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لایر سعودي مدفوع بالكامل، المسماة سابقاً "شركة كي بي إم جي الفوزان وشركاه محاسبون ومراجعون  ) ۲٥٬۰۰۰٬۰۰۰(كة العربیة السعودیة، رأس مالھ كي بي إم جي لالستشارات المھنیة شركة مھنیة مساھمة مقفلة، مسجلة في الممل    
ةجمیع الحقوق محفوظر شریك في الشبكة العالمیة لشركات كي بي إم جي المستقلة والتابعة لـ كي بي إم جي العالمیة المحدودة، شركة انجلیزیة محدودة بضمان. قانونیون". و ھي عضو غی  

 
Commercial Registration of the headquarters in Riyadh is ۱۰۱۰٤۲٥٤۹٤. 

تقریر التأكید المحدود المستقل المستقل إلى الشركة السعودیة  
بشأن   اإلدارة  مجلس  رئیس  إعالن  عن  الصناعیة  للخدمات 

 ۷۱متطلبات المادة 
 للسادة مساھمي الشركة السعودیة للخدمات الصناعیة 

("الشركة") للتقریر عن إعالن رئیس مجلس اإلدارة الذي  لقد تم تعیینا من قبل إدارة الشركة السعودیة للخدمات الصناعیة  
من نظام الشركات، والتي تشمل المعامالت التي تجریھا الشركة خالل السنة المنتھیة   ۷۱أعدتھ اإلدارة وفقا لمتطلبات المادة  

ر مباشرة م والتي یكون فیھا ألي من أعضاء مجلس إدارة الشركة مصلحة شخصیة مباشرة أو غی۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱في  
، في شكل استنتاج تأكید محدود مستقل، وأنھ  ۱على النحو المفصل أدناه ("الموضوع") وذلك كما ھو مبین في الملحق رقم 

استناداً إلى عملنا المنجز واألدلة التي حصلنا علیھا، لم یلفت انتباھنا أي أمور تجعلنا نعتقد بأن الموضوع محل التأكید لم یتم 
 جوانب الجوھریة وفقاً للضوابط المنطبقة المبینة أدناه ("الضوابط المنطبقة").إعداده، من جمیع ال

 
     الموضوع محل التأكید 

)  ۱یتعلق الموضوع محل التأكید الرتباط التأكید المحدود بالتبلیغ المقدم من رئیس مجلس اإلدارة المرفق في الملحق رقم (
) من نظام الشركات وتم عرضھ من قبل رئیس مجلس إدارة الشركة الشركة  ۷۱المادة (("التبلیغ") والمعد وفقاً لمتطلبات  

السعودیة للخدمات الصناعیة المحدودة("الشركة") والذي یتضمن المعامالت التي نُفذت من قبل الشركة خالل السنة المنتھیة  
 ة فیھا بشكل مباشر أو غیر مباشر.م والتي كان ألي من أعضاء مجلس إدارة الشركة مصلحة شخصی۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱في  

     الضوابط المنطبقة 

 لقد استخدمنا التالي كضوابط منطبقة:
 م). ۲۰۱٥ –ھـ  ۱٤۳۷من نظام الشركات في المملكة العربیة السعودیة الصادر عن وزارة التجارة ( ۷۱المادة  . ۱
 

 مسؤولیات اإلدارة

الموضوع محل التأكید خالیاً من التحریفات الجوھریة وفقاً للضوابط المنطبقة إن إدارة الشركة مسؤولة عن إعداد معلومات  
 )).۱والمعلومات الواردة فیھ. إن إدارة الشركة مسؤولة عن إعداد معلومات الموضوع (اي الملحق رقم (

ل التأكید خالیاً من  تشمل ھذه المسؤولیات: تصمیم وتنفیذ واالحتفاظ بنظام رقابة داخلیة مالئم إلعداد وعرض الموضوع مح
التحریفات الجوھریة، سواًء كانت ناشئة عن غش أو خطأ. كما تشمل اختیار الضوابط المنطبقة وضمان التزام الشركة بنظام 

م)؛ وتصمیم وتنفیذ ۲۰۱٥دیسمبر    ٤ھـ (الموافق  ۱٤۳۷صفر    ۲۲الشركات السعودي الصادرة من وزارة التجارة بتاریخ  
ق أھداف الرقابة المعلنة؛ واختیار وتطبیق السیاسات؛ واستخدام أحكام وتقدیرات معقولة في ظل  وتشغیل ضوابط فعالة لتحقی

