!ﺤﺘﻮي 'ﺬا اﻟﻤﺮﻓﻖ ﻋ 0ﻣﺮﻓﻘﺎت
> اﻟﻤﺮﺷﺤ ? @
> ﻣﺮاﺟ BاﻟﺤﺴﺎEﺎت ﻟﻠGHﻛﺔ ﻣﻦ ﺑ ? @
 .1اﻟﺘﺼ98ﺖ ﻋ 0ﺗﻌﯿ ? @
> ﺑﻨﺎ ء ﻋ 0ﺗﻮﺻQﺔ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ ،وذﻟﻚ ﻟﻔﺤﺺ وﻣﺮاﺟﻌﺔ
C
@
وﺗﺪﻗﯿﻖ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟQﺔ ﻟﻠ]^ ـﻊ )اﻷول واﻟﺜﺎ  eCواﻟﺜﺎﻟﺚ( واﻟﺴﻨﻮي ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎ ،2020 iCواﻟ]^ ـﻊ اﻷول ﻣﻦ ﻋﺎم 2021م
m
وﺗﺤﺪlﺪ اﺗﻌﺎﺑﮭﻢ.
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ﺗﺼo8ﺖ ﻋp 0ﺸﻜsﻞ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ وﺗﺤﺪ!ﺪ ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ وﺿﻮاEﻂ ﻋﻤﻠﻬﺎ وﻣxﺎﻓyت أﻋﻀﺎﺋﻬﺎ ﻟﻠﺪورة اﻟﺠﺪ!ﺪة
اﺑﺘﺪاًء ﻣﻦ ﺗﺎرoـ ـﺦ ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﺠﻤﻌsﺔ )2020É05/03م( وﺣ ÖÜاﻧﺘﻬﺎء اﻟﺪورة @  àCﺗﺎرoـ ـﺦ )2023É03É25م(
ﻋﻠﻤâﺎ أن اﻟﻤﺮﺷﺤ ? @
> )اﻟﻤﺮﻓﻘﺔ ﺳ?'åﻢ اﻟﺬاﺗsﺔ( 'ﻢ:
اﻷﺳﺘﺎذ Éﺣﻤﻮد ﺑﻦ ﻋêﺪ ëاﻟﺘo8ﺠﺮي.
اﻷﺳﺘﺎذ Éﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ ﺳﻠsﻤﺎن اﻟﺴﻠsﻤﺎن
اﻷﺳﺘﺎذ Éاﺣﺴﺎن اﻣﺎن  ëﻣﺨﺪوم
اﻷﺳﺘﺎذ Éﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ ﺳﺎﻟﻢ اﻟﺮوïﺲ

ﻣرﻓﻘﺎت اﻟﺑﻧد اﻟﺧﺎﻣس

اﻟﺗﺻوﯾت ﻋﻠﻰ ﺗﻌﯾﯾن ﻣراﺟﻌﻲ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت ﻟﻠﺷرﻛﺔ ﻣن ﺑﯾن اﻟﻣرﺷﺣﯾن ﺑﻧﺎ ء ﻋﻠﻰ ﺗوﺻﯾﺔ ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ ،وذﻟك ﻟﻔﺣص وﻣراﺟﻌﺔ
وﺗدﻗﯾق اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠرﺑﻊ )اﻷول واﻟﺛﺎﻧﻲ واﻟﺛﺎﻟث( واﻟﺳﻧوي ﻣن اﻟﻌﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ  ،2020واﻟرﺑﻊ اﻷول ﻣن ﻋﺎم 2021م وﺗﺣدﯾد
أﺗﻌﺎﺑﮭم .

2020/ 02 / 03م
إلى

معالي الرئيس وسعادة أعضاء مجلس اإلدارة

من

رئيس لجنة المراجعة
المراجعون الخارجيون للقوائم المالية للشركة للعام 2020م والربع األول من العام 2021م

