�جنة إ�� مجلس اإلدارة   محضرها شامال

 . يتم ��جيل أي �عارض ب�ن ال�جنة ومجلس اإلدارة �� خالل السنة
 

   :وفيما ي�� تفصيل لألعمال املنجزة
 

 ة والتقار�ر املاليةرجياخاملراجعة ا�  .)أ

 املراجعة ا�خارجية بالقيام بالتا��: قامت �جنة املراجعة بمتا�عة أعمال 

 األ�عابتم التأكد من اســـــــــتقاللية املراجع ا�خار��، وال��امھ بتقديم خدمة ذات جودة وكفاءة عالية مقابل   -١

 املهنية ال�ي تم املوافقة عل��ا.

 .  م٢٠٢١اجتماعات �� عام   ٤بواقع    للشركة ا�خار���جنة بصفة دور�ة مع املراجع  ال اجتمعت -٢

ــــنو�ة   -٣ ــــركة ومركزها املا�� كما ظهرت �� البيانات املالية وتقار�ر املراجعة الر�ع ســـــــ مراجعة نتائج عمليات الشـــــــ

 ملعاي�� املراجعة واملبادئ ا�حاســبية املتعارف  
ً
والســنو�ة. وذلك بالتنســيق مع اإلدارة التنفيذية للشــركة وفقا

 جنة ع�� تلك التقار�ر ورفعت توصيا��ا للمجلس للموافقة عل��ا.عل��ا، وقد وافقت ال�

العر�ية السعودية وتم مخاطب��ا لتقديم  ام�   ستة  تم مراسلة �� اململكة  للعمل  تب مراجعة حسابات مرخصة 

 . للشركة لذلك العام ةالز�و�و���اء الوضع م  ٢٠٢٢عروضها ملراجعة حسابات الشركة للسنة املالية  

 �� �التا��:عروض   ة أر�عورد للشركة و  

 



 

  
 ۳ م ۲۰۲۱تقریر لجنة المراجعة 

 

 إجما�� العرض اسم ا�جهة  م

 ٤٢٨٬٠٠٠ شركة الدكتور محمد العمري وشر�اه محاسبون قانونيون  ١

٢ 
محاسبون  تر�ي عبد ا�حسن ال�حيد وصا�ح عبد هللا اليحيى  شركة 

 ومراجعون قانونيون 
٢٣٠٬٠٠٠ 

 ١٧٥٬٠٠٠ العيوطي وشر�اه محاسبون قانونيون شركة السيد  ٣

 ١٦٠،٠٠٠ شركة إبراهيم أحمد البسام وشر�اؤه محاسبون قانونيون  ٤

 ١٥٥،٠٠٠ شركة طالل أبو غزالة وشر�اه محاسبون قانونيون  ٥

 للمعاي�� ا�حاسبية الدولية  
ً
و�عد التأكد من خ��ات امل�اتب املر�حة �� مجال مراجعة ا�حسابات وخ����ا وفقا

شركة إبراهيم أحمد    �ن التالي�ن:كتبأحد املبالتعاقد مع    م٢٠٢١/ ١٢/ ٠٩تار�خ  مذكر��ا ب�جنة املراجعة ��    أوصت

شركة طالل أبو غزالة وشر�اه محاسبون  ) ر�ال، و ١٦٠،٠٠٠بأ�عاب قدرها (البسام وشر�اؤه محاسبون قانونيون  

و�عداد    م،٢٠٢٣والر�ع األول    م٢٠٢٢ملراجعة حسابات العام املا��    ) ر�ال١٥٥،٠٠٠بأ�عاب قدرها (  قانونيون 

  ، املا��  ما ومناسبة عرضه  ماخ����وذلك �  باأل�عاب املذ�ورة،ها وذلك  القوائم الر�ع سنو�ة وتقديم اإلقرار الز�وي ل

ليتو��    م،٢٠٢٢  لعاماجتماع ا�جمعية العامة العادية للمساهم�ن  اقرب  ��    ع�� أحدهما  باملوافقةتم التصو�ت  لي

 م. ٢٠٢٣، والر�ع األول من عام  م٢٠٢٢مراجعة حسابات الشركة و�عداد البيانات الر�ع سنو�ة والسنو�ة للعام  

 املراجعة الداخلية .)ب

 من ال�جنة
ً
، والوصول إ�� حلول لتقليل أثرها  لشركةتقييم ا�خاطر وتحديد املهددات الرئيسة لع��    حرصا

أهدافها   تحقيق  ذلكع��  سبيل   �� مكتب    املرجوة.  مع  �عاقدت  قد  الشركة    محاسبون   والعن�ي   املاجد�انت 

للعام    قانونيون   ومراجعون  الداخلية  املراجعة  بأعمال  ولكن  ٢٠٢١للقيام  ال�جنة،  إ��  ر�عية  تقار�ر  وتقديم  م 

أو  وعليھ  والثا�ي،  األول  للر�ع�ن  تقر�ره  بتقديم  يقم  لم  املذ�ور  باملكتب  متعلقة  بإ��اء  وألسباب  ال�جنة  صت 

للشركة، الداخلية  املراجعة  بأعمال  ليقوم  آخر  مكتب  مع  والتعاقد  والعن�ي  املاجد  مكتب  مع  و�عد   التعاقد 

