مرفقات البند احلادي عشر – الثاني والثالثون
التصويت على األعمال والعقود اليت سستم بني الشركة والشركات اليت ألعضاء
جملس اإلدارة مصلحة غري مباشرة فيها.
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إﱃ الﺴﺎدة /أﻋﻀﺎء ﳎﻠﺲ اﻹدارة
الﺸﺮﻛﺔ الﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ لﻠﺘﺄﻣﲔ

ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻛﻴد ﳏدود ﺣﻮل الﺘﺒﻠﻴﻎ اﳌﻘدم ﻣﻦ رﺋﻴﺲ ﳎﻠﺲ اﻹدارة
ﻗﻤﻨﺎ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ارﺗﺒﺎط ﻛﻴد ﳏدود ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ لﺘﺒﻠﻴﻎ اﳌﺮﻓﻖ لﻠﻤﻌﺎﻣﻼت ﻣﻊ اﻷﻃﺮاف ذوي الﻌﻼﻗﺔ لﻠﺴﻨﺔ اﳌﻨﺘﻬﻴﺔ ﰲ  ٣١دﻳﺴﻤﱪ
 ٢٠٢٠واﳋﺎﺻﺔ لﺸﺮﻛﺔ الﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ لﻠﺘﺄﻣﲔ )"الﺸﺮﻛﺔ"( اﳌﻌ ّد ﻣﻦ ﻗﺒﻞ إدارة الﺸﺮﻛﺔ واﳌﻌﺘﻤد ﻣﻦ ﻗﺒﻞ رﺋﻴﺲ ﳎﻠﺲ إدارة الﺸﺮﻛﺔ وﻓﻘﺎً
لﻠﻤﻌﺎﻳﲑ اﳌطﺒﻘﺔ اﳌﺬﻛﻮرة أد ه لﻜﻲ ﺗﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﻣﺘطﻠﺒﺎت اﳌﺎدة  ٧١ﻣﻦ ﻧﻈﺎم الﺸﺮﻛﺎت )"الﺘﺒﻠﻴﻎ"(.

اﳌﻮﺿﻮع
إن ﻣﻮﺿﻮع ارﺗﺒﺎط الﺘﺄﻛﻴد اﶈدود لدﻳﻨﺎ ﻫﻮ الﺘﺒﻠﻴﻎ اﳌﻘدم ﻣﻦ ﻗﺒﻞ رﺋﻴﺲ ﳎﻠﺲ اﻹدارة والﺬي أﻋدﺗﻪ إدارة الﺸﺮﻛﺔ واﻋﺘﻤده رﺋﻴﺲ
ﳎﻠﺲ اﻹدارة ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﺮﻓﻖ ﺬا الﺘﻘﺮﻳﺮ واﳌﺨﺘﻮم ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻨﺎ ﻷﻏﺮاض الﺘﻌﺮﻳﻒ.

