




 

 

 الموحدة الموجزةاألولية لمالية االقوائم  عنالمستقل  المراجعفحص تقرير 

 

 الخليج للتدريب والتعليمشركة  /مساهمي ى السادةإل

 )شركة مساهمة سعودية(

 الرياض، المملكة العربية السعودية

 مقدمة

التابعة لها )يُشار إليهما والشركات )"الشركة"(  الخليج للتدريب والتعليمشركة لالمرفقة  الموحدةاألولية قائمة المركز المالي قمنا بفحص لقد 

ً بلفظ "المجموعة"(  والستة أشهر  الثالثة يلفترت الشامل والدخلاألولية الموحدة للربح أو الخسارة وائم والق م2021يونيو 30كما في معا

، وملخصاً الستة أشهر المنتهية بذلك التاريخة لفترفي حقوق الملكية والتدفقات النقدية  لتغيراتوالقوائم األولية الموحدة ل المنتهية بذلك التاريخ

الموجزة الموحدة المالية األولية القوائم اإلدارة هي المسؤولة عن إعداد هذه وى. واإليضاحات التفسيرية األخر المهمةسياسات المحاسبية بال

 ً إبداء في مسؤوليتنا وتتمثل المعتمد في المملكة العربية السعودية.  "ي( "التقرير المالي األول34لمحاسبة )لالدولي لمعيار لوعرضها وفقا

 .فحصناإلى  استناداً الموحدة الموجزة المالية األولية القوائم هذه بشأن  استنتاج

 نطاق الفحص

( "فحص المعلومات المالية األولية الُمنفذ من قبل المراجع المستقل للمنشأة" 2410) الفحص الرتباطاتلقد قمنا بالفحص وفقاً للمعيار الدولي 

أساسي على األشخاص المسؤولين  استفسارات، بشكلالمالية األولية من طرح قوائم الفحص يتألف المعتمد في المملكة العربية السعودية. و

األمور المالية والمحاسبية، وتطبيق إجراءات تحليلية وغيرها من إجراءات الفحص. ويعد الفحص أقل بكثير في نطاقه من المراجعة التي  عن

 ً ً لذلك فإنه المعتمدة في المملكة العربية السعودية، مراجعة لل الدوليةلمعايير ليتم القيام بها وفقا أننا تأكيد بالوصول إلى ال يمكننا من وتبعا

 رأي مراجعة.أي فإننا ال نُبدي المراجعة. وبناًء عليه، أي من عمليات خالل اكتشافها التي يمكن المهمة بجميع األمور دراية سنصبح على 

 االستنتاج

من جميع  ،غير ُمعدةالمرفقة الموحدة الموجزة المالية األولية القوائم بأن ينم إلى علمنا ما يدعونا إلى االعتقاد لم فإنه ، فحصناإلى  استناداً 

  المعتمد في المملكة العربية السعودية. (34لمحاسبة )لالدولي لمعيار لوفقاً  ،الجوانب الجوهرية

 رأمر آخ

تقريره في  معدلمن قبل مراجع آخر، والذي أبدى رأي  م2020 ديسمبر 31للشركة للسنة المنتهية في  الموحدة تمت مراجعة القوائم المالية

مليون لاير سعودي والتي تم تسجيلها كاستثمارات  15,6القيمة العادلة لالستثمارات بقيمة تقديم الشركة  منتيجة عد م2021 مارس 31بتاريخ 

 الخر.حقوق الملكية المحددة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل ا أدواتفي 

 

ه ؤوشركا البسام   عن 

                  

 

 إبراهيم بن أحمد البسام

(337ترخيــــص رقــم ) - محاسب قانوني  

 الرياض، المملكة العربية السعودية

 هـ1443 محرم 21: التاريــــــــخ

 م2021 أغسطس 29 ق:فـــــــالموا
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