تقرير لجنة المراجعة المقدم للجمعية العامة لشركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات عن
السنة المنتهية في 2021/12/31م
السادة المساهمين الكرام:
يسر لجنة المراجعة في شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات  -بترورابغ "( -الشركة") أن تقدم لمساهمي
الشركة الكرام تقريرها السنوي عن السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر  2021والمتضمن رأيها في مدى كفاية
ونزاهة نظام الرقابة الداخلية في الشركة  ،وما قامت به من أعمال ضمن نطاق اختصاصها  ،حيث تهدف لجنة
المراجعة إلى مساعدة مجلس إدارة الشركة للقيام بمسؤولياته الرقابية فيما يتعلق بــــ؛ المخاطر الرئيسية للشركة
وفعالية اإلجراءات المتبعة إلدارتها ،نظام الرقابة الداخلية ،القوائم المالية والسياسات المحاسبية المتبعة ،ترشيح
مراجع الحسابات الخارجي ب عد التأكد من مؤهالت واستقاللية فريق المراجعة وتقييم أدائه ،عمليات المراجعة
الداخلية ،التقيد بالقوانين واللوائح والسياسات المتعلقة بأخالقيات العمل وتعارض المصالح وغيرها من األمور
وفقًا للمهام والصالحيات المفوضة لها من الجمعية العامة للشركة.
تم تشكيل اللجنة الحالية بقرار من الجمعية العمومية من عدد أربعة أعضاء منهم عضوين مستقلين وعضوين
غير تنفيذيين على النحو التالي:
•
•
•
•

السيد عبد هللا بن جابر الفيفي ،رئيس اللجنة (عضو مستقل)
المهندس نورياكي تاكشيتا( ،عضو غير تنفيذي)
المهندس سليمان عامر البرقان( ،عضوغير تنفيذي)
المهندس محمد عبد اللطيف العمير( ،عضو مستقل)

عقدت اللجنة عدد ) (4أربعة اجتماعات خالل العام  2021م ،فيما يلي أهم األنشطة واإلنجازات التي قامت
بها اللجنة ،في إطار االختصاصات المنوطة بها ،للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2021م:
أوالً :القوائم المالية والتقارير:










مراجعة أهم المسائل المحاسبية واألمور المتعلقة بالتقارير ،بما في ذلك المعامالت المعقدة أو غير العادية
والتقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية الواردة في التقارير المالية ،واإلعالنات المهنية والتنظيمية
المستجدة ،وتقييم مدى أثرها على القوائم المالية.
مراجعة نتائج عملية التدقيق والضبط الداخلي مع كل من اإلدارة والمراجعين الخارجيين ،بما في ذلك
أي صعوبات تمت مواجهتها.
دراسة القوائم المالية األولية واعتمادها قبل اإلعالن عن النتائج.
دراسة القوائم السنوية للشركة قبل عرضها على مجلس االدارة وإبداء الرأي والتوصية في شأنها لضمان
نزاهتها وعدالتها وشفافيتها.
مراجعة التقرير السنوي المالي للشركة واإلصدارات التنظيمية ذات الصلة قبل إصدار التقرير للتأكد من
دقة واكتمال المعلومات الواردة في التقرير وأنها عادلة ومتوازنة ومفهومة وتتضمن المعلومات التي
تتيح لمستخدميها تقييم المركز المالي للشركة ،وأدائها ،ونموذج عملها ،واستراتيجياتها.
االشتراك مع اإلدارة والمراجعين الخارجيين في مراجعة جميع المسائل المطلوب إبالغها إلى اللجنة
بموجب معايير التدقيق والمراجعة المعترف بها والمقبولة عموما ً.
مراجعة السياسات المحاسبية المعمول بها وإبداء الرأي لمجلس اإلدارة بشأن أية توصيات تتعلق بها.
فهم اإلجراءات المتبعة إلعداد البيانات المالية المرحلية ،وتحديد طبيعة ومدى مشاركة المراجع الداخلي
والخارجي.

ثانياً :المراجع الخارجي:
 التحقق من استقالل مراجعي الحسابات الخارجيين والتحقق من أهليتهم واستقالليتهم.
 دراسة خطة المراجعة لمراجعي الحسابات الخارجيين والتوصية بشأنها.
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فهم نطاق مراجعة أنظمة الرقابة الداخلية على التقارير المالية من قبل المراجعين الداخليين والخارجيين،
والحصول على تقارير بأهم النتائج والتوصيات ،متضمنة رأي اإلدارة على تلك التقارير.
مراجعة نهج ونطاق المراجعة المقترحة من قبل المراجعين الخارجيين وإبداء أي مالحظات عليها.
اإلشراف على أنشطة المراجعين الخارجيين والتأكد من تنفيذ نطاق أعمال المراجعة المسندة إليهم أثناء
أدائهم لواجباتهم.
مراجعة تقرير مراجعي الحسابات الخارجيين ومالحظاتهم فيما يتعلق بالبيانات المالية للشركة ،وحل
أي خالف بين اإلدارة ومراجعي الحسابات الخارجيين ومتابعة اإلجراءات المتخذة حيال ذلك.