اﳌﻌﺎﻳﲑ
إن اﳌﻌﺎﻳﲑ اﳌطﺒﻘﺔ ﻫﻲ ﻣﺘطﻠﺒﺎت اﳌﺎدة ) (٧١ﻣﻦ ﻧﻈﺎم الﺸﺮﻛﺎت الﺼﺎدر ﻋﻦ وزارة الﺘﺠﺎرة )١٤٣٧ – ٢٠١٥ﻫـ( والﱵ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ
أﻧﻪ ﰲ ﺣﺎل وﺟﻮد أي ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة أو ﻏﲑ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﰲ اﳌﻌﺎﻣﻼت أو الﻌﻘﻮد اﳌﱪﻣﺔ ﳊﺴﺎب الﺸﺮﻛﺔ ﻣﻊ أي ﻋﻀﻮ ﻣﻦ أﻋﻀﺎء ﳎﻠﺲ
اﻹدارة )"ا ﻠﺲ"( ،ﻓﺈﻧﻪ ﳚﺐ ﻋﻠﻰ ﻋﻀﻮ ﳎﻠﺲ اﻹدارة أن ﻳﺒﻠﻎ ا ﻠﺲ ﺑﺘﻠﻚ اﳌﺼﺎﱀ ﻻﻋﺘﻤﺎدﻫﺎ اﳉﻤﻌﻴﺔ الﻌﺎﻣﻠﺔ لﻠﺸﺮﻛﺔ وإﻋﻔﺎء
ﻧﻔﺴﻪ ﻣﻦ الﺘﺼﻮﻳﺖ ﰲ ا ﻠﺲ لﻠﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ اﳌﻌﺎﻣﻼت أو الﻌﻘﻮد وأن ﻳﻘﻮم رﺋﻴﺲ ﳎﻠﺲ اﻹدارة ﺑﻼغ اﳉﻤﻌﻴﺔ الﻌﺎﻣﺔ لﻠﻤﺴﺎﳘﲔ
ﻳﺔ ﻣﻌﺎﻣﻼت أو ﻋﻘﻮد ﻳﻜﻮن لدى ﻋﻀﻮ ﳎﻠﺲ اﻹدارة ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة أو ﻏﲑ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻓﻴﻬﺎ.

ﻣﺴﺆولﻴﺔ اﻹدارة
إن إدارة الﺸﺮﻛﺔ ﻣﺴﺆولﺔ ﻋﻦ إﻋداد وﻋﺮض الﺘﺒﻠﻴﻎ ﲟﺎ ﻳﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ اﳌﻌﺎﻳﲑ والﺘﺄﻛد ﻣﻦ اﻛﺘﻤﺎﳍﺎ .ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻫﺬه اﳌﺴﺆولﻴﺔ أﻳﻀﺎً ،ﺗﺼﻤﻴﻢ
وﺗﻨﻔﻴﺬ واﳊﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺎم الﺮﻗﺎﺑﺔ الداﺧﻠﻴﺔ اﳌﺘﻌﻠﻖ ﻋداد الﺘﺒﻠﻴﻎ وﻋﺮﺿﻪ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎﱄ ﻣﻦ الﺘﺤﺮﻳﻔﺎت اﳉﻮﻫﺮﻳﺔ ،ﺳﻮاءً ﻛﺎﻧﺖ ﲡﺔ
ﻋﻦ الﻐﺶ أو اﳋطﺄ.

اﺳﺘﻘﻼلﻨﺎ ورﻗﺎﺑﺘﻨﺎ لﻠﺠﻮدة
لﻘد الﺘﺰﻣﻨﺎ ﲟﺘطﻠﺒﺎت اﻻﺳﺘﻘﻼلﻴﺔ لﻘﻮاﻋد ﺳﻠﻮك وآداب اﳌﻬﻨﺔ اﳌﻌﺘﻤد ﰲ اﳌﻤﻠﻜﺔ الﻌﺮﺑﻴﺔ الﺴﻌﻮدﻳﺔ واﳌﺘطﻠﺒﺎت اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ ذات الﺼﻠﺔ
رﺗﺒﺎط الﺘﺄﻛﻴد اﶈدود لدﻳﻨﺎ واﳌﻌﺘﻤد ﰲ اﳌﻤﻠﻜﺔ الﻌﺮﺑﻴﺔ الﺴﻌﻮدﻳﺔ الﱵ ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻻﺳﺘﻘﻼلﻴﺔ وﻣﺘطﻠﺒﺎت أﺧﺮى ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺒﺎدئ
اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ لﻠﻨﺰاﻫﺔ واﳌﻮﺿﻮﻋﻴﺔ والﺘﺄﻫﻴﻞ اﳌﻬﲏ والﻌﻨﺎﻳﺔ الﻮاﺟﺒﺔ والﺴﺮﻳﺔ والﺴﻠﻮك اﳌﻬﲏ.
