






 

 

 تقرير تأكيد محدود مستقل 

 

   / مساهمي ىإل

 )"الشركة"(   االنماء طوكيو مارينشركة 

 )شركة مساهمة سعودية( 

 الرياض، المملكة العربية السعودية 

 

محل  موضوع  الإذا كان هناك أي أمر قد لفت انتباهنا يجعلنا نعتقد بأن موضوع التأكيد المفصل أدناه )"  فيمابيان  ف  دبهقمنا بتنفيذ ارتباط تأكيد محدود  

   .طبقة المبينة أدناهن الجوهرية وفقاً للضوابط الم جميع الجوانب، من بشكل عادل إعدادهاإلبالغ عنه والتأكيد"( لم يتم 

 موضوع التأكيد 

وفقاً لمتطلبات   والمعد( )"التبليغ"( 1رئيس مجلس اإلدارة المرفق في الملحق رقم ) المقدم من تبليغالالتأكيد المحدود ب يتعلق موضوع التأكيد الرتباط 

الشركة خالل السنة   نفذت من قبلالذي يتكون من المعامالت التي و. ( من نظام الشركات وتم عرضه من قبل رئيس مجلس إدارة الشركة71المادة )

 مصلحة شخصية فيها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.  الشركةالتي كان ألي من أعضاء مجلس إدارة و م2020يسمبر د 31المنتهية في 

 طبقة نالضوابط الم

 م(. 2015 - هـ 1437من نظام الشركات السعودي الصادر عن وزارة التجارة )  ( 71)دة االم

 اإلدارة مسؤولية

طبقة. كما أن إدارة ن وفقاً للضوابط الم  المناسبالتأكيد وعرضه بالشكل  محل    موضوعالمسئولين عن إعداد    الشركةإن إدارة ورئيس مجلس إدارة  

ً التأكيد  محل  موضوع  المسئولة عن إنشاء واالحتفاظ بنظام رقابة داخلية مالئم إلعداد وعرض    الشركة ن الجوهرية، سواًء كا  التحريفاتمن    خاليا

 عن غش أو خطأ، واختيار وتطبيق الضوابط المالئمة واالحتفاظ بسجالت كافية وإجراء التقديرات المعقولة وفقاً للظروف.  ةناشئ 

 مسئوليتنا 

التأكيد بناًء على ارتباط التأكيد المحدود الذي قمنا به وفقاً للمعيار الدولي الرتباطات    محل  موضوعالإن مسئوليتنا هي إبداء نتيجة تأكيد محدود على  

المملكة العربية السعودية وكذلك في  بخالف عمليات مراجعة وفحص المعلومات المالية التاريخية" المعتمد    األخرى   " ارتباطات التأكيد  3000التأكيد  

 الشركة.  إدارة معتم االتفاق عليه لما وفقاً االرتباط  وأحكام هذاشروط 

  ىوفر كافة األدلة الضرورية لتقديم مستوت ال    والتي  ،يستند اليه استنتاجناالذي  ومحدود من التأكيد    ىتم تصميم إجراءاتنا بهدف الحصول على مستو

التأكيد، سواء كانت محل  موضوع  الفي    هريوجود تحريف جوبما في ذلك مخاطر    المنفذة على حكمنا المهنيمعقول من التأكيد. تعتمد اإلجراءات  

باالعتبار فعالية الرقابة الداخلية لإلدارة عند تحديد طبيعة وحجم إجرائتنا، فإن ارتباط التأكيد الذي    وعلى الرغم من أننا أخذناناشئة عن غش أو خطأ.  

 الرقابة.  ةنظمفعالية اتوفير تأكيد حول  ىقمنا به ال يهدف إل

 الجودة  رقابةاالستقاللية و

العربية السعودية. نحن المملكة  المعتمدة في  المهني واألخالقيات  بمتطلبات االستقاللية واألخالقيات وفقًا لقواعد السلوك  التزمنا  مستقلون عن   لقد 

 الشركة وفقًا لقواعد السلوك المهني واألخالقيات المعتمدة في المملكة العربية السعودية ذات الصلة.  

