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كلمة الشركاء

النزاهة هي جوهر كل ما نقوم به

لالستشاراتالمتحدونالمحاسبونلشركة2021للعامالشفافيةتقريراصداريسرنا

.المهنية

الثالثةالمادةلمتطلباتوفقا  صادر2021سبتمبر30فيالمنتهيةللسنةالتقريرهذاان

.لماليةاالسوقهيئةإلشرافالخاضعةالمنشآتحساباتمراجعيتسجيلقواعدمنعشرة

لمستدامةاالمراجعةجودةتعزيزفيلدورهاوذلكعملنافيالشفافيةهواألساسيهدفناان

.دينالالمعنيينكافةمعحساباتكمراجعياستقالليتناعلىوالحفاظالمخاطروإدارة

اساسانهاكمااأولوياتنقمةألنهاعاليةبجودةخدماتناتقديمفيباالستمرارُملتزمونونحن

طويرتشأنهامنالتياألدواتفياالستثمارعلىنركزأنناكماالعامةالمصلحةلخدمة

.بهانقومالتيالمراجعةارتباطاتفيالثقةوتعزيزالعمل،فرقأفضلوتكوينأعمالنا،

تستندقويةاتعالقبناءفيتساعد،شركتنافي.المتغيرةالسوقالحتياجاتاالستجابةإن

.ميزنايالذيالقويالتعاونيأسلوبناانكما.لعمالئناأهميةأكثرهولماعميقفهمعلى

بادلتخاللمن.السوقحاجاتوتطلعاتاستراتيجياتلفهمجاهدينسعيناعلىيؤكد

.لديناالمتخصصينمعظمورؤىاألفكار

السعوديةالعربيةالمملكةفيالماليةالسوقهيئةلوائحفيالواردةالشفافيةأهدافنتبنىإننا

نشرةالهيئإلشرافالخاضعةالمنشآتحساباتمراجعيمنتتطلبوالتي،"(الهيئة)"

.سنويبشكلشفافيةتقرير

القيمترسيخفياوطريقتنلدينا،الداخليةالجودةرقابةنظامعلىأكبربشكلالتعرفيمكنكم

فحصعملياتفيومنهجناالفحص،وإجراءاتالمراجعة،ارتباطاتأداءوكيفيةالمهنية،

.قبلنامنالمتبعةاالستقالليةوممارساتالمراجعة،جودة

الشركاء
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4

RSM Legal
LLP

الشريك المدير

محمد بن فرحان بن نادر

إدارة المخاطر والجودة

كمران نسيم

رعبد الحميد محي الدين ناظ/األستاذ

الشريك المدير

عبد القادر بانقا/ الدكتور

الشريك المدير

عبد الحميد محي ناظر

الموارد البشرية

منال الخثالن

M

خدمات الزكاة والدخل

خدمات التدقيق

مدراء تنفيذيين

خدمات االستشارات

محمد حماد

خدمات الزكاة والضريبة

محمود ريان

الماليةالشؤون

جاد علي

م 2021–م 2020الهيكل التنظيمي 

رقمتجاريسجلبموجبنشاطهاتمارسمهنية،محدودةمسوؤليةذاتشركةهي،المهنيةلالستشاراتالمتحدونالمحاسبونشركة

.والخبرالرياضمنكل  فيمكاتبولديهاجدةفيللشركةالرئيسيالمركزيقع.هــ29/6/1433بتاريخصادر4030228773

والشريكنادربنفرحانبنمحمدوالشريكبانقاالدكتورعبدالقادرمنكلفيهاالشركاءوكان29/6/1433بتاريخالشركةتأسست

منحولهابتللشركةالنظاميالشكلتعديلالىباإلضافةالشركة،فيالشركاءبينالتخارجتم2021سبتمبرشهروخالل.ناظرعبدالحميد

"شركاهوبانقاالقادرعبدالدكتورشركة"منالشركةاسملتعديلإضافة.محدودةمسؤوليةذاتمهنيةشركةإلىتضامنيةمهنيةشركة

."المهنيةلالستشاراتالمتحدونالمحاسبون"شركةليصبح

وملخصاللجانهذهأهدافعلىاالطالعويمكنوالشركاءاالدارةمنمنبثقةلجانعدةللشركةالتنظيميالهيكليشملكما
.التقريرمنللشركةاليوميةاالدارةملخصضمنأعمالها

2021تقرير الشفافية 

مكاتبنا والشركاء –الهيكل التنظيم 

الشؤون المالية واإلدارية

عبد العزيز اسعد

اللجنة االستشارية

خدمات ضريبة القيمة 

المضافة

تسعير المعامالت

استشارات ادارية

قاستشارات المخاطر والتدقي

الداخلي

خدمات االسناد
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المديرين وكبار التنفيذيين

5

المسمى الوظيفي  االسم  المسمى الوظيفي االسم

مدير تنفيذي رئيسي            بانقا النقر محمد                               مدير تدقيق  محمد كامران رضا

مدير تشغيلي           سلطان احمد عبدهللا طالب                             مدير تدقيق  عدعبدالعزيز نعمان عبدالعزيز اس

مدير تنفيذي رئيسي           جالل حسن علي                                مدير تدقيق  صائل عبدالرحيم عياد

مدير تنفيذي رئيسي           يوسف محمد انوار                             مدير تدقيق  عمرو الخموس

لطفي                              مدير تدقيق مدير تنفيذي رئيسي         عمرو نجوات محمد حماد

مدير تنفيذي                 إبراهيم أبو عابد                                  مدير تدقيق  فارس الروسان

تدقيق مدير تنفيذي                 احمد محمد سمهوري                            مدير
عالء بسام عبدهللا جابر

مدير تنفيذي                عبدهللا جرادات                                    مدير تدقيق  وليد مرعي

الشخشير                         مدير تدقيق مدير تنفيذي              رغيد عبد المنعم
عقيل احمد خليل

االمام                         مدير تدقيق مدير تنفيذي               عبد الرحمن عثمان
عبد الرحمن األمين أحمد

مدير تنفيذي 
مصطفى محمد مكي

مساعد مدير تنفيذي  محمد صادق الصوص

مساعد مدير تنفيذي 
محمد ضرار عبدالرحيم

مساعد مدير تنفيذي ابراهيم سعيد السعافيين

مدير تدقيق رئيسي

مدير تدقيق رئيسي 

مصطفى عبد الحميد

مصطفى محمد حامد علي

مدير تدقيق رئيسي حسام احمد أبو غربية

مدير تدقيق رئيسي اسامة محمد حسين

مدير تدقيق رئيسي محمد حمود الرحمن

مدير رئيسي للجودة  إبراهيم حسان صالح



اإلداري/ الهيكل التنظيمي 

RSM Global))فيما يلي الهيكل التنظيمي اإلداري لـ  

RSM UK
Tax and

Accounting
Limited

RSM Tax and
Advisory

Services LLP

RSM
Restructuring
AdvisoryLLP

Baker Tilly
Creditor

Services LLP

Arrandco
Investments

Limited

RSM Legal
LLP

RSM RSMRSM UK
Management

Limited

Other
RSM

Companies

Employer
Services
Limited

Northern
Ireland (UK)

Limited
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2019تقرير الشفافية 

تعمل من 
مجموع 
3االيرادات مليون ريـال35.8

سعودي
الـمواقع

5

معلومات إحصائية
رئيسية عن الشركة

ةالمنطقة الشرقي

مكتب الخبر

المنطقة الوسطى

مكتب الرياض

المنطقة الغربية

مكتب جدة

أكثر من 

180

موظف 

وشريك

يعملون من 

ثالثة مناطق

تغطي 

المملكة

ا نقدم خدماتن

في كافة 

انحاء 

المملكة 
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شبكة ار اس ام العالمية

اماسارشبكةفيعضوهيالمهنيةلالستشاراتالمتحدونالمحاسبونشركةان
عةالمراجخدماتتقدممستقلةشركاتتضمعالميةشبكةأكبرسادسالعالمية،

.واالستشاراتوالضرائب

العملوطرقمنهجيةفياماسارشبكةفياالعضاءالشركاتتتشارك

.يعالجملدىوالمطبقةعليهاالمتفقالجودةمعاييرذلكفيبماالمشتركة،
موعمالئهاألعضاءالشركاتفيالشركاءيريحانالتشاركهذاشأنمنإن

وفق استكوناليهمالمحالينللعمالءوالمشورةالخدمةجودةأنيتأكدونبحيث

.العالمفيمكانكلفي،باستمرارالجودةعاليةلمعايير

التيالدولفيالشركاتأفضلبينمنهماماسارأعضاءمنالعديدان
الشركاتلدى.المتاحةالمهنيةوالخبراتالمواردأفضلولديهمبهايعملون

العالميةوالمدرجةالكبيرةالشركاتمنابتداءالعمالء،منكبيرةقاعدةاالعضاء
اضافة.والخاصالعامالقطاعينفيمالكوهايديرهاالتيالصغيرةالشركاتإلى

رةكبيوخبراتموارداماسارلدىاالعتيادية،والتأكيدالمراجعةخدماتالى

ية،الداخلالمراجعة،المخاطر،استشاراتالتعامالت،دعمالضرائب،مجالفي

.واالفالسالشركاتهيكلةإعادة

ويتمالعمالء،الىمهنيةخدماتذاتهابحدليمتدانترناشونالاماسارتقدمال

كلوالعالميةاماسارفياالعضاءالشركاتقبلمنللعمالءالخدماتتقديم
فيأعضاءليسوااالعضاءالشركاتان.ومستقلمنفصلقانونيكيانمنها

واحدعضويوجدوالالبعض،بعضهممعقانونيينشركاءأودوليةشراكة

األعضاءمنالعديدأنمنوبالرغم.آخرشخصأعمالأوخدماتعنمسؤول

يةملكاوالشركاتهذهبينمشتركةملكيةتوجدالام،اساراسميستخدمون

.ليمتدانترناشيونالاماساروبينبينها

التياألخرىالفكريةالملكيةوحقوقRSMالتجاريةوالعالمةاالسمإن

RSMملكيةهيالشبكةأعضاءيستخدمها International Association
RSM)القانونمنيليهاوما٦۰للمادةالخاضعة،(اسوسيشنانترناشونال

