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 السادة/ مكتب خالد حسن الابيض محاسبون ومراجعون قاهوهيون 

 23433ص.ب. 

 6393الدمام 

 اململكت العربيت السعوديت
 
 ثدية ظيبة وبػذ ،،،  

التنميت الاجتماعيت ألاهليت للجنت ثحػلم الحإهيذات امللذمة لىم في هزا الخعاب بمشاحػحىم لللىابم املالية     

 م .5212دٌعمبر   11للعىة املىتهية في  بالرويضت

في غاًة ألاهمية ملعاغذثىم في  هزا الخعاب ٌػحبر إحشاء ياسدة فهذسن خصىلىم غلى الحإهيذات بشإن املػلىمات الى 

ة  ً سؤي فيما إرا واهد اللىابم املالية ثظهش بػذٌ ، مً وافة الىىاحي الجىهٍش جنت التنميت الاجتماعيت ألاهليت للثيٍى

خ 5212دٌعمبر  11في  كما  بالرويضت م وكابمتي الذخل الشامل والحذفلات الىلذًة للعىة املىتهية في رلً الحاٍس

 
ً
ش املالي للميشأت الصغير للمػياس الذولوفلا ومحىظعة الحجم املػحمذ في اململىة الػشبية العػىدًة واملػاًير  ةي للحلٍش

 وإلاصذاسات ألاخشي املػحمذة مً الهيئة العػىدًة للمداظبين اللاهىهيين.

 ملػاًير    
ً
ؤهىا هذسن بإن الغشض مً مشاحػحىم لللىابم املالية هى إلبذاء سؤي خىلها ، وؤن مشاحػحىم كذ ثمد وفلا

ػحمذة في اململىة الػشبية العػىدًة والتي ثحعل  فد  ألاهظمة املداظيية وهظام الشكابة املشاحػة  الذولية امل

 للظشوف العابذة وؤن مشاحػحىم لم ًحم 
ً
 وفلا

ً
ا الذاخلية والبياهات املحػللة بها ورلً باللذس الزي ثشوهه ضشوٍس

وخاالت العجض وإلاخفاق ،  ثصميمها للىشف ، وال ًحىكؼ بالضشوسة ؤن ثفصح ، غً خاالت الغش والحالغ  ،

 وألاخعاء واملخالفات التي كذ ثيىن مىحىدة .

ض املػلىمات التي خصلحم غليها مً  هؤهذ ، خع  غلمىا واغحلادها ، صحة الحإهيذات الحالية املحػللة بعلبىم لحػٍض

: 
ً
 للمػلىمات التي ؤغعيد لىم شفهيا

ً
 دفاثش وسجالت الجمػية وثإهيذا

 والسجالث املاليتالقوائم املاليت  ( 1

  ؤهىا هؤهذ معئىليخىا غً الػشض الػادٌ لللىابم املالية. وػحلذ بإن اللىابم املالية املشاس إليها ؤغاله ثظهش

ة ، املشهض   وؤدائها املالي وثذفلاتها الىلذًة  جىةاملالي للبػذٌ ، مً وافة الىىاحي الجىهٍش
ً
للمػياس الذولي وفلا

ش املالي للميشأت الصغي رة ومحىظعة الحجم املػحمذ في اململىة الػشبية العػىدًة واملػاًير للحلٍش

 وإلاصذاسات ألاخشي املػحمذة مً الهيئة 

 



 

 

 

 

  ة بما في رلً خاالت العهى. هما ؤهىا العػىدًة للمداظبين اللاهىهيين ، وؤنها خالية مً ؤًة ؤخعاء حىهٍش

 كذ اغحمذها اللىابم املالية. 

  املداظيية الهامة املحبػة في إغذاد اللىابم املالية بصىسة مالبمة في اللىابم املالية.ثم ثييان العياظات 

 هظام سكابة داخلية ظليم ومالبم  ةلجىالة، وػحلذ بإهه ًىحذ لذي لجىصفحىا ؤغضاء في مجلغ إداسة الب

 ملػاًير املداظبة املحػاسف غليها في امل
ً
ملىة الػشبية ٌعمذ بئغذاد كىابم مالية صحيدة وظليمة ظبلا

 العػىدًة.

