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اﻟﻤﻬﺎم اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟلﺠﻨﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ
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ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟلﺠﻨﺔ
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أﻫﻢ أﻧﺸﻄﺔ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ
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ﺗﻘﺮ��ﺮ اﻟلﺠﻨﺔ ﻋﻦ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ
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2

اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ
اﻟﻤﻮﻗﺮ��ﻦ

اﻟﺴﺎدة /ﻣﺴﺎﻫﻤﻲ ﺷﺮﻛﺔ ﻃﻴﺒﺔ ﻟﻼﺳﺘتﺜﻤﺎر
اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴﻜﻢ ورﺣﻤﺔ اﷲ وﺑﺮﻛﺎﺗﻪ ،،،

ﻳﺴﺮﻧﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﻘﺮ��ﺮ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ ﺑﻄﻴﺒﺔ ﻟﻼﺳﺘتﺜﻤﺎر ﻟلﻌﺎم اﻟﻤﺎﻟﻲ 2020م اﻟ�� ﻳﻬﺪف إﻟﻰ ﻣﺸﺎرﻛﺘكﻜﻢ ﻧﻈﺮة
ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻋﻦ ﻣﻬﺎم وأﻋﻤﺎل ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﻘﻀﻴﺔ .إن ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ رﻛﻴﺰة أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻣﻦ رﻛﺎﺋﺰ
ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺣﻴﺚ اﻋﺘﻤﺪت ﺗﺸﻜﻴﻠﻬﺎ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺘﺴﺎﻋﺪ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻓﻲ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﻤﺴﺆوﻟﻴﺎﺗﻪ اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ
ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت ﻣﺜﻞ ﺳﻼﻣﺔ اﻟﺘﻘﺎر��ﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ،وﻓﻌﺎﻟﻴﺔ إدارة اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ وﻧﻈﺎم اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ وﻣﺎ ﻳﺘﺼﻞ ﺑﺬﻟﻚ ﻣﻦ
ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻻﻟﺘﺰام واﻻﻣﺘتﺜﺎل .وﻟﻢ ﺗكﻜﻦ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ ﻟﺘﻨﺠﺰ ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ ﻫﺬه ﻟﻮﻻ ﺟﻬﻮد وﻣﺴﺎﻫﻤﺔ أﻋﻀﺎء اﻟلﺠﻨﺔ،
وﻓﺮ��ﻖ اﻹدارة اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ واﻟﻤﺮاﺟﻊ اﻟﺨﺎرﺟﻲ ﻣﻜﺘﺐ أرﻧﺴﺖ و�أﻮﻧﻎ ﻓﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺗﻬﺎ وأﻋﻤﺎﻟﻬﺎ.
اﺗﺴﻢ ﻋﺎم 2020م ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺸﺮﻛﺔ ﻃﻴﺒﺔ ﻟﻼﺳﺘتﺜﻤﺎر ﺑﻌﺪة ﺗﺤﺪﻳﺎت ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻵﺛﺎر اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ
واﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ اﻧﺘﺸﺎر ﺟﺎﺋﺤﺔ ﻓﲑوس ﻛﻮروﻧﺎ "ﻛﻮﻓﻴﺪ  "19ﺣﻴﺚ أ�� ﺗﻌﻄﻞ اﻷﻋﻤﺎل إﻟﻰ ﺗﺤﺪﻳﺎت ﻫﺎﻣﺔ ﻣﻨﻬﺎ
ﻣﺴﺘﻮى اﻷداء اﻟﻤﺎﻟﻲ وارﺗﻔﺎع اﻟﻤﺨﺼﺼﺎت ودﻗﺔ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ ﻣﻊ وﺟﻮد ﺑﻌﺾ اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺎت ﻛﺬﻟﻚ .وﻗﺪ
ﺗﺎﺑﻌﺖ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﺼﺤﻴﺤﻴﺔ اﻟﺘﻲ اﺗﺨﺬﺗﻬﺎ ﺷﺮﻛﺔ ﻃﻴﺒﺔ ﻟﻼﺳﺘتﺜﻤﺎر ﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ اﻵﺛﺎر اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ اﻟﻤﱰﺗﺒﺔ
ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺎﺋﺤﺔ ﻋﻠﻰ أﻋﻤﺎﻟﻬﺎ وأداﺋﻬﺎ وﻣﺮﻛﺰﻫﺎ اﻟﻤﺎﻟﻲ .ﻛﻤﺎ ﺗتﺘﻮﻗﻊ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﺳﺘﻤﺮار ﻫﺬه اﻟﺘﻐﲑات
واﻟﺘﻘﻠﺒﺎت ﻓﻲ اﻟﺘأﺄﺛﲑ ﻋﻠﻰ اﻷداء واﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﺸﺮﻛﺔ ﻃﻴﺒﺔ ﻟﻼﺳﺘتﺜﻤﺎر ﻟلﻌﺎم اﻟﻤﺎﻟﻲ 2021م.
ﺧﻼل اﻟﻌﺎم 2021م ،ﺗتﺘﻄﻠﻊ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ إﻟﻰ ﻣﻮاﺻﻠﺔ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﻄﻮرات ﻫﺬا اﻟﻮﺿﻊ اﻻﺳﺘتﺜﻨﺎﺋﻲ واﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ذات
اﻟﻌﻼﻗﺔ وﺳﺘتﺘﺎﺑﻊ ﺟﻬﻮد اﻹدارة ﻓﻲ ﺗﻌﺰ�ئﺰ ﺑﻴﺌﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ واﻻﻟﺘﺰام ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﺼﺤﻴﺤﻴﺔ اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ ﺗﻮﺻﻴﺎت
اﻟلﺠﻨﺔ وإدارة اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ.

