
 

 
 

 
 

 
 تقریر مراجع الحسابات المستقل

 
 مساھمي شركة القصیم القابضة لالستثمار إلى السادة/

 (شركة مساھمة سعودیة)
 

 تقریر عن مراجعة القوائم المالیة
 

 الرأي
("الشركة")، والتي تشتمل على قائمة المركز المالي  -شركة مساھمة سعودیة  –القابضة لالستثمار لقد راجعنا القوائم المالیة لشركة القصیم 

م، وقوائم الربح أو الخسائر والدخل الشامل االخر والتغیرات في حقوق المساھمین والتدفقات النقدیة للسنة المالیة ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱كما في 
 رفقة بالقوائم المالیة، بما في ذلك ملخص للسیاسات المحاسبیة الھامة.المنتھیة في ذلك التاریخ، واإلیضاحات الم

 
م وأدائھا ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱، من جمیع الجوانب الجوھریة، المركز المالي للشركة كما فيعدلفي رأینا، فأن القوائم المالیة المرفقة تعرض ب

للمعاییر الدولیة للتقریر المالي المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة، والمعاییر المالي وتدفقاتھا النقدیة للسنة المنتھیة في ذلك التاریخ، وفقا 
 واإلصدارات األخرى المعتمدة من الھیئة السعودیة للمحاسبین القانونیین.

 
 أساس الرأي

 توضیحھا تم المعاییر تلك بموجب یتنامسؤول انوفقأ للمعاییر الدولیة للمراجعة المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة.  بالمراجعة قمنا لقد •
مستقلون عن الشركة وفقأ لقواعد سلوك وآداب المھنة  ونحنمراجعة القوائم المالیة " في تقریرنا.  حول"مسؤولیات المراجع  قسم في

األخالقیة األخرى وفقا لتلك  مسؤولیتنابصلة بمراجعتنا للقوائم المالیة، كما اننا التزمنا الالمعتمدة في المملكة العربیة السعودیة وذات 
 رأینا. إلبداءأساس  لتوفیر ،د بأن أدلة المراجعة التي حصلنا علیھا كافیة ومالئمةقنعتوالقواعد. 

 
 انتباه لفت

 مستثمرین مجموعة مع كمؤسس الدخول الشركة قررتم ۲۰۱۸ خالل انھالمالیة القوائم ) في ۳۳االیضاح رقم ( الى االنتباه لفت نود •
 سعودي، لایر ملیون ۱۰۰ البالغ الجدیدة الشركة مال راس من %٤۰ بحصة التمور وتسویق تصنیع في متخصصة شركة في مستقلین

لكن تم الغاء تأسیس الشركة الجدیدة بناء على قرار اللجنة التاسیسیة لشركة  أخرى، واصول لدیھا التمور مصنع أصول الشركة تقدم بحیث
 .م. لم یتم تعدیل رأینا فیما یتعلق بھذا األمر۲۰۲۱مایو  ۱۹تمور القصیم بتاریخ 

البیئة والمیاه  ) في القوائم المالیة والذي أشار الى وجود دعوى قضائیة من الشركة ضد فرع وزراه۳۱نلفت االنتباه الي االیضاح رقم ( •
 والزراعة ("الوزارة") بمنطقة القصیم، والتي تتعلق بطلب الغاء القرار السلبي المتمثل في امتناع فرع الوزارة عن الرفع للمقام السامي

الشركة  بطلب تملیك الشركة لكامل المساحة التي قامت بإحیائھا من األرض المسلمة لھا. حیث صدرت موافقة من المقام السامي على تملك
ملیون متر مربع فقط من اجمالي المساحة التي قامت بإحیائھا وتطالب الشركة بالرفع للمقام السامي بطلب تملیك الشركة باقي  ۷٤مساحة 