.زوغفيومقرهاسويسرافيالمدني

2021تقرير الشفافية 

متطلبات الشركات األعضاء

جراءات توافق الشركات االعضاء في شبكة ار اس ام على اتباع السياسات واإل

:التالية والتوافق معها كشرط للعضوية

.سياسات وإجراءات ضمان جودة المراجعة لدى ار اس ام•

.دليل ار اس ام للمراجعة ومنهجيتها•

.  سياسات ار اس ام ألخالقيات المهنة واالستقاللية•

المهنيالتعليموسياساتالتأكيدلخدماتاماسارفيالتدريبيةالدورات•

.المستمر
.سياسات وارشادات برنامج فحص الشركات األعضاء في ار اس ام•

الهيكل القانوني والملكية

RSMليمتدانترناشيونالاماسارشركة International Limitedشركةهي

مكتبهاوعنوان(٤۰٤۰٥٩٨رقمشركة)وويلزانجلترافيومسجلةمحدودة

EC4N،لندن،كانونشارع،٥۰هوالمسجل 6JJ.التمويل

قبلمنونالانترناشاماسارشبكةشركاتبينالتنسيقتكلفةتمويلويتم
العالميةاماسارإدارةمجلسيعتمدعام،كلفي.االعضاءالشركات

رسومعلىكبيربشكلتعتمدالموازنةإيراداتوكل.القادمةالسنةموازنة

لكلالعضويةرسومان.األعضاءالشركاتتدفعهاالتيالسنويةالعضوية

االعتبارفيتأخذالتيالمعتمدةالتمويللمعادلةوفقااحتسابهايتمعضوشركة

يصافومستوىاألعضاءالشركاتإيراداتذلكفيبماالعواملمنعدد ا

.االحالةاعمالاتعاب

اإلدارة والحوكمة

اساراتيجيةاسترتنفيذالىانترناشونالاماسارفيالتنظيميالهيكليهدف

اسيةاألسبالمنصاتاالعضاءالشركاتوتزويد-التركيزقوة-عالمياام
ةالتغطيعلىأيضاالهيكلويؤثر.الجودةعاليبأسلوبسويااألعماللتطوير

.لرئيسيةاالمناطقجميعفيوتمثيلهاتواجدهايضمنمماللشبكة،الجغرافية

.سياسات واجراءات ار اس ام لمكافحة الرشوة والفساد•

.سياسات ار اس ام الخاصة بأمن وسرية المعلومات•

8



مال يكرس اعضاء مجلس االدارة لدى ار اس ام في المنطقة وقتهم لتطوير االع

.  في المنطقة والعمل مع الشركات األعضاء في تلك المنطقة يوميا

:مديرين ار اس ام في المنطقة حاليا هم

افريقيا

كليف بيتي
أوروبا

شميتجريجور

منطقة الشرق األوسط 

وشمال افريقيا

بسام دحمان

آسيا والمحيط 

الهادئ

جايسون ياو

اميركا الالتينية

ايلين توركوت
أمريكا الشمالية

الاس ال يومكتب ار اس ام 
مكتب ( RSM US LLP)بي 

دولي 

ودةالتزام ار اس ام العالمية بالج

افةكمنايضامطلوبوهذاانترناشونال،اماسارلشبكةاالساسحجرهيالجودة
ولضمان.بالجودةالمتعلقةااللتزاماتمنبعددللوفاءوذلكفيهااألعضاءالشركات

اماسارشركةقامتاألعضاء،الشركاتبينثابتةومعاييرممارساتوجود

متوافقةالالعالميةوالممارساتوالسياساتالمنهجياتمنعددبتطويرانترناشونال
متخصصينقبلمنتطويرهاتموالتي،(ينطبقماحسب)الدوليةالمعاييرمع

اسارجنةلرؤيةعلىبناءالعالميالتنفيذيوالمكتباألعضاءالشركاتفيوقادة

.االنتقاليةوالتأكيدالمراجعةلخدماتالتنفيذيةام

ماتالخدنوعيةعلىداخليةفحصبإجراءاتتقومانعضوشركةكلمنيطلب

كلاءاتهاوإجرسياساتهاالىاضافةوإجراءاتها،الشبكةبسياساتوااللتزامالمقدمة
أساسىعلالفحصلعملياتعالميةرقابهعملياتانترناشونالاماسارتنظم.سنة

الدوريالفحصاظهرواذا.سنواتثالثبينهاالفترةتتجاوزأالعلىدوري،

تابعةمبفحصالقياميتمكبيرة،مخالفاتوجودالدوريةالمالحظاتأوللشركة
وجوديؤديأنيمكنكماوااللتزام،المخالفاتمعالجةفيالتقدممستوىمنللتأكد

صليماذلكفيبماالشركة،علىالجزاءاتمنعددفرضإلىكبيرةمخالفات

.انترناشونالاماسارشبكةفيالشركةعضويةالغاءالى

2021تقرير الشفافية 

مجلس إدارة ار اس ام انترناشيونال

اءإلنشالزمةومواردتحتيةبنيةلديهامؤسسةهيانترناشونالاماساران

عمالاالادارةعمليةتسهيلالىاضافةالجودة،لضمانوبرامجمشتركةمعايير

.فعالبشكلاألعضاءللشركاتاالنتقالية

اتالشركعنممثلينمنيتألفانترناشونالاماسارفيالحوكمةتنظيمان
والتي،اإلدارةأعضاءتعيينترشيحيتم.العليااإلدارةيشكلونالذيناألعضاء

المتعلقةريةاإلدابالتعييناتيقومونالذينالترشيحلجنةقبلمنعضوا ،١٢تضم
سا  رئيويعينونرئيسا  المديرونوينتخب.اإلدارةمجلسفيالشاغرةبالمناصب

الانترناشوناماساربـالخاصةالعالميةاإلستراتيجيةاإلدارةوتحدد.تنفيذيا

.بالكاملالشبكةلمصلحةوتعمل

االستراتيجياتمسؤولايضاوهو،إيتونبريانهواإلدارةمجلسرئيسان
جين.األمريكيةالمتحدةالوالياتفيبيالالاسيواماسارفيالعالمية

وتتضمنلندن،فيالعالميالتنفيذيالمكتبتقودالتيالتنفيذيالمديرهيستيفنس

الشبكةزدهارالاألجلوطويلةالقصيرةالمؤسسيةاالستراتيجياتتنفيذمسؤولياتها

.وتطويرها

العمليات االقليمية

المناطقحسبمقسمينانترناشونالاماسارفياألعضاءالشركاتإن

يتمهانالىاضافةوالبرامج،الجودةرقابةوألغراضإداريةألغراضالجغرافية

.مختلفةدولفيالمهامأداءخاللمنأودوليابينهمالتنسيق

أفريقياهيانترناشونالاماسارفيهاتتواجدالتيالرئيسيةالمناطقانوحاليا،

قالشروالشماليةوأمريكاالالتينيةوأمريكاوأوروباالهادئوالمحيطوآسيا

.أفريقياوشمالاألوسط

المحيطوآسياأفريقيا،مناطقفيالموجودةاألعضاءللشركاتاالداريالهيكلان

شكلأخذيأفريقياوشمالاألوسطالشرقومنطقةالالتينيةوأمريكاوأوروباالهادئ
يفعضوشركةلكلاإلداريينالشركاءمنمجلسكلويتألف.اإلقليميةالمجالس

.المنطقةتلك
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ار اس ام انترناشونال-اإلحصاءات الرئيسية 

أكبر شبكة من سادس

ة الشركات المستقلة لمراجع

الحسابات والضرائب 

واالستشارات في العالم

51أكثر من 

موظفألف

123في أكثر من 

دولة

860أكثر من 

حول العاممكتب

مليار دوالر أمريكي7.26

اإليرادات المجمعة للشركات االعضاء

في شبكة ار اس ام

10
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االدارة اليومية للشركة

الشريك المسؤول عن المراجعة و االلتزام

ةوالموضوعيبالنزاهةالخاصةواإلجراءاتالشركةبسياساتااللتزاميضمن•

.االخالقيةبالمعاييرااللتزاموواالستقاللية

.  ضمان التزام الشركة بقواعد مهنة المراجعة في المملكة•

ودةجمسؤوليقبلمنالشركةفيالجودةمراقبةاجراءاتتطبيقعلىاالشراف•

.الشخصيةالعملخططذلكفيبما،المراجعة

مسؤولي ضمان جودة المراجعة

.  المحافظة على جودة المراجعة في المكاتب واتخاذ االجراءات المناسبة لتحسينها•

خططذلكفيبمادعمهايتمالتيالموجودةواالجراءاتالعملياتجودةضمان•

.الشخصيالمستوىعلىالعمل

نوالموظفيوالمدراءالمسؤوليناالشخاصحولواالقتراحاتالمالحظاتتقديم•

.التقييمعمليةفيباالعتبارألخذهاوذلك

ولوياتهااتكونوسلوكياتمفاهيم،ثقافةالعمل،علىمحفزةبيئةوجودتشجيع•

.المراجعةجودةتحقيق

تبادلمنالموظفينجميعوتمكنللشركةواألخالقيةالمهنيةالمعاييرتحقيقيعزز

.الممارساتأفضل

نمالتأكدعلىالمراجعةبجودةالعنايةمسؤوليمعقربعنالمراجعةمديريعمل

.منهاوىالقصواالستفادةالمراجعةجودةتحسينفييتمثالنأثنينهدفينتحقيق

المدير التنفيذي لفرق عمل المراجعة

.  يدير عملية تحقيق االهداف المالية ويعزز كفاءة المراجعة بشكل مستمر•

.يضمن جودة العمليات واإلجراءات المطبقة ويقوم بدعمها•

.ينيقوم بدور رئيسي في ادارة أداء فرق المراجعة ويشجع على إدارة موارد الموظف•

الموظفينعجميوتمكينللشركةواألخالقيةالمهنيةبالمعاييرااللتزامعلىيشجع•

.الخبراتأفضلتبادلمن

قةمنطولكلمناطق،ثالثعلىالمراجعةعملياتتقسيمتمادارية،ألغراض

فيمراجعةاللقسمالرئيسيالتفيذيللرئيسيتبعبهاخاصتنفيذيرئيس

.الشركة
الخاصةليةالتشغيبالعملياتللقيامالمراجعةإدارةفريقبتفويضاإلدارةقامت

.وجودتهاالمراجعةوممارساتباالستراتيجية

وظيفةان.المراجعةإدارةفريقالىمباشرةيتبعااللتزام،عنالمسؤولالشريك

اءاتهاوإجرالشركةبسياساتااللتزامضمانهيااللتزامعنالمسؤولالشريك

لمراجعةابقواعدااللتزاموضمانواالستقالليةوالموضوعيةبالنزاهةالمتعلقة
االشرافعنمسؤولااللتزامعنالمسؤولالشريكانكما.المملكةفيالمتبعة