 مك  أر�عة عشرمراسلة  
ً
 معتمد  تبا

ً
شركة تر�ي هديبان العو�� وعبد   مكتب  م التعاقد معت  �� املراجعة الداخلية  ا

قانونيون  ومراجعون  محاسبون  ا�حر�ي  صا�ح  (  هللا  قدرها  أ�عاب  املراجعة  )  ٩٥،٦٠٠بإجما��  بأعمال  للقيام 

شمل  �   ر�عيةر�ر  ا قّدم خاللها تقلي،  م٢٠٢٢بداية العام  ابتداًء من    لسنة �عاقدية و�ان ذلك   الداخلية للشركة 

واملشاريع،   العمليات  إدارة   �� املطبقة  الرقابية  والضوابط  ا�خاطر  وا�خدمات  و تقييم  البشر�ة  املوارد  �دارة 



 

  
 ٤ م ۲۰۲۱تقریر لجنة المراجعة 

الشركة باعتماد و�عديل �عض    للتجاوب معها   وا�خاطر   م املالحظاتيقدتساندة واإلدارة املالية وا�حوكمة، و امل

 السياسات واإلجراءات.  

 تحليل عناصر املركز املا��  .)ج

والذي يو�ح التغ��ات ب�ن تحليل عناصر املركز املا�� والذي �عد من قبل اإلدارة التنفيذية    مناقشة ودراسة تم  

لل الفعلية  املالية  و القوائم  للعام  املالية  التغ�َّ   ��ا مقارنف��ات  إ��  باإلضافة  السابق  املالية  بالعام  القوائم  ب�ن   �

املاليةالفعلية   الف��   ةا�حالي  للف��ات  التقدير�ة عن نفس  التقدير�ة  مدى  �حث  ، و اتواملوازنة  بامل��انية  االل��ام 

 . عطاء التوصيات والتوج��ات لتقو�م االنحرافات ال�ي طرأت �� املقارنة�و 

:  را�ع
ً
 م١٢٠٢خالل عام   �جنةالجتماعات ال  �جنة املراجعةجدول حضور أعضاء  ا

 

ـــــم   االســــــــــــــــــ
االجتماع  

 األول 

االجتماع  

 الثا�ي

االجتماع  

 الثالث 

االجتماع  

 الرا�ع

 √ √ √ √ (رئيس ال�جنة)  مانليعبد الرحمن عبد العز�ز بن ساألستاذ /  
 √ √ √ √ عم�� العم��  بن  األستاذ / عبد العز�ز 

 √ √ √ √ محمد أبان�ي  بن  األستاذ / أديب 
 

 تتقدم �جنة املراجعة بالشكر والتقدير إلدارة الشركة وموظف��ا ع�� جهودهم املوفقة.
ً
 وختاما

 ،،،وهللا املوفق 

 

 �جنة املراجعة           



 

 
 

 

 �ن ا�ح��م      دارة إل مجلس ا السادة / رئيس وأعضاء 

 هـ   ٠٥/٠٥/١٤٤٣التار�خ : 

 م٠٩/١٢/٢٠٢١ملوافق: ا

 أ�عابھ ديدوتح ٢٠٢٢الغاز الطبي�� لعام  شركة توزيعاملوضوع : التوصية �عي�ن مراجع حسابات   

��  إطلعت �جن املراجعة  املنعقد ٢٠٢١لعام  إجتماعها  ة  املوافق  ٠٥/٠٥/١٤٤٣  بتار�خ   م  التحليل  ٠٩/١٢/٢٠٢١هـ  ع��  م 

ق ل�جنة أن  م وال�ي سب٢٠٢٢اجعة حسابات الشركة لعام  الذي أعدتھ إدارة الشركة عن امل�اتب ا�حاسبية املتقدمة ملر 

 ر�ح��ا لتقديم العروض.

 

 و�مراجعة عروض األ�عاب املقدمة من م�اتب املراجعة، وحر 
ً
ن ال�جنة ع�� إختيار مراجع حسابات ذي مقدرة مهنية  م  صا

  ��ا �� ا�جدول تب املشار إلامل�ا  ب��شيحاإلدارة  ، فقد أوصت ال�جنة �جلس  ا�حاسبية العاملية  األنظمةوع�� إطالع بمتغ��ات  

 م.٢٠٢٣للعام املا��  األول �ع والر م ٢٠٢٢لعام أعاله ملراجعة ا�حسابات السنو�ة والر�ع سنو�ة ل

                                                                                                                                                                        

 رئیس لجنة المراجعة 

 رحمن عبدالعزیز بن سلیمان عبدال                                                                        

 ا�جموع  �ع سنوي ر و مراجعة سنو�ة  مكتب املراجعة 

 ١٦٠٬٠٠٠ ٨٠٬٠٠٠+  ٨٠٬٠٠٠ سبون قانونيون محا اهيم أحمد البسام وشر� إبراه شركة

 ١٥٥٫٠٠٠ ١٥٬٠٠٠+ ٤٠٬٠٠٠+١٠٠٫٠٠٠ ن محاسبون قانونيو   هھ وشر�اشركة طالل أبو غزال


