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تقرير التأكيد المحدود المستقل
للسـادة مساهمي شركة اليمامة للصناعات الحديدية
شركة مساهمة سعودية
بنا ًء على طلب إدارة شركة اليمامة للصناعات الحديدية ("الشركة") ،قمنا بتنفيذ ارتباط التأكيد المحدود بهدف بيان فيما إذا
كان هناك أي أمر قد لفت انتباهنا يجعلنا نعتقد بأن الموضوع محل التأكيد المفصل أدناه ("الموضوع محل التأكيد") لم يتم
إعداده ،من جميع الجوانب الجوهرية ،وفقا ً للضوابط المنطبقة المبينة أدناه ("الضوابط المنطبقة").
الموضوع محل التأكيد
يتعلق الموضوع محل التأكيد الرتباط التأكيد المحدود بالتبليغ المقدم من رئيس مجلس اإلدارة وأعضاؤه المرفق في الملحق
رقم ("( )1التبليغ") والمعد وفقا ً لمتطلبات المادة ( )71من نظام الشركات وتم عرضه من قبل رئيس مجلس إدارة شركة
اليمامة للصناعات الحديدية ("الشركة") .يتكون التبليغ من المعامالت التي نُفذت من قبل الشركة وشركتها التابعة
(المجموعة) خالل السنة المنتهية  30سبتمبر 2020م ،والتي كان ألي من أعضاء مجلس إدارة الشركة مصلحة شخصية
فيها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
الضوابط المنطبقة
لقد استخدمنا التالي كضوابط منطبقة:
 .1المادة  71من نظام الشركات السعودي الصادر عن وزارة التجارة واالستثمار (1437هـ 2015 -م).
مسؤوليات اإلدارة
إن إدارة ورئيس مجلس إدارة الشركة مسؤولين عن إعداد الموضوع محل التأكيد وعرضه بالشكل المناسب وفقا ً للضوابط
المنطبقة .كما أن إدارة الشركة مسؤولة عن إنشاء واالحتفاظ بنظام رقابة داخلية مالئم إلعداد وعرض الموضوع محل
التأكيد خاليا ً من التحريفات الجوهرية ،سوا ًء كانت ناشئة عن غش أو خطأ ،واختيار وتطبيق الضوابط المالئمة ،واالحتفاظ
بسجالت كافية وإجراء التقديرات المعقولة وفقا ً للظروف.
مسؤولياتنا
إن مسؤولياتنا هي إبداء استنتاج تأكيد محدود على الموضوع محل التأكيد بنا ًء على ارتباط التأكيد المحدود الذي قمنا به وفقا ً
للمعيار الدولي الرتباطات التأكيد " 3000ارتباطات التأكيد األخرى بخالف عمليات مراجعة أو فحص المعلومات المالية
التاريخية" المعتمد في المملكة العربية السعودية وكذلك شروط وأحكام هذا االرتباط وفقا ً لما تم االتفاق عليه مع إدارة
الشركة.
تم تصميم إجراءاتنا بهدف الحصول على مستوى محدود من التأكيد والذي يستند اليه استنتاجنا ،والتي ال توفر كافة األدلة
الضرورية لتقديم مستوى معقول من التأكيد .تعتمد اإلجراءات المنفذة على حكمنا المهني بما في ذلك مخاطر وجود تحريف
جوهري في الموضوع محل التأكيد ،سوا ًء كانت ناشئة عن غش أو خطأ .وعلى الرغم من أننا أخذنا باالعتبار فعالية الرقابة
الداخلية لإلدارة عند تحديد طبيعة وحجم إجراءاتنا ،فإن ارتباط التأكيد الذي قمنا به ال يهدف إلى توفير تأكيد حول نظام
الرقابة الداخلية.

كي بي ام جي الفوزان وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون ،شركة مهنية مسجلة في المملكة
العربية السعودية وعضو غير شريك في شبكة شركات كي بي ام جي المستقلة والتابعة لـ كي بي
ام جي العالمية ،شركة تعاونية سويسرية .جميع الحقوق محفوظة.

