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Frequent Mistakes in Other Companies Sector
بيانات اإلدخال

ملف القوائم المالية األساسية PDF
-

البيانات المدخلة على برنامج قوائم Excel

في اإليضاح رقم ) (1رقم السجل التجاري المكتوب بالملف غير مطابق للرقم المرفوعة عليه القوائم
المالية للمنشأة.
تاريخ الفترة المالية المذكور باإليضاحات متعارض أو مختلف عن التواريخ األخرى المكورة في
بعض القوائم المالية او الصفحات األخرى من القوائم المالية.
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إدخال طبيعة القوائم المالية "موحدة" بينما هي "منفصلة" وذلك ألن القوائم المالية
مجمعة وتشمل السجل التجاري الرئيسي للمنشأة وشامالً لجميع فروعها.
ادخال نوع الفترة "غير سنوية" والصحيح ادخالها سنوية فقط.
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تقرير مراجع الحسابات
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البيانات المدخلة على برنامج قوائم Excel

عدم التفرقة بين تقرير المراجعة  Auditedوتقرير الفحص .Reviewed
عنوان التقرير ال يتناسب مع المضمون ،مثالً يكون العنوان "تقرير فحص القوائم األولية" في حين
أن مضمون التقرير هو "تقرير المراجعة" ومتضمنا ً إبداء رأي عن عدالة القوائم المالية.
عدم التفرقة بصياغة فقرة الرأي في حال التحفظات سواء باستخدام عبارة "فيما عدا" أو "باستثناء"،
حيث أن لكل من هذين المصطلحين حاالت خاصة ،مثالً في حالة الشك المتعلق أو غير المتعلق
باستمرارية الشركة أو القصور في نطاق المراجعة يستخدم معها مصطلح "باستثناء" وفي حالة
القصور في أمور محاسبية أو عدم اإللتزام بنظام الشركات أو النظام األساسي للشركة يستخدم
مصطلح "فيما عدا".
ال يتم كتابة عنوان واضح لنطاق المراجعة ،وال عنوان لفقرة التحفظات ،وال عنوان لفقرة لفت
اإلنتباه.
فقرة التحفظات تكون بعد فقرة نطاق المراجعة وقبل فقرة الرأي.
فقرة لفت اإلنتباه تكون بعد فقرة الرأي وليس قبلها.
عدم التوقيع على التقرير من قبل المحاسب القانوني أو الشريك بالمكتب وعدم وجود الختم الرسمي
للمكتب.
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عدم ادخال نطاق المراجعة بالحقل المخصص له.
كتابة "اليوجد" بحقل التحفظات ولفت االنتباه في حالة عدم وجودهما ،والصحيح
ترك الحقول فارغة.
ادخال كامل تقرير المراجعة في الحقل المخصص لفقرة الرأي.
عدم كتابة اسم الشريك أو المحاسب القانوني الموقع.
عدم ادخال تاريخ ترخيص المكتب.
عدم ادخال تاريخ التقرير بشكل صحيح.
كتابة فقرة نطاق المراجعة والتحفظ والراي ولفت االنتباه تحت عمود اللغة
االنجليزية ،والصحيح ادخالها تحت عمود اللغة العربية.
ادخال التقرير بشكل غير مكتمل.
ادخال اسم الشريك أو المحاسب بشكل غير مطابق لملف .pdf
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عدم تبويب البنود بشكل صحيح وذلك بالنسبة لألصول إلى بنود غير متداولة لتكون ضمن المتداولة أو العكس ،وكذلك
بالنسبة لاللتزامات.
عدم اإللتزام بما ورد بمعيار "اإلفصاح مع األطراف ذوي العالقة" الصادر من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.
إصدار قائمة مركز مالي فقط دون المجموعة الكاملة من القوائم المالية بسبب عدم ممارسة النشاط أو مازالت المنشأة
بمرحلة اإلنشاء في حين عدم اإللتزام بما ورد بالفقرة رقم  773و  774بمعيار "العرض واإلفصاح العام" والمتضمن
ضرورة اإلفصاح و وصف مرحلة اإلنشاء بالمنشأة.
التفسير الخاطيء للتفسير الصادر من لجنة معايير المحاسبة رقم 1/773/1 :بتاريخ 1415/4/21هـ بعنوان "متى
يجوز لمنشأة عاملة أو تحت اإلنشاء مجموعة غير كاملة من القوائم المالية بحيث تشمل فقط قائمة المركز المالي.
تفسير اللجنة كان واضح وهو "يتعين عرض المعلومات المالئمة عن التغير في صافي األصول في قائمة الدخل
بغض النظر عما إذا كانت المنشأة عاملة أو تحت اإلنشاء إذا كان هناك أي تغير ناتج عن المكونات الوسيطة لصافي
الدخل "األنشطة المستمرة ،األنشطة غير المستمرة ،البنود اإلستثنائية".
فروقات حسابية بين إجمالي األصول وإجمالي الخصوم وحقوق الملكية.
عدم اإللتزام بما ورد بمعيار العرض واإلفصاح العام بخصوص أسلوب تبويب عناصر القوائم المالية.
عدم وجود أرقام مقارنة مع الفترة المالية السابقة ،وهي ضمن المتطلبات األساسية بحسب ما أوضحته الفقرة رقم
 590من معيار العرض واإلفصاح العام الصادر من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.
غالبا ً ما يتم استفناذ المصاريف المؤجلة "مصاريف التأسيس أومصاريف ما قبل التشغيل" لمدة تزيد عن  7سنوات
وهو ما يتعارض مع ماورد في معيار األصول غير الملموسة الصادر عن الهيئة.
ال يتم اإلفصاح عن الحد األدنى لدفعات اإليجار التمويلي لفترة الخمس سنوات المقبلة بالنسبة لعقود اإليجار التمويلية
وما هو متطلب لذلك بحسب معيار "المحاسبة عن عقود اإليجار".
في حالة الشركات المختلطة وشركات التوصية باألسهم األجنبية وشركات التوصية البسيطة األجنبية وشركات
التضامن األجنبية ،فإن تكوين مخصصات الزكاة والضريبة تكون جزء من حقوق الملكية وال وال تح ّمل على قائمة
الدخل.
الغموض في تصنيف االستثمارات وتسميتها "قصيرة األجل وطويلة األجل" في حين أن معيار "االستثمار في األوراق
المالية" يصنف االستثمارات إلى  3أنواع وكل واحدة منها تتم معالجتها المحاسبية بأسلوب مختلف عن األخرى،
باإلضافة إلى معيار "المحاسبة عن االستثمار بطريقة حقوق الملكية".
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عدم ادخال تفاصيل البنود بحسب ما تم إيضاحها ضمن المرفقات
اإليضاحية في ملف  ،PDFوذلك لكل بند بالحقل المخصص له.
عدم اإللتزام بإدخال البنود المخصصة كما هي موضحة في
البنود اإلسترشادية ،مثالً يتم ادخال اجمالي مبالغ المدينون
التجاريون وادخال مخصص الديون المشكوك فيها في بند
المدينون اآلخرون بالقيمة السالبة ،والصحيح هو ادخال المبلغ
بالقيمة الصافية في بند المدينون التجاريون.
غالبا ً يتم دمج المصاريف المدفوعة مقدما ً مع األرصدة المدينة
األخرى ،والصحيح أن يتم فصلها سواء كان مصروف مدفوع
مقدم أم دفعات مقدمة لموردين أم أرصدة مدينة أخرى بحسب
ما تم تفصيله بالبنود اإلسترشادية.
في حال كانت القوائم المالية في ملف  PDFتحتوي على خانات
عشرية مثل الهلالت ،يتم ادخال القيم كما هي باألرقام العشرية.
عدم فصل القروض الحكومية عن القروض المصرفية.
عدم تطابق رصيد النقدية مع الرصيد الظاهر بملف  PDFبسبب
العناصر شبه النقدية مثل "الودائع الزمنية أو المرابحات".
تصنيف رصيد الزكاة وضريبة الدخل ضمن اإللتزامات
المتداولة ضمن مخصصات أخرى ،والصحيح ادخالها بالبند
المخصص لها.
يتم ادخال البنوك الدائنة باإللتزامات على أنها "بنوك سحب على
المكشوف" وباإليضاح مصنفة كـ"قروض قصيرة األجل".
ادخال قيمة "ُصفر" بالحقول الفارغة ،والصحيح تركها فارغة.
يتم تصنيف بند "أرباح غير محققة من استثمارات متاحة للبيع"
في بند "عناصر حقوق ملكية اخرى" والصحيح تصنف في بند
"احتياطي إعادة تقويم استثمارات".
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البيانات المدخلة على برنامج قوائم Excel

عدم اإللتزام بمعيار العرض واإلفصاح العام وماتتطلبه الفقرة رقم  590بخصوص عرض
أرقام المقارنة مع السنة السابقة.
ً
المبيعات أو اإليرادات تمثل النشاط الرئيسي للمنشأة ،غالبا مع يتم إضافة اإليرادات األخرى
مع اإليرادات الرئيسية في حين أنها ليست من النشاط الرئيسي للمنشأة.
الخلط بين اإلستهالك الذي يضاف إلى تكلفة المبيعات كجزء يتم تحمليها على تكلفة المبيعات
وبين االستهالك الخاص باألنشطة االدارية والعمومية.
خصم المحول إلى االحتياطي النظامي وإلى االحتياطي العام واظهار صافي الربح النهائي
بعد ذلك ،وهذا خطأ شائع جدا ً حيث أن التحويل إلى االحتياطيات ال يتم تحميله على قائمة
الدخل ،لذلك هناك فرق بين المخصصات "مثل مخصص الديون ومخصص االعالن" وبين
االحتياطيات التي هي جزء من حقوق الملكية.
عدم اإللتزام بإظهار مخصص الزكاة والضريبة مع مراعاة ما هو مشار إليه بالفقرة رقم
 108بمعيار "الزكاة ومعيار ضريبة الدخل".
عدم اظهار ربحية السهم والمتوسط المرجح لعدد األسهم للشركات المساهمة طبقا ً لمتطلبات
معيار "ربحية السهم".
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جمع االيرادات االخرى مع المبيعات ،والصحيح هو االدخال المستقل لكل بند بالحقل
المخصص له.
عدم فصل االستهالكات المدرجة ضمن المصاريف االدارية والعمومية لتكون بالحقل
المخصص لها.
عدم ادراج مصاريف مخصص الديون المشكوك فيها وهي مشمولة ضمن المصاريف
العمومية واالدارية.
عدم االدخال الصحيح بالنسبة إلعادة تقييم االستثمارات المحتفظ بها ألغراض المتاجرة،
وكذلك بالنسبة إلى التوزيعات النقدية.
ال يتم ادخال صافي مكاسب وخسائر الشركات المستثمر بها بالحقل المخصص لها.
عدم ادخال تفاصيل ربحية السهم والمتوسط المرجح لعدد األسهم.
عدم فصل الزكاة والضريبة في البنود المخصصة لها.
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عدم اإللتزام بمعيار "العرض واإلفصاح العام" وماتتطلبه الفقرة رقم  590بخصوص
عرض أرقام المقارنة مع السنة السابقة.
عدم عرض تفاصيل أرقام حقوق األقلية في حقوق الملكية وكذلك بالنسبة ألرقام المقارنة
لتفاصيل حركة حقوق األقلية في التغيرات مثل نصيبهم من صافي الدخل والتوزيعات
النقدية ...إلخ.
تتكرر األخطاء في كتابة تاريخ بداية الفترة المالية لسنة المقارنة.
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عدم ادخال تفاصيل حقوق األقلية بالنسبة للشركات الموحدة.
يجب أن بتم التحويل من األرباح المبقاة إلى االحتياطي النظامي من خالل طرح المبلغ من
األرباح المبقاة وإضافته بنفس الصف "تحويالت" تحت عمود اإلحتياطي النظامي.
ال يتم ادخال مبالغ اعادة تقييم االستثمارات بالحقل المخصص لها.
المبالغ التي تخص جاري المالك يتم ادخالها تحت عمود "مساهمات أخرى في رأس المال"
وليس في عناصر حقوق ملكية أخرى.
تصنيف "صافي الدخل" في بند غير صحيح تحت عمود "أرباح مبقاة"
عدم مطابقة إجمالي األعمدة ،وذلك إلدخال بعض التغيرات في األعمدة الغير صحيحة.
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عدم اإللتزام بمعيار العرض واإلفصاح العام وماتتطلبه الفقرة رقم  590بخصوص عرض
أرقام المقارنة مع السنة السابقة.
عدم مطابقة رصيد النقدية آخر المدة مع ماهو ظاهر بقائمة المركز المالي ،وهذا مخالف
لما ورد بالفقرة  619من معيار "العرض واإلفصاح العام" ،وتكون الفروق غالبا ً عبارة
عن مرابحات اسالمية أو ودائع زمنية لدى المصارف.
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عدم ادخال تفاصيل صافي النقد من األنشطة التشغيلية واالستثمارية والتمويلية بالشكل
الصحيح.
عدم تطابق رصيد آخر المدة الظاهر باإلدخال مع المبلغ الظاهر بملف  PDFبسبب الودائع
الزمنية أو المرابحات.
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المرفقات اإليضاحية بملف القوائم المالية األساسية PDF

 اذا حدث تغيير لرقم السجل التجاري قبل اصدار القائمة يجب ذكر ذلك في التقرير او االحداث الالحقة في .PDF -في ملف  PDFيجب ترقيم الصفحات وااليضاحات بشكل صحيح ومتسلسل وعدم تكرار الصفحات.
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