
 

 

 تقریر تأكید محدود مستقل

 
  شركة البابطین للطاقة واإلتصاالت مساھمي ىإل

 (شركة مساھمة سعودیة)
 الریاض، المملكة العربیة السعودیة

 
إذا كان ھناك أي  فیمابیان ف دبھ("الشركة")، قمنا بتنفیذ ارتباط تأكید محدود  شركة البابطین للطاقة واإلتصاالتبناًء على طلب إدارة 

الجوھریة  جمیع الجوانبالتأكید") لم یتم إعداده، من محل موضوع الأمر قد لفت انتباھنا یجعلنا نعتقد بأن موضوع التأكید المفصل أدناه ("
 ة").طبقنطبقة المبینة أدناه ("الضوابط المنوفقاً للضوابط الم

 موضوع التأكید
وفقاً  والمعد) ("التبلیغ") ۱رئیس مجلس اإلدارة المرفق في الملحق رقم ( المقدم من تبلیغالیتعلق موضوع التأكید الرتباط التأكید المحدود ب

الذي و("الشركة")  شركة البابطین للطاقة واإلتصاالت) من نظام الشركات وتم عرضھ من قبل رئیس مجلس إدارة ۷۱لمتطلبات المادة (
التي كان ألي من أعضاء مجلس إدارة و م۲۰۲۱دیسمبر ۳۱الشركة خالل السنة المنتھیة في  نفذت من قبلیتكون من المعامالت التي 

 مصلحة شخصیة فیھا سواء بشكل مباشر أو غیر مباشر. الشركة

 طبقةنالضوابط الم
 م).۲۰۱٥ -ھـ ۱٤۳۷لتجارة واالستثمار (من نظام الشركات السعودي الصادر عن وزارة ا )۷۱(دة االم

 مسئولیة اإلدارة
طبقة. كما نوفقاً للضوابط الم المناسبالتأكید وعرضھ بالشكل محل  موضوعالمسئولین عن إعداد  الشركةإن إدارة ورئیس مجلس إدارة 

ً التأكید محل موضوع المسئولة عن إنشاء واالحتفاظ بنظام رقابة داخلیة مالئم إلعداد وعرض  الشركةأن إدارة   التحریفاتمن  خالیا
عن غش أو خطأ، واختیار وتطبیق الضوابط المالئمة واالحتفاظ بسجالت كافیة وإجراء التقدیرات المعقولة  ةالجوھریة، سواًء كان ناشئ

 وفقاً للظروف.

 مسئولیتنا
التأكید بناًء على ارتباط التأكید المحدود الذي قمنا بھ وفقاً للمعیار الدولي  محل موضوعالإن مسئولیتنا ھي إبداء نتیجة تأكید محدود على 

المملكة في بخالف عملیات مراجعة وفحص المعلومات المالیة التاریخیة" المعتمد  األخرى " ارتباطات التأكید ۳۰۰۰الرتباطات التأكید 
 الشركة. إدارة معتم االتفاق علیھ لما وفقاً االرتباط  وأحكام ھذاشروط العربیة السعودیة وكذلك 

وفر كافة األدلة الضروریة تال  والتي ،یستند الیھ استنتاجناالذي ومحدود من التأكید  ىتم تصمیم إجراءاتنا بھدف الحصول على مستو
موضوع الفي  ھريوجود تحریف جوبما في ذلك مخاطر  المنفذة على حكمنا المھنيمعقول من التأكید. تعتمد اإلجراءات  ىلتقدیم مستو

باالعتبار فعالیة الرقابة الداخلیة لإلدارة عند تحدید طبیعة  وعلى الرغم من أننا أخذناالتأكید، سواء كانت ناشئة عن غش أو خطأ. محل 
 توفیر تأكید حول نظام الرقابة الداخلیة. ىوحجم إجرائتنا، فإن ارتباط التأكید الذي قمنا بھ ال یھدف إل