تقرير التأكيد المحدود المستقل
للسـادة مساهمي شركة اليمامة للصناعات الحديدية (يتبع)
شركة مساهمة سعودية
االستقاللية ورقابة الجودة
نحن مستقلون عن الشركة وفقا ً لقواعد سلوك وآداب المهنة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ذات الصلة بارتباط التأكيد
الذي قمنا به ،وقد التزمنا بمسؤولياتنا األخالقية األخرى وفقا ً لتلك القواعد.
يطبق مكتبنا معيار رقابة الجودة ( )1وبنا ًء عليه يحافظ على نظام شامل لرقابة الجودة بما في ذلك السياسات واإلجراءات
الموثقة بشأن االمتثال مع المتطلبات األخالقية والمعايير المهنية والمتطلبات النظامية والتنظيمية المنطبقة.
ملخص اإلجراءات
إن اإلجراءات المنفذة في ارتباط التأكيد المحدود تختلف في طبيعتها وتوقيتها وتُعد أقل منها في المدى من ارتباط التأكيد
المعقول .وبنا ًء عليه ،فإن مستوى التأكيد الذي يتم الحصول عليه في ارتباط التأكيد المحدود هو أقل بكثير من التأكيد الذي
سيتم الحصول عليه فيما لو قمنا بتنفيذ ارتباط التأكيد المعقول.
وكجزء من هذا االرتباط ،لم نقم بأي إجراءات تتمثل في مراجعة أو فحص أو التحقق من الموضوع محل التأكيد وال
للسجالت أو المصادر األخرى التي تم استخراج الموضوع محل التأكيد منها .وعليه ،فإننا لن نبدي مثل هذا الرأي.
تشتمل إجراءاتنا وال تقتصر على:
•

مناقشة اإلدارة حول عملية الحصول على األعمال والعقود من قبل أي من أعضاء مجلس اإلدارة لدى الشركة.

•

الحصول على البيان المعد من قبل رئيس مجلس اإلدارة والذي يتضمن جميع األعمال والعقود المنفذة من قبل أي من
أعضاء مجلس إدارة الشركة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر لمصلحة الشركة خالل السنة؛ (ملحق )1؛

•

مراجعة محاضر اجتماعات مجلس اإلدارة التي تشير إلى قيام عضو مجلس اإلدارة بإبالغ مجلس اإلدارة باألعمال
والعقود المنفذة من قبل عضو مجلس اإلدارة ،وبأن هذا العضو لم يقم بالتصويت على القرار الصادر بهذا الخصوص
باجتماعات مجلس اإلدارة والجمعيات العامة للمساهمين؛

•

الحصول على الموافقات الالزمة المتعلقة بتلك المعامالت المذكورة في تبليغ رئيس مجلس اإلدارة (ملحق )1؛

•

الحصول على تأكيد من عضو مجلس اإلدارة باألعمال والعقود المنفذة من قبل العضو خالل السنة؛ و

•

التأكد من أن إجمالي المعامالت المدرجة في البيان المعد من قبل رئيس مجلس اإلدارة مطابقة إلجمالي مبالغ
المعامالت المدرجة في اإليضاح ( )26من القوائم المالية الموحدة المراجعة.

استنتاج التأكيد المحدود
بنا ًء على إجراءات التأكيد المحدود المنفذة واألدلة التي حصلنا عليها ،لم يلفت انتباهنا أي أمور تجلعنا نعتقد أن الموضوع
محل التأكيد لم يتم إعداده ،من جميع الجوانب الجوهرية ،وفقا ً للضوابط المنطبقة.
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تقرير التأكيد المحدود المستقل
للسـادة مساهمي شركة اليمامة للصناعات الحديدية (يتبع)
شركة مساهمة سعودية
القيد على استخدام تقريرنا
تم إعداد تقريرنا بنا ًء على طلب إدارة الشركة ليتم عرضه على المساهمين باجتماعهم في الجمعية العامة العادية وفقا ً لمتطلبات
المادة ( )71من نظام الشركات السعودي وال يجوز استخدامه ألي غرض آخر.
عن  /كي بي ام جي الفوزان وشركاه
محاسبون ومراجعون قانونيون

