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 م . 2020ديسمبر  31التقرير السنوي للجنة المراجعة عن العام المالي المنتهي في 

 استناداً   األهلية التصنيع و الغاز لشركة  المراجعة  لجنة نشارككم تقرير أن يسرنا مي شركة الغاز و التصنيع األهليةالسادة مساه

 . الشركات  نظام من(  104)   للمادة

 المراجعة :  تشكيل لجنةتعيين و  –

 ، وقد تمت الموافقة  م 2020 يناير  27والتي عقدت بتاريخ  في اجتماع الجمعية العامة العادية  للشركة  الحالية  لجنة المراجعةتعيين  تم

نوفمبر  28  تنتهي بتاريخ  والتي  الحاليةالمراجعة  للدورة  على تشكيل لجنة األلكتروني و التصويت  األصوات الحاضرة بأغلبية 

من خارج مجلس عضوين  من أعضاء مجلس اإلدارة غير التنفيذيين و  عضوينأعضاء  4، و تتكون لجنة المراجعة من  م 2022

 اللجنة :أعضاء ب قائمة وفي ما يلي  اإلدارة من بينهم مختص بالشئون المالية .

 و رئيس لجنة المراجعة   اإلدارة مجلس عضو                  أحمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز المحسن:   األستاذ –

 اإلدارة و عضو لجنة المراجعة  مجلس عضو                            رائد بن عبدهللا بن صالح التميمي :   األستاذ –

   اإلدارة مجلس خارج من عضو لجنة المراجعة                                علي المنيفأحمد بن عبدهللا بن :   الدكتور –

 .  اإلدارة مجلس خارج من عضو لجنة المراجعة                             موسى بن عبدهللا بن حمد الموسى :   األستاذ –

 .  اجتماع 18م عقدت اللجنة  2020وخالل العام المالي 

 م . 2020 العام في  المراجعة  لجنة قبل من المنجزة والمسؤوليات المهام ألهم ملخص –

  المالية التقاريرأوالً  :  –

 06/365رقم  اإلدارة بقرارةتفويض مجلس الربع سنوية و إعتمادها حسب  األولية المالية والقوائم النتائجراجعة م •

على  بالموافقة اإلدارة  لمجلس والتوصية ،م 31/03/2020و تاريخ   03/2020/365في اجتماع المجلس رقم 

 في تارالتغي ، المالية القوائم فياإلفصاحات اإللتزام في   القوائم المالية للحسابات الختامية السنوية ومراجعة

  الجوهرية المسائل في المحاسبية اترالتقدي من التحقق المتوقعة، وغير الهامة األحداث ، المحاسبية السياسات

 .األخرى القانونية والمتطلبات المحاسبية بالمعايير مااإللتز مدى إلى باإلضافة

 المراجعة  الداخليةثانياً  :  –

المعدة بناء على تقييم  الداخلية  إدارة المراجعةجعة أعمال، ونطاق، وأدوات، ومنهجية، ومخرجات، وخطة امر •

السلطة والموارد الالزمة للقيام بعملها مع الحفاظ على عما إذا كانت لديها  والموافقة عليها وكذلك التأكد المخاطر 

 . استقالليتها

 الشركة.في فاعلية آلية الحوكمة المطبقة  ومراقبة جعةامر •

، وتوصيات المراجعة   التصحيحيةجراءات اإلقبة تنفيذ ا، ومتابعة ومر المراجعة الداخليةتقييم تقارير  و جعةامر •

 .المناسبة من عدمها اإلجراءاتلتحديد ما إذا تم اتخاذ  الداخلية
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 الخارجية  المراجعةالثاً : ث –

 . م 2020 للعام الخارجي الحسابات جعامر بتعيين اإلدارةالتوصية لمجلس  •

 الحساباتمراجع ل الصلة ذات والتقارير ، المالية الحساباتراجعة م عمليات ونتائج ، العمل ونطاق راجعة خطة،م •

 . المراجعة  نتائج على والتعليقات والردود اإلدارة خطاب مع جنب إلى جنبا الخارجي

 أي تواجهه لم وأنه لمراجع الحسابات الخارجي   المناسبة المساعدة قدمت للشركة  التنفيذية أن اإلدارة من التأكد •

 المعلومات إلى الوصول أو  المراجعة  نطاق على قيود أي ذلك في بما ، المراجعة  عمل سياق في صعوبات