.هنةالموأخالقياتالمراجعةبمعاييروااللتزامالمراجعةمنهجيةتطبيقعلى

عةالمراجبجودةالعنايةمسؤوليبإدارةااللتزامعنالمسؤولالشريكيقوم

فيودةوالجوالفعاليةالممارساتأفضلتطبيقلضمانوذلكعليهمواالشراف
دوجوبتعزيزالمراجعةبجودةالعنايةمسؤولييقومكما.المراجعةفرقعمل

عددمعوالعملاألول،المقامفيبالمكتبالمراجعةجودةلضمانمناسبةبيئة

.تحسينهالمتابعةالمهتمةالجهاتمن

اجعةالمرموظفيمتابعةعنالمسؤولوهوتنفيذيمديريوجدمكتبكلفي
المنطقةيفالموظفينعلىمكتبكلفيالتنفيذيالمديرويشرف.يوميبشكل

مالءللعخدمةوافضلوالكفاءةالقصوىاالستفادةتحقيقلضمانوغيرهم

.واالقليميةالمحليةاالستراتيجيةاألهدافمعتماشيا

سبحالمراجعةبجودةالعنايةمسؤوليالىخاصةتدريبةدوراتاعطاءويتم

نيةالفالمراجعةخدماتوقسمالجودةضمانقسممعبالتنسيقالحاجةوعند

.أفضلشكلببمهامهمللقياممهاراتهملتحسينوالتدريبالتعليموقسمالمحلية
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اللجان واعمالها

:فيالفينةالمراجعةلجنةأهدافتتلخص

االلتزاموضمانالمستمرالتقييم•

المراجعةأعمالوفاعليةالموثوقيه•

الشركةقبلمنالمتبعةالفنيةواإلجراءاتالسياسات•

الجودةرقابةوبنظام•

:التاليةباألعمالقيامهاخاللمنوذلك

الجودةفحصألعمالالتخطيط•

سليمةأسسخاللمنللفحصالخاضعةالعملياتاختيار•

الفحصاجراءاتوتنفيذتطبيق•

الفحصمخرجاتمعوالتعاملالتصنيف•

لتحسينعملخطةووضعالفحصبمخرجاتيتعلقبماوالمناقشاتالتقارير•

الحاجةعنداألداء

الىبليةالمستقالعملوخططالنهائيةالتقاريروتقديمالفحصعمليةاكمال•

.الفنيةالمراجعةلجنةخاللمنالشركةادارة

الفنيةالمراجعةلجنة

المهنةأخالقياتلجنة

:يليبمااللجنةاهدافتتلخص

الشركةلدىالمعتمدةالمهنيةباألخالقياتااللتزامضمان•

ىلدالمعتمدةالمهنةأخالقياتتطبيقأهميةعلىالتأكيدالوقوف•

منسوبيهالدىالوعيونشرالشركة

االلتزامبمتطلباتاخاللأيالىتشيرالتيالحاالتأيعلى•

المهنةبأخالقيات

:التاليةباألعمالاللجنةوتقوم

نسوبيموتمكينالمعتمدةالعملأطربحسبالسياساتوتحديثوضع•

العالقةذاتالمعلوماتالىالرجوعمنالشركة

الجماعيةوالمراسالتالدوريةالمنشوراتخاللمنالوعينشر•

الشركةلمنسوبي

أوتملةمحمخالفاتأيعناالستشارةوطلبللتبليغقنواتتوفير•

مخالفةحاالتفياشتباه

شركةالوإدارةالعالقةذاتللجانالتقاريربتقديمالجودةضمانقسميقومكما

عملياتفقرةضمنذكرهاتموالتيالجودةضمانأعمالمخرجاتعلىبناء
.التقريرمنوالمتخصصةالجودةعاليةالمراجعة



المحاسبون المتحدون

اإلدارة

الشريك

رئيس فرق عمل المراجعة

اجتماعات فريق إدارة المراجعة

ية ان محاضر اجتماعات فريق ادارة المراجعة تشمل كافة النواحي التشغيل

:ألعمال المراجعة بما في ذلك

وضع الموازنات ومراجعة األداء المالي•

أخالقياتوسياساتوالتدريبالداخليةالموافقاتعلىوأثرهاالفنيةالمستجدات•

وغيرهاالمهنة

نتائج عمليات ضمان الجودة ومستوى التقدم في معالجة المسائل الناشئة•

هجهامنوأخذاالجباريةالدوراتعلىالموافقةتتضمنالتيالتدريببرامج•

باإلعتبار

مبادرات تطوير األعمال المناسبة•

تطوير الموظفين ومبادرات إدارة الموهوبين و  •

.توزيع الموظفين•

ساماالقمناآلخرينالموظفيندعوةويتمشهريا،المراجعةادارةفريقيجتمع

.األعماليروتطوالبشريةالمواردقسمالتدريب،قسمالجودة،ضمانوقسمالفنية،
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رئيس قسم المراجعة

التقييم من قبل فريق إدارة المراجعة

ستخدامهايتمالذيالصارمالتقييمنظاملنفسالمراجعةإدارةفريقويخضع

لشريك،اقِبلمنذاتيتقييمعلىالتقييمعمليةتشمل.الشركاءجميعلتقييم

رقفمديرمنالواردةواالقتراحاتوالمالحظاتلبعضهم،الشركاءومراجعة

عهاجميتمالتيواالقتراحاتوالمالحظاتالجودةمراجعةقسمومنالمراجعة

يةشخصعملخطةعنهينتجللتقييمرسمياجتماععقدويتم.العمالءمن

.المقبلللعامعليهامتفق
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االلتزام بالجودة

لمراجعة ان الهدف الرئيسي لشركة المحاسبون المتحدون لالستشارات المهنيه هو الحفاظ على جودة ا

وتحسينها لينتج عنه عمل مستدام ومفيد

كنولوجياتامكانياتوالحاسمة،المهنيةالقيادةعلىاعتمادناعلىقائمالتزامناان

ضمانسمقعملياتالشخصي،والتطويرالفعالالتدريبواالستثمار،المعلومات
.عةبسرللشركةالتنظيميةالجهاتمالحظاتمعوالتعاملوالتجاوبالجودة،

لرقابةلواستجابتناالداخليةالرقابةإجراءاتلتحسينباستمرارنسعىنحن

.الخارجية

راألثخاللمنالمهنيالسلوكمنمستوىأعلىتحقيقإلىالشركةتسعى

:يليلماالتراكمي

؛(عند مرحلة أداء االعمال)إجراءات رقابة الجودة الداخلية •

ضمان الجودة الداخلية عن طريق فحص العمليات والتأكد من كفاءة المدراء • 

والموظفين؛

التدريب المستمر لجميع مديري وموظفي المراجعة وابقائهم على اطالع         • 

;بالمستجدات وتقييمهم

مالحظات ومقترحات من الموظفين واألفراد المسؤولين؛ و•

.  الرقابة الخارجية للجودة من قبل الجهات التنظيمية للشركة•

الجودة ومنهجيتنا

كوسلومراسالتهابتقييمباستمرارالشركةقيامهيجداالهامةاألمورومن
االدارةتبحث.الشركةأنحاءجميعفيالجودةثقافةانتشارلضمانموظفيها

جوانبمنجانبأيوجودالىتشيردالالتأيةعنالمراجعةادارةوفريق

االلتزامبتشجيعالمهنةأخالقياتفريقيقومكماتصحيحإلىبحاجةالثقافة
المعنيفريقناعنإضافيةتفاصيلوترد.ومراقبتهاوالنزاهةباالستقاللية

.ستقالليةواالاألخالقياتقسمفيوتدريبهوإجراءاتهوسياساتهالمهنةبأخالقيات

قواعدينيبالذيالموظفيندليلعلىاالطالعوالموظفينالشركاءلجميعويمكن

عجميتغطيمعلوماتالموظفيندليلويتضمن.الشركةواخالقياتسلوك

رجوعللالداخليةالشركةشبكةعلىمتاحةوهياليوميةالعمليةالحياةجوانب

ريقةبطدائماوالموظفونالشركاءيتصرفأنتضمنوهيوقت،أيفياليها

.مهنية

2021تقرير الشفافية 
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وهذا.المراجعةمواردتخطيطأداةإلىالوصولصالحيةالمراجعةمدراءولدى