الشركة الدعوى،  رةملیون متر مربع. مع اإلشارة الى انھ عند افتراض خسا ۱۱٦المساحة التي قامت بإحیائھا من تلك األرض البالغة 
ثر بشكل جوھري على الشركة نظرا الرتباط األرض المتنازع علیھا مع عقود إیرادات االیجار التي ابرمتھا الشركة والذي یمثل سوف تأ

م ۲۰۲۱مارس  ۳۰مصدر الدخل الرئیسي للشركة وال یمكن تحدید الخسائر المتوقعة اال عند الفصل النھائي في الدعوى، وقد صدر بتاریخ 
اإلداریة بمنطقة القصیم في القضیة المقامة من شركة القصیم القابضة لالستثمار ضد فرع وزارة البیئة والمیاه  حكم ابتدائي من المحكمة

والزراعة بمنطقة القصیم بعدم قبول الدعوى، وبناء على رأي المستشار القانوني للشركة ان سبب رفض الدعوى یرجع الى عدم اختصاص 
مختص ھو لجنة في وزارة البیئة والمیاه والزراعة. قامت الشركة باستالم الحكم واالعتراض علیھ المحكمة اإلداریة بنظر الدعوى وان ال

في محكمة االستئناف اإلداریة بمنطقة القصیم وحدد موعد الجلسة  ٤٤٦/۱٤٤۲أمام محكمة االستئناف اإلداریة، وقد قیدت الدعوة بالرقم 
 م.۲۰۲۱أغسطس  ۳۱األولى بتاریخ 

 
ھـ بخصوص ارض ۱٤٤۲رمضان  ۲٤م ورد للشركة خطاب من وزراه البیئة والمیاه والزراعة والمؤرخ في ۲۰۲۱ مایو ۱۸وبتاریخ 

 ۲٤شرى والذى تامل فیھ الوزارة سداد اجرة المثل للمساحة المعتدى علیھا والتي قامت الشركة باحیائھا من تاریخ وضع الید وحتى تاریخ 
ة، وحیث ان ھناك دعوى قائمة مقامة ضد فرع وزارة البیئة والمیاه والزراعة تطالب فیھا ھـ لخزینة الدولة لصالح الوزار۱٤٤۲رمضان 

ھا الشركة بإلغاء القرار المتمثل في امتناع الوزارة عن الرفع للمقام السامي بطلب تملیك الشركة لكامل المساحة التي قامت الشركة بإحیائ
المطالبة باالجرة قبل الفصل في ملكیة الشركة لألرض من عدمھ وقد قامت الشركة من األرض المسلمة لھا، وبالتالي فال یحق للوزارة 

لغاء الحكم اوقد أصدرت محكمة االستئناف االداریة بمنطقة القصیم حكما یقضي بـ م.۲۰۲۱یولیو  ۱٤باالعتراض على القرار بتاریخ 
ھـ، القاضي ۱٤٤۲) لعام ۲۲۸ریدة في الدعوى المقیدة برقم (ھـ من الدائرة األولى بالمحكمة اإلداریة بب۱٤٤۲ /۸ /۱۷الصادر بتاریخ 

إلغاء قرار وزارة البیئة والمیاه والزراعة السلبي المتمثل في امتناعھا عن إحالة تظلم شركة القصیم القابضة لالستثمار وبـعدم قبول الدعوى، 
للجنة المنصوص علیھا في المادة العاشرة من نظام عن عدم تملك كامل المساحة التي قامت بإحیائھا من األرض المخصصة لھا إلى ا

لم یتم تعدیل رأینا فیما  .وتم تقدیم طلب لقید الدعوى امام اللجنةھـ ۰۳/۰۳/۱٤٤۳توزیع األراضي البور وقد تم استالم الحكم في تاریخ 
 یتعلق بھذا االمر.