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ناصر أحمد الشطيري
ترخيص رقم 454
جدة في  22جمادى األولى 1442هـ
الموافق  6يناير 2021م
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Independent Limited Assurance Report
To the Shareholders of Al Yamamah Steel Industries Company
A Saudi Joint Stock Company
Upon request of the management of Al Yamamah Steel Industries Company (“ the Company”), we
have carried out a limited assurance engagement in order to state whether anything has come to our
attention that causes us to believe that the subject matter detailed below (“Subject Matter”), has not
been prepared, in all material respects, in accordance with the applicable criteria (“Applicable Criteria”)
below.
Subject Matter
The Subject Matter for our limited assurance engagement is related to the Chairman’s declaration
enclosed in the attached Appendix 1 (the “Declaration”) prepared by the Management in accordance
with the requirements of Article 71 of the Regulations for Companies and presented by the Chairman
of Al Yamamah Steel Industries Company (“the Company”). The declaration consists of the
transactions that were executed by the Company and its subsidiary (“the Group”) during the year ended
30 September 2020, in which any of the members of the Company's Board of Directors had a personal
interest, either directly or indirectly.
Applicable Criteria
We have used the following as the Applicable Criteria:
1. Article 71 of the Saudi Arabian Regulations for Companies issued by MOCI (1437H -2015).
Management Responsibility
The management and the BOD of the Company is responsible for the preparation and appropriate
presentation of the Subject Matter in accordance with the Applicable Criteria. Further, the Company’s
management is responsible for establishing and maintaining internal controls relevant to the
preparation and presentation of the Subject Matter that is free from material misstatement, whether due
to fraud or error; selecting and applying appropriate criteria; maintaining adequate records and making
estimates that are reasonable in the circumstances.

Our responsibility
Our responsibility is to express a limited assurance conclusion on the Subject Matter based on our
limited assurance engagement conducted in accordance with the International Standard on
Assurance Engagements (ISAE) 3000, “Assurance Engagements Other Than Audits or Reviews of
Historical Financial Information” endorsed in the Kingdom of Saudi Arabia and the terms and
conditions for this engagement as agreed with the Company’s management.
Our procedures were designed to obtain a limited level of assurance on which to base our conclusion,
and, as such, do not provide all of the evidence that would be required to provide a reasonable level of
assurance. The procedures performed depend on the assurance practitioner’s judgment including the
risk of material misstatement of the Subject Matter, whether due to fraud or error. While 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.

© 2020 KPMG Al Fozan & Partners Certified Public Accountants, a registered
company in the Kingdom of Saudi Arabia, a non-partner member firm of the
KPMG global organization of independent member firms affiliated with
KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee.
All rights reserved.
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Independent Limited Assurance Report
To the Shareholders of Al Yamamah Steel Industries Company (continued)
A Saudi Joint Stock Company
Independence and quality controls
We are independent of the Company in accordance with professional code of conduct and ethics that
are endorsed in the Kingdom of Saudi Arabia that are relevant to our assurance engagement and we
have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements.
Our firm applies International Standard on Quality Control 1 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.
Summary of Procedures
The 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.
As part of this engagement, we have not performed any procedures by way of audit, review or
verification of the Subject matter, nor of the underlying records or other sources from which the Subject
matter was extracted. Accordingly, we do not express such an opinion.
Our procedures included, but are not limited to:
•

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 of the Company either directly or indirectly in the favor of the Company
during the year; (Appendix 1);

•

Reviewing of the BOD’s minutes of meetings that indicate member notification to the BOD on
the business and contracts performed / will be performed by the BOD member; and further that
the concerned Board Member did not vote on the resolution issued in this regard at the meetings
of the BOD and the general assemblies of shareholders;

•

Obtaining the required approvals on the transactions included in the Chairman’s declaration
(Appendix 1);

•

Obtaining confirmation from the concerned BOD member on the business and contracts
performed by the member during the year; and

•

Ensuring the total transactions amounts included in the list prepared by the BOD chairman
agrees to the total transactions amounts included in the note 26 to the audited consolidated
financial statements.

Limited Assurance Conclusion
Based on our limited assurance procedures performed and evidence obtained, nothing has come to
our attention that causes us to believe that the Subject Matter has not been prepared, in all material
respects, in accordance with the Applicable Criteria.
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Independent Limited Assurance Report
To the Shareholders of Al Yamamah Steel Industries Company (continued)
A Saudi Joint Stock Company
Restriction of Use of Our Report
Our report is prepared upon the request of the Company’s management to be presented to the
shareholders in their General Assembly Meeting in accordance with the requirements of Article (71) of
the Saudi Regulations for Companies and should not be used for any other purpose.

For KPMG Al Fozan & Partners
Certified Public Accountants

_______________________
Nasser Ahmed Al Shutairy
License No. 454

Jeddah, 22 Jumada Al-Awwal 1442H
Corresponding to 6 January 2021
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