
 
 

___________________________________________________________________________________________________ 
 شركة أسامة عبدهللا الخريجى وشريكو محاسبهن قانهنيهن                - 1 -                                                      0202تقرير الذفافية 

 

 
 
 
 
 

 شركة أسامة عبدهللا الخرٌجى وشرٌكه محاسبون لانونٌون
 

 م10/10/9191حتى تارٌخ  10/10/9100للفترة من تمرٌر الشفافٌة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

___________________________________________________________________________________________________ 
  شركة أسامة عبدهللا الخريجى وشريكو محاسبهن قانهنيهن                 - 0 -                                                   0202تقرير الذفافية 

 

 
 سكتب:الاسم  (1

 

 ميشيةتزامشية شركة  -  قانؾنيؾف شركة اسامو عبد هللا الخريجي كشريكو محاسبؾف 
 
 

 ترخيص مزاولة السيشة (0
 

 الرقؼ تاريخ االصدار تاريخ االنتياء
 323/11/502 ىػ3/3/1434 ىػ3/3/1446

 
 

 الدجل التجاري  (3
 

 الرقؼ تاريخ االصدار تاريخ االنتياء
 4030240969 ىػ1/4/1434 ىػ1/4/1446

 
 

 تاريخ انتياء الدشة السالية (4
 

 ـ31/08/2020
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 فروع السكتب (5
 

 الفرع العشؾاف معمؾمات االتراؿ عدد الذركاء عدد العامميؽ

72 0 
 0126600085ت:
   0126609320ؼ:

info@oakcpa.com 

 3830رقؼ السبشى 
 1كحدة رقؼ 

  7700الرقؼ االضافي 
 23433الرمز البريدي جدة 

 السكتب الرئيدي جدة

10 2 
 0118103540ت:
   0126609320ؼ:

info@oakcpa.com 

 8402رقؼ السبشى 
 6كحده رقؼ 

 حى التعاكف الرياض 
 12478الرمز البريدى 
 3876الرقؼ االضافى 

 فرع الرياض

0 2 
 0138344537ت:
 0126609320ؼ:

info@oakcpa.com  

الدماـ حي الدؾؽ شارع عيراف مركز 
 الدكر الخامس 504السعجل مكتب 

 فرع الدماـ

 إجسالي 0 84
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 في السكتب الذركاء (6
 

 المسمى الوظٌفً 
 

 سنوات الخبرة ترخٌص مزاولة المهنة
ممر  زمالة هٌئات مهنٌة

 العمل
رلم الهوٌة / 

 االلامة
تارٌخ  االسم الجنسٌة

 االنتهاء
تارٌخ 
 االصدار

 مهنٌة أخرى الرلم
 السعودٌة اخرى

شررررررردير    ررررررر يد 
 تنفيذي 

 الخديجي الكديم عب  هللا عب  اسا ه سعو ي 2431199519 ج ة اليوج  اليوج  39 اليوج  254 2445 4 13 2441 9 3

  ررررررر يد   شررررررردير
 النوعية الدقابه

 بالع ش هللا عب  سعي  دمحم سعو ي 2442946238 ج ة نعم  11 24 344 2414 7 48 2445 7 4

 
 
 
 

 أسس تحديد مكافأت الذركاء (7
 

 السرركفات العسؾمية كالتكاليف عمى الذركاء بشدبة حرص كل مشيؼ في رأس ماؿ الذركة .تؾزع ايرادات الذركة الدشؾية الرافية بعد خرؼ 

 
 

 الييئة إلشراف الخاضعة السشذآت من أي إدارة مجلس في عزها   الذي يكهن  السدجل، السحاسبة مكتب لدى العامل السدجل القانهني السحاسب اسمتحديد  (8
 الييئة إلشراف الخاضعة السشذآت لجان أي من في أو

 

 )ال يهجد(
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 ندبة التهطين )الدعهدة( (9
 

 
 
 
 
 
 

 

 العزهية الدولية (12
 

أف يربح  PrimeGlobal كىى رابظة عالسية مؽ السكاتب السيشية السحاسبية السدتقمة، كال يحق ألي عزؾ في PrimeGlobal شركتشا عزؾ مدتقل في -
السدػوكلية عػؽ  طرفا في التزامات قانؾنية نيابة عؽ الرابظة أك أي مؽ السكاتب السيشية األعزاء. كنحؽ شركة أسامة عبدهللا الخريجى كشريكو نتحسل كامػل

 العسل مؾضؾع االرتباط الذى نقدمو ألى عسيل

فػي مجػاؿ السحاسػبة، التػدقيق، الزػريبة،   يؼ فػي تقػديؼ أفزػل الخػدماتألعزػائيا مجسؾعػة كاسػعة مػؽ األدكات كالسرػادر لسدػاعدت PrimeGlobal كتقدـ -
 تتؾفر لمسكاتب األعزاء القدرات كاالمكانات الفشية العالية PrimeGlobal كاالدارة لعسالئياـ عبر العالؼ. كمؽ خالؿ الدعؼ الذي تقدمو

 ى االتى :لذركة اسامة الخريجى كعزؾ ف PrimeGlobal كيتسثل الدعؼ الفشى التى تقدميا -

 السشتسيػػػة لػػػػػ اإلقميسيػػػة كالعالسيػػػة  التؾاصػػػل مػػػا السكاتػػػب PrimeGlobal  لمحرػػػؾؿ عمػػػى دعسيػػػؼ فػػػى حالػػػة الحاجػػػة الػػػى مذػػػؾرة فشيػػػة أك معمؾمػػػات
 خدمات استذارية( -الزريبة  –عمى سبيل السثاؿ ال الحرر )السراجعو  متخررة كالتى تذسل

 مػػى احػػدث االصػػادارات فػػي عمػػؼ اإلدارة كالسحاسػػبة كالتكشؾلؾجيػػا التػػى تشتجيػػا الذػػركات األعزػػاء كسػػا يتػػاح لشػػا باسػػتسرار كذػػركة ميشيػػة الحرػػؾؿ ع
 PrimeGlobal كالسقدمة عمى السؾقا االلكتركنى لػػ

 لتدريب كالتأىيلا  

 بيان  الشدبة
 ندبة التؾطيؽ لمسيشييؽ 30%
 ندبة التؾطيؽ لمسكتب ككل 28%
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 الييكل التشظيسى للسكتب (11
 

 

اسامه 
 الخرٌجً

 رئٌس الشركة

 دمحم بالعمش

 شرٌن

 ومدٌر الرلابه نوعٌه

 لجنة الرلابة النوعٌة

 الخدمات المسانده

اشراف مباشر من 
 الشرٌن دمحم بالعمش

 تمنٌه 

 خالد دومان

 أحمد سالم 

 شؤن مالٌة

 دمحم الجابري

 شؤن أدارٌة

 اشرف مرسً

 استشاري اعمال 

 والخدمات االستشارٌة

 عبد الحمٌد سالمه

لسم المراجعة 
 الداخلٌه والتصفٌات

 أحمد فتحً 

لسم االستشارات 
 المالٌة

 وائل شرف

 مدٌر لطاع المراجعه

 عمرو العتابى 

تب كمدٌر مراجعه م
 الرٌاض والدمام

 طارق لوته

 لسم الزكاة والضرائب

 ٌاسر خطاب

 رئٌسى مدٌر مراجعه
 2مجموعه 

 دمحم حنفً

 رئٌسى مدٌر مراجعه
 1مجموعه 

 أعضاء لجنة الرلابة النوعٌة 

 االستاذ دمحم بالعمش       رئٌسا

 الدكتور اشرف مرسى     عضوا             

 االستاذ وائل شرف الدٌن  عضوا             

 :اى من االساتذة االتى اسمائهم

 االستاذ ٌاسر خطاب

 االستاذ دمحم حنفى

 مدٌر مراجعه – باللخالد سٌد 
 مدٌر مراجعه – عالء دمحم عبدالحمٌد

 مدٌر مراجعه –احمد مصطفى 

 مدٌر مراجعه – عمر إبراهٌم دسـولً
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 لجشة الرقابة الشؾعية

تتكػؾف مػؽ ثػالث اشػخاص عمػى االقػل كال تزيػد عػؽ خسدػو اشػخاص يشغػر فػى  يتؼ سشؾيًا اصدار امر ادارى بتذكيل لجشو فشيو )لجشة الرقابة الشؾعيػة( بالسكتػب -
تحتاج الى مذؾره فشيو اك حدؼ خالفات ميشيو كال تعد قراراتيا نيائيو اال بعد اعتسادىا مؽ رئيس السكتب تذكيميا سشؾيا تكؾف مدئؾلو عؽ البت فى االمؾر التى 

لمتشدػػيق معيػػؼ لالستذػػاره فػػى مؾضػػؾعات معيشػػو  اك مػػؽ يشيبػػو كليػػذه المجشػػو الرػػالحيو فػػى االسػػتعانو بالسذػػؾره الخارجيػػو مػػؽ االشػػخاص الػػذيؽ حػػددتيؼ الذػػركة
 .مى السذؾره مؽ اطراؼ خارجيو عؽ طريق رئيس السكتبكبخالؼ ذلػ يتؼ الحرؾؿ ع

 

تؾصػيف الػراى التػى  كتردر االراء الفشيو مؽ المجشو مؾضػحو السذػؾره السظمؾبػو تؾضػيحا د يقػا ككػذا جسيػا الستظمبػات الشغاميػو كالسيشيػو الستعمقػو بالسذػؾره يػتؼ -
اسػػتشدت الييػػا المجشػػو فػػى اصػػدار راييػػا ، مػػا الحفػػا بسمػػ  االراء الرػػادره عػػؽ المجشػػو تؾصػمت لػػو المجشػػو فػػى فقػػره مدػػتقمو مػػا ايزػػاح االسػػبا  كالسبػػرارت التػػى 

 .الفشيو
 

كعرضػيا عمػى  ف بالخػدمات التػى يقػدميا السكتػبأكتكؾف مؽ مياـ المجشو الفشيو )لجشة الرقابة الشؾعية( أك مؽ تفؾضو بستابعو االصدارت الجديده لكل مؽ لػو شػ -
 .السؾعفيؽ الفشييؽ السعشييؽ

 

رئػيس السكتػب  ؾـ الزمالء اعزاء المجشو باقتراح السدتذارييؽ الخارجييؽ الػذيؽ يسكػؽ المجػؾء الػييؼ لبحػا كمشاقذػو مؾضػؾع السذػؾره كيػتؼ عرضػيا عمػى الدػيديق -
خػارجييؽ لمييػاـ باتخػاذ لالعتساد كسا يجب عمى اى مؽ اعزاء المجشو اك الديد رئيس السكتب فى حالو االشتراؾ فى اعظػاء مذػؾره اك تبػادؿ االراء مػا اطػراؼ 

ؼ حفغيػا عمػى اف السذؾره مؽ خارج السكتب اكمراسمو الييئو الدعؾديو لمسذؾره اك ايو جيو خارجيو ،يجب اف يتؼ تؾثيق السذؾره التػى حرػل عمييػا السكتػب كيػت
طريػػق  يػػاـ السفػػؾض مػػؽ قبػػل لجشػػة الرقابػػة الشؾعيػػة  يػػتؼ اخظػػار الػػزمالء بالسكتػػب لزيػػاده السعرفػػو السيشيػػو ليػػؼ عمػػى اف يػػتؼ اخظػػار الػػزمالء بالسذػػؾره كذلػػػ عػػؽ

مجسؾعػو  باصدار تعسييؼ يؾزع عمى الزمالء رؤساء السجسؾعات كاالقداـ يؾضح فيو تؾصيف دقيػق لسؾضػؾع السذػؾره كالػراى بذػانو عمػى اف يتػؾلى كػل مدػئؾؿ
 .اك اقدؼ بابالغ مداعديو كتؾضيح ىذا االمر ليؼ
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 م31/28/0202-م21/29/0219الشهعية خالل الدشة السالية ومن أىم اعسال لجشة الرقابة  -
  متابعو االصدارت الجديده لكل ما لو شأف بالخدمات التى يقدميا السكتب خاصة ما يردر عؽ الػSOCPA  خالؿ الفترة كإرساليا عبر البريد اإللكتركنى لمزمالء

 السيشييؽ السعشييؽ.
  درية الدشؾى نسؾذج االستقاللية كالاستكساؿ  متابعةإعداد ك. 
 ة لفػرؽ العسػل ألداء االرتباطػات تقديؼ السذؾرة الالزمة الشغاميو كالسيشيو سؾاء لسػا يتعمػق باالسػتقالؿ عشػد قبػؾؿ العسػالء اك اثشػاء التشفيػذ لمسيػاـ أك السعالجػات الفشيػ

 السختمفة.
  عبر تظبيػق زكـك عػؽ بعػض السؾاضػيا اليامػة فػى معػايير السحاسػبة التشديق ألعساؿ التدريب ما الزمالء بسكتب الرياض لتشفيذ محاضرات ككرش عسل لمسكتب

 الدكلية كالزكاة.
 متابعة التظؾير السيشى كحرر ساعات كنقاط التعميؼ السيشى السدتسر لمذركاء كباقى الزمالء السيشييؽ بالسكتب كتدجيميا بدجالت الستابعة. 
  بخالؼ الذريػ السدئؾؿ عؽ االرتباط. لمعسميات التى تحتاج شريػ اك شخص ميشى اضافى حص رقابة جؾدة االرتباطافاليياـ بسياـ 
 ىيئػػة الدػػؾؽ الساليػػة كالتػػى شػػسمت عمػػى سػػبيل السثػػاؿ ال  اعػػداد التقػػارير كالستظمبػػات الشغاميػػة التػػى تظمبيػػا كػػل مػػؽ الييئػػة الدػػعؾدية لمسحاسػػبيؽ القػػانؾنييؽ ككػػذلػ

 الحرر:
 والرررد علررى استفدررارتيم االضررافية و يرىررا مررن متبلبرراتيم  هدية للسحاسرربين القررانهنيين الخررال بستبلبررات برنررامو مراألبررة جررهدة ا داء السيشررى التقريررر الدررشهى للييئررة الدررع 

  خرى  وتقاريرىم ا
  والتشديق معيم والرد على استفداراتيم  الدعهدية للسحاسبين القانهنيينتجييز متبلبات الفحص السيدانى الذى قامت بو الييئة 
  الرخ( ، والررد علرى استفدرارتيم االضرافية و يرىرا مرن  تقرير عسرالء مكترب السحاسربة  –تقرير الذفافية  -التقارير السختلفة لييئة الدهق السالية )نسهذج البيانات الدشهى   

 متبلباتيم 
   تجييز متبلبات الفحص الالزمة لرCMA 2020 Inspection Planning Activities   
  سػػؾاء التخظػػي  اك تشفيػػذ مػػا تػػؼ تخظيظػػو كفقػػًا لمؾقػػت الستػػاح اك مػػا أمكػػؽ تشفيػػذه مػػؽ  خػػرى خػػالؼ مػػا سػػبق خاصػػة بستظمبػػات الرقابػػة الشؾعيػػةأعسػػاؿ أ يػػة أمتابعػػة

  .السخظ  
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 بفاعلية ونفذت سليسة أسس على أعدتيا بأن والتى نقر ، سكتبال لدى السببقة االستقاللية لدياسات وصف (10
 

 األساسػية السبػاد كأف يراعػؾا  الظؾيػل، السػدى عمػى الشجػاح أسػاس األخال يػة السسارسػات فأ السكتػب كالسػؾعفيؽ الفشيػيؽ أف يراعػؾايجػب عمػى الذػركاء فػى  -
 .(السيشي الدمؾؾ - الدرية – الؾاجبة كالعشاية السيشية لكفاءةا - السؾضؾعية – الشزاىة) السيشية لألخال يات

 
 مػؽ خػالؿ كعسالئػو ألى شػريػ رخػر بالسكتػب ، كذلػػ بالسكتػب العالقػة أف يكؾف عمػى عمػؼ باألنذػظة ذات يجب عمى أى شريػ فى السكتب برفة مدتسرة -

أك  السيسػة تقديؼ اإلستذارة لمقزػايا حؾؿ كاضحة سياسة ككضا ما الذريػ االعتيادية السشغسة االجتساعات ذلػ في بسا العسل أياـ خالؿ االتراؿ السشتغؼ
 .الذركاء اآلخريؽ كضساف استقاللية السكتب فيسا يقؾـ بػو مػؽ ارتباطػات أنذظة عمى مظمعيؽ الؾاقا في جسيا الذركاء أف ضساف في يداعد لمجدؿ، السثيرة

 كسيتؼ تؾضيح ذلػ مؽ خالؿ السذؾرة كالرقابة عمى االصدار . )سيتؼ تؾضيحيسا الحقا فى باقى اقداـ الدليل(.
 

تقاللية عمػى الشحػؾ الدػابق تؾضػيحو فػى بدايػة ىػذا القدػؼ عشػد اسػتعراض السعػايير السيشيػة كاالنغسػة التأكيد الحفاظ عمى االس فريق أعزاء جسيا عمى يجب -
 ال( أـ ميشي لقب السؾعفيؽ يحسل كاف إذا عسا الشغر ليؼ )كبغض التابعيؽ التأكيد عسالء عؽ الذىشي كالغاىري  باالستقالؿ يتستعؾا ما مراعاة أف

 
 .الدػعؾدية العربيػة السسمكػة في السيشة السعتسدة كردا  سمؾؾ قؾاعد في الؾاردة السحغؾرة باألمؾر إطالع عمى يكؾنؾا أف كالسؾعفيؽ الذركاء جسيا عمى يجب -

 أك فئػة تحػت السيػددات اإلرتباط ، ما األخذ فػى االعتبػار أنػو تشػدرج تشفيذ االستقاللية خالؿ ميددات عمى عشيا يشتج قد التي العالقات أك الغركؼ كتجشب
 :التالية الفئات مؽ العديد
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 السيشي )الذػريػ  السحاسب أك حكؼ تقدير عمى مشاسب غير بذكل أخرى  مرمحة أي أك السالية األمؾر فيو تتأثر سؾؼ الذي التيديد كىؾ ذاتية: مرمحة

 .أك السؾعفيؽ الفشييؽ بسكتبشا(
 السحاسػب  يشفػذىا التػي الخدمػة أك الدػابق الحكؼ نتائج الفشييؽ بسكتبشا(السيشي )الذريػ أك السؾعفيؽ  السحاسب فيو ُيقؾـ ال الذي التيديد ذاتي: ىؾ فحص

 الخدمػة مػؽ تقػديؼ كجػزء إصػدار الحكػؼ فػي السحاسػب عمييػا يعتسػد سػؾؼ كالػذي السشغسػة تشفػذىا التػي أك السحاسػبة مكتػب فػي رخػر فػرد أي السيشػي أك
 .الحالية

 :مؾضػؾعية مػؽ يزػع  أف لدرجػة السؾعػ  أك العسيػل لسركػز أك السػؾعفيؽ الفشيػيؽ بسكتبشػا( السيشػي )الذػريػ السحاسػب يعػززه الػذي التيديػد كىؾ التأييد 
 .السيشي)الذريػ أك السؾعفيؽ الفشييؽ بسكتبشا( السحاسب

 السيشػي  سػبالسحا بيػا سػيتعاط  كالتػي التؾعيػف، جيػة أك العسيػل مػا الؾثيقػة أك الظؾيمػة العالقػة عػؽ الشػاتج التيديػد كىػؾ : )اآللفػة(الؾطيػدة  العالقػات
 التأكيد. أعساليؼ ، كخاصة اعزاء فريق إرتباط قبؾؿ حتى أك مرالحيؼ تجاه جداً  )الذريػ أك السؾعفيؽ الفشييؽ بسكتبشا(

 أك فعميػة ضػغؾط تمييػو بدػبب بسؾضػؾعية الترػرؼ )الذػريػ أك السػؾعفيؽ الفشيػيؽ بسكتبشػا( مػؽ السيشػي السحاسػب يسشػا الػذي التيديػد التخؾيػف: كىػؾ 
 .السيشي السحاسب عمى مذركع غير تأثير مسارسة محاكالت ذلػ بسا فيممسؾسة، 

 
 مقبؾؿ مدتؾى  إلى تخفيزو أك عمى االستقاللية تيديد أي لتجشب الزركرية اإلجراءات اإلرتباط( إتخاذ شريػ ذلػ في بسا(التأكيد  فريق أعزاء يجب عمى -

عمػى سػبيل السثػاؿ  اإلجػراءات ىػذه كتذػسل ،لجشة الرقابة الشؾعية أكمؽ تفؾضو مؽ أعزػائيا( مشاسبة )بعد الرجؾع الى  كقائية تدابير تظبيق خالؿ مؽ كذلػ
 :ما يمي ال الحرر

 التأكيد فريق مؽ العزؾية سحب. 
 اإلرتباط في السشفذة الخدمات أك األعساؿ مؽ محددة أنؾاع بعض تعديل أك إنياء. 
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 ممكية حقؾؽ  أك مالية مرمحة مؽ التجرد. 
 باإلرتباط يتعمق ميؼ قرار أي صشا في السذاركة مؽ التأكيد فريق عزؾ مشا. 
 العسالء ما السيشية أك الذخرية العالقات طبيعة تغيير أك إنياء. 
 إضافي فحص إلجراء رخريؽ مؾعفيؽ أك لذركاء العسل تقديؼ. 
 الغركؼ بحدب مشاسبة معقؾلة أخرى  إضافية تررفات أي إتخاذ. 

 

 إلغػاء السشاسبة، الؾقائية التدابير خالؿ تظبيق مؽ مقبؾؿ مدتؾى  إلى تخفيزيا أك االستقاللية تؾاجو التي السيددات تجشب مؽ التسكؽ عدـ حالة في كيجب -
 ذاتو، ما مراعاة ما يمى: جديد أك استسرار اإلرتباط إرتباط قبؾؿ رفض أك التيديد تشذأ التي العالقات أك السرمحة أك الشذاط
   بستظمبػات االلتػزاـ عػدـ حػاالت عػؽ أكمػؽ تفؾضػو مػؽ أعزػائيالجشػة الرقابػة الشؾعيػة  إبػالغ بالسكتػب اى كػاف مشرػبيؼيجػب عمػى جسيػا العػامميؽ 

  االستقاللية
  مؽ أـ(  التأكيد فريق أعزاء أثارىا كالتي باإلستقاللية اإللتزاـ قزايا مؽ كالتحققبدراسة الحاالت  أكمؽ تفؾضو مؽ أعزائيا تتؾلى لجشة الرقابة الشؾعية 

 إلػى تخفيزػيا يػتؼ لػؼ التػي أك مشاسػبة تدػؾيتيا بظريقػة يجػري  لػؼ التػي لسيػددات االسػتقاللية السشاسػبة ، كاتخػاذ القػرارات )رخػريؽ مػؾعفيؽ أك شػركاء قبػل
 لإلسػتقاللية ميػدد أي لسؾاجيػة حػل أي حػؾؿ القػرار الشيػائي كبشاء عميو يتؼ اتخاذ .التأكيد فريق قبل مؽ الؾقائية التدابير خالؿ تظبيق مؽ مقبؾؿ مدتؾى 

 .عسيل عالقة أك إرتباط محدد مؽ ذلػ اإلستقالة في بسا
 كفقا لالئحة الجزاءات بالسكتب اإللتزاـ عدـ عمى جزاءات تظبيق 
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 كعشػدما السقبؾؿ، بالسدتؾى  ليدت ىي االستقاللية التي ميددات تحديد يتؼ كعشدما .السيسة اإلستقاللية قزايا جسيا كتدؾية لإلرتباط السشاسب التؾثيق يجب -
 كالتػدابير السحػددة السيػددات كصػ  عمػى الؾثػائق تذػسل أف القػرار. كيجػب يػتؼ تؾثيػق كأف تأكيػد، إرتبػاط اإلسػتسرار فػي أك تأكيد إرتباط بقبؾؿ السكتب يقرر

 .السقبؾؿ لمسدتؾى  أك تخفيزيا إلزالة السيددات السظبقة الؾقائية
 

العسالء الحالييؽ لزساف اف يكؾف السكتب  لجسيا البيانات قاعدة تحديا أكمؽ تفؾضو مؽ أعزائيا بالتشديق ما لجشة الرقابة الشؾعيةتتؾلى الذئؾف االدارية  -
 كمشدؾبيو دائسا مراعيؽ االستقالؿ عشيؼ حيا :

   محغؾرة. العسالء ىوالء ما اإلستثسارات تكؾف  
 صمة بيا. ذات مشذآت عمى اى البيانات قاعدة تذسل أف فيشبغي العامة، السرمحة ذات السشذأة لعسالء بالشدبة 
 كالسؾعفيؽ الذركاء قبل مؽ إلييا الؾصؾؿ سيمة البيانات قاعدة تكؾف  أف يجب. 
  فػى حالػة تعػاكنيؼ معشػا فػى اعسػاؿ نقػدميا ليػوأل  ليػوالء العسػالء كالفحػص السراجعػة إرتباطػات فػي مدػتقمة الذػبكة في السكاتب جسيا كسا يشبغى اف تكؾف

 العسالء 
 

الرػمة ،  ذات األخال يػة بسؾجػب الستظمبػات مدػتقميؽ يكؾنػؾا أف يشبغػي الػذي كالسػؾعفيؽ الذػركاء جسيػا مػؽ مكتؾبػة مرػادقة عمػى الحرػؾؿ يجػب أف يػتؼ -
 .بيسا لمسكتب كأنيؼ ممتزمؾف  اإلستقاللية كإجراءات سياسات فيسيؼ تشص ىذه السرادقة عمى حيا 

 

 تػدكير ذلػػ فػي بسػا(لكبػار السػؾعفيؽ  طؾيمػة السيشيػة كالستظمبػات الشغاميػة فيسػا يتعمػق بعػدـ الدػساح بػأف يكػؾف ىشػاؾ عالقػةيجػب اف يػتؼ مراعػاة السعػايير  -
 العامة حيا: ذات السرمحة لمسشذآت السراجعة إرتباطات الذريػ( في

 استسرارية فييا تعد كالتي السكتب، تكؾف خارج سيظرة قد كالتي الستؾقعة غير الغركؼ يسكؽ الخركج عؽ ذلػ فى حالة كانت ىشاؾ ضركرة ممحة بدبب 
إلتخػاذ القػرار السشاسػب( ، مػا  أكمػؽ تفؾضػو مػؽ أعزػائيا السراجعػة،)حيا يػتؼ الرجػؾع الػى لجشػة الرقابػة الشؾعيػة لجػؾدة ضػركرية فػردي إرتبػاط مراجعػة
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 ال الػذي السكتػب داخػل مػؽ مػا شخص السثاؿ  ال الحرر إشراؾكتذسل عمى سبيل  درجة مقبؾلة، إلى السيددات لتخفيض مشاسبة كقائية تظبيق تدابير
 .لذلػ الحاجة اقتزت كمسا الشرائح إلعظاء حتى كذلػ لفحص العسل السشفذ أك السراجعة، فريق إرتباط في يذارؾ

 أعزاء تدكير ضركرة إلى التقؾيؼ نتائج عسيل ، كإذا خمرت ما االستسرار أك قبؾؿ إجراءات مؽ ميؼ جزء التأكيد فريق استقاللية يجب مراعاة أف تقؾيؼ 
 .السؾع  إبالغ ىذا فيفزل اإلرتباط ، فريق

 كقت. كبأسرع العسيل إلى مكتؾبة إفادة اآلخريؽ( الذركاء كاستذارة الغركؼ مراجعة )بعد يتؼ ارساؿ أف كيجب 
 

ال يؾجػد تعميسػات محػدده كيتػرؾ كضػعيا لمحكػؼ السيشػى لذػريػ العامػة  غيػر السرػمحة ذات لمسشذػآت السراجعػة إرتباطػات عمػى السػؾعفيؽ فيسػا يتعمػق بتػدكير -
 عؽ اإلرتباط االرتباط ، كيسكشو الرجؾع لمجشة الرقابة الشؾعية ، ما مراعاة أى متظمبات نغامية قد تردر بيذا الذأف خاصة ما يتعمق بالذريػ السدئؾؿ
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  ليةبفاع ونفذ سليسة أسس على بأنو أعد والتى نقر ، سكتبال لدى السببق الشهعية الرقابة لشظام وصف (13
 

مؽ أجل التحقق بدرجة معقؾلة مؽ االقتشاع  بػالتزاـ  السكتبمؽ الدياسات كاإلجراءات  كالشساذج التى اقرىا  مؽ مجسؾعة لمسكتبيتكؾف دليل الرقابة الشؾعية  -
بسػا فػي ذلػػ قؾاعػد سػمؾؾ  السكتػببالسعػايير السيشيػة كاألنغسػة ذات العالقػة التػى تحكػؼ أداءىػؼ السيشػي عشػد تقػديؼ الخػدمات السيشيػة لعسػالء  السكتػبمشدؾبي 

 باألنغسة التى تحكؼ مزاكلة السيشة.  السكتبكردا  السيشة ، كالتزاـ 
العالقػة بالخػدمات السيشيػة التػى تقػدميا  ذات الخػدمات كارتباطػات األخرى  كالتأكيد ة،السالي لمقؾائؼ كفحص كيذسل نظاؽ دليل الرقابة الشؾعية عسميات مراجعة -

 الذركة. 
بػػااللتزاـ بسػػا كرد بيػػذا الػػدليل مػػؽ سياسػػات كاجػػراءات كنسػػاذج ككػػذا االنغسػػو كالسعػػايير كالقؾاعػػد السرتبظػػو بالسؾضػػؾعات التػػى  بالسكتػػبكعمػػى جسيػػا الػػزمالء  -

 كإجػراءات بدياسػات يمتػـز أف كيتؾقػا لمجػؾدة الشؾعيػة الرقابػة عػؽ مدػوكلية شخرػية يتحسػل فػرد كػل أف تسػاده. كنوكػد عمػىكردت بيػذا الػدليل اعتبػارا مػؽ اع
 .السكتب

يػل حدػب درجتػو كسا يجب ايزاح ماكرد بيذا الدليل لمزمالء الجػدد عشػد التحػاقيؼ بالذػركة كتدػميسيؼ العسػل كتقػا ىػذه السدػئؾليو عمػى السدػئؾؿ السباشػر لمزم -
 يفيو.الؾع

الػزمالء بجسيػا كسا يتؼ تخريص مدئؾؿ عؽ الرقابو الشؾعيو )لجشة الرقابة الشؾعية أكمؽ تفؾضو مؽ أعزائيا(  تكؾف ميامو الرئيديو ىػى التاكػد مػؽ التػزاـ  -
 ما كرد بيذا الدليل.

 :يمي بسا االسترشاد تؼ الدليل ىذا إعداد كعشد -
 الدعؾدية العربية السسمكة في السعتسد الجؾدة لرقابة الدكلي السعيار. 
 الدعؾدية العربية السسمكة في السعتسدة السراجعة معايير. 
 الدعؾدية العربية السسمكة في السعتسدة السيشة كردا  سمؾؾ قؾاعد. 
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 عمػى العامػة السعػايير تظبػق نفػس ذلػػ كمػا اإلرتبػاط، تشفيػذ فػي يذػارؾ شػخص مػؽ أكثػر كجػؾد يتزػسؽ الػذي اإلرتبػاط فريػق إلػى الػدليل يذػير مػا كغالبػا -
 الحرر. سبيل عمى كاحد شخص يشفذىا التي اإلرتباطات

 
 لمجػؾدة. كذلػػ بشػاء عمػى الرقابػة الشؾعيػة كمكؾنػات نغػاـ الرػمة ذات بالستظمبػات كااللتػزاـ لتظبيػق كسا أف الدياسة العامة لمسكتب تتسثل فى انو يؾجػد حاجػة -

  .الستظمبات الشغامية كالسيشية
 
 :التالية العشاصر تتشاكؿ جسيا كمتابعة كإيراؿ تؾثيق كإجراءات بالسكتب سياسات لمجؾدة الشؾعية الرقابة كقد تزسؽ نغاـ -

 السكتب في الجؾدة عؽ السكتب  يادات مدوكليات. 
 االستقاللية ذلػ في بسا( الرمة ذات األخال ية الستظمبات(. 
 السحددة كاالرتباطات العسيل عالقات كاستسرار قبؾؿ. 
 البذرية السؾارد. 
 اإلرتباط جؾدة رقابة فحص ذلػ: في بسا(اإلرتباط  أداء(. 
 الستابعة. 

 
 ليفػػي الزػػركرية السعيشػػة كقػد تػػؼ تحػػديا نغػػاـ الرقابػػة الشؾعيػػة القػديؼ كاعػػداد الػػدليل الجديػػد لمرقابػػة الشؾعيػػة لمجػػؾدة ليتزػسؽ كيعػػالج السكؾنػػات كالسسارسػػات -

كقػد تػؼ  .العربيػة الدػعؾدية السسمكػة فػي السعتسػدة السيشػة كردا  سػمؾؾ بيػا كقؾاعػد السعسػؾؿ كالتشغيسيػة الشغاميػة كالستظمبػات عمييػا يزيػد أك بالسعػايير السيشيػة
 :عمى توكد تأسيس الدليل عمى مجسؾعة مؽ السباد  التي
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 األخالقي الدمؾؾ. 
 كالسؾضؾعية االستقاللية. 
 السيشية الكفاءة عمى الحفاظ. 
 العسل كجؾدة الؾاجبة العشاية. 
 عاماً  قبؾالً  السقبؾلة سةالسسار  معايير. 
 كاإلرشادات الرياغة كضؾح. 
 كالسكتب لمعسالء السعقؾلة كالسشفعة التكمفة كإعتبارات كالسؾارد االقتراديات ما كاألىسية الجدكى  مؾازنة. 
 بالعسيل السعقؾؿ االحتفاظ. 
 عمييؼ. كاإلبقاء كرضائيؼ السؾعفيؽ تظؾير 

 

 ( :6الػ) كفيسا يمى نبذة عؽ عشاصر الرقابة الشؾعية -
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 السكتب في الجهدة عن السكتب أليادات مدؤوليات 13-1
 الستظمبات الشغامية كالسيشية لمجؾدة كذلػ بشاء عمى الشؾعية عمى الرقابة تركز داخمية ثقافة إف سياسة السكتب تتسثل فى انو يجب تركيج 
 تذػكل حيػا السيشيػة، كمسارسػاتو بالسكتػب العالقػة ذات الرئيدػية األمػؾر الييػادة ميسػة حيػا يقػرر الذػركاء فػى السكتػب جسيػا كيكػؾف مدػوكليات 

 كثقافػة الرقابػة العسػل لجػؾدة قؾيػا دعسػا التظمػا ىػذا يقػدـ أف كيشبغػي ،"العميػا اإلدارة كفمدػفة تؾجػو" السػؾعفيؽ كمراسػمة كسػمؾؾ اى شػريػ ترػرفات
  لمجؾدة. الشؾعية

 كجسيػا لمسكتػب لمجػؾدة الشؾعيػة الرقابػة دليػل تقػديؼ السكتػب، كمدػوكلية داخػل لمجػؾدة الشؾعيػة الرقابػة ثقافػة كتػركيج كيتحسل الذركاء مدػئؾلية  يػادة 
 (مدػوكلية تكميػف شػريػك  لمسكتػب، التقػارير كإعػداد التذػغيمي التشغػيؼ جػؾدة إلرتبػاط. كمدػوكلية لدعؼ األخرى  كاإلرشادات السداعدة العسمية األدكات

 الشؾعيػة الرقابػة عشاصػر نغػاـ عػؽ )األشػخاص( السدػوكلية  الذػخص كيتحسػل دكري، أك شؾي سػ أسػاس عمػى موىػل مؾعػ  أك بيػشيؼ شػركاء( مػؽ
 .لمجؾدة

 السكتب مؽ خالؿ العديد مؽ األعساؿ داخل لمجؾدة الشؾعية الرقابة ثقافة كيتؼ تركيج 
 
 

 )االستقاللية ذلػ في بسا( الرمة ذات األخال ية الستظمبات 13-0
  كردا  السيشػة بسػا فييػا االسػتقاللية  قؾاعػد سػمؾؾ تحػدد التػي األساسػية التػزاـ السكتػب كمشدػؾبيو بالسبػاد إف سياسػة السكتػب تتسثػل فػى انػو يجػب

 .الستظمبات الشغامية كالسيشية كذلػ بشاء عمى .كالدرية
 
 مؽ ىذا التقرير( 12)سبق تؾضيحيا فى الفقرة  اإلستقاللية 

 



 
 

___________________________________________________________________________________________________ 
  شركة أسامة عبدهللا الخريجى وشريكو محاسبهن قانهنيهن                 - 18 -                                                   0202تقرير الذفافية 

 

 الػذي يزػع   العسيػل بذػئؾف  فيسػا يتعمػق عالقػات أك نفػؾذ أك مرػالح ألي خاضػعيؽ غيػر كالسػؾعفيؽ الذػركاء يكػؾف  فيجػب أفالسرػالح  تعػارض
العالقػة  ذات الستظمبػات الدػعؾدية السسمكػة العربيػة فػي السعتسػدة السيشة كردا  سمؾؾ كيجب مراعاة ما تتزسشو قؾاعد .السؾضؾعية أك السيشي الحكؼ

الغػركؼ كالتػى يجػب  مػؽ عػدد فػي مرػالح تعػارض يشذػأ أف السرػالح. كيسكػؽ فػي تعػارض عشيػا يشػتج قػد العالقػات التػي أك الشفػؾذ أك بالسرػالح
السعاممػة، أك  لػشفس مذػتري  كاآلخػر بػائا أحػدىسا عسيمػيؽ، بتسثيػل األعزػاء أحػد أك الذػريػ يقػؾـ السثػاؿ عشػدما سبيل عمى تجشبيا ، كالتى تتزسؽ

فػي  السػؾعفيؽ أحػد زكجػة /زكج ىػؾ الستقػدـ لمؾعيفػة بػأف عمػؼ عمى السؾعفيؽ أك الذريػ كيكؾف  بالذركة ُعميا كعيفة في تعييؽ عسيل يداعد عشدما
الذػركاء كالسػؾعفيؽ ذلػػ فػى اكراؽ  يؾثػق يجػب أف إرتبػاط ، أكاسػتسرار قبػؾؿ السكتب يقرر تعارض مرالح عشدما كفى حالة مؾاجية حالة .السكتب

ككػذلػ أي  الشزاع بظبيعة متعمقة نقاشات أك مراسالت أي يتزسؽ ىذا كقد   ،التخظي أك العسل التى تتعمق بقبؾؿ العسيل أك إستسرارية العالقة معو
تتػؾلى لجشػة الرقابػة الشؾعيػة أك مػؽ تفؾضػو مػؽ  الستبعػة. كاإلجػراءات السظبقػة الؾقائيػة إلييػا كالتػدابير تؾصػمؾا التػي كالشتػائج اآلخػريؽ مػا استذػارات

كمػا يتعمػق بػأى نقػاط خالفيػة تتعمػق  محتسمػة مرػالح كتعػارض تحديػد نزاعػات عشد اتباعيا يشبغي التي السشاسبة اإلجراءات عؽ أعزائيا السدوكلية
 .السكتب في السيشة كردا  سمؾؾ بقؾاعد

 
  كمحسية كااللتزاـ بسا تشص عميو  سرية لتبقى عمييا كالسحافغة عسيل أي معمؾمات سرية حساية كالسؾعفيؽ الذركاء جسيا عمى ، حيا يجبالدرية

العسيػل  كاتفا يػات السكتػب كتعميسػات الدػعؾدية، كسياسػة السسمكػة العربيػة فػي السعتسػدة السيشػة كردا  سػمؾؾ كالمػؾائح ذات الرػمة كقؾاعػداالنغسػة 
 إال لمغػرض أكاإلفرػاح عشيػا اإلرتبػاط خالؿ عمييا الحرؾؿ يتؼ أخرى  شخرية معمؾمات كأي العسيل معمؾمات استخداـ كسا يجب عدـ .السحددة

تتػؾلى لجشػة ك كيػتؼ حفػا  معمؾمػات العسيػل بظريقػة تزػسؽ حسايتيػا كعػدـ الؾصػؾؿ ليػا اال لسػؽ لػو الرػالحية لمؾصػؾؿ.  .أجمػو ؽمػ جسعػت الػذي
الرقابػػة الشؾعيػػة أك مػػؽ تفؾضػػو مػػؽ أعزػػائيا بالتشدػػيق مػػا مدػػئؾلى نغػػؼ السعمؾمػػات ترتيبػػات مػػشح الرػػالحيات لمؾصػػؾؿ الػػى السعمؾمػػات الخاصػػة 

  .بالعسالء
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 .السحددة كاالرتباطات العسيل عالقات كاستسرار قبؾؿ 13-3
  تأكيػدا معقػؾال عشػد قبػؾؿ إف سياسة السكتب تتسثل فى انو يجب التزاـ السكتب كمشدؾبيو بإتباع ما كرد بدليل الرقابة الشؾعية لزساف اف يكػؾف ىشػاؾ

 . الستظمبات الشغامية كالسيشية كذلػ بشاء عمى .عسيل كأمانتوعمى اليياـ بالعسمية كنزاىة ال السكتبالعسمية كعشد تحديد االرتباط بالعسيل بقدرة 
 

 عػؽ السدػوكؿ الذػريػ مؾافقػة فقػ  بعػد عسيػل كعالقػات قائسػة بعسميػات االسػتسرار أك جديػدة إرتباطػات قبػؾؿ كالسػؾعفيؽ الذػركاء عمػى يجػب 
 تودي أف شأنيا مؽ معمؾمات أي ىشاؾ كليس العسيل، نزاىة الحدباف في كلكؽ فى كل االحؾاؿ يجب األخذ مراجعة، إرتباط عمى بشاءً  اإلرتباطات،

 السػتكساؿ كالؾقػت السػؾارد ذلػػ فػي بسػا الالزمػة القػدرات اإلرتباط خاصػة لديػو أف السكتب عامة كفريقك  .إلى الشزاىة يفتقر العسيل بأف استشتاج إلى
 السسمكػة فػي السيشػة السعتسػدة كردا  سػمؾؾ قؾاعػد بسؾجػب عػؽ العسيػل اإلسػتقالؿ ذلػػ في بسا الرمة ذات األخال ية بالستظمبات االلتزاـك  .اإلرتباط
 .بيا الؾفاء تؼ قد السكتب في لمجؾدة الشؾعية الرقابة متظمبات تكؾف  أفك  الدعؾدية. العربية

 

 لعسميػة تحديػد كتقػؾيؼ  معقػؾؿ تأكيػد الخاصػة بتقػديؼ كاإلجػراءات استخداـ نسؾذج قبؾؿ العسيل اك االستسرار معو كأدة مداعدة لتشفيذ الدياسػات يجب
 أك الحاليػة اإلرتباطػات خػالؿ بػرزت كفػي حالػة كجػؾد مؾضػؾعات ميسػة .السحدد أك اإلرتباط بعالقة العسيل السرتبظة لمسخاطر السحتسمة السرادر

 عػؽ السدػوكؿ الذػريػ كيعتسػد ات ،ىػذه السؾضػؾع تدػؾية تػؼ ككيػف القػرار يؾثػق كيجػب أف .عالقػة العسيػل يتؼ دراستيا كتحديد أثرىا عمػى الدابقة
 .اإلرتباط قبؾؿ كاستسرار قرار اإلرتباط

 

 ايػة  تشػاقش التخظػي  لإلرتبػاط ، كأف كمرحمػة القبػؾؿ عسميػة إنيػاء بعػد اإلرتبػاط أك بالعسيػل العالقػة ذات السيسػة السخػاطر تحديػد يػتؼ أف يجػب
أك  الجػدد العسػالء قبػؾؿ مؽ أعزائيا عمى أسػاس أنيػا السدػوكلة عػؽ متابعػة مؾضؾعات ىامة متعمقة بذلػ ما لجشة الرقابة الشؾعية أك مؽ تفؾضو

كردا  السيشػة كيفزػل تؾثيػق ذلػػ بالظريقػة  سػمؾؾ العسػالء الدػابقيؽ ، ككػذلػ مدػوكلة عػؽ متابعػة مػدى االلتػزاـ بقؾاعػد مػا العالقػات اسػتسرارية
 السشاسبة لكل حالة.
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 مػا االعتبػار فػي بفاعميػة يشبغػي األخػذ السخػاطر إدارة السكتػب بسقػدكر كػاف مػا إذا كتقريػر معػيؽ، بإرتباط العالقة ذات السحتسمة السخاطر تقؾيؼ عشد 
 الرػشاعية معرفػة يذػسل باإلرتبػاط )كىػذا الييػاـ أجػل مػؽ كػافي بذػكل مػوىميؽ معقػؾؿ، بذػكل يرػبحؾا اف يسكػؽ أك كالسؾعفػؾف، الذػركاء كػاف إذا

 لتشفيذ مؽ لديو القدرة تؾفر كإمكانية تحديدك  .خبراء أي إلى الؾصؾؿ يتظمب قدك  .)التقارير كإعداد الشغامية بالستظمبات كالخبرة الرمة ذات كالقزايا
 مػا ضػركري  يكػؾف  قػد تعػاكف  أي ذلػػ فػي بسػا( رخػر محاسػب أك مراجػا لعسػل مقتػرح استخداـ أيك  .)األمر تظمب إذا(اإلرتباط جؾدة رقابة فحص
 تعػارض أي ىشالػػ كػاف إذا مػاكػذلػ  .اإلرتبػاط تقريػر إلعػداد الشيػائي بالسؾعػد االلتػزاـ عمػى القػدرةك  .)شػبكة فػي مكتػب أخػرى لمسكتػب أك مكاتػب
 .مقبػؾؿ مدػتؾى  إلػى لتخفيزػيا عمييػا كمحػافا مظبقػة تػدابير الؾقائيػة السحػددة االسػتقاللية لسيػددات كػاف إذا مػاك  .السرػالح فػي فعمػي أك محتسػل

 بسػا عمييػا، )العسيل( أك يسارسؾف تأثيرا ميساً   السشذأة عمى يديظركف  الذيؽ كأكلئػ بالحؾكسة السكمفؾف  إلى باإلضافة السحتسل العسيل إدارة جؾدةك 
 السكتب خبرات جانب بالذركة( إلى تحي  أك دعايا سمبية دعاكى نغامية أي في الشغر ذلػ في كبسا(التجارية كسسعتيؼ ككفاءتيؼ نزاىتيؼ ذلػ في

 مالئسػة لمسعػايير غيػر أك خاطئػة تفدػيرات حػؾؿ كمالحغػاتيؼ الداخميػة الرقابػة بيئػة تجػاه كالجساعػات السػؾعفيؽ ىػوالء سػمؾؾك  .كالدػابقة الحاليػة
 السيشيػة مسارسػاتيا ذلػػ فػي بسػا السشذػأة، عسميػات طبيعػةك  .)السػوىالت كطبيعػة مدػبقا، أصػدرت قػد موىمػة تقػارير أي دراسػة كتذػسل( السحاسػبية 

 السكتػب كػاف إذا مػاك  .معقػؾؿ غيػر بذػكل األتعػا  بسدػتؾى مػشخفض إلبقػاء العسيػل مػؽ ضػغ  تحػت السكتػب كػاف إذا مػاك  .لمسشغسة السالية كالقؾة
 الساليػة السوسدػة مثػل الثالػا مػؽ الظػرؼ  اسػتعالـ امكانيػةك  .جشػائي تؾرط عمى عالمات أي ىشالػ كاف إذا ماكأيزًا  .الشظاؽ في قيؾد أي يتؾقا
 العربيػة السسمكػة فػي الدػرية كالستظمبػات لألنغسة الخاضعة (السيشة  رخركف في كزمالء القانؾني مدتذارىؼ ما كالتذاكر العسيل معيا يتعامل التي

 قبػل مػؽ السشفػذ العسػل مؾثؾ يػة دراسػةك  .اإلنترنػت عمػى متاحػة معمؾمػات أي مػؽ سػابقة كاالسػتفادة أبحػاث بػإجراء يذػارؾ السكتػب كقػد  )الدػعؾدية
 .)الدابق العسيل لمسكتب ترؾ أسبا  ىذا كيتزسؽ(لإلبالغات استجابتو ككيفية الدابق السكتب

 

 تحزػير يػتؼ كأف) إف تظمػب السكتػب الدػابق مػا التؾاصػل مثػل(الرػمة ذات األخال يػة يػتؼ مراعػاة الستظمبػات أف جديد، عسيل قبؾؿ حاؿ في يجب 
 .الجديد مؽ العسيل اإلرتباط أك عرض ميشى يتزسؽ العشاصر الخاصة بخظا  االرتباط لتؾ يعو خظا 
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 يدػتسر سػؾؼ إذا مػا يشبغػي دراسػة اإلرتبػاط ، لرفض مبكرا بيا الدراية يودي قد كالتي معمؾمات السكتب تدمؼ إذا اإلرتباط ، استسرارية أك قبؾؿ بعد 
 يػتؼ كعشػدما .كتشغيسيػة كنغاميػة ميشيػة متظمبػات يحقػق أي أنػو لزػساف كخياراتػو بسركزه تتعمق قانؾنية مذؾرة لظمب يدعى سؾؼ كإال اإلرتباط في

 اليياـ يشبغي الذي إلزامي تقرير كأي كالشغامية السيشية الستظمبات أف يتؼ دراسة ضركري، يتؼ مراعاة أمر ىؾ اإلرتباط مؽ اندحا  عسمية أف تحديد
 أدت التػي السيسػة القزػايا تؾثيػقك  .لالندػحا  السودية كالغركؼ الحقائق لسشاقذة بالحؾكسة كالسكمفؾف  العسيل إدارة ما كاالجتساع .لذلػ نتيجة بو

 .اإلستشتاجات ىذه إلييا كأسس التؾصل تؼ التي كاإلستشتاجات استذارات، أي نتائج ذلػ في بسا لالندحا 
 
 

 .البذرية السؾارد 13-4
 الشؾعيػة الخاصػة بػالسؾارد البذػرية كاإلجػراءات السدرجػة فػى دليػل الرقابػة  بالدياسػات التزاـ السكتػب كمشدػؾبيو إف سياسة السكتب تتسثل فى انو يجب

طبقػًا  اإلرتباطػات الالزمػة لتشفيػذ األخال يػة كااللتػزاـ بالسبػاد  كالقػدرات، الكفػاءة ذكي  السػؾعفيؽ كػاؼ  مػؽ عدد   لدى السكتب بأف معقؾؿ   تأكيد   لتؾفير
تقػارير  إصػدار مػؽ اإلرتبػاط عػؽ السدػوكليؽ الذػركاء السكتػب أك بيػا ، ككػذلػ تسكػيؽ السعسػؾؿ كالتشغيسيػة الشغاميػة كالستظمبػات السيشيػة لمسعػايير
 .الستظمبات الشغامية كالسيشية الغركؼ. كذلػ بشاء عمى بحدب مشاسبة

 

  الستعمقػة تتؾزع تشفيػذ كمتابعػة مػايخص السػؾارد البذػرية كمتظمباتيػا بػيؽ العديػد مػؽ االدارات فػى السكتػب اال اف متابعػة التحقػق مػؽ العشاصػر اليامػة
كما ىؾ مدرج فى دليل الرقابة الشؾعية تتؾزع بيؽ كل مؽ لجشة الرقابة الشؾعية أك مؽ تفؾضو مؽ أعزائيا كالذئؾف االدارية )مدػئؾلى  بجؾدة العسل

ل ب كالتأىيػالسؾارد البذرية(. كايزا حفا السمفات الخاصة بالسؾعفيؽ الفشييؽ سؾاء مرؾغات تعييؽ اك التقييسات الدشؾية اك الدكرية كمتابعة التدري
رية( ، السيشى كالتظؾر بعزيا يحفا بسعرفة لجشة الرقابة الشؾعية أك مؽ تفؾضو مؽ أعزائيا بالتشدػيق مػا الذػئؾف االداريػة )مدػئؾلى السػؾارد البذػ

 كبعزيا يحفا بسعرفة كالذئؾف االدارية )مدئؾلى السؾارد البذرية(.
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  )الرػمة ذات العػامميؽ أمػؾرتتػؾلى لجشػة الرقابػة الشؾعيػة أك مػؽ تفؾضػو مػؽ أعزػائيا بالتشدػيق مػا الذػئؾف االداريػة )مدػئؾلى السػؾارد البذػرية 

 كخاصة ما يمى: البذرية بالسؾارد العالقة ذات السكتب كإجراءات بدياسات
 البذرية السؾارد سياسات عمى السحافغة. 
  مػؽ تسكػشيؼ خرػائص كيسمكػؾف  بالسكتػب العسػل لتشفيػذ الالزمػة كالقدرات الكفاءة تظؾير عمى السقدرة كلدييؼ بالشزاىة، يتدسؾف  فرادألالتؾعيف 

السراجػا التػى يقػدميا  مػؽ كالتحقػق كالسيشيػة األكاديسيػة التؾعيف)االعتسػادات عشػد التاليػة كدراسػتيا حيا يجب مراعػاة العشاصػر .بجدارة التشفيذ
 الجشػائي/ تؾضػيح كالدػجل االئتسانيػة الدػجالت مػؽ لمسرشػحيؽ/ التحقػق الذاتيػة الدػيرة فػي الزمشية الفجؾات االستفدار عؽالسرشح لمؾعيفة / 

كالستعمقػة باالسػتقالؿ كتعػارض  ، إرتبػاط تأكيػد كػل كعػؽ سػشؾي  كبذػكل مكتػؾ  بياعشػد التعيػيؽ بذػكل لإلقػرار لمسرشػحيؽ السكتػب متظمبػات
 االنتيػاء بعػد تػاريخ التؾعيػف( كفحػص األداء مؽ تبدأ أشير ستة إلى ثالث مؽ ( الجدد السؾعفيؽ لجسيا اختبار فترة السرالح(. كيتؼ كضا

 .الفترة ىذه خالؿ السالحغات كتقديؼ باإلشراؼ الجدد السؾعفيؽ كيحغى بشجاح،
 الكفػاءة تػؾافر لزػساف السيشية الستظمبات عمى ركتيشي تقؾيؼ إجراء حيا يجب .األداء كتظؾيرىا تقؾيؼ أنغسة عمى ما السحافغة األداء تقؾيؼ 

 .احتياجات العسالء لتمبية الزركرية كالقدرة
 ،السياـ لتشفيذ السدتغرؽ  الؾقت ذلػ في بسا القدرات. 
 التػدريب مػؾارد ريكتػؾف السكتػب، أفػراد مدػتؾيات لجسيػا السدػتسر لتػدريبحيػا يجػب أف يػتؼ ا .مشاسػبة ميشػي تظػؾير جػداكؿ كإعػداد الكفػاءة 

 طرؽ، عدة خالؿ مؽ الكفاءة تظؾير ُيسكؽ. حيا عمييا كالسحافغة السظمؾبة كالقدرات الكفاءة تظؾير مؽ األفراد تسكيؽ في كالسداعدة الالزمة
 عمػى خبػرة، أكثػر مػؾعفيؽ بسعرفػة االرشػاد/  السيدانيػة الخبػرة/ التػدريب ذلػػ في بسا السدتسر، السيشي التظؾير/ السيشي التعميؼ)  ذلػ في بسا

 .(مدتقميؽ يكؾنؾا أف عمييؼ يمـز الذيؽ لمعامميؽ االستقاللية تعميؼ)التدريب عمى رأس العسل(/  االرتباط فريق في رخريؽ أعزاء السثاؿ سبيل
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 مػا الذػئؾف االداريػة )مدػئؾلى  -اف تظمب األمر –حيا تتؾلى لجشة الرقابة الشؾعية أك مؽ تفؾضو مؽ أعزائيا بالتشديق  .الؾعيفي التظؾير

 .السؾارد البذرية(  متابعة ما يتعمق بالتظؾر السيشى السدتسر 

 التؾجييي التدريب كتقديؼ تظؾير. 
 التر يات. 
 التعؾيزات. 
 االرتبػاط عػؽ السدػوكليؽ الذػركاءالؾقت الستاح لدى كل مػؽ  تؾفر كمدى العسل، ضغؾطحيا يجب أف يتؼ مراعاة  .العامميؽ احتياجات تقدير  

 الشحػؾ عمػى بسدوكلياتيؼ لمؾفاء الكافي الؾقت عمى الحرؾؿ مؽ األفراد ىوالء لتسكيؽ كذلػ ،كالسؾعفيؽ الفشيييؽ السؾكل الييؼ تشفيذ االرتباط 
 عؽ اإلرتباط السدوكؿ الذريػ حيا يخظ  لكل إرتباط ، )مجتسعيؽ أك مشفرديؽ(السشاسبيؽ كالسؾعفيؽ الذركاء تكميف كيجب اف يتؼ  .السالئؼ

كمتظمبػات الػؾارردة فػى  لمسعايير السيشية اإلرتباط ككفقاً  إلكساؿ الالزمة كالكفاءات بالقدرات اإلرتباط الذى يتستا فريق كيتحسل مدوكلية تكميف
 عسمية لتؾجيو كالكبار السبتدئيؽ السؾعفيؽ بيؽ ما التعمؼ فرص تخظي  اإلرتباط  عؽ السدوكؿ كيجب أف يراعى الذريػ .الشؾعية دليل الرقابة

 كدكر ىؾيػة لتحديػد كذلػػ السشذػأة حؾكسػة عػؽ السدػوكلة األخػرى  كاألطػراؼ العسيل إدارة إبالغ يجبكسا  .خبرة األقل الؾعيفي تظؾير الكادر
 .عؽ اإلرتباط السدوكؿ الذريػ

 التظؾير السيشي السدتسر كتقارير الدرية كإقرار لالستقاللية الدشؾية اإلصدارات ذلػ في بسا( السؾعفيؽ ممفات عمى السحافغة(. 
 العسل سؾؽ  في مشافدة تبقى كأف كالتعميسات العسل أنغسة عؽ الشاتجة السظمؾبة الدياسة تغييرات تحديد. 
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 .)اإلرتباط جؾدة رقابة فحص ذلػ: في بسا(اإلرتباط  أداء 13-5
 كاإلجػراءات السدرجػة فػى دليػل الرقابػة الشؾعيػة الخاصػة بػأداء اإلرتبػاط   بالدياسػات السكتػب كمشدػؾبيوالتػزاـ  إف سياسػة السكتػب تتسثػل فػى انػو يجػب

 عػؽ الذػريػ السدػوكؿ أك السكتػب كأف الشغاميػة كالتشغيسيػة، كالستظمبػات لمسعػايير السيشيػة طبقػاً  تشفيػذىا تػؼ بػأف اإلرتباطػات معقػؾؿ   تأكيػد   لتػؾفير
 . الستظمبات الشغامية كالسيشية كذلػ بشاء عمى بحدب الغركؼ. مشاسبة تقارير يردر اإلرتباط

  التقػارير كعسػل اإلرتباطػات كفحػص التخظػي  كاإلشػراؼ بعسميػات يقؾمػؾا كالسػؾعفيؽ خاصػة الفشيػيؽ( أف كيجػب عمػى مشدػؾبى السكتػب )شػركائو 
 :التالية األمؾر مراعاة كالسؾعفيؽ االرتباط عؽ السدوكؿ الذريػ عمى يشبغي إرتباط أي تشفيذ كعشد .لمغركؼ السالئسة بيا الخاصة
 بيا كاإللتزاـ بالسكتب الخاصة كالفحص كاإلشراؼ التخظي  سياسات متابعة. 
 كالسراسػمة، كالتؾثيق السمفات إلعداد )بالتشديق ما لجشة الرقابة الشؾعية أك مؽ تفؾضو مؽ أعزائيا  يمـز ما كتعديل( السكتب نساذج استخداـ 

 .لإلرتباط السشاسبة كاإلصدار التؾ يا البحا كإجراءات دكاتكأ برامجيا ككذلػ
 كلمسكتب لمسيشة األخال ية بالدياسات كاإللتزاـ اتباع. 
 الالـز كاإلىتساـ الرعاية بسدتؾى  السكتب كمعايير السيشية لمسعايير كفقاً  األعساؿ تشفيذ. 
 كمشاسب كاؼ   بذكل كاإلستشتاجات كاإلستذارات كالتحميالت األعساؿ تؾثيق. 
 كبذكل ككاممة مشغسة كمشيجية بظريقة العسل كتؾثيق السشاسب، الؾقت كفي فعاؿ أساس عمى مشاسبة، كاستقاللية بسؾضؾعية األعساؿ إنياء 

 .مقركء
 أك الرػعبة السذػؾرة لمقزػايا طمػب مػا كتاريخيػا كتؾثيقيػا كفيرسػتيا تيسيذػيا تػؼ كالسػذكرات السمػ  ككثػائق العسػل أكراؽ جسيػا أف مػؽ التأكػد 

 .لمجدؿ السثيرة
 كاضح بذكل كالسدوكليات كالسراجعات كاإلقرارات العسيل خظابات كتؾثيق تحديد مؽ التأكد. 
 جداً  قريرة السيداني بفترة العسل انتياء بعد صدر قد كبأنو مشو، السعشية كاألىداؼ السشفذ العسل تعكس تقرير اإلرتباطات أف مؽ التأكد. 
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   مدخل عسميو السراجعو برفة عامة كتحت كل مكؾف مشػو تؾجػد العديػد مػؽ الشسػاذج كاكراؽ العسػل التػى يجػب االسترشػاد بيػا كالذكل التالى يؾضح
 عشد تشفيذ ارتباط السراجعو :

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 .الستابعة 13-6
 إجػراءات ستابعػةكاإلجراءات السدرجة فى دليل الرقابة الشؾعية الخاصػة ب بالدياسات التزاـ السكتب كمشدؾبيو إف سياسة السكتب تتسثل فى انو يجب 

 عمى كاإلشراؼ ،)خظة الستابعو كالفحص الدكرى(  السكتب برنامج متابعة ذلػ في بسا لمجؾدة الشؾعية الرقابة بشغاـ العالقة ذات السكتب كسياسات
الستظمبػات  . كذلػػ بشػاء عمػىكاإلدعػاءات لمذػكاكى  كاالسػتجابة القرػؾر، أكجػو مػؽ كالػتخمص كمؾاجيػة الستابعػة، عػؽ السدػوكؿ كتقريػر اإلجػراءات،

 . الشغامية كالسيشية
 

 

 

 

تفهم الرلابة الداخلٌة ولٌاس  تخطٌط عملٌة  المراجعة لبول العمٌل

 خطر الرلابة

 أداء اختبارات التحمك

 الرلابة الداخلٌة ولٌاس خطر الرلابةختبارات اا

 الرأى استكمال أعمال المراجعة
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   الرقابػة كإجػراءات كتتزػسؽ الستابعػة لدياسػات السكتػب، فػي الداخميػة الرقابػة نغػاـ مػؽ رئيدػيا جػزءاً  لمجػؾدة الشؾعيػة الرقابػة كإجراءات سياساتإف 
 ما يمى: رئيدي لمجؾدة بذكل الشؾعية
 لمجؾدة الشؾعية الرقابة نغاـ فيؼ 
 خالؿ : مؽ كذلػ فاعميتو كمدى بفاعمية يعسل ىذا الرقابة نغاـ كاف إذا ما تحديد 

  شخرية مقابالت إجراء ◄
 شػريػ لكػل األقػل عمػى مكتسػل كاحػد عؽ ارتباط أساس دكري  اإلرتباط عمى ممفات كفحص الرقابة تدابير مؾثؾ ية مؽ التحقق كإجراءات ◄

 .ارتباط عؽ مدوكؿ
 السيشػي كالتظػؾير التػدريب سػجالت السثػاؿ: سػبيل عمػى( لمجػؾدة الشؾعيػة الرقابػة نغػاـ الرمة بعسل ذات األخرى  الؾثائق ممفات كفحص ◄

  )االستقاللية كإفادات السدتسر
 السيشية كالسسارسات السعايير تغيرت إذا أك ضع  نقاط عؽ الكذ  تؼ إذا كخاصةً  الشغاـ لتحديؽ تؾصيات كضا. 
 نتيجػة مالحغتيػا تسػت التػي القرػؾر بأكجػو سشاسػبيؽكغيػرىؼ مػؽ السػؾعفيؽ السعشيػيؽ ال الرػمة ذات  االرتبػاط عػؽ السدػوكليؽ الذػركاء إبالغ 

 .السشاسب الترحيحي لمتررؼ كالتؾصيات الستابعة، آللية
 كعشد تشفيذ ما سبق أعاله يجب أف يراعى تقييؼ ما يمى: 

 السكتب. في لمجؾدة الشؾعية الرقابة نغاـ كإجراءات بدياسات االلتزاـ درجة  
 كالتشغيسية كالستظمبات الشغامية السيشية بالسعايير االلتزاـ درجة. 
 لمجؾدة الشؾعية الرقابة كإجراءات سياسات ككفاية مالءمة مدى. 
 السيشة في التظؾرات ما السكتب كإجراءات سياسات كاتداؽ حداثة. 
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 بالدياسػات بػااللتزاـ مرػادقة مكتؾبػة ىشػاؾ بػأف يوكػد الػذي الػدليل ذلػػ فػي بسػا( السكتػب فػي السيشػة كردا  سػمؾؾ قؾاعػد تأكيػد مؾقػ  ثقافػة 
 .)باالستقاللية العالقة ذات كاإلجراءات

 الستظؾرة كاألنذظة السيشي التعميؼ فعالية مدى. 
 الستؾفرة الفشية كالسرادر اإلرشادية السؾاد مالئسة مدى. 
 السكتب في اإلرتباط الداخمي لسمفات الفحص عسميات. 
  بشقػاط العالقػة ذات ذلػػ السعمؾمػات فػي بسػا( لمجػؾدة الشؾعيػة الرقابػة بقزايا يتعمق فيسا السكتب بأعزاء االتراالت كفعالية كتؾقيت محتؾى 

 ألي نتيجػة الشغػاـ عمػى السقترحػة التظػؾرات إتخاذىػا، ككػذلػ يشبغػي ترػحيحية إجػراءات أي كعػؽ تحديػدىا، تػؼ كالتػي الشغػاـ فػي الزػع 
 .تقييسات

 السشاسػب الؾقػت فػي الييػاـ بيػا تػؼ التػي الزػركرية التعػديالت :السثػاؿ سػبيل عمػى(اإلرتبػاط عسميػة اسػتكساؿ فػؾر الستابعػة فاعميػة درجة تحديد 
 .)الحاؿ مقتزى بحدب

 التػي كاالخال يػة كالسعػايير السيشيػة كالسعػايير الجػؾدة السدػتؾيات مدػئؾليؽ عػؽ تشفيػذ ككػذلػ متابعػة رقابػة جسيػا مػؽ كالسػؾعفيؽ الذػركاء إف جسيػا 
 العسػل جؾانػب مػؽ جانػب لكػل متأصػمو اك مالزمػة الرقابػة ىػذه كتكػؾف  السيشي، العسل جؾانب جسيا في الرقابة ىذه تتداخل حيا ، السكتب تخص

 مػؽ االعمػى السدػتؾى  الغيػر، أعسػاؿ عمػى اإلشػراؼ أك القػرارات مػؽ إتخػاذ يسكػشيؼ مؾضػا فػي ىػؼ الػذيؽ كالسػؾعفيؽ، الذػركاء كيتحسػل السيشػي،
 .السدوكلية

  خالؿ العديد مؽ االليات مشيا ما يمى )اك الية اخرى يتؼ ابتكارىا(كيتؼ نذر الؾعى بشغاـ رقابة الجؾدة كالستابعو لو مؽ: 
 التدريب كبرامج كالخارجي الداخمي التعميؼ. 
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 كعسميات فحص اإلرتباطات، عسميات عمى السكتب كإجراءات سياسات كتشفيذ كفيسيا معرفتيا كالسؾعفيؽ الذركاء عمى يجب التي الستظمبات 
 .اإلرتباطات عؽ السدوكليؽ الذركاء كمؾافقات لمجؾدة الشؾعية الرقابة فحص

 أك كبيػرة مالحغػتيؼ مخالفػات عشػد السكتػب فػي السػؾعفيؽ كبػار إلػى السشاسػب الشرػح تقديؼ بزركرة كالسؾعفيؽ الذركاء جسيا إلى التعميسات 
 .السكتب برتؾكؾالت أك لدياسات متكررة كلكؽ صغيرة مخالفات مالحغتيؼ عشد حتى

 القانؾنييؽ لمسحاسبيؽ الدعؾدية الييئة تشفذىا التي لمسسارسة الدكري  الفحص كعسميات لمشظاؽ تقؾيؼ إجراء عشد. 
  التعميسات التى ترسل عبر البريد االلكتركنى عبر لجشة الرقابة الشؾعية أك مؽ تفؾضو مؽ أعزائيا 

 
 

 

  القانهنيين السحاسبينبيانات عن الزماالت والذيادات السيشية الحاصل علييا مشدهبى السكتب من  (01
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بيان الذيادة او الزمالة السيشية العدد
 زمالة الييئة الدعؾدية لمسحاسبيؽ القانؾنييؽ 3
 (CPAالسعيد األمريكي لمسحاسبيؽ )زمالة  2
 جسعية السحاسبيؽ كالسراجعيؽ السرريةزمالة  8
 Ifrsدبمؾمة  7
 (CIAزمالة السراجا الداخمي السعتسد ) 1
 (CISAزمالة مدقق نغؼ السعمؾمات السعتسد ) 1
 (CMA)  شيادة السحاسب االدارى السعتسد 1

https://www.iia.org.sa/ar/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA/%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%AF-(cia)
https://www.iia.org.sa/ar/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA/%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%AF-(cia)
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  بيانات عن السدراء وكبار التشفيذيين (01

 

 االسم الجشدية السدسى الهظيفي 

 د. أشرؼ مرسى مررى  السدتذار الفشى
 طارؽ عبد اليادى قؾطو سعؾدى مدير الزكاة كالزريبة
 كائل دمحم شرؼ الديؽ مرري  مدير قظاع السراجعو
 دمحم حشفي عبدالرحسؽ مرري  مدير مراجعو رئيدى
 ياسر فيسي خظا  مرري  مدير مراجعو رئيدى

 خالد سيد بالؿ سؾداني مدير مراجعو
 عالء دمحم عبدالحسيد عامر مرري  مدير مراجعو

 عسػرك محسػػد عتابػػػي مرري  مراجعو  مدير
 أحسد مرظفى دمحم  مرري  مراجعو  مدير
 عسر إبراهيؼ دسػؾقي مرري  مراجعو مدير

 عبد الحسيد سالمو مرري   مدير خدمات مراجعو داخمية
 أحسد فتحى مرري  السالية ستذاراتاالمدير 
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)القهائم السالية للدشة السالية السشتيية فى  0202السالية الدشة خالل  يةلدهق السالا ىيئة إلشراف الخاضعة للسشذآتلعسليات السراجعة  السكتبعسالء  (16
 م(31/10/0219

 

 عسليرات مرارس الرذي السدرجل القانهني السحاسب
الساليرة الدرابقة لسكترب ة الدرش خرالل ليرا السراجعرة

 م(31/28/0202 - 21/29/0219السحاسبة )
 العشهان الذكل الشظامي

الدشة السالية 
 محل السراجعة

 السشذآت من السحاسبة مكتب عسالء
 الييئة إلشراف الخاضعة

 جم  كاف كابيتاؿشركة  ـ2019-12-31 جدة مداىسو مقفمو الخريجي عبدهللا اسامو
 

 %6ساعة ع ل للشدير بنسبة  24ساعة ع ل  نها  161ساعات الع ل لهذه الع ليات  وق  بلغ ع  
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 :م0202 الدشة الساليةخالل  في السكتبليات السراجعة سالسرتببين بع تشفيذيينللذركاء ومدراء السراجعة والسدراء العدد ساعات التعليم السيشي السدتسر  (01
 

عدد  تحليل ساعات التعليم السيشى السدتسر
 االسم الجشدية السدسى الهظيفي الداعات

القراءه العامو  أخرى 
 تدريب خارجى تدريب داخلى السرتببو بالسيشو

 أسامو عبدهللا الخريجي سعؾدي رئيس 176 18 15 126 17
 دمحم سعيد عبدهللا بالعسش سعؾدي شريػ 214 69 15 130 ال يؾجد

 كائل دمحم شرؼ الديؽ مرري  مدير قظاع السراجعو 172 ال يؾجد 15 153 4
 دمحم حشفي عبدالرحسؽ مرري  مدير مراجعو رئيدى 150 ال يؾجد 15 135 ال يؾجد
 ياسر فيسي خظا  مرري  مدير مراجعو رئيدى 123 ال يؾجد 15 108 ال يؾجد
 خالد سيد بالؿ سؾداني مدير مراجعو 129 ال يؾجد 15 114 ال يؾجد
 عامرعالء دمحم عبدالحسيد  مرري  مدير مراجعو 124 ال يؾجد 15 109 ال يؾجد

 عسػرك محسػػد عتابػػػي مرري  مراجعو  مدير 268 112 5 119 32
 أحسد مرظفى دمحم  مرري  مراجعو  مدير 118 ال يؾجد 15 103 ال يؾجد
 عسر إبراهيؼ دسػؾقي مرري  مراجعو مدير 115 ال يؾجد 15 100 ال يؾجد
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 أعسال في جهىريا   تأثيرا   يؤثر أن يسكن جار   تحقيق أو أي   بإقامتيا( ميدد أو قائسة دعهى  أي   ذلك في مبالبة )بسا أو قزائية دعهى  أي   تفاصيلب بيان (18
 .الدابقة السالية الدشة خالل لديوأو مدراء السراجعة أو السدراء التشفيذيين أو أي من الذركاء  السحاسبة مكتب

 

  تفاصيل القزية اسم السدعي اسم السدعى عليو تاريخ رفع القزية
فػػػػػرع شػػػػػركة أسػػػػػامة عبػػػػػد  ق 17/6/1441

 هللا الخريجي كشريكو

شػػػػػػػػػػركة فيرنػػػػػػػػػػر فػػػػػػػػػػؾس 
 معساريؾف كميشدسؾف 

قزػػػية تعػػػؾيض عػػػؽ ضػػػرر مشغػػػؾرة أمػػػاـ السحكسػػػة العامػػػة )الػػػدائرة الحقؾ يػػػة  تؾجػػػد -
( لفػرع  الرابعة كالثالثػؾف( بسديشػة الريػاض ألحػد العسػالء القػدامى ) شػركة فيرنرفػؾس

فػي تسثيمػو أمػاـ مرػمحة الزكػاة كالػدخل  شركتشا بالرياض عؽ زعسو لتعرضػو لزػرر
شيػػائى عميػػو كالػػذى تػػؼ فػػى أى بعػػد الػػرب  ال ـ2001ـ كحتػػى 1996عػػؽ الفتػػرة مػػؽ 

   عاـ. 15 أى بعد حؾالى ىػ1425 عاـ
 الذػظب كالحفػا   كقػد تػؼ ىػػ 21/11/1440 تػؼ رفػا القزػية عميشػا بتػاريخ حيا

قبؾليػا  ثػؼ تػؼ اعػادة السدعيػة عػؽ حزػؾر الجمدػات ىػ لتغيب7/4/1441 بتاريخ
فػػػق السؾا ىػػػػ 3/11/1441حالتيػػػا الػػػدائرة إلػػػى قدػػػؼ الخبػػػراء بتػػػاريخ أمػػػؽ جديػػػد ك 

 كقسشا باالعتراض عمى ذلػ التحؾيل. ـ.24/6/2020

  1442/04/23كتػػػػػػاريخ  56799تػػػػػػؼ رفػػػػػػا شػػػػػػكؾى لمسجمػػػػػػس األعمػػػػػػى لمقزػػػػػػاء رقػػػػػػؼ 
ىيئػػة الخبػػراء نغػػرا لػػشص مػػؾاد نغػػاـ كزارة التجػػارة  عمػػى تحؾيػػل القزػػية الػػي ألعتراضػػشا

 سشؾات 10أقرى مدة لالحتفاظ بالسدتشدات  كىيئة السحاسبيؽ عمى أف
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 احتياطي قيد أو احترازي  تدبير أو جزاء أو عقهبة وأي  القانهنيين السحاسبين نظام بسقتزى الرادرة واإلنذار اللهمو والذبب  اإليقاف قراراتب بيان (19
 السالية الدشة خالللديو  قزائية أو تشظيسية أو إشرافية جية أي من أو الييئة من لديو العاملين القانهنيين السحاسبين أو مكتب السحاسبة على مفروض
  الدابقة

 

 الرادرالذخص اسم  تاريخ القرار
 بحقة القرار

 القرار تفاصيل 

 اليهجد اليهجد اليهجد
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

___________________________________________________________________________________________________ 
  شركة أسامة عبدهللا الخريجى وشريكو محاسبهن قانهنيهن                 - 34 -                                                   0202تقرير الذفافية 

 

 

  السحاسبة مكتب في الشهعية الرقابة لشظام داخلي تقري عسلية آخر عن معلهمات (91

 

 

 سنوات الخبرة ترخٌص مزاولة المهنة
ممر  زمالة هٌئات مهنٌة

 العمل
تارٌخ  التارٌخ اسماء الفرٌك  المسمى الوظٌفً

 االنتهاء
تارٌخ 
 االصدار

 مهنٌة أخرى الرلم
 السعودٌة اخرى

4/7/1445 08/7/1420 344  32    الييئرررررررررررررررررررة
الدررررررررررعهدية 
للسحاسررررربين 

 القانهنيين

شرررريك ورئررريس لجشرررة  جده
 الرقابة الشهعية

خررررررررل الفتررررررردة  دمحم سعيد عبدهللا بالعسش
اكترروبد الرر   رر  

 يسررررررررررررررررررررررر بد 
 م1428

    29   السعيرررررررررررررررررررررد
ا مريكررررررررررررررري 
للسحاسررررررررربين 

(CPA) 

مرررررررررررررررردير قبرررررررررررررررراع  جده 
السراجعرررررررررة وعزررررررررره 
لجشررررررررررررررة الرقابررررررررررررررة 

 الشهعية السفهض

 ك ا سبق اعره وائل دمحم شرف الدين

    19   السعيرررررررررررررررررررررد
ا مريكررررررررررررررري 
للسحاسررررررررربين 

(CPA) 

مرررررررررررررردير مراجعررررررررررررررة  جده 
رئيدرررررررررررى وعزررررررررررره 
لجشررررررررررررررة الرقابررررررررررررررة 

 الشهعية

 ك ا سبق اعره عبدالرحسندمحم حشفي 

مرررررررررررررردير مراجعررررررررررررررة  جده   28    
رئيدرررررررررررى وعزررررررررررره 
لجشررررررررررررررة الرقابررررررررررررررة 

 الشهعية

 ك ا سبق اعره ياسر فيسي خباب
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  الشتائو ىذه حيال السكتب قبل من الستخذة واالجراءات السحاسبة مكتب في الشهعية الرقابة لشظام داخلي تقري آخر عسليةنتائو  (01
 

 اإلجراءات المتخذة النتائج التارٌخ

خػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالؿ 
الفتػػػػرة مػػػػؽ 
اكتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾبر 
الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى 
ديدػػػػػػػػػػػػػػسبر 

 ـ2018

عسميػة مراجعػة مؾزعػة مػا  25تؼ تشفيذ عسمية تقري داخمي لشغاـ الرقابة الشؾعية  كتؼ فحػص عػدد  -
ـ تػػؼ فييػػا التحقػػق مػػؽ 2018- 2017بػػيؽ جػػدة كالريػػاض كالػػدماـ تغظػػى اعسػػاؿ السراجعػػة لسؾسػػؼ 

 نؾاحى الرقابة الشؾعية كنتج عؽ ذلػ السالحغات السؾضحة أدناه 
ات فى نقاط ال توثر عمى جؾدة عسميػة السراجعػو تسثمػت فػى كتسثمت مالحغات الفحص عمى العسمي -

 االتى:
  فى بعض العسميات تربي  بعض العشاصر التفريمية فى االيزاحات الخاصة بالقؾائؼ السالية ما

 اكراؽ العسل.
  فى بعض العسميات تربي  بعػض عشاصػر مػذكرة االتسػاـ بسػا يخرػيا فػى السمػ  االدارى كممفػات

 اكراؽ العسل االخرى.
 .فى بعض العسميات عدـ اعداد مذكرة نتائج عسمية السراجعو 
 .فى بعض العسميات عدـ اكتساؿ تربي  شيادات البشؾؾ ما اكراؽ العسل التفريمية 
 .فى بعض العسميات عدـ اكتساؿ تربي  بعض اكراؽ عسل االصؾؿ الثابتو 
 خل.فى بعض العسميات عدـ اكتساؿ تربي  بعض أكراؽ عسل بعض عشاصر قائسة الد 

تػػؼ االجتسػػاع مػػػا السػػديرييؽ السدػػئؾلييؽ عػػػؽ 
السجسؾعػػػػات كاالقدػػػػاـ كتػػػػؼ تؾضػػػػيح االمػػػػؾر 
الخاصػػػػػػو بػػػػػػالفحص الػػػػػػداخمى الػػػػػػدكرى كاىػػػػػػؼ 
الشقػػػػػاط التػػػػػى تػػػػػؼ مالحغتيػػػػػا طبقػػػػػا لسػػػػػا كرد 
بتقػػػارير الفحػػػص كالسالحغػػػات كتػػػؼ التشدػػػيق 
ما السػديرييؽ كالرؤسػاء عمػى اطػالع الػزمالء 

كتالفييػػػا عمػػػى ىػػػذه السالحغػػػات السػػػتكساليا 
فػػى السدػػتقبل ... كتػػؼ نفػػس الذػػ  فػػى زيػػارة 
لسكتػػػػػػب الريػػػػػػاض كتػػػػػػؾلى الزميػػػػػػل أ. احسػػػػػػػد 

( االمػػػػػػر رئيدػػػػػػى الجػػػػػػارحى )مػػػػػػدير مراجعػػػػػػو
 بالشدبة لسكتب الدماـ
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 :أىم السعلهمات السالية عن السكتب (00
 

 السبلغ بالريال الدعهدى بيان
 15,750,283 اجسالى ايرادات السكتب

 

 تتسثل فيسا يمى :

 54,000 يةدؾؽ السالال ىيئة إلشراؼ الخاضعة لمسشذآت السراجعة عسميات مؽ اإليرادات إجسالي
 مكتب ليا نفذ التي الدؾؽ السالية ىيئة إلشراؼ الخاضعة لمسشذآت األخرى  العسميات مؽ اإليرادات إجسالي

 السراجعة عسميات السدجل السحاسبة
26,000 

لؼ يشفذ ليا  التي الدؾؽ السالية ىيئة إلشراؼ الخاضعة لمسشذآت األخرى  العسميات مؽ اإليرادات إجسالي
 السراجعة عسميات السدجل السحاسبة مكتب

84,405 

 8,070,500 الدؾؽ السالية ىيئة إلشراؼ الخاضعة السشذآت لغير السراجعة عسميات مؽ اإليرادات إجسالي
 7,515,378 الدؾؽ السالية ىيئة إلشراؼ الخاضعة السشذآت لغير األخرى  العسميات مؽ اإليرادات إجسالي

  