يقفرأنمنوالتأكدوتخصصاتهم،الموظفين،جميعتوفرمعرفةمنيمكنهم

.ينمعتعيينفيللعملالمناسبةوالخبراتالمهاراتلديهالمختارالتعيين

العمل الميداني

تباراتاخذلكفيبمابالمراجعةالقيامفيالتقنياتمنمتنوعةمجموعةنستخدم

علىلتشجيعايتم.المعلوماتوفحصالرقابيةالضوابطوفحصموضوعيةتحليلية

اعتمادها،يتمتقليديةطرقأيعنالنظربغضالبياناتتحليلبرنامجاستخدام

فيةكيحولإرشاداتيوفروالذيبناالخاصالحاسوبيالمراجعةبرنامجيدعمه

تبادلوالتدريبان.محددةباختباراتللقيامالبياناتتحليلبرنامجاستخدام

نمالمتميزينبدعمهاويقوممستمرةعمليةهوالمجالهذافيالجيدةالخبرات

.والمستخدمينالمدراء

، ((RSM Orb، بدأنا في تطبيق منهجية جديدة ٢۰١٩أبريل ١اعتبارا من 

فرقجعتشوثقافتناالجيدة،المراجعةفيأساسيةسمةهوالمهنيالشكممارسةان

همزمالئوافتراضاتافتراضاتهممنوالتأكدالمشورةأخذعلىالمراجعةعمل

الحلوليقوتوثالمراجعةاثناءاليهايتوصلونالتياإلستنتاجاتكذلك،وعمالئهم،
المحاسبة،المراجعة،:فيالخبراءمنواسعةمجموعة.عنهاالناشئةللمسائل

الدوامىعلمتواجدونالماليةواألدواتالتقييمالضرائب،المعلومات،تكنولوجيا

ةأدلعلىالحصولعندالضرورة،عنداليهم،اللجوءأوالمساعدةأوللتشاور

.معقدةتقنيةمسائلحولمناسبةمراجعة

ذيوالللشركةالمملوكالحاسوبيالمراجعةببرنامجمدعومةالعملمنهجيةان

بهقامالذيالموثقالمخاطرتقييمحسبلهاالمخططالمراجعةأعماليّكيف
هاعلييشتملالتيالضوابطالىاضافةالمتميز،أدائهأنورغم.العملفريق

الدولية،عةالمراجبمعاييروااللتزاماالمتثالعلىيشجعللعمل،المنظموالتدفق

كوكهملشأدلةعلىوالحصولباالحكامبالقيامالمراجعةعمللفرقيسمحأنهاال

وذاتوفعاليةتامبشكلموثقةمراجعةأعمالمنعنهينتجمماوالتأكدالمهنية

.عاليةجودة

المراجعة

قبلعملهجودةمراجعةعنمسؤولالمراجعةفريقأعضاءمنعضووكل
فردكلاعمالمراجعةتتمالمسؤول،الشريكوباستثناءذلك،إلىإضافة.انهائه

.وظيفيامنهأعلىآخرفردقبلمنالمراجعةفريقمن

بعضفيالعملفريقعنمستقلينزمالءقبلمنالعملمراجعةيطلبكما

اليعالعميليعتبرحيثعامةمصلحةوجودعندالمثال،سبيلعلىالحاالت،

المراجعةعندأومعهاألمدطويلةعالقةوجودوعندالشركة،لسمعةالمخاطر

.المراجعةعنالمسؤولالشريكعلى

لالعميفيهيعملالذيوالنشاطالعملنشاطفهمتتطلبعملنامنهجيةان
معالدائموتواصلنابالتفصيل،المطبقةالرقابيةوالضوابطبهالمتعلقةواألنظمة

رصةفويتيحالرئيسيةللتطوراتإدراكنايضمنالماليةالسنةطوالاإلدارة
.شأنهاباالجراءاتواتخاذوالتنظيميةالتقنيةالتغييراتعلىاإلدارةإلطالع

تعتمدةمراجعخطةوايجادالمراجعةاستراتيجيةتطويرفيالتبادالتهذهتساهم

والقياميليةتفصباختباراتالقيامالىيؤديممابالتفصيلالمخاطرتقييمعلى
أثناء،الضرورةعندوتعديلها،المراجعةخطةمراجعةتتم.فعالةبمراجعة

.النتائجمعالمراجعةفريقيتفاعلحيثالمراجعة

وجوددعنأومعدلمراجعةتقريراصدارقبلأيضامستقلةبمراجعةالقيامويتم
.بةمناسوخبرةكفاءةلديهمأفراددائماالمراجعةبهذهويقوم.التقريرفيانتباهلفت

لجودةاضوابطجميعتطبيقبناالخاصالحاسوبيالمراجعةبرنامجويضمنهذا

.هذه

تتمة-الجودة ومنهجيتنا 

المتحدونالمحاسبونشركةفيالمراجعةوإجراءاتسياساتتصميمتم

متطلباتبالبهانقومالتيالمراجعةعملياتالتزاملضمانالمهنيهلالستشارات

.الصلةذاتالمهنيةوالمعاييرالتنظيمية

التحليليةالمراجعةمنهجيةاستخدمنا،2021سبتمبر30فيالمنتهيةللسنة

غييراتتإلدخالباستمرارتعزيزهاتموالتيالشركةداخلالمخاطرعلىالقائمة

ردةالواواالقتراحاتللمالحظاتواالستجابةجديدةمعاييرودمجاالنظمةعلى

.الشركةفيالقراروأصحابالجودةضمانقسممن

الحصوليفيرغبونالذينوالمحتملينالحاليينعمالئنااحتياجاتتلبيوالتي

المنهجيةاعتمادسيتم.العالميينالخدماتمقدميمنجودةذاتخدماتعلى

تنتهيتيالللفتراتاماسارشركةفياألعضاءالشركاتجميعقبلمنالجديدة
وهوعديدة،سنواتاستغرقمشروعناتجهذاان.٢۰١٩ديسمبر٣١بعدأوفي

اماسارمنهجتطبيقيدعمهكأساسللمراجعةالدوليةالمعاييريستخدم

نللمحاسبيالسعوديةالهيئةمنالمساعدةالممارساتالىاضافةللمراجعة،

.امحليالتنظيميةاللوائحمتطلباتلجميعامتثالنالضمانالقانونيين

البرمجيات

التخطيط

معللتكيفكافيةمرونةتقدمفهيلمنهجيتنا،قويعملاطارلوجودنظرا

يفوالتغييراتالبياناتوتحليلاالصطناعيالذكاءمجالفيالتطورات

عيةنوفيالتحسيناتمنبالمزيدللقيامالفرصةهذهاغتنمناوقداألنظمة،

.وكفاءتهاالمراجعة
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(تتمة)االلتزام بالجودة
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الرقابة النوعية

نظام مراقبة الجودة الداخلية للشركة

داخليةثقافةاالتصالوبرامجواإلجراءاتوالسياساتالتنظيميالهيكليعزز
.اماسارفياألعضاءالشركاتجميعفيللجودة

نتائجوتحليلالداخليةالجودةبفحصالمراجعةعنالمسؤولالشريكيقومكما

.لألقسامالجودةمراقبةمبادراتفيوالمساعدةوالخارجيالداخليالفحص

سياساتلاالمتثالبمراقبةواألخالقياتاالستقاللعنالمسؤولالشريكويقوم

.األقسامجميعفيواألخالقياتاالستقالل

لرقابةالدوليةالمعاييرمتطلباتتستوفيالمطبقةواإلجراءاتالسياساتإن
.(IAASB)والتأكيدللمراجعةالدوليةالمعاييرمجلسعنالصادرةالجودة

ليمةسأساسعلىقائمةالمطبقةواإلجراءاتالسياساتهذهبأنالشركاءويؤكد

لىعالعملفيمستمرونوأنهمالعالقة،ذاتالمهنيةالمعاييرمنمستمدةألنها

.أمكنماتحسينها

شاملةمراجعةوتقصيبعمليةالقيامتموتحسينها،الجودةرقابةعملياتسياقفي

تحتتمتوقدالماضيالعامخاللبهاالشركةقامتالتيالعملياتمنلمجموعة

.العالميةاسأرشبكةمنأعضاءاشراف

ضمفرواحتياطيقيدأواحترازيتدبيرأوجزاءأوعقوبةأييوجدال*

سعوديةالالهيئةمنلديهاالعاملينالقانونيينالمحاسبينأوالشركةعلى

خالليةقضائأوتنظيميةأوإشرافيةجهةأيمنأوالقانونيينللمحاسبين
.2021سبتمبر30فيالمنتهيةالماليةالسنة

ذلكفيبما)مطالبةأوقضائيةدعوىأييوجدالأنهإلىأيضانشيركما

أثيرا  تيؤثرأنيمكنجار  تحقيقأيّ أو(بإقامتهامهددأوقائمةدعوىأيّ 

سبتمبر30فيالمنتهيةالماليةالسنةخاللالشركةأعمالعلىجوهريا  
2021.

