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عن  رابغ للتكرير والبتروكيماوياتالمقدم للجمعية العامة لشركة  المراجعة لجنة تقرير
 م31/12/1202 في السنة المنتهية

 
 :الكرام ينالمساهمالسادة 

 

أن تقدم لمساهمي )"الشركة"(  -بترورابغ  -شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات في  لجنة المراجعة يسر 
 والمتضمن رأيها في مدى كفاية 2021ديسمبر  31الشركة الكرام تقريرها السنوي عن السنة المالية المنتهية في 

تهدف لجنة حيث  نظام الرقابة الداخلية في الشركة ، وما قامت به من أعمال ضمن نطاق اختصاصها ، ونزاهة
 شركةالمخاطر الرئيسية لل بــــ؛للقيام بمسؤولياته الرقابية فيما يتعلق  شركةالمراجعة إلى مساعدة مجلس إدارة ال

، ترشيح القوائم المالية والسياسات المحاسبية المتبعة الداخلية،نظام الرقابة  تها،دارإل المتبعة اإلجراءاتوفعالية 
عمليات المراجعة  فريق المراجعة وتقييم أدائه، ةعد التأكد من مؤهالت واستقالليب مراجع الحسابات الخارجي

وغيرها من األمور  المصالح وتعارضأخالقيات العمل ب المتعلقة والسياساتلقوانين واللوائح با تقيدال ،الداخلية
 . الجمعية العامة للشركةالمفوضة لها من  صالحياتلاللمهام ووفقًا 

 

منهم عضوين مستقلين وعضوين  من عدد أربعة أعضاء الجمعية العموميةتم تشكيل اللجنة الحالية بقرار من  
 التالي:غير تنفيذيين على النحو 

 

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

 
 

قامت  واإلنجازات التيهم األنشطة أ يلي فيما، م 2021 العام اجتماعات خالل أربعة )4( عدد اللجنة عقدت
 :م2021 ديسمبر 31 في المنتهية المالية لسنةل ،ات المنوطة بهاختصاصاال إطار في ،اللجنة بها

 

 :تقاريرالو ماليةال قوائمالأوالً: 
 

 العادية غير أو المعقدة المعامالت ذلك في بما ،مور المتعلقة بالتقاريرواأل المحاسبيةمسائل الأهم  مراجعة 
 والتنظيمية المهنية واإلعالنات ،التقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية الواردة في التقارير الماليةو
 .الماليةالقوائم  على أثرها ىمد وتقييم ،مستجدةال

 ذلك في بما الخارجيين، ينالمراجعو اإلدارةكل من  مع والضبط الداخلي عملية التدقيق نتائج مراجعة 
 مواجهتها. تمت صعوبات أي

 واعتمادها قبل اإلعالن عن النتائج دراسة القوائم المالية األولية.  

  والتوصية في شأنها لضمان  الرأيها على مجلس االدارة وإبداء قبل عرض للشركةدراسة القوائم السنوية
 نزاهتها وعدالتها وشفافيتها.

 أكد منللت التقرير إصدار قبل الصلة ذات التنظيميةصدارات واإلللشركة المالي  السنوي التقرير مراجعة 
 التي المعلومات وتتضمن ومفهومة ومتوازنة عادلةوأنها في التقرير الواردة  لمعلوماتا واكتمال دقة
 .اتهاواستراتيجي ،اعمله ونموذج ،اوأدائه ،لشركةل المالي المركز تقييم لمستخدميها تتيح

 جميع المسائل المطلوب إبالغها إلى اللجنة في مراجعة  الخارجيين ينالمراجعو اإلدارة االشتراك مع
ً المعترف بها والمقبولة عموم المراجعةالتدقيق و معايير بموجب  .ا

 تتعلق بها توصيات أية بشأن اإلدارة لمجلس إبداء الرأيو بها المعمول المحاسبية السياسات مراجعة. 

 الداخلي المراجع مشاركة ومدى طبيعةتحديد و ،المرحلية الماليةعداد البيانات اإلجراءات المتبعة إل فهم 
 والخارجي.

 

 :المراجع الخارجيثانياً: 
 

 الخارجيين والتحقق من أهليتهم واستقالليتهم الحسابات يالتحقق من استقالل مراجع. 