ﻳطﺒﻖ ﻣﻜﺘﺒﻨﺎ اﳌﻌﻴﺎر الدوﱄ لﻠﺮﻗﺎﺑﺔ الﻨﻮﻋﻴﺔ رﻗﻢ ) (١اﳌﻌﺘﻤد ﰲ اﳌﻤﻠﻜﺔ الﻌﺮﺑﻴﺔ الﺴﻌﻮدﻳﺔ ،وﺑﻨﺎءً ﻋﻠﻴﻪ ﳛﺘﻔﻆ ﺑﻨﻈﺎم ﺷﺎﻣﻞ لﺮﻗﺎﺑﺔ اﳉﻮدة
ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺳﻴﺎﺳﺎت وإﺟﺮاءات ﻣﻮثﻘﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﻻلﺘﺰام ﳌﺘطﻠﺒﺎت اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ واﳌﻌﺎﻳﲑ اﳌﻬﻨﻴﺔ واﳌﺘطﻠﺒﺎت الﻨﻈﺎﻣﻴﺔ والﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ الﱵ
ﺗﻨطﺒﻖ.

ﺑﺮاﻳﺲ وﺗﺮﻫﺎوس ﻛﻮﺑﺮز ،ﺗﺮﺧﻴﺺ رﻗﻢ ) ،(٢٥ﺑﺮج اﳌﻤﻠﻜﺔ ،ص.ب ،٨٢٨٢ .الﺮ ض  ،١١٤٨٢اﳌﻤﻠﻜﺔ الﻌﺮﺑﻴﺔ الﺴﻌﻮدﻳﺔ

ﻫﺎﺗﻒ ،+٩٦٦ (١١) ٢١١-٠٤٠٠ :ﻓﺎﻛﺲwww.pwc.com/middle-east ،+٩٦٦ (١١) ٢١١-٠٤٠١ :

ﻣﺴﺆولﻴﺘﻨﺎ
إن ﻣﺴﺆولﻴﺘﻨﺎ ﻫﻲ إﺑداء اﺳﺘﻨﺘﺎج الﺘﺄﻛﻴد اﶈدود ﺣﻮل الﺘﺒﻠﻴﻎ اﺳﺘﻨﺎداً إﱃ اﻹﺟﺮاءات الﱵ ﻗﻤﻨﺎ ﺎ واﻷدلﺔ الﱵ ﺣﺼﻠﻨﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ .لﻘد ﻗﻤﻨﺎ
ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ارﺗﺒﺎط الﺘﺄﻛﻴد اﶈدود وﻓﻘﺎ ﳌﻌﻴﺎر ارﺗﺒﺎط الﺘﺄﻛﻴد الدوﱄ رﻗﻢ ) ٣٠٠٠اﳌﻌ ّدل(" ،ارﺗﺒﺎط الﺘﺄﻛﻴد ﲞﻼف ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﺮاﺟﻌﺔ أو
ﻓﺤﺺ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﺎلﻴﺔ الﺘﺎرﳜﻴﺔ" واﳌﻌﺘﻤد ﰲ اﳌﻤﻠﻜﺔ الﻌﺮﺑﻴﺔ الﺴﻌﻮدﻳﺔ ،والﺬي ﻳﺘطﻠﺐ ﻣﻨﺎ ﲣطﻴﻂ وﺗﻨﻔﻴﺬ ﻫﺬا اﻻرﺗﺒﺎط لﻠﺤﺼﻮل
ﻋﻠﻰ ﻛﻴد ﳏدود ﻣﻦ اﻧﻪ ﱂ ﻳﻠﻔﺖ اﻧﺘﺒﺎﻫﻨﺎ أي أﻣﺮ ﳚﻌﻠﻨﺎ ﻧﻌﺘﻘد أن الﺸﺮﻛﺔ ﱂ ﺗﻠﺘﺰم ﳌﺘطﻠﺒﺎت الﱵ ﺗﻨطﺒﻖ ﰲ اﳌﺎدة ) (٧١ﻣﻦ ﻧﻈﺎم