أ  /ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰ�أﺰ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ اﻟﺪﻋﻴﻠﺞ
_____________________________
رﺋﻴﺲ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ
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اﻟﻤﻬﺎم اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟلﺠﻨﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ
ﺗﻘﻮم ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ ﺑﺸﺮﻛﺔ ﻃﻴﺒﺔ ﻟﻼﺳﺘتﺜﻤﺎر ﺑﺄداء دورﻫﺎ ﻛﺎﻣﻼ ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻟﻌﻤﻠﻬﺎ واﻷﻧﻈﻤﺔ واﻟﻘﻮاﻧﲔ
اﻟﺴﺎر�ﺔ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ .ﺗﻢ اﻋﺘﻤﺎد ﻻﺋﺤﺔ ﻋﻤﻞ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻏﲑ اﻟﻌﺎدﻳﺔ اﻟﻤﻨﻌﻘﺪة ﻓﻲ 1438/09/09

)اﻟﻤﻮاﻓﻖ 2017/06/04م( ﺣﻴﺚ ﺗﺤﺪد ﺑﺎﻷﺳﺎس اﻟﻐﺮض وﺻﻼﺣﻴﺎت وﺿﻮاﺑﻂ ﻋﻤﻞ اﻟلﺠﻨﺔ وﻣﻬﺎﻣﻬﺎ ،وﻗﻮاﻋﺪ اﺧﺘﻴﺎر أﻋﻀﺎﺋﻬﺎ،
وﻣﻜﺎﻓﺂﺗﻬﻢ .ﺗﻢ إﻋﺪاد ﻫﺬه اﻟﻼﺋﺤﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﻀﻤﻦ اﻣﺘتﺜﺎﻟﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ واﻟﻤﻨﺒﺜﻘﺔ ﻣﻦ ﻧﻈﺎم اﻟﺸﺮﻛﺎت
وﻣﻦ ﻟﻮاﺋﺢ ﻫﻴﺌﺔ ﺳﻮق اﻟﻤﺎل اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ.
ﺣﺪدت اﻟﻼﺋﺤﺔ أﻫﺪاف اﻟلﺠﻨﺔ ﻓﻲ:






ﻣﻌﺎوﻧﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﺑﺎﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻹدار�ﺔ واﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ
ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎت إﻋﺪاد اﻟﺘﻘﺎر�ئﺮ واﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ وﻓﺤﺺ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ
ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ وﺗﺮﺗﻴﺒﺎت اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ
اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ اﻟﺘﺰام اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺎﻷﻧﻈﻤﺔ واﻟلﻮاﺋﺢ واﻟﺴﻴﺎﺳﺎت واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ

ﻛﻤﺎ ﺗﺸﻤﻞ ﻣﻬﺎم وﻣﺴﺆوﻟﻴﺎت اﻟلﺠﻨﺔ اﻟﻤﺤﺪدة ﺑﺎﻟﻼﺋﺤﺔ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
أوﻻً :اﻟﺘﻘﺎر�أﺮ واﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ:



دراﺳﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ أو أي ﺗﻐﻴتﲑ ﻋﻠﻴﻬﺎ وإﺑﺪاء اﻟﺮأي واﻟﺘﻮﺻﻴﺔ ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻹدارة
ﻓﻲ ﺷﺄﻧﻬﺎ.



دراﺳﺔ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻷوﻟﻴﺔ – اﻟﺮ�ﻌﻴﺔ – واﻟﺴﻨﻮ�ﺔ واﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟلﺸﺮﻛﺔ وإﻋﻼﻧﺎﺗﻬﺎ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺄداﺋﻬﺎ
اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻗﺒﻞ ﻋﺮﺿﻬﺎ واﻋﺘﻤﺎدﻫﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة وإﺑﺪاء رأﻳﻬﺎ واﻟﺘﻮﺻﻴﺔ ﻓﻲ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﻟﻀﻤﺎن ﻧﺰاﻫﺘﻬﺎ
وﻋﺪاﻟﺘﻬﺎ وﺷﻔﺎﻓﻴﺘﻬﺎ.



