شركة أسامة عبدهللا الخريجى وشريكه محاسبون قانونيون
تقرير الشفافية للفترة من  2020/09/01حتى تاريخ 2021/08/31م
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شركة أسامة عبدهللا الخريجى وشريكه محاسبون قانونيون

 )1اسم المكتب:
شركة اسامه عبد هللا الخريجي وشريكه محاسبون قانونيون  -شركة ذات مسئولية محدودة
 )2ترخيص مزاولة المهنة
الرقم
502/11/323

تاريخ االصدار
1434/3/3هـ

تاريخ االنتهاء
1446/3/3هـ

 )3السجل التجاري
الرقم
4030240969

تاريخ االصدار
1434/4/1هـ

تاريخ االنتهاء
1446/4/1هـ

 )4تاريخ انتهاء السنة المالية
2021/08/31م
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 )5فروع المكتب
الفرع

معلومات االتصال

العنوان
رقم المبنى 3830

المكتب الرئيسي جدة

ت0126600085:

وحدة رقم 1

رقم المبنى 8402
وحده رقم 6

ت0118103540:

حى التعاون الرياض

0

ف0126609320:

الرمز البريدى 12478

12

info@oakcpa.com

الرقم االضافى 3876

فرع الدمام

67

info@oakcpa.com

الرمز البريدي جدة 23433

فرع الرياض

2

ف0126609320:

الرقم االضافي 7700

عدد الشركاء

عدد العاملين

الدمام حي السوق شارع ظهران مركز
المعجل مكتب  504الدور الخامس
إجمالي

ت0138344537:

0

ف0126609320:

2

info@oakcpa.com
2

81
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 )6الشركاء في المكتب
االسم

الجنسية

رقم الهوية /
االقامة

مقر
العمل

زمالة هيئات مهنية
السعودية

اخرى

اسا ه عب هللا عب الكديم الخديجي

سعو ي

1032299529

جة

اليوج

اليوج

سعي عب هللا بالع ش

سعو ي

1001906138

جة

نعم

ح

سنوات الخبرة
مهنية

أخرى

ترخيص مزاولة المهنة
تاريخ
تاريخ
الرقم
االنتهاء
االصدار

40

اليوج

154

1405 4 23

1447 9 2

23

10

344

1420 7 08

1445 7 4

المسمى الوظيفي
ررررررر يد

شررررررردير
تنفيذي
شررررررردير ررررررر يد
الدقابه النوعية

 بتاريخ  4أغسطس 2021م تم تعديل الشكل القانونى للشركة (شركة اسامة عبدهللا الخريجى وشريكه محاسبون قانونيون) من شركة تضامنية الى شركةذات مسئولية محدودة .وتم خروج الشريك محمد سعيد عبدهللا بالعمش (مهنى) ودخول الشريك عبدهللا أسامة عبدهللا الخريجى (غير مهنى) وتم تعديل عقد

التاسيس والسجل التجارى.

 -وبناء على ما سبق فإن الشركاء فى المكتب فى  31أغسطس 2021م اصبح كما يلى:

االسم

الجنسية

دقم الهوية
االقا ة

قد
الع ل

ز الة هيئات هنية
السعو ية

اخدى

سنوات الخبدة
هنية

أخدى

تدخيص زاولة ال هنة
تاديخ
تاديخ
الدقم
االنتهاء
االص اد

اسا ه عب هللا عب الكديم الخديجي

سعو ي

1032299529

جة

اليوج

اليوج

40

اليوج

154

1405 4 23

1442 9 3

عب هللا أسا ة عب هللا الخديجى

سعو ي

1090995588

جة

اليوج

اليوج

اليوج

1

اليوج

اليوج

اليوج

ال س ى
الوظيفي
*
يد
شدير
تنفيذي
شدير غيد
هنى
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 )7أسس تحديد مكافأت الشركاء
توزع ايرادات الشركة السنوية الصافية بعد خصم المصروفات العمومية والتكاليف على الشركاء بنسبة حصص كل منهم في رأس مال الشركة .

 )8تحديد اسم المحاسب القانوني المسجل العامل لدى مكتب المحاسبة المسجل ،الذي يكون عضوا في مجلس إدارة أي من المنشآت الخاضعة إلشراف الهيئة
أو في أي من لجان المنشآت الخاضعة إلشراف الهيئة

(ال يوجد)
 )9نسبة التوطين (السعودة)
بيان

النسبة

نسبة التوطين للمهنيين

%30

نسبة التوطين للمكتب ككل

%29
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)10
-

العضوية الدولية
شركتنا عضو مستقل في  PrimeGlobalوهى رابطة عالمية من المكاتب المهنية المحاسبية المستقلة ،وال يحق ألي عضو في  PrimeGlobalأن يصبح
طرفا في التزامات قانونية نيابة عن الرابطة أو أي من المكاتب المهنية األعضاء .ونحن شركة أسامة عبدهللا الخريجى وشريكه نتحمل كامـل المسـ ولية عـن

العمل موضوع االرتباط الذى نقدمه ألى عميل
-

وتقدم  PrimeGlobalألعضـائها مجموعـة واسـعة مـن األدوات والمصـادر لمسـاعدتهم فـي تقـديم أفضـل الخـدمات فـي مجـال المحاسـبة ،التـدقيق ،الضـريبة،
واالدارة لعمالئهام عبر العالم .ومن خالل الدعم الذي تقدمه  PrimeGlobalتتوفر للمكاتب األعضاء القدرات واالمكانات الفنية العالية

-

ويتمثل الدعم الفنى التى تقدمها  PrimeGlobalلشركة اسامة الخريجى كعضو فى االتى :

 التواصــل مــا المكاتــب اإلقليميــة والعالميــة المنتميــة ل ـ ـ  PrimeGlobalللحصــول علــى دعمهــم فــى حالــة الحاجــة الــى مشــورة فنيــة أو معلومــات
متخصصة والتى تشمل على سبيل المثال ال الحصر (المراجعه – الضريبة  -خدمات استشارية)

 كمــا يتــاا لنــا باســتمرار كشــركة مهنيــة الحصــول علــى احــد

االصــادارات فــي علــم اإلدارة والمحاســبة والتكنولوجيــا التــى تنتجهــا الشــركات األعضــاء

والمقدمة على الموقا االلكترونى ل ـ PrimeGlobal

 التدريب والتأهيل

___________________________________________________________________________________________________

تقرير الشفافية 2021

-6-

شركة أسامة عبدهللا الخريجى وشريكه محاسبون قانونيون

 )11الهيكل التنظيمى للمكتب
اسامه
الخريجي
رئيس الشركة

الهيكل التنظيمى كما فى  31أغسطس 2021

أعضاء لجنة الرقابة النوعية
االستاذ وائل شرف الدين رئيسا

لجنة الرقابة النوعية

محمد حنفي
مدير مراجعه رئيسى
مجموعه 1

ياسر خطاب
مدير مراجعه رئيسى
مجموعه 2

االستاذ محمد حنفى

عضوا

اشرف مرسي
استشاري اعمال
والخدمات االستشارية

وائل شرف
مدير قطاع المراجعه

طارق قوته
قسم الزكاة والضرائب

االستاذ ياسر خطاب

عضوا

عمرو العتابى
مدير مراجعه مكتب
الرياض والدمام

أحمد فتحي
قسم االستشارات
المالية

الخدمات المسانده

عز الدين البانونى
قسم المراجعة الداخليه
والتصفيات

محمد الجابري
شؤن أدارية

أحمد سالم
شؤن مالية

تقنيه
خالد دومان

خالد سيد بالل – مدير مراجعه
عالء محمد عبدالحميد – مدير مراجعه
احمد مصطفى – مدير مراجعه
عمر إبراهيم دسـوقي – مدير مراجعه
أشرف السيد على – مدير مراجعه
أحمد محمد التهامى – مدير مراجعه
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لجنة الرقابة النوعية
 يتم سنوياً اصدار امر ادارى بتشكيل لجنه فنيه (لجنة الرقابة النوعيـة) بالمكتـب تتكـون مـن ثـالتشكيلها سنويا تكون مسئوله عن البت فى االمور التى تحتاج الى مشوره فنيه او حسم خالفات مهنيه وال تعد ق ارراتها نهائيه اال بعد اعتمادها من رئيس المكتب

اشـخاى علـى االقـل وال تزيـد عـن خمسـه اشـخاى ين ـر فـى

او مــن ينيبــه ولهــذه اللجنــه الصــالحيه فــى االســتعانه بالمشــوره الخارجيــه مــن االشــخاى الــذين حــددتهم الشــركة للتنســيق معهــم لالستشــاره فــى موضــوعات معينــه
وبخالف ذلك يتم الحصول على المشوره من اطراف خارجيه عن طريق رئيس المكتب.