 

 
 تقریر مراجع الحسابات المستقل (تتمة)

 
 القصیم القابضة لالستثمارمساھمي شركة  إلى السادة/

 (شركة مساھمة سعودیة)
 

 تقریر عن مراجعة القوائم المالیة (تتمة)
 

 األمور الرئیسیة للمراجعة 
للقوائم المالیة للسنة الحالیة. وقد  مراجعتنا عند البالغةان األمور الرئیسیة للمراجعة ھي تلك األمور التي كانت بحسب حكمنا المھني، االھمیة 

. وبالنسبة الي كل االمور تلك في منفصال رأیا نقدم ولمسیاق مراجعتنا للقوائم المالیة ككل، وعند تكوین رأینا فیھا،  فيتم تناول ھذه األمور 
 ، فان وصفنا لكیفیة معالجة مراجعتنا لھذا االمر موضح ادناه:أدناهأمر مدرج 

 
 كیفیة معالجتنا األمر الرئیسي أثناء مراجعتنا اجعةأمر رئیسي للمر

 
 االنخفاض في قیمة االستثمارات العقاریة

 
 م استثمارات عقاریة بمبلغ۲۰۲۱ دیسمبر ۳۱تمتلك الشركة كما في 

لایر  ۲۱۷٬۹۱۱٬۷۰٦م: ۲۰۲۰لایر سعودي ( ۲۲٤٬۰۸۲٬۰۹۱
 سعودي) تتمثل في أراضي مقام علیھا مشروعات مؤجرة للغیر.

 
االحتفاظ باالستثمارات العقاریة بغرض تحقیق عائد من تأجیرھا أو  ویتم

تحقیق مكاسب رأسمالیة أو لكلیھما. وتدرج االستثمارات العقاریة بالتكلفة 
 مخصوماً منھا أي خسائر انخفاض في القیمة.

 
الدولیة للتقریر المالي، فانھ یجب على ادارة  رییووفقا لمتطلبات المعا

العقاریة بشأن خسائر االنخفاض في  االستثمارات الشركة إعادة قیاس
القیمة كلما دعت األحداث أو التغیرات في الظروف التي تشیر إلى أن 

ویتم إثبات أثر إعادة القیاس  لالستردادالقیمة الدفتریة قد ال تكون قابلة 
بالقیمة التي تتجاوز فیھا القیمة اإلستردادیة القیمة الدفتریة لتلك 

 .االستثمارات
 

لتقییم االنخفاض في قیمة االستثمارات العقاریة، تقوم إدارة الشركة 
بالتعاقد مع مقیم عقاري معتمد ومستقل للقیام بتقییم لالستثمارات العقاریة 

 على أساس سنوي.
 

االنخفاض في  دالعقاریة وتحدی لالستثماراتتم اعتبار قیاس القیمة العادلة 
 -القیمة أمر رئیسي للمراجعة بسبب: 

 
 ةیممارسة تقدیرات وافتراضات جوھر تطلبیقیاس القیمة العادلة  -

 .عتھایمؤكدة في طب ریقد تكون غ
 

ً یجوھر كونیاألثر المحتمل لقیاس القیمة العادلة قد  - على قائمة  ا
 المركز المالي ونتائج أعمال الشركة.

 
المتعلقة  المحاسبیة السیاسة) الذي یتضمن ٥( اإلیضاحالرجوع إلى  رجىی

) لإلفصاح عن ۷( واإلیضاحاالستثمارات العقاریة واالنخفاض في قیمتھا 
 تفاصیل االستثمارات العقاریة والقیمة العادلة لھا.

 
 

 
تضمنت إجراءات المراجعة التي قمنا بھا من بین أمور أخرى 

 ما یلي: 
 

التأكد من المستندات المؤیدة لملكیة الشركة لتلك الموجودات  -
 م.۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱كما في 

في  الحصول على تقریر بالقیمة العادلة لتلك الموجودات كما -
 م.۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱

تقییم خبرات ومؤھالت المقیم العقاري ومدي استقاللیتھ  -
وقراءة شروط التعاقد معھ لتحدید ما إذا كانت ھناك أمور قد 
تؤثر على موضوعیة المقیم أو قد تفرض قیود على نطاق 

 عملھ.
ة طرق ومنھجیة التقییم ومعقولیة االفتراضات مراجع -

 المستخدمة من قبل المقیم.
مقارنة القیمة العادلة لالستثمارات العقاریة مع قیمتھا الدفتریة  -

للتأكد من الحاجة إلثبات أثر االنخفاض في القیمة (ان كان 
 جوھریاً) في القوائم المالیة. 

