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تقرير تأكيد محدود إلى المساهمين في
شركة الكابالت السعودية (شركة مساهمة سعودية)
لقد قمنا بتنفيذ ارتباط تأكيد محدود لبيان فيما إذا كان قد لفت انتباهنا أمر يجعلنا نعتقد بأن ما تم تفصيله في فقرة الموضوع ادناه
("الموضوع") لم يتم إعداده بشكل سليم ،من كافة النواحي الجوهرية ،وفقا للضوابط ذات الصلة المشار اليها أدناه.
الموضوع:
يتعلق موضوع ارتباط التأكيد المحدود بالمعلومات المالية الموضحة بالتبليغ المرفق (الملحق  )1والمقدم من رئيس مجلس ادارة
شركة الكابالت السعودية ("الشركة") الى الجمعية العامة العادية للشركة عن األعمال والعقود التي يكون ألحد أعضاء مجلس
إدارة الشركة مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة فيها حدثت خالل السنة المنتهية في  31ديسمبر 2020م ،وذلك وفقا
لمتطلبات المادة ( )71من نظام الشركات.
الضوابط ذات الصلة:
•
•
•
•

المادة ( )71من نظام الشركات الصادر عن وزارة التجارة واالستثمار ("الوزارة") (1437هـ – 2015م).
التبليغ المقدم من رئيس مجلس إدارة الشركة (الملحق .)1
اإلقرارات المقدمة من أعضاء مجلس إدارة الشركة عن األعمال والعقود التي يكون ألحد أعضاء مجلس إدارة الشركة
مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة فيها للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020م.
السجالت المحاسبية للشركة للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020م.

مسؤولية اإلدارة:
إن اإلدارة هي المسؤولة عن إعداد وعرض المعلومات الواردة في فقرة الموضوع اعاله وفقا للضوابط ذات الصلة ،ومسؤولة
أيضا عن اختيار اساليب تطبيق تلك الضوابط .كما إن اإلدارة هي المسؤولة عن تطبيق أنظمة الرقابة الداخلية التي تراها
ضرورية إلعداد وعرض المعلومات الواردة في فقرة الموضوع اعاله وخلوها من اية تحريفات جوهرية ،سواء كانت ناتجة
عن غش أو خطأ ،واختيار وتطبيق الضوابط المالئمة واالحتفاظ بسجالت كافية وعمل تقديرات معقولة تبعا للظروف واألحداث
ذات الصلة.
مسؤوليتنا:
إن مسؤوليتنا هي تقديم استنتاج تأكيد محدود حول الموضوع اعاله بناء على ارتباط التأكيد الذي قمنا به وفقا للمعيار الدولي
الرتباطات التأكيد (" )3000ارتباطات التأكيد األخرى بخالف عمليات مراجعة أو فحص المعلومات المالية التاريخية" ،المعتمد
في المملكة العربية السعودية ،والشروط واالحكام المتعلقة بهذا االرتباط التي تم االتفاق عليها مع ادارة الشركة.
صممت إجراءاتنا للحصول على مستوى محدود من التأكيد كافي لتوفير اساس إلبداء استنتاجنا ،وعليه ،لم نقم بالحصول على
لقد ُ
جميع األدلة المطلوبة لتوفير مستوى معقول من التأكيد .تعتمد اإلجراءات المنفذة على حكمنا المهني بما في ذلك مخاطر وجود
تحريفات جوهرية في الموضوع ،سواء كانت ناتجة عن غش أو خطأ .كما أخذنا باالعتبار فاعلية انظمة الرقابة الداخلية لإلدارة
عند تحديد طبيعة ومدى إجراءاتنا ،ولم يكن ارتباطنا مصمما لتقديم تأكيد حول فعالية تلك االنظمة.