 وتصدر االراء الفنيه من اللجنه موضـحه المشـوره المطلوبـه توضـيحا د يقـا وكـذا جميـا المتطلبـات الن اميـه والمهنيـه المتعلقـه بالمشـوره يـتم توصـيف الـراى التـىتوصـلت لــه اللجنــه فــى فقـره مســتقله مــا ايضــاا االســباا والمبـرارت التــى اســتندت اليهــا اللجنــه فــى اصــدار رايهــا  ،مــا الحفـ بملـ

االراء الصــادره عــن اللجنــه

الفنيه.
 وتكون من مهام اللجنه الفنيه (لجنة الرقابة النوعية) أو من تفوضه بمتابعه االصدارت الجديده لكل من لـه شـأن بالخـدمات التـى يقـدمها المكتـب وعرضـها علـىالموظفين الفنيين المعنيين.
 يقوم الزمالء اعضاء اللجنه باقتراا المستشاريين الخارجيين الـذين يمكـن اللجـوء الـيهم لبحـو ومناقشـه موضـوع المشـوره ويـتم عرضـها علـى السـيد رئـيس المكتـبلالعتماد كما يجب على اى من اعضاء اللجنه او السيد رئيس المكتب فى حاله االشتراك فى اعطـاء مشـوره او تبـادل االراء مـا اطـراف خـارجيين للقيـام باتخـاذ

المشوره من خارج المكتب اومراسله الهيئه السعوديه للمشوره او ايه جهه خارجيه ،يجب ان يتم توثيق المشوره التـى حصـل عليهـا المكتـب ويـتم حف هـا علـى ان
يــتم اخطــار الــزمالء بالمكتــب لزيــاده المعرفــه المهنيــه لهــم علــى ان يــتم اخطــار الــزمالء بالمشــوره وذلــك عــن طريــق يــام المفــوض مــن قبــل لجنــة الرقابــة النوعيــة
باصدار تعمييم يوزع على الزمالء رؤساء المجموعات واالقسام يوضح فيه توصيف دقيـق لموضـوع المشـوره والـراى بشـانه علـى ان يتـولى كـل مسـئول مجموعـه

او اقسم بابالغ مساعديه وتوضيح هذا االمر لهم.
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 ومن أهم اعمال لجنة الرقابة النوعية خالل السنة المالية 2020/09/01م2021/08/31-م متابعه االصدارت الجديده لكل ما له شأن بالخدمات التى يقدمها المكتب خاصة ما يصدر عن الـ  SOCPAخالل الفترة وإرسالها عبر البريد اإللكترونى للزمالء
المهنيين المعنيين.

 إعداد ومتابعة استكمال نموذج االستقاللية والسرية السنوى.

 تقديم المشورة الالزمة الن اميه والمهنيه سواء لمـا يتعلـق باالسـتقالل عنـد قبـول العمـالء او اثنـاء التنفيـذ للمهـام أو المعالجـات الفنيـة لفـرق العمـل ألداء االرتباطـات
المختلفة.

 التنسيق ألعمال التدريب ما الزمالء بمكتب الرياض لتنفيذ محاضرات وورش عمل للمكتب عبر تطبيـق زووم عـن بعـل المواضـيا الهامـة فـى معـايير المحاسـبة
الدولية والزكاة.

 متابعة التطوير المهنى وحصر ساعات ونقاط التعليم المهنى المستمر للشركاء وباقى الزمالء المهنيين بالمكتب وتسجيلها بسجالت المتابعة.
 القيام بمهام فاحص رقابة جودة االرتباط للعمليات التى تحتاج شريك او شخص مهنى اضافى بخالف الشريك المسئول عن االرتباط.

 اعــداد التقــارير والمتطلبــات الن اميــة التــى تطلبهــا كــل مــن الهيئــة الســعودية للمـراجعين والمحاســبين وكــذلك هيئــة الســوق الماليــة والتــى شــملت علــى ســبيل المثــال ال
الحصر:

 التقريررر السررنوى للهيئررة السررعودية للم رراجعين والمحاسرربين الخرراب بمتبلبررات برنررامب مرادبررة جررودة ا داء المهنررى والرررد علررى استفسررارتهم االضررافية و يرهررا مررن متبلبرراتهم
وتقاريرهم ا خرى

 تنسيق وتجهيز الرد على مالحظات الفحص الميدانى الذى قامت به الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين والمناقشة معهم واعداد خبة التصحيح
 التقارير المختلفة لهيئة السوق المالية (نموذج البيانات السنوى -تقرير الشفافية – تقرير عمرالء مكترب المحاسربة
متبلباتهم

الرخ)  ،والررد علرى استفسرارتهم االضرافية و يرهرا مرن

 تجهيز متبلبات الفحص الالزمة لر CMA 2021 Inspection Planning Activities

 متابعــة أيــة أعمــال أخــرى خــالف مــا ســبق خاصــة بمتطلبــات الرقابــة النوعيــة س ـواء التخطــي او تنفيــذ مــا تــم تخطيطــه وفق ـًا للوقــت المتــاا او مــا أمكــن تنفيــذه مــن
المخط .
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 )12وصف لسياسات االستقاللية المببقة لدى المكتب  ،والتى نقر بأنها أعدت على أسس سليمة ونفذت بفاعلية
 يجـب علـى الشـركاء فـى المكتـب والمـوظفين الفنيـين أن ي ارعـوا أن الممارسـات األخال يـة أسـاس النجـاا علـى المـدى الطويـل ،وأن ي ارعـوا المبـادلألخال يات المهنية (النزاهة – الموضوعية  -الكفاءة المهنية والعناية الواجبة – السرية  -السلوك المهني).

األساسـية

 -يجب على أى شريك فى المكتب بصفة مستمرة أن يكون علـى علـم باألنشـطة ذات العالقـة بالمكتـب وعمالئـه ألى شـريك رخـر بالمكتـب  ،وذلـك مـن خـالل

االتصال المنت م خالل أيام العمل بما في ذلك االجتماعات المن مة االعتيادية ما الشريك ووضا سياسة واضحة حول تقديم اإلستشارة للقضـايا المهمـة أو

المثيرة للجدل ،يساعد في ضمان أن جميا الشركاء في الواقا مطلعين على أنشطة الشركاء اآلخرين وضمان استقاللية المكتب فيما يقوم بـه مـن ارتباطـات.
وسيتم توضيح ذلك من خالل المشورة والرقابة على االصدار ( .سيتم توضيحهما الحقا فى باقى اقسام الدليل).

 يجب على جميا أعضاء فريق التأكيد الحفاظ على االستقاللية علـى النحـو السـابق توضـيحه فـى بدايـة هـذا القسـم عنـد اسـتعراض المعـايير المهنيـة واالن مـةما مراعاة أن يتمتعوا باالستقالل الذهني وال اهري عن عمالء التأكيد التابعين لهم (وبغل الن ر عما إذا كان يحمل الموظفين لقب مهني أم ال)

 يجب على جميا الشركاء والموظفين أن يكونوا على إطالع باألمور المح ورة الواردة في قواعد سلوك ورداا المهنة المعتمدة في المملكـة العربيـة السـعودية.وتجنب ال روف أو العالقات التي قد ينتج عنها مهددات على االستقاللية خالل تنفيذ اإلرتباط  ،ما األخذ فـى االعتبـار أنـه تنـدرج المهـددات تحـت فئـة أو

العديد من الفئات التالية:
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 مصلحة ذاتية :وهو التهديد الذي سوف تتأثر فيه األمور المالية أو أي مصلحة أخرى بشكل غير مناسب على تقدير أو حكم المحاسب المهني (الشـريك
أو الموظفين الفنيين بمكتبنا).

 فحص ذاتي :هو التهديد الذي ال ُيقوم فيه المحاسب المهني (الشريك أو الموظفين الفنيين بمكتبنا) نتائج الحكم السـابق أو الخدمـة التـي ينفـذها المحاسـب
المهنـي أو أي فـرد رخـر فـي مكتـب المحاسـبة أو التـي تنفـذها المن مـة والـذي سـوف يعتمـد عليهـا المحاسـب فـي إصـدار الحكـم كجـزء مـن تقـديم الخدمـة
الحالية.

 التأييد :وهو التهديـد الـذي يعـززه المحاسـب المهنـي (الشـريك أو المـوظفين الفنيـين بمكتبنـا) لمركـز العميـل أو الموظـ

لدرجـة أن يضـع

المحاسب المهني(الشريك أو الموظفين الفنيين بمكتبنا).

 العالقـات الوطيـدة )اآللفـة(  :وهـو التهديـد النـاتج عـن العالقـة الطويلـة أو الوثيقـة مـا العميـل أو جهـة التوظيـف ،والتـي بهـا سـيتعاط

مـن موضـوعية
المحاسـب المهنـي

(الشريك أو الموظفين الفنيين بمكتبنا) جداً تجاه مصالحهم أو حتى قبول أعمالهم  ،وخاصة اعضاء فريق إرتباط التأكيد.

 التخويـف :وهـو التهديـد الـذي يمنـا المحاسـب المهنـي (الشـريك أو المـوظفين الفنيـين بمكتبنـا) مـن التصـرف بموضـوعية بسـبب تلقيـه ضـغوط فعليـة أو
ملموسة ،بما في ذلك محاوالت ممارسة تأثير غير مشروع على المحاسب المهني.

 يجب على أعضاء فريق التأكيد )بما في ذلك شريك اإلرتباط) إتخاذ اإلجراءات الضرورية لتجنب أي تهديد على االستقاللية أو تخفيضه إلى مستوى مقبولوذلك من خالل تطبيق تدابير وقائية مناسبة (بعد الرجوع الى لجنة الرقابة النوعية أومن تفوضه من أعضـائها)  ،وتشـمل هـذه اإلجـراءات علـى سـبيل المثـال

ال الحصر ما يلي:

 سحب العضوية من فريق التأكيد.
 إنهاء أو تعديل بعل أنواع محددة من األعمال أو الخدمات المنفذة في اإلرتباط.
 التجرد من مصلحة مالية أو حقوق ملكية.
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 منا عضو فريق التأكيد من المشاركة في صنا أي قرار مهم يتعلق باإلرتباط.
 إنهاء أو تغيير طبيعة العالقات الشخصية أو المهنية ما العمالء.
 تقديم العمل لشركاء أو موظفين رخرين إلجراء فحص إضافي.

