
1 
 

  والثالثونالثاني  –حلادي عشر امرفقات البند 

عضاء ألعمال والعقود اليت سستم بني الشركة والشركات اليت ألاالتصويت على 
 حة غري مباشرة فيها.دارة مصلجملس اإل

 











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

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

  
 
 
  
  

  أعضاء جملس اإلدارة   / السادة   إىل 
  الشركة التعاونية للتأمني 

 
 رئيس جملس اإلدارة   التبليغ املقدم من حول  كيد حمدود    تقرير 

  
كيد حمدودقمنا بتنفيذ  ديسمرب   ٣١املرفق للمعامالت مع األطراف ذوي العالقة للسنة املنتهية يف  لتبليغ تعلق ي فيما ارتباط 

وفقاً   الشركة من قبل رئيس جملس إدارة من قبل إدارة الشركة واملعتمد  ") املعدّ الشركة (" لشركة التعاونية للتأمني  واخلاصة  ٢٠٢٠
ه    "). التبليغ من نظام الشركات (" ٧١املادة تماشى مع متطلبات تلكي  للمعايري املطبقة املذكورة أد

  
 املوضوع 

  
واعتمده رئيس   الشركة إدارةأعدته من قبل رئيس جملس اإلدارة والذي املقدم التبليغ لدينا هو  ارتباط التأكيد احملدود  موضوع إن 

ذا التقريرجملس اإلدارة     . واملختوم من قبلنا ألغراض التعريف  كما هو مرفق 
  

 املعايري 
  

هـ) واليت تنص على  ١٤٣٧ – ٢٠١٥من نظام الشركات الصادر عن وزارة التجارة (  )٧١(املادة  متطلبات املطبقة هي املعايريإن 
مع أي عضو من أعضاء جملس    الشركة أو العقود املربمة حلساب    املعامالت مباشرة أو غري مباشرة يف    مصلحة أي    ه يف حال وجود أن

لس")  اإلدارة عفاء  إو  العتمادها اجلمعية العاملة للشركة  حل اصلس بتلك املا يبلغجيب على عضو جملس اإلدارة أن ه فإن ،("ا
لس لنفسه من التصويت   للمسامهني    العامة اجلمعية    بالغجملس اإلدارة    رئيس يقوم  وأن    أو العقود   املعامالت تلك    على   لموافقة يف ا

 ها. فيو غري مباشرة أمباشرة   مصلحةعقود يكون لدى عضو جملس اإلدارة  و أ معامالت  ية 
  

 مسؤولية اإلدارة 
  
تصميم    ،أيضاً   ة يسؤولامل  هذه  تتضمن.  ا اكتماهلوالتأكد من    ملعايريا  مبا يتماشى مع  التبليغوعرض  إعداد  عن    ولةؤ مس  الشركة   إدارة  إن

جتة  كانت   ، سواءً اجلوهرية التحريفاتمن  خايل بشكل هوعرضالتبليغ عداد املتعلق الداخلية  الرقابة نظام واحلفاظ على وتنفيذ
  . لغش أو اخلطأا عن
  

 استقاللنا ورقابتنا للجودة 
  

  املتطلبات األخالقية ذات الصلة و  العربية السعوديةاملعتمد يف اململكة وآداب املهنة االستقاللية لقواعد سلوك تطلبات التزمنا مب لقد
اليت تتضمن االستقاللية ومتطلبات أخرى قائمة على املبادئ   واملعتمد يف اململكة العربية السعودية  رتباط التأكيد احملدود لدينا 

  األساسية للنزاهة واملوضوعية والتأهيل املهين والعناية الواجبة والسرية والسلوك املهين. 
  