دراﺳﺔ وﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺘﻐﻴتﲑات اﻟﺠﻮﻫﺮ�ﺔ واﻟﺘﻘﺪﻳﺮات اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻄﺮأ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ،وﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ
ﻣﻊ اﻹدارة اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ وﻣﺮاﺟﻌﻲ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ،وإﺑﺪاء اﻟﺮأي ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ.



إﺑﺪاء اﻟﺮأي اﻟﻔﻨﻲ ،ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ،ﻓﻴﻤﺎ إذا ﻛﺎن ﺗﻘﺮ�أﺮ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة واﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟلﺸﺮﻛﺔ
ﻋﺎدﻟﺔ وﺗتﺘﻀﻤﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗتﺘﻴﺢ ﻟلﻤﺴﺎﻫﻤﲔ واﻟﻤﺴﺘتﺜﻤﺮ�أﻦ ﺗﻘﻴتﻴﻢ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟلﺸﺮﻛﺔ وأداﺋﻬﺎ
وﻧﻤﻮذج ﻋﻤﻠﻬﺎ واﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺘﻬﺎ.

ﺛﺎﻧﻴ ً� :اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ:



اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ واﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻰ أداء وأﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻟلﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺗﻮاﻓﺮ اﻟﻤﻮارد اﻟﻼزﻣﺔ وﻣ��
ﻓﺎﻋﻠﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ أداء اﻷﻋﻤﺎل واﻟﻤﻬﺎم اﻟﻤﻨﻮﻃﺔ ﺑﻬﺎ.





دراﺳﺔ ﺧﻄﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻟﺴﻨﻮ�ﺔ ﻣﻊ إدارة اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ.
دراﺳﺔ ﺗﻘﺎر��ﺮ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﺼﺤﻴﺤﻴﺔ ﻟلﻤﻼﺣﻈﺎت اﻟﻮاردة ﻓﻴﻬﺎ.
اﻟﺘﻮﺻﻴﺔ ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻹدارة ﺑﺘﻌﻴتﲔ أو ﻋﺰل اﻟﻤﺴﺆول اﻷول ﺑﺈدارة اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﻗﱰاح ﻣﻜﺎﻓﺂﺗﻪ وﺗﻘﻴتﻴﻢ أداﺋﻪ
ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺳﻨﻮي.

4

ﺛﺎﻟﺜ ً� :اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ وإدارة اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ:



دراﺳﺔ ﻧﻈﻢ وﺿﻮاﺑﻂ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ وإﻋﺪاد اﻟﺘﻘﺎر�أﺮ اﻟﻼزﻣﺔ ﻋﻦ رأي اﻟلﺠﻨﺔ
ﻓﻲ ﻣ�� ﻛﻔﺎﻳﺘﻬﺎ.




دراﺳﺔ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻘﺎر�أﺮ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ واﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ اﺗﺨﺎذ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻼزﻣﺔ ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ.
ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻌﻘﻮد واﻟﺘﻌﺎﻣﻼت اﻟﻤﻘ�ح أن ﺗﺠﺮ�ﻬﺎ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻊ اﻷﻃﺮاف ذوي اﻟﻌﻼﻗﺔ ،وﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﺮﺋﻴﺎﺗﻬﺎ ﺣﻴﺎل ذﻟﻚ
إﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة.



اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ اﻟﺘﺰام اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺎﻷﻧﻈﻤﺔ واﻟلﻮاﺋﺢ واﻟﺴﻴﺎﺳﺎت واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ.

راﺑﻌ ً� :اﻟﻤﺮاﺟﻊ اﻟﺨﺎرﺟﻲ:



اﻟﺘﻮﺻﻴﺔ ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻹدارة ﺑﱰﺷﻴﺢ ﻣﺮاﺟﻌﻲ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت وﻋﺰﻟﻬﻢ وﺗﺤﺪﻳﺪ أﺗﻌﺎﺑﻬﻢ وﺗﻘﻴتﻴﻢ أداﺋﻬﻢ ،ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ
اﺳﺘﻘﻼﻟﻬﻢ وﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻧﻄﺎق ﻋﻤﻠﻬﻢ وﺷﺮوط اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻌﻬﻢ وإﺑﺪاء ﻣﺮﺋﻴﺎﺗﻬﺎ ﺣﻴﺎل ذﻟﻚ.