  هؤهذ لىم بإهىا ظىف هدحفظ بالسجالت املداظيية والحدليلية والليىد املداظيية وؤنها ثدد معئىليخىا

 في خاٌ ظلبها مً كبلىم ؤو مً ؤي حهة ؤخشي مخىلة.

  ً ه واخذه، وؤن ميزان املشاحػة الػام واملىاٍص الفشغية هؤهذ لىم بإهه ال ًىحذ لذًىا ظىي مجمىغه دفتًر

م ُمعحخشحه منها وثم إغذاد اللىابم املالية منها ، هما ؤن حميؼ 5212دٌعمبر  11للعىة املىتهية في 

ة  ذه باملعخىذات الثبىثية وثم جسجيلها باملجمىغة الذفتًر ألاخذاذ املداظيية بياهاتها خليلية وُمٍؤ

 الية الخحامية املػذة مً كبلىا.املزوىسة ، هما ؤهىا معئىلىن معئىلية واملة غنها وغً اللىابم امل

  11كبل رلً لهزا الػام املالي املىحهي في   ةلجىلهؤهذ لىم بإهىا لم هلىم باظحخشاج ؤي كىابم مالية 

 و ؤهىا لم هصذس ؤي كىابم مالية لىفغ العىة مً ؤي مياث  ؤخشي. 5212دٌعمبر 

  اٌ ظػىدي خيث ثم الجشد ف )صفش(بلغ  5212دٌعمبر  11 فيهؤهذ لىم ؤن سصيذ املخضون  11 يٍس

 وال ًىحذ لذًىا فشوكات .  ةلجىالبمػشفة إداسة  5212دٌعمبر 

  اٌ ظػىدي خيث ثم الجشد فى صفشبلغ .) 5212دٌعمبر  11هؤهذ لىم ؤن سصيذ الصىذوق فى  11( ٍس

 وال ًىحذ لذًىا فشوكات .  ةلجىالبمػشفة إداسة  5212دٌعمبر 

 الغش وألاخطاء (3

 معئىلين غً ثصميم وثعبيم إلاحشاءات الشكابية ملىؼ وكىع وهشف خاالت الغش وألاخعاء. هذسن بإهىا 

  م املخاظش الزي كمىا به بإن اللىابم املالية ًمىً ؤن جشحمل غلى ؤخعاء للذ ؤفصحىا لىم هحابج ثلٍى

ة هخيجة الغش والحذليغ.  حىهٍش

 في  هام   داسة ؤو املىظفين الزًً لهم دوس  اإل ال غلم لذًىا بإًة خاالت غش ؤو خاالت غش مشخبه بها ثحػلم ب

 إلى رلً ، ال غلم لذًىا بإًة خاالت 
ً
ش املالية. إضافة إحشاءات الشكابة الذاخلية غلى غملية إغذاد الحلاٍس

يىن  ً ٍو  غش ؤو بداالت غش مشخبه بها ثحػلم بمىظفين آخٍش

 

 

 



 

 

 

  بإًة خاالت غش ثؤدي ألخعاء مالية بما في رلً لهزا الغش ؤرش حىهشي غلى اللىابم املالية. ال غلم لذًىا

صذسها ؤو شيلها ، بما في رلً ؤي وحىد خاالت غش ؤو خاالت غش مشخبه بها )بصشف الىظش غً م

ة في ا دغاءات لىحىد خاالت غش مً كبل حهات سكابية معحترة ( ًمىً ؤن ًيحج غنها ؤخعاء حىهٍش

ش امل  الية للمؤظعة.  اللىابم املالية ؤو ثؤرش غلى إغذاد الحلاٍس

  ال ثىحذ ؤي فشوكات مشاحػة غير مػذلة ثم ثدذًذها خالٌ غملية املشاحػة الحالية وثخ  العىة الحالية

 املػشوضة.

  حميؼ املصشوفات املليذة في الحعابات و الظاهشة في ميزان املشاحػة و اللىابم املالية كذ ثمد بمػشفة

 ها.صاخ  الصالخية و بػذ مىافلتهم و اغحمادهم ل

 الالتزام بالقواهين وألاهظمت ـ(2
 

  ال ًىحذ هىان خاالت غذم التزام بمحعلبات العلعات املخحصة ًمىً ؤن ًيىن لها ثإرير حىهشي غلى

 اللىابم املالية. 

