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Dear Shareholders of the Al Masane Al Kobra Mining 

Company (AMAK),  

In accordance with the requirements of Paragraph 

No. (l) of Article 71 of the Companies Law, related to 

organizing the procedures for conducting works and 

contracts with the company in which a member of the Board 

of Directors of Senior Executives has a direct or indirect 

interest in it, in addition to the contracts of major 

shareholders (related parties) that have been concluded in 

accordance with the standards and conditions followed with 

third parties without any preferences during the fiscal year 

ending on 31 December 2021, and after the Board’s 

discussion of them in accordance with the provisions of the 

Company’s Bylaws. Therefore, I inform the esteemed 

assembly of these contracts and transactions shown in the 

following table for voting and licensing them, as follows: 

S. 

No. 

Nature 

of work 

or 

consent 

Amount 

of work or 

contract 

in SAR 

Duration 

of work 

or 

contract 

Condition 

of work 

or 

contract 

Name of 

the 

Company 

Name of 

Board 

Member 

1 
Travel 

charges 
3,100,085 

one 
Year 

Ongoing 

Arab 
Commercial 
Enterprises 
for Travel 

Mr. Ibrahim 
Bin 

Musallam, 
Mr. Majed 

Bin 
Musallam 

2 
Water 

charges 
53,130 

one 
Year 

Ongoing 
Najran 
Mineral 
Water 

Mr. Ibrahim 
Bin 

Musallam - 
Mr. Majed 

Bin 
Musallam 

 
 
 
 
 
Eng. Mohammed Bin Manea Aballala 

                                                                                                            
Chairman 
 

المحترمين السادة المساهمين في شركة المصانع الكبرى للتعدين                        
 ،، السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 
تطلب أن    والتيبناء على متطلبات المادة الحادية والسبعون من نظام الشركات        

  والتي   والعقوديبلغ رئيس مجلس اإلدارة الجمعية العادية عند انعقادها عن األعمال  

لى عقود  باإلضافة إ  يكون ألحد أعضاء المجلس مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها

المتبعة    والشروطكبار المساهمين )األطراف ذات الصلة( التي أبرمت وفقَا للمعايير  

ديسمبر    31خالل السنة المالية المنتهية في    تفضيالت،دون أي  ثالثة  الطراف  األمع  

أبلغ الجمعية    عليه،.  ، وبعد مناقشة المجلس لها وفقَا ألحكام النظام األساس 2021

على    عليها للتصويت  أدناهالجدول  في    الموضحة   والمعامالت الموقرة بهذه العقود  

 النحو التالي: 

 

أسم عضو  

 اإلدارة مجلس 
 سم الشركة ا

حالة 

العمل/  

 العقد 

مدة  

 العمل/العقد 

قيمة العمل/العقد  

 باللاير السعودي 
 م طبيعة العمل

  إبراهيمالسيد/ 
 - بن مسلم

السيد/ ماجد  
 بن مسلم 

التجارية   المشاريع
  ريات للسف العربية

 المحدودة 
 3,100,085 سنة واحدة  ساري 

مصاريف  
 السفر 

1 

السيد/ إبراهيم  
 - بن مسلم

السيد/ ماجد  

 بن مسلم 

 

نجران للمياه  
 المعدنية

 53,130 سنة واحدة  ساري 
مصاريف  

 المياه
2 

  

  

 

  لعالابابن مانع  دم. محم

                                                                                              س اإلدارة  ــس مجل ـيـرئ       رئيس مجلس اإلدا 
Chairman 

 
 



 
 
 
 
 
 
 

   

 تقرير تأكيد محدود مستقل إلى المساهمين في شركة المصانع الكبرى للتعدين )شركة مساهمة سعودية( 
  

 النطاق 
)"الشركة"( لتنفيذ "ارتباط تأكيد محدود" كما هو محدد في    -شركة مساهمة سعودية   - لقد تم تعيينا من قبل شركة المصانع الكبرى للتعدين 