الﺸﺮﻛﺎت ﻋﻨد إﻋداد ﻫﺬا الﺘﺒﻠﻴﻎ لﻠﺴﻨﺔ اﳌﻨﺘﻬﻴﺔ ﰲ  ٣١دﻳﺴﻤﱪ .٢٠٢٠
ﲣﻀﻊ اﻹﺟﺮاءات الﱵ ﻳﺘﻢ اﺧﺘﻴﺎرﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﻜﻤﻨﺎ ،والﺬي ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺗﻘﻴﻴﻤﺎً لﻠﻤﺨﺎﻃﺮ ﻣﺜﻞ إﺧﻔﺎق اﻷﻧﻈﻤﺔ والﻀﻮاﺑﻂ الﺮﻗﺎﺑﻴﺔ ،ﺳﻮاءً
ﻛﺎﻧﺖ ﲡﺔ ﻋﻦ الﻐﺶ أو اﳋطﺄ .وﻋﻨد الﻘﻴﺎم ﺬه الﺘﻘﻴﻴﻤﺎت لﻠﻤﺨﺎﻃﺮ ،ﻓﺈﻧﻨﺎ ﺧﺬ ﺑﻌﲔ اﻻﻋﺘﺒﺎر الﺮﻗﺎﺑﺔ الداﺧﻠﻴﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ لﺘﺰام
الﺸﺮﻛﺔ ﲟﺘطﻠﺒﺎت اﳌﺎدة ) (٧١ﻣﻦ ﻧﻈﺎم الﺸﺮﻛﺎت ﻋﻨد إﻋداد ﻫﺬا الﺘﺒﻠﻴﻎ .ﺗﻀﻤﻨﺖ إﺟﺮاءاﺗﻨﺎ الﻘﻴﺎم ﺑﻔﺤﺺ اﺧﺘﺒﺎري لﻸدلﺔ اﳌﺆﻳدة
لﻸﻧﻈﻤﺔ والﻀﻮاﺑﻂ الﺮﻗﺎﺑﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﻋداد الﺘﺒﻠﻴﻎ وﻓﻘﺎً ﳌﺘطﻠﺒﺎت اﳌﺎدة ) (٧١ﻣﻦ ﻧﻈﺎم الﺸﺮﻛﺎت.
ﻧﻌﺘﻘد أن اﻷدلﺔ الﱵ ﺣﺼﻠﻨﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻛﺎﻓﻴﺔ وﻣﻼﺋﻤﺔ ﻛﺄﺳﺎس ﻹﺑداء اﺳﺘﻨﺘﺎﺟﻨﺎ لﻠﺘﺄﻛﻴد اﶈدود.

ﻣﻠﺨﺺ الﻌﻤﻞ اﳌﻨﺠﺰ
ﻗﻤﻨﺎ ﺑﺘﺨطﻴﻂ وﺗﻨﻔﻴﺬ اﻹﺟﺮاءات الﺘﺎلﻴﺔ لﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻛﻴد ﳏدود ﺣﻮل الﺘﺰام الﺸﺮﻛﺔ ﲟﺘطﻠﺒﺎت اﳌﺎدة ) (٧١ﻣﻦ ﻧﻈﺎم الﺸﺮﻛﺎت
ﻋﻨد إﻋداد ﻫﺬا الﺘﺒﻠﻴﻎ:
ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻹدارة ﺣﻮل ﻋﻤﻠﻴﺔ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻷﻋﻤﺎل والﻌﻘﻮد اﳌﱪﻣﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ أي ﻋﻀﻮ ﻣﻦ أﻋﻀﺎء ﳎﻠﺲ اﻹدارة ﺳﻮاء ﺑﺸﻜﻞ
ﻣﺒﺎﺷﺮ أو ﻏﲑ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻣﻊ الﺸﺮﻛﺔ.
اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ الﺘﺒﻠﻴﻎ اﳌﺮﻓﻖ اﳌﺨﺘﻮم ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻨﺎ ﻷﻏﺮاض الﺘﻌﺮﻳﻒ والﺬي ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﳌﻌﺎﻣﻼت والﻌﻘﻮد اﳌﱪﻣﺔ ﻣﻊ الﺸﺮﻛﺔ ﻣﻦ
ﻗﺒﻞ أي ﻋﻀﻮ ﻣﻦ أﻋﻀﺎء ﳎﻠﺲ إدارة الﺸﺮﻛﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ أو ﻏﲑ ﻣﺒﺎﺷﺮ لﻠﺴﻨﺔ اﳌﻨﺘﻬﻴﺔ ﰲ  ٣١دﻳﺴﻤﱪ .٢٠٢٠
ﻓﺤﺺ ﳏﺎﺿﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﳎﻠﺲ اﻹدارة الﱵ ﺗﺸﲑ إﱃ ﻗﻴﺎم ﻋﻀﻮ ﳎﻠﺲ اﻹدارة ﺑﻼغ ا ﻠﺲ ﺑﺘﻠﻚ اﳌﻌﺎﻣﻼت والﻌﻘﻮد الﱵ
أﺑﺮﻣﻬﺎ ﻋﻀﻮ ﳎﻠﺲ اﻹدارة اﳌﻌﲏ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ أو ﻏﲑ ﻣﺒﺎﺷﺮ وإﻋﻔﺎء ﻧﻔﺴﻪ ﻣﻦ الﺘﺼﻮﻳﺖ ﰲ ا ﻠﺲ ﻋﻠﻰ الﻘﺮار الﺼﺎدر ﺬا
اﳋﺼﻮص ﰲ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﳎﻠﺲ اﻹدارة.
ﻓﺤﺺ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﳎﻠﺲ اﻹدارة الﺴﻨﻮي الﺬي ﰎ اﳌﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ أﻋﻀﺎء ﳎﻠﺲ اﻹدارة واﻋﺘﻤﺎده ﻣﻦ رﺋﻴﺲ ﳎﻠﺲ اﻹدارة والﺬي
ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ لﺘﻌﺎﻣﻼت اﳌﺬﻛﻮرة لﻸﻃﺮاف ذوي الﻌﻼﻗﺔ والﺘﺄﻛد ﻣﻦ ﻋدم وﺟﻮد اﺗﺴﺎق ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ.
اﺧﺘﺒﺎر ﻣدى اﺗﺴﺎق اﳌﻌﺎﻣﻼت والﻌﻘﻮد اﳌدرﺟﺔ ﰲ الﺘﺒﻠﻴﻎ ﻣﻊ اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ اﻷﻃﺮاف ذوي الﻌﻼﻗﺔ اﻹﻳﻀﺎح رﻗﻢ ) (٢٩ﺣﻮل
الﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎلﻴﺔ اﳌﺮاﺟﻌﺔ لﻠﺴﻨﺔ اﳌﻨﺘﻬﻴﺔ ﰲ  ٣١دﻳﺴﻤﱪ .٢٠٢٠
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ﻗﻴﻮد ﻣﻼزﻣﺔ
ﲣﻀﻊ إﺟﺮاءاﺗﻨﺎ اﳋﺎﺻﺔ ﻷﻧﻈﻤﺔ والﺮﻗﺎﺑﺔ الﱵ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﻋداد الﺘﺒﻠﻴﻎ وﻓﻘﺎً ﳌﺘطﻠﺒﺎت اﳌﺎدة ) (٧١ﻣﻦ ﻧﻈﺎم الﺸﺮﻛﺎت لﻘﻴﻮد ﻣﻼزﻣﺔ،
وﻋﻠﻴﻪ ﻓﻘد ﲢدث أﺧطﺎء أو ﳐﺎلﻔﺎت ﻻ ﻳﺘﻢ اﻛﺘﺸﺎﻓﻬﺎ .ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذلﻚ ،ﻻ ﻳﺘﻢ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﻹﺟﺮاءات ﻛدلﻴﻞ ﳌدى ﻓﻌﺎلﻴﺔ
اﻷﻧﻈﻤﺔ والﺮﻗﺎﺑﺔ ﺿد أﻧﺸطﺔ الﻐﺶ والﺘﻮاﻃﺆ ،ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف أولﺌﻚ الﺬﻳﻦ ﻳﻌﻤﻠﻮن ﰲ ﻣﻨﺎﺻﺐ ذات ﺳﻠطﺔ أو ثﻘﺔ.