ثالثاً :المراجعة الداخلية:






دراسة ومراجعة أنظمة الرقابة الداخلية والمالية بالشركة ،بما في ذلك أمن تقنية المعلومات والرقابة
عليها.
الرقابة واإلشراف على أداء ونشاط إدارة المراجعة الداخلية للشركة وضمان االطالع على المعلومات
والبيانات الالزمة والتأكد من فعالية أنشطة اإلدارة في أداء مهامها وواجباتها وفقا ً للمعايير المهنية
المتبعة ،إضافةً إلى التقيد بالمعايير الدولية للممارسات المهنية لوظيفة المراجعة الداخلية.
ضمان عدم وجود قيود أو قيود غير مبررة على أنشطة المراجع العام.
مراجعة واعتماد الخطة السنوية للمراجعة الداخلية.
مراجعة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ اإلجراءات التصحيحية فيما يتعلق بالمالحظات الواردة
فيها والتأكيد على عدم تكرارها.

رابعاً :االلتزام:






مراجعة فاعلية نظام مراقبة وضمان االلتزام بالقوانين واللوائح ونتائج التحقيقات ومتابعتها بما في ذلك
اإلجراءات التأديبية ،في حاالت عدم االلتزام.
التأكد من وجود وسيلة تواصل مفتوحة مع المراجعة الداخلية لتقديم المالحظات بشأن أي مسائل مالية
أو محاسبية أو شبهة فساد تتعلق بأعمال الشركة.
الحصول على تحديثات منتظمة من اإلدارة والمستشار القانوني للشركة فيما يتعلق بمسائل االلتزام.
مراجعه العقود والتعامالت المقترحة التي تجريها الشركة مع الجهات ذات العالقة.
التأكد من التزام الشركة باألنظمة واإلجراءات الحكومية والتحقق من مدى مالئمة التقارير الصادرة عن
الشركة إلى الجهات الرقابية واإلشرافية وموافقتها لألنظمة واللوائح والتعليمات والسياسات التي تطبقها
الشركة.

خامساً :إدارة المخاطر:
 مراجعة أنشطة لجنة إدارة المخاطر واستالم التقارير من اللجنة بشكل منتظم للتحقق من فعالية كفاءة
تقدير الشركة للمخاطر المالية والتنظيمية والتشغيلية وغيرها من المخاطر العالية التي قد يكون لها تأثير
على تحقيق الشركة ألهدافها ،والتحقق من مدى فعالية اإلجراءات التي تم اتخاذها من اإلدارة التنفيذية
للشركة لمواجهة وإدارة هذه المخاطر.
 مراجعة االستراتيجيات والسياسات المفصلة إلدارة المخاطر وفقا ً لالئحة عمل لجنة إدارة المخاطر
والتأكد من أن هذه االستراتيجيات والسياسات متسقة مع نشاطات الشركة ومراقبة تنفيذها والتأكد من
مراجعتها وتحديثها وفقا ً ألي عوامل تغيير خارجية أو داخلية في الشركة.
 مراجعة اإلجراءات التي قامت بها الشركة لضمان استمرارية أعمالها في ظل جائحة كورونا (كوفيد
 )19والتأكد من فعاليتها.
سادساً :مهام أخرى:
 على أساس منتظم ،يتم إبالغ مجلس االدارة عن أنشطة اللجنة ومالحظاتها حول نظام الرقابة الداخلي
العام ،وتقديم التوصيات المناسبة لمجلس االدارة في أي مجال يندرج ضمن مسؤوليات اللجنة ويتطلب
اتخاذ إجراء أو تحسين.
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الخاتمة

بنا ًء على ما تم عرضه على لجنة المراجعة من معلومات من إدارة الشركة ومن المراجع الخارجي وكذلك من
المراجع الداخلي والجهات الرقابية المختلفة ،ال ترى لجنة المراجعة وجود أي مالحظات جوهرية على أعمال
الشركة للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2021م وأن إجراءات الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر وااللتزام
تم إعدادها على أسس سليمة ويتم تنفيذها بفعالية.
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ﺗﻘرﯾر اﻟﺗﺄﻛﯾد اﻟﻣﺣدود اﻟﻣﺳﺗﻘل إﻟﻰ ﺷرﻛﺔ راﺑﻎ ﻟﻠﺗﻛرﯾر
واﻟﺑﺗروﻛﯾﻣﺎوﯾﺎت ﻋن إﻋﻼن رﺋﯾس ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﺑﺷﺄن
ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻣﺎدة ۷۱
ﻟﻠﺳﺎدة ﻣﺳﺎھﻣﻲ ﺷرﻛﺔ راﺑﻎ ﻟﻠﺗﻛرﯾر واﻟﺑﺗروﻛﯾﻣﺎوﯾﺎت