خاللمنالمخاطرمنللتخفيفالدوامعلىيعملونالمراجعةادارةوفريقاالدارةان

.المشكالتهذهمنالحدالىالمراجعةعملياتوتهدفالمشكالت،تحديد

منيتكونبحيثشركتنافيبفاعليةونفذسليمةأسسعلىأعدالنوعيةالرقابةنظامأن

:التاليةالعناصر

الشركةفيللجودةالقياديةالمسؤوليات-

المهنةوآدابسلوكمتطلبات-

الخاصةاالرتباطاتوالعميلمعالعالقهفياالستمراروالقبولاجراءات-

البشريةالموارد-

األداءجودة-

المراقبه-

منهاجيتنا حول تطبيق المعيار الدولي الدارة

(1)الجودة 

تستثمر شركة المحاسبون المتحدون ( 1)فيما يتعلق بتطبيق المعيار الدولي الدراة الجودة 

قي و ار اس ام العالمية جنبا الى جنب مع با( ار اس ام السعودية)لألستشارات المهنية 

(. 1)جودة شركات شبكة ار اس ام العالمية في اعداد نفسها لتطبيق المعيار الدولي الدارة ال

تساعد (. 1)داخليا نحن مطالبون باالمتثال لمتطلبات تطبيق المعيار الدولي الدارة الجودة 

:ار اس ام العالمية الشركات األعضاء من خالل  ما يلي

.اجراء مكالمات تحضيرية شهرية

(. 1)تقديم إرشادات حول كيفية تطبيق المعيار الدولي الدارة الجودة 

.توفير أدوات للتوثيق

.متابعة التقدم



عمليات المراجعة عالية الجودة والمتخصصة

قسم ضمان الجودة

يضتفونظاموجودعلىتحافظالمتحدونالمحاسبونلدىالمراجعةمنهجيةان

المهاراتأصحاباألفراديكونبحيثومديرالمراجعةعنمسؤوللشريك

المراجعةبعملياتيقومونالذينهمفقطوالمدربينالمطلوبةوالخبرات

يريةالخوالجمعياتالمالسوقفيالمدرجةالكياناتيشملوذلكالمتخصصة،

عننمسؤولوالجمهور،معتتعاملالتيالكياناتمنوغيرهاالتقاعدومؤسسات

.النظامتحديثمنللتأكدشهرينكلالتفاويضقائمةبفحصالقيام

أنظمةتكونأنيجب.والموظفينالشركاءجميعمسؤوليةهيالمراجعةجودةإن

ويقوم.المراجعةجودةفيوتسهمومناسبةكافيةالداخليةالمراجعةجودةضمان

ومستقلمنفصلقسمهوالجودةضمانقسمان.الجودةضمانقسمالوظيفةبهذه

حاتواالقتراالمالحظاتوتقديمالشركةبإجراءاتااللتزامضمانعنومسؤول

.مستمربشكلالعملجودةلتحسين

تدريبالالمراجعةموظفويستكملأنيجب،تخصصيةمهامفياالنخراطوقبل

.المناسبالمتخصص
رحلةمفيالمسؤولين،األفرادعلىيجبالسياسة،بهذهااللتزاممنللتأكد

الالزمةالمهاراتعنرضاهمتأكيدمراجعة،عمليةلكلاألوليةالتخطيط

.للموظفينوالخبرات

:ويوضح قسم ضمان الجودة بأن غاية الشبكة الداخلية للشركة هي

شامل في تغطيته ونطاق عمليات الفحص؛•

ثابت في تطبيق إجراءات الفحص؛•

جاد في تحديد مجاالت التحسين؛•

في إبالغ نتائج الفحص؛ بنّاء • 

.متعاون في الترتيب إلجراء الفحص والقيام به•

الجودة والتوجيه
الذيلينالمسؤووللشركاءالمسؤولين،الشركاءلجميعإرشاديةترتيباتهناك

تكليفهمانهاءوشكعلىوالذينجديدة،تخصصيةمجاالتفييعملون

بابألسلهمضروريالتوجيهأنالمراجعةقسمرئيسيرىوالذينبالمراجعة،
منمعتمدةمجموعةمنالموجهيناختياريتم.أخرىألسبابأوبالجودةتتعلق

ادارةفريقالىدوريةتقاريرويقدمونالمناسبةالخبرةذويالمراجعةمديري

.المراجعة

الدوليالمعيارمعتتفقالجودةضمانقسمقبلمنالمطبقةالرقابةاجراءاتان

.الجودةلرقابة
عليففحصسواءالمراجعة،ملفاتومراجعةبفحصالجودةضمانقسميقوم

افةكمنالشركةبتقييمالقسميقومكمابعد،عنأوالمكاتبزيارةخاللمن

المهنيالتعليموسجالتالتدريب،وبرامجالمراجعة،دليلمثلالنواحي

لمثالداخليةالرقابةوضوابطاالخالقي،وااللتزامالتقييماتالمستمر،

.الماليةواالدارةواألنظمةاألخرىوالصالحياتالداخليةالصالحيات

يهملدممنالمراجعةقسممنموظفينالستعارةبرنامجالجودةضمانقسملدى

فهمنمولتمكينهمالجودة،ضمانفيخبرتهملزيادةفرصةلمنحهم،متميزاداء

.هممحيطفياالعارةبعدتعلموهمابنشرليقوموامعمقبشكلالجودةضمان

ؤولينالمساألفرادقبلمنالجودةضمانلغاياتالملفاتمنصغيرعددفحص

همهمففيللمساعدةوالتطويرالتعليمقسمأوالمراجعةقسممنالمستقلين
الفحصعملياتوتتم.النموذجيةالنتائجعلىواطالعهمالجودةضمانالجراءت

.الجودةضمانقسممندائمعضومنمباشراشرافتحتللملفاتالمذكورة
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العمليات

وجودمانضويتممكثفبشكلالمعلوماتتكنولوجياالجودةضمانقسميستخدم

الجودةضمانقسممنأفراداستخدامخاللمنللفحصثابتةاجراءات

قسميفالزمالءقبلمنالملفاتلفحصعملبرامجواستخداملذلك،مخصصين

بلقالجودةضمانقسمرئيسقبلمنالتقاريركافةومراجعةالجودةضمان

.االصدار

يتمثمنوموالمدير،الشريكالىخطياالمراجعةملفاتفحصنتائجاصداريتم
الجيد،العملبحاالتاالعترافالنقاشهذاويشمل.معهماجتماعفيمناقشتها

.التحسينمجاالتتحديدالىاضافة

شملتأنويجبخطية،ردودتقديموالمديرالشريكمنيطلب،االجتماعوبعد

.االلتزامعدموراءالكامنةالجذريةلألسبابدراسة

ارأيوتضمنصدرقدمراجعةتقريرهناكأنالجودةضمانقسميرىعندما

فيالبتبيقومونوالذينالفنيةالمراجعةلجنةالىالمسألةاحالةيتممالئم،غير

.بشأنهاتخاذهسيتمالذياالجراءكذلك،كانوإنالمالئم،غيرالرأي

مدير،أومسؤولشريكلكلالمراجعة(ملفات)ملففحصمناالنتهاءعند

لزمنيةاالفترةلتحديدالمخاطرعلىتعتمدمنهجيةالجودةضمانقسميستخدم

.جودةضمانفحصكلبينالفاصلة
ابالغميتللتحسين،،أشهرستةمدتهازمنيةفترةإلىحاجةهناكأنتقرروإذا

.األصولحسببذلكالفرد



التقاريرواعدادالرقابة

لملفاتنالمراجعتتقييمناعلىدرجاتبإعطاءنقومالأنناهيالداخليةسياستنا
وهذلكمنوبدالعكسيةنتائجإلىيؤديأنيمكنهذاأنونرى.الجودةضمان

علىالمراجعةفرقوتساعدأكثربناءةواقتراحاتمالحظاتعلىالحصول
أنويمكنشاذةأومتحيزةتكونأنيمكنالتصنيفأنظمةإن.بالتحسينالقيام

السعيوهيأهميةاألكثرالغايةمنبدالالدرجة،علىالمفرطالتركيزإلىتؤدي

.التحسينإلى

ادارةفريقالىشهرينصفخطيتقريرالجودةضمانقسمرئيسيقدم

المناسبةةاالستجابعلىوالحصولاالهتمامتستلزمأمورأيةفيهيبينالمراجعة،
لكخطيتقريرالجودةضمانقسمرئيسيقدمكما.اللزومعندحيالهاوالتصرف

نويستقريرالىباإلضافةالمراجعةادارةفريقوالىاالدارةالىشهورثالثة

.االدارةالىملخص

كشريكلحولالشركاءالىواقتراحاتهممالحظاتهمالجودةضمانقسميقدم

سبحالتقييمفيالحقاالمعلوماتهذهاستخدامويتمللفحص،خضعومدير

.الحاجة

الجودة،رقابةقسمفريقمنمعينعضوالثالثالمناطقمنمنطقةكلفييوجد

بجودةالعنايةومسؤوليااللتزامعنالمسؤولالشريكمعيجتمعوالذي

ومناقشةعملالخططتنفيذفيالتقدممستوىلتقييمسنويربعبشكلالمراجعة

.المراجعةبجودةالمتعلقةاألخرىوالمبادراتالقضايا

قسمفرادامنواحدالمحليةالمسؤولينلألفرادسنويةالربعاالجتماعاتويحضر

.المراجعةجودةلمناقشةمخصصوقتاجتماعكلويتضمنالجودة،ضمان

.
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تحسين جودة المراجعة

ملفلجيدفحصكلمنجزءايشكلالذيالجذريةاألسبابتحليلإلىإضافة

لالمسائوراءالكامنةالجذريةلألسبابتحليلفيالشركةبدأتالمراجعة،
إلىأدىمماالشركةنطاقعلىاألسبابدراسةتموقد.المراجعةبجودةالمتعلقة

:ذلكفيبمااالجراءات،منعدداتخاذ

بشكلركزوقد،2021عامفيالمسؤوليناألفرادلجميعاجتماععقدتم•

.المراجعةجودةعنالشخصيةالمسؤوليةتحملعلىكبير

فينالمسؤوليللشركاءالمقدمةاإلضافيةالتدريبيةالدوراتاعتمدتلقد•

اتمتطلبباختبارقامتوالتيصغيرةنقاشمجموعاتعلى2021/2020

بهامكنيالتيالكيفيةالىبالتعرفوقامتالدوليةالمراجعةلمعاييرمحددة
.عمليةتحسيناتإدخال

عملهمووالمشاركين،والمدراءالمشرفينمنكلدورعلىأيضاالتشديدوتم•

.المراجعةجودةتحقيقفيالمشترك

إدارةوالزمنيةوالجداولالموازناتعلىمتزايدبشكلوالتركيزاالهتمامتم•

داءاألوأهدافالشخصيةالعملخططبينكبيرربطهناكوكانالمشاريع،

.والتقييم

تتمة-قسم ضمان الجودة 

الرقابة الداخلية

ات،تحسينالجراءحاجةبوجودالجودةضمانقسمشعراذاالملف،مراجعةبعد

شهور،٦خاللأخرىمرةالمسؤولالشريكملفاتفحصيتم

الشريكابالغتماذا.الجدمحملعلىتؤخذالمهنيةلألخالقياتاالنتهاكات

كانتاذامايتبّينأنعليهيجبمخالفات،بأيةالمهنةأخالقياتعنالمسؤول
من.للخطرالشركةأوالمراجعةموظفياستقالليةعرضتقدالمخالفاتهذه

جميعالأنأجريناه،الذيالجودةاستبيانتضمنهاالتيالجيدةالمشجعةاألمور

صولالحمفتاحهيقويةمهنيةواخالقياتسلوكبمدونةااللتزامأنعلىأكدوا

.والتعييناتاألعمالعلى

17

نتائج آخر عملية فحص لرقابة الجودة

نية تمت آخر عملية فحص داخلي لنظام رقابة الجودة من قبل لجنة المراجعة الف

والمكونه من رئيس قسم الجوده ومدير تدقيق في الرياض  

تم خاللها فحص ست عينات من ارتباطات . م2020في شهر نوفمبر من عام 

.هيئهالمراجعة منها اثنتان خاضعة ألشراف الهيئة وأربعة غير خاضعه ألشراف ال

تائج وكانت نتيجة الفحص مرضيه مع األخذ بعين األعتبار متابعة ومعالجة الن

ة العمل والمالحظات التي تم أخذ جميع مسبباتها بالحسبان و تحديدها عند اعداد خط
.  لمعالجة المالحظات وجاري العمل على تنفيذها

 .