 .المطلوبة

 .  الداخلية الرقابة إجراءات لفاعلية السنوية  المراجعة  ونتائج آليةرابعاً   :  –

 الداخلية الرقابة وضنننننننع لتقييم  المراجعة  لجنة قبل من والمعتمدة السننننننننوية  المراجعة  خطة بتنفيذ  الداخلية  المراجعة  إدارة تقوم

سات و اإلجراءات ، المخاطر، التنظيمي، الهيكل  الرقابية، البيئة تقييم التركيز على مع المطبقة سيا  المعلومات، ونظم المهام، فصل ال

 الداخلية الرقابة وكفاءة أنظمة فاعلية مدى للتأكد من فحصها بهدف مراجعتها   المخطط لألنشطة عشوائية عينات أخذ خالل من وذلك

 .العام خالل الرقابة الداخلية إجراءات وكفاءة فاعلية عن معقولة تأكيدات على والحصول والمطبقة، المصممة

م، للتأكد من سننالمة وعدالة التقارير  2020 المالي القوائم المالية الربع سنننوية والختامية لعام ة ومناقشننةقامت لجنة المراجعة  بدراسنن

 .اإلدارة في هذا الخصوصالمالية واستيفائها للمتطلبات وفقاً للمعايير المحاسبية المتعارف عليها ومن ثم رفع توصياتها لمجلس 

م بدراسننننة أنظمة الرقابة الداخلية والمالية بالشننننركة وفاعليتها من خالل تقارير المراجعة 2020كذلك قامت اللجنة خالل العام المالي 

نة الداخلية والمالحظات الواردة في سجل المخاطر، باإلضافة الى مالحظات المراجع الخارجي للشركة، وفي ضوء ذلك الحظت اللج

 بعض من أوجه القصور في أنظمة الرقابة الداخلية وسالمتها، منها ما يلي:

 عدم تطوير وتحديث بعض السياسات في الشركة وبشكل خاص السياسات المالية المتعلقة بالمشتريات والمبيعات والتسويق. -1

 التأخر في إعداد التسويات البنكية، وكذلك عدم تنفيذها بشكل صحيح -2

،  وعدم تحديث (Segregation of duties)ح بين الواجبات لبعض الوظائف )الفصل في المهام( عدم وجود فصل واض -3

 بعض األوصاف الوظيفية وفق أفضل الممارسات المتبعة في ذلك.

وجود أخطاء في تسنننننننجيل بعض القيود المحاسنننننننبية أو التأخر في تسنننننننجيلها، والتأخر في إجراء المطابقات والتسنننننننويات   -4

 حسابات في النظام المحاسبي للشركة وعدم تنفيذها أوالً بأول.الضرورية لبعض ال

 التأخر في إجراء مطابقة أرصدة العمالء والموردين للشركة، وعدم تنفيذها باستمرار وبشكل دوري. -5

  للعامللشنننننننركة والذي بدأت الشنننننننركة بتطبيقه من الربع الثاني  (IT)مالحظات على فعالية الرقابة على النظام المحاسنننننننبي  -6

 .م  2019

م رفعت اللجنة توصننية لمجلس اإلدارة بضننرورة إنشنناء لجنة إلدارة المخاطر في الشننركة اسننتناداً 2020خالل الربع األول من العام 

إلى الئحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية والتي تحث على إنشاء لجنة مستقلة إلدارة مخاطر الشركة بخالف لجنة 

لمادة اسننترشننادية إال أن احتياجات الشننركة الحالية وطبيعة أعمالها وأنشننطتها ووجود عدد من المخاطر المتعلقة المراجعة، وإن كانت ا

بالشركة سواء داخلياً أو خارجياً،  تتطلب وجود مثل هذه اللجنة التي ستساعد في االشراف على واعتماد ورصد جميع الجوانب التي 

تشننننننغيلية والمتطلبات التنظيمية والقانونية، إضننننننافة إلى ما الحظته اللجنة من ضننننننعف في تتعلق بامتثال الشننننننركة إلطار المخاطر ال



 

    
F        

 4من  3الصفحة                                                             Mubarak-أمانة سر لجنة المراجعة 

 م 28/03/2021التاريخ : 

شاء لجنة  ضوابط الرقابية الموضوعة لتفادي هذه المخاطر أو التأخر في تطبيقها، وقد وافق مجلس اإلدارة على هذه التوصية وتم إن ال

 إلدارة المخاطر في الشركة.