ﺗﻘﻴتﻴﻢ أداء ﻋﻤﻞ ﻣﺮاﺟﻌﻲ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت وﻣﺮاﺟﻌﺔ ﺧﻄﺔ ﻋﻤﻠﻬﻢ وﻛﺬﻟﻚ دراﺳﺔ ﺗﻘﺎر�أﺮﻫﻢ وﻣﻼﺣﻈﺎﺗﻬﻢ ﻋﻠﻰ
اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻣﺎ ﺗﻢ ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ ﻣﻊ اﻹدارة اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ.

ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟلﺠﻨﺔ
ﺗﻢ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ ﻟﺪورة ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة اﻟﻤﻤﺘﺪة ﻣﻦ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ 2018م إﻟﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ 2020م،
وذﻟﻚ ﺑﺎﻋﺘﻤﺎد اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻳﺔ ﻓﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻬﺎ اﻟﺨﺎﻣﺲ واﻟﺜﻼﺛﲔ اﻟﻤﻨﻌﻘﺪ ﻓﻲ  1439/04/21اﻟﻤﻮاﻓﻖ
2018/01/08م .ﺗتﺘكﻜﻮن ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ ﺑﻄﻴﺒﺔ ﻟﻼﺳﺘتﺜﻤﺎر ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ أﻋﻀﺎء:
اﻹﺳﻢ

اﻟﻤﻨﺼﺐ

اﻷﺳﺘﺎذ /ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰ�أﺰ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﷲ اﻟﺪﻋﻴﻠﺞ

رﺋﻴﺲ اﻟلﺠﻨﺔ

اﻷﺳﺘﺎذ /ﻓﺮاس ﺑﻦ ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻘﺮﺷﻲ

ﻋﻀﻮ اﻟلﺠﻨﺔ

اﻟﻤﻬﻨﺪس /ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻤﺤﺴﻦ اﻟﻘﺮ�ﻨﻴﺲ

ﻋﻀﻮ اﻟلﺠﻨﺔ
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أﻫﻢ أﻧﺸﻄﺔ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ
ﻓﻲ ﻧﻄﺎق ﺳﻌﻲ اﻟلﺠﻨﺔ ﻟﻺﻳﻔﺎء ﺑﻤﺴﺆوﻟﻴﺎﺗﻬﺎ ﻓﻘﺪ ﻗﺎﻣﺖ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ 2020م ﺑﺎﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
أوﻻً :اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟلﺠﻨﺔ:
ﻋﺪد اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﺎت

اﻟﺤﻀﻮر

اﻟﻨﺴﺒﺔ

ﻋﻀﻮ اﻟلﺠﻨﺔ
اﻷﺳﺘﺎذ  /ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰ�أﺰ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ اﻟﺪﻋﻴﻠﺞ

6

6

%100

اﻷﺳﺘﺎذ /ﻓﺮاس ﺑﻦ ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻘﺮﺷﻲ

6

6

%100

اﻟﻤﻬﻨﺪس /ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﺤﺴﻦ اﻟﻘﺮ�ﻨﻴﺲ

6

6

%100

ﺗتﺘأﺄﻛﺪ اﻟلﺠﻨﺔ ﻣﻦ ﺣﺴﻦ إﻋﺪاد اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﺑﻤﺮاﺟﻌﺔ ﺟﺪول أﻋﻤﺎﻟﻬﺎ واﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺴﺒﻘﺎ وﺑﺪﻋﻮة ﻛﻞ ﻣﻦ دﻋﺖ اﻟﺤﺎﺟﺔ ﻟﻪ
ﻟﺤﻀﻮر اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت وﻣﻦ ذﻟﻚ ﺑﺎﻷﺳﺎس ﻣﻤﺜﻞ اﻟﻤﺮاﺟﻊ اﻟﺨﺎرﺟﻲ واﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴ�� وﻧﺎﺋﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻟلﺸﺆون اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟلﺸﺮﻛﺔ
ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻳﺮ إدارة اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ.
ﺛﺎﻧﻴ ً� :اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ:
ﺧﻼل اﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺗﻬﺎ ﻣﻊ اﻹدارة اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ واﻟﻤﺮاﺟﻊ اﻟﺨﺎرﺟﻲ ،ﻗﺎﻣﺖ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ ﺑﻤﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ اﻟﻤﻬﻤﺔ

