
 
 

 
 

تدعو الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن )معدنيه( مساهميها الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية 
 عن طريق وسائل التقنية الحديثة األول()االجتماع 

اجتماع  لمشاركة والتصويت فيلن )معدنيه( دعوة المساهمين الكرام دلتصنيع وسبك المعايسر مجلس إدارة الشركة الوطنية 
بمشيئة هللا تعالى في تمام طريق وسائل التقنية الحديثة  والمقرر انعقادها عن ينعشروال السادسةالجمعية العامة العادية 

مبنى ادارة مصنع مسابك  –في فرع الشركة هـ 21/10/1443الموافق  م 22/5/2022وم االحد ي مساء   7:30الساعة 
 :للتصويت على البنود التاليوذلك  سائل التقنية الحديثةطريق وعن  – 76بالمدينة الصناعية الثانية بالدمام طريق 

 
 .م31/12/2021( التصويت على تقرير مجلس اإلدارة للعام المالي المنتهي في 1
 .م31/12/2021( التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 2
 .م31/12/2021( التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 3
في  ةالمنتهي السنةألعضاء مجلس اإلدارة عن لاير كمكافأة  (1,200,000صرف مبلغ )التصويت على ( 4
 .م31/12/2021
 .م31/12/2021في  ةالمنتهي الماليةالسنة ألعضاء لجنة المراجعة  ( كمكافأة150,000صرف مبلغ )( التصويت 5
 .م31/12/2021التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن إدارة الشركة عن العام المالي المنتهي في ( 6
( التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناء  على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص 7

، والربع األول من العام م2022والسنوي من العام المالي ( والثالث والرابع )الثانيومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع 
 ، وتحديد أتعابه.م2023المالي 

 
كما يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز اإليداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق 

. علما  بأن أحقية تسجيل الحضور إلجتماع العامة حضور اجتماع الجمعية وبحسب األنظمة واللوائحاجتماع الجمعية 
يت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز التصو وأحقيةالجمعية تنتهي وقت انعقاد الجمعية 

رأس المال على األقل. وإذا لم يتوفر  ربعادية صحيحا  إذا حضره مساهمون العويكون اجتماع الجمعية العامة  .األصوات
لمحددة النعقاد االجتماع األول، النصاب الالزم لعقد هذا االجتماع، سيتم عقد االجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة ا

 .عدد األسهم الممثلة فيهأيأ كان ويكون االجتماع الثاني صحيحا  
علما  بأنه سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداوالتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءا  من الساعة 

وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل  م18/05/2022الموافق  هـ17/10/1443 األربعاءصباحا يوم  10
 .www.tadawulaty.com.sa والتصويت في خدمات تداوالتي متاحا  ومجانا  لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي

 
التواصل مع شؤون المساهمين على هاتف  جلس إدارة الشركة عبرمارسال استفساراتهم لللمساهمين  يمكنكما 

 أو أثناء انعقاد الجمعية.  info@maadaniyah.comاو البريد االلكتروني  0133588000
 

 

http://www.tadawulaty.com.sa/
mailto:info@maadaniyah.com


 
 

 

 

 

 المحترمين             (ةمساهمي الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن )معدنيالسادة/ 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته ،،،

 

لسنة املالية ومالحظات اللجنة عن اداء أالسنوي عن أعمال و  اتقريره ةقدم للسادة مساهمي شركة معدنيتأن  لجنة املراجعةيسر 

 -: ، وفيما يلي تفاصيل التقريرم31/12/2021املنتهية في 

 -المراجعة : تكوين لجنة

م ؛ 11/6/2020وذلك بناء على قرار الجمعية العامة غير العادية الخامس عشر املنعقدة في تتكون لجنة املراجعة من ثالثة أعضاء 

 -وهم:

 

 رئيس اللجنة - طالل بن عبدالكريم النافع /األستاذ .1

 عضو اللجنة - ريان بن وضاح طرابزوني املهندس/ .2

 عضو اللجنة - عبدالعزيز بن سيف العارض ياألستاذ/  .3

 

تؤدي لجنة املراجعة مهامها وفق نطاق العمل املتضمن في حوكمة الشركة واملطابق ملا جاء في الئحة حوكمة الشركات في اململكة العربية 

 السعودية الصادرة عن مجلس هيئة السوق املالية.

الرئيسية للجنة املراجعة في التأكد من مدى كفاية وفاعلية إجراءات ونظم الرقابة الداخلية والتحقق من سالمة  تتمثل اإلختصاصات

وصحة القوائم املالية والتوصية بإختيار املحاسب الخارجي وفق ضوابط محددة ودراسة التقارير واملالحظات واإلقتراحات التي يقدمها 

 .بالشركة الداخلية اجعةر املحاسب الخارجي وإدارة امل كل من

 م31/12/2021هية في تالمراجعة عن السنة المالية المن تقرير لجنة
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 الرقابة الداخلية:نتائج المراجعة السنوية لفعالية نظام  
ويقوم مكتب املراجعة بعمليات املراجعة بناًء على الخطة  –مراجعون قانونيون  –أسندت مهام املراجعة الداخلية لشركة بيكر تيلي 

تحقق املبنية على املخاطر، والتي تم اعتمادها من قبل لجنة املراجعة، حيث تتمثل أنشطة اإلدارة بمراجعة كافة عمليات الشركة وال

. ويقوم مكتب ة األداءءكفا ىواجراءات الرقابة الداخلية في حماية ممتلكات الشركة وتقييم مخاطر العمل وقياس مدمن فعالية نظام 

املراجعة برفع تقارير املراجعة الداخلية متضمنا املالحظات واإلقتراحات وردود اإلدارة وخطط العمل لدعم الضوابط الداخلية 

  .لحسابات الختاميةا ةمراجعب أثناء قيامهتقييم النظام بع الحسابات الخارجي باإلضافة ملا يقوم به مراجللشركة، هذا 

 م كالتالي:2021وقد اجتمعت لجنة املراجعة الداخلية أربع مرات خالل العام 

 تاريخ اإلجتماع 

 م15/03/2021 اإلجتماع األول 

 م11/05/2021 اإلجتماع الثاني

 م18/08/2021 اإلجتماع الثالث

 م03/11/2021 الرابع اإلجتماع

 

حيث تمت مناقشة نتائج املراجعة الداخلية حسب الخطة املتفق عليها، وفحص و تحليل املالحظات واإلقتراحات املقدمة من املراجع 

 الداخلي ومراجع حسابات الشركة و تفعيل االقتراحات التي تساعد على تحسين نظام الضبط الداخل بالشركة.

للربع األول والثاني والثالث. كما قامت بدراسة النتائج السنوية بدراسة النتائج املالية األولية  االجتماعات املذكورةقامت اللجنة خالل 

 م ورفعت توصيتها ملجلس اإلدارة.29/03/2022م في اجتماعها بتاريخ 2021لعام 

 .قامت اللجنة أيضا بمناقشة الفرص االستثمارية والتحديات التي قد تواجه الشركة

 إلى اإلدارة التنفيذية وتقارير املراجع الداخلي والخارجي واإلمتثال لألنظمة واللوائح، لم يتم رصد أي نقاط ضعف جوهرية او 
ً
استنادا

م تستدعي اإلفصاح عنها. وحافظت اإلدارة التنفيذية على نظام وإجراءات رقابة 2021هامة خالل اجتماعات لجنة املراجعة خالل عام 

 ة يوفر أرضية معقولة لصياغة هذا الرأي. داخلية فعال

في الختام تتقدم لجنة املراجعة بجزيل الشكر ملجلس اإلدارة على مساندته ودعمه للجنة في إنجاز مهامها ولإلدارة التنفيذية لتوفيرهم 

 كافة البينات التي طلبت ألداء مهام اللجنة.

 وهللا ولي التوفيق،،،

 لجنة املراجعة          
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