( تم اكتشننننناف شنننننبهة عمليات اختالس من قبل مسنننننئول بقطاع الشنننننئون المالية  ٢٠٢٠يوليو  ٢٢ه )الموافق  ١٤٤١ذوالحجة  ١في 

مليون لاير دون  34,2)بحسننننب التحقيقات األولية في حينه(، تمثلت في صننننرف مبالم مالية من خالل شننننيكات وحواالت بنكية بقيمة 

م  ٢٠٢٠م وحتى الربع األول من عام  ٢٠١٧ترة من مسننننوغات نظامية لجهات ال تربطها عالقة تعاقدية مع الشننننركة وذلك خالل الف

ولم يتم قيد األثر المالي في سجالت الشركة خالل تلك الفترات بطريقة نظامية، تم تعيين شركة قانونية لمباشرة القضية وكذلك مكتب 

النظامية ضد المعنيين بذلك، محاسب قانوني مرخص لمراجعة هذه العمليات وإصدار تقرير تم رفعه للجهات األمنية ألخذ االجراءات 

كما قامت الشركة بتعيين شركة متخصصة في عمليات التدقيق الداخلي وقضايا االحتيال لالشتراك في إجراءات التحقيق وفحص كافة 

المبالم وآلية العمليات المالية التي تمت خالل السنوات السابقة  للتأكد من عدم وجود حاالت مماثلة إضافة إلى تحديد األثر المالي لتلك 

معالجتها بطريقة نظامية بالتنسيق مع المراجع الخارجي للحسابات، عطفاً على تحديد أوجه القصور والضعف في نظام الرقابة المالي 

 وتقديم التوصيات المناسبة لمعالجة ذلك وتفادي أي مخاطر محتملة في المستقبل.

رير الصنننادر منه ال يوجد مبالم أخرى قد صنننرفت دون مسنننوغات نظامية أو بناًء على أعمال الفحص التي قام بها االسنننتشننناري والتق

مليون لاير المشار إليه أعاله، كما تم معالجة األثر المالي لهذه  34,2بخالف مبلم صادرة لجهات التربطها عالقة تعاقدية مع الشركة 

 م.2020ديسمبر  31المبالم في القوائم المالية للسنة المنتهية في 

جنة على قيامها بعقد االجتماعات الدورية مع المراجع الخارجي للحسنابات وإدارة المراجعة الداخلية )بما في ذلك االسنتشناري تؤكد الل

المعين لتنفيذ أعمال المراجعة الداخلية( وكذلك اإلدارة التنفيذية بهدف مناقشنننننننة كافة المسنننننننائل والمالحظات التي يثيرها المراجع 

اخلية، والعمل على تنفيذ التوصيات الصادرة في هذا الشأن ومتابعتها مع اإلدارة التنفيذية بشكل دوري للتأكد الخارجي أو المراجعة الد

 لتصحيح أي مالحظات والرفع للمجلس بأي توصيات أو مسائل ترى ضرورة اإلحاطة بها. تطبيق الخطط الموضوعةمن 

ات والتوجيهات المتعلقة بتحسنننين جودة نظم الرقابة الداخلية والرفع م على إصننندار القرار2020كما عمل مجلس اإلدارة خالل العام  

و تحديث األوصاف  من فاعليتها، ومتابعة تنفيذها مع اإلدارة التنفيذية، بما في ذلك تطوير وتحديث السياسات ومراجعتها بشكل دوري

الرقابية وتكامل ، وتعيين االسننتشنناريين المختصننين لتحديد جوانب الضننعف ومعالجة الثغرات والعمل على تحسننين الضننوابط الوظيفية 

 األنظمة المالية والتقنية.