رئيس مجلس  المعايير الدولية الرتباطات التأكيد، والذي يشار إليه فيما بعد بـِ "االرتباط" للتقرير عن التبليغ الذي أعدته اإلدارة والمقدم من 
  إدارة الشركة إلى الجمعية العمومية للشركة عن األعمال التي تمت مع اعضاء مجلس إدارة الشركة )"الموضوع"( المرفقة في الملحق "أ" 

 م وذلك وفقاً لمتطلبات المعايير المطبقة أدناه )"التبليغ"(. 2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 

 الضوابط التي طبقتها الشركة: 
  -هـ  1437( من نظام الشركات الصادر عن وزارة التجارة واالستثمار )"الوزارة"( )71عند اعداد التبليغ، طبقت اإلدارة متطلبات المادة )

 م(.2015
 

 مسؤولية اإلدارة: 
إدارة الشركة وفقاً   اعداد التبليغ المتعلق باألعمال التي تمت مع أعضاء مجلس عن إن إدارة الشركة ورئيس مجلس اإلدارة هما المسؤوالن

تتضمن هذه المسئولية إنشاء والحفاظ على نظام الرقابة الداخلية، واالحتفاظ بسجالت مالئمة   للمعايير المطبقة، من جميع الجوانب الجوهرية.
 وعمل التقديرات المتعلقة بإعداد الموضوع بحيث تكون خالية من أي تحريف جوهري سواء ناتج عن غش أو خطأ. 

 
 مسؤوليتنا: 

 على األدلة التي حصلنا عليها.  إن مسؤوليتنا هي تقديم استنتاج حول عرض الموضوع أعاله بناءً 
 

ارتباطات التأكيد األخرى بخالف عمليات مراجعة أو فحص المعلومات  ( "3000قمنا بتنفيذ ارتباطنا وفقا للمعيار الدولي الرتباطات التأكيد )
تتطلب منا تلك المعايير   م.2022مايو    12والشروط واالحكام المتعلقة بهذا االرتباط التي تم االتفاق عليها مع الشركة في    التاريخية"، المالية  

أن نقوم بتخطيط وتنفيذ ارتباطنا إلبداء استنتاج فيما لو أن هنالك حاجة لعمل تعديالت جوهرية بحسب علمنا على الموضوع حتى يكون  
يعتمد كل من طبيعة وتوقيت ومدى اإلجراءات المختارة على حكمنا بما في ذلك تقييم مخاطر   الضوابط، وإلصدار التقرير.  متوافقاً مع

  التحريف الجوهري الناتج سواء عن احتيال او أخطاء. 
 

 استنتاج تأكيد محدود. وفي اعتقادنا، فإن أدلة المراجعة التي حصلنا عليها تُعد كافية ومالءمة لتوفير أساس إلبداء 
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كة إرنست ويونغ للخدمات المهنية )مهنية ذات مسؤولية   محدودة( شر
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 تقرير تأكيد محدود مستقل إلى المساهمين في شركة المصانع الكبرى للتعدين )شركة مساهمة سعودية( )تتمة(  
 

 االستقاللية ورقابة الجودة: 
الصادرة عن مجلس معايير قواعد  لقد التزمنا باستقالليتنا وقمنا بتأكيد التزامنا بمتطلبات قواعد سلوك وآداب المهنة للمحاسبين المهنيين  

 وسلوك آداب المهنة الدولي للمحاسبين، كما تطلب ذلك منا الكفاءة والخبرة لتنفيذ ارتباط التأكيد. 
  

رقابة الجودة  ( " 1بتطبيق المعيار الدولي لرقابة الجودة )  )مهنية ذات مسؤولية محدودة(   للخدمات المهنية  كما تقوم شركة أرنست ويونغ
وبالتالي فإننا    ة وارتباطات التأكيد األخرى وارتباطات الخدمات ذات العالقة" للمكاتب التي تنفذ ارتباطات مراجعة وفحص للقوائم المالي 

المهنية بالمتطلبات األخالقية والمعايير  بشأن االلتزام  الموثقة  السياسات واإلجراءات  بما في ذلك  الجودة    نحافظ على نظام شامل لرقابة 
 والمتطلبات النظامية والتنظيمية السائدة.

