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األّوليّة   المالية  القوائم  فحص  عن  المستقل  الحسابات  مراجع  تقرير 
 الُموّحدة الُمختصرة 

  
 للسادة مساهمي شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات  

   مقدمة 

لشركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات  م  2022مارس    31لقد فحصنا القوائم المالية األّوليّة الُموّحدة الُمختصرة المرفقة كما في  
 )"الشركة"( والشركات التابعة لها )"المجموعة"(، المكونة من:

 
 م. 2022مارس  31قائمة المركز المالي الُموّحدة الُمختصرة كما في  •
 م. 2022مارس   31قائمة الدخل الُموّحدة الُمختصرة عن فترة الثالثة أشهر المنتهية في  •
 م. 2022مارس   31الخسارة والدخل الشامل اآلخر الُموّحدة الُمختصرة عن فترة الثالثة أشهر المنتهية في قائمة الربح أو   •
 م. 2022مارس  31قائمة التغيرات في حقوق الملكية الُموّحدة الُمختصرة عن فترة الثالثة أشهر المنتهية في  •
 م. و2022مارس   31هر المنتهية في قائمة التدفقات النقدية الُموّحدة الُمختصرة عن فترة الثالثة أش •

 اإليضاحات للقوائم المالية األّوليّة الُموّحدة الُمختصرة.  •
 

(  34إن اإلدارة هي المسؤولة عن إعداد وعرض هذه القوائم المالية األّوليّة الُموّحدة الُمختصرة وفقا لمعيار المحاسبة الدولي )
ربية السعودية. ومسؤوليتنا هي إبداء استنتاج عن هذه القوائم المالية األّوليّة الُموّحدة  الع المملكة في "التقرير المالي األولي" المعتمد

 فحصنا.  إلى الُمختصرة استنادا  

 نطاق الفحص 

( الفحص  الرتباطات  الدولي  للمعيار  وفقا   بالفحص  قمنا  مراجع 2410لقد   قبل  من  الُمنفذ  األّوليّة  المالية  المعلومات  "فحص   )
الحسابات المستقل للمنشأة" المعتمد في المملكة العربية السعودية. ويتكون فحص المعلومات المالية األّوليّة من توجيه استفسارات 
ويعد أخرى.  وإجراءات فحص  تحليلية  إجراءات  والمحاسبية وتطبيق  المالية  األمور  المسؤولين عن  لألشخاص  أساسي   بشكل 

 العربية في المملكة المعتمدة وفقا  للمعايير الدولية للمراجعة بها القيام يتم التي من المراجعة نطاقه في  كبير بشكل   أقل  الفحص
السعودية، وبالتالي فإنه ال يمّكننا من الحصول على تأكيد بأننا سنعلم بجميع األمور الهامة التي يمكن التعرف عليها خالل عملية  

 مراجعة.  وعليه، فلن نُبدي رأي مراجعة. 
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جي لالستشارات المهنية عن/ كي بي إم   
 

 
 
 
 
 

 عبدالعزيز عبدهللا النعيم 
 394رقم الترخيص:  

 
 

 الخـبر
 م2022أبريل   19التاريخ:  
 هـ1443رمضان  18الموافـق:  

األّوليّة   المالية  القوائم  فحص  عن  المستقل  الحسابات  مراجع  تقرير 
 الُموّحدة الُمختصرة 

 للسادة مساهمي شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات )يتبع( 

 االستنتاج

م  2022ديسمبر    31الُموّحدة الُمختصرة كما في  األّوليّة   القوائم المالية بأن نعتقد يجعلنا شيء فحصنا، فلم ينم إلى علمنا إلى استنادأ  
الجوهرية، وفقا للمعيار الدولي  النواحي جميع المرفقة لشركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات والشركات التابعة لها غير معدة، من

 العربية السعودية.  المملكة في ( "التقرير المالي األولي" المعتمد34للمحاسبة )
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