




 

 تقرير المراجع المستقل
 

 في ينإلى المساهم
 الشركة السعودية للتمويل 

 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(
 التقرير عن مراجعة القوائم المالية

 
 الرأي

 31)"الشركة"(، والتي تشمل قائمة المركز المالي كما في  للتمويلالسعودية شركة للقد راجعنا القوائم المالية ل
، وقائمة الربح أو الخسارة وقائمة الدخل الشامل وقائمة التغيرات في حقوق الملكية وقائمة التدفقات م2020ديسمبر 
 بما في ذلك ملخص للسياسات المحاسبية المهمة. للسنة المنتهية في ذلك التاريخ،النقدية 

 

القوائم المالية المرفقة تعرض بشكل عادل، من جميع الجوانب الجوهرية، المركز المالي للشركة كما وفي رأينا، أن 
، وأدائها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقًا للمعايير الدولية للتقرير م2020ديسمبر  31في 

يير واإلصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية، والمعا
 للمحاسبين القانونيين.

 
 أساس الرأي

لقد قمنا بالمراجعة وفقًا للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية. ومسؤولياتنا بموجب تلك 
الوارد في تقريرنا. ونحن « قوائم الماليةمسؤوليات المراجع عن مراجعة ال»المعايير موضحة بالتفصيل في قسم 

صلة بمراجعتنا المستقلون عن الشركة وفقًا لقواعد سلوك وآداب المهنة المعتمدة في المملكة العربية السعودية وذات 
 حصلنا تيال المراجعة أدلة فإنللقوائم المالية، وقد وفّينا أيًضا بمسؤولياتنا األخالقية وفقًا لهذه القواعد. وفي اعتقادنا، 

 .رأينا إلبداء أساس لتوفير ومناسبة كافية تُعد عليها
 

 مسؤوليات اإلدارة والمكلفين بالحوكمة عن القوائم المالية
مسؤولة عن إعداد القوائم المالية وعرضها بشكل عادل وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة الإن اإلدارة هي 

في المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين 
 ً لة عن الرقابة الداخلية التي ترى أنها ضرورية لتمكينها لنظام الشركات والنظام األساسي للشركة، وهي المسؤو ووفقا

 من إعداد قوائم مالية خالية من التحريف الجوهري، سواء بسبب غش أو خطأ.
 

اإلدارة هي المسؤولة عن تقييم قدرة الشركة على البقاء كمنشأة مستمرة وعن اإلفصاح  فإنوعند إعداد القوائم المالية، 
مور المتعلقة باالستمرارية، واستخدام أساس االستمرارية في المحاسبة، ما لم تكن بحسب مقتضى الحال، عن األ

 هناك نية لدى اإلدارة لتصفية الشركة أو إيقاف عملياتها، أو ما لم يكن لديها أي خيار آخر واقعي سوى القيام بذلك.

 

 لتقرير المالي في الشركة.والمكلفون بالحوكمة، أي مجلس اإلدارة، هم المسؤولين عن اإلشراف على آلية ا
  



 

 (تتمةتقرير المراجع المستقل )
 

 في ينإلى المساهم
 الشركة السعودية للتمويل 

 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(
 

 )تتمة( التقرير عن مراجعة القوائم المالية
 

 مسؤوليات المراجع عن مراجعة القوائم المالية
 سواءً تتمثل أهدافنا في الوصول إلى تأكيد معقول عّما إذا كانت القوائم المالية ككل تخلو من التحريف الجوهري، 

بسبب غش أو خطأ، وإصدار تقرير المراجع الذي يتضمن رأينا. والتأكيد المعقول هو مستوى عاٍل من التأكيد، لكنه 
عايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية للم وفقاً ال يضمن أن المراجعة التي تم القيام بها 

ستكشف دائًما عن التحريف الجوهري عند وجوده. ويمكن أن تنشأ التحريفات عن غش أو خطأ، وتُعد التحريفات 
لتي جوهرية إذا كان من المتوقع بدرجة معقولة أنها قد تؤثر، منفردة أو في مجملها، على القرارات االقتصادية ا

 ن على أساس هذه القوائم المالية.ويتخذها المستخدم
للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية، فإننا  وفقاً تتم وكجزء من عملية المراجعة التي 

ً نمارس الحكم المهني ونحافظ على نزعة الشك المهني طوال المراجعة. ونقوم   بما يلي: أيضا

 مخاطر التحريف الجوهري في القوائم المالية، سواء بسبب غش أو خطأ، وتصميم وتنفيذ  تحديد وتقييم
إجراءات مراجعة تستجيب لتلك المخاطر، والحصول على أدلة مراجعة كافية ومناسبة لتوفير أساس 
لرأينا. ويُعد خطر عدم اكتشاف التحريف الجوهري الناتج عن غش أعلى من الخطر الناتج عن خطأ، 

ألن الغش قد ينطوي على تواطؤ أو تزوير أو إغفال ذكر متعمد أو إفادات مضللة أو تجاوز للرقابة  نظًرا
 الداخلية.

  في التواصل إلى فهم للرقابة الداخلية ذات الصلة بالمراجعة من أجل تصميم إجراءات المراجعة المناسبة
 خلية.ظل الظروف القائمة، وليس لغرض إبداء رأي في فاعلية الرقابة الدا

  تقويم مدى مناسبة السياسات المحاسبية المستخدمة ومدى معقولية التقديرات المحاسبية واإلفصاحات
 .المتعلقة بها التي أعدتها اإلدارة

  المحاسبة، وما إذا كان في التوصل إلى استنتاج بشأن مدى مناسبة استخدام اإلدارة ألساس االستمرارية
أو ظروف قد تثير شًكا كبيًرا حول قدرة الشركة على البقاء كمنشأة  عدم تأكد جوهري متعلق بأحداثهناك 

مستمرة استناداً إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها. وإذا خلصنا إلى وجود عدم تأكد جوهري، فإن 
أن نقوم علينا أن نلفت االنتباه في تقريرنا إلى اإلفصاحات ذات العالقة الواردة في القوائم المالية، أو علينا 

بتعديل رأينا إذا كانت تلك اإلفصاحات غير كافية. وتستند استنتاجاتنا إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول 
ً عليها حتى تاريخ تقرير المراجع. ومع ذلك، فإن  ً  أو أحداثا في توقف الشركة  تتسبب قدمستقبلية  ظروفا

 عن البقاء كمنشأة مستمرة.

  تقويم العرض العام للقوائم المالية وهيكلها ومحتواها، بما فيها اإلفصاحات، وما إذا كانت القوائم المالية
 تعبر عن المعامالت واألحداث التي تمثلها بطريقة تحقق العرض العادل.

 

طط لهما والنتائج ونحن نتواصل مع المكلفين بالحوكمة فيما يتعلق بجملة أمور من بين نطاق المراجعة وتوقيتها المخ
 المهمة للمراجعة، بما في ذلك أي أوجه قصور مهمة في الرقابة الداخلية نقوم باكتشافها أثناء المراجعة.

 
 البسام وشركاؤهعن 

 المملكة العربية السعودية -الرياض 
 
 

 أحمد عبد المجيد المهندس
 (477ترخيص رقم ) -محاسب قانوني 
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