
 
 

 

 تقرير التأكيد المحدود المستقل 
 الشركة الوطنية للتربية والتعليم   للسادة مساهمي 

فيما إذا كان   بيان، قمنا بتنفيذ ارتباط التأكيد المحدود بهدف  )"الشركة"(  الشركة الوطنية للتربية والتعليمبناًء على طلب إدارة  

،  إعداده يتم لم "( التأكيدالمفصل أدناه )"الموضوع محل  التأكيدبأن الموضوع محل  نعتقد يجعلنا انتباهنا لفتهناك أي أمر قد 

 الجوهرية، وفقاً للضوابط المنطبقة المبينة أدناه )"الضوابط المنطبقة"(. الجوانبمن جميع 

     تأكيد الالموضوع محل 

( 1المحدود بالتبليغ المقدم من رئيس مجلس اإلدارة المرفق في الملحق رقم )  التأكيد  الرتباط  التأكيديتعلق الموضوع محل  

الشركة الوطنية ( من نظام الشركات وتم عرضه من قبل رئيس مجلس إدارة  71وفقاً لمتطلبات المادة ))"التبليغ"( والمعد  

مجلس   لرئيسوالتي   شركة يماميمع  يتضمن التبليغ عن عقد إيجار مبنى مجمع تعليمي  والذي    )"الشركة"(  للتربية والتعليم 

عشر سنوات ملزمة بين الطرفين  عقد اإليجار  مدة    علما بأن  ة فيهامباشر  غير  مصلحة  الوطنية للتربية والتعليم  إدارة الشركة

 علما أن خيار عدم التجديد ممنوح للشركة سنوات(  10)م، ويجدد عقد اإليجار لمدة أخرى مماثلة 2021سبتمبر  1ابتداء من 

 . فقطالوطنية للتربية والتعليم 

    الضوابط المنطبقة 

 لقد استخدمنا التالي كضوابط منطبقة:

 

 م(.2015 -هـ 1437الشركات السعودي الصادر عن وزارة التجارة واالستثمار )من نظام  71المادة  .1

   مسؤوليات اإلدارة

وعرضه بالشكل المناسب وفقاً للضوابط    التأكيدإن إدارة ورئيس مجلس إدارة الشركة مسؤولين عن إعداد الموضوع محل  

  التأكيد المنطبقة. كما أن إدارة الشركة مسؤولة عن إنشاء واالحتفاظ بنظام رقابة داخلية مالئم إلعداد وعرض الموضوع محل  

تفاظ بسجالت  خالياً من التحريفات الجوهرية، سواًء كانت ناشئة عن غش أو خطأ، واختيار وتطبيق الضوابط المالئمة، واالح

 كافية وإجراء التقديرات المعقولة وفقاً للظروف. 

     مسؤولياتنا 

بناًء على ارتباط التأكيد المحدود الذي قمنا به وفقاً   التأكيدتنا هي إبداء استنتاج تأكيد محدود على الموضوع محل اإن مسؤولي
"ارتباطات التأكيد األخرى بخالف عمليات مراجعة أو فحص المعلومات المالية    3000للمعيار الدولي الرتباطات التأكيد  

 التاريخية" المعتمد في المملكة العربية السعودية وكذلك شروط وأحكام هذا االرتباط وفقاً لما تم االتفاق عليه مع إدارة الشركة. 

 

استنتاجنا، والتي ال توفر كافة األدلة    اليه  يستندتم تصميم إجراءاتنا بهدف الحصول على مستوى محدود من التأكيد والذي  

بما في ذلك مخاطر وجود تحريف  المهني   حكمناالضرورية لتقديم مستوى معقول من التأكيد. تعتمد اإلجراءات المنفذة على 

باالعتبار فعالية الرقابة   أخذنا أننا  من الرغم وعلى، سواًء كانت ناشئة عن غش أو خطأ. لتأكيداجوهري في الموضوع محل 

يهدف إلى توفير تأكيد حول نظام الرقابة الداخلية لإلدارة عند تحديد طبيعة وحجم إجراءاتنا، فإن ارتباط التأكيد الذي قمنا به ال  

 الداخلية. 

 

 



تقرير التأكيد المحدود المستقل 
)يتبع(  الشركة الوطنية للتربية والتعليم للسادة مساهمي  

االستقاللية ورقابة الجودة  

المملكة العربية السعودية ذات الصلة بارتباط التأكيد  نحن مستقلون عن الشركة وفقاً لقواعد سلوك وآداب المهنة المعتمدة في  

 الذي قمنا به، وقد التزمنا بمسؤولياتنا األخالقية األخرى وفقاً لتلك القواعد. 

( وبناًء عليه يحافظ على نظام شامل لرقابة الجودة بما في ذلك السياسات واإلجراءات 1يطبق مكتبنا معيار رقابة الجودة )

 تثال مع المتطلبات األخالقية والمعايير المهنية والمتطلبات النظامية والتنظيمية المنطبقة.الموثقة بشأن االم

ملخص اإلجراءات

أقل   المحدود تختلف في طبيعتها وتوقيتها وتُعد  التأكيد  ارتباط  المنفذة في  التأكيد    المدى  في   منهاإن اإلجراءات  ارتباط  من 

أقل بكثير من التأكيد الذي   هو، فإن مستوى التأكيد الذي يتم الحصول عليه في ارتباط التأكيد المحدود  عليه  وبناءً المعقول.  

 يتم الحصول عليه فيما لو قمنا بتنفيذ ارتباط التأكيد المعقول.س

وال للسجالت    التأكيدوكجزء من هذا االرتباط، لم نقم بأي إجراءات تتمثل في مراجعة أو فحص أو التحقق من الموضوع محل  

 منها. وعليه، فإننا لن نبدي مثل هذا الرأي.  التأكيدأو المصادر األخرى التي تم استخراج الموضوع محل 

تشتمل إجراءاتنا وال تقتصر على:

التبليغ عن عقد إيجار مبنى مجمع تعليمي  الحصول على البيان المعد من قبل رئيس مجلس اإلدارة والذي يتضمن   •

؛  (1)ملحق    مباشرة فيها.غير  مصلحة  الوطنية للتربية والتعليم  والتي لرئيس مجلس إدارة الشركة  مع شركة يمامي  

، وبأن بإبالغ مجلس اإلدارة  اإلدارة  مجلس  عضومحاضر اجتماعات مجلس اإلدارة التي تشير إلى قيام    مراجعة •

 .ويت على القرار الصادر بهذا الخصوص باجتماعات مجلس اإلدارةهذا العضو لم يقم بالتص

استنتاج التأكيد المحدود 

أن الموضوع يلفت انتباهنا أي أمور تجلعنا نعتقد    لم،  عليها  حصلنابناًء على إجراءات التأكيد المحدود المنفذة واألدلة التي  

 الجوهرية، وفقاً للضوابط الضوابط المنطبقة.  الجوانب، من جميع إعداده يتم لم التأكيدمحل 

القيد على استخدام تقريرنا 

وفقاً لمتطلبات المادة    ةالمساهمين باجتماعهم في الجمعية العامتم إعداد تقريرنا بناًء على طلب إدارة الشركة ليتم عرضه على  

 ( من نظام الشركات السعودي وال يجوز استخدامه ألي غرض آخر. 71)

لالستشارات المهنيةكي بي ام جي 

فهد مبارك الدوسري 

469ترخيص رقم 

هـ 2144 ذو الحجة 19الرياض في    

 م 2021 يوليو 29الموافق : 