  
 نفذة: وصف اإلجراء الم  

 ول. إن اإلجراءات المطبقة في ارتباط التأكيد المحدود تختلف في طبيعتها وتوقيتها وأقل في مداها عن تلك المطبقة في ارتباط التأكيد المعق
الحصول عليه فيما لو  ونتيجةً لذلك، فإن مستوى التأكيد الذي يتم الحصول عليه في ارتباط التأكيد المحدود أقل بكثير من التأكيد الذي قد يتم  

لقد ُصممت إجراءاتنا للحصول على مستوى محدود من التأكيد لتوفير أساس إلبداء استنتاجنا، وعليه، لم   قمنا بإجراء ارتباط تأكيد معقول. 
 نقدم جميع األدلة التي كان من الممكن أن تكون مطلوبة لتوفير مستوى معقول من التأكيد. 

 
أخذنا في االعتبار فاعلية أنظمة الرقابة الداخلية التي تتبعها اإلدارة عند تحديد طبيعة ومدى إجراءاتنا، لم يكن ارتباطنا  وعلى الرغم من اننا  

كما لم تتضمن إجراءاتنا اختبار األنظمة الرقابية أو تنفيذ إجراءات تتعلق بالتحقق   ُمصمماً لتقديم تأكيد حول فعالية أنظمة الرقابة الداخلية.
 وع او حساب البيانات في أنظمة تقنية المعلومات. من مجم

 
يتضمن ارتباط التأكيد المحدود من توجيه االستفسارات بصفة أساسية إلى األشخاص المسئولين عن اعداد الملحق "أ" والمعلومات ذات  

  الصلة وتطبيق إجراءات تحليلية وإجراءات أخرى مالئمة. 
 

 تضمنت إجراءاتنا:

 اإلدارة بشأن إجراءات األعمال والعقود التي يقوم بها أي من أعضاء مجلس اإلدارة. مناقشة  •
 

الحصول على قائمة من رئيس مجلس اإلدارة التي تتضمن األعمال والعقود التي نفذها أعضاء مجلس اإلجار بصفة مباشرة او غير   •
 مباشرة لصالح الشركة خالل السنة: 

 

اإلدارة والتي تشير إلى تبليغ عضو مجلس اإلدارة للمجلس باألعمال والعقود التي قام بها عضو  مراجعة محاضر اجتماعات مجلس   •
الخصوص أثناء اجتماعات أعضاء مجلس    امجلس اإلدارة، والقرارات التي لم يقوم عضو مجلس اإلدارة المعني بالتصويت عليها بهذ

 اإلدارة وجمعية المساهمين.
 

 ة على األعمال المدرجة في الموضوع. الحصول على الموافقات المطلوب  •
 

 كما قمنا بتنفيذ إجراءات أخرى تعتبر ضرورية في ظل الظروف الحالية. 
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INDEPENDENT LIMITED ASSURANCE REPORT TO THE SHAREHOLDERS OF AL MASANE AL 
KOBRA MINING COMPANY (A SAUDI JOINT STOCK COMPANY) 
  
Scope: 
We have been engaged by Al Masane Al Kobra Mining Company - A Saudi Joint Stock Company 
(the “Company”) to perform a ‘limited assurance engagement,’ as defined by International 
Standards on Assurance Engagements, here after referred to as the engagement, to report on 
the declaration prepared by the management and presented by the Chairman of the Company 
in respect of the transactions with members of the Board of Directors of the Company (the 
“Subject matter”) contained in the Company’s attached Appendix A  for the year ended 31 
December 2021 to be presented to the Company’s general assembly in order to comply with 
the requirements of the applicable Criteria set below (the “Declaration”). 
 