 االمتثال   بشأنموثقة  الجراءات  اإل سياسات وال  بما في ذلكبة الجودة  قانظام شامل لرعلى  فظ  اعليه يحبناًء  ( و1)  معيار رقابة الجودةيق  يقوم مكتبنا بتطب 

 . المنطبقةتنظيمية النظامية و المتطلبات الة وي المهن  والمعايير األخالقية  متطلباتمع ال

 

 

 

 



 

 

 تقرير تأكيد محدود مستقل )تتمة(

 

 /  مساهميإلى 

 )"الشركة"(  االنماء طوكيو مارينشركة  

 )شركة مساهمة سعودية( 

 الرياض، المملكة العربية السعودية 

 

 المنفذةملخص اإلجراءات 

، فإن عليه  وبناء.  من ارتباط التأكيد المعقول  منها في المدىارتباط التأكيد المحدود تختلف في طبيعتها وتوقيتها وتعد أقل    المنفذة فيإن االجراءات  

الحصول عليه فيما لو قمنا بتنفيذ ارتباط التأكيد  سيتممن التأكيد الذي  بكثيرأقل  هومستوى التأكيد الذي يتم الحصول عليه في ارتباط التأكيد المحدود 

 المعقول. 

ألخرى التي تم  اوكجزء من هذا االرتباط، لم نقم بأي إجراءات تتمثل في مراجعة أو فحص أو التحقق من موضوع التأكيد وال للسجالت أو المصادر  

 التأكيد منها. وعليه، فإننا لن نبدي مثل هذا الرأي.  محل موضوعالاستخراج 

او    م2020ديسمبر  31المنتهية في  الحصول علي بيان يتضمن تبليغ رئيس مجلس اإلدارة يحدد جميع األعمال والعقود المنفذة خالل السنة   •

 سواًء بشكل مباشر أو غير مباشر، الشركةمن قبل أي من أعضاء مجلس إدارة المزمع إبرامها 

لى قيام عضو مجلس اإلدارة بإبالغ مجلس اإلدارة باألعمال والعقود المنفذة من  االطالع على محاضر اجتماعات مجلس اإلدارة التي تشير إ •

   ؛قبل عضو مجلس اإلدارة

 ؛ مجلس اإلدارة رئيس الحصول على الموافقات الالزمة المتعلقة بتلك المعامالت المذكورة في تبليغ •

 قبل العضو خالل السنة. الحصول على تأكيد من عضو مجلس اإلدارة باألعمال والعقود المنفذة من   •

المعد من قبل رئيس مجلس اإلدارة   التبليغم، والمدرجة في 2020ديسمبر  31التأكد من أن إجمالي المعامالت المنفذة خالل السنة المنتهية في  •

 ( من القوائم المالية المراجعة. 14مطابقة إلجمالي المعامالت المدرجة في اإليضاح رقم )

 االستنتاج 

اإلبالغ لم يتم الموضوع محل التأكيد جعلنا نعتقد أن ت  أي أمورواألدلة التي حصلنا عليها، لم يلفت انتباهنا  المنفذةراءات التأكيد المحدود بناًء على إج

 طبقة.ن وفقاً للضوابط الم ،الجوهرية جميع الجوانبمن  بشكل عادل، إعدادهعنه و

 القيود على استخدام تقريرنا 

( من نظام  71وفقاً لمتطلبات المادة )العادية  المساهمين باجتماعهم في الجمعية العامة    علىليتم عرضه    الشركةتم إعداد تقريرنا بناًء على طلب إدارة  

 الشركات السعودي وال يجوز استخدامه ألي غرض آخر. 

 

 عن البسام وشركاؤه 

 

 

 إبراهيم أحمد البسام 
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