




 

 

 الموجزة األولية المالية  القوائم  فحص المراجع المستقل عنتقرير 

 

 الشركة السعودية لألسماك المساهمين فيالسادة/ 

 )شركة مساهمة سعودية( 

 المملكة العربية السعودية - الرياض 

 مقدمة 

خسارة  ال   ائمة، وقم2022  مارس  31)"الشركة"( كما في  السعودية لألسماك   شركة ل المرفقة  األولية  قائمة المركز المالي  قمنا بفحص  لقد  

ل  يةالمنتهأشهر    الثالثة   ةرلفت  األولية   ةالشامل األولية  ووالقائمة  الملكية  حقوق  في  للتغيرات  األولية  لفترة  القائمة  النقدية    الثالثة لتدفقات 

التاريخ،    ةأشهرالمنتهي  المرفقة  في ذلك  الماليةواإليضاحات  المحاسبية  بال  ا  ملخصبما في ذلك    ،الموجزة  األولية  بالقوائم    المهمة سياسات 

لمحاسبة  للمعيار الدولي  لالمالية األولية الموجزة وعرضها وفقا     القوائماإلدارة هي المسؤولة عن إعداد هذه  وواإليضاحات التفسيرية األخرى.  

المالية   القوائمهذه  بشأن    استنتاجإبداء  في  مسؤوليتنا  وتتمثل  المعتمد في المملكة العربية السعودية.    ،" ي ألول( "التقرير المالي ا34رقم )

 . فحصناإلى  استنادا  األولية الموجزة 

 نطاق الفحص 

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

أساسي على األشخاص المسؤولين   استفسارات، بشكل المالية األولية من طرح  القوائمفحص يتألف  المعتمد في المملكة العربية السعودية. و

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

تأكيد  الوصول إلى  ال يمكننا من  وتبعا  لذلك فإنه  المعتمدة في المملكة العربية السعودية،  للمراجعة    لمعايير الدوليةلالتي يتم القيام بها وفقا   

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

 مراجعة. 

 االستنتاج 

من جميع الجوانب    غير ُمعدة،ولية الموجزة المرفقة  المالية األالقوام  بأن  فإنه لم ينم إلى علمنا ما يدعونا إلى االعتقاد  ،  فحصناإلى    استنادا  

  في المملكة العربية السعودية.المعتمد  ،(34لمحاسبة رقم )للمعيار الدولي لوفقا    ،الجوهرية

 

 اخر  أمر

  أبدى  الذي   و  أخر  مراجع  قبل  من  م  2022مارس    31لمنتهية فى  لفترة الثالث اشهر ا  للشركة   االولية الموجزة  المالية  القوائم  تم فحص
 .م 2021 مايو  10 في  معدل غيرأستنتاج 

 

ه ؤ البسام وشركا                    عن 

 

 

 

أحمد البسام إبراهيم بن    

( 337ترخيــــص رقــم ) - محاسب قانوني   

 الرياض، المملكة العربية السعودية 
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