Criteria applied by the Company: 
In preparing the Declaration management has applied requirements of Article 71 of the 
Companies Law issued by Ministry of Commerce and Investment (“MOCI”) (1437H -2015). 
 
Management responsibilities: 
The Company’s management and the Chairman of the Company are responsible for the 
preparation of the Declaration in respect of the transactions with members of the Board of 
Directors of the Company in accordance with the appliable criteria, in all material respects. This 
responsibility includes establishing and maintaining internal controls, maintaining adequate 
records and making estimates that are relevant to the preparation of the subject matter, such 
that it is free from material misstatement, whether due to fraud or error. 
 
Our responsibilities: 
Our responsibility is to express a conclusion on the presentation of the Subject Matter based 
on the evidence we have obtained. 
 
We conducted our engagement in accordance with the International Standard for Assurance 
Engagements Other Than Audits or Reviews of Historical Financial Information (‘ISAE 3000’), 
and the terms of reference for this engagement as agreed with the Company on 12 May 2022. 
Those standards require that we plan and perform our engagement to express a conclusion on 
whether we are aware of any material modifications that need to be made to the Subject Matter 
in order for it to be in accordance with the Criteria, and to issue a report. The nature, timing, 
and extent of the procedures selected depend on our judgment, including an assessment of the 
risk of material misstatement, whether due to fraud or error.  
 
We believe that the evidence obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our 
limited assurance conclusion. 
  

Ernst & Young Professional Services (Professional LLC) 
Paid-up capital (SR 5,500,000 – Five million five hundred thousand Saudi Riyal) 
King’s Road Tower, 13th Floor 
King Abdul Aziz Road (Malek Road) 
P.O. Box 1994 
Jeddah 21441 
Kingdom of Saudi Arabia 
Head Office – Riyadh 

C.R. No. 4030276644 
 
Tel: +966 12 221 8400 
Fax: +966 12 664 4408 
 
ey.ksa@sa.ey.com 

ey.com 
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INDEPENDENT LIMITED ASSURANCE REPORT TO THE SHAREHOLDERS OF AL MASANE AL 
KOBRA MINING COMPANY (A SAUDI JOINT STOCK COMPANY) (continued) 
 
Independence and Quality Control: 
We have maintained our independence and confirm that we have met the requirements of the 
Code of Ethics for Professional Accountants issued by the International Ethics Standards Board 
for Accountants, and have the required competencies and experience to conduct this assurance 
engagement. 
  
EY also applies International Standard on Quality Control 1, Quality Control for Firms that 
Perform Audits and Reviews of Financial Statements, and Other Assurance and Related Services 
Engagements, and accordingly maintains a comprehensive system of quality control including 
documented policies and procedures regarding compliance with ethical requirements, 
professional standards and applicable legal and regulatory requirements. 
  
Description of procedures performed: 
Procedures performed in a limited assurance engagement vary in nature and timing from, and 
are less in extent than for a reasonable assurance engagement. Consequently, the level of 
assurance obtained in a limited assurance engagement is substantially lower than the 
assurance that would have been obtained had a reasonable assurance engagement been 
performed. Our procedures were designed to obtain a limited level of assurance on which to 
base our conclusion and do not provide all the evidence that would be required to provide a 
reasonable level of assurance. 

 
Although we considered the effectiveness of management’s internal controls when determining 
the nature and extent of our procedures, our assurance engagement was not designed to 
provide assurance on internal controls. Our procedures did not include testing controls or 
performing procedures relating to checking aggregation or calculation of data within IT 
systems. 
 
A limited assurance engagement consists of making enquiries, primarily of persons responsible 
for preparing the Appendix A and related information, and applying analytical and other 
appropriate procedures.  
 
Our procedures included: 

• Discussing with the management the process of obtaining business and contracts by any of 
the members of the Board of Directors (“BOD”); 
 

• Obtaining the BOD chairman’s list that includes all kind of business and contracts performed 
by any of the BOD members either directly or indirectly in the favor of the Company during 
the year; 
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