 دراسة خطة المراجعة لمراجعي الحسابات الخارجيين والتوصية بشأنها. 
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  المراجعين الداخليين والخارجيين،  الداخلية على التقارير المالية من قبلظمة الرقابة مراجعة أنفهم نطاق
 .ى تلك التقاريرأي اإلدارة علمتضمنة رالنتائج والتوصيات، بأهم تقارير الحصول على و

  عليها. مالحظاتمراجعة نهج ونطاق المراجعة المقترحة من قبل المراجعين الخارجيين وإبداء أي 

  نطاق أعمال المراجعة المسندة إليهم أثناء  والتأكد من تنفيذاإلشراف على أنشطة المراجعين الخارجيين
 .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

 

 :المراجعة الداخليةثالثاً: 
 

  بالشركة، بما في ذلك أمن تقنية المعلومات والرقابة دراسة ومراجعة أنظمة الرقابة الداخلية والمالية
 عليها.

  الرقابة واإلشراف على أداء ونشاط إدارة المراجعة الداخلية للشركة وضمان االطالع على المعلومات
 ً للمعايير المهنية  والبيانات الالزمة والتأكد من فعالية أنشطة اإلدارة في أداء مهامها وواجباتها وفقا

 .لوظيفة المراجعة الداخليةالتقيد بالمعايير الدولية للممارسات المهنية  إلى المتبعة، إضافةً 

 ضمان عدم وجود قيود أو قيود غير مبررة على أنشطة المراجع العام. 

 مراجعة واعتماد الخطة السنوية للمراجعة الداخلية. 

 التصحيحية فيما يتعلق بالمالحظات الواردة  تااءجرومتابعة تنفيذ اإل المراجعة الداخليةة تقارير مراجع
 والتأكيد على عدم تكرارها. فيها

 

 :االلتزامرابعاً: 
 

 ذلك في بما ومتابعتها اتتحقيقال ونتائج واللوائح بالقوانين االلتزام وضمان مراقبة نظام ليةعاف مراجعة 
 .االلتزام عدم حاالت في ،التأديبية اإلجراءات

  ةظات بشأن أي مسائل ماليلتقديم المالح الداخلية المراجعة مع مفتوحةتواصل  وسيلةالتأكد من وجود 
 .تتعلق بأعمال الشركة فسادهة بش أو محاسبيةو أ

  االلتزامالحصول على تحديثات منتظمة من اإلدارة والمستشار القانوني للشركة فيما يتعلق بمسائل. 

  المقترحة التي تجريها الشركة مع الجهات ذات العالقةمراجعه العقود والتعامالت. 

 من مدى مالئمة التقارير الصادرة عن  التحققاألنظمة واإلجراءات الحكومية والتأكد من التزام الشركة ب
 تطبقهاوموافقتها لألنظمة واللوائح والتعليمات والسياسات التي  واإلشرافيةإلى الجهات الرقابية  شركةال

 .الشركة
 

 :إدارة المخاطرخامساً: 
 

  كفاءة مراجعة أنشطة لجنة إدارة المخاطر واستالم التقارير من اللجنة بشكل منتظم للتحقق من فعالية
للمخاطر المالية والتنظيمية والتشغيلية وغيرها من المخاطر العالية التي قد يكون لها تأثير  شركةتقدير ال

اإلدارة التنفيذية ألهدافها، والتحقق من مدى فعالية اإلجراءات التي تم اتخاذها من  شركةالعلى تحقيق 
 .لمواجهة وإدارة هذه المخاطر للشركة

  مراجعة ً لالئحة عمل لجنة إدارة المخاطر  االستراتيجيات والسياسات المفصلة إلدارة المخاطر وفقا
نشاطات الشركة ومراقبة تنفيذها والتأكد من ن هذه االستراتيجيات والسياسات متسقة مع التأكد من أو

 ً  الشركة.و داخلية في أألي عوامل تغيير خارجية  مراجعتها وتحديثها وفقا

 جائحة كورونا )كوفيد  ظلعمالها في لضمان استمرارية أ ةقامت بها الشرك التي اإلجراءاتة مراجع
 ( والتأكد من فعاليتها.19

 

 :أخرى مهامسادساً: 
 

  حول نظام الرقابة الداخلي ومالحظاتها بالغ مجلس االدارة عن أنشطة اللجنة إعلى أساس منتظم، يتم
ويتطلب  اللجنة مسؤولياتضمن  ندرجمجلس االدارة في أي مجال يالتوصيات المناسبة ل، وتقديم العام