 الظروف؛ واالحتفاظ بسجالت كافیة فیما یتعلق بمعلومات الموضوع محل التأكید.
المن واللوائح  بالقوانین  الشركة  التزام  الغش وتحدید وضمان  واكتشاف  منع  الشركة مسؤولة عن  إدارة  أن  طبقة على  كما 

التأكید  الموضوع محل  المشاركین في إعداد معلومات  الموظفین  الشركة مسؤولة عن ضمان تدریب  إدارة  إن  أنشطتھا. 
األعمال  تشمل جمیع وحدات  التقاریر  إعداد  في  تغییرات  أي  وأن  المناسب،  بالشكل  األنظمة  المناسب، وتحدیث  بالشكل 

 المھمة.



 

۲ 

     مسؤولیتنا 
 

مسؤولیتنا ھي فحص معلومات الموضوع محل التأكید المعد بواسطة الشركة وتقریرنا علیھ في شكل استنتاج تأكید محدود  إن  
للمعیار الدولي الرتباطات التأكید   إلى األدلة التي حصلنا علیھا. لقد قمنا بارتباطنا وفقاً  "ارتباطات   ۳۰۰۰مستقل استناداً 

ة أو فحص المعلومات المالیة التاریخیة" المعتمد في المملكة العربیة السعودیة وكذلك التأكید األخرى بخالف عملیات مراجع
شروط وأحكام ھذا االرتباط وفقاً لما تم االتفاق علیھ مع إدارة الشركة. ویتطلب ھذا المعیار أن نقوم بتخطیط وتنفیذ إجراءاتنا 

الموضوع محل التأكید تم إعدادھا، من جمیع الجوانب   للحصول على مستوى معقول من التأكید حول ما إذا كانت معلومات
 الجوھریة، كأساس الستنتاج التأكید المحدود الخاص بنا.

 
) وبناًء علیھ یحافظ على نظام شامل لرقابة الجودة بما في ذلك السیاسات ۱یطبق مكتبنا المعیار الدولي لمراقبة الجودة (
 بات األخالقیة والمعاییر المھنیة والمتطلبات النظامیة والتنظیمیة المنطبقة. واإلجراءات الموثقة بشأن االمتثال مع المتطل

 
بارتباط  الصلة  السعودیة ذات  العربیة  المملكة  المعتمدة في  المھنة  لقواعد سلوك وآداب  الشركة وفقاً  ونحن مستقلون عن 

 القواعد.  التأكید الذي قمنا بھ، وقد التزمنا بمسؤولیاتنا األخالقیة األخرى وفقاً لتلك
 

تعتمد اإلجراءات المختارة على فھمنا للموضوع محل التأكید والظروف األخرى لالرتباط، كما تعتمد على دراستنا للمجاالت 
 التي یحتمل أن تنشأ فیھا تحریفات جوھریة.

 
المست العملیة  االعتبار  أخذنا في  فقد  االرتباط األخرى،  التأكید وظروف  للموضوع محل  خدمة إلعداد  للحصول على فھم 

معلومات الموضوع محل التأكید بغرض تصمیم إجراءات تأكید مالئمة للظروف المتاحة، ولكن لیس بھدف إبداء استنتاج  
 حول فعالیة عملیة الشركة أو الرقابة الداخلیة على إعداد وعرض معلومات الموضوع محل التأكید.

 
ل التأكید ومدى مناسبة الضوابط المستخدمة بواسطة الشركة  كما اشتمل ارتباطنا على: تقدیر مدى مالئمة الموضوع مح

وعند إعداد معلومات الموضوع محل التأكید وفقاً لظروف االرتباط وتقییم مدى مالئمة اإلجراءات المستخدمة وعند إعداد  
 معلومات الموضوع محل التأكید ومدى معقولیة التقدیرات المستخدمة بواسطة الشركة. 