الجودة والتدريب

:دةوالتدريب عنصر أساسي لضمان قيامنا بعمل جيد والحفاظ على ثقافة جي

علىللتدريبأساسيابرنامجاالمؤهلينالمراجعةموظفيجميعيحضر•

المالية؛التقاريرواعدادالحساباتمراجعة

يتلقى الشركاء والموظفون التدريب وفقا ألدوارهم وتخصصاتهم المحددة؛•

لضمانةاالساسيالمهاراتفيتدريبيةدوراتوالموظفينالشركاءيحضر•

ة؛مراجععمليةكلفيفعالبشكلتطبيقهايتمالتقنيةالمعرفةأن

لشركاءالجميعإلزاميةتكونالمسؤولينللشركاءأساسيةتعريفيةدورة•

الجدد؛المسؤولين

2021تقرير الشفافية 
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التعليم المهني المستمر

كاءالشرذلكفيبمالموظفيهاتدريبيةدوراتمنالشركةتقدمهماالىإضافة

شرافإلالخاضعةللمنشآتالمراجعةعملياتعلىالقائمينللمنسوبينوخصوصا

وفقامهنيالبالتعليمااللتزاماستمراريةعلىالشركةتحرصالمالية،السوقهيئة

.دناهأالجدولفيوالموضحةالقانونينللمحاسبينالسعوديةالهيئةلمتطلبات

التعليممنساعة٢۰عنيقلالماعلىالشركةفيالفنيينالموظفينيتلقىكما

.والمراجعةبةبالمحاسالمتعلقةالفنيةالمواضيعتتضمنوهيسنويا  المستمرالمهني

/الفنيينوالمدراءللشركاءالمستمرالمهنيالتعليمساعاتعددملخصإن

لمنشآتلالمراجعةعملياتعلىلقائميناالشركةفيالمراجعةومدراءالتنفيذيين

والخارجيةالداخليةالدوراتتشملوهييلي،كماالهيئةإلشرافالخاضعة

الرسميةوغيروالرسمية

متوسط ساعات التعليم المهني المستمر الفئة
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اء تأديبي خالل الفترة المشمولة بالتقرير ، لم تكن هناك أي حالة تضمنت اجر

.  سلبي من قبل أي جهة تنظيمية ضد االدارة أو أي من اعضائها

كافةعوتراجالتنظيميةالجهاتزياراتجميعفيكبيربشكلاإلدارةوتشارك
.وجدتإنبالتفصيل،والتوصياتالنتائج

الرقابة على الحوكمة

المتعلقةةالمهنيللمعاييروفق االشركةلحوكمةمراجعةالمتحدونالمحاسبونبدأ
.اماسارشبكةوإرشاداتالجودةبمراقبة

التاليةورباألممقارنةلديناالحوكمةأنظمةقوةمدىبتقييمقمنااالثناء،هذهوفي

.2021سبتمبر٣۰فيالمنتهيةالسنةفيبالكاملبهاااللتزامتموالتي

الرقابة الخارجية

فينتكاوالمحاسبينللمراجعيينالسعوديةالهيئةبهاقامتفحصآخرإن-

هذااصدارتاريخحتىالشركةإلىتقريرهمإصداريتمولم2021نوفمبر
<التقرير

يينللمراجعالسعوديةالهيئةقبلمنتمتالتيالمراجعةالىباإلضافة-

قسوهيئةبهقامتفحصالىأيضاالشركةخضعتفقدوالمحاسبين

لىاالنهائيتقريرهماصداريتمولمللفحصعينات3اختيارتمالمالحيث

التقريرهذااصدارتاريخحتىالشركة

لشفافيةاتقريرمحتوىحولالمتحدونالمحاسبونإدارةمعالتشاورويتم•

.نشرهقبلالتقريرومراجعة

لتيااالجتماعاتكافةالمتحدونالمحاسبونادارةاعضاءجميعويحضر•

.االدارةتعقدها

20
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مالحظات واقتراحات العمالء

لىإأيضاتحتاجولكنهاومستقلة،قويةالمراجعةعملياتتكونأنالمهممن
مقابالتباجراءنقومحيثالمراجعة،ولجاناألعماللمدراءجيدمنتجتقديم

دمةالخفييشتركوالممسؤولينافرادباجرائهاويقومعمالئنا،معلوجهوجها

.ناحيةأيمن

بجودةةمتعلقأمورأيةمعالجةوتتمعميلمعتمتمقابلةكلبمراجعةاالدارةتقوم
مواضيعبرزتواذا.العملوفريقالمسؤوليناألفرادمعالخدمةاوالمراجعة

.اإلدارةوالمراجعةادارةفريققبلمنمعالجتهاويتمالمواضيعهذهتناقش،معينة

وتمالمراجعة،عمالءفحصتم،2021سبتمبر٣۰فيالمنتهيةالسنةخالل

ينالموظفوكفاءةاألداءجودةعلىالمالحظاتإلبداءللعمالءالفرصةاتاحة

.ونزاهتهم

يةالمواضيع الرئيس

التخطيط الشامل المسبق

لعملية المراجعة
ميداني فعالة وسلسلةعمل 

موظفون محترفونفهم نشاط العمل

قدرة على مواجهة 

الصعوبات

القيام بعمليات مراجعة قوية وشاملة 

وموثوقة

معرفة كبيرة في قطاع

العمل

ة مؤهلين تقنيا وعلى دراية بكاف

المستجدات التنظيمية

أسئلة معقولة وذات صلة

أو / حضور اجتماعات األمناء و 

لجان مراجعة الحسابات

الحفاظ على االستقاللية من خالل 

التناوب وعدم التساهل وتجنب عدم 

الوضوح

مجاالت التحسين

وفي بعض الحاالت ، يمكن أن 

قصر يكون تقرير نتائج المراجعة أ

وأفضل

بعض العمالء شعروا أنه يمكن أن 

يكون هناك المزيد من التواصل من 

فريق العمل في الموقع

من حين آلخر، ابالغ أعضاء 

سئلة فريق العمل الجدد لتفادي األ

غير الضرورية

زيادة الشفافية في االتعاب،

في وخاصة المتعلقة بالتغييرات

نطاق العمل

إنهاء المراجعة قبل انتهاء 

العمل على الرغم من الوفاء 

.بالمواعيد النهائية

2021تقرير الشفافية 
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صيالتدريب والتوظيف والتطوير الشخ

.ان تطوير الشركاء والموظفين يعد عنصرا أساسيا في توفير عمليات مراجعة ذات جودة عالية

التدريب

وفريقلجودةاضمانقسممعوثيقبشكليعملمتمرستقنيتدريبفريقلدينا

شركاءميعلجالتدريبيةللدوراتمناسببرنامجتقديممنللتأكدالمراجعةادارة

.المراجعةوموظفي

اونوفر يجبالذيوالماليةالتقاريرإعدادعلىوالتدريبللمراجعةأساسي ابرنامج 

التزامهمبمراقبةنقومحيثحضورهالمؤهلينالمراجعةموظفيجميععلى

.بالحضور

المهنيكالشعلىجيدادلياليشكلماعلىأمثلةبتبادلنقوماألعمال،مجموعاتفي

.المراجعةنوعيةتحسينوكيفيةالموثق اقعيةولحاالتدراساتاستخدامويتمعمليةلتكونالدوراتجميعتصميمتم

االتدريبيةالدوراتمنالعديدتحتوي.ذلكأمكنحيثما بلقعملعلىأيض 

ومةمنظوإكمالالتعلمأهدافاستيعابلضمانالدورةبعدماوتقييمالدورة

.التعلم

المناسبالوقتفيالتعلملضمانالتعلمتقنياتفياالستثمارفيمستمروناننا

.بناالخاصةالمراجعةفرقالحتياجاتاستجابة  

.تخصصهمتومجاالالمحددةلوظائفهموفق اوالمؤهلينللشركاءاضافيتدريبتقديميتم

:ويحضر جميع األفراد المسؤولين الجدد دورة تعريفية إلزامية

عملورشةمناكثرعملتم،2021سبتمبر٣۰فيالمنتهيةالسنةخالل

علىالدورةهذهوركزت.المراجعةقسمأفرادلجميعإلزاميةكانتللمراجعة
RSM)للمراجعةمنهجنا Orb)والتحدياتلتطويرهلألحقةوالمنهجيات

ومعاييرلدولياالمالياإلبالغبمعاييرالمتعلقةوالتحديثاتيجلبهاالتيوالفرص

المتعلقةوالمخطرالمراجعةاعمالعلى19-كوفيدجائحةتاثيرومدىالمراجعة
ذلكبعدوتم.المخاطرتلكتغطيةيتمخاللهامنالتيالمراجعةوإجراءاتبها