 أو تحسين.اتخاذ إجراء 
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 الخاتمة
 

من المراجع الخارجي وكذلك من معلومات من إدارة الشركة و من المراجعة لجنة على عرضه تم ما على بناءً 
 أعمال على جوهرية أي مالحظاتوجود  المراجعة لجنة ترى ال ،الجهات الرقابية المختلفةالمراجع الداخلي و

وااللتزام  المخاطر إدارةو الماليةو الداخلية الرقابة إجراءات نأم و2021ديسمبر  31لسنة المنتهية في ل الشركة
 .بفعالية تنفيذها ويتم سليمة أسس على إعدادها تم
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للتكریر   رابغ  شركة  إلى  المستقل  المحدود  التأكید  تقریر 
بشأن   اإلدارة  مجلس  رئیس  إعالن  عن  والبتروكیماویات 

 ۷۱متطلبات المادة 
 للسادة مساھمي شركة رابغ للتكریر والبتروكیماویات 

لقد تم تعیینا من قبل إدارة شركة رابغ للتكریر والبتروكیماویات ("الشركة") للتقریر عن إعالن رئیس مجلس اإلدارة الذي  
م)،۲۰۱٥  - ھـ  ۱٤۳۷من نظام الشركات السعودي الصادر عن وزارة التجارة (  ۷۱أعدتھ اإلدارة وفقا لمتطلبات المادة  

م والتي یكون فیھا ألي من أعضاء ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱خالل السنة المنتھیة في  والتي تشمل المعامالت التي تجریھا الشركة  
مجلس إدارة الشركة مصلحة شخصیة مباشرة أو غیر مباشرة على النحو المفصل أدناه ("الموضوع") وذلك كما ھو مبین  

دلة التي حصلنا علیھا، لم یلفت ، في شكل استنتاج تأكید محدود مستقل، وأنھ استناداً إلى عملنا المنجز واأل۱في الملحق رقم  
الجوھریة وفقاً للضوابط المنطبقة   النواحي انتباھنا أي أمور تجعلنا نعتقد بأن الموضوع محل التأكید لم یتم إعداده، من جمیع  

 المبینة أدناه ("الضوابط المنطبقة"). 

 الموضوع محل التأكید 

)۱الرتباط التأكید المحدود بالتبلیغ المقدم من رئیس مجلس اإلدارة المرفق في الملحق رقم (یتعلق الموضوع محل التأكید  
لمتطلبات المادة (  م) وتم ۲۰۱٥  -ھـ  ۱٤۳۷) من نظام الشركات الصادر عن وزارة التجارة ( ۷۱("التبلیغ") والمعد وفقاً 

"الشركة"). ویتضمن المعامالت التي نُفذت من  عرضھ من قبل رئیس مجلس إدارة شركة رابغ للتكریر والبتروكیماویات ( 
م والتي كان ألي من أعضاء مجلس إدارة الشركة مصلحة شخصیة  ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱قبل الشركة خالل السنة المنتھیة في  

 فیھا بشكل مباشر أو غیر مباشر.

 الضوابط المنطبقة 

 لقد استخدمنا التالي كضوابط منطبقة:
م). ۲۰۱٥ –ھـ  ۱٤۳۷ت في المملكة العربیة السعودیة الصادر عن وزارة التجارة (من نظام الشركا ۷۱المادة  . ۱

 مسؤولیة شركة رابغ للتكریر والبتروكیماویات 

إن إدارة الشركة مسؤولة عن إعداد معلومات الموضوع محل التأكید خالیاً من التحریفات الجوھریة وفقاً للضوابط المنطبقة 
 )).۱إدارة الشركة مسؤولة عن إعداد معلومات الموضوع (اي الملحق رقم (والمعلومات الواردة فیھ. إن 

تشمل ھذه المسؤولیات: تصمیم وتنفیذ واالحتفاظ بنظام رقابة داخلیة مالئم إلعداد وعرض الموضوع محل التأكید خالیاً من  
طبقة وضمان التزام الشركة بنظام التحریفات الجوھریة، سواًء كانت ناشئة عن غش أو خطأ. كما تشمل اختیار الضوابط المن

م)؛ وتصمیم وتنفیذ ۲۰۱٥دیسمبر    ٤ھـ (الموافق  ۱٤۳۷صفر    ۲۲الشركات السعودي الصادرة من وزارة التجارة بتاریخ  
وتشغیل ضوابط فعالة لتحقیق أھداف الرقابة المعلنة؛ واختیار وتطبیق السیاسات؛ واستخدام أحكام وتقدیرات معقولة في ظل  

 حتفاظ بسجالت كافیة فیما یتعلق بمعلومات الموضوع محل التأكید.الظروف؛ واال
المنطبقة على   واللوائح  بالقوانین  الشركة  التزام  الغش وتحدید وضمان  واكتشاف  منع  الشركة مسؤولة عن  إدارة  أن  كما 

الموضوع   المشاركین في إعداد معلومات  الموظفین  الشركة مسؤولة عن ضمان تدریب  إدارة  إن  التأكید أنشطتھا.  محل 
األعمال  تشمل جمیع وحدات  التقاریر  إعداد  في  تغییرات  أي  وأن  المناسب،  بالشكل  األنظمة  المناسب، وتحدیث  بالشكل 

 المھمة.



۲ 

 مسؤولیتنا 

إن مسؤولیتنا ھي فحص معلومات الموضوع محل التأكید المعد بواسطة الشركة وتقریرنا علیھ في شكل استنتاج تأكید محدود  
للمعیار الدولي الرتباطات التأكید   إلى األدلة التي حصلنا علیھا. لقد قمنا بارتباطنا وفقاً  "ارتباطات   ۳۰۰۰مستقل استناداً 

اجعة أو فحص المعلومات المالیة التاریخیة" المعتمد في المملكة العربیة السعودیة وكذلك التأكید األخرى بخالف عملیات مر
شروط وأحكام ھذا االرتباط وفقاً لما تم االتفاق علیھ مع إدارة الشركة. ویتطلب ھذا المعیار أن نقوم بتخطیط وتنفیذ إجراءاتنا 

النواحيمات الموضوع محل التأكید تم إعدادھا، من جمیع للحصول على مستوى معقول من التأكید حول ما إذا كانت معلو 
 الجوھریة، كأساس الستنتاج التأكید المحدود الخاص بنا.

) وبناًء علیھ یحافظ على نظام شامل لرقابة الجودة بما في ذلك السیاسات ۱یطبق مكتبنا المعیار الدولي لمراقبة الجودة (
 ل مع المتطلبات األخالقیة والمعاییر المھنیة والمتطلبات النظامیة والتنظیمیة المنطبقة. واإلجراءات الموثقة بشأن االمتثا 

بارتباط  الصلة  السعودیة ذات  العربیة  المملكة  المعتمدة في  المھنة  لقواعد سلوك وآداب  الشركة وفقاً  ونحن مستقلون عن 
 وفقاً لتلك القواعد.  التأكید الذي قمنا بھ، وقد التزمنا بمسؤولیاتنا األخالقیة األخرى

تعتمد اإلجراءات المختارة على فھمنا للموضوع محل التأكید والظروف األخرى لالرتباط، كما تعتمد على دراستنا للمجاالت 
 التي یحتمل أن تنشأ فیھا تحریفات جوھریة.

أخذنا في   فقد  االرتباط األخرى،  التأكید وظروف  للموضوع محل  المستخدمة إلعداد  للحصول على فھم  العملیة  االعتبار 
معلومات الموضوع محل التأكید بغرض تصمیم إجراءات تأكید مالئمة للظروف المتاحة، ولكن لیس بھدف إبداء استنتاج  

 حول فعالیة عملیة الشركة أو الرقابة الداخلیة على إعداد وعرض معلومات الموضوع محل التأكید.

مدى مالئمة الموضوع محل التأكید ومدى مناسبة الضوابط المستخدمة بواسطة الشركة    كما اشتمل ارتباطنا على: تقدیر
وعند إعداد معلومات الموضوع محل التأكید وفقاً لظروف االرتباط وتقییم مدى مالئمة اإلجراءات المستخدمة وعند إعداد  

 ركة. معلومات الموضوع محل التأكید ومدى معقولیة التقدیرات المستخدمة بواسطة الش

إن اإلجراءات 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  

ا لو قمنا بتنفیذ ارتباط التأكید المعقول. لم نقم بإجراءات لتحدید اإلجراءات اإلضافیة التي كان من  سیتم الحصول علیھ فیم
 الممكن تنفیذھا فیما لو كان ھذا یُعد ارتباط تأكید معقول. 