ﻟﻘد ﺗم ﺗﻌﯾﯾﻧﺎ ﻣن ﻗﺑل إدارة ﺷرﻛﺔ راﺑﻎ ﻟﻠﺗﻛرﯾر واﻟﺑﺗروﻛﯾﻣﺎوﯾﺎت )"اﻟﺷرﻛﺔ"( ﻟﻠﺗﻘرﯾر ﻋن إﻋﻼن رﺋﯾس ﻣﺟﻠس اﻹدارة اﻟذي
أﻋدﺗﮫ اﻹدارة وﻓﻘﺎ ﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻣﺎدة  ۷۱ﻣن ﻧظﺎم اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺳﻌودي اﻟﺻﺎدر ﻋن وزارة اﻟﺗﺟﺎرة )۱٤۳۷ھـ ۲۰۱٥ -م(،
واﻟﺗﻲ ﺗﺷﻣل اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺗﻲ ﺗﺟرﯾﮭﺎ اﻟﺷرﻛﺔ ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۲۱م واﻟﺗﻲ ﯾﻛون ﻓﯾﮭﺎ ﻷي ﻣن أﻋﺿﺎء
ﻣﺟﻠس إدارة اﻟﺷرﻛﺔ ﻣﺻﻠﺣﺔ ﺷﺧﺻﯾﺔ ﻣﺑﺎﺷرة أو ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷرة ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﻣﻔﺻل أدﻧﺎه )"اﻟﻣوﺿوع"( وذﻟك ﻛﻣﺎ ھو ﻣﺑﯾن
ﻓﻲ اﻟﻣﻠﺣﻖ رﻗم  ،۱ﻓﻲ ﺷﻛل اﺳﺗﻧﺗﺎج ﺗﺄﻛﯾد ﻣﺣدود ﻣﺳﺗﻘل ،وأﻧﮫ اﺳﺗﻧﺎدا ً إﻟﻰ ﻋﻣﻠﻧﺎ اﻟﻣﻧﺟز واﻷدﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﺣﺻﻠﻧﺎ ﻋﻠﯾﮭﺎ ،ﻟم ﯾﻠﻔت
اﻧﺗﺑﺎھﻧﺎ أي أﻣور ﺗﺟﻌﻠﻧﺎ ﻧﻌﺗﻘد ﺑﺄن اﻟﻣوﺿوع ﻣﺣل اﻟﺗﺄﻛﯾد ﻟم ﯾﺗم إﻋداده ،ﻣن ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻧواﺣﻲ اﻟﺟوھرﯾﺔ وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﺿواﺑط اﻟﻣﻧطﺑﻘﺔ
اﻟﻣﺑﯾﻧﺔ أدﻧﺎه )"اﻟﺿواﺑط اﻟﻣﻧطﺑﻘﺔ"(.
اﻟﻣوﺿوع ﻣﺣل اﻟﺗﺄﻛﯾد
ﯾﺗﻌﻠﻖ اﻟﻣوﺿوع ﻣﺣل اﻟﺗﺄﻛﯾد ﻻرﺗﺑﺎط اﻟﺗﺄﻛﯾد اﻟﻣﺣدود ﺑﺎﻟﺗﺑﻠﯾﻎ اﻟﻣﻘدم ﻣن رﺋﯾس ﻣﺟﻠس اﻹدارة اﻟﻣرﻓﻖ ﻓﻲ اﻟﻣﻠﺣﻖ رﻗم )(۱
)"اﻟﺗﺑﻠﯾﻎ"( واﻟﻣﻌد وﻓﻘﺎ ً ﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻣﺎدة ) (۷۱ﻣن ﻧظﺎم اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺻﺎدر ﻋن وزارة اﻟﺗﺟﺎرة )۱٤۳۷ھـ ۲۰۱٥ -م( وﺗم
ﻋرﺿﮫ ﻣن ﻗﺑل رﺋﯾس ﻣﺟﻠس إدارة ﺷرﻛﺔ راﺑﻎ ﻟﻠﺗﻛرﯾر واﻟﺑﺗروﻛﯾﻣﺎوﯾﺎت )"اﻟﺷرﻛﺔ"( .وﯾﺗﺿﻣن اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺗﻲ ﻧُﻔذت ﻣن
ﻗﺑل اﻟﺷرﻛﺔ ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۲۱م واﻟﺗﻲ ﻛﺎن ﻷي ﻣن أﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس إدارة اﻟﺷرﻛﺔ ﻣﺻﻠﺣﺔ ﺷﺧﺻﯾﺔ
ﻓﯾﮭﺎ ﺑﺷﻛل ﻣﺑﺎﺷر أو ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷر.
اﻟﺿواﺑط اﻟﻣﻧطﺑﻘﺔ
ﻟﻘد اﺳﺗﺧدﻣﻧﺎ اﻟﺗﺎﻟﻲ ﻛﺿواﺑط ﻣﻧطﺑﻘﺔ:
.۱

اﻟﻣﺎدة  ۷۱ﻣن ﻧظﺎم اﻟﺷرﻛﺎت ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ اﻟﺻﺎدر ﻋن وزارة اﻟﺗﺟﺎرة )۱٤۳۷ھـ – ۲۰۱٥م(.

ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﺷرﻛﺔ راﺑﻎ ﻟﻠﺗﻛرﯾر واﻟﺑﺗروﻛﯾﻣﺎوﯾﺎت
إن إدارة اﻟﺷرﻛﺔ ﻣﺳؤوﻟﺔ ﻋن إﻋداد ﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣوﺿوع ﻣﺣل اﻟﺗﺄﻛﯾد ﺧﺎﻟﯾﺎ ً ﻣن اﻟﺗﺣرﯾﻔﺎت اﻟﺟوھرﯾﺔ وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﺿواﺑط اﻟﻣﻧطﺑﻘﺔ
واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟواردة ﻓﯾﮫ .إن إدارة اﻟﺷرﻛﺔ ﻣﺳؤوﻟﺔ ﻋن إﻋداد ﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣوﺿوع )اي اﻟﻣﻠﺣﻖ رﻗم ).((۱
ﺗﺷﻣل ھذه اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺎت :ﺗﺻﻣﯾم وﺗﻧﻔﯾذ واﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﻧظﺎم رﻗﺎﺑﺔ داﺧﻠﯾﺔ ﻣﻼﺋم ﻹﻋداد وﻋرض اﻟﻣوﺿوع ﻣﺣل اﻟﺗﺄﻛﯾد ﺧﺎﻟﯾﺎ ً ﻣن
اﻟﺗﺣرﯾﻔﺎت اﻟﺟوھرﯾﺔ ،ﺳوا ًء ﻛﺎﻧت ﻧﺎﺷﺋﺔ ﻋن ﻏش أو ﺧطﺄ .ﻛﻣﺎ ﺗﺷﻣل اﺧﺗﯾﺎر اﻟﺿواﺑط اﻟﻣﻧطﺑﻘﺔ وﺿﻣﺎن اﻟﺗزام اﻟﺷرﻛﺔ ﺑﻧظﺎم
اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺳﻌودي اﻟﺻﺎدرة ﻣن وزارة اﻟﺗﺟﺎرة ﺑﺗﺎرﯾﺦ  ۲۲ﺻﻔر ۱٤۳۷ھـ )اﻟﻣواﻓﻖ  ٤دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۱٥م(؛ وﺗﺻﻣﯾم وﺗﻧﻔﯾذ
وﺗﺷﻐﯾل ﺿواﺑط ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾﻖ أھداف اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻣﻌﻠﻧﺔ؛ واﺧﺗﯾﺎر وﺗطﺑﯾﻖ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت؛ واﺳﺗﺧدام أﺣﻛﺎم وﺗﻘدﯾرات ﻣﻌﻘوﻟﺔ ﻓﻲ ظل
اﻟظروف؛ واﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﺳﺟﻼت ﻛﺎﻓﯾﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠﻖ ﺑﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣوﺿوع ﻣﺣل اﻟﺗﺄﻛﯾد.
ﻛﻣﺎ أن إدارة اﻟﺷرﻛﺔ ﻣﺳؤوﻟﺔ ﻋن ﻣﻧﻊ واﻛﺗﺷﺎف اﻟﻐش وﺗﺣدﯾد وﺿﻣﺎن اﻟﺗزام اﻟﺷرﻛﺔ ﺑﺎﻟﻘواﻧﯾن واﻟﻠواﺋﺢ اﻟﻣﻧطﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ
أﻧﺷطﺗﮭﺎ .إن إدارة اﻟﺷرﻛﺔ ﻣﺳؤوﻟﺔ ﻋن ﺿﻣﺎن ﺗدرﯾب اﻟﻣوظﻔﯾن اﻟﻣﺷﺎرﻛﯾن ﻓﻲ إﻋداد ﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣوﺿوع ﻣﺣل اﻟﺗﺄﻛﯾد
ﺑﺎﻟﺷﻛل اﻟﻣﻧﺎﺳب ،وﺗﺣدﯾث اﻷﻧظﻣﺔ ﺑﺎﻟﺷﻛل اﻟﻣﻧﺎﺳب ،وأن أي ﺗﻐﯾﯾرات ﻓﻲ إﻋداد اﻟﺗﻘﺎرﯾر ﺗﺷﻣل ﺟﻣﯾﻊ وﺣدات اﻷﻋﻣﺎل
اﻟﻣﮭﻣﺔ.
& KPMG Professional Services, a professional closed joint stock company registered in the Kingdom of Saudi Arabia. With the paid-up capital of (۲٥٬۰۰۰٬۰۰۰) SAR. (Previously known as “KPMG Al Fozan
Partners Certified Public Accountants”) A non-partner member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company
limited by guarantee. All rights reserved.