ئم المالیة طبقاً تقییم مدي مالئمة وكفایة اإلفصاحات في القوا -
 ر الدولیة للتقریر المالي.   یللمعای

 
 

 
 
 



 

  تقریر مراجع الحسابات المستقل (تتمة)
 

 مساھمي شركة القصیم القابضة لالستثمار إلى السادة/
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 تقریر عن مراجعة القوائم المالیة (تتمة)

 
 األمور الرئیسیة للمراجعة (تتمة)

 مراجعتنا أثناء الرئیسي األمر معالجتنا كیفیة للمراجعة رئیسي أمر
 العادلة للموجودات المالیة  القیمة

 
مالیة بالقیمة  موجوداتم ۲۰۲۱ دیسمبر ۳۱الشركة كما في  تمتلك

 لایر ۱٥٬۰۳٤٬٤۰۷العادلة من خالل الربح أو الخسائر بمبلغ 
لایر سعودي) تتمثل في أدوات  ۱۳٬٦۷۷٬۲٦٤م: ۲۰۲۰سعودي (

حقوق ملكیة في شركات غیر مدرجة بالسوق المالیة بالمملكة 
 العربیة السعودیة.

 
 ادارة على یجب، المالي للتقریر دولیةال رییمعااللمتطلبات  ووفقا

 القیمة تحدید ویتطلب العادلة، بالقیمة الموجودات تلك مییتق الشركة
 .وافتراضات تقدیرات ممارسة للموجودات العادلة

 
 تلك تقییم على وباالعتماد العادلة القیمة لتحدید شركةتقوم الو

 .ومستقل معتمد خارجي مقیم خالل من الموجودات
 

 -القیمة العادلة أمر رئیسي للمراجعة بسبب:  قیاساعتبار  تم
 
افتراضات و تقدیراتممارسة  تطلبیالقیمة العادلة  قیاس -

 .عتھایطب فيمؤكدة  ریقد تكون غ جوھریة
 

ً یجوھر كونیقد  العادلة القیمة لقیاساألثر المحتمل  - على قائمة  ا
 .الشركة العمأالمركز المالي ونتائج 

 
 المحاسبیة السیاسة یتضمن الذي) ٥( اإلیضاحالرجوع إلى  رجىی

) لإلفصاح عن ۱۳( واإلیضاح ةیالمال الموجودات مةیقبالمتعلقة 
 .الخسائر أو األرباح خالل من العادلة بالقیمة المالیة الموجودات

 
 
 

تضمنت إجراءات المراجعة التي قمنا بھا من بین أمور أخرى ما 
 یلي: 

 
 نوع لتحدید المطبقة المحاسبیة السیاسة مالئمة مدي مراجعة -

ُ  المالیة الموجودات وتصنیف  .االعمال لنموذج طبقا
 تلك تقییم مدخالت مالءمة ومدي التقییم إجراء طریقة مراجعة -

 .الموجودات
 كما الموجودات لتلك الشركة لملكیة المؤیدة المستندات من التأكد -

 م.۲۰۲۱ دیسمبر ۳۱ في
 ۳۱ في كما الموجودات لتلك العادلة بالقیمة تقریر على الحصول -

 م.۲۰۲۱ دیسمبر
 معھ التعاقد شروط وقراءة الخارجي المقیم استقاللیة مدي تقییم -

 أو المقیم موضوعیة على تؤثر قد أمور ھناك كانت إذا ما لتحدید
 .عملھ نطاق على قیود تفرض قد

القیمة العادلة للموجودات المالیة مع قیمتھا الدفتریة للتأكد  مقارنة -
 من الحاجة إلثبات األثر (ان كان جوھریاً) في القوائم المالیة. 

