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 الفوزان والسدحان، شركة تضامنیة مسجلة في المملكة العربیة السعودیة إم جي يب يك
  العالمیة، إتحاد سویسرا يم جإ يب يالمستقلة والتابعة لـ ك يم جإ يب يعضو شبكة أعضاء كومنشأة 

 

 " تقریـر فحص محدود على القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة "
 

 السادة / المساھمون
 صدق  –الشركة السعودیة للتنمیة الصناعیة 

 المملكة العربیة السعودیة  -جدة 
 

 نطـاق الفحص
) "الشـركة"صدق ( –لقد فحصنا قائمة المركز المالي األولیة الموحدة المرفقة للشركة السعودیة للتنمیة الصناعیة 

 تيلفتراألولیة الموحدة وقائمة الدخل م ۲۰۱٥ یونیو ۳۰وشركاتھا التابعة (یشار إلیھا مجتمعة بـ "المجموعة") كما في 
الموحدة والتغیرات في حقوق المساھمین  األولیة، وقائمتي التدفقات النقدیة في ذلك التاریخ تینأشھر المنتھیوالستة الثالثة 
) المعتبرة ۱۷) إلى (۱واإلیضاحات الموجزة المرفقة من (، الموحدة لفترة الستة أشھر المنتھیة في ذلك التاریخ األولیة

إن ھذه القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة ھي  .ئم المالیة األولیة الموحدة الموجزةجزءاً ال یتجزأ من ھذه القوا
تقدیم نتیجة إن مسئولیتنا ھي  .التي أعدتھا وقدمتھا لنا مع كافة المعلومات واإلیضاحات التي طلبناھا الشركةمسئولیة إدارة 

 .وجزةللفحص الذي قمنا بھ للقوائم المالیة األولیة الموحدة الم
 

یتكون الفحص  .لقد تم فحصنا وفقاً لمعیار فحص التقاریر المالیة األولیة الصادر من الھیئة السعودیة للمحاسبین القانونیین
من األشخاص المسئولین في  ستفسارواإلمن تطبیق إجراءات تحلیلیة على المعلومات المالیة  المحدود بصفة أساسیة

یعد ھذا الفحص أقل نطاقاً، بصفة جوھریة، من عملیة المراجعة التي تتم وفقاً  .الشركة عن األمور المالیة والمحاسبیة
رأي حول القوائم المالیة اللمعاییر المراجعة المتعارف علیھا في المملكة العربیة السعودیة، والتي تھدف أساساً إلى إبداء 

 .ا فإننا ال نبدي مثل ھذا الرأيككل، لذ
 

 نتیجة الفحص 

بناًء على الفحص الذي قمنا بھ، لم یتبین لنا وجود أي تعدیالت مھمة یتعین إدخالھا على القوائم المالیة األولیة الموحدة 
 .الموجزة المرفقة لكي تتفق مع معاییر المحاسبة المتعارف علیھا في المملكة العربیة السعودیة

 
 بي إم جي الفوزان والسدحانعن/ كي 
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