وﺑﺪراﺳﺔ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻷوﻟﻴﺔ – اﻟﺮ�ﻌﻴﺔ – واﻟﺴﻨﻮ�ﺔ )ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ واﻵﺛﺎر اﻻﺳﺘتﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻟﺠﺎﺋﺤﺔ
ﻛﻮروﻧﺎ( واﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟلﺸﺮﻛﺔ وإﻋﻼﻧﺎﺗﻬﺎ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺄداﺋﻬﺎ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻗﺒﻞ ﻋﺮﺿﻬﺎ واﻟﺘﻮﺻﻴﺔ ﺑﺎﻋﺘﻤﺎدﻫﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺠﻠﺲ
اﻹدارة.
ﺛﺎﻟﺜ ً� :ﻣﺮاﺟﻊ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﺨﺎرﺟﻲ:
اﺷﺮﻓﺖ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﺟﺮاءات اﻟﺒﺤﺚ واﻟﻤﻔﺎﺿﻠﺔ ﺑﲔ اﻟﻤﺮﺷﺤﲔ ﻟﻤﻨﺼﺐ اﻟﻤﺮاﺟﻊ اﻟﺨﺎرﺟﻲ واﻋﺘﻤﺎده ﻣﻦ ﻃﺮف
اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻄﻴﺒﺔ ﻟﻼﺳﺘتﺜﻤﺎر .وﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﺟﺘﻤﻌﺖ اﻟلﺠﻨﺔ ﺑﻪ ﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ وﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺧﻄﺔ وﻧﻄﺎق ﻋﻤﻠﻪ .ﻛﻤﺎ
ﺗﻤﺖ ﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻪ واﻟﺘأﺄﻛﺪ ﻣﻦ اﺳﺘﻴﻔﺎﺋﻪ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ ﻣﻦ اﻹدارة اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﻔﺴﺎر ﻋﻦ:


ﻣ�� ﺣﺼﻮﻟﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ



وﺟﻮد ﻣﺎ ﻗﺪ ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺘﻪ أو ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺘﻪ



أي ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻏﺶ أو ﺧﺪاع



أي ﻧﻮاﻗﺺ ﺑﺎﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻨﺸﻮرة



أي ﻣﻼﺣﻈﺎت ﺗﺨﺺ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ

راﺑﻌ ً� :أﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ:
ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ 2020م ،واﺻﻠﺖ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ ﻣﺠﻬﻮدات ﺗﺤﺪﻳﺚ وﺗﻄﻮ�أﺮ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻃﻴﺒﺔ ﻟﻼﺳﺘتﺜﻤﺎر
ﻋﱪ:


اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺮﺟﺎت ﺗﻘﻴتﻴﻢ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ واﻋﺘﻤﺎد ﺧﻄﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺴﻨﻮ�ﺔ ﻹدارة اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ.



اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺎر��ﺮ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﻘﺪم ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺧﻄﻂ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﺼﺤﻴﺤﻴﺔ ﻣﻦ اﻹدارة اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ.
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ﺧﺎﻣﺴ ً� :اﻹﺑﻼغ ﻋﻦ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت:
ﺗأﺄﻛﺪت اﻟلﺠﻨﺔ ﻣﻦ إﻋﺪاد ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻹﺑﻼغ ﻋﻦ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت وإ�أﺠﺎد اﻟﻘﻨﻮات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻺﺑﻼغ ﻋﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ أﻧﻮاع اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت ﻓﻲ ﻇﻞ
اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ واﻟﺴﺮ�ﺔ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ.
ﺳﺎدﺳ ً� :إدارة اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ:
ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﻮﺿﻊ اﻻﺳﺘتﺜﻨﺎﺋﻲ اﻟﻤﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻵﺛﺎر اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﱰﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﺎﺋﺤﺔ ﻛﻮروﻧﺎ ﻓﻘﺪ اﻛﺘﺴﺖ أﻧﺸﻄﺔ إدارة
اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ أﻫﻤﻴﺔ ﻣﻀﺎﻋﻔﺔ وﺳﻌﺖ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺗﻬﺎ ﺑﺎﻹدارة اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ واﻟﻤﺮاﺟﻊ اﻟﺨﺎرﺟﻲ إﻟﻰ اﻟﺘأﺄﻛﺪ ﻣﻦ
ﺗﻄﺒﻴﻖ آﻟﻴﺎت اﺳﺘتﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ وﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ.
راﺟﻌﺖ اﻟلﺠﻨﺔ ﻣﻊ اﻹدارة اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ إﺟﺮاءات ﺗﺤﺪﻳﺪ وﺗﻘﻴتﻴﻢ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ واﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﺼﺤﻴﺤﻴﺔ واﻟﺘﺨﻔﻴﻔﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ أو
اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ.
وﻗﺪ وﺟﻬﺖ اﻟلﺠﻨﺔ اﻫﺘﻤﺎم اﻹدارة اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﻲ ﺗتﺘﺴﻢ ﺑﺎﻟﺘﺴﺎ�� أو اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻠﺖ ﺣﺪﻳﺜﺎ واﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ أو ﻗﺪ
ﻳﻜﻮن ﻟﻬﺎ ﺗأﺄﺛﲑ ﻋﻠﻰ اﻷداء اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟلﺸﺮﻛﺔ.
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ﺗﻘﺮ��ﺮ اﻟلﺠﻨﺔ ﻋﻦ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ
ﻳﺴﻌﻰ ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﻃﻴﺒﺔ ﻟﻼﺳﺘتﺜﻤﺎر ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﻮاﺻﻞ وﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮ�ﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ إﻟﻰ وﺿﻊ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت واﻵﻟﻴﺎت
واﻟﻀﻮاﺑﻂ واﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﻼزﻣﺔ وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻣ�� ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ وﺣﺴﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ وﺗﺤﺴﻴﻨﻬﺎ وذﻟﻚ ﻟﻀﻤﺎن ﺳﻼﻣﺔ وﺷﻔﺎﻓﻴﺔ
ودﻗﺔ ﻧﻈﻢ اﻟﺘﻘﺎر�كﺮ واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ وإدارة اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ وﻛﻔﺎءة وﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ واﻹدار�ﺔ ﺑﻤﺎ
ﻳﺤﻤﻲ أﺻﻮﻟﻬﺎ و�ﺤﺪ ﻣﻦ ﺗأﺄﺛﲑ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﻋﻠﻰ أﻋﻤﺎﻟﻬﺎ و�ﺤﻘﻖ أﻫﺪاف اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ .وﻣﻦ أﺑﺮز اﻷﻣﺜﻠﺔ
اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ،ﻻﺋﺤﺔ اﻟﺼﻼﺣﻴﺎت ،اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت واﻹﺟﺮاءات اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ،اﻟﻨﻈﺎم اﻵﻟﻲ ﻹدارة اﻟﻤﻮارد واﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ
واﻟﺘﻘﺎر��ﺮ.
وﻋﻠﻰ ﺿﻮء ذﻟﻚ ﻓﻘﺪ وﺿﻌﺖ ﻃﻴﺒﺔ ﻟﻼﺳﺘتﺜﻤﺎر اﻟﻬﻴﻜﻠﺔ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻋﱪ ﻣﺴﺘﻮ�ﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟلﺘأﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ وﻛﻔﺎﻳﺔ
ﻧﻈﻢ وﺿﻮاﺑﻂ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﻣﻦ ﺧﻼل:



ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ واﻋﺘﻤﺎدﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ.



اﻋﺘﻤﺎد ﻻﺋﺤﺔ ﻋﻤﻞ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺗﻨﻈﻴﻢ ﺻﻼﺣﻴﺎﺗﻬﺎ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ وﻣﻬﺎﻣﻬﺎ.



إﺷﺮاف ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ ﻋﻠﻰ أﻋﻤﺎل اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺔ.



ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻷﻋﻤﺎل ﻓﺤﺺ دور�ﺔ ﻟﺘﻘﻴتﻴﻢ ﻣ�� ﻛﻔﺎﻳﺔ وﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻧﻈﺎم اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻲ واﻟﺘﻘﺮ�أﺮ ﻋﻨﻬﺎ ﻟﻺدارة
اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ وﻟلﺠﻨﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﺼﺤﻴﺤﻴﺔ واﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ.



ﺗﻌﻴتﲔ ﻣﺮاﺟﻊ ﺧﺎرﺟﻲ ﻛﻒء وﻣﺴﺘﻘﻞ وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ أﻋﻤﺎﻟﻪ.



ﻣﺮاﻗﺒﺔ إﺟﺮاءات ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ.



إ�أﺠﺎد ﻗﻨﻮات ﺗﻮاﺻﻞ ﺗتﺘﺴﻢ ﺑﺎﻟﺴﺮ�ﺔ ﻟﻤﻮﻇﻔﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ أو اﻷﺷﺨﺎص ذوي اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻟﻺدﻻء ﺑﻤﻼﺣﻈﺎﺗﻬﻢ.

وﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺴﺘﻮ�ﺎت اﻟﺘأﺄﻛﻴﺪ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ واﺳﺘﻨﺎد ً� ﻷﻋﻤﺎل ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ وﺟﻬﺪﻫﺎ اﻟﻤﺘﻮاﺻﻞ ﻟلﻘﻴﺎم
ﺑﻤﻬﺎﻣﻬﺎ وﻣﺎ ﻳﺮدﻫﺎ ﻣﻦ ﺗﻘﺎر�أﺮ ،وﺣﻴﺚ ﻟﻢ ﻳﻈﻬﺮ ﻟﻬﺎ أي ﻣﻼﺣﻈﺎت ﺟﻮﻫﺮ�ﺔ أو ﺟﻮاﻧﺐ ﻗﺼﻮر ﻓﻲ ﻧﻈﻢ وﺿﻮاﺑﻂ
اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻟﻢ ﺗتﺘﻢ ﻣﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ أو اﺗﺨﺎذ إﺟﺮاءات ﺗﺼﺤﻴﺤﻴﺔ أو وﻗﺎﺋﻴﺔ ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ،
ﻓﻘﺪ ﺗأﺄﻛﺪت ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ ﻣﻦ ﻛﻔﺎﻳﺔ وﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻧﻈﻢ وﺿﻮاﺑﻂ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ
ﻟلﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ 2020م وﻻ ﺗﺮى ﺑﻬﺎ ﻗﺼﻮرا ﺟﻮﻫﺮ�ﺎ ﻳﺴﺘﻮﺟﺐ اﻹﻓﺼﺎح.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اﻷﺳﺘﺎذ /ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰ�أﺰ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ اﻟﺪﻋﻴﻠﺞ

اﻷﺳﺘﺎذ /ﻓﺮاس ﺑﻦ ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻘﺮﺷﻲ

اﻟﻤﻬﻨﺪس /ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﺤﺴﻦ اﻟﻘﺮ�ﻨﻴﺲ

رﺋﻴــﺲ ﻟﺠﻨــــﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻌــــــﺔ

ﻋﻀﻮ ﻟﺠﻨــــﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻌــــــﺔ

ﻋﻀﻮ ﻟﺠﻨــــﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻌــــــﺔ
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شركة ارنست ويونغ وشركاهم (محاسبون قانونيون)
شركة تضامنية
برج طريق الملك – الدور الثالث عشر
طريق الملك عبد العزيز (طريق الملك)
ص.ب 1994
جدة 21441
المملكة العربية السعودية
المركز الرئيس – الرياض

رقم التسجيل 45/11/323
رقم السجل التجاري 4030276644
هاتف+966 12 221 8400 :
فاكس+966 12 221 8575 :
ey.ksa@sa.ey.com
ey.com/mena

تقرير تأكيد محدود إلى المساهمين في
شركة طيبة لإلستثمار
(شركة مساهمة سعودية)
لقد قمنا بتنفيذ ارتباط تأكيد محدود لبيان فيما إذا كان قد لفت انتباهنا أمر يجعلنا نعتقد بأن ما تم تفصيله في فقرة الموضوع
ادناه ("الموضوع") لم يتم إعداده بشكل سليم ،من كافة النواحي الجوهرية ،وفقا للضوابط ذات الصلة المشار اليها أدناه.
الموضوع:
يتعلق موضوع ارتباط التأكيد المحدود بالمعلومات المالية الموضحة بالتبليغ المرفق (الملحق  )1والمقدم من رئيس
مجلس إدارة شركة طيبة لإلستثمار ("الشركة") الى الجمعية العامة العادية عن األعمال والعقود التي يكون ألحد أعضاء
مجلس إدارة الشركة مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة فيها للسنة المنتهية في  31ديسمبر  ،2020وذلك وفقا
لمتطلبات المادة ( )71من نظام الشركات.
الضوابط ذات الصلة:
•
•
•
•

المادة ( )71من نظام الشركات الصادر عن وزارة التجارة واالستثمار (1437هـ – .)2015
التبليغ المقدم من رئيس مجلس إدارة الشركة (الملحق .)1
اإلقرارات المقدمة من أعضاء مجلس إدارة الشركة عن األعمال والعقود التي يكون ألحد أعضاء مجلس إدارة
الشركة مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة فيها للسنة المنتهية في  31ديسمبر .2020
السجالت المحاسبية للشركة للسنة المنتهية في  31ديسمبر .2020