رشاتومنالرئيسيةاألهدافتؤكدالتياإللكترونيةالنماذجمنالعديدإصدار

.المراجعةعمل

الفعالواالستخدامالمهنيةلألحكاماماساراطارالنماذجهذهاحدىتغطي

بجلساتالمراجعةعملورشةمتابعةتمت.المراجعةفيالبياناتتحليلألنظمة

.معينةأمورعلىوالتدريبالمواضيعمنمتنوعةمجموعةحولنقاش

بإدارة رئيس التدقيق إلظهار أهمية الوظيفة التي يعملون بها•

"شريك مسؤول"تتضمن عرض تفاعلي يقدمه رئيس قسم ضمان الجودة حول معنى •

يركز بشكل خاص على األخالقيات والشك المهني•

يوضح مسائل رئيسية أساسية من خالل دراسة حاالت مباشرة واقعية•

طلباتمتعلىتركزالمسؤولينلألفرادتدريبيةدورةبعقدقمنا،2021في
ومن.ةللمراجعالدوليةالمعاييرفيالتغيراتبعضودراسةالجديدةالحوكمة

عملونيالذيالمسؤولينغيرلألفرادالكترونيبشكلالدورةهذهنشرتمثم
لتجديددوراتتنظيمواصلناكما.المدرجةالشركاتمنعمالءلدى

الدوراتوشملت.المعقدةالمجاالتفيالمراجعةحولالتقنيةالمعلومات

كانت.والمحاسبةالقيمةفياالنخفاضومراجعة،األعمالمجموعاتمراجعة

دمجرةدووكانتبأكملهاالمراجعةفريقأعضاءلكلمتاحةالتدريبيةالدورات

.المراجعةقسمفيموظفلكلإلزاميةالقيمةفيواالنخفاضاالعمال

.يوفر جلسة حول التوجيه الذي يقدمه الموجهين الخبراء•

2021تقرير الشفافية 
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التوظيف

المتميزة،ةالتدريبيوبرامجناوتطويرهاالبشريةالمواردالدارةسياستناخاللمن

لهمتسنىليإليهايحتاجونالتيمهاراتهموتطويرالموهوبيناألفرادجذبنضمن

.الشركةفيملتزمةاألجلطويلةعملوفرصةمهنةعلىالحصول

منينالمتميزمنممكنعددأكبرإلىالوصوللديناالتوظيفاجراءاتوتكفل

التوظيفخاللمنوكذلكوالمدارسوالكلياتالجامعاتفيوجودناخالل
للمهاراتالكاملالنطاقاختبارعلىاختيارنامنهجياتوتركز.المباشر

بونالمحاسفيحساباتكمراجعللنجاحأساسيةأنهانعتقدالتيوالصفات
.المتحدون

التقييم

متوقعهومايعرفونالموظفينأنلضمانوالجهدالوقتمنالكثيرصرفنالقد

دمالتقكيفيةيعرفونبحيثالمهنيةحياتهممراحلمنمرحلةكلفيمنهم
ييعنوظيفيةدرجةكلفيللموظفينواضحةاختصاصاتووجودوالتطور،

لخدمةامستوىنفسعلىسيحصلونبأنهماالطمئنانعمالئنابامكانأنأيضا
توجد.مستمربشكلالموظفينكافةومراجعةتقييميتم.الموقععنالنظربغض

مالتقيينموذجالىاضافةمراجعة،مهمةلكلواالقتراحاتللمالحظاتنماذج

.السنةفيمرتيناكمالهاويتم

مقسمنمالحظاتأونتائجأيالىاالشارةالمدراءمنالتقييمنموذجيحتاج

المناسبةاإلجراءاتواتخاذالسنةخاللالخارجيالمراجعومنالجودةضمان
سجلمنبنسخةالمباشرمديرهماألفراديزودأنأيضاالمتوقعمن.بشأنها

.التقييمفترةخاللبهمالخاصالمستمرالمهنيالتعليم

فيذيينالتنالمديرينأنمنللتأكدمنتظمأساسعلىالجودةمراجعاتإجراءيتم

.بنّاءالتقييمليكونإليهايحتاجونالتيبالمهاراتمجهزونلدينا

قسممنةتوصيطلبيتم،شريكأومديردرجةإلىللترقيةموظفترشيحعند
دعملىعيحصللمماالرسميالتقييمإلىترشيحأييتقدموالالجودة،ضمان

.االقسامهذهمن

التطوير الشخصي

واسعةمجموعةنقدمحيثللشركة،الرئيسيةالمشاغلاحدهوأفرادناتطويران

فراداأللدعممصممةوجميعهاالتقييم،وعملياتالشخصيالتطويردوراتمن

.المهنيةحياتهمفيتقدمهمأثناء

تزويدالىدفتهتقييمعملياتلديناالناشئة،القياديةالمهاراتألصحاببالنسبة

ولحالمالحظاتوتقديموتقييمهمبالتدريبالعاليةاإلمكاناتذوياألفراد
للتدريب،األفرادحضوروبعد.قوتهمونقاطالشخصيةوصفاتهمالقياديةأساليبهم

يليةتفصتطويرخطةلوضعوالتطويرالتعلممديريأحدمعفردكليعمل

.وخاصة

التوطين

عوديينالسعددوزيادةالخريجينلتأهيلالسعوديةالحكومةسياساتمعتماشيا

نالموظفيمنمتزايدعددعلىللحفاظالشركةتسعىالخاص،القطاعفي

جامعاتالمعبالتعاونالشركةلدىتدريبيبرنامجلوجوداضافةالسعوديين،

.المحلية

السعودييننسبةوتبلغالتوطين،بمتطلباتكامالالتزاماملتزمةالشركةأنكما

.%34الشركةفيالعاملين
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إلىاديةقيمهاراتيظهرونالذيناألفراددعوةيتمالتدريب،عمليةانتهاءبعد
القدراتتوافرضمانإلىهذاويسعى.المدراءإلعدادبرنامجناإلىاالنضمام

ردوعلىللحصولالالزمةوالثقةوالتواصلوالمهاراتوالمعرفةالعالية

.الشركةادارةفيمستقبالقيادي

منجموعةموتغطيسنتينفترةعلىتمتدوحدات،أربعمنالبرنامجويتألف

.القياديةالمهارات

بحواليصامكانياتيظهرونالذينالتنفيـذينوالمدراءالرئيسيينالمدراء

دورلممكناعدادأفضللهملتوفرمخصصةتطويربرامجيحضرونشركاء

والذيينالمحتملالشركاءتقييمحضورالبرنامجويتضمن.بعدهوماالشريك

دعمأجلنموالتوجيهالتنفيذيوالتدريبوالكفاءاتلألداءشاملةمراجعةيليه

.الشريكلدورالتطور

لدعماإلضافيةوالتطويرالتدريبمبادراتمنواسعةمجموعةنقدماننا
مجموعةتقدماإلداريالتطويرودوراتالشخصيةالدوراتان.األفراد

احتياجاتهمحسبتصميمهاللموظفينتسمحالتيالدوراتمنمتنوعة

ياتهمحفيمختلفةأدوارخاللمنوتقدمهمالحالية،وظيفتهمفيالشخصية
باستخداممهاوتقديالدوراتبتصميملديناوالتطويرالتعلممديروويقوم.المهنية

.السريعالتعلمتقنيات

أيضايوجد.العالقاتوإدارة،العملوإدارة،التنفيذيةاإلدارةالتدريبويشمل

والتقديم،العرضمهاراتتشملواحديوممدتهاتكونالدوراتمنمجموعة

.العملتطويرودورات،التقييمومهارات،الوقتوإدارة

هذهجاحإلنومرشديناموجهيناودعمالتوجيهثقافةبتطويرملتزمةالشركةان
المجالهذافيشخصلهميكونأنيستحقونالجميعأنونعتقد.العالقة

يستخدمكما.المهنيةمسيرتهمويدعميرشدالذيالتنفيذيمديرهمإلىباإلضافة

اهمةوالمسادائهملزيادةموظفينافيوالقدراتاالمكاناتاليجادالتدريبهذا
اراتالمهبناءفيالعملأثناءالتدريبخاللونلتزم.مستقبالالشركةنجاحفي

لتقدمالدعمالتدريبوتطويرالمختلفة،الوظيفيةالمناصبفيوالقدرات

منالطويل،مدىالعلىكبيرتغييرلتحقيقالسلوكياتعلىوالتدريبمستقبال

.الذاتيالوعيتعزيزخالل

أسس تحديد مكافآت الشركاء

.اييربالمعالتزامهومدىومسؤولياتهدورهعلىبناءالشريكأداءتقييميتم

ك الرئيسي تتكون مكأفات الشركاء من الرواتب الشهرية التي تحدد من قبل الشري

:وفقأ لالسس التالية

.جودة العمل والغير مرتبطة في األداء المالي الفردي-
.المسؤوليات وااللتزام بالمعايير واالدوار الموكله لك شريك-
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االخالقيات واالستقاللية