ﻛﻲ ﺑﻲ إم ﺟﻲ ﻟﻼﺳﺗﺷﺎرات اﻟﻣﮭﻧﯾﺔ ﺷرﻛﺔ ﻣﮭﻧﯾﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ ،ﻣﺳﺟﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ،رأس ﻣﺎﻟﮫ ) (۲٥٬۰۰۰٬۰۰۰﷼ ﺳﻌودي ﻣدﻓوع ﺑﺎﻟﻛﺎﻣل ،اﻟﻣﺳﻣﺎة ﺳﺎﺑﻘﺎ ً "ﺷرﻛﺔ ﻛﻲ ﺑﻲ إم ﺟﻲ اﻟﻔوزان وﺷرﻛﺎه ﻣﺣﺎﺳﺑون وﻣراﺟﻌون
ﻗﺎﻧوﻧﯾون" .و ھﻲ ﻋﺿو ﻏﯾر ﺷرﯾك ﻓﻲ اﻟﺷﺑﻛﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻟﺷرﻛﺎت ﻛﻲ ﺑﻲ إم ﺟﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ واﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟـ ﻛﻲ ﺑﻲ إم ﺟﻲ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟﻣﺣدودة ،ﺷرﻛﺔ اﻧﺟﻠﯾزﯾﺔ ﻣﺣدودة ﺑﺿﻣﺎن .ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺣﻘوق ﻣﺣﻔوظﺔ
Commercial Registration of the headquarters in Riyadh is ۱۰۱۰٤۲٥٤۹٤.