 إتخاذ أي تصرفات إضافية أخرى معقولة مناسبة بحسب ال روف.
 ويجب في حالة عدم التمكن من تجنب المهددات التي تواجه االستقاللية أو تخفيضها إلى مستوى مقبول من خالل تطبيق التدابير الوقائية المناسبة ،إلغـاءالنشاط أو المصلحة أو العالقات التي تنشأ التهديد أو رفل قبول إرتباط جديد أو استمرار اإلرتباط ذاته ،ما مراعاة ما يلى:

 يجـب علـى جميـا العـاملين بالمكتـب اى كـان منصـبهم إبـالغ لجنـة الرقابـة النوعيـة أومـن تفوضـه مـن أعضـائها عـن حـاالت عـدم االلتـزام بمتطلبـات
االستقاللية

 تتولى لجنة الرقابة النوعية أومن تفوضه من أعضائها بدراسة الحاالت والتحقق من قضايا اإللتزام باإلستقاللية والتي أثارها أعضاء فريق التأكيد ) أم من
قبـل شـركاء أو مـوظفين رخـرين(  ،واتخـاذ القـ اررات المناسـبة لمهـددات االسـتقاللية التـي لـم يجـري تسـويتها بطريقـة مناسـبة أو التـي لـم يـتم تخفيضـها إلـى

مستوى مقبول من خالل تطبيق التدابير الوقائية من قبل فريق التأكيد .وبناء عليه يتم اتخاذ القـرار النهـائي حـول أي حـل لمواجهـة أي مهـدد لإلسـتقاللية
بما في ذلك اإلستقالة من إرتباط محدد أو عالقة عميل.

 تطبيق جزاءات على عدم اإللتزام وفقا لالئحة الجزاءات بالمكتب
 يجب التوثيق المناسب لإلرتباط وتسوية جميا قضايا اإلستقاللية المهمة .وعندما يتم تحديد مهددات االستقاللية التي هي ليست بالمستوى المقبول ،وعنـدمايقرر المكتب بقبول إرتباط تأكيد أو اإلسـتمرار فـي إرتبـاط تأكيـد ،وأن يـتم توثيـق القـرار .ويجـب أن تشـمل الوثـائق علـى وصـ

الوقائية المطبقة إلزالة المهددات أو تخفيضها للمستوى المقبول.

المهـددات المحـددة والتـدابير
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 تتولى الشئون االدارية بالتنسيق ما لجنة الرقابة النوعية أومن تفوضه من أعضائها تحديو قاعدة البيانات لجميا العمالء الحاليين لضمان ان يكون المكتبومنسوبيه دائما مراعين االستقالل عنهم حيو :

 تكون اإلستثمارات ما ه الء العمالء مح ورة.

 بالنسبة لعمالء المنشأة ذات المصلحة العامة ،فينبغي أن تشمل قاعدة البيانات على اى منشآت ذات صلة بها.
 يجب أن تكون قاعدة البيانات سهلة الوصول إليها من قبل الشركاء والموظفين.

 كما ينبغى ان تكون جميا المكاتب في الشـبكة مسـتقلة فـي إرتباطـات المراجعـة والفحـص لهـ الء العمـالء فـى حالـة تعـاونهم معنـا فـى اعمـال نقـدمها لهـ أل
العمالء

 يجـب أن يـتم الحصـول علـى مصـادقة مكتوبـة مـن جميـا الشـركاء والمـوظفين الـذي ينبغـي أن يكونـوا مسـتقلين بموجـب المتطلبـات األخال يـة ذات الصـلة ،حيو تنص هذه المصادقة على فهمهم سياسات وإجراءات اإلستقاللية للمكتب وأنهم ملتزمون بهما.

 يجـب ان يـتم م ارعـاة المعـايير المهنيـة والمتطلبـات الن اميـة فيمـا يتعلـق بعـدم السـماا بـأن يكـون هنـاك عالقـة طويلـة لكبـار المـوظفين )بمـا فـي ذلـك تـدويرالشريك) في إرتباطات المراجعة للمنشآت ذات المصلحة العامة حيو:

 يمكن الخروج عن ذلك فى حالة كانت هناك ضرورة ملحة بسبب ال روف غير المتوقعة والتي قد تكون خارج سيطرة المكتب ،والتي تعد فيها استم اررية
إرتبـاط مراجعـة فـردي ضـرورية لجـودة المراجعـة(،حيو يـتم الرجـوع الـى لجنـة الرقابـة النوعيـة أومـن تفوضـه مـن أعضـائها إلتخـاذ القـرار المناسـب)  ،مـا
تطبيق تدابير وقائية مناسبة لتخفيل المهددات إلى درجة مقبولة ،وتشمل على سبيل المثال ال الحصر إشراك شخص مـا مـن داخـل المكتـب الـذي ال

يشارك في فريق إرتباط المراجعة ،وذلك لفحص العمل المنفذ أو حتى إلعطاء النصائح كلما اقتضت الحاجة لذلك.
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 يجب مراعاة أن تقويم استقاللية فريق التأكيد جزء مهم من إجراءات قبول أو االستمرار ما عميل  ،وإذا خلصت نتائج التقويم إلى ضرورة تدوير أعضاء
فريق اإلرتباط  ،فيفضل إبالغ هذا الموظ .

 ويجب أن يتم ارسال (بعد مراجعة ال روف واستشارة الشركاء اآلخرين) إفادة مكتوبة إلى العميل وبأسرع وقت.
 فيمـا يتعلـق بتـدوير المـوظفين علـى إرتباطـات المراجعـة للمنشـآت ذات المصـلحة العامـة يـتم ذلـك كـل خمرس سـنوات علـى األقـل واذا تطلـب األمـر ان تتكـونالمدة اقل من ذلك يتم التنسيق بين شريك االرتباط  ،ولجنة الرقابة النوعية  ،على ان يراعى التدرج فى التغيير ،مع مراعراة أى متبلبرات نظاميرة قرد تصردر

بهذا الشأن خاصة ما يتعلق بالشريك المسئول عن اإلرتباط.

 فيما يتعلق بتدوير الموظفين على إرتباطات المراجعة للمنشآت ذات المصلحة غير العامة يتم ذلك كـل سربع سـنوات علـى األقـل واذا تطلـب األمـر ان تكـونالمدة اقل من ذلك يتم التنسيق بين شريك االرتباط  ،ولجنة الرقابة النوعية  ،على ان يراعى التدرج فى التغيير  ،مع مراعاة أى متبلبات نظامية قرد تصردر

بهذا الشأن خاصة ما يتعلق بالشريك المسئول عن اإلرتباط
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 )13وصف لنظام الرقابة النوعية المببق لدى المكتب  ،والتى نقر بأنه أعد على أسس سليمة ونفذ بفاعلية
 يتكون دليل الرقابة النوعية للمكتب من مجموعة من السياسات واإلجراءات والنماذج التى اقرها المكتب من أجل التحقق بدرجة معقولة من االقتناع بـالتزاممنسوبي المكتـب بالمعـايير المهنيـة واألن مـة ذات العالقـة التـى تحكـم أداءهـم المهنـي عنـد تقـديم الخـدمات المهنيـة لعمـالء المكتـب بمـا فـي ذلـك قواعـد سـلوك
ورداا المهنة  ،والتزام المكتب باألن مة التى تحكم مزاولة المهنة.

 ويشمل نطاق دليل الرقابة النوعية عمليات مراجعة وفحص للقوائم المالية ،والتأكيد األخرى وارتباطـات الخـدمات ذات العالقـة بالخـدمات المهنيـة التـى تقـدمهاالشركة.

 وعلــى جميــا الــزمالء بالمكتــب بــااللتزام بمــا ورد بهــذا الــدليل مـن سياســات واجـراءات ونمــاذج وكــذا االن مــه والمعــايير والقواعــد المرتبطــه بالموضــوعات التــىوردت بهـذا الـدليل اعتبـا ار مـن اعتمـاده .ون كـد علـى أن كـل فـرد يتحمـل مسـ ولية شخصـية عـن الرقابـة النوعيـة للجـودة ويتوقـا أن يلتـزم بسياسـات وإجـ ارءات

المكتب.

 كما يجب ايضاا ماورد بهذا الدليل للزمالء الجـدد عنـد التحـاقهم بالشـركة وتسـليمهم العمـل وتقـا هـذه المسـئوليه علـى المسـئول المباشـر للزميـل حسـب درجتـهالوظيفيه.

 كما يتم تخصيص مسئول عن الرقابه النوعيه (لجنة الرقابة النوعية أومن تفوضه من أعضائها) تكون مهامه الرئيسيه هـى التاكـد مـن التـزام الـزمالء بجميـاما ورد بهذا الدليل.

 -وعند إعداد هذا الدليل تم االسترشاد بما يلي:

 المعيار الدولي لرقابة الجودة المعتمد في المملكة العربية السعودية.
 معايير المراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية.

 قواعد سلوك ورداا المهنة المعتمدة في المملكة العربية السعودية.
___________________________________________________________________________________________________

تقرير الشفافية 2021

- 15 -

شركة أسامة عبدهللا الخريجى وشريكه محاسبون قانونيون

 وغالبـا مـا يشـير الـدليل إلـى فريـق اإلرتبـاط الـذي يتضـمن وجـود أكثـر مـن شـخص يشـارك فـي تنفيـذ اإلرتبـاط ،ومـا ذلـك تطبـق نفـس المعـايير العامـة علـىاإلرتباطات التي ينفذها شخص واحد على سبيل الحصر.
 كما أن السياسة العامة للمكتب تتمثل فى انه يوجـد حاجـة لتطبيـق وااللتـزام بالمتطلبـات ذات الصـلة ومكونـات ن ـام الرقابـة النوعيـة للجـودة .وذلـك بنـاء علـىالمتطلبات الن امية والمهنية.

 وقد تضمن ن ام الرقابة النوعية للجودة بالمكتب سياسات وإجراءات توثيق وإيصال ومتابعة تتناول جميا العناصر التالية: مس وليات يادات المكتب عن الجودة في المكتب.

 المتطلبات األخال ية ذات الصلة) بما في ذلك االستقاللية(.
 قبول واستمرار عالقات العميل واالرتباطات المحددة.
 الموارد البشرية.

 أداء اإلرتباط )بما في ذلك :فحص رقابة جودة اإلرتباط(.
 المتابعة.

 وقـد تــم تحــديو ن ــام الرقابــة النوعيــة القـديم واعــداد الــدليل الجديــد للرقابــة النوعيــة للجــودة ليتضـمن ويعــالج المكونــات والممارســات المعينــة الضــرورية ليفــيبالمعـايير المهنيـة أو يزيـد عليهـا والمتطلبـات الن اميـة والتن يميـة المعمـول بهـا وقواعـد سـلوك ورداا المهنـة المعتمـدة فـي المملكـة العربيـة السـعودية .وقـد تـم
تأسيس الدليل على مجموعة من المباد التي ت كد على:
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 السلوك األخالقي.

 االستقاللية والموضوعية.
 الحفاظ على الكفاءة المهنية.

 العناية الواجبة وجودة العمل.
 معايير الممارسة المقبولة قبوالً عاماً.
 وضوا الصياغة واإلرشادات.

 موازنة الجدوى واألهمية ما االقتصاديات والموارد وإعتبارات التكلفة والمنفعة المعقولة للعمالء والمكتب.
 االحتفاظ المعقول بالعميل.

 تطوير الموظفين ورضائهم واإلبقاء عليهم.
 -تحديث عام 2021

 بنــاء علــى الفحــص الــدورى الــذى تــم بمعرفــة الهيئــة الســعودية للمـراجعين والمحاســبين ( )SOCPAفــى عــام 2021م وبنــاء علــى توصــياتهم قــررت ادراة
الشركة اجراء بعل التعديالت المحدودة على دليل الرقابة النوعية.

 وشملت اهم التعديالت ما يلى:

 لتخفــيل تهديــدات األلفــة مــا العميــل تــم تحديــد مــدة زمنيــة محــددة للتغييــر الــدوري للش ـريك ال ـرئيس المس ـ ول عــن المراجعــة  ،و مــدير المراجعــة ،و
المشرف على عملية المراجعة .وكان قبل ذلك متروكة للحكم المهنى.

 ادراج سياسات وإجراءات للتعامل ما الحاالت التي تشير فيها الى نتائج إجراءات المتابعة إلى عدم مناسبة أحد التقارير.

 ادراج وتحديد االهمية النسبية لألداء ،وحد الخطاء المسموا به.كما تم اضافة بعل الفقرات الهامة من ن ام مهنة المحاسبة والمراجعة والئحته التنفيذية
ضمن فقرة المتطلبات الن امية والمهنية فى بداية كل قسم من أقسام الدليل
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 وفيما يلى نبذة عن عناصر الرقابة النوعية الـ(: )6 13-1مسؤوليات ديادات المكتب عن الجودة في المكتب
 إن سياسة المكتب تتمثل فى انه يجب ترويج ثقافة داخلية تركز على الرقابة النوعية للجودة وذلك بناء على المتطلبات الن امية والمهنية

 ويكـون مسـ وليات القيـادة مهمـة حيـو يقـرر الشـركاء فـى المكتـب جميـا األمـور الرئيسـية ذات العالقـة بالمكتـب وممارسـاته المهنيـة ،حيـو تشـكل
تصـرفات وسـلوك اى شـريك وم ارسـلة المـوظفين" توجـه وفلسـفة اإلدارة العليـا" ،وينبغـي أن يقـدم هـذا التطلـا دعمـا قويـا لجـودة العمـل وثقافـة الرقابـة

النوعية للجودة.

 ويتحمل الشركاء مسـئولية يـادة وتـرويج ثقافـة الرقابـة النوعيـة للجـودة داخـل المكتـب ،ومسـ ولية تقـديم دليـل الرقابـة النوعيـة للجـودة للمكتـب وجميـا

األدوات العملية المساعدة واإلرشادات األخرى لدعم جـودة إلرتبـاط .ومسـ ولية التن ـيم التشـغيلي وإعـداد التقـارير للمكتـب ،ومسـ ولية تكليـف شـريك)

شـركاء) مـن بيـنهم أو موظـ

م هـل علـى أسـاس سـنوي أو دوري ،ويتحمـل الشـخص (األشـخاى) المسـ ولية عـن عناصـر ن ـام الرقابـة النوعيـة

للجودة.

 ويتم ترويج ثقافة الرقابة النوعية للجودة داخل المكتب من خالل العديد من األعمال
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 13-2المتطلبات األخال ية ذات الصلة) بما في ذلك االستقاللية(

 إن سياسـة المكتـب تتمثـل فـى انـه يجـب التـزام المكتـب ومنسـوبيه بالمبـاد

األساسـية التـي تحـدد قواعـد سـلوك ورداا المهنـة بمـا فيهـا االسـتقاللية

والسرية .وذلك بناء على المتطلبات الن امية والمهنية.
 اإلستقاللية (سبق توضيحها فى الفقرة  12من هذا التقرير)
 تعـارض المصـالح فيجـب أن يكـون الشـركاء والمـوظفين غيـر خاضـعين ألي مصـالح أو نفـوذ أو عالقـات فيمـا يتعلـق بشـئون العميـل الـذي يضـع
الحكم المهني أو الموضوعية .ويجب مراعاة ما تتضمنه قواعد سلوك ورداا المهنة المعتمـدة فـي المملكـة العربيـة السـعودية المتطلبـات ذات العالقـة
بالمصـالح أو النفـوذ أو العالقـات التـي قـد ينـتج عنهـا تعـارض فـي المصـالح .ويمكـن أن ينشـأ تعـارض مصـالح فـي عـدد مـن ال ـروف والتـى يجـب

تجنبها  ،والتى تتضمن على سبيل المثـال عنـدما يقـوم الشـريك أو أحـد األعضـاء بتمثيـل عميلـين ،أحـدهما بـائا واآلخـر مشـتري لـنفس المعاملـة ،أو

عندما يساعد عميل في تعيين وظيفة ُعليا بالشركة ويكون الشريك أو الموظفين على علـم بـأن المتقـدم للوظيفـة هـو زوج /زوجـة أحـد المـوظفين فـي
المكتب .وفى حالة مواجهة حالة تعارض مصالح عندما يقرر المكتب قبـول أواسـتمرار إرتبـاط  ،يجـب أن يوثـق الشـركاء والمـوظفين ذلـك فـى اوراق
العمل التى تتعلق بقبول العميل أو إستم اررية العالقة معه أو التخطي  ،وقد يتضمن هذا أي مراسالت أو نقاشات متعلقة بطبيعة النزاع وكـذلك أي

استشـارات مـا اآلخـرين والنتـائج التـي توصـلوا إليهـا والتـدابير الوقائيـة المطبقـة واإلجـراءات المتبعـة .تتـولى لجنـة الرقابـة النوعيـة أو مـن تفوضـه مـن

أعضائها المس ولية عن اإلجراءات المناسبة التي ينبغي اتباعها عند تحديـد ن ازعـات وتعـارض مصـالح محتملـة ومـا يتعلـق بـأى نقـاط خالفيـة تتعلـق
بقواعد سلوك ورداا المهنة في المكتب.
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 السرية  ،حيو يجب على جميا الشركاء والموظفين حماية سرية معلومات أي عميل والمحاف ة عليها لتبقى سرية ومحمية وااللتزام بما تنص عليه
االن مـة واللـوائح ذات الصـلة وقواعـد سـلوك ورداا المهنـة المعتمـدة فـي المملكـة العربيـة السـعودية ،وسياسـة المكتـب وتعليمـات واتفا يـات العميـل

المحددة .كما يجب عدم استخدام معلومات العميل وأي معلومات شخصية أخرى يتم الحصول عليها خالل اإلرتبـاط أواإلفصـاا عنهـا إال للغـرض
الـذي جمعـت مـن أجلـه .ويـتم حفـ

معلومـات العميـل بطريقـة تضـمن حمايتهـا وعـدم الوصـول لهـا اال لمـن لـه الصـالحية للوصـول .وتتـولى لجنـة

الرقابــة النوعيــة أو مــن تفوضــه مــن أعضــائها بالتنســيق مــا مســئولى ن ــم المعلومــات ترتيبــات مــنح الصــالحيات للوصــول الــى المعلومــات الخاصــة

بالعمالء.

 13-3قبول واستمرار عالقات العميل واالرتباطات المحددة.

 إن سياسة المكتب تتمثل فى انه يجب التزام المكتب ومنسوبيه بإتباع ما ورد بدليل الرقابة النوعية لضمان ان يكـون هنـاك تأكيـدا معقـوال عنـد قبـول
العملية وعند تحديد االرتباط بالعميل بقدرة المكتب على القيام بالعملية ونزاهة العميل وأمانته .وذلك بناء على المتطلبات الن امية والمهنية .

 يجـب علـى الشـركاء والمـوظفين قبـول إرتباطـات جديـدة أو االسـتمرار بعمليـات قائمـة وعالقـات عميـل فقـ بعـد موافقـة الشـريك المسـ ول عـن

بناء على إرتباط مراجعة ،ولكن فى كل االحوال يجب األخذ في الحسبان نزاهة العميل ،وليس هناك أي معلومات من شأنها أن ت دي
اإلرتباطاتً ،
إلى استنتاج بأن العميل يفتقر إلى النزاهة .وأن المكتب عامة وفريق اإلرتباط خاصـة لديـه القـدرات الالزمـة بمـا فـي ذلـك المـوارد والوقـت السـتكمال
اإلرتباط .وااللتزام بالمتطلبات األخال ية ذات الصلة بما في ذلـك اإلسـتقالل عـن العميـل بموجـب قواعـد سـلوك ورداا المهنـة المعتمـدة فـي المملكـة

العربية السعودية .وأن تكون متطلبات الرقابة النوعية للجودة في المكتب قد تم الوفاء بها.
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 يجب استخدام نموذج قبول العميل او االستمرار معه كأدة مساعدة لتنفيذ السياسـات واإلجـراءات الخاصـة بتقـديم تأكيـد معقـول لعمليـة تحديـد وتقـويم
المصادر المحتملة للمخاطر المرتبطة بعالقة العميل أو اإلرتباط المحدد .وفـي حالـة وجـود موضـوعات مهمـة بـرزت خـالل اإلرتباطـات الحاليـة أو
السابقة يتم دراستها وتحديد أثرها علـى عالقـة العميـل .ويجـب أن يوثـق القـرار وكيـف تـم تسـوية هـذه الموضـوعات  ،ويعتمـد الشـريك المسـ ول عـن
اإلرتباط قرار قبول واستمرار اإلرتباط.

 يجـب أن يـتم تحديـد المخـاطر المهمـة ذات العالقـة بالعميـل أو اإلرتبـاط بعـد إنهـاء عمليـة القبـول ومرحلـة التخطـي لإلرتبـاط  ،وأن تنـاقش ايـة
موضوعات هامة متعلقة بذلك ما لجنة الرقابة النوعية أو من تفوضه من أعضائها على أسـاس أنهـا المسـ ولة عـن متابعـة قبـول العمـالء الجـدد أو

اسـتم اررية العالقـات مـا العمـالء السـابقين  ،وكـذلك مسـ ولة عـن متابعـة مـدى االلتـزام بقواعـد سـلوك ورداا المهنـة ويفضـل توثيـق ذلـك بالطريقـة
المناسبة لكل حالة.

 عند تقويم المخاطر المحتملة ذات العالقة بإرتباط معـين ،وتقريـر إذا مـا كـان بمقـدور المكتـب إدارة المخـاطر بفاعليـة ينبغـي األخـذ فـي االعتبـار مـا
إذا كـان الشـركاء والموظفـون ،أو يمكـن ان يصـبحوا بشـكل معقـول ،مـ هلين بشـكل كـافي مـن أجـل القيـام باإلرتبـاط (وهـذا يشـمل معرفـة الصـناعية
والقضايا ذات الصلة والخبرة بالمتطلبات الن امية وإعداد التقارير( .وقد يتطلب الوصول إلى أي خبراء .وتحديد وإمكانية توفر من لديه القدرة لتنفيذ

فحص رقابة جودة اإلرتباط)إذا تطلب األمر( .وأي استخدام مقتـرا لعمـل م ارجـا أو محاسـب رخـر) بمـا فـي ذلـك أي تعـاون قـد يكـون ضـروري مـا
مكاتـب أخـرى للمكتـب أو مكتـب فـي شـبكة( .والقـدرة علـى االلتـزام بالموعـد النهـائي إلعـداد تقريـر اإلرتبـاط .كـذلك مـا إذا كـان هنالـك أي تعـارض

محتمـل أو فعلـي فـي المصـالح .ومـا إذا كـان لمهـددات االسـتقاللية المحـددة تـدابير الوقائيـة مطبقـة ومحـاف عليهـا لتخفيضـها إلـى مسـتوى مقبـول.

وجودة إدارة العميل المحتمل باإلضافة إلى المكلفون بالحوكمة وأولئك الذين يسيطرون على المنشأة (العميل) أو يمارسون تأثي ار مهماً عليهـا ،بمـا
في ذلك نزاهتهم وكفاءتهم وسمعتهم التجارية)وبما في ذلك الن ر في أي دعاوى ن امية أو دعايا سلبية تحي بالشركة) إلى جانب خبرات المكتب
الحاليـة والسـابقة .وسـلوك هـ الء المـوظفين والجماعـات تجـاه بيئـة الرقابـة الداخليـة ومالح ـاتهم حـول تفسـيرات خاطئـة أو غيـر مالئمـة للمعـايير
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المحاسـبية ) وتشـمل د ارسـة أي تقـارير م هلـة قـد أصـدرت مسـبقا ،وطبيعـة المـ هالت( .وطبيعـة عمليـات المنشـأة ،بمـا فـي ذلـك ممارسـاتها المهنيـة
والقوة المالية للمن مة .ومـا إذا كـان المكتـب تحـت ضـغ مـن العميـل إلبقـاء األتعـاا بمسـتوى مـنخفل بشـكل غيـر معقـول .ومـا إذا كـان المكتـب

يتوقا أي قيود في النطاق .وأيضاً ما إذا كان هنالك أي عالمات على تورط جنـائي .وامكانيـة اسـتعالم مـن الطـرف الثالـو مثـل الم سسـة الماليـة
التي يتعامل معها العميل والتشاور ما مستشارهم القانوني وزمالء رخرون في المهنة ) الخاضعة لألن مة والمتطلبـات السـرية فـي المملكـة العربيـة
السـعودية ( وقـد يشـارك المكتـب بـإجراء أبحـا

سـابقة كاالسـتفادة مـن أي معلومـات متاحـة علـى اإلنترنـت .ود ارسـة موثو يـة العمـل المنفـذ مـن قبـل

المكتب السابق وكيفية استجابته لإلبالغات)ويتضمن هذا أسباا ترك العميل للمكتب السابق(.

 يجب في حال قبول عميل جديد ،أن يـتم م ارعـاة المتطلبـات األخال يـة ذات الصـلة)مثـل التواصـل مـا المكتـب السـابق إن تطلـب( وأن يـتم تحضـير
خطاا اإلرتباط أو عرض مهنى يتضمن العناصر الخاصة بخطاا االرتباط لتو يعه من العميل الجديد.
 بعد قبول أو استم اررية اإلرتباط  ،إذا تسلم المكتب معلومات والتي قد ي دي الدراية بها مبك ار لرفل اإلرتبـاط  ،ينبغـي د ارسـة مـا إذا سـوف يسـتمر
في اإلرتباط وإال سوف يسعى لطلب مشورة قانونية تتعلق بمركزه وخيا ارتـه لضـمان أنـه يحقـق أي متطلبـات مهنيـة ون اميـة وتن يميـة .وعنـدما يـتم

تحديد أن عملية انسحاا من اإلرتباط هو أمر ضروري ،يتم مراعاة أن يتم دراسة المتطلبات المهنية والن امية وأي تقرير إلزامي الذي ينبغي القيام

به نتيجة لذلك .واالجتماع ما إدارة العميل والمكلفون بالحوكمة لمناقشة الحقائق وال روف الم دية لالنسـحاا .وتوثيـق القضـايا المهمـة التـي أدت

لالنسحاا بما في ذلك نتائج أي استشارات ،واإلستنتاجات التي تم التوصل إليها وأسس هذه اإلستنتاجات.
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 13-4الموارد البشرية.

 إن سياسة المكتب تتمثل فى انه يجب التزام المكتـب ومنسـوبيه بالسياسـات واإلجـراءات المدرجـة فـى دليـل الرقابـة النوعيـة الخاصـة بـالموارد البشـرية

لتوفير تأكيد معقول بأن لدى المكتب عدد كـاف مـن المـوظفين ذوي الكفـاءة والقـدرات ،وااللتـزام بالمبـاد األخال يـة الالزمـة لتنفيـذ اإلرتباطـات طبقـاً

للمعـايير المهنيـة والمتطلبـات الن اميـة والتن يميـة المعمـول بهـا  ،وكـذلك تمكـين المكتـب أو الشـركاء المسـ ولين عـن اإلرتبـاط مـن إصـدار تقـارير
مناسبة بحسب ال روف .وذلك بناء على المتطلبات الن امية والمهنية.

 تتوزع تنفيـذ ومتابعـة مـايخص المـوارد البشـرية ومتطلباتهـا بـين العديـد مـن االدارات فـى المكتـب اال ان متابعـة التحقـق مـن العناصـر الهامـة المتعلقـة
بجودة العمل وما هو مدرج فى دليل الرقابة النوعية تتوزع بين كل من لجنة الرقابة النوعية أو من تفوضه من أعضائها والشئون االدارية (مسـئولى

الموارد البشرية) .وايضا حف الملفات الخاصة بالموظفين الفنيين سواء مصوغات تعيين او التقييمات السنوية او الدورية ومتابعة التدريب والتأهيـل
المهنى والتطور بعضها يحف بمعرفة لجنة الرقابة النوعية أو من تفوضه من أعضائها بالتنسـيق مـا الشـئون االداريـة (مسـئولى المـوارد البشـرية) ،
وبعضها يحف بمعرفة والشئون االدارية (مسئولى الموارد البشرية).

 تتـولى لجنـة الرقابـة النوعيـة أو مـن تفوضـه مـن أعضـائها بالتنسـيق مـا الشـئون االداريـة (مسـئولى المـوارد البشـرية) أمـور العـاملين ذات الصـلة
بسياسات وإجراءات المكتب ذات العالقة بالموارد البشرية وخاصة ما يلى:
 المحاف ة على سياسات الموارد البشرية.

 التوظيف ألفراد يتسمون بالنزاهة ،ولديهم المقدرة على تطوير الكفاءة والقدرات الالزمـة لتنفيـذ العمـل بالمكتـب ويملكـون خصـائص تمكـنهم مـن
التنفيذ بجدارة .حيو يجب م ارعـاة العناصـر التاليـة ود ارسـتها عنـد التوظيف(االعتمـادات األكاديميـة والمهنيـة والتحقـق مـن الم ارجـا التـى يقـدمها
المرشح للوظيفة  /االستفسار عن الفجوات الزمنية فـي السـيرة الذاتيـة للمرشـحين /التحقـق مـن السـجالت االئتمانيـة والسـجل الجنـائي /توضـيح
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متطلبـات المكتـب للمرشـحين لإلقـرار بهاعنـد التعيـين بشـكل مكتـوا وبشـكل سـنوي وعـن كـل تأكيـد إرتبـاط  ،والمتعلقـة باالسـتقالل وتعـارض

المصالح) .ويتم وضا فترة اختبار لجميا الموظفين الجدد ) من ثال

إلى ستة أشهر تبدأ من تـاريخ التوظيـف) وفحـص األداء بعـد االنتهـاء

بنجاا ،ويح ى الموظفين الجدد باإلشراف وتقديم المالح ات خالل هذه الفترة.

 تقويم األداء ما المحاف ة على أن مة تقويم األداء وتطويرها .حيو يجب إجراء تقويم روتيني على المتطلبات المهنية لضـمان تـوافر الكفـاءة
والقدرة الضرورية لتلبية احتياجات العمالء.

 القدرات ،بما في ذلك الوقت المستغرق لتنفيذ المهام.

 الكفـاءة وإعـداد جـداول تطـوير مهنـي مناسـبة .حيـو يجـب أن يـتم التـدريب المسـتمر لجميـا مسـتويات أفـراد المكتـب ،وتـوفير مـوارد التـدريب

الالزمة والمساعدة في تمكين األفراد من تطوير الكفاءة والقدرات المطلوبة والمحاف ة عليها .حيو ُيمكن تطوير الكفاءة من خالل عدة طرق،
بما في ذلك ( التعليم المهني /التطوير المهني المستمر ،بما في ذلـك التـدريب /الخبـرة الميدانيـة  /االرشـاد بمعرفـة مـوظفين أكثـر خبـرة ،علـى
سبيل المثال أعضاء رخرين في فريق االرتباط (التدريب على رأس العمل) /تعليم االستقاللية للعاملين الذين يلزم عليهم أن يكونوا مستقلين).



التطوير الوظيفي .حيو تتولى لجنة الرقابة النوعية أو من تفوضه من أعضائها بالتنسيق – ان تطلب األمر -مـا الشـئون االداريـة (مسـئولى
الموارد البشرية) متابعة ما يتعلق بالتطور المهنى المستمر .

 تطوير وتقديم التدريب التوجيهي.
 التر يات.

 التعويضات.

 تقدير احتياجات العاملين .حيو يجب أن يتم مراعاة ضغوط العمل ،ومدى توفر الوقت المتاا لدى كل مـن الشـركاء المسـ ولين عـن االرتبـاط
والموظفين الفنييين الموكل اليهم تنفيذ االرتباط  ،وذلك لتمكين ه الء األفراد من الحصول على الوقت الكافي للوفاء بمس ولياتهم علـى النحـو

المالئم .ويجب ان يتم تكليف الشركاء والموظفين المناسبين)منفردين أو مجتمعين( لكل إرتباط  ،حيو يخط الشريك المس ول عن اإلرتباط
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ويتحمل مس ولية تكليف فريق اإلرتباط الذى يتمتا بالقدرات والكفاءات الالزمة إلكمال اإلرتباط ووفقاً للمعايير المهنية ومتطلبـات الـوارردة فـى

دليل الرقابة النوعية .ويجب أن يراعى الشريك المس ول عن اإلرتباط تخطي فرى التعلم ما بين الموظفين المبتدئين والكبار لتوجيه عملية
تطوير الكادر الوظيفي األقل خبرة .كما يجب إبالغ إدارة العميل واألطـراف األخـرى المسـ ولة عـن حوكمـة المنشـأة وذلـك لتحديـد هويـة ودور

الشريك المس ول عن اإلرتباط.

 المحاف ة على ملفات الموظفين) بما في ذلك اإلصدارات السنوية لالستقاللية وإقرار السرية وتقارير التطوير المهني المستمر(.
 تحديد تغييرات السياسة المطلوبة الناتجة عن أن مة العمل والتعليمات وأن تبقى منافسة في سوق العمل.

 13-5أداء اإلرتباط )بما في ذلك :فحص رقابة جودة اإلرتباط(.

 إن سياسـة المكتـب تتمثـل فـى انـه يجـب التـزام المكتـب ومنسـوبيه بالسياسـات واإلجـراءات المدرجـة فـى دليـل الرقابـة النوعيـة الخاصـة بـأداء اإلرتبـاط

لتـوفير تأكيـد معقـول بـأن اإلرتباطـات تـم تنفيـذها طبقـاً للمعـايير المهنيـة والمتطلبـات الن اميـة والتن يميـة ،وأن المكتـب أو الشـريك المسـ ول عـن
اإلرتباط يصدر تقارير مناسبة بحسب ال روف .وذلك بناء على المتطلبات الن امية والمهنية .

 ويجـب علـى منسـوبى المكتـب (شـركائه والمـوظفين خاصـة الفنيـين) أن يقومـوا بعمليـات التخطـي واإلشـراف وفحـص اإلرتباطـات وعمـل التقـارير
الخاصة بها المالئمة لل روف .وعند تنفيذ أي إرتباط ينبغي على الشريك المس ول عن االرتباط والموظفين مراعاة األمور التالية:
 متابعة سياسات التخطي واإلشراف والفحص الخاصة بالمكتب واإللتزام بها.

 استخدام نماذج المكتب) وتعديل ما يلزم بالتنسيق ما لجنة الرقابة النوعية أو من تفوضه من أعضائها( إلعداد الملفات والتوثيق والم ارسـلة،
وكذلك برامجها وأدوات البحو وإجراءات التو يا واإلصدار المناسبة لإلرتباط.

 اتباع واإللتزام بالسياسات األخال ية للمهنة وللمكتب.

 تنفيذ األعمال وفقاً للمعايير المهنية ومعايير المكتب بمستوى الرعاية واإلهتمام الالزم.

___________________________________________________________________________________________________

تقرير الشفافية 2021

- 25 -

شركة أسامة عبدهللا الخريجى وشريكه محاسبون قانونيون

 توثيق األعمال والتحليالت واإلستشارات واإلستنتاجات بشكل كاف ومناسب.

 إنهاء األعمال بموضوعية واستقاللية مناسبة ،على أساس فعال وفي الوقت المناسب ،وتوثيق العمل بطريقة من مة ومنهجية وكاملة وبشكل
مقروء.

 التأكـد مـن أن جميـا أوراق العمـل ووثـائق الملـ

والمـذكرات تـم تهميشـها وفهرسـتها وتوثيقهـا وتاريخهـا مـا طلـب المشـورة للقضـايا الصـعبة أو

المثيرة للجدل.

 التأكد من تحديد وتوثيق خطابات العميل واإلق اررات والمراجعات والمس وليات بشكل واضح.

 التأكد من أن تقرير اإلرتباطات تعكس العمل المنفذ واألهداف المعنية منه ،وبأنه قد صدر بعد انتهاء العمل الميداني بفترة قصيرة جداً.
 والشكل التالى يوضح مدخل عمليه المراجعه بصفة عامة وتحت كل مكون منـه توجـد العديـد مـن النمـاذج واوراق العمـل التـى يجـب االسترشـاد بهـا
عند تنفيذ ارتباط المراجعه :

ااختبارات الرقابة الداخلية وقياس خطر الرقابة

قبول العميل

تخطيط عملية المراجعة

الرأى

تفهم الرقابة الداخلية وقياس
خطر الرقابة

أداء اختبارات التحقق

استكمال أعمال المراجعة
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 13-6المتابعة.

 إن سياسة المكتب تتمثل فى انه يجب التزام المكتب ومنسوبيه بالسياسات واإلجراءات المدرجة فى دليل الرقابة النوعية الخاصـة بمتابعـة إجـراءات

وسياسات المكتب ذات العالقة بن ام الرقابة النوعية للجودة بما في ذلك متابعة برنامج المكتب (خطة المتابعه والفحص الدورى)  ،واإلش ارف على

اإلجـراءات ،وتقريـر المسـ ول عـن المتابعـة ،ومواجهـة والـتخلص مـن أوجـه القصـور ،واالسـتجابة للشـكاوى واإلدعـاءات .وذلـك بنـاء علـى المتطلبـات
الن امية والمهنية .

 إن سياسـات وإجـراءات الرقابـة النوعيـة للجـودة جـزءاً رئيسـيا مـن ن ـام الرقابـة الداخليـة فـي المكتـب ،وتتضـمن المتابعـة لسياسـات وإجـراءات الرقابـة
النوعية للجودة بشكل رئيسي ما يلى:
 فهم ن ام الرقابة النوعية للجودة

 تحديد ما إذا كان ن ام الرقابة هذا يعمل بفاعلية ومدى فاعليته وذلك من خالل :
◄ إجراء مقابالت شخصية

◄ وإجراءات التحقق من موثو ية تدابير الرقابة وفحص ملفات اإلرتباط على أساس دوري عن ارتباط واحـد مكتمـل علـى األقـل لكـل شـريك
مس ول عن ارتباط.

◄ وفحص ملفات الوثائق األخرى ذات الصلة بعمل ن ـام الرقابـة النوعيـة للجـودة) علـى سـبيل المثـال :سـجالت التـدريب والتطـوير المهنـي
المستمر وإفادات االستقاللية(

عن نقاط ضع

أو إذا تغيرت المعايير والممارسات المهنية.

 وضا توصيات لتحسين الن ام وخاص ًة إذا تم الكش
 إبالغ الشـركاء المسـ ولين عـن االرتبـاط ذات الصـلة وغيـرهم مـن المـوظفين المعنيـين المناسـبين بأوجـه القصـور التـي تمـت مالح تهـا نتيجـة
آللية المتابعة ،والتوصيات للتصرف التصحيحي المناسب.
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 وعند تنفيذ ما سبق أعاله يجب أن يراعى تقييم ما يلى:

 درجة االلتزام بسياسات وإجراءات ن ام الرقابة النوعية للجودة في المكتب.
 درجة االلتزام بالمعايير المهنية والمتطلبات الن امية والتن يمية.
 مدى مالءمة وكفاية سياسات وإجراءات الرقابة النوعية للجودة.

 حداثة واتساق سياسات وإجراءات المكتب ما التطورات في المهنة.
 تأكيـد موقـ

ثقافـة قواعـد سـلوك ورداا المهنـة فـي المكتـب) بمـا فـي ذلـك الـدليل الـذي ي كـد بـأن هنـاك مصـادقة مكتوبـة بـااللتزام بالسياسـات

واإلجراءات ذات العالقة باالستقاللية(.

 مدى فعالية التعليم المهني واألنشطة المتطورة.
 مدى مالئمة المواد اإلرشادية والمصادر الفنية المتوفرة.
 عمليات الفحص الداخلي لملفات اإلرتباط في المكتب.

 محتوى وتوقيت وفعالية االتصاالت بأعضاء المكتب فيما يتعلق بقضايا الرقابـة النوعيـة للجـودة) بمـا فـي ذلـك المعلومـات ذات العالقـة بنقـاط
الضـع

تقييمات.

فـي الن ـام والتـي تـم تحديـدها ،وعـن أي إجـراءات تصـحيحية ينبغـي إتخاذهـا ،وكـذلك التطـورات المقترحـة علـى الن ـام نتيجـة ألي

 تحديد درجة فاعليـة المتابعـة فـور اسـتكمال عمليـة اإلرتبـاط)علـى سـبيل المثـال :التعـديالت الضـرورية التـي تـم القيـام بهـا فـي الوقـت المناسـب
بحسب مقتضى الحال(.

 إن جميـا الشـركاء والمـوظفين مـن جميـا المسـتويات مسـئولين عـن تنفيـذ وكـذلك متابعـة رقابـة الجـودة والمعـايير المهنيـة واالخال يـة والمعـايير التـي
تخص المكتب  ،حيو تتداخل هذه الرقابة في جميا جوانب العمل المهني ،وتكـون هـذه الرقابـة مالزمـة او متأصـله لكـل جانـب مـن جوانـب العمـل
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المهنـي ،ويتحمـل الشـركاء والمـوظفين ،الـذين هـم فـي موضـا يمكـنهم مـن إتخـاذ القـ اررات أو اإلشـراف علـى أعمـال الغيـر ،المسـتوى االعلـى مـن

المس ولية.

 ويتم نشر الوعى بن ام رقابة الجودة والمتابعه له من خالل العديد من االليات منها ما يلى (او الية اخرى يتم ابتكارها):
 التعليم الداخلي والخارجي وبرامج التدريب.

 المتطلبات التي يجب على الشركاء والموظفين معرفتها وفهمها وتنفيذ سياسات وإجراءات المكتب على عمليات فحص اإلرتباطات ،وعمليات
فحص الرقابة النوعية للجودة وموافقات الشركاء المس ولين عن اإلرتباطات.

 التعليمات إلى جميا الشركاء والموظفين بضرورة تقديم النصـح المناسـب إلـى كبـار المـوظفين فـي المكتـب عنـد مالح ـتهم مخالفـات كبيـرة أو
حتى عند مالح تهم مخالفات صغيرة ولكن متكررة لسياسات أو برتوكوالت المكتب.

 عند إجراء تقويم للنطاق وعمليات الفحص الدوري للممارسة التي تنفذها الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.
 التعليمات التى ترسل عبر البريد االلكترونى عبر لجنة الرقابة النوعية أو من تفوضه من أعضائها
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 )14بيانات عن الزماالت والشهادات المهنية الحاصل عليها منسوبى المكتب من المحاسبين القانونيين
العدد

بيان الشهادة او الزمالة المهنية
زمالة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

3

زمالة المعهد األمريكي للمحاسبين ()CPA

2

زمالة جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية

9

دبلومة Ifrs

8

زمالة المراجا الداخلي المعتمد ()CIA

1

زمالة مدقق ن م المعلومات المعتمد ()CISA

1

شهادة المحاسب االدارى المعتمد ()CMA

1

شهادة معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام ()IPSAS

5
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 )15بيانات عن المدراء وكبار التنفيذيين
االسم

المسمى الوظيفي

الجنسية

طارق عبد الهادى قوطه

مصرى

المستشار الفنى

سعودى

مدير الزكاة والضريبة

وائل محمد شرف الدين

مصري

مدير قطاع المراجعه

محمد حنفي عبدالرحمن

مصري

مدير مراجعه رئيسى

ياسر فهمي خطاا

مصري

مدير مراجعه رئيسى

خالد سيد بالل

سوداني

مدير مراجعه

عالء محمد عبدالحميد عامر

مصري

مدير مراجعه

عمـرو محمــد عتاب ــي

مصري

مدير مراجعه

أحمد مصطفى محمد

مصري

مدير مراجعه

عمر إبراهيم دسـوقي

مصري

مدير مراجعه

أشرف السـيد علــي

مصري

مدير مراجعه

أحمد محمـد التهامي

مصري

مدير مراجعه

أحمد فتحى

مصري

مدير االستشارات المالية

د .أشرف مرسى

___________________________________________________________________________________________________

تقرير الشفافية 2021

- 31 -

شركة أسامة عبدهللا الخريجى وشريكه محاسبون قانونيون

 )16عمالء المكتب لعمليات المراجعة للمنشآت الخاضعة إلشراف هيئة السوق المالية خالل السنة المالية ( 2021القوائم المالية للسنة المالية المنتهية فى
2020/12/31م)

عمالء مكتب المحاسبة من المنشآت
الخاضعة إلشراف الهيئة

السنة المالية

محل المراجعة

العنوان

الشكل النظامي

شركة تصنيا مواد التعبئة والتغليف

2020-12-31م الرياض

شركة مجموعة النفيعي لالستثمار

2020-12-31م جدة

مساهمه مقفله

شركة االول كابيتال

2020-12-31م جدة

مساهمه مقفله

صندوق األول لألسهم السعودية
صندوق األول للدخل الدوري

صندوق مرابحات األول بالريال السعودي
صندوق فرى األول العقاري

صندوق األول للدخل العقاري 1
صندوق فلل الراكة العقاري

صندوق األول للملكية الخاصة 1
صندوق األول للعقار األمريكي

اسامه عبدهللا الخريجي
اسامه عبدهللا الخريجي

صندوق إستثماري عام

2020-12-31م جدة

صندوق إستثماري خاى

2020-12-31م جدة

صندوق إستثماري خاى

2020-12-31م جدة

صندوق إستثماري خاى

2020-12-31م جدة

صندوق إستثماري خاى

2020-12-31م جدة

صندوق إستثماري خاى

2020-12-31م جدة

المحاسبة (2021/08/31 - 2019/09/01م)

مساهمه

صندوق إستثماري عام

2020-12-31م جدة

المراجعرة لهرا خرالل السرنة الماليرة السرابقة لمكترب

اسامه عبدهللا الخريجي

صندوق إستثماري عام

2020-12-31م جدة

المحاسب القانوني المسرجل الرذي مرار

عمليرات

اسامه عبدهللا الخريجي
اسامه عبدهللا الخريجي
اسامه عبدهللا الخريجي
اسامه عبدهللا الخريجي
اسامه عبدهللا الخريجي
اسامه عبدهللا الخريجي
اسامه عبدهللا الخريجي
اسامه عبدهللا الخريجي
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صندوق األول للطاقة

2020-12-31م جدة

صندوق إستثماري خاى

صندوق إتقان للمرابحات والصكوك

2020-12-31م جدة

صندوق إستثماري عام

صندوق األول للمتاجرة بالدوالر األمريكي 2020-12-31م جدة
صندوق إتقان كابيتال متعدد األصول للنمو 2020-12-31م جدة

صندوق إتقان كابيتال لألسهم السعودية

صندوق ريف ( )1العقاري للدخل
صندوق ريف ( )2العقاري للدخل
صندوق ريف ( )3العقاري للدخل
صندوق مزايا للمرابحات

صندوق الشامل لألسهم

صندوق تشارك

صندوق بيتك للسيولة

2020-12-31م جدة
2020-12-31م جدة
2020-12-31م جدة
2020-12-31م جدة
2020-10-26م جدة
2020-12-31م جدة
2020-12-31م جدة
2020-12-31م الرياض

اسامه عبدهللا الخريجي

صندوق إستثماري خاى

اسامه عبدهللا الخريجي
اسامه عبدهللا الخريجي

صندوق إستثماري خاى

اسامه عبدهللا الخريجي

صندوق إستثماري عام

اسامه عبدهللا الخريجي

صندوق إستثماري خاى

اسامه عبدهللا الخريجي

صندوق إستثماري خاى

اسامه عبدهللا الخريجي

صندوق إستثماري خاى

اسامه عبدهللا الخريجي

صندوق إستثماري عام

اسامه عبدهللا الخريجي

صندوق إستثماري عام

اسامه عبدهللا الخريجي

صندوق إستثماري خاى

اسامه عبدهللا الخريجي

صندوق إستثماري عام

اسامه عبدهللا الخريجي

وق بلغ ع ساعات الع ل لهذه الع ليات  3623ساعة ع ل نها  207ساعة ع ل للشدير بنسبة %6
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 )17عدد ساعات التعليم المهني المستمر للشركاء ومدراء المراجعة والمدراء التنفيذيين المرتببين بعمليات المراجعة في المكتب خالل السنة المالية 2021م:
االسم

الجنسية

المسمى الوظيفي

تحليل ساعات التعليم المهنى المستمر

عدد

الساعات تدريب خارجى

تدريب داخلى

القراءه العامه

المرتببه بالمهنه

أخرى

أسامه عبدهللا الخريجي

سعودي

رئيس

132

60

ال يوجد

72

ال يوجد

محمد سعيد عبدهللا بالعمش

سعودي

شريك

216

131

ال يوجد

85

ال يوجد

وائل محمد شرف الدين

مصري

مدير قطاع المراجعه

111

10

ال يوجد

99

2

محمد حنفي عبدالرحمن

مصري

مدير مراجعه رئيسى

103

10

ال يوجد

93

ال يوجد

ياسر فهمي خطاا

مصري

مدير مراجعه رئيسى

79

10

ال يوجد

69

ال يوجد

خالد سيد بالل

سوداني

مدير مراجعه

89

12

ال يوجد

77

ال يوجد

عالء محمد عبدالحميد عامر

مصري

مدير مراجعه

121

10

ال يوجد

61

50

عمـرو محمــد عتاب ــي

مصري

مدير مراجعه

107

18

ال يوجد

74

15

أحمد مصطفى محمد

مصري

مدير مراجعه

75

10

ال يوجد

65

ال يوجد

عمر إبراهيم دسـوقي

مصري

مدير مراجعه

78

10

ال يوجد

68

ال يوجد

أشرف السـيد علــي

مصري

مدير مراجعه

79

10

ال يوجد

69

ال يوجد

أحمد محمـد التهامي

مصري

مدير مراجعه

77

10

ال يوجد

67

ال يوجد
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 )18بيان بتفاصيل أي دعوى قضائية أو مبالبة (بما في ذلك أي دعوى قائمة أو مهدد بإقامتها) أو أي تحقيق جار يمكن أن يؤثر تأثي ار جوهريا في أعمال
مكتب المحاسبة أو أي من الشركاء أو المدراء التنفيذيين أو مدراء المراجعة لديه خالل السنة المالية السابقة.
اسم المدعي

تفاصيل القضية

اسم المدعى عليه

تاريخ رفع القضية

 توجــد قضــية تعــويل عــن ضــرر من ــورة أمــام المحكمــة العامــة (الــدائرة الحقو يــة شـ ـ ـ ـ ــركة فيرنـ ـ ـ ـ ــر فـ ـ ـ ـ ــوس فرع شركة أسامة عبد هللا  1441/6/17هالرابعة والثالثون) بمدينـة الريـاض ألحـد العمـالء القـدامى ( شـركة فيرنرفـوس ) لفـرع معماريون ومهندسون
شركتنا بالرياض عن زعمه لتعرضه لضـرر فـي تمثيلـه أمـام مصـلحة الزكـاة والـدخل

الخريجي وشريكه

عــن الفت ـرة مــن 1996م وحتــى 2001م أى بعــد ال ـرب النهــائى عليــه والــذى تــم فــى

عام 1425هـ أى بعد حوالى  15عام.

 حيو تم رفا القضية علينا بتاريخ  1440/11/21ه ـ وقـد تـم الشـطب والحفـ

بتاريخ 1441/4/7هـ لتغيب المدعية عن حضور الجلسات ثم تـم اعـادة قبولهـا

مــن جديــد وأحالتهــا الــدائرة إلــى قســم الخب ـراء بتــاريخ  1441/11/3هـ ـ الموافــق
2020/6/24م .وقمنا باالعتراض على ذلك التحويل.

___________________________________________________________________________________________________

تقرير الشفافية 2021

- 35 -

شركة أسامة عبدهللا الخريجى وشريكه محاسبون قانونيون

 تــم رفــا شــكوى للمجلــس األعلــى للقضــاء رقــم  56799وتــاريخ 23/04/1442
ألعت ارضــنا علــى تحويــل القضــية الــي هيئــة الخبـراء ن ـ ار لــنص مـواد ن ــام و ازرة
التجارة وهيئة المحاسبين على أن أقصى مدة لالحتفاظ بالمستندات  10سنوات

 -بترراريخ 1443/4/10هررر الموافررق 2021/11/15م صرردر تقريررر الخبيررر (شررركة

امبرررو محاسرربون ومراجعررون قررانونيون) والررذى تضررمن فررى كررل النقرراط التررى يررتم
االدعرراء علينررا بهررا أنرره ال يمكنرره تأئيررد أيررة مسررئوولية تجرراه المرردعى عليرره عررن

ا ضرار سواء بالتعدى أو التفريط (فيما عدا نقبرة واحردة اشرار فيهرا ان المردعي

هو المسئول عن الضرر الذى وقع عليه)

 -وحتى تاريخه لم يصدر قرار او حكم من الدائرة ناظرة القضية
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 )19بيان بق اررات اإليقاف والشبب واللوم واإلنذار الصادرة بمقتضى نظام المحاسبين القانونيين وأي عقوبة أو جزاء أو تدبير احترازي أو قيد احتياطي
مفروض على مكتب المحاسبة أو المحاسبين القانونيين العاملين لديه من الهيئة أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية لديه خالل السنة المالية

السابقة

اسم الشخص الصادر

تفاصيل القرار

بحقة القرار
اليوجد

اليوجد

تاريخ القرار
اليوجد
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 )20معلومات عن آخر عملية تقصي داخلي لنظام الرقابة النوعية في مكتب المحاسبة
التاريخ

اسماء الفريق

المسمى الوظيفي

مقر
العمل

عمليررررررة تقصررررررى علررررررى وائل محمد شرف الدين

مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدير قطـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاع جده

المنتهررررررررررررى فررررررررررررى 31

لجن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة الرقاب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

اعمررررررررررررررال الموسررررررررررررررم

زمالة هيئات مهنية
السعودية
ال يوجد

اخرى


ا مريكررررررررررررررري

المراجع ـ ـ ـ ــة وعض ـ ـ ـ ــو

مهنية

30

()CPA



أخرى

ال
يوجد

للمحاسررررررررربين
جمعيرررررررررررررررررررررة
المررررررررررررراجعين

النوعية المفوض

أ سررررررررررررررررربس 2021م

المعهرررررررررررررررررررررد

سنوات الخبرة

ترخيص مزاولة المهنة
تاريخ
تاريخ
الرقم
االنتهاء
االصدار

والمحاسرررررربين

ويررررررتم تنفيررررررذها خررررررالل

المصرية

الفتررررررررررررررررة مرررررررررررررررن 26

ديسررررمبر 2021م الرررررى
نهاية يناير 2022م
ئما سبق اعاله

محمد حنفي عبدالرحمن

ئما سبق اعاله

ياسر فهمي خباب

مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدير مراجعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة جده
رئيس ـ ـ ـ ـ ـ ــى وعضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو

ال يوجد



المعهرررررررررررررررررررررد
ا مريكررررررررررررررري

20

للمحاسررررررررربين
()CPA

لجن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة الرقاب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة



ال

يوجد

جمعيرررررررررررررررررررررة
المررررررررررررراجعين

النوعية

والمحاسرررررربين
المصرية

مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدير مراجعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة جده
رئيس ـ ـ ـ ـ ـ ــى وعضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو
لجن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة الرقاب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

ال يوجد



جمعيرررررررررررررررررررررة
المررررررررررررراجعين
والمحاسرررررربين
المصرية

29

ال

يوجد

النوعية
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 )21نتائب آخر عملية تقصي داخلي لنظام الرقابة النوعية في مكتب المحاسبة واالجراءات المتخذة من قبل المكتب حيال هذه النتائب
التاريخ

النتائج

اإلجراءات المتخذة

عمليرررة تقصررررى علررررى لم يتم االنتهاء ن الفحص الص اد النتائج الخاصة به (الفحص على اع ال ال وسم ال نتهرى فرى  31لم يتم االنتهاء ن الفحص الص اد النتائج
الخاصة به واتخاذ اجداءات بشأنها (الفحص
اعمرررررررررررال الموسرررررررررررم أغسطس 2021م)
على اع ال ال وسم ال نتهى فى  31أغسطس
المنتهررررررررى فررررررررى 31
2021م)

أ سرررررررررربس 2021م

ويررررتم تنفيررررذها خررررالل
الفترررررررررررررة مررررررررررررن 26

ديسررررررررررررررمبر 2021م

الرررررررى نهايرررررررة ينررررررراير

2022م
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 )22أهم المعلومات المالية عن المكتب:
المبلغ بالريال السعودى

بيان

18,574,964

اجمالى ايرادات المكتب

تتمثل فيما يلى :
إجمالي اإليرادات من عمليات المراجعة للمنشآت الخاضعة إلشراف هيئة السوق المالية

إجمالي اإليرادات من العمليات األخرى للمنشآت الخاضعة إلشراف هيئة السوق المالية التي نفذ لها مكتب

691,050
60,000

المحاسبة المسجل عمليات المراجعة

إجمالي اإليرادات من العمليات األخرى للمنشآت الخاضعة إلشراف هيئة السوق المالية التي لم ينفذ لها 80,930
مكتب المحاسبة المسجل عمليات المراجعة

إجمالي اإليرادات من عمليات المراجعة لغير المنشآت الخاضعة إلشراف هيئة السوق المالية
إجمالي اإليرادات من العمليات األخرى لغير المنشآت الخاضعة إلشراف هيئة السوق المالية

8,169,435
9,573,549
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