د وكجزء من ھذا االرتباط، لم نقم بأي إجراءات تتمثل في مراجعة أو فحص أو التحقق من معلومات الموضوع محل التأكی
 وال للسجالت أو المصادر األخرى التي تم استخراج الموضوع محل التأكید منھا. 

 اإلجراءات المنفذة

 اإلجراءات التي نقوم بھا ھي كما یلي:

الحصول على اإلقرار الذي یتضمن المعامالت و / أو العقود المنفذة والتي یكون ألي من أعضاء مجلس إدارة الشركة   •
 ؛  م۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱أو غیر مباشرة خالل السنة المنتھیة في  فیھا مصلحة مباشرة

مراجعة محاضر اجتماعات مجلس اإلدارة التي تشیر إلى إخطارات مجلس اإلدارة من قبل عضو (بعض أعضاء)  •
مجلس اإلدارة بالتعارض الفعلي أو المحتمل للمصالح المباشرة أو غیر المباشرة فیما یتعلق بالمعامالت و / أو العقود  

 التي ینخرط فیھا عضو مجلس اإلدارة؛ 
أن   • من  التحقق  اإلدارة  تم  مجلس  أبلغ  الذي  المعني  (المدیرین)  المدیر  بأن  تفید  اإلدارة  مجلس  اجتماعات  محاضر 

بالتعارض الفعلي أو المحتمل للمصالح المباشرة أو غیر المباشرة لم یصوت على القرار للتوصیة بالمعاملة (المعامالت)  
 و / أو العقد (العقود) ذات الصلة)؛

لوبة، على أساس العینة، جنبا إلى جنب مع المستندات الداعمة فیما یتعلق بالمعامالت  تم الحصول على الموافقات المط •
 و / أو العقود المدرجة في اإلعالن؛ و 

تم التحقق من مبالغ المعامالت المدرجة في البیان، حیث توافق، عند االقتضاء، في مقابل مبالغ المعامالت المفصح •
 م. ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱الیة المراجعة للشركة للسنة المنتھیة في من القوائم الم ۲٥عنھا في اإلیضاح 



۳ 

 االستنتاج

 لقد تم الوصول إلى استنتاجنا على أساس األمور المحددة في ھذا التقریر ووفقاً لھا.

 ونعتقد أن األدلة التي حصلنا علیھا كافیة ومناسبة لتوفیر أساس إلبداء استنتاجنا. 

بناًء على اإلجراءات المنفذة واألدلة التي حصلنا علیھا، لم یلفت انتباھنا أي أمور تجعلنا نعتقد بأن معلومات الموضوع محل 
 الجوھریة، وفقاً للضوابط المنطبقة. النواحيالتأكید لم یتم إعدادھا، من جمیع  

 القید على استخدام تقریرنا 

ال ینبغي اعتبار تقریرنا مناسباً لالستخدام أو لالعتماد علیھ من قبل أي طرف یرغب في الحصول على حقوق ضدنا بخالف  
تقریرنا أو  الشركة ووزارة التجارة ألي غرض أو في أي سیاق. أي طرف آخر غیر الشركة ووزارة التجارة یحصل على  

تقریرنا (أو أي جزء منھ) سیقوم بذلك على مسؤولیتھ الخاصة. إلى أقصى حد یسمح   على نسخة منھ ویختار االعتماد على
نقبل أو نتحمل أي مسؤولیة ونرفض تحمل أي مسؤولیة عن عملنا تجاه أي طرف آخر غیر الشركة  ال  بھ القانون، نحن  

 إلیھا. ووزارة التجارة، لتقریر التأكید المحدود المستقل ھذا أو عن االستنتاجات التي توصلنا

تم إصدار تقریرنا إلى الشركة ووزارة التجارة على أساس عدم نسخھ أو اإلشارة إلیھ أو اإلفصاح عنھ منفرداً أو في مجملھ  
 (باستثناء األغراض الداخلیة الخاصة بالشركة) دون موافقتنا الخطیة المسبقة.

 كي بي إم جي لالستشارات المھنیة

ــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إبراھیم عبود باعشن 

 ۳۸۲رقم الترخیص 

 م ۲۰۲۲أبریل   ۱٤جدة، في 
ھـ ۱٤٤۳رمضان   ۱۳الموافق 
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