ﻣﺳؤوﻟﯾﺗﻧﺎ
إن ﻣﺳؤوﻟﯾﺗﻧﺎ ھﻲ ﻓﺣص ﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣوﺿوع ﻣﺣل اﻟﺗﺄﻛﯾد اﻟﻣﻌد ﺑواﺳطﺔ اﻟﺷرﻛﺔ وﺗﻘرﯾرﻧﺎ ﻋﻠﯾﮫ ﻓﻲ ﺷﻛل اﺳﺗﻧﺗﺎج ﺗﺄﻛﯾد ﻣﺣدود
ﻣﺳﺗﻘل اﺳﺗﻧﺎدا ً إﻟﻰ اﻷدﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﺣﺻﻠﻧﺎ ﻋﻠﯾﮭﺎ .ﻟﻘد ﻗﻣﻧﺎ ﺑﺎرﺗﺑﺎطﻧﺎ وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻻرﺗﺑﺎطﺎت اﻟﺗﺄﻛﯾد " ۳۰۰۰ارﺗﺑﺎطﺎت
اﻟﺗﺄﻛﯾد اﻷﺧرى ﺑﺧﻼف ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻣراﺟﻌﺔ أو ﻓﺣص اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ" اﻟﻣﻌﺗﻣد ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ وﻛذﻟك
ﺷروط وأﺣﻛﺎم ھذا اﻻرﺗﺑﺎط وﻓﻘﺎ ً ﻟﻣﺎ ﺗم اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﯾﮫ ﻣﻊ إدارة اﻟﺷرﻛﺔ .وﯾﺗطﻠب ھذا اﻟﻣﻌﯾﺎر أن ﻧﻘوم ﺑﺗﺧطﯾط وﺗﻧﻔﯾذ إﺟراءاﺗﻧﺎ
ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﻣﻌﻘول ﻣن اﻟﺗﺄﻛﯾد ﺣول ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت ﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣوﺿوع ﻣﺣل اﻟﺗﺄﻛﯾد ﺗم إﻋدادھﺎ ،ﻣن ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻧواﺣﻲ
اﻟﺟوھرﯾﺔ ،ﻛﺄﺳﺎس ﻻﺳﺗﻧﺗﺎج اﻟﺗﺄﻛﯾد اﻟﻣﺣدود اﻟﺧﺎص ﺑﻧﺎ.
ﯾطﺑﻖ ﻣﻛﺗﺑﻧﺎ اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻣراﻗﺑﺔ اﻟﺟودة ) (۱وﺑﻧﺎ ًء ﻋﻠﯾﮫ ﯾﺣﺎﻓظ ﻋﻠﻰ ﻧظﺎم ﺷﺎﻣل ﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﺟودة ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت
واﻹﺟراءات اﻟﻣوﺛﻘﺔ ﺑﺷﺄن اﻻﻣﺗﺛﺎل ﻣﻊ اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻷﺧﻼﻗﯾﺔ واﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﮭﻧﯾﺔ واﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻧظﺎﻣﯾﺔ واﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ اﻟﻣﻧطﺑﻘﺔ.
وﻧﺣن ﻣﺳﺗﻘﻠون ﻋن اﻟﺷرﻛﺔ وﻓﻘﺎ ً ﻟﻘواﻋد ﺳﻠوك وآداب اﻟﻣﮭﻧﺔ اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ذات اﻟﺻﻠﺔ ﺑﺎرﺗﺑﺎط
اﻟﺗﺄﻛﯾد اﻟذي ﻗﻣﻧﺎ ﺑﮫ ،وﻗد اﻟﺗزﻣﻧﺎ ﺑﻣﺳؤوﻟﯾﺎﺗﻧﺎ اﻷﺧﻼﻗﯾﺔ اﻷﺧرى وﻓﻘﺎ ً ﻟﺗﻠك اﻟﻘواﻋد.
ﺗﻌﺗﻣد اﻹﺟراءات اﻟﻣﺧﺗﺎرة ﻋﻠﻰ ﻓﮭﻣﻧﺎ ﻟﻠﻣوﺿوع ﻣﺣل اﻟﺗﺄﻛﯾد واﻟظروف اﻷﺧرى ﻟﻼرﺗﺑﺎط ،ﻛﻣﺎ ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ دراﺳﺗﻧﺎ ﻟﻠﻣﺟﺎﻻت
اﻟﺗﻲ ﯾﺣﺗﻣل أن ﺗﻧﺷﺄ ﻓﯾﮭﺎ ﺗﺣرﯾﻔﺎت ﺟوھرﯾﺔ.
ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻓﮭم ﻟﻠﻣوﺿوع ﻣﺣل اﻟﺗﺄﻛﯾد وظروف اﻻرﺗﺑﺎط اﻷﺧرى ،ﻓﻘد أﺧذﻧﺎ ﻓﻲ اﻻﻋﺗﺑﺎر اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻹﻋداد
ﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣوﺿوع ﻣﺣل اﻟﺗﺄﻛﯾد ﺑﻐرض ﺗﺻﻣﯾم إﺟراءات ﺗﺄﻛﯾد ﻣﻼﺋﻣﺔ ﻟﻠظروف اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ،وﻟﻛن ﻟﯾس ﺑﮭدف إﺑداء اﺳﺗﻧﺗﺎج
ﺣول ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺷرﻛﺔ أو اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻋﻠﻰ إﻋداد وﻋرض ﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣوﺿوع ﻣﺣل اﻟﺗﺄﻛﯾد.
ﻛﻣﺎ اﺷﺗﻣل ارﺗﺑﺎطﻧﺎ ﻋﻠﻰ :ﺗﻘدﯾر ﻣدى ﻣﻼﺋﻣﺔ اﻟﻣوﺿوع ﻣﺣل اﻟﺗﺄﻛﯾد وﻣدى ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ اﻟﺿواﺑط اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﺑواﺳطﺔ اﻟﺷرﻛﺔ
وﻋﻧد إﻋداد ﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣوﺿوع ﻣﺣل اﻟﺗﺄﻛﯾد وﻓﻘﺎ ً ﻟظروف اﻻرﺗﺑﺎط وﺗﻘﯾﯾم ﻣدى ﻣﻼﺋﻣﺔ اﻹﺟراءات اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ وﻋﻧد إﻋداد
ﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣوﺿوع ﻣﺣل اﻟﺗﺄﻛﯾد وﻣدى ﻣﻌﻘوﻟﯾﺔ اﻟﺗﻘدﯾرات اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﺑواﺳطﺔ اﻟﺷرﻛﺔ.
إن اﻹﺟراءات اﻟﻣﻧﻔذة ﻓﻲ ارﺗﺑﺎط اﻟﺗﺄﻛﯾد اﻟﻣﺣدود ﺗﺧﺗﻠف ﻓﻲ طﺑﯾﻌﺗﮭﺎ وﺗوﻗﯾﺗﮭﺎ وﺗُﻌد أﻗل ﻣﻧﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻣدى ﻣن ارﺗﺑﺎط اﻟﺗﺄﻛﯾد
اﻟﻣﻌﻘول .وﺑﻧﺎء ﻋﻠﯾﮫ ،ﻓﺈن ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﺄﻛﯾد اﻟذي ﯾﺗم اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﮫ ﻓﻲ ارﺗﺑﺎط اﻟﺗﺄﻛﯾد اﻟﻣﺣدود ھو أﻗل ﺑﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﺗﺄﻛﯾد اﻟذي
ﺳﯾﺗم اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﮫ ﻓﯾﻣﺎ ﻟو ﻗﻣﻧﺎ ﺑﺗﻧﻔﯾذ ارﺗﺑﺎط اﻟﺗﺄﻛﯾد اﻟﻣﻌﻘول .ﻟم ﻧﻘم ﺑﺈﺟراءات ﻟﺗﺣدﯾد اﻹﺟراءات اﻹﺿﺎﻓﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﺎن ﻣن
اﻟﻣﻣﻛن ﺗﻧﻔﯾذھﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﻟو ﻛﺎن ھذا ﯾُﻌد ارﺗﺑﺎط ﺗﺄﻛﯾد ﻣﻌﻘول.
وﻛﺟزء ﻣن ھذا اﻻرﺗﺑﺎط ،ﻟم ﻧﻘم ﺑﺄي إﺟراءات ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﻣراﺟﻌﺔ أو ﻓﺣص أو اﻟﺗﺣﻘﻖ ﻣن ﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣوﺿوع ﻣﺣل اﻟﺗﺄﻛﯾد
وﻻ ﻟﻠﺳﺟﻼت أو اﻟﻣﺻﺎدر اﻷﺧرى اﻟﺗﻲ ﺗم اﺳﺗﺧراج اﻟﻣوﺿوع ﻣﺣل اﻟﺗﺄﻛﯾد ﻣﻧﮭﺎ.
اﻹﺟراءات اﻟﻣﻧﻔذة
اﻹﺟراءات اﻟﺗﻲ ﻧﻘوم ﺑﮭﺎ ھﻲ ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
•
•
•
•
•

اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻹﻗرار اﻟذي ﯾﺗﺿﻣن اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت و  /أو اﻟﻌﻘود اﻟﻣﻧﻔذة واﻟﺗﻲ ﯾﻛون ﻷي ﻣن أﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس إدارة اﻟﺷرﻛﺔ
ﻓﯾﮭﺎ ﻣﺻﻠﺣﺔ ﻣﺑﺎﺷرة أو ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷرة ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۲۱م؛
ﻣراﺟﻌﺔ ﻣﺣﺎﺿر اﺟﺗﻣﺎﻋﺎت ﻣﺟﻠس اﻹدارة اﻟﺗﻲ ﺗﺷﯾر إﻟﻰ إﺧطﺎرات ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﻣن ﻗﺑل ﻋﺿو )ﺑﻌض أﻋﺿﺎء(
ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﺑﺎﻟﺗﻌﺎرض اﻟﻔﻌﻠﻲ أو اﻟﻣﺣﺗﻣل ﻟﻠﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﺑﺎﺷرة أو ﻏﯾر اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻣﻌﺎﻣﻼت و  /أو اﻟﻌﻘود
اﻟﺗﻲ ﯾﻧﺧرط ﻓﯾﮭﺎ ﻋﺿو ﻣﺟﻠس اﻹدارة؛
ﺗم اﻟﺗﺣﻘﻖ ﻣن أن ﻣﺣﺎﺿر اﺟﺗﻣﺎﻋﺎت ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﺗﻔﯾد ﺑﺄن اﻟﻣدﯾر )اﻟﻣدﯾرﯾن( اﻟﻣﻌﻧﻲ اﻟذي أﺑﻠﻎ ﻣﺟﻠس اﻹدارة
ﺑﺎﻟﺗﻌﺎرض اﻟﻔﻌﻠﻲ أو اﻟﻣﺣﺗﻣل ﻟﻠﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﺑﺎﺷرة أو ﻏﯾر اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﻟم ﯾﺻوت ﻋﻠﻰ اﻟﻘرار ﻟﻠﺗوﺻﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ )اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت(
و  /أو اﻟﻌﻘد )اﻟﻌﻘود( ذات اﻟﺻﻠﺔ(؛
ﺗم اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻣواﻓﻘﺎت اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ،ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻌﯾﻧﺔ ،ﺟﻧﺑﺎ إﻟﻰ ﺟﻧب ﻣﻊ اﻟﻣﺳﺗﻧدات اﻟداﻋﻣﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻣﻌﺎﻣﻼت
و  /أو اﻟﻌﻘود اﻟﻣدرﺟﺔ ﻓﻲ اﻹﻋﻼن؛ و
ﺗم اﻟﺗﺣﻘﻖ ﻣن ﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣدرﺟﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﯾﺎن ،ﺣﯾث ﺗواﻓﻖ ،ﻋﻧد اﻻﻗﺗﺿﺎء ،ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑل ﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣﻔﺻﺢ
ﻋﻧﮭﺎ ﻓﻲ اﻹﯾﺿﺎح  ۲٥ﻣن اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺔ ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۲۱م.
۲

