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  املسامهني /السادة إىل

  الكيميائية األساسية الصناعات شركة 
  

 الكيميائية األساسيةالصناعات شركة  اىل مسامهي رئيس جملس اإلدارة التبليغ املقدم منحول كيد حمدود تقرير 
  

الكيميائية الصناعات شركة بين لبيان االعمال والعقود المبرمة المرفق  بالتبليغتعلق ي فيما ارتباط تأكيد محدودقمنا بتنفيذ 
ديسمبر  ٣١المنتهية في للسنة لشركة ("التبليغ") ادارة عضاء مجلس األاألطراف ذوي العالقة ("الشركة") و األساسية
تفق مع لكي ي أدناه للمقاييس الموضحةوفقاً  ("المجلس") الشركةمن قبل رئيس مجلس إدارة  الذي يجب تقديمة ٢٠٢٠

 من نظام الشركات. ٧١متطلبات المادة رقم 

  
  املوضوع 

هو مرفق  كما    المجلسواعتمده رئيس    الشركةدارة  إ  والذي أعدته  لنا  التبليغ المقدمهو    محدودنا لتأكيد  ارتباط  موضوعإن  
  .بهذا التقرير

  
  املقاييس 

هـ)  ١٤٣٧ –  ٢٠١٥من نظام الشركات الصادر عن وزارة التجارة ( ٧١رقم المادة  متطلبات المطبقة هي المقاييسإن 
 الشركةلحساب    التي تمتأو العقود    عمالاالمباشرة أو غير مباشرة في    مصلحةأي    ه في حال وجودوالتي تنص على أن

  . للشركة  العامةمن قبل الجمعية  لموافقة عليهال  المصالحاالبالغ عن هذه  يجبه فإن ،المجلس مع أي عضو من أعضاء
في التصويت  االشتراك فيعن هذا العضو وأن يمتنع  لحامصالعن هذه مجلس ال يبلغمجلس أن اليجب على عضو 

  العامةالجمعية  بإبالغ مجلسال رئيسيقوم . وأو العقود االعمال هذه على لموافقةل على القرار الذي يصدر المجلس
 ا.فيهو غير مباشرة أمباشرة  مصلحةمجلس العضو التي يكون لعقود ال وأ عمالباال

  
  مسؤولية اإلدارة 

 تصميم وتنفيذ ةيمسؤولال هذه تتضمن هااكتمالوالتأكد من  للمقاييسوفقا  التبليغ إعداد عن  ولةؤمس شركةال إدارة إن
أو  حتيالا ناتجة عنكانت  ، سواءً الجوهرية خطاءاألمن  خاليال التبليغعداد إل مناسبةداخلية  رقابةأنظمة ب االحتفاظو

  .خطأ

  
  النوعية  ةاستقاللنا والرقاب

المتطلبات األخالقية و المعتمدة في المملكة العربية السعوديةلقواعد سلوك واداب المهنة  االستقاللبمتطلبات التزمنا 
مبنية على   ومتطلبات أخرى االستقالل تتضمنالتي  ،في المملكة العربية السعودية  التأكيد المحدودب نارتباطالمناسبة ال

  والموضوعية والتأهيل المهني والعناية الواجبة والسرية والسلوك المهني. المبادئ األساسية للنزاهة
  
حتفظ بنظام شامل ت  ،السعودية، وبناًء عليهة العربية  المعتمد في المملك  ١رقم    نوعيةرقابة اللالمعيار الدولي ل   الشركةطبق  ت
يتضمن سياسات وإجراءات موثقة فيما يتعلق بااللتزام بالمتطلبات األخالقية والمعايير المهنية والمتطلبات   نوعيةلرقابة الل

  .والتنظيمية النظامية
  



 

٢ 

  تنا مسؤولي 

اإلجراءات التي قمنا بها واألدلة التي حصلنا   تأكيد محدود حول التبليغ بناء علىعن إن مسؤوليتنا هي إبداء استنتاج 
ارتباط التأكيد ل)، " (المعدّ  ٣٠٠٠ إلرتباطات التأكيد رقم معيارالدولي للوفقا  محدودنا لتأكيد ارتباط لقد قمنا بتنفيذعليها. 
المعتمد  )٣٠٠٠ إلرتباطات التأكيد رقم معيارالدولي(ال " التاريخيةلمعلومات المالية امراجعة أو فحص  عمليات بخالف

حول ما إذا  تأكيد محدود  للحصول على  تنفيذ هذا االرتباط  منا تخطيط و  المعيار  هذاتطلب  ي  .في المملكة العربية السعودية
للسنة   التبليغ عند إعداد  من نظام الشركات ٧١رقم  المادة متطلبات لتزم بتأن الشركة لم  انتباهنا أي أمر يجعلنا نعتقدلفت 

 . ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١المنتهية في 
  

كانت  خفاق األنظمة والرقابة، سواءً إ مخاطر مثللاتضمن تقييم وت، اجتهادنااءات التي يتم اختيارها على اإلجر تعتمد
  الشركة الرقابة الداخلي المتعلق بالتزام  نظام، نأخذ بعين االعتبارالمخاطر بتقيم. وعند القيام خطأ أو احتيال عن تجةان

  ،اختباري  على اساس  تضمنت إجراءاتنا القيام بفحص  عند إعداد هذا التبليغ.   من نظام الشركات  ٧١رقم  بمتطلبات المادة  
  .من نظام الشركات ٧١رقم  وفقاً لمتطلبات المادة  التبليغبإعداد  المتعلقةؤيدة لألنظمة والرقابة  لألدلة الم

  
  . المحدود تأكيدلعن ا ناستنتاجمناسبة كأساس العليها كافية و  تم الحصولدلة التي األأن نعتقد 

  
  ذي قمنا فيه العمل ال لنطاق ملخص

من نظام   ٧١رقم المادة الشركة بمتطلبات  التزام  حولقمنا بتخطيط وتنفيذ اإلجراءات التالية للحصول على تأكيد محدود  
  :عند إعداد هذا التبليغ الشركات

 
 مع الشركةمجلس الأي عضو من أعضاء  على األعمال واالتفاقيات من قبل  مناقشة اإلدارة حول عملية الحصول . 