 اكتمال املعلوماث ( 4

  ًذة لها و)ب( وسخ م املعخىذات للذ وفشها لىم )ؤ( حميؼ الذفاثش والسجالت املداظيية واملعخىذات املٍؤ

ة ، والسجل الحجاسي الشبيس الىظامية الحالية مثل غلذ الحإظيغ والىظام ألاظاس ي والشخصة ا  يلحجاٍس

 وفشوغها والتي جغيرت خالٌ العىة املالية الحالية.  ةلجىل

 ة بم  غفاالت  .ا في رلً العهى و لا ؤن اللىابم املالية خالية مً ؤًة ؤخعاء حىهٍش

 ًحم جسجيلها بصىسة مالبمة في السجالت املداظيية املحػللة باللىابم املالية.  ال ًىحذ مػامالت هامة لم 

  سجالثىا ، و ال ثىحذ ؤي ؤسصذة  يؤو جػامالت بىىية غير ثلً التي فهؤهذ لىم بإهه ليغ لذًىا ؤي اسصذة

 ؤخشي ؤو جعهيالت بىىية ؤو كشوض ؤو ؤًه ضماهات غذا ما هى ظاهش في سجالثىا.

 
 املحاسبيت املطبقتاملعايير  ( 5

 للمػياس الذول
ً
ش املالي للميشأت الصغير ثم إغذاد اللىابم املالية املشفلة وفلا ومحىظعة الحجم املػحمذ في  ةي للحلٍش

 اململىة الػشبية العػىدًة واملػاًير وإلاصذاسات ألاخشي املػحمذة مً الهيئة العػىدًة للمداظبين اللاهىهيين.

 
 ألول مره تللتقارير املالي تالدوليجطبيق املعايير  ( 6

ظغ اللياط املدذدة  
ُ
ش املالي  للمػياس الذوليإن هزه اللىابم املالية هي لاولي التي ؤغذتها الجمػية غلى ؤ للحلٍش

ومحىظعة الحجم املػحمذ في اململىة الػشبية العػىدًة واملػاًير وإلاصذاسات ألاخشي املػحمذة مً ة للميشأت الصغير 

العػىدًة للمداظبين اللاهىهيين ليل هىع مً املىحىدات واملعلىبات وإلاًشادات واملصشوفات .  وكذ ثم وصف الهيئة 

 .ةإًضاح العياظات املداظيي  يامل فكىاغذ اللياط بشيل و



 

 

 

بػ ةإن العياظات املداظيية الشبيعي  ةمىحظمة غلى واف ةلىابم املالية ثم ثعبيلها بصىس اغذاد هزه ال يف ةاملح 

ش  ةوفى ظياق ثعبيم املػاًير الذولي م.5217دٌعمبر  11املىتهية في  ةاملػشوضة ،بما فيها العىة املاليالعىىات  لحلاٍس

للعىة  ةاملاليم  واللىابم 5217ًىاًش  1 ياملشهض املالي لافححاخية هما ف بئغذاد كابمة ةلجىالاملالية ألٌو مشه كامد 

صح غنها ظابلا فم بػذ ادخاٌ بػض الحػذًالت غليها ملا هى معل5217دٌعمبر  11 يف ةهيتاملى  يىب للمبالغ املف 

ػذ ةاللىابم املالي
 
 للمداظبين اللاهىهيين . ةمً الهيئة العػىدً ةاملػحمذ ةظبلا ملبادا املداظب ةامل

 إلاثباث والقياس وإلافصاح ( 7

 فصاخات املعحخذمة في إغذاد بلياط الليمة الػادلة ، وإلا  ػللةوػحلذ بإن وافة لافتراضات الهامة املح

 للظشوف واملػعيات. 
ً
 اللىابم املالية واهد مػلىلة ومالبمة وفلا

  ة للمىحىدات واملعلىبات ؤو ثصييفها في  مً الليمة الذفتًر
ً
ا ال ثىحذ لذًىا خعغ ؤو  هىاًا كذ جغير حىهٍش

 اللىابم املالية .

  ششوط لاثفاكيات الحػاكذًة التي كذ ًيىن لها ثإرير حىهشي غلى اللىابم للذ التزمد املؤظعة بجميؼ

 املالية.

 املوجوداث (8

  صيىن ملىية ملبىلة ليافة املىحىدات الظاهشة في كابمة املشهض املالي، وال ًىحذ ؤًة ة لجىالًىحذ لذي

ظهاس وافة سهىهات ؤو حجىصات غلى مىحىدات الجمػية ؤو ؤًة مىحىدات مشهىهة هضماهات. ثم إ

 في كابمة املشهض املالي.ة لجىالاملىحىدات التي لها صيىن ملىية ملبىلة لذي 

 .مً املحىكؼ ؤن ثدلم حميؼ املىحىدات املحذاولة ألاخشي ما ال ًلل غً كيمتها املذسحة في كابمة املشهض املالي 

 ة جعتهلً املمحليات واملػذات باظحخذام املػادالت املالبمة لحخفيض كيمة املىح ىدات إلى الليمة الحلذًٍش

 املحبلية لها غىذ نهاًة ألاغماس إلاهحاحية امللذسة لها.

 

  ، هؤهذ ؤهىا ؤخزها في لاغحباس ؤًة مؤششات غلى اهخفاض كيمة مىحىدات ما ؤو مجمىغة مً املىحىدات

 هما هؤهذ بإهىا لم هجذ مثل هزه املؤششات .

 بشإن ألاسصذة املحيافئة مؼ ؤي مً خعاباثىا الىلذًة وال  ال ًىحذ هىان ؤًة ثشثيبات سظمية ؤو غير سظمية

 ثىحذ هىان ؤًة جعهيالت ؤو ثشثيبات ابحماهية ؤخشي. 
 

 الالتزاماث والتعهداث املحتملت  ( 9

  ال غلم لىا بإًة كضاًا مػللة ؤو معالبات ؤو سبىط غير مؤهذة وان مً الىاح  ثجىي  مخص  لها ؤو

 املالية ولم ًحم الحصٌى غلى املشىسة اللاهىهية بشإنها .إلافصاح غنها في اللىابم 
 



 
 
 
 
 

 الالتزاماث املتعلقت بالشراء والبيع وشروط البيع   (11

 .خ كابمة املشهــض املالي  ال ًىحذ هىان ؤًة مصاٍسف سؤظمالية مػحمذة ولم ًجى  لها ؤي مخص  هما في ثاٍس

 مبدأ الاستمراريت املحاسبي   ( 11

 م مذي مالبمة إغذاد اللىابم املالية غلى ؤظاط مبذؤ للذ ؤخزها بػي ن لاغحباس وافة املػلىمات غىذ ثلٍى

ة املداظبي . وؤهىا غلى كىاغة بإن  ة ة لجىاللاظحمشاٍس ظخعحمش بالػمل غلى ؤظاط مبذؤ لاظحمشاٍس

خ كابمة املشهض املالي.  املداظبي في املعحلبل املىظىس ولعىة واخذة غلى ألاكل بػذ ثاٍس

 ألاحداث الالحقت   (11

  تها ؤو إلافصاح غنها في اللىابم املالية ؤو إلاًضاخات لم ثلؼ ؤخذاذ بػذ نهاًة العىة املالية ثحعل  جعٍى

 خىلها. 

  غلى دساًة ً هؤهذ بإن الحإهيذات ؤغاله كذ ثمد بىاًء غلى اظحفعاسات مً مىظفي إلاداسة ومىظفين آخٍش

 ومػشفة ثامة 

)وبىاًء غلى فد  معخىذات ربىثية ، خعبما هى مالبم( ثىفي إلكىاغىا بإهه ًمىىىا ثلذًم ؤي مً 

 الحإهيذات ؤغاله إليىم. 

 (          عام11

  خ .................ة لجىالم مً اداسة 5212ثم اغحماد معىدة اللىابم املالية لػام  بحاٍس

 

 وثفضلىا بلبٌى فابم لاخترام ،،،                                                                                                       

ــ ــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 املذًش املالي 

 الحىكيؼ :                          لاظم :                                                

 

ــــــ                                                                                                                                                         ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الخحم

 لاداسة                                                                            سبيغ مجلغ 

 

 الحىكيؼ :                          لاظم :                                            

 

 
 
 


