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   هـ۷/۹/۱٤۱۲بتاريخ  ٤٦/۳۲۳/۱۱  

 
 " تقريـر مراجعي الحسابات "

 
 السادة / المساهمون

 صدق  –صناعية الشركة السعودية للتنمية ال
 المملكة العربية السعودية  -جدة 

 
) وشركاتها التابعة (يشار "الشركة"صدق ( –لقد راجعنا القوائم المالية الموحدة المرفقة للشركة السعودية للتنمية الصناعية 

قوائم الموحدة م وال۲۰۱٤ديسمبر  ۳۱إليها مجتمعة بـ "المجموعة") والتي تشمل قائمة المركز المالي الموحدة كما في 
) إلى ۱للدخل والتدفقات النقدية والتغيرات في حقوق المساهمين للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، واإليضاحات المرفقة من (

 ) المعتبرة جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية.۳۰(
  

 مسئولية اإلدارة عن القوائم المالية
القوائم المالية بشكل عادل وفقًا لمعايير المحاسبة المتعارف عليها في المملكة تعتبر اإلدارة مسئولة عن إعداد وعرض هذه 

) من نظام الشركات والنظام األساسي للشركة وكذلك عن نظام الرقابة الداخلية ۱۲۳العربية السعودية ووفقًا لنص المادة (
ية، سواًء كانت ناشئة عن غش أو خطأ. كما أن الذي تعتبره اإلدارة ضروريًا إلعداد قوائم مالية خالية من األخطاء الجوهر

 اإلدارة قدمت لنا كافة المعلومات واإليضاحات التي طلبناها للقيام بمراجعة هذه القوائم المالية. 
 

 مسئولية مراجعي الحسابات
مراجعتنا وفقًا لمعايير  إن مسئوليتنا هي إبداء رأي على هذه القوائم المالية إستنادًا إلى أعمال المراجعة التي قمنا بها. تمت

المراجعة المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية وتتطلب تلك المعايير إلتزامنا بمتطلبات أخالقيات المهنة وتخطيط 
 وتنفيذ أعمال المراجعة للحصول على درجـة معقولة من التأكد بأن القوائم المالية خالية من األخطاء الجوهرية.

  
مراجعة القيام بإجراءات للحصول على أدلة مؤيدة للمبالغ واإليضاحات الواردة في القوائم المالية. تعتمد تتضمن أعمال ال

اإلجراءات التي تم إختيارها على تقديرنا بما في ذلك تقييمنا لمخاطر وجود أخطاء جوهرية في القوائم المالية سواءًا كانت 
لمخاطر نأخذ في اإلعتبار نظام الرقابة الداخلية الخاص بإعداد وعرض ناشئة عن غش أو خطأ. وعند قيامنا بتقييم هذه ا

قوائم مالية عادلة للمنشأة بغرض تصميم إجراءات مراجعة مالئمة للظروف المتاحة، ولكن ليس بهدف إبداء الرأي حول 
حاسبية المتبعة ومعقولية فعالية الرقابة الداخلية للمنشأة. كما تتضمن أعمال المراجعة تقييم مدى مالءمة السياسات الم

 التقديرات المحاسبية التي إستخدمتها اإلدارة، باإلضافة إلى تقييم العرض العام للقوائم المالية. 
 

 نعتقد أن أدلة المراجعة التي حصلنا عليها كافية ومالئمة بحيث يمكن اإلعتماد عليها كأساس إلبداء رأينا.
 

 كى بي ام جي الفوزان والسدحان، شركة تضامنية مسجلة في المملكة العربية السعودية
 ومنشأة عضو شبكة أعضاء كى بي ام جي المستقلة والتابعة لـ كى بي ام جي العالمية، إتحاد سويسرا
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 الرأي

 لموحدة ككل: وفي رأينا، أن القوائم المالية ا

م ونتائج أعمالها ۲۰۱٤ديسمبر  ۳۱تظهر بعدل من كافة النواحي الجوهرية، المركز المالي للمجموعة كما في -۱
وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، وفقًا لمعايير المحاسبة المتعارف عليها في المملكـة العربية السعودية 

 المالئمة لظروف المجموعة؛ و

 
 ق مع متطلبات نظام الشركات والنظام األساسي للشركة فيما يتعلق بإعداد وعرض القوائم المالية. تتف -۲

  

 
 عن/ كي بي إم جي الفوزان والسدحان

 

 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إبراهيم عبود باعشن

 ۳۸۲ترخيص رقم 
   
 

 هـ۱٤۳٦ربيع الثاني  ۲٦جدة في 
 م۲۰۱٥فبراير  ۱٥الموافق 

 
























