  لرقابة اجلودة تفظ بنظام شامل  حيعليه   بناءً ، و يف اململكة العربية السعودية مد املعت )١(رقم   نوعيةرقابة ال للاملعيار الدويل  مكتبناطبق ي

ملتطلبات األخالقية واملعايري املهنية واملتطلبات  اللتزام  اليت   التنظيميةو  النظامية يتضمن سياسات وإجراءات موثقة فيما يتعلق 
  . تنطبق

 



 

٢ 

 تنا مسؤولي 
  

ا واألدلة اليت حصلنا عليها.    التبليغتنا هي إبداء استنتاج التأكيد احملدود حول  يإن مسؤول لقد قمنا  استناداً إىل اإلجراءات اليت قمنا 
مراجعة أو   عمليات ارتباط التأكيد خبالفل)، "(املعدّ  ٣٠٠٠ رقم الدويل  التأكيد ارتباط عيارملوفقا  ارتباط التأكيد احملدود بتنفيذ

للحصول  تنفيذ هذا االرتباط تطلب منا ختطيط و الذي ي و  ،العربية السعودية " واملعتمد يف اململكة التارخيية ملعلومات املالية افحص 
من نظام   ) ٧١( املادة  ملتطلبات اليت تنطبق يف لتزم تمل  الشركة أن  انتباهنا أي أمر جيعلنا نعتقد  لفت ي  من انه مل  كيد حمدود على 

 . ٢٠٢٠ديسمرب  ٣١للسنة املنتهية يف  التبليغ عند إعداد هذا  الشركات 
  

  ، سواءً الضوابط الرقابيةخفاق األنظمة و إلمخاطر مثل لضمن تقييمًا اإلجراءات اليت يتم اختيارها على حكمنا، والذي يت ختضع
ذه التقييمات ل الغش  عن  جتةكانت  لتزام   ة املتعلق  ة خذ بعني االعتبار الرقابة الداخلي  فإننا  ، لمخاطرأو اخلطأ. وعند القيام 
تضمنت إجراءاتنا القيام بفحص اختباري لألدلة املؤيدة   .التبليغعند إعداد هذا  من نظام الشركات  )٧١(ملادة مبتطلبات ا الشركة 

عداد  الضوابط الرقابيةو لألنظمة   . من نظام الشركات  ) ٧١(وفقاً ملتطلبات املادة  التبليغفيما يتعلق 
  

  . لتأكيد احملدود ل  نااستنتاجأساس إلبداء ك  مةئومالدلة اليت حصلنا عليها كافية األ أن   نعتقد
  

 ملخص العمل املنجز 
  

  من نظام الشركات  ) ٧١(املادة مبتطلبات  الشركة  التزام  حول كيد حمدود قمنا بتخطيط وتنفيذ اإلجراءات التالية للحصول على 
  : التبليغعند إعداد هذا 

 
x  سواء بشكل   عضو من أعضاء جملس اإلدارةمن قبل أي  املربمة عملية احلصول على األعمال والعقود مناقشة اإلدارة حول

   مباشر أو غري مباشر مع الشركة. 
 
x  من   الشركة مع املربمة والعقود  املعامالت قائمة الذي يتضمن و  املختوم من قبلنا ألغراض التعريف  التبليغ املرفق احلصول على

  . ٢٠٢٠ديسمرب   ٣١للسنة املنتهية يف   و غري مباشرأمباشر بشكل  الشركة قبل أي عضو من أعضاء جملس إدارة 
 
x  لس بتلك املعامالت والعقود اليت   جتماعاتافحص حماضر بالغ ا جملس اإلدارة اليت تشري إىل قيام عضو جملس اإلدارة 

ذا  املعين أبرمها عضو جملس اإلدارة  لس على القرار الصادر  بشكل مباشر أو غري مباشر وإعفاء نفسه من التصويت يف ا
 اخلصوص يف اجتماعات جملس اإلدارة.

  
x   ارة السنوي الذي مت املوافقة عليه من قبل أعضاء جملس اإلدارة واعتماده من رئيس جملس اإلدارة والذي  تقرير جملس اإلدفحص

لتعامالت املذكورة لألطراف ذوي العالقة والتأكد من عدم وجود اتساق بينهما.   يتضمن قائمة 
 
x  حول  ٢٩( رقم اإليضاح عن األطراف ذوي العالقة مع اإلفصاح  التبليغ يف  املدرجة املعامالت والعقود  اتساق ى مداختبار (