اً في القوائم المالیة طبق اإلفصاحاتمدي مالئمة وكفایة  تقییم -
    ر الدولیة للتقریر المالي.یللمعای

 تحقق اإلیرادات:
 

اإلیرادات بم قامت الشركة باالعتراف ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱كما في 
لایر  ۱۱٬٦٥۷٬۹۱۰ م:۲۰۲۰لایر سعودي ( ۱۱٬۳۷۲٬۸۸۲بمبلغ 

 سعودي) .
 

 عنصراً  اإلیرادات كون رئیسي مراجعة أمر اإلیرادات تحقق یعتبر
 متأصلة مخاطر لتضمنھا ونظرا ونتائجھا، الشركة ألداء مھما

 یتم بأن وذلك الداخلیة الرقابة إلجراءات اإلدارة تجاوز باحتمال
 لتحسین أو األھداف لتحقیق الفعلیة قیمتھا من بأكثر اإلیرادات إثبات
 .الشركة نتائج

 
 المحاسبیة السیاسة یتضمن الذي) ٥( اإلیضاحالرجوع إلى  رجىی

 .اإلیرادات) لإلفصاح عن ۲٤( واإلیضاح اإلیراداتبالمتعلقة 
 
 

 
 

تضمنت إجراءات المراجعة التي قمنا بھا من بین أمور أخرى ما 
 یلي: 

 
 الشركة إیراد لتحقق المحاسبیة السیاسة مالئمة مدى من التحقق -

 من اإلیرادات) ۱٥( رقم الدولي التقریر معیار لمتطلبات وفقا
 .العمالء مع العقود

تفصیلیة لعینة من المنتجات المباعة والتحقق من  اختبارات -
 باإلیراد. اإلعترافالتطبیق السلیم لسیاسة 

تحلیلیة لفھم أسباب التباین في اإلیرادات مقارنة مع السنة  إجراءات -
كان ھناك تقلبات ھامة  وتحدید ما إذا منطقیتھاالسابقة والتحقق من 

 تحتاج الى فحص إضافي في ضوء فھمنا لظروف السوق الحالیة.
 فتراتھا في اإلیرادات تسجیل من للتأكد القطع إجراءات اختبار -

 .الصحیحة
 یتعلق فیما وفعالیتھا الداخلیة الرقابة إجراءات تصمیم اختبار -

 .بھا الخاصة المدینة والذمم اإلیرادات بإثبات
 
 



 

 مراجع الحسابات المستقل (تتمة) تقریر
 

 مساھمي شركة القصیم القابضة لالستثمار إلى السادة/
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 تقریر عن مراجعة القوائم المالیة (تتمة)

 
 معلومات أخرى 

مسؤولة عن المعلومات األخرى. تتكون المعلومات األخرى من المعلومات الواردة في التقریر السنوي للشركة عن السنة ال ھيإن اإلدارة 
توقع أن یكون التقریر السنوي متاحاً لنا بعد تاریخ الم من. وعنھا تقریرناخالف القوائم المالیة للشركة وب ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱المالیة المنتھیة في 

 .ھذا تقریرنا
 

 .رأینا حول القوائم المالیة المعلومات األخرى، كما أننا ال ولن نبدي أي شكل من أشكال التأكید بھذا الخصوص یغطي ال
 

المحددة أعاله عندما تكون متاحة، وعند القیام بذلك نأخذ في  األخرىقراءة المعلومات  ھيوفیما یتعلق بمراجعة القوائم المالیة، فإن مسؤولیتنا 
المراجعة او أنھا  خاللاالعتبار إن كانت المعلومات األخرى ال تتوافق بشكل جوھري مع القوائم المالیة او مع المعرفة التي حصلنا علیھا 

 .تبدو محرفة بشكل جوھري
 

 .بالحوكمة للمكلفین االمر عن باإلبالغ مطالبین نكون جوھري، ریفتح وجود لنا أیقن إذاوعندما نقرا التقریر السنوي 
 

