
 
 

كة الصناعات الكهربائية عن العام   م2021تقرير لجنة المراجعة للجمعية العامة لشر

ي    ميسعدنا أن نقد
كة تقرير لجنة المراجعة عن السنة المالية المنهية ف  تم إعداد هذا   .    م2021ديسمب    31للسادة مساهمي الشر

 ألحكام المادة ) 
ً
ي تنص عىل قيام لجنة المراجعة بإعداد تقرير عن رأيها بشأن مدى كفاية 104التقرير إعماال

كات الت  ( من نظام الشر

كة وعما  ي نطاق اختصاصها.  قامت به من أعم  نظام الرقابة الداخلية بالشر
( من الئحة 91الفقرة )أ( من المادة ) ال أخرى تدخل ف 

ي تنص عىل أنه  
كات الصادرة عن هيئة السوق المالية والت  أن يشتمل تقرير لجنة المراجعة عىل تفاصيل أدائها   يجبحوكمة الشر

كات ولوائحه التن ي نظام الشر
ي مدى كفاية نظم الرقابة الختصاصاتها ومهامها المنصوص عليها ف 

فيذية، عىل أن يتضمن توصياتها ف 

ي 
كةالداخلية والمالية وإدارة المخاطر ف   . الشر

 اللجنة: تكوين أوال: 

 لالئحة عمل اللجنة  
ً
كةالجمعية العامة    أعضاء تعينهمخمسة  من ثالث إىل    فإنها تتكونوفقا هم عضو نعىل أن يكون من بي  ،للشر

 تضم أيض  وأال مستقل عىل األقل  
ً
. من أعضاء المجلس    ا ي اجتماعها المنعقد    التنفيذيي  

كة ف  هذا وقد وافقت الجمعية العامة للشر

ي بدأت بتاري    خ 2021/ 9/ 7بتاري    خ 
 أسمائهم: األعضاء التالية من م 2021/ 9/ 10م عىل تشكيل لجنة المراجعة للدورة الحالية والت 

     )عضو مستقل(   األستاذ/ بدر بن إبراهيم السويلم   (1
ً
 رئيسا

ي عبد العزيز بن سعود الاألستاذ/  (2  ع    )عضو من خارج المجلس(    شبيت 
ً
 ضوا

 ع    ( عضو مستقل)             الزامل األستاذ/ سطام بن عبد العزيز  (3
ً
 ضوا

 ثانيا: اجتماعات اللجنة 

 . م 2021عام خالل ثمان اجتماعات اللجنة قدت ع

   االختصاصاتثالثا: 
    م 2021 قامت بها اللجنة خالل العام الت 

 المالية   تقارير ال -أ 

 لمعايب  المحاسبة الدولية وإبداء المالحظات والتوصية بشأنها دراسة القوائم  اللجنة ب قامت   (1
ً
المالية األولية والسنوية وفقا

 . لضمان نزاهتها وعدالتها وشفافيتها  لمجلس اإلدارة وذلك

ي التقارير المالية (2
ي المسائل الجوهرية الواردة ف 

 . التحقق من التقديرات المحاسبية ف 

ي شأنها دراسة  (3
كة وإبداء الرأي والتوصية للمجلس ف  ي الشر

 . السياسات المحاسبية المتبعة ف 

 الداخلية مراجعة ال -ب

 . دارسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ اإلجراءات التصحيحية للملحوظات الواردة فيها  -1

 . أعد عىل أسس سليمةالرقابة الداخلية وأن نظام الرقابة  وإجراءاتتم التأكد من فاعلية  -2

اف عىل أداء وأنشطة المراجع الداخىلي وإدارة المراجعة  -3  الداخلية. الرقابة واإلشر

 مراجع الحسابات  -ج

ي وتحديد أتعابه العتماده من قبل الجمعية العامة  بخصوص تعيي   المراجع  لتوصية  قدمت اللجنة لمجلس اإلدارة ا -1 الخارج 

 بعد التحقق من كفاءته واستقالليته. وذلك 

 دراسة تقرير مراجع الحسابات ومالحظاته عىل القوائم المالية ومتابعة ما اتخذ بشأنها.  -2

        ½ 



 
 

 

 

ام   -د  ز  ضمان االلت 

كة باألنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العالقة  -1 ام الشر  . التحقق من الب  

كة اإلجراءات الالزمة بشأنها. مراجعة نتائج تقارير الجهات  -2  الرقابية والتحقق من اتخاذ الشر

ي أمراجعة العقود والتعامالت ال -3
كة مع األطراف ذات العالقة، وتقديم مرئياتها إىل مجلس اإلدارة. جرتها ت   الشر

  مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر رابعا: 
ز
 رأي اللجنة ف

اف تقوم لجنة المراجعة  والذي يقوم بشكل دوري بمراجعة كفاءة وفاعلية أنظمة الرقابة   الداخلية،عىل قسم المراجعة باألشر

ي  الداخلية وذلك لعمل تقييم  مستمر لكفاءة وفاعلية أنظمة الرقابة الداخلية. كما تقوم اللجنة بمراجعة تقرير المحاسب الخارج 

كة. كما تقوم اللجنة بمراجعة تقرير  وخطاب اإلدارة والذي يمكن أن  ي الشر
ي أنظمة الرقابة الداخلية ف 

يتضمن أي نقاط ضعف ف 

كة باألنظمة واللوائح.    ام الشر ي تبي   مدى الب  
ام والت   االلب  

 عن مدى كفام 2021أن ما قامت به من أعمال خالل العام  ترى اللجنةفإن  أعاله،بناًء عىل ما ذكر 
ً
 معقوال

ً
ية م يوفر تأكيدا

كة.   نظام الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر بالشر

 

 

 

 

 

 

 

 لجنة المراجعة  
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ي سيتم توزيعها عن ابيان بتفاصيل األرباح ال 
 م 1202المالية  لسنةت 

 

 التفاصيل البند 

 م  2022/ 3/ 17 تاري    خ توصية المجلس  

 مليون ريال  45 األرباح  مبلغ إجمال  

 مليون سهم   45 عدد األسهم المستحقة  

 ريال للسهم   1 ربحية السهم 

 %10 نسبة التوزي    ع إل القيمة االسمية للسهم  

أحقية تاري    خ االحقية   األرباح ستكون  ن    توزيعات  للمساهمي 

ن   العامة المالكي  الجمعية  انعقاد  يوم  لألسهم 

كة  والمقيدين الشر مساهم   سجل    
كة    فن شر لدى 

  )مركز إيداع(  مركز إيداع االوراق المالية  
بنهاية ثانن

 االستحقاق.  يل  يوم تداول 

.  تاري    خ التوزي    ع 
ً
 سيم اإلعالن عنه الحقا

 



 ، المملكة العربیة السعودیة۳۱۹۳۲الظھران ، مطار  ٤٦۷برج الحقیط، ص.ب. )، ۲٥ترخیص رقم (برایس وترھاوس كوبرز، 
 www.pwc.com/middle-east +،۹٦٦) ۱۳( ۸٤۹-٦۲۸۱+، فاكس: ۹٦٦) ۱۳( ۸٤۹-٦۳۱۱ھاتف: 

 المحترمین  المساھمین /السادة إلى
 الصناعات الكھربائیة شركة 

 العالمیة الصناعات الكھربائیةشركة  اىل مسامهي رئيس جملس اإلدارة التبليغ املقدم منحول أتكيد حمدود تقرير 

الصناعات الكھربائیةشركة  بین  لبیان االعمال والعقود المبرمة  المرفق    بالتبلیغتعلق  ی  فیما  ارتباط تأكید محدودقمنا بتنفیذ  
دیسمبر    ۳۱المنتھیة في  للسنة  لشركة ("التبلیغ")  ادارة  عضاء مجلس األاألطراف ذوي العالقة  ("الشركة") و  العالمیة
تفق معلكي ی  أدناه  للمقاییس الموضحةوفقاً    ("المجلس")  الشركةمن قبل رئیس مجلس إدارة    الذي یجب تقدیمة  ۲۰۲۱

 من نظام الشركات. ۷۱متطلبات المادة رقم 

 املوضوع 

ھو مرفق  كما    المجلسواعتمده رئیس    الشركةدارة  إ  والذي أعدتھ  لنا  التبلیغ المقدمھو    محدودنا لتأكید  ارتباط  موضوعإن  
 .بھذا التقریر

 املقاييس 

ھـ)۱٤۳۷  –   ۲۰۱٥من نظام الشركات الصادر عن وزارة التجارة (  ۷۱رقم  المادة    متطلبات  المطبقة ھي  المقاییسإن  
 الشركةلحساب    التي تمت أو العقود    عمالاالمباشرة أو غیر مباشرة في    مصلحةأي    ھ في حال وجودوالتي تنص على أن

. للشركة   العامةمن قبل الجمعیة    لموافقة علیھال   المصالحاالبالغ عن ھذه    یجبھ  فإن  ،المجلس  مع أي عضو من أعضاء
أن  الیجب على عضو   یمتنع    لحامصالعن ھذه  مجلس  ال  یبلغمجلس  العضو  وأن  في التصویت    االشتراك فيعن  ھذا 

الذي یصدر  المجلس القرار  العقود  االعمال  ھذه  على  لموافقةل  على  وأو    العامةالجمعیة    بإبالغ  مجلسال  رئیسیقوم  . 
 ا. فیھو غیر مباشرة أمباشرة  مصلحةمجلس العضو التي یكون لعقود ال وأ عمالباال

 مسؤولية اإلدارة 

من    للمقاییسوفقا    التبلیغ  إعداد عن    ولةؤمس  شركةال  إدارة  إن وتنفیذ  ةیمسؤولال  ھذه  تتضمن  ھااكتمالوالتأكد   تصمیم 
أو   حتیالا  ناتجة عنكانت    ، سواءً الجوھریة  خطاءاألمن    خاليال  التبلیغعداد  إل  مناسبةداخلیة    رقابةأنظمة  ب  االحتفاظو

 .خطأ

 النوعية  ةاستقاللنا والرقاب

المھنة    االستقاللبمتطلبات  التزمنا   واداب  سلوك  السعودیةلقواعد  العربیة  المملكة  في  األخالقیة  و  المعتمدة  المتطلبات 
مبنیة على    ومتطلبات أخرى  االستقالل  تتضمنالتي    ،في المملكة العربیة السعودیة   التأكید المحدودب  نارتباط المناسبة ال

 والموضوعیة والتأھیل المھني والعنایة الواجبة والسریة والسلوك المھني. المبادئ األساسیة للنزاھة

حتفظ بنظام شامل  ت  ،السعودیة، وبناًء علیھة العربیة  المعتمد في المملك  ۱رقم    نوعیةرقابة اللالمعیار الدولي ل   الشركةطبق  ت
یتضمن سیاسات وإجراءات موثقة فیما یتعلق بااللتزام بالمتطلبات األخالقیة والمعاییر المھنیة والمتطلبات    نوعیةلرقابة الل

 .والتنظیمیة النظامیة



 

۲ 

 تنا مسؤولي 

اإلجراءات التي قمنا بھا واألدلة التي حصلنا    تأكید محدود حول التبلیغ بناء علىعن  إن مسؤولیتنا ھي إبداء استنتاج  
ارتباط التأكید ل)، " (المعدّ   ۳۰۰۰  إلرتباطات التأكید رقم  معیارالدولي للوفقا    محدودنا لتأكید  ارتباط لقد قمنا بتنفیذعلیھا.  
المعتمد   )۳۰۰۰  إلرتباطات التأكید رقم  معیارالدولي(ال  " التاریخیةلمعلومات المالیة  امراجعة أو فحص    عملیات  بخالف

حول ما إذا  تأكید محدود  للحصول على  تنفیذ ھذا االرتباط  منا تخطیط و   المعیار  ھذاتطلب  ی  .في المملكة العربیة السعودیة
للسنة   التبلیغ عند إعداد  من نظام الشركات ۷۱رقم  المادة متطلبات لتزم بتأن الشركة لم  انتباھنا أي أمر یجعلنا نعتقدلفت 

 . ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱المنتھیة في 
 

التي یتم اختیارھا على  اإلجر  تعتمد كانت   خفاق األنظمة والرقابة، سواءً إ  مخاطر مثللاتضمن تقییم  وت،  اجتھادنااءات 
  الشركة الرقابة الداخلي المتعلق بالتزام    نظام، نأخذ بعین االعتبارالمخاطر  بتقیم. وعند القیام  خطأ  أو  احتیال  عن  تجةان

  ،اختباري  على اساس  تضمنت إجراءاتنا القیام بفحص  عند إعداد ھذا التبلیغ.   من نظام الشركات  ۷۱رقم  بمتطلبات المادة  
 .من نظام الشركات ۷۱رقم  وفقاً لمتطلبات المادة  التبلیغبإعداد  المتعلقةؤیدة لألنظمة والرقابة  لألدلة الم

 
 . المحدود تأكیدلعن ا ناستنتاجمناسبة كأساس العلیھا كافیة و  تم الحصولدلة التي األأن نعتقد 

 
 ذي قمنا فيه العمل ال لنطاق ملخص

من نظام   ۷۱رقم المادة الشركة بمتطلبات  التزام  حولقمنا بتخطیط وتنفیذ اإلجراءات التالیة للحصول على تأكید محدود  
 :عند إعداد ھذا التبلیغ الشركات

 
 . مع الشركةمجلس الأي عضو من أعضاء  على األعمال واالتفاقیات من قبل  مناقشة اإلدارة حول عملیة الحصول •

 
واالتفاقیات المبرمة من قبل أي عضو من أعضاء    المعامالت  بكافة  قائمةالذي یتضمن    التبلیغ المرفقالحصول على   •

 . ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱المنتھیة في مع الشركة خالل السنة   ،و غیر مباشرأمباشر بشكل  ،مجلسال
 

  تفاقیاتبتلك المعامالت واال  المجلس  بإبالغمجلس  المجلس التي تشیر إلى قیام عضو  المحاضر اجتماعات    مراجعة •
  ھذا العضو ل  ال یجوز  ،باالضافة الى ذلك  ،۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱خالل السنة المنتھیة في  مجلس  العضو    أبرمھاالتي  

حیثما ینطبق ،  مجلسالفي اجتماعات    الذي یصدر في ھذا الشأن في المجلس على القرار  التصویت    االشتراك في
 ذلك. 

 
الموحدة  حول القوائم المالیة  ۲۸رقم یضاح فصاح في إاإلالعقود المدرجة في التبلیغ مع اختبار توافق المعامالت و •

 . ۲۰۲۱دیسمبر   ۳۱المراجعة للسنة المنتھیة في 
 
 قيود مالزمة 

من نظام الشركات   ۷۱رقم  وفقاً لمتطلبات المادة    التبلیغاألنظمة والرقابة التي تتعلق بإعداد  ب  المتعلقةتخضع إجراءاتنا  
یتم    ،علیھبناء  ، ومالزمةلقیود   أو مخالفات ال  ذلك، ال  قد تحدث أخطاء  االعتماد على ھذه    یتماكتشافھا. عالوة على 

من طرف أولئك الذین یعملون في    خاصة  ،والتواطؤ  االحتیالاإلجراءات كدلیل لمدى فعالیة األنظمة والرقابة ضد أنشطة  
 مناصب ذات سلطة أو ثقة. 

 
التأكید    اترتباطالمعیار الدولي  الالمعقول بموجب    التأكید  ارتباطالمحدود أقل بشكل كبیر في نطاقھ من    التأكید  ارتباطیُعد  
اإلجراءات المبینة أعاله    المعتمد في المملكة العربیة السعودیة. ونتیجة لذلك، كانت طبیعة وتوقیت وحدود  ۳۰۰۰  رقم

عقول، وبالتالي تم الحصول  الم  التأكید  بارتباط  لھ مقارنة بتلك الخاصةبشكل مخطط  محدودة    و   كافیةلجمع أدلة مالئمة  
 المعقول.  التأكید ارتباطبالمحدود مقارنة  التأكید ارتباطمن خالل  التأكیدأقل من  مستوىعلى 

 
 
 
 



۳ 

العربیة المعتمدة في المملكة    تم القیام بھا وفقاً للمعاییر الدولیة للمراجعةیلم تتضمن إجراءاتنا أعمال مراجعة أو فحص  
فإننا ال نبدي رأي    ،علیھبناء  الفحص المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة، و  الرتباطاتأو المعاییر الدولیة    السعودیة

 مراجعة او رأي فحص فیما یتعلق بكفایة األنظمة والرقابة. 

 واریخألي ت  یعتقد بأنھ یقدم تأكیداً ، وال یجب أن  ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱في    للسنة المنتھیة  بالتبلیغیتعلق ھذا االستنتاج فقط  
 مستقبلیة، حیث قد یطرأ على األنظمة والرقابة تغییر یمكن أن یؤثر على صحة استنتاجنا. اتأو فتر

 احملدود  التأكيد استنتاج 
لم  الشركةیجعلنا نعتقد أن  أي شيء  في ھذا التقریر، لم یلفت انتباھنا    التي تم القیام بھا والموضحة األعمال    بناء على

عند إعداد التبلیغ عن معامالت    من نظام الشركات  ۷۱رقم  المادة    التيلتزم، من جمیع النواحي الجوھریة، بمتطلبات  ت
 . ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱في  للسنة المنتھیة األطراف ذوي العالقة

 االستخدام قيود
إدارة    التقریر،ھذا    تم إعداد  رئیس الشركة و  لمساعدة    وذلك  ،الشركة فقطبما في ذلك استنتاجنا، بناًء على طلب من 

بالتقریرمجلس  ال المتعلقة  بالتزاماتھم  الوفاء  العامة  في  الجمعیة  ً العادیة    الى  وفقا نظام    ۷۱رقم  لمادة  ل  للمساھمین  من 
أو اإلشارة إلیھ إلى أي أطراف أخرى    االقتباس منھأو توزیعھ أو  الشركات. ال ینبغي استخدام التقریر ألي غرض آخر  

 مساھمي الشركة.و السوق المالیةھیئة وزارة التجارة وباستثناء ،  دون الحصول على موافقتنا المسبقة ،

 برایس وترھاوس كوبرز 

 مفضل عباس علي 
 ٤٤۷ترخیص رقم 

 ھـ ۱٤٤۳شعبان  ۱۹
 )۲۰۲۲ مارس ۲۲(