ود اإلشارة إلى أن مراجع الحسابات للشركة يقوم بتخطيط وتنفيذ أعمال المراجعة وعليه أصدر رأي بأن القوائم المالية المرفقة تظهر ن

وتدفقاتها النقدية للسنننة المنتهية ،وأدائها المالي  ٢٠٢٠ديسننمبر  ٣١بعدل، من كافة النواحي الجوهرية، المركز المالي للشننركة كما في 

دة في ذلك التاريخ وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السنننعودية، والمعايير واإلصننندارات األخرى المعتم

رأي المتحفظ في تقرير المراجع من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين باستثناء التأثيرات المحتملة لألمر الموضح في قسم أساس ال

سوية  شير إلى تضمن حساب المصاريف مستحقة الدفع والمطلوبات المتداولة األخرى رصيد حساب مبالم محصلة تحت الت والذي ي

)أ( حول  6-34مليون لاير سننننعودي(. كما هو مبين في إيضننننا   27,4: 2019مليون لاير سننننعودي ) 27,4)"الحسنننناب"( والبالم 

سننعودي قام بها موظف سننابق والتي تم توجيهها من لاير مليون  25,7لية، اكتشننفت إدارة الشننركة عمليات اختالس بمبلم القوائم الما

. يوجد هناك صنعوبة في تتبع معامالت أخرى ضنمن هذا 2020ديسنمبر  31خالل هذا الحسناب، وقد تم عكس هذه العمليات كما في 

نظرا لًعدم توفر أدلة مناسننننبة، وكذلك  2020ديسننننمبر  31ا الحسنننناب كما في الحسنننناب، وبالتالي لم يتم التأكد من صننننحة رصننننيد هذ
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الحصول على أدلة مراجعة كافية للوصول إلى قناعة فيما يتعلق بتأكيدات وجود هذا الحساب وصحة تسجيله. وبالتالي، لم يتم التمكن 

 .2020ديسمبر  31المالية كما في  من تحديد التعديالت الضرورية، إن وجدت، على هذا الحساب وأثرها على القوائم

وتؤكد الشركة بانها مستمرة فى جهودها بالتنسيق مع مراجع الحسابات لتسوية هذا الحساب، وتتوقع أن يكون لهذه التسوية أثراً إيجابياً 

 على نتائج الشركة مستقبالً.

 عملية ألن وذلك الداخلية إلجراءات الرقابة تتم التي والتقييم الفحص عمليات شننننمولية على مطلق بشننننكل التأكيد يمكن ال أنه ننوه كما

 .  أعاله إليه مشار هو كما عشوائية عينات أخذ إلى تستند جوهرها في  المراجعة

 في أكثر فاعلية و كفاءة لضمان المراجعة الداخلية إدارة وفريق اللجنة قبل من مستمرة والتطوير التحسين جهود فإن ولذلك

 .الداخلية  الرقابة و إجراءات عمليات متابعة آلية

 

 وتقبوا خالص الشكر و التقدير ،،،

 

 رئيس لجنة المراجعة                                                           

 

 أحمد بن عبدالرحمن المحسن                                                           
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شركة ارنست ویونغ وشركاھم (محاسبون قانونیون)
تضامنیةشركة 

المركز الرئیس
الدور الرابع عشر –برج الفیصلیة 

طریق الملك فھد
٢٧٣٢ص.ب: 
١١٤٦١الریاض 

المملكة العربیة السعودیة

تقریر المراجع المستقل 
المساھمین في شركة الغاز والتصنیع األھلیة  السادة إلى

(شركة مساھمة سعودیة) 

الرأي المتحفظ
لشركة الغاز والتصنیع األھلیة (شركة مساھمة سعودیة) ("الشركة")، والتي تشتمل على قائمة المرفقة لقد راجعنا القوائم المالیة 

، وقائمة الدخل الشامل وقائمة التغیرات في حقوق الملكیة وقائمة التدفقات النقدیة للسنة ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١المركز المالي كما في 
المنتھیة في ذلك التاریخ، واإلیضاحات المرفقة بالقوائم المالیة، بما في ذلك ملخص للسیاسات المحاسبیة الھامة.

محتملة لألمر الموضح في قسم أساس الرأي المتحفظ في تقریرنا، أن القوائم المالیة المرفقة تظھر في رأینا، باستثناء التأثیرات ال
، وأدائھا المالي وتدفقاتھا النقدیة للسنة المنتھیة ٢٠٢٠دیسمبر    ٣١بعدل، من كافة النواحي الجوھریة، المركز المالي للشركة كما في 

ریر المالي المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة، والمعاییر واإلصدارات األخرى المعتمدة في ذلك التاریخ وفقاً للمعاییر الدولیة للتق
من الھیئة السعودیة للمحاسبین القانونیین.

أساس الرأي المتحفظ 
یتضمن حساب المصاریف مستحقة الدفع والمطلوبات المتداولة األخرى رصید حساب مبالغ محصلة تحت التسویة ("الحساب")  

، حول القوائم المالیة (أ)٦-٣٤ملیون لایر سعودي). كما ھو مبین في إیضاح  ٢٧٫٤: ٢٠١٩ملیون لایر سعودي ( ٢٧٫٤بالغ وال
ملیون لایر سعودي قام بھا موظف سابق والتي تم توجیھھا من خالل ھذا  ٢٥٫٧اكتشفت إدارة الشركة عملیات اختالس بمبلغ 

. یوجد ھناك صعوبة في تتبع معامالت أخرى ضمن ھذا الحساب، ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١في الحساب، وقد تم عكس ھذه العملیات كما 
نظرًا لعدم توفر أدلة مناسبة. لم نتمكن من الحصول   ٢٠٢٠دیسمبر    ٣١وبالتالي ال یمكن التأكد من صحة رصید ھذا الحساب كما في  

الحساب وصحة تسجیلھ. وبالتالي، لم نتمكن من تحدید  على أدلة مراجعة كافیة للوصول إلى قناعة فیما یتعلق بتأكیدات وجود ھذا
 التعدیالت الضروریة، إن وجدت، على ھذا الحساب وأثرھا على ھذه القوائم المالیة.

 تمت مراجعتنا وفقاً للمعاییر الدولیة للمراجعة المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة. إن مسؤولیتنا بموجب تلك المعاییر تم توضیحھا
قسم مسؤولیات المراجع حول مراجعة القوائم المالیة في تقریرنا. إننا مستقلون عن الشركة وفقا لقواعد سلوك وآداب المھنة  في 

لتلك  المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة ذات الصلة بمراجعتنا للقوائم المالیة. كما أننا التزمنا بمسؤولیاتنا األخالقیة األخرى وفقاً 
تقادنا أن أدلة المراجعة التي حصلنا علیھا كافیة ومالئمة لتوفیر أساس إلبداء رأینا المتحفظ.القواعد. باع

أمور أخرى
 تلكحول  مطلقاً  من قبل مراجع آخر، والذي أبدى رأیاً  ٢٠١٩دیسمبر  ٣١تمت مراجعة القوائم المالیة للشركة للسنة المنتھیة في 

).٢٠٢٠أبریل  ١الموافق ھـ (١٤٤١شعبان  ٨القوائم المالیة بتاریخ 



تقریر المراجع المستقل 
المساھمین في شركة الغاز والتصنیع األھلیة السادة إلى 

(تتمة)   -(شركة مساھمة سعودیة) 

األمور الرئیسة للمراجعة  
للمراجعة ھي تلك األمور التي كانت، بحسب حكمنا المھني، لھا األھمیة البالغة عند مراجعتنا للقوائم المالیة للفترة إن األمور الرئیسة  

الحالیة. وقد تم تناول ھذه األمور في سیاق مراجعتنا للقوائم المالیة ككل، وعند تكوین رأینا حولھا، وال نقدم رأیًا منفصًال في تلك 
كل أمر من األمور الرئیسة للمراجعة وكیفیة معالجتھ.األمور. فیما یلي وصف ل

لقد التزمنا بمسؤولیاتنا التي تم توضیحھا في قسم مسؤولیات المراجع حول مراجعة القوائم المالیة في تقریرنا، بما في ذلك ما یتعلق 
لمخاطر وجود تحریفات جوھریة في القوائم المالیة. بھذه األمور. علیھ، شملت مراجعتنا القیام بإجراءات صممت للرد على تقویمنا 

یة إن نتائج إجراءات مراجعتنا، بما في ذلك اإلجراءات المتبعة لمعالجة األمور أدناه، توفر أساًسا لرأینا في المراجعة عن القوائم المال
المرفقة.

كیفیة معالجة ھذا األمر أثناء مراجعتنا األمر الرئیس للمراجعة  

المبالغ المحصلة تحت التسویة حساب 
 والمطلوبات الدفع المصاریف المستحقة تضمن ت

حساب مبالغ محصلة تحت التسویة    األخرى  المتداولة 
كما   ملیون لایر سعودي ٢٧٫٤قدره  ("الحساب")

ملیون لایر   ٢٧٫٤:  ٢٠١٩(  ٢٠٢٠دیسمبر    ٣١في  
ملیون لایر  ١٨٫٥: ٢٠١٩ینایر  ١سعودي؛ و

سعودي).

  متنوعین   عمالءمن  یمثل ھذا الحساب دفعات مستلمة  
ومعامالت  خزانات الغاز ومنتجات أخرىلشراء 
.أخرى

  ا كما تم اإلفصاح عنھاختالس (عملیات  ت حدثأیضاً، 
  ا توجیھھتم ي تال )، و)أ( ٦-٣٤بالكامل في اإلیضاح 

من خالل ھذا الحساب إلى جانب حسابات أخرى، 
  ة ملیون لایر سعودي غیر متعلق ١٫٧والذي یشمل 
بھذا الحساب. 

ألن ھذا  ، یعتبر ھذا من األمور الرئیسة للمراجعة
من التحریف   عالیة الحساب عرضة لمخاطر 
" وفًقا  مخاطر مھمةالجوھري أو الذي نعتبره "

(المعدل)، تحدید   ٣١٥لمعیار المحاسبة الدولي 
مخاطر التحریف الجوھري وتقییمھا من خالل فھم  
المنشأة وبیئتھا، والتحفظ المصاحب لتقریرنا، كما  

ھو مبین في "أساس الرأي المتحفظ". 

(أ) بشأن التعدیالت  ٦-٣٤ب و -١٩انظر اإلیضاح 
واإلفصاحات ذات الصلة. 

أخرى، ما  إجراءاتتضمنت إجراءات المراجعة التي قمنا بھا، من بین 
یلي:

.الحصول على فھم وتحلیل طبیعة المعاملة المسجلة في ھذا الحساب

على التي تم تسجیلھا القیود المحاسبیة أساس  نا الحصول علىطلب
ذات الصلة. المؤیدةواألدلة ھذا الحساب 

 الصلة المدرجة في القوائم المالیة.تقییم اإلفصاحات ذات

 على النحو المشار إلیھ في قسم "أساس  متحفظاً  أصدرنا رأیاً لقد
الرأي المتحفظ" في تقریرنا.



تقریر المراجع المستقل 
المساھمین في شركة الغاز والتصنیع األھلیة السادة إلى 

(تتمة)   -(شركة مساھمة سعودیة) 

(تتمة)  -للمراجعة  األمور الرئیسة 

كیفیة معالجة ھذا األمر أثناء مراجعتنا األمر الرئیس للمراجعة 
تصنیف وتقییم الموجودات المالیة 

لدى الشركة  یوجد ، ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١كما في 
ملیون لایر  ٩٧٤٬٦موجودات مالیة قدرھا 

ملیون لایر سعودي)،   ٩٥٦٫٦: ٢٠١٩سعودي (
كاستثمار بالقیمة العادلة  سابقًا والتي تم تصنیفھا 

من خالل الدخل الشامل اآلخر. 

ھذه االستثمارات صكوك وأسھم لمنشآت غیر    تمثل
أوراق   افظ متداولة وصنادیق عامة ومقفلة ومح

مالیة متداولة. 

 األسسخالل السنة، قامت اإلدارة بإعادة تقییم  
بتصنیف ھذه االستثمارات وفًقا للمعیار   المتعلقة 

األدوات المالیة.   - ٩الدولي للتقریر المالي 

من األمور الرئیسة للمراجعة،  لقد اعتبرنا ھذا 
تقییم   ومدى صعوبةنظًرا ألھمیة رصید االستثمار 

في المنشآت غیر المتداولة.  االستثمارات 

بشأن السیاسة المحاسبیة   ٨-٢-٢انظر اإلیضاح 
(ب) بشأن اإلفصاحات ذات  ٦-٣٤و  ٩واإلیضاح 

الصلة. 

أخرى، ما یلي:  جراءاتإتضمنت إجراءات المراجعة التي قمنا بھا، من بین  

 مراجعة وإعادة تقییم عملیات تقییم اإلدارة لتصنیف االستثمارات بما
.٩یتماشى مع المعیار الدولي للتقریر المالي 

تقییم كفاءة وقدرات وموضوعیة المقیم المھني المستقل.

 تلك االستثمارات الشركة في الحصول على تأكید مباشر لملكیة
ومراجعة مستندات الملكیة المتعلقة باالستثمارات في المنشآت غیر 

المتداولة.

