




 
 
 

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

 
كة  طب��ي التوز�ــــع الغاز  إ� السادة/ مساه�ي �ش

 

 

(١/ ١) 

 المقدمة

كة لالمرفقة المركز الما�ي األول�ة لقد قمنا بفحص قائمة  كة")   طب��ي التوز�ــــع الغاز �ش ي ("ال�ش
األول�ة لل��ــح أو قائمة ال، و م٢٠٢٢ يونيو  ٣٠كما �ف

ي ذلك التار�ــــخ  ةالخسارة والدخل الشامل اآلخر  لف�ت 
ات ، الستة أشهر المنته�ة �ف ي حقوق الموالقوائم األول�ة للتغي�ي

التدفقات النقد�ة و  ل��ة �ف
ة الستة أشهر   لف�ت

�
ي ذلك التار�ــــخ، وملخصا

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

�
(لوفقا ي الممل�ة الع���ة ٣٤مع�ار المحاسبة الدو�ي

" المعتمد �ف ) "التق��ر الما�ي األو�ي
ي إبداء استنتاج �شأن هذە

 إ� فحصنا  القوائم السعود�ة. وتتمثل مسؤوليتنا �ف
�
 . المال�ة األول�ة الموجزة استنادا

 نطاق الفحص 

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

ي الممل�ة الع���ة السعود�ة. و�تألف فحص
ف  المعلومات المعتمد �ف المال�ة األول�ة من ط�ح استفسارات، �شكل أسا�ي ع� األشخاص المسؤولني

ها من إجراءات الفحص. و�ُ  ةعن األمور المال�ة والمحاسب�ة، وتطبيق إجراءات تحل�ل� ي يتم وغ�ي ي نطاقه من المراجعة اليت
عد الفحص أقل بكث�ي �ف

ي الم
 للمعاي�ي الدول�ة للمراجعة المعتمدة �ف

�
 لذلك فإنه ال �مكننا من الوصول إ� تأ��د بأننا سنصبح الق�ام بها وفقا

�
مل�ة الع���ة السعود�ة، وتبعا

 
�
ي �مكن ا�تشافها خالل أي من عمل�ات المراجعةع� درا�ة بجميع األمور ال  و�ناًء عل�ه، فإننا ال نبدي أي رأي مراجعة.  . مهمة اليت

 

 االستنتاج 

 إ� فحصنا، فإنه لم ينم إ� علمنا ما �دعونا إ� االعتقاد بأن 
�
عدة، من جميع الجوانب المال�ة األول�ة الموجزة المرفقة غ�ي مُ المعلومات  استنادا

 
�
ي الممل�ة الع���ة السعود�ة. ٣٤لمحاسبة  (الدو�ي للمع�ار لالجوه��ة، وفقا

 ) المعتمد �ف

 أمر آخر   
ي  للسنةتمت مراجعة القوائم المال�ة 

ي تق��رە بتار�ــــخ  م٢٠٢١د�سم�ب  ٣١المنته�ة �ف
 مارس ٢٤من قبل مراجع آخر والذي أبدى رأي غ�ي معدل �ف

 . م٢٠٢٢

 

 

 

كاؤەعن البسام   و�ش
 

 أحمد عبدالمج�د مهندس
ي 
  محاسب قانويف

 ٤٧٧ : ترخ�ص رقم 
 هـ١٤٤٤صفر  ١٨ ال��اض: 
 م ٢٠٢٢سبتم�ب  ١٤الموافق: 

 




