اﻻﺳﺗﻧﺗﺎج
ﻟﻘد ﺗم اﻟوﺻول إﻟﻰ اﺳﺗﻧﺗﺎﺟﻧﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻷﻣور اﻟﻣﺣددة ﻓﻲ ھذا اﻟﺗﻘرﯾر ووﻓﻘﺎ ً ﻟﮭﺎ.
وﻧﻌﺗﻘد أن اﻷدﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﺣﺻﻠﻧﺎ ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻛﺎﻓﯾﺔ وﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﺗوﻓﯾر أﺳﺎس ﻹﺑداء اﺳﺗﻧﺗﺎﺟﻧﺎ.
ﺑﻧﺎ ًء ﻋﻠﻰ اﻹﺟراءات اﻟﻣﻧﻔذة واﻷدﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﺣﺻﻠﻧﺎ ﻋﻠﯾﮭﺎ ،ﻟم ﯾﻠﻔت اﻧﺗﺑﺎھﻧﺎ أي أﻣور ﺗﺟﻌﻠﻧﺎ ﻧﻌﺗﻘد ﺑﺄن ﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣوﺿوع ﻣﺣل
اﻟﺗﺄﻛﯾد ﻟم ﯾﺗم إﻋدادھﺎ ،ﻣن ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻧواﺣﻲ اﻟﺟوھرﯾﺔ ،وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﺿواﺑط اﻟﻣﻧطﺑﻘﺔ.
اﻟﻘﯾد ﻋﻠﻰ اﺳﺗﺧدام ﺗﻘرﯾرﻧﺎ
ﻻ ﯾﻧﺑﻐﻲ اﻋﺗﺑﺎر ﺗﻘرﯾرﻧﺎ ﻣﻧﺎﺳﺑﺎ ً ﻟﻼﺳﺗﺧدام أو ﻟﻼﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﯾﮫ ﻣن ﻗﺑل أي طرف ﯾرﻏب ﻓﻲ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺣﻘوق ﺿدﻧﺎ ﺑﺧﻼف
اﻟﺷرﻛﺔ ووزارة اﻟﺗﺟﺎرة ﻷي ﻏرض أو ﻓﻲ أي ﺳﯾﺎق .أي طرف آﺧر ﻏﯾر اﻟﺷرﻛﺔ ووزارة اﻟﺗﺟﺎرة ﯾﺣﺻل ﻋﻠﻰ ﺗﻘرﯾرﻧﺎ أو
ﻋﻠﻰ ﻧﺳﺧﺔ ﻣﻧﮫ وﯾﺧﺗﺎر اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﺗﻘرﯾرﻧﺎ )أو أي ﺟزء ﻣﻧﮫ( ﺳﯾﻘوم ﺑذﻟك ﻋﻠﻰ ﻣﺳؤوﻟﯾﺗﮫ اﻟﺧﺎﺻﺔ .إﻟﻰ أﻗﺻﻰ ﺣد ﯾﺳﻣﺢ
ﺑﮫ اﻟﻘﺎﻧون ،ﻧﺣن ﻻ ﻧﻘﺑل أو ﻧﺗﺣﻣل أي ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ وﻧرﻓض ﺗﺣﻣل أي ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻋن ﻋﻣﻠﻧﺎ ﺗﺟﺎه أي طرف آﺧر ﻏﯾر اﻟﺷرﻛﺔ
ووزارة اﻟﺗﺟﺎرة ،ﻟﺗﻘرﯾر اﻟﺗﺄﻛﯾد اﻟﻣﺣدود اﻟﻣﺳﺗﻘل ھذا أو ﻋن اﻻﺳﺗﻧﺗﺎﺟﺎت اﻟﺗﻲ ﺗوﺻﻠﻧﺎ إﻟﯾﮭﺎ.
ﺗم إﺻدار ﺗﻘرﯾرﻧﺎ إﻟﻰ اﻟﺷرﻛﺔ ووزارة اﻟﺗﺟﺎرة ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻋدم ﻧﺳﺧﮫ أو اﻹﺷﺎرة إﻟﯾﮫ أو اﻹﻓﺻﺎح ﻋﻧﮫ ﻣﻧﻔردا ً أو ﻓﻲ ﻣﺟﻣﻠﮫ
)ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء اﻷﻏراض اﻟداﺧﻠﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺷرﻛﺔ( دون ﻣواﻓﻘﺗﻧﺎ اﻟﺧطﯾﺔ اﻟﻣﺳﺑﻘﺔ.
ﻛﻲ ﺑﻲ إم ﺟﻲ ﻟﻼﺳﺗﺷﺎرات اﻟﻣﮭﻧﯾﺔ
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إﺑراھﯾم ﻋﺑود ﺑﺎﻋﺷن
رﻗم اﻟﺗرﺧﯾص ۳۸۲
ﺟدة ،ﻓﻲ  ۱٤أﺑرﯾل ۲۰۲۲م
اﻟﻣواﻓﻖ  ۱۳رﻣﺿﺎن ۱٤٤۳ھـ

۳