مسؤولية اإلدارة:
إن اإلدارة هي المسؤولة عن إعداد وعرض المعلومات الواردة في فقرة الموضوع اعاله وفقا للضوابط ذات الصلة،
ومسؤولة أيضا عن اختيار اساليب تطبيق تلك الضوابط .كما إن اإلدارة هي المسؤولة عن تطبيق أنظمة الرقابة الداخلية
التي تراها ضرورية إلعداد وعرض المعلومات الواردة في فقرة الموضوع اعاله وخلوها من اية تحريفات جوهرية،
سواء كانت ناتجة عن غش أو خطأ ،واختيار وتطبيق الضوابط المالئمة واالحتفاظ بسجالت كافية وعمل تقديرات معقولة
تبعا للظروف واألحداث ذات الصلة.
مسؤوليتنا:
إن مسؤوليتنا هي تقديم استنتاج تأكيد محدود حول الموضوع اعاله بناء على ارتباط التأكيد الذي قمنا به وفقا للمعيار
الدولي الرتباطات التأكيد (" )3000ارتباطات التأكيد األخرى بخالف عمليات مراجعة أو فحص المعلومات المالية
التاريخية" ،المعتمد في المملكة العربية السعودية ،والشروط واالحكام المتعلقة بهذا االرتباط التي تم االتفاق عليها مع
ادارة الشركة.
صممت إجراءاتنا للحصول على مستوى محدود من التأكيد كافي لتوفير اساس إلبداء استنتاجنا ،وعليه ،لم نقم
لقد ُ
بالحصول على جميع األدلة المطلوبة لتوفير مستوى معقول من التأكيد .تعتمد اإلجراءات المنفذة على حكمنا المهني بما
في ذلك مخاطر وجود تحريفات جوهرية في الموضوع ،سواء كانت ناتجة عن غش أو خطأ .كما أخذنا باالعتبار فاعلية
انظمة الرقابة الداخلية عند تحديد طبيعة ومدى إجراءاتنا ،ولم يكن ارتباطنا مصمما لتقديم تأكيد حول فعالية تلك االنظمة.
االستقاللية ورقابة الجودة:
لقد التزمنا باالستقاللية والمتطلبات األخرى لقواعد سلوك وآداب المهنة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ،والتي
تأسست على المبادئ األساسية للنزاهة والموضوعية والكفاءة المهنية والعناية الواجبة والسرية والسلوك المهني.
كما نقوم بتطبيق المعيار الدولي لرقابة الجودة ( ،)1وبالتالي نحافظ على نظام شامل لرقابة الجودة بما في ذلك السياسات
واإلجراءات الموثقة بشأن االلتزام بالمتطلبات األخالقية والمعايير المهنية والمتطلبات النظامية والتنظيمية المعمول بها.

ﺑﯿﺎﻧﺎت اﻷرﺑﺎح اﻟﻤﻮزﻋﺔ أو اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ ﻟﻠﺘﻮزﯾﻊ ﻟﺸﺮﻛﺔ طﯿﺒﺔ ﻟﻺﺳﺘﺜﻤﺎر
ﻋﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﻟﻲ ۲۰۲۰م

ﻓﺘﺮة اﻷرﺑﺎح

إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻷرﺑﺎح
اﻟﻤﻮزﻋﺔ

اﻟﺮﺑﺢ ﻟﻠﺴﮭﻢ
اﻟﻮاﺣﺪ

ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﻮزﯾﻊ
ﻟﺮأس اﻟﻤﺎل

ﺗﺎرﯾﺦ اﻹﺳﺘﺤﻘﺎق

ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺼﺮف

اﻟﻨﺼﻒ اﻷول
ﻟﻌﺎم ۲۰۲۰م

۸۰،۲۲۸،۷٤۱٫٥۰

۰٫٥۰

%٥

۲۰۲۰/۰۸/۰٦م

۲۰۲۰/۰۸/۲۰م

اﻟﻨﺼﻒ اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﻟﻌﺎم ۲۰۲۰م

۸۰،۲۲۸،۷٤۱٫٥۰

۰٫٥۰

%٥

ﻧﮭﺎﯾﺔ ﺛﺎﻧﻲ ﯾﻮم
ﺗﺪاول ﯾﻠﻲ ﺗﺎرﯾﺦ
اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق واﻟﻤﺤﺪد
ﺑﯿﻮم اﻧﻌﻘﺎد اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ

ﺳﯿﺘﻢ اﻹﻋﻼن ﻋﻨﮫ
ﻻﺣﻘﺎ ً

ﺑﯾﺎن اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻣﺎرس ﻓﯾﮭﺎ اﻟﻌﺿو اﻟﻧﺷﺎط اﻟﻣﻧﺎﻓس
ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك دور اﻟﻌﺿو ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﺷرﻛﺔ
م

إﺳم اﻟﻌﺿو

اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻣﺎرس ﻓﯾﮭﺎ اﻟﻧﺷﺎط

ﻧﺷﺎط اﻟﺷرﻛﺔ

۱

اﻟدﻛﺗور  /وﻟﯾد ﺑن
ﻣﺣﻣد اﻟﻌﯾﺳﻰ

 .۱ﺷرﻛﺔ اﺻﯾﻠﺔ ﻟﻺﺳﺗﺛﻣﺎر
 .۲ﺷرﻛﺔ ﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ

ﻓﻧﺎدق
ﻋﻘﺎرات

دور اﻟﻌﺿو ﺑﺎﻟﺷرﻛﺔ
اﻟﻌﺿو اﻟﻣﻧﺗدب ﻓﻲ
ﺷرﻛﺔ اﺻﯾﻠﺔ
ﻋﺿو ﻣﺟﻠس إدارة
ﺷرﻛﺔ ﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻣﻌرﻓﺔ

