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كة التصنیع للجمعیة العامة لشرتقریر لجنة المراجعھ 
 )تصنیعالوطنیة (

 م ۲۰۲۰عن العام المالي 

 مقدمة:
ــب المھام  م  ۲۰۲۰األعـمال التي قامت بـھا لجـنة المراجـعة خالل العام أھم  یتـناول ھذا التقریر حســ

من قبل الجمعیة  لجنة المراجعة لشــركة التصــنیع الوطنیة  عمل في الئحة   المعتمدةوالمســؤولیات  
وفقاً لمتطلبات نظام الشــــركات والئحة حوكمة   تم إعدادھا  يوالت  م ۲۰۱۹/ ۲٥/۰٤ العامة بتاریخ

 .ت الصادرة من ھیئة السوق المالیةالشركا
  

م. ۲۰۲۰أھم األعمال واألنشطة التي قامت بھا اللجنة خالل عام   
ــنیع الوطنیة خالل العام  ــركة التصـ المھام   لتنفیذ ) اجتماعات  ٦(   م۲۰۲۰عقدت لجنة المراجعة لشـ

  :الالئحة المعتمدة من الجمعیة الموكلة الیھا حسب 
 

طبیعة  سم العضوإ
 العضویة

عدد  
جتماعات اإل

خالل عام  
)  ٦م (۲۰۲۰

 جتماعات إ
 األول بتاریخ

 م ۰۳/۲۰۲۰/۱٦

 الثاني بتاریخ 

 م ۳۱/۰۳/۲۰۲۰

 الثالث بتاریخ 

 م ۲۰۲۰/۲۱/۰٦

 الرابع بتاریخ 

 م ۲۰/۰۸/۲۰۲۰

 الخامس بتاریخ 

 م ۱۰/۰۹/۲۰۲۰

 س بتاریخ سادال

 م ۰۳/۱۱/۲۰۲۰

رئیس   أ. سامي بن عبدالعزیز الشنیبر 
 √ √ √ √ √ √ اللجنة 

 √ √ √ √ √ √ عضو  أ. بدر بن علي الدخیل

 √ √ √ √ √ √ عضو أ. مصعب بن سلیمان المھیدب  

 
الموافقة علیھا بعد مراجعتھا  و  م۲۰۲۰للعام الربع ـسنویة  القوائم المالیة األولیة  ومناقـشھ  دراـسة  •

ســیاســات المحاســبیة  تماشــیھا مع العدالتھا و دارة الشــركة والمراجع الخارجي للتأكد منمع إ
فع التوصــیة لمجلس اإلدارة روقبل نشــرھا في موقع الشــركة لدى "تداول"  المطبقة بالشــركة 

ة الـی ة على القوائم الـم ة  للموافـق ــنوـی ة    الســ االمراجـع دا لرفعـھ ل المراجع الخـارجي تمھـی  من قـب
 . علیھا ةلجمعیة العامة للمصادقل
 
ــة   • ــھ  دراســ ــوص  مـعھ  المـقدـمة من المراجع الـخارجي واإلجتـماع  التـقاریرومـناقشــ  خـطةبخصــ

ــتقاللیتـمن أجـل التحقق من إ  المراجعـة ة  عمـال المراجعـة ودى فعـالیـة أومـ  ھســ   علىاإلجـاـب
 أعمالھ.  د من عدم وجود أي معوقات قد تؤثرعلى سیرستفساراتھ والتأكإ
 
ــة التـقاریر   المعتـمدة من قـبل اللجـنة م ۲۰۲۰للـعام  ـعة تنفـیذ خـطة المراجـعة اـلداخلـیة  مـتاب • ومـناقشــ

داخلیـة عن نتـائج أعمـالھـا وم دوریـة المقـدمـة من اإلدارة العـامـة للمراجعـة اـل ذ  اـل تـابعـة تنفـی
 . اإلجراءات التصحیحیة
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حســـب  عدادھا  والتي تم إ م ۲۰۲۱ســـتراتیجة وخطة المراجعة الداخلیة للعام إإعتماد  ومناقشـــة   •

 . الرئیسة الشركةأعمال وأنشطة التي قد تتعرض لھا خاطرالم تقییم
 

ــنویة   • ــرـكة الربع ســ ــاـبات الشــ مراجـعة العروض المـقدـمة من مـكاـتب المراجـعة لمراجـعة حســ
تجاریاً، وقد تم التوصــــیة  وتقییمھا فنیاً و  م۲۰۲۱م ألول للعاوالربع ا  م۲۰۲۰والســــنویة للعام 

مكتب الدكتورمحمد   المرشــحین التالیة أســماءھمعلى  ة العام  معیةالرفع للجللمجلس بالموافقھ و
ومكتب كي بي إم جي  ) PWCمكتب برایس ووترھاوس كوبرز (و  (BDO)العمري وشركاه  

(KPMG)  حدھم.أختیارستقاللیتھم ومراجعة نطاق عملھم إلالتحقق من إبعد   
 

نتائج المراجعة السنویة لفاعلیة إجراءات الرقابة الداخلیھ ورأي اللجنھ في مدى  
 .م۳۱/۱۲/۲۰۲۰الرقابة الداخلیھ في الشركة للعام المالي المنتھي في كفایة نظام 

 

إدارة   الشركة  بإسملدى  المراجعة وتقوم  اللمراجعة  ا  عامة  للجنة  فنیا مباشرة  تتبع  داخلیھ مستقلھ 
المعتمد   بتنفیذ  الداخلیھ  المراجعة  لالئحة  وفقا  عملھا  قامت    .ةمھام  لدارة  اإلحیث  لمراجعة العامة 

أھم   أساس  على  المعدة  الداخلیھ  المراجعة  لخطة  وفقاً  العام  خالل  أعمالھا  جمیع  بتنفیذ  الداخلیة 
المراجعة لجنة  قبل  من  إعتمادھا  تم  والتي  بدای المخاطر  األكثر  ةفي  تركیزھا  مع   ، على    العام 

األنشطة والعملیات ذات المخاطر العالیھ بما یساعد في تحقیق أھداف الشركة وحمایة أصولھا حیث  
تم تنفیذ عدد من عملیات المراجعة الداخلیھ بھدف تحدید مدى كفائة وفاعلیة نظام وإجراءات الرقابة 

ي الشركة من أجل رسال نتائجھا إلى اإلدارات والقطاعات ذات العالقة فإالداخلیھ وتم مناقشھ و
ومتابعة تنفیذھا    ةدراسة ومعالجة الملحوظات والتوصیات ووضع اإلجراءات التصحیحیة الالزم

المتفق علیھا   التواریخ  العالقة  وإقفالھا وفق  ذات  المراجعة بشكل  مع اإلدارات  لجنة  إلى  والرفع 
قفال تلك  إمن عدم    أشالتي قد تننجازه مع التحدیات والمخاطرإا تم  بتقاریر محدثة توضح مدوري  
 ات والتوصیات. ظالملحو

 
إطلعت لجنة المراجعة على إجراءات الضبط والتدقیق الداخلي في حدود المھام واألعمال المخططھ 

ومراجع   ةوبعد المناقشة مع الشرك  ةالتي تم إختبارھا من قبل إدارة المراجعة الداخلی  ةوالمحدود 
ولذلك فإن لجنة المراجعة یمكنھا    ةوالسنوی  ةالحسابات الخارجي على نتائج األعمال الربع سنوی 

تأكید معقول عن   الداخلیفعالیة  إعطاء  الرقابة  ینبغي    ةأنظمة  یتبین لھا وجود ما  في الشركة ولم 
اءات الرقابة  نظمة وسیاسات وإجرأخلل جوھري في    قد معھ وجود ضعف أواإلشارة إلیھ أو یُعتَ 

في الشركة. وال توجد توصیات من لجنة المراجعة تتعارض مع قرارات مجلس اإلدارة   ةالداخلی
 . م۲۰۲۰خالل عام  

 
 

 وتقبلوا خالص التحیة والتقدیر،                
 

 

 اللجنة   رئیس                                                                                            

 سامي بن عبدالعزیزالشنیبر 