ﻳُﻌد ارﺗﺒﺎط الﺘﺄﻛﻴد اﶈدود أﻗﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﲑ ﰲ ﻧطﺎﻗﻪ ﻣﻦ ارﺗﺒﺎط الﺘﺄﻛﻴد اﳌﻌﻘﻮل ﲟﻮﺟﺐ ﻣﻌﻴﺎر ارﺗﺒﺎط الﺘﺄﻛﻴد رﻗﻢ ) ٣٠٠٠اﳌﻌ ّدل(
اﳌﻌﺘﻤد ﰲ اﳌﻤﻠﻜﺔ الﻌﺮﺑﻴﺔ الﺴﻌﻮدﻳﺔ .وﻧﺘﻴﺠﺔ لﺬلﻚ ،ﻛﺎﻧﺖ ﻃﺒﻴﻌﺔ وﺗﻮﻗﻴﺖ وﻣدى اﻹﺟﺮاءات اﳌﺒﻴﻨﺔ أﻋﻼه ﳉﻤﻊ اﻷدلﺔ الﻜﺎﻓﻴﺔ اﳌﻼﺋﻤﺔ
ﳏدودة ﺑﺸﻜﻞ ﳐطﻂ لﻪ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺘﻠﻚ اﳋﺎﺻﺔ رﺗﺒﺎط الﺘﺄﻛﻴد اﳌﻌﻘﻮل ،و لﺘﺎﱄ ﰎ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻗدر أﻗﻞ ﻣﻦ الﺘﺄﻛﻴد ﻣﻦ ﺧﻼل
ارﺗﺒﺎط الﺘﺄﻛﻴد اﶈدود ﳌﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ارﺗﺒﺎط الﺘﺄﻛﻴد اﳌﻌﻘﻮل.
ﱂ ﺗﺘﻀﻤﻦ إﺟﺮاءاﺗﻨﺎ أﻋﻤﺎل ﻣﺮاﺟﻌﺔ أو ﻓﺤﺺ ﰎ الﻘﻴﺎم ﺎ وﻓﻘﺎً لﻠﻤﻌﺎﻳﲑ الدولﻴﺔ لﻠﻤﺮاﺟﻌﺔ اﳌﻌﺘﻤدة ﰲ اﳌﻤﻠﻜﺔ الﻌﺮﺑﻴﺔ الﺴﻌﻮدﻳﺔ أو
اﳌﻌﺎﻳﲑ الدولﻴﺔ ﻻرﺗﺒﺎﻃﺎت الﻔﺤﺺ اﳌﻌﺘﻤدة ﰲ اﳌﻤﻠﻜﺔ الﻌﺮﺑﻴﺔ الﺴﻌﻮدﻳﺔ ،وﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻻ ﻧﺒدي رأي ﻣﺮاﺟﻌﺔ أو ﻓﺤﺺ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ
ﺑﻜﻔﺎﻳﺔ اﻷﻧﻈﻤﺔ والﺮﻗﺎﺑﺔ.