 مسؤولیات اإلدارة والمكلفین بالحوكمة عن القوائم المالیة
ً للمعاییر الدولیة للتقاریر المالیة  في المملكة العربیة  المعتمدةإن االدارة ھي المسؤولة عن إعداد القوائم المالیة وعرضھا بشكل عادل طبقا

 وھيالھیئة السعودیة للمحاسبین القانونیین وطبقاً لنظام الشركات والنظام األساسي للشركة،  من المعتمدةالسعودیة والمعاییر واإلصدارات 
 بسبب غش أو خطأ.المسؤولة عن الرقابة الداخلیة التي تراھا ضروریة، لتمكینھا من اعداد قوائم مالیة خالیة من التحریف الجوھري سواء 

 
مقتضي الحال، عن  بحسب االفصاحمستمرة وعن  ةعند إعداد القوائم المالیة، فإن االدارة مسؤولة عن تقییم قدرة الشركة على البقاء كمنشا

شركة أو إیقاف في المحاسبة إال ما لم تكن ھناك نیة لدى اإلدارة لتصفیة ال االستمراریةالعالقة باالستمراریة واستخدام أساس  ذات األمور
 عملیاتھا أو لیس ھناك خیار واقعي بخالف ذلك.

 عملیة التقریر المالي في الشركة. علىعن اإلشراف  المسؤولون ھم الشركة إدارة مجلس ان
 

 مسؤولیات المراجع حول مراجعة القوائم المالیة
غش أو خطأ،  عن ناتج كانمن تحریٍف جوھري، سواء  خالیةتتمثل أھدافنا في الوصول الى تأكید معقول عما إذا كانت القوائم المالیة ككل 

تم وفي إصدار تقریر المراجع الذي یتضمن رأینا. والتأكید المعقول ھو مستوى عاٍل من التأكید، إال أنھ لیس ضماناً على أن المراجعة التي 
أن ام بھا وفقاً للمعاییر الدولیة للمراجعة المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة ستكشف دائماً عن التحریًف الجوھري عند وجودة. یمكن القی

تنشأ التحریفات عن غش أو خطأ، وتُعَد جوھریة، بمفردھا أو في مجموعھا، إذا كان بشكل معقول یمكن توقع أنھا ستؤثر على القرارات 
 یة التي یتخذھا المستخدمون بناًء على ھذه القوائم المالیة.االقتصاد

 
نزعة وكجزء من المراجعة، وفقاً للمعاییر الدولیة للمراجعة المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة، فإننا نمارس الحكم المھني ونحافظ على 

 الشك المھني خالل المراجعة. كما نقوم بـ:
 

الجوھري في القوائم المالیة سواء بسبب غش أو خطأ، وتصمیم وتنفیذ إجراءات مراجعة لمواجھة تلك تحدید وتقییم مخاطر التحریف  •
المخاطر، والحصول على أدلة مراجعة كافیة ومالئمة لتوفیر أساس إلبداء رأینا. ویعد خطر عدم اكتشاف التحریف الجوھري الناتج عن 

ي على تواطؤ أو تزویر أو حذف متعمد أو إفادات مضللة أو تجاوز إلجراءات غش أعلى من الخطر الناتج عن خطأ، ألن الغش قد ینطو
 الرقابة الداخلیة.

 
ً للظروف، ولیس  الرقابة ألنظمةالحصول على فھم  • الداخلیة ذات الصلة بالمراجعة، من أجل تصمیم إجراءات مراجعة مالئمة وفقا

 بغرض إبداء رأي حول فاعلیة الرقابة الداخلیة للشركة.
 