تكرس الشركة درجة عالية من الموارد لألخالقيات 

.المهنية

الموظفينعلجميمتوفرةالشخصيةوالنصائحاألخالقياتحولالتعليميةالمواد

تخضعتيالالخارجيةاالخالقيةااللتزاماتتشملوالتيالمستوياتجميعفي

مشورةالعلىالحصولوامكانيةاالخالقيةسياساتناالىاضافةالشركة،لها

االخالقياتفريقاعضاءأحدمنأواالخالقياتعنالمسؤولالشريكمن

.اليومخاللوقتأيوفيطلبهاعند

للشركةيةاألخالقللسياساتالعمليالتطبيقبشأنالقراراتاتخاذمسؤوليةإن

اتاألخالقيفريقويساعدهاألخالقيات،عنالمسؤولالشريكمسؤوليةهي

بدورالقيامالمهنيةاألخالقياتعنالمسؤولالشريكمهاماحدان.المهنية

شركاءالوجميعظروف،أيةفياألخالقياتمدونةتطبيقفيالنهائيالمحكم

ياتاألخالقفريقمعالتشاورإلىبالحاجةعلمعلىالمراجعةقسموموظفي

.لهمتتضحالمسألةأيوخصوصامسألة،أيحولالمهنية

ستقاللية،االلممارساتداخليةسنويةبمراجعةالقياميتمتقدم،ماإلىباإلضافة

حتاجيالتياالستقالليةاقراراتحولملخصتقريريصدرسنة،كلوفي

.لمهنيةااالخالقياتعنالمسؤولالشريكالىتقديمهاوالموظفينالمشاركين

نبوتجالموظفينموضوعيةمنللتأكدمطبقةجيدةوإجراءاتنظمالشركةلدى

.مطبقةالالمعاييرمنوغيرهااألخالقيةبالمعاييرااللتزاممعالمصالح،تضارب

هايملكونالتيالماليةالمصالحعناإلعالنوالموظفينالشركاءعلىيجب

أليكوصيبصفتهمأواألولىالدرجةمنأقربائهمأوأسرهمأفرادأوبأنفسهم

.تابعةشركةأوعميل

نة الشريك المسؤول عن األخالقيات المهنية، ولج

األخالقيات المهنية 
لعالسوشراءالتجاريةالعالقاتحولارشاداتتقدمسياساتتوجد،وبالمثل

.المعتادالعملسياقفيوالخدمات

شارينوالمستوالشركاءالموظفونيكملهاالتيالسنويةاالقراراتمراقبةوتتم

.العملعالقاتفيتغييراتأيلمعرفة

علقةالمتالمسائلحولاطالععلىالهيئةااللتزامعنالمسؤولالشريكيبقي

.الخدماتأقساملجميعتوقعاتهحولألعضائهاموجزاويقدموالسياساتبالعمليات

جميععلىهاتطبيقويتمالشركةفيالمراجعةتعاقببسياسةااللتزاممراقبةيتم

.عةالمراجعمليةفيالمشاركينالموظفينوكبارالمراجعةقسمفيالشركاء

قياتاالخالعنالمسؤولالشريكبحقتقراالخالقياتهيئةاختصاصاتان

فيملالعاستمراراوإجراءات،باتخاذتتعلقمسألةأيفيالبتفيالمهنية

الشريكاختصاصاتتؤكدهحقوهوأخالقية،ألسباببهاااللتزاموعدمتعيين،
األخالقياتعنالمسؤولالشريكويعد.المهنيةاألخالقياتعنالمسؤول

.ويوزعهاالعملفرقاجتماعاتأعمالجدولالمهنية

أينبتجيتمبحيثوالضيافةالهدايامعللتعاملواضحةتوجيهيةمبادئهناك

اسةسيالشركةلدى.بالموضوعيةالمساسوعدمالشخصيةللمصالحتضارب

معبولهقيمكنالوماقبولهيمكنمالتحديدوالضيافةالهداياحولشاملةواضحة

.دائماالسياسةتحديثعلىالمحافظة

ستقالمرأياتبديأنالشركةمنيطلبمشروعأليمحتملةاتعاببأيةيسمحوال

المهنيةاألخالقيةللمعاييرمخالفاذلكويكونفيه

2021تقرير الشفافية 

التيوالبرامجاالجراءاتمنعدداالشركةوضعتتقدم،ماإلىباإلضافة

الموظفينوللشركاءاالستقالليةبمتطلباتااللتزاممستوىمراقبةالىتهدف

:مايلياالجراءاتتلكوتتضمن

االستقالليةتأكيد•

باالستقالليةااللتزاممدىفحصعمليات•

الشخصياالستقالليةتاكيدبمتطلباتااللتزاممنالتحقق•

.االستقالليةعلىالحفاظحولتدريببرامج•

أسسعلىأعدتالمطبقةاالستقالليةسياساتبأنتقرالشركةفإنوعليه،

.بفاعليةونفذتسليمة

التزامات االستقاللية
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أيتحديدبهاويقصدالنطاق،واسعةواستمرارهمالعمالءقبولإجراءاتإن

بشكلاباتالحسمراجعاستقالليةتهديدفيتتسببقدمعينلعميلمعينةظروف
قبل.يهفاالستمرارأوالتعيينالشركةتقبللن،الحالةهذهمثلوفي.يحتملال

يناتوالتعيالعمالءقبوللبرنامجالعميلقبوليخضعانيجبالتعيين،

ميمتصتمحيثالمصالحتضاربمخاطرتقييميتضمنوالذيالحاسوبي

ضماناتيأعنتفاصيلمعمعينتعيينتنفيذعندمخاطرايةلتحديدالبرنامج
يلالتفاصبمراجعةالمراجعةعنالمسؤولالشريكويقوم.تطبيقهايلزمضرورية

.بهالعملوبدءوقبولهعليهالموافقةقبلالتعيينبمخاطرالمتعلقة

المخاطرادارةقسميقومالجودة،ضمانألغراضملفمراجعةكلضمن

أوالح،المصوتضاربالمراجعاستقاللتهددالتياألخطارتحديدمنبالتأكد

اريرالتقاكتمالومدىالمهنية،األخالقياتلمعيارأخرىمحتملةمخالفاتأية

الالحقروالتقريالمراجعةخطةفيبالحوكمةالمكلفينإلىالمقدمةالعالقةذات

.المراجعةنتائجعن

بمعيارااللتزاملعدمواضحةحاالتأيالجودةضمانمراجعةاظهرتاذا

ردالفمعضروريةإجراءاتأياتخاذعلىاالتفاقيتمالمهنية،االخالقيات

عنسؤولالمالشريكابالغيتمثم.المراجعةادارةفريقومعالمعنيين،(األفراد)

.آخرإجراءأياتخاذيلزمكانإذامالدراسةاألخالقيات

(تتمة)االخالقيات واالستقاللية 
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إدارة المخاطر

المخاطر ومن المتوقع أن يجسد جميع الموظفين والشركاء قيم الشركة المتعلقة ب

يعد تعزيز التخفيف من المخاطر موضوعا .وأن يتبعوا اإلجراءات الصحيحة

.لينرئيسيا في ورشات العمل المتعلقة بالمراجعة واجتماعات االفراد المسؤو

اجراءات إدارة المخاطر

وقد.الداخليةالضوابطذلكفيبماالتشغيليةالمخاطرإدارةاستراتيجيةمعالتعاملعنالرئيسيةالمسؤوليةاالدارةتتحمل

العملفرقمنأعضاءويضمالعملياتمديرإدارتهيتولىبالمخاطرمختصداخليااستشاريافريقاأيضاالشركةخصصت
وتقديمالشركةفيالداخليةوالضوابطالخطرةالمسائلدراسةفيعملهمويتمثل.الجودةوضمانااللتزامعنالمسؤولة

.الداخليةوالضوابطوالعملياتالمخاطرإدارةاستراتيجيةلتحسينلإلدارةالدعموتقديمالمشورة

.الحاليينبالعمالءقيتعلفيماوالمستمرةاإلضافيةوالتعييناتالجددالعمالءلجميعالعمالءقبولبرنامجاكمالالشركةوتتطلب

لقائيةتومراجعةاألخالقية،المعاييرمخالفةمخاطرذلكفيبماوإدارتها،المخاطرتحديدفيللمساعدةمصممالبرنامجإن
،ظفيهاومو،بأنهامعقولتأكيدعلىالحصولمنالشركةلتمكينالشركةإجراءاتفيهاماعنصرايشكلحيثوالتفويض،

اتباعلضمانمتكرربفحصالجودةوضمانااللتزامقسميقوم.ابقاءهأوتعيينتنفيذعلىالموافقةقبلالمعاييربتلكملتزمون

واسعنطاقعلىالداخليةالشبكةعلىوالتدريبالتوجيهوتوفيرالنظامتعزيزيتمباستمراروالصحيح،بالشكلاإلجراءات

للمستخدمين

2021تقرير الشفافية 
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المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة المحاسبون المتحدون لالستشارات المهنيه

:أو قوتنا المالية/ ان المخاطر الرئيسية هي تلك التي يمكن أن تؤثر تأثيرا كبيرا على سمعتنا المهنية و 

قبول العمالء واستمرارهم•

األكثرالعمالءلتحديدإجراءاتاإلدارةوضعتلقد

مستوياتعبراحالتهميطلبونالذينوهؤالءخطورة

تحديدمعاإلدارة،إلىالمطافنهايةوفياإلدارة،
تعملال،عامةوبصفة.المتزايدةالمقدرةالمخاطر

مجالفيكبيرةمخاطرعلىتنطويبيئاتفيالشركة

.الحساباتمراجعة

المعايير األخالقية•

لخاصةااألخالقيةبالمعاييرااللتزامالشركةعلىيجب

.المهنيةوالمعاييرواالفرادالحساباتبمراجعي

فريقاالخالقياتعنالمسؤولالشريكويدعم

منةاخالقيثقافةوجوددعمويتمالمهنية،االخالقيات

.المنتظمالتدريبخالل

األنظمة واللوائح• التقاضي•

ظيمللتنمتزايدبشكلالحساباتمراجعةمجاليخضع

.والمعقدالتفصيلي
لجميعومنتظممكثفتدريبتوفيرإلىإضافة

لدىالمراجعة،عملياتفيالمشاركيناألشخاص

تتطلبوشاملةراسخةوإجراءاتعملياتالشركة

ةومراقبالساريةواألنظمةالقوانينبجميعااللتزام

.مستقلبشكلبهاااللتزام

يخففالمخاطروإدارةالجودةضوابطتطبيقإن

.مستوىأدنىإلىالتقاضيمخاطر

ماتنظم تكنولوجيا المعلو•

ةوعمليالكترونيامخزنةالشركةسجالتأغلبيةإن
تكنولوجياقسمانشأوقدبالكامل،محوسبةتