




 
 
 

 الموجزةالموحدة المال�ة األول�ة القوائم عن مراجع المستقل التق��ر فحص 
 

 
كة   الخليج للتدر�ب والتعل�مإ� السادة/ مساه�ي �ش

كة مساهمة سعود�ة)  (�ش
 ال��اض، الممل�ة الع���ة السعود�ة

 

 

 

 مقدمة

كة  الموحدة المركز الما�ي األول�ةلقد قمنا بفحص قائمة  كة")الخليج للتدر�ب والتعل�م المرفقة ل�ش كات التابعة لها (ُ�شار  ("ال�ش وال�ش
 بلفظ "المجموعة") 

�
ي   إليهما معا

ي لل��ــح أو الخسارة والدخل الشامل لف�ت  الموحدة األول�ةئم واقال، و م٢٠٢٢ سبتم�ب  ٣٠كما �ف
الثالثة  يت

ف أشهر المنتهي والتسعة ي ذلك التار�ــــخ  تني
ات  الموحدة والقوائم األول�ة، �ف ي حقوق المللتغ�ي

ة التدفقات النقد�ة و ل��ة �ف  التسعةلف�ت
  أشهر

�
ي ذلك التار�ــــخ، وملخصا

�ة المهمة واإل�ضاحات المحاسب�ة بالس�اسات المنته�ة �ف  عن المسؤولة �ي  األخرى. واإلدارة التفس�ي
 وعرضها  الموجزةالموحدة األول�ة  المال�ة القوائم هذە إعداد 

�
ي ) "التق��ر الما�ي ٣٤(الدو�ي للمحاسبة لمع�ار لوفقا

" المعتمد �ف األو�ي
ي إبداء استنتاج �شأن هذە

 إ� فحصنا  الموحدة المال�ة األول�ةالقوائم  الممل�ة الع���ة السعود�ة. وتتمثل مسؤوليتنا �ف
�
 . الموجزة استنادا

 نطاق الفحص 

 للمع�ار الدو�ي الرتباطات الفحص (
�
مراجع النفذ من قبل ) "فحص المعلومات المال�ة األول�ة المُ ٢٤١٠لقد قمنا بالفحص وفقا

ي الممل�ة الع���ة السعود�ة. و�تألف فحص
من ط�ح استفسارات، �شكل أسا�ي  المال�ة األول�ة القوائم المستقل للمنشأة" المعتمد �ف

ف عن األمور المال�ة والمحاسب�ة، وتطبيق إجراءات تحل�ل� ها من إجراءات الفحص. و�ُ  ةع� األشخاص المسؤولني عد الفحص أقل وغ�ي
 ل

�
ي الممل�ة الع���ة السعود�ة، وتبعا

 للمعاي�ي الدول�ة للمراجعة المعتمدة �ف
�
ي يتم الق�ام بها وفقا ي نطاقه من المراجعة اليت

ذلك بكث�ي �ف
 
�
ي �مكن ا�تشافها خالل أي من عمل�ات المراجعةفإنه ال �مكننا من الوصول إ� تأ��د بأننا سنصبح ع� درا�ة بجميع األمور ال  . مهمة اليت

 ناًء عل�ه، فإننا ال نبدي أي رأي مراجعة. و�
 

 االستنتاج 

 إ� فحصنا، فإنه لم ينم إ� علمنا ما �دعونا إ� االعتقاد بأن 
�
عدة، من الموجزة المرفقة غ�ي مُ  الموحدة المال�ة األول�ة القوائماستنادا

 
�
ي ٣٤للمحاسبة (الدو�ي لمع�ار لجميع الجوانب الجوه��ة، وفقا

 �ة السعود�ة. الممل�ة الع��) المعتمد �ف

 

 كاؤەعن البسام و�ش 
 
 
 
 
 

 إبراه�م أحمد البسام
ي 
  محاسب قانويف

 ٣٣٧ : ترخ�ص رقم 
ي ر�يع  ٢٢ ال��اض: 

 هـ١٤٤٤ الثايف
 م٢٠٢٢ نوفم�ب  ١٦الموافق: 
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