 مدى مالئمة السیاسات المحاسبیة المستخدمة، ومدى معقولیة التقدیرات المحاسبیة واإلفصاحات ذات العالقة التي قامت بھا اإلدارة. تقییم •

 
 
 
 

 



 

 
 تقریر مراجع الحسابات المستقل (تتمة)

 
 مساھمي شركة القصیم القابضة لالستثمار إلى السادة/

 (شركة مساھمة سعودیة)
 

 القوائم المالیة (تتمة) تقریر عن مراجعة
 

 مسؤولیات المراجع حول مراجعة القوائم المالیة (تتمة)
االستمراریة في المحاسبة، واستناداً إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول علیھا، فیما إذا كان  ألساساستخدام اإلدارة  مالئمةاستنتاج مدى  •

. وإذا ما تبین لنا وجود مستمرة كمنشاةاً كبیراً حول قدرة الشركة على البقاء ھناك عدم تأكد جوھري یتعلق بأحداث أو ظروف قد تثیر شك
في تقریرنا إلى اإلفصاحات ذات العالقة الواردة في القوائم المالیة، أو إذا كانت تلك اإلفصاحات  االنتباهعدم تأكد جوھري، یتعین علینا لفت 

ا إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول علیھا حتى تاریخ تقریرنا حول المراجعة. ومع غیر كافیة، عندھا یتم تعدیل رأینا. تستند استنتاجاتن
 ذلك، فإن األحداث أو الظروف المستقبلیة قد تؤدي إلى توقف الشركة عن البقاء كمنشأة مستمرة.

 
المالیة تعبر عن المعامالت واألحداث  العرض العام، وھیكل ومحتوى القوائم المالیة، بما في ذلك اإلفصاحات، وما إذا كانت القوائم تقییم •

 التي تمثلھا بطریقة تحقق عرضاً عادال.
 

 ذلك في بما للمراجعة، المھمة والنتائج للمراجعة المخطط والتوقیت بالنطاق أخرى، أمور بین من یتعلق، فیما بالحوكمة المكلفین بإبالغ نقوم
 بالمتطلبات التزمنا قد باننا یفید ببیان بالحوكمة المكلفین أیضا زودنا لقد. المراجعة خالل اكتشفناھا الداخلیة الرقابة في ھامة قصور أوجھ أي

 استقاللنا، على تؤثر انھا معقول بشكل نعتقد قد التي األخرى واألمور العالقات بجمیع وابلغناھم باالستقاللیة المتعلقة الصلة ذات األخالقیة
 .العالقة ذات الوقایة إجراءات الحال مقتضى وبحسب

 
الحالیة،  ومن األمور التي تم ابالغھا للمكلفین بالحوكمة، تحدید تلك األمور التي كانت لھا األھمیة البالغة عند مراجعة القوائم المالیة للسنة

عن االمر، او في وبناء على ذلك تعد األمور الرئیسیة للمراجعة ونوضح ھذه األمور في تقریرنا ما لم یمنع نظام او الئحة اإلفصاح العلني 
من المتوقع بشكل معقول ان تفوق التبعات السلبیة لفعل  انھظروف نادرة للغایة، نرى ان االمر ینبغي اال یتم اإلبالغ عنة في تقریرنا بسبب 

 ذلك فوائد المصلحة العامة من ذلك اإلبالغ.
 

 التقریر حول المتطلبات النظامیة والتنظیمیة األخرى
ال تتوافق في جمیع المراجعة، لم یرد الي علمنا ما یدعونا الي االعتقاد بأن الشركة  بإجراءاتبناًء على المعلومات المقدمة لنا خالل قیامنا 

داد للشركة فیما یتعلق بتأثیرھا على إع لنظام األساسالشركات في المملكة العربیة السعودیة وا النواحي الجوھریة، بمتطلبات واحكام نظام
 وعرض القوائم المالیة.

 
 

 عن البسام وشركاؤه
 
 
 

 إبراھیم احمد البسام
 )۳۳۷محاسب قانوني ترخیص رقــم (

 
 القصیم، المملكة العربیة السعودیة

 ھـ ۱٤٤۳شعبان  ۲۸
م۲۰۲۲مارس  ۳۱