أفيدكم بأن لجنة المراجعة طلبت من إدارة الشركة الحصول على عروض من مكاتب المحاسبين الخارجيين
المرخصين لمراجعة أعمال الشركة للربع الثاني والثالث والرابع للعام المالي 2020م والقوائم المالية
السنوية للعام 2020م باإلضافة للربع األول من العام المالي 2021م ،مع الحرص على دعوة المكاتب
المعروفة من ذوي الخبرة والكفاءة .وقد تم استالم عروض من المكاتب التالية:
 .1برايس ووترهاووس كوبرز  PwC /وبلغت قيمة العرض  1,540,000لاير .على أن يكون
المراجع المشترك أحد شركات المراجعة الكبرى أو المراجع السابق للعام 2019م .ومبلغ
 1,650,000لاير إذا لم يكن المراجع المشترك أحد مكاتب المراجعة الكبرى.
 .2مكتب الفوزان وشركاه  KPMG /وبلغت قيمة العرض  1,750,000لاير .على أن يكون المراجع
المشترك أحد شركات المراجعة الكبرى ،ومبلغ  2,700,000لاير إذا لم يكن المراجع المشترك
أحد مكاتب المراجعة الكبرى.
 .3مكتب العظم والسديري  Croweوبلغت قيمة العرض  960,000لاير.
 .4مكتب بيكر تيلي  Bekertillyوبلغت قيمة العرض  460,000لاير.
علما ً بأنه قد اعتذر مكتب إرنست ويونغ Ernst & Young /عن تقديم العرض .ولم يتم طلب عرض من
مكتب الدكتور محمد العمري  BDOوذلك إلنهائه خمس سنوات في مراجعة حسابات الشركة.
وقد قامت لجنة المراجعة بتحليل ودراسة تلك العروض المستلمة ،مع األخذ في االعتبار أن الفترة المقبلة
ستقوم الشركة بتطبيق بعض المتطلبات النظامية مثل  IFRS17فيتطلب األمر إلى وجود مكاتب لها خبرة
قوية في هذه المتطلبات ،فقد رأت اللجنة التفاوض مع مكتبي برايس وترهاووس كوبرز  PwC /ومكتب
الفوزان وشركاه  KPMG /لألسباب التالية:

1

 .1أسباب اختيار مكتب برايس وترهاووس كوبرز : PwC /
خبرته الطويلة في تدقيق حسابات الشركات وباألخص البنوك وشركات التأمين ،باالضافه لخبرته
السابقة بمراجعه حسابات الشركة من العام 2009م وحتى العام 2013م وكذلك العام 2016م
حتى العام 2019م.
حرص المكتب على التواجد لمراجعة شركات التأمين الكبرى في المنطقة واستعدادهم بفريق عمل
متخصص بأعمال التأمين.
يعتبر عرضهم المالي النهائي بعد التفاوض مناسب بمبلغ  1,300,000لاير بشرط أن يكون
المراجع المشترك أحد شركات المراجعة الكبرى.
 .2أسباب اختيار مكتب الفوزان و شركاه : KPMG /
خبرته الطويلة في تدقيق حسابات الشركات وباألخص البنوك وشركات التأمين ،باإلضافة لخبرته
السابقة بمراجعة حسابات الشركة إلى العام 2014م .
حرص المكتب على التواجد لمراجعة شركات التأمين الكبرى في المنطقة واستعدادهم بفريق عمل
متخصص بأعمال التأمين.
يعتبر عرضهم المالي النهائي بعد التفاوض مناسب بمبلغ  1,650,000لاير بشرط أن يكون
المراجع المشترك أحد شركات المراجعة الكبرى.
لضمان إستمرار مكتب من مكاتب المراجعة الكبار مراجعا ً ألعمال الشركة نظرا ً ألن مكتب برايس
وترهاوس كوبرز سيكون العام القادم هو العام األخير له حسب األنظمة المعمول بها.
وفي حال اختيار هذين المكتبين ستبلغ التكلفة النهائية ألعمال المراجعة بمبلغ إجمالي قدره
 2,950,000لاير.
وعليه ،تتقدم لجنة المراجعة بالتوصية لمجلس اإلدارة الموقر للموافقة على التعاقد مع مكتب برايس
وترهاووس كوبرز PwC /ومكتب الفوزان وشركاه  KPMG /لمراجعة القوائم المالية السنوية لعام
2020م وفحص القوائم األولية للربع الثاني والثالث والرابع من العام 2020م والربع األول من العام
2021م ،وذلك تمهيدا ً لعرض هذه التوصية على الجمعية العامة العتمادها.
رئيس لجنة المراجعة
تركي بن عبدالمحسن اللحيد
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ﻣرﻓﻘﺎت اﻟﺑﻧد اﻟﺳﺎﺑﻊ
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ﺗ ﺻ و ﯾ ت ﻋ ﻠ ﻰ ﺗ ﺷ ﻛ ﯾ ل ﻟ ﺟ ﻧ ﺔ ا ﻟ ﻣ ر ا ﺟ ﻌ ﺔ و ﺗ ﺣ د ﯾ د ﻣ ﮭ ﺎﻣ ﮭ ﺎ و ﺿ و ا ﺑ ط ﻋ ﻣ ﻠ ﮭ ﺎ و ﻣ ﻛ ﺎ ﻓ ﺂ ت أ ﻋ ﺿ ﺎ ﺋ ﮭ ﺎ ﻟ ﻠ د و ر ة ا ﻟ ﺟ د ﯾ د ة
اﺑﺗداًء ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ ﻣواﻓﻘﺔ اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ )2020/05/03م( وﺣﺗﻰ اﻧﺗﮭﺎء اﻟدورة ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ
)2023/03/25م( ﻋﻠﻣﺎ ً أن اﻟﻣرﺷﺣﯾن )اﻟﻣرﻓﻘﺔ ﺳﯾرھم اﻟذاﺗﯾﺔ( ھم:
اﻷ ﺳ ﺗ ﺎذ /ﺣ ﻣ و د ﺑن ﻋ ﺑ دﷲ اﻟﺗو ﯾﺟ ر ي .
ا ﻷ ﺳ ﺗ ﺎ ذ  /ﺧ ﺎ ﻟ د ﺑ ن ﺳ ﻠ ﯾ ﻣ ﺎن ا ﻟﺳ ﻠ ﯾ ﻣ ﺎن
ا ﻷ ﺳ ﺗ ﺎ ذ  /اﺣ ﺳ ﺎن اﻣ ﺎن ﷲ ﻣ ﺧ د و م
ا ﻷ ﺳ ﺗ ﺎ ذ  /ﺧ ﺎ ﻟ د ﺑ ن ﺳ ﺎ ﻟم ا ﻟر و ﯾ س

ﻧﻤﻮذج رﻗﻢ ) (1اﻟﺴﻴﺮة اﻟﺬاﺗﻴﺔ
 .1اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﻌﻀﻮ اﻟﻤﺮﺷﺢ
اﻻﺳﻢ

اﺣﺴﺎن ﺑﻦ اﻣﺎن ﷲ ﺑﻦ اﻣ+ن ﷲ ﻣﺨﺪوم

اﻟﺮ ﺑﺎﻋﻲ
اﻟﺠﻨﺴﻴ ـﺔ

ﺳﻌﻮدي

23/07/1974

ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻤﻴﻼد

 .2اﻟﻤﺆﻫﻼت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻟﻠﻌﻀﻮ اﻟﻤﺮﺷﺢ

م

اﻟﻤﺆﻫﻞ

اﻟﺘﺨﺼﺺ

ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﻫﻞ

اﺳﻢ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺎﻧﺤﺔ

1

ﺑ5ﺎﻟﻮر8ﻮس

ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ

1997

ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳌﻠﻚ ﻓBﺪ ﻟﻠﺒDCول واﳌﻌﺎدن -
اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮJﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ

 .3اﻟﺨﺒﺮات اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻟﻠﻌﻀﻮ اﻟﻤﺮﺷﺢ
اﻟﻔﺘﺮة

ﻣﺠﺎﻻت اﻟﺨﺒﺮة

ﺣ NMاﻻن2019-

ﻣﻜﺘﺐ اﺣﺴﺎن ﺑﻦ اﻣﺎن ﷲ ﻣﺨﺪوم ﻟﻠﻤﺮاﺟﻌﺔ وﺗﺪﻗﻴﻖ اVUﺴﺎﺑﺎت

1998-2019

دﻳﻠﻮ8ﺖ آﻧﺪ ﺗﻮش

 .4اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻟﺲ إدارات ﺷﺮﻛﺎت ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ أﺧﺮى ) ﻣﺪرﺟﺔ أو ﻏﻴﺮ ﻣﺪرﺟﺔ ( أو أي ﺷﺮﻛﺔ أﺧﺮى أ ﻳﺎ ﻛﺎن ﺷﻜﻠﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ أو اﻟﻠﺠﺎن اﻟﻤﻨﺒﺜﻘﺔ ﻣﻨﻬﺎ
:
ﺻﻔﺔ اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ
م

اﺳﻢ اﻟﺸﺮﻛﺔ

اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺮﺋﻴﺲ

1

ﻻ ﻳﻮﺟﺪ

ﻻ ﻳﻮﺟﺪ

)ﺗﻨﻔﻴﺬي،ﻏﻴﺮ
ﺗﻨﻔﻴﺬي،

ﻣﺴﺘﻘﻞ(

ﻻ ﻳﻮﺟﺪ

ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ )ﺑﺼﻔﺘﺔ
اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ،ﻣﻤﺜﻞ ﻋﻦ
ﺷﺨﺼﻴﺔ اﻋﺘﺒﺎرﻳﺔ(

ﻻ ﻳﻮﺟﺪ

ﻋﻀﻮﻳﺔ
اﻟﻠﺠﺎن

ﻻ ﻳﻮﺟﺪ

اﻟﺸﻜﻞ

اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ

ﻻ ﻳﻮﺟﺪ

ﻧﻤﻮذج رﻗﻢ ) (1اﻟﺴﻴﺮة اﻟﺬاﺗﻴﺔ
 .1اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﻌﻀﻮ اﻟﻤﺮﺷﺢ
اﻻﺳﻢ

ﺧﺎﻟﺪ ﺳﺎﻟﻢ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺮو.ﺲ

اﻟﺮ ﺑﺎﻋﻲ
اﻟﺠﻨﺴﻴ ـﺔ

ﺳﻌﻮدي

1382/7/1

ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻤﻴﻼد

 .2اﻟﻤﺆﻫﻼت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻟﻠﻌﻀﻮ اﻟﻤﺮﺷﺢ

م

اﻟﻤﺆﻫﻞ

اﻟﺘﺨﺼﺺ

ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﻫﻞ

اﺳﻢ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺎﻧﺤﺔ

1

ﺑ7ﺎﻟﻮر9ﻮس

ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ

1984

ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳌﻠﻚ ﺳﻌﻮد

 .3اﻟﺨﺒﺮات اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻟﻠﻌﻀﻮ اﻟﻤﺮﺷﺢ
اﻟﻔﺘﺮة

ﻣﺠﺎﻻت اﻟﺨﺒﺮة

2011-2019

ﺷﺮﻛﮫ ﻣﻌﺎدن

2017-2019

ﺷﺮﻛﮫ ﻣﻌﺎدن وﻋﺪ اﻟﺸﻤﺎل ﻟﻠﻔﻮﺳﻔﺎت

2016-2019

ﺷﺮﻛﮫ ﻣﻌﺎدن ﻟﻠﻔﻮﺳﻔﺎت

2013-2016

ﺷﺮﻛﮫ ﻣﻌﺎدن ﻻﳌﻨﻴﻮم

2010-2019

اNMﺰ9ﺮﻩ QﺎﺑRﺘﺎل

 .4اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻟﺲ إدارات ﺷﺮﻛﺎت ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ أﺧﺮى ) ﻣﺪرﺟﺔ أو ﻏﻴﺮ ﻣﺪرﺟﺔ ( أو أي ﺷﺮﻛﺔ أﺧﺮى أ ﻳﺎ ﻛﺎن ﺷﻜﻠﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ أو اﻟﻠﺠﺎن اﻟﻤﻨﺒﺜﻘﺔ ﻣﻨﻬﺎ
:

ﺻﻔﺔ اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ
م

اﺳﻢ اﻟﺸﺮﻛﺔ

اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺮﺋﻴﺲ

1

ﻻ ﻳﻮﺟﺪ

ﻻ ﻳﻮﺟﺪ

)ﺗﻨﻔﻴﺬي،ﻏﻴﺮ
ﺗﻨﻔﻴﺬي،

ﻣﺴﺘﻘﻞ(

ﻻ ﻳﻮﺟﺪ

ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ )ﺑﺼﻔﺘﺔ
اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ،ﻣﻤﺜﻞ ﻋﻦ
ﺷﺨﺼﻴﺔ اﻋﺘﺒﺎرﻳﺔ(

ﻻ ﻳﻮﺟﺪ

ﻋﻀﻮﻳﺔ
اﻟﻠﺠﺎن

ﻻ ﻳﻮﺟﺪ

اﻟﺸﻜﻞ

اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ

ﻻ ﻳﻮﺟﺪ