 الجودة ةرقاباالستقاللیة و
رتباط التأكید الذي إوذلك وفقاً لقواعد آداب وسلوك المھنة المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة ذات الصلة ب الشركةمستقلون عن  نحن
 وفقاً لتلك القواعد. ىالتزمنا بمسؤولیتنا األخالقیة االخر وقدبھ،  قمنا

موثقة الجراءات اإلسیاسات وال بما في ذلكبة الجودة قانظام شامل لرعلى فظ اعلیھ یحبناًء ) و۱( معیار رقابة الجودةیقوم مكتبنا بتطبیق 
 .المنطبقةتنظیمیة النظامیة والمتطلبات الة ویالمھن والمعاییر األخالقیة متطلباتمع ال االمتثال بشأن
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 ملخص اإلجراءات 
 وبناء. من ارتباط التأكید المعقول منھا في المدىارتباط التأكید المحدود تختلف في طبیعتھا وتوقیتھا وتعد أقل  المنفذة فيإن االجراءات 

الحصول علیھ فیما لو  سیتممن التأكید الذي  بكثیرأقل  ھولتأكید المحدود ، فإن مستوى التأكید الذي یتم الحصول علیھ في ارتباط اعلیھ
 قمنا بتنفیذ ارتباط التأكید المعقول.

وكجزء من ھذا االرتباط، لم نقم بأي إجراءات تتمثل في مراجعة أو فحص أو التحقق من موضوع التأكید وال للسجالت أو المصادر 
 لتأكید منھا. وعلیھ، فإننا لن نبدي مثل ھذا الرأي.ا محل موضوعالألخرى التي تم استخراج ا

 تشتمل إجراءاتنا وال تقتصر علي:

دیسمبر  ۳۱المنتھیة في الحصول علي بیان یتضمن تبلیغ رئیس مجلس اإلدارة یحدد جمیع األعمال والعقود المنفذة خالل السنة  •
 )؛۱ملحق (خالل السنة لمصلحة الشركة  سواًء بشكل مباشر أو غیر مباشر الشركةمن قبل أي من أعضاء مجلس إدارة  م۲۰۲۱

االطالع على محاضر اجتماعات مجلس اإلدارة التي تشیر إلى قیام عضو مجلس اإلدارة بإبالغ مجلس اإلدارة باألعمال والعقود  •
 ؛الصادر بھذا الخصوص بإجتماعات المجلسوبأن ھذا العضو لم یقم بالتصویت علي القرار ، المنفذة من قبل عضو مجلس اإلدارة

 ؛مجلس اإلدارة رئیس المذكورة في تبلیغ بتلك المعامالت الحصول على الموافقات الالزمة المتعلقة •
 ؛الحصول على تأكید من عضو مجلس اإلدارة باألعمال والعقود المنفذة من قبل العضو خالل السنة  •
، والمدرجة في البیان المعد من قبل رئیس م۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱ل السنة المنتھیة في التأكد من أن إجمالي المعامالت المنفذة خال •

 ) من القوائم المالیة المدققة.۱٦االیضاح رقم (  مجلس اإلدارة مطابقة إلجمالي المعامالت المدرجة في

 التأكید المحدود استنتاج
لم الموضوع محل التأكید جعلنا نعتقد أن ت أي أمورواألدلة التي حصلنا علیھا، لم یلفت انتباھنا  المنفذةبناًء على إجراءات التأكید المحدود 

 طبقة.نوفقاً للضوابط الم ،الجوھریة جمیع الجوانبمن  ،یتم إعداده

 القیود على استخدام تقریرنا
ً لمتطلبات المادة العادیة م في الجمعیة العامة المساھمین باجتماعھ علىلیتم عرضھ  الشركةتم إعداد تقریرنا بناًء على طلب إدارة  وفقا

 ر.) من نظام الشركات السعودي وال یجوز استخدامھ ألي غرض آخ۷۱(
 

 ام وشركاؤهعن البس
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