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اإلجتماع العاشر للجنة المراجعة لعام ٢٠٢١م (٢٠٢١/١٠م)
األربعاء  6شوال ١٤٤٢هـ الموافق  ١٩مايو ٢٠٢١م
توصية رقم ٠٠6
عقدت لجنة المراجعة؛
إجتماعها العاشر ( )١٠في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم المشار إليه بعاليه وذلك لطلب الرفع
بالتوصية لمجلس اإلدارة على ماتم طرحه بجدول اعمال االجتماع ،بحضور التالي أسمائهم:
نهى عبد الغني حمزة سليماني

أزهر ميدو محي الدين كنجي.

نائل سمير محمد كامل فايز

وبعد إطالعها على قائمة العروض المقدمة من عدد ( )٤مكاتب مراجعة خارجية لتقديم عروضها في منافسة ترشيح
المراجع الخارجي لمراجعة حسابات الشركة الختامية والبيانات المالية الربع سنوية (الربع الثاني ٢٠٢١م وحتى الربع
األول من عام ٢٠٢٢م) شاملة الخدمات الزكوية ،وبعد مراجعتها للعروض المستلمة من مكاتب التدقيق الخارجي
والمرفقة مع هذه التوصية ،وعلى توصيات اإلدارة التنفيذية في هذا الشأن؛
عليه توصي اللجنة إلى مجلس اإلدارة بترشيح:-
 -١السادة /العظم والسديري والشيخ وشركاؤهم (عضو مجموعة  )Crowe Horwathكمدققين خارجيين لمراجعة
حسابات الشركة الختامية والبيانات المالية الربع سنوية (الربع الثاني من عام ٢٠٢١م وحتى الربع األول من عام
٢٠٢٢م) بما في ذلك تقديم الخدمات الزكوية مقابل أتعاب سنوية مبلغ وقدره ( )895.٠٠٠لاير سعودي ،فقط ثمانمائة
وخمسة وتسعون ألف لاير سعودي الغير وذلك نظرا لما يتتمع به المدقق المرشح من خبرة كافية.
 -٢السادة /أرنست ايند يونج كمدققين خارجيين لمراجعة حسابات الشركة الختامية والبيانات المالية الربع سنوية (الربع
الثاني من عام ٢٠٢١م وحتى الربع األول من عام ٢٠٢٢م) بما في ذلك تقديم الخدمات الزكوية مقابل أتعاب سنوية
وقدرها ( )١.5٦٠.٠٠٠لاير سعودي ،فقط واحد مليون وخمسمائة وستين ألف لاير سعودي الغير .نظرا لما يتمتع به
المرشح من خبرة في أعمال الشركة.
رئيس اللجنة
نهى عبد الغني حمزة سليماني

أعضاء اللجنة
أزهر ميدو محي الدين كنجي

نائل سمير محمد كامل فايز

ملخص عروض خدمات التدقيق والمراجعة الخارجية لمجموعة الكابﻼت السعودية للسنة المالية التي تنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١م والربع اﻷول من
٢٠٢٢م
اسم المراجع الخارجي
1

نطاق العمل والخدمات

شركة ارنست ويونغ وشركاهم محاسبون قانونيون

البيانات المالية الموحدة السنوية لمجموعة شركات الكابﻼت السعودية

المدققون الحاليون

المراجعات ربع السنوية للقوائم المالية للمجموعة.
القوائم المالية المستقلة.
إعداد وتقديم ومتابعة الزكاة والمردودات.

أهم العمﻼء
كة اﻻتصاﻻت
السعود ة
كة التعدين الع ة
السعود ة المعادن

التكلفة بالريال السعودي
)غير شامل .ضريبة(

1,560,000

البنك اﻷه التجاري
كة ج ل عمر للتط ر
البنك السعودي
ال طا
كة ب ا الع ة
للتأم التعاو
ال كة السعود ة
للصناعات اﻷساس ة
ال كة السعود ة
للط اعة والتغل ف
كة أسمنت ي بع
المجموعة السعود ة
لﻼس ثمار الصنا
كة الزامل لﻼس ثمار
الصنا المحدودة
كة جوتن السعود ة
المحدودة
كة الحفر السعود ة
بنك ال اض

2

شركة بيكر تيلي م ك م وشركاه محاسبون قانونيون

3

شركة العظم والسديري وآل الشيخ وشركاه محاسبون قانونيون
ومستشارون
عضو كرو هوروث ان ناشيونال

4

الخراشي وشركاه

البيانات المالية الموحدة السنوية لمجموعة شركات الكابﻼت السعودية.

مجموعة الفوزان
المجموعة السعود ة
لﻸ حاث وال س ق
ال ماو ات السعود ة

شركة ماس لمشاريع الطاقة واﻻتصاﻻت المحدودة.

كة اﻷه ت افل
كة أسمنت المنطقة
الشمال ة
ر دان  ،ستله ،
هيول ت ا ارد إن رايز

تدقيق الشركات الفردية التالية:

شركة الكابﻼت السعودية للتسويق المحدودة
مراكز ماس لتوزيع المنتجات الكهربائية المحدودة

المراجعات ربع السنوية للقوائم المالية للمجموعة.
القوائم المالية المستقلة.
إعداد وتقديم ومتابعة الزكاة والمردودات.
تقرير المادة  ٧١عن المعامﻼت مع اﻷطراف ذات العﻼقة

أسمنت أم القرى
كة الممل ة القا ضة
ج ر لﻼس ثمار
مجموعة تأج
الحر القا ضة
زاجل

كابﻼت الرياض ،
البيانات المالية الموحدة السنوية لمجموعة شركات الكابﻼت السعودية.
سبيماكو الدويه ،
الدريس للبترول
تدقيق الشركات الفردية التالية:
وخدمات النقل  ،الشركة
شركة ماس لمشاريع الطاقة واﻻتصاﻻت المحدودة.
السعودية للصناعات
المتطورة  ،تهامة
المراجعات ربع السنوية للقوائم المالية للمجموعة.
القابضة  ،شركة الشرق
القوائم المالية المستقلة.
اﻷوسط للكابﻼت
إعداد وتقديم ومتابعة الزكاة والمردودات.
المتخصصة  ،ساب
تقرير المادة  ٧١عن المعامﻼت مع اﻷطراف ذات العﻼقة
تكافل  ،السعودية
بلغت رسوم العام الماضي  ١،٠٠٥،٠٠٠﷼ سعودي) .بما في ذلك رسوم التقرير بموجب للتأمين التعاوني  ،سند
المادة (٧١
للتأمين التعاوني ،.
الشركة السعودية
البيانات المالية الموحدة السنوية لمجموعة شركات الكابﻼت السعودية.

عضو مازارس
تدقيق الشركات الفردية التالية:
المشاريع الجماهيرية للطاقة واﻻتصاﻻت المحدودة.
المراجعات ربع السنوية للقوائم المالية للمجموعة.
القوائم المالية المستقلة.
إعداد وتقديم ومتابعة الزكاة والمردودات.

695,000

شركة أسمنت الجوف ،
نيما للكيماويات  ،شركة
أسمنت المنطقة الشمالية
 ،أسمنت يمامة ،
أميانتيت  ،أسمنت
نجران  ،هيئة سوق
المال  ،صندوق
اﻻستثمار العام  ،وزارة
اﻻستثمار التجاري.

895,000

370,000