 . ٢٠٢٠ديسمرب  ٣١للسنة املنتهية يف  القوائم املالية املراجعة 
 

  



 

٣ 

 قيود مالزمة 
  

عداد  اخلاصةختضع إجراءاتنا  ،  مالزمة لقيود من نظام الشركات  ) ٧١(ملتطلبات املادة وفقًا  التبليغألنظمة والرقابة اليت تتعلق 
االعتماد على هذه اإلجراءات كدليل ملدى فعالية   يتم وعليه فقد حتدث أخطاء أو خمالفات ال يتم اكتشافها. عالوة على ذلك، ال  

  خاصة من طرف أولئك الذين يعملون يف مناصب ذات سلطة أو ثقة.  ،والتواطؤ   الغش األنظمة والرقابة ضد أنشطة 
  

)  املعّدل (  ٣٠٠٠  رقم  التأكيد  ارتباط  املعقول مبوجب معيار  التأكيد  ارتباطيف نطاقه من    كبرياحملدود أقل بشكل    التأكيد  ارتباطيُعد  
املالئمة  الكافية  اإلجراءات املبينة أعاله جلمع األدلة    ومدىاملعتمد يف اململكة العربية السعودية. ونتيجة لذلك، كانت طبيعة وتوقيت  

رتباط خمطط لهبشكل حمدودة  لتايل مت احلصول على قدر أقل من  التأكيد مقارنة بتلك اخلاصة  من خالل   التأكيد املعقول، و
ملقارنة مع  التأكيد ارتباط   املعقول.  التأكيد ارتباط احملدود 

  
ا وفقًا للمعايري الدولية للمراجعة  أو   املعتمدة يف اململكة العربية السعودية  مل تتضمن إجراءاتنا أعمال مراجعة أو فحص مت القيام 

و فحص فيما يتعلق  أوعليه فإننا ال نبدي رأي مراجعة الفحص املعتمدة يف اململكة العربية السعودية،  الرتباطات املعايري الدولية 
 بكفاية األنظمة والرقابة. 

  
نه  ، وال جيب أن  ٢٠٢٠ديسمرب    ٣١يف    للسنة املنتهية   لتبليغيتعلق هذا االستنتاج فقط   كيداً ي يعتقد    ات أو فرت   واريخ ألي ت  قدم 
  على األنظمة والرقابة ميكن أن يؤثر على صحة استنتاجنا. تغيري مستقبلية، حيث قد يطرأ  

  
 احملدود   التأكيد   استنتاج 

  
ملتطلبات  لتزم، من مجيع النواحي اجلوهرية،  تمل    الشركة يف هذا التقرير، مل يلفت انتباهنا ما جيعلنا نعتقد أن    املبينة األعمال    استناداً إىل
ديسمرب    ٣١يف    للسنة املنتهية  العالقة   ي ذو   األطرافمعامالت    التبليغ عن عند إعداد    ) من نظام الشركات٧١املادة (   يف اليت تنطبق  

٢٠٢٠ . 
  

 االستخدام تقييد  
  

  الشركة رئيس جملس إدارة  الشركة و ملساعدة    الشركة فقط وذلك مبا يف ذلك استنتاجنا، بناًء على طلب من إدارة    التقرير،هذا    مت إعداد
ملوفاء ل استخدام التقرير ألي غرض   جيوز من نظام الشركات. ال  )٧١(مبوجب املادة  للشركة  للتقرير إىل اجلمعية العامة لتزاما

أو اإلشارة إليه دون   االقتباس منه  أوعدا وزارة التجارة وهيئة السوق املالية ومسامهي الشركة  أطراف أخرى أية آخر أو توزيعه إىل 
  . احلصول على موافقتنا املسبقة

  
 

  
  هـ١٤٤٢ شعبان ١٢

  )٢٠٢١مارس  ٢٥(