 
نفذة في ارتباط التأكید المحدود تختلف في طبیعتھا وتوقیتھا وتُعد أقل منھا في المدى من ارتباط التأكید  إن اإلجراءات الم

المعقول. وبناء علیھ، فإن مستوى التأكید الذي یتم الحصول علیھ في ارتباط التأكید المحدود ھو أقل بكثیر من التأكید الذي  
ط التأكید المعقول. لم نقم بإجراءات لتحدید اإلجراءات اإلضافیة التي كان من  سیتم الحصول علیھ فیما لو قمنا بتنفیذ ارتبا

 الممكن تنفیذھا فیما لو كان ھذا یُعد ارتباط تأكید معقول. 
 

وكجزء من ھذا االرتباط، لم نقم بأي إجراءات تتمثل في مراجعة أو فحص أو التحقق من معلومات الموضوع محل التأكید 
 در األخرى التي تم استخراج الموضوع محل التأكید منھا. وال للسجالت أو المصا

 
    اإلجراءات المنفذة

 
الحصول على البیان المعد من قبل رئیس مجلس اإلدارة والذي یتضمن جمیع األعمال والعقود المنفذة من قبل أي من   •

 )؛۱السنة؛ (ملحق أعضاء مجلس إدارة الشركة سواء بشكل مباشر أو غیر مباشر لمصلحة الشركة خالل 
مراجعة محاضر اجتماعات مجلس اإلدارة التي تشیر إلى قیام عضو مجلس اإلدارة بإبالغ مجلس اإلدارة باألعمال  •

والعقود المنفذة من قبل عضو مجلس اإلدارة، وبأن ھذا العضو لم یقم بالتصویت على القرار الصادر بھذا الخصوص  
 مة للمساھمین؛ باجتماعات مجلس اإلدارة والجمعیات العا

 و )؛۱الحصول على الموافقات المطلوبة على المعامالت المتضمنة في تبلیغ رئیس مجلس اإلدارة (الملحق  •
رئیس مجلس اإلدارة مطابقة إلجمالي مبالغ المعامالت التأكد من أن إجمالي المعامالت المدرجة في البیان المعد من قبل   •

 م. ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱) من القوائم المالیة الموحدة المراجعة للسنة المنتھیة في ۳۱المدرجة في اإلیضاح (
 
 
 
 
 
 



۳ 

 االستنتاج

 لقد تم الوصول إلى استنتاجنا على أساس األمور المحددة في ھذا التقریر ووفقاً لھا.

 ونعتقد أن األدلة التي حصلنا علیھا كافیة ومناسبة لتوفیر أساس إلبداء استنتاجنا. 

بناًء على اإلجراءات المنفذة واألدلة التي حصلنا علیھا، لم یلفت انتباھنا أي أمور تجعلنا نعتقد بأن معلومات الموضوع محل 
 بط المنطبقة.التأكید لم یتم إعدادھا، من جمیع الجوانب الجوھریة، وفقاً للضوا

 القید على استخدام تقریرنا 

ال ینبغي اعتبار تقریرنا مناسباً لالستخدام أو لالعتماد علیھ من قبل أي طرف یرغب في الحصول على حقوق ضدنا بخالف  
الشركة ووزارة التجارة ألي غرض أو في أي سیاق. أي طرف آخر غیر الشركة ووزارة التجارة یحصل على حق الحصول  

ى تقریرنا أو على نسخة منھ ویختار االعتماد على تقریرنا (أو أي جزء منھ) سیقوم بذلك على مسؤولیتھ الخاصة. إلى  عل
أقصى حد یسمح بھ القانون، نحن نقبل أو نتحمل أي مسؤولیة ونرفض تحمل أي مسؤولیة عن عملنا تجاه أي طرف آخر  

 المستقل ھذا أو عن االستنتاجات التي توصلنا إلیھا. غیر الشركة ووزارة التجارة، لتقریر التأكید المحدود

تم إصدار تقریرنا إلى الشركة ووزارة التجارة على أساس عدم نسخھ أو اإلشارة إلیھ أو اإلفصاح عنھ منفرداً أو في مجملھ  
 دون موافقتنا الخطیة المسبقة. (باستثناء األغراض الداخلیة الخاصة بالشركة)

 لالستشارات المھنیةكي بي إم جي 

ــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إبراھیم عبود باعشن 

 ۳۸۲ رقم الترخیص

م ۲۰۲۲ مارس ۲٤في جدة، 
ھـ ۱٤٤۳ شعبان ۲۱الموافق 