 
   واالتفاقيات المبرمة من قبل أي عضو من أعضاء    المعامالت  بكافة  قائمةالذي يتضمن    التبليغ المرفقالحصول على

  . ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١المنتهية في مع الشركة خالل السنة   ،و غير مباشرأمباشر بشكل  ،مجلسال
 

 التي تشير  ٢٠١٩و  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١المنعقدة خالل السنوات المنتهية في مجلس المحاضر اجتماعات  مراجعة
خالل السنة المنتهية مجلس  العضو    أبرمهاالتي    تفاقياتبتلك المعامالت واال  المجلس  بإبالغمجلس  الإلى قيام عضو  

في المجلس على القرار  التصويت  االشتراك في هذا العضول ال يجوز ،باالضافة الى ذلك، ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١في 
 مجلس.الفي اجتماعات   الذي يصدر في هذا الشأن

 
 الموحدة  حول القوائم المالية  ٢٢رقم يضاح فصاح في إاإلالعقود المدرجة في التبليغ مع اختبار توافق المعامالت و

 . ٢٠٢٠ديسمبر   ٣١المراجعة للسنة المنتهية في 

  
  قيود مالزمة 

ً لمتطلبات المادة  التبليغاألنظمة والرقابة التي تتعلق بإعداد ب المتعلقةتخضع إجراءاتنا  من نظام الشركات  ٧١رقم وفقا
االعتماد على هذه   يتماكتشافها. عالوة على ذلك، ال قد تحدث أخطاء أو مخالفات ال يتم  ،عليهبناء ، ومالزمةلقيود 

من طرف أولئك الذين يعملون في    خاصة  ،والتواطؤ  االحتيالاإلجراءات كدليل لمدى فعالية األنظمة والرقابة ضد أنشطة  
  مناصب ذات سلطة أو ثقة. 

  
التأكيد   اترتباطالمعيار الدولي  الالمعقول بموجب    التأكيد  ارتباطالمحدود أقل بشكل كبير في نطاقه من    التأكيد  ارتباطيُعد  
اإلجراءات المبينة أعاله   المعتمد في المملكة العربية السعودية. ونتيجة لذلك، كانت طبيعة وتوقيت وحدود ٣٠٠٠ رقم

عقول، وبالتالي تم الحصول  الم التأكيد بارتباط له مقارنة بتلك الخاصةبشكل مخطط محدودة  و  كافيةلجمع أدلة مالئمة 
  المعقول. التأكيد ارتباطبالمحدود مقارنة  التأكيد ارتباطمن خالل  التأكيدأقل من  مستوىعلى 
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 الرتباطاتتم القيام بها وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة أو المعايير الدولية  يلم تتضمن إجراءاتنا أعمال مراجعة أو فحص  
فإننا ال نبدي رأي مراجعة او رأي فحص فيما يتعلق بكفاية  ،عليه بناء الفحص المعتمدة في المملكة العربية السعودية، و

 األنظمة والرقابة. 
 

 واريخألي ت يعتقد بأنه يقدم تأكيداً ، وال يجب أن 2020ديسمبر  31في  للسنة المنتهية بالتبليغيتعلق هذا االستنتاج فقط 
 مستقبلية، حيث قد يطرأ على األنظمة والرقابة تغيير يمكن أن يؤثر على صحة استنتاجنا. اتأو فتر

 

 احملدود   التأكيد   استنتاج 
لم   الشركةيجعلنا نعتقد أن أي شيء في هذا التقرير، لم يلفت انتباهنا  التي تم القيام بها والموضحة األعمال  بناء على

عند إعداد التبليغ عن معامالت  من نظام الشركات 71رقم المادة  التيلتزم، من جميع النواحي الجوهرية، بمتطلبات ت
 . 2020ديسمبر  31في  للسنة المنتهية األطراف ذوي العالقة

 

 االستخدام   قيود
رئيس الشركة و لمساعدة  وذلك ،الشركة فقطبما في ذلك استنتاجنا، بناًء على طلب من إدارة  التقرير،هذا  تم إعداد

ً العادية  الى الجمعية العامة في الوفاء بالتزاماتهم المتعلقة بالتقريرمجلس ال من نظام   71رقم لمادة ل للمساهمين وفقا
أو اإلشارة إليه إلى أي أطراف أخرى   االقتباس منهالشركات. ال ينبغي استخدام التقرير ألي غرض آخر أو توزيعه أو 

 مساهمي الشركة.و السوق الماليةهيئة وزارة التجارة وباستثناء ،  دون الحصول على موافقتنا المسبقة ،

 
 برايس وترهاوس كوبرز 
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