ﻳﺘﻌﻠﻖ ﻫﺬا اﻻﺳﺘﻨﺘﺎج ﻓﻘﻂ لﺘﺒﻠﻴﻎ لﻠﺴﻨﺔ اﳌﻨﺘﻬﻴﺔ ﰲ  ٣١دﻳﺴﻤﱪ  ،٢٠٢٠وﻻ ﳚﺐ أن ﻳﻌﺘﻘد ﻧﻪ ﻳﻘدم ﻛﻴداً ﻷي ﺗﻮارﻳﺦ أو ﻓﱰات
ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ،ﺣﻴﺚ ﻗد ﻳطﺮأ ﺗﻐﻴﲑ ﻋﻠﻰ اﻷﻧﻈﻤﺔ والﺮﻗﺎﺑﺔ ﳝﻜﻦ أن ﻳﺆثﺮ ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺔ اﺳﺘﻨﺘﺎﺟﻨﺎ.

اﺳﺘﻨﺘﺎج الﺘﺄﻛﻴد اﶈدود
اﺳﺘﻨﺎداً إﱃ اﻷﻋﻤﺎل اﳌﺒﻴﻨﺔ ﰲ ﻫﺬا الﺘﻘﺮﻳﺮ ،ﱂ ﻳﻠﻔﺖ اﻧﺘﺒﺎﻫﻨﺎ ﻣﺎ ﳚﻌﻠﻨﺎ ﻧﻌﺘﻘد أن الﺸﺮﻛﺔ ﱂ ﺗﻠﺘﺰم ،ﻣﻦ ﲨﻴﻊ الﻨﻮاﺣﻲ اﳉﻮﻫﺮﻳﺔ ،ﳌﺘطﻠﺒﺎت
الﱵ ﺗﻨطﺒﻖ ﰲ اﳌﺎدة ) (٧١ﻣﻦ ﻧﻈﺎم الﺸﺮﻛﺎت ﻋﻨد إﻋداد الﺘﺒﻠﻴﻎ ﻋﻦ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻷﻃﺮاف ذوي الﻌﻼﻗﺔ لﻠﺴﻨﺔ اﳌﻨﺘﻬﻴﺔ ﰲ  ٣١دﻳﺴﻤﱪ
.٢٠٢٠

ﺗﻘﻴﻴد اﻻﺳﺘﺨدام
ﰎ إﻋداد ﻫﺬا الﺘﻘﺮﻳﺮ ،ﲟﺎ ﰲ ذلﻚ اﺳﺘﻨﺘﺎﺟﻨﺎ ،ﺑﻨﺎءً ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ ﻣﻦ إدارة الﺸﺮﻛﺔ ﻓﻘﻂ وذلﻚ ﳌﺴﺎﻋدة الﺸﺮﻛﺔ ورﺋﻴﺲ ﳎﻠﺲ إدارة الﺸﺮﻛﺔ
لﻠﻮﻓﺎء لﺘﺰاﻣﺎ ﻢ لﻠﺘﻘﺮﻳﺮ إﱃ اﳉﻤﻌﻴﺔ الﻌﺎﻣﺔ لﻠﺸﺮﻛﺔ ﲟﻮﺟﺐ اﳌﺎدة ) (٧١ﻣﻦ ﻧﻈﺎم الﺸﺮﻛﺎت .ﻻ ﳚﻮز اﺳﺘﺨدام الﺘﻘﺮﻳﺮ ﻷي ﻏﺮض
آﺧﺮ أو ﺗﻮزﻳﻌﻪ إﱃ أﻳﺔ أﻃﺮاف أﺧﺮى ﻋدا وزارة الﺘﺠﺎرة وﻫﻴﺌﺔ الﺴﻮق اﳌﺎلﻴﺔ وﻣﺴﺎﳘﻲ الﺸﺮﻛﺔ أو اﻻﻗﺘﺒﺎس ﻣﻨﻪ أو اﻹﺷﺎرة إلﻴﻪ دون
اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻓﻘﺘﻨﺎ اﳌﺴﺒﻘﺔ.
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