 المستخدمة من قبل المقیم المھني المستقل لتقدیر تحدید منھجیة التقییم
القیمة العادلة لالستثمار؛ الذي تم إجراؤه من قبل فریق التقییم لدینا.

 التحقق، على أساس العینة، من مدى دقة ومعقولیة البیانات المدخلة
ومطابقتھا مع  المقدمة من اإلدارة إلى المقیم المھني المستقل، و

.المستندات المؤیدة

 مراجعة أساس التعدیل الذي أجرتھ اإلدارة فیما یتعلق بإعادة تصنیف
االستثمارات بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر إلى 

 ١٦٩٫١االستثمارات بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة بمبلغ 
(ب)).   ٦-٣٤(إیضاح    ٢٠١٩دیسمبر    ٣١ملیون لایر سعودي كما في  

 .تقییم اإلفصاحات ذات الصلة المدرجة في القوائم المالیة



تقریر المراجع المستقل 
المساھمین في شركة الغاز والتصنیع األھلیة السادة إلى 

(تتمة)   -(شركة مساھمة سعودیة) 

٢٠٢٠المعلومات األخرى الواردة في التقریر السنوي للشركة لعام 
، فیما عدا القوائم المالیة وتقریر مراجع ٢٠٢٠ لعام المعلومات الواردة في التقریر السنوي للشركةتشتمل المعلومات األخرى على 

 لعام  الحسابات. إن اإلدارة ھي المسؤولة عن المعلومات األخرى في تقریرھا السنوي. ومن المتوقع أن یكون التقریر السنوي للشركة
.متوفر لنا بعد تاریخ تقریر مراجع الحسابات ٢٠٢٠

ال یغطي رأینا حول القوائم المالیة تلك المعلومات األخرى، ولن ُنبدي أي شكل من أشكال االستنتاج التأكیدي حولھا.

وبخصوص مراجعتنا للقوائم المالیة، فإن مسؤولیتنا ھي قراءة المعلومات األخرى المشار إلیھا أعاله عندما تكون متاحة، وعند القیام 
الحسبان فیما إذا كانت المعلومات األخرى غیر متسقة بشكل جوھري مع القوائم المالیة، أو مع المعرفة التي بذلك، یتم األخذ في 

حصلنا علیھا خالل المراجعة، أو یظھر بطریقة أخرى أنھا محرفة بشكل جوھري. 

، إذا تبین لنا وجود تحریف جوھري، نكون مطالبین باإلبالغ عن األمر للمكلفین ٢٠٢٠ لعام وعندما نقرأ التقریر السنوي للشركة
بالحوكمة. 

مسؤولیات اإلدارة والمكلفین بالحوكمة حول القوائم المالیة 
لمملكة العربیة إن اإلدارة مسؤولة عن إعداد القوائم المالیة وعرضھا بشكل عادل وفقًا للمعاییر الدولیة للتقریر المالي المعتمدة في ا

السعودیة، والمعاییر واإلصدارات األخرى المعتمدة من الھیئة السعودیة للمحاسبین القانونیین وأحكام نظام الشركات والنظام األساسي 
للشركة، وعن الرقابة الداخلیة التي تراھا اإلدارة ضروریة إلعداد قوائم مالیة خالیة من تحریٍف جوھري ناتج عن غش أو خطأ.

د إعداد القوائم المالیة، فإن اإلدارة مسؤولة عن تقویم مقدرة الشركة على االستمرار في العمل وفقاً لمبدأ االستمراریة واإلفصاح، عن
حسبما ھو مالئم، عن األمور ذات العالقة بمبدأ االستمراریة، وتطبیق مبدأ االستمراریة في المحاسبة، ما لم تكن ھناك نیة لدى 

لشركة أو إیقاف عملیاتھا، أو لیس ھناك خیار مالئم بخالف ذلك.اإلدارة لتصفیة ا

إن المكلفین بالحوكمة مسؤولون عن اإلشراف على عملیة إعداد التقریر المالي في الشركة.

مسؤولیات المراجع حول مراجعة القوائم المالیة 
المالیة ككل خالیة من تحریٍف جوھري ناتج عن غش أو خطأ، تتمثل أھدافنا في الحصول على تأكید معقول فیما إذا كانت القوائم 

وإصدار تقریر المراجع الذي یتضمن رأینا. إن التأكید المعقول ھو مستوى عاٍل من التأكید، إال أنھ لیس ضمانًا على أن المراجعة 
دیة ستكشف دائمًا عن تحریف جوھري موجود.  التي تم القیام بھا وفقًا للمعاییر الدولیة للمراجعة المعتمدة في المملكة العربیة السعو

یمكن أن تنشأ التحریفات عن غش أو خطأ، وُتَعد جوھریة، بمفردھا أو في مجموعھا، إذا كان بشكل معقول یمكن توقع أنھا ستؤثر 
على القرارات االقتصادیة التي یتخذھا المستخدمون بناًء على ھذه القوائم المالیة.



المراجع المستقل تقریر 
المساھمین في شركة الغاز والتصنیع األھلیة السادة إلى 

(تتمة)   -(شركة مساھمة سعودیة) 

(تتمة)  -مسؤولیات المراجع حول مراجعة القوائم المالیة  
الحكم المھني ونحافظ على وكجزء من المراجعة وفقاً للمعاییر الدولیة للمراجعة المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة، فإننا نمارس 

:نزعة الشك المھني خالل المراجعة. كما نقوم بـ

 تحدید وتقویم مخاطر التحریفات الجوھریة في القوائم المالیة سواء كانت ناتجة عن غش أو خطأ، وتصمیم وتنفیذ إجراءات
إلبداء رأینا. ویعد خطر عدم  مراجعة لمواجھة تلك المخاطر، والحصول على أدلة مراجعة كافیة ومالئمة لتوفیر أساس

اكتشاف تحریف جوھري ناتج عن غش أعلى من الخطر الناتج عن خطأ، ألن الغش قد ینطوي على تواطؤ أو تزویر أو 
.حذف متعمد أو إفادات مضللة أو تجاوز إلجراءات الرقابة الداخلیة

إجراءات مراجعة مالئمة وفقاً للظروف، ولیس لحصول على فھم للرقابة الداخلیة ذات الصلة بالمراجعة، من أجل تصمیم  ا
.بغرض إبداء رأي حول فاعلیة الرقابة الداخلیة للشركة

 تقویم مدى مالئمة السیاسات المحاسبیة المستخدمة، ومدى معقولیة التقدیرات المحاسبیة واإلفصاحات ذات العالقة التي
.قامت بھا اإلدارة

 اإلدارة لمبدأ االستمراریة في المحاسبة، واستنادًا إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول علیھا، استنتاج مدى مالئمة تطبیق
فیما إذا كان ھناك عدم تأكد جوھري یتعلق بأحداث أو ظروف قد تثیر شكًا كبیرًا حول قدرة الشركة على االستمرار في 

د جوھري، یتعین علینا لفت االنتباه في تقریرنا إلى اإلفصاحات العمل وفقاً لمبدأ االستمراریة. وإذا ما تبین لنا وجود عدم تأك
ذات العالقة الواردة في القوائم المالیة، أو إذا كانت تلك اإلفصاحات غیر كافیة، عندھا یتم تعدیل رأینا. تستند استنتاجاتنا 

فإن األحداث أو الظروف المستقبلیة   إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول علیھا حتى تاریخ تقریرنا حول المراجعة. ومع ذلك،
.قد تؤدي إلى توقف الشركة عن االستمرار في أعمالھا كمنشأة مستمرة

 تقویم العرض العام، وھیكل ومحتوى القوائم المالیة، بما في ذلك اإلفصاحات، وما إذا كانت القوائم المالیة تعبر عن
.عرضاً عادالالمعامالت واألحداث التي تمثلھا بطریقة تحقق 

بالنطاق والتوقیت المخطط للمراجعة والنتائج الھامة للمراجعة، بما في ذلك  -من بین أمور أخرى  -نقوم بإبالغ المكلفین بالحوكمة 
.أي أوجھ قصور ھامة في الرقابة الداخلیة تم اكتشافھا خالل مراجعتنا 

بأننا التزمنا بالمتطلبات األخالقیة ذات الصلة المتعلقة باالستقاللیة، ونبلغھم بجمیع كما أننا نقوم بتزوید المكلفین بالحوكمة ببیان یفید 
.العالقات واألمور األخرى، التي قد یعتقد تأثیرھا بشكل معقول على استقاللنا، وتقدیم ضوابط االلتزام ذات العالقة، إذا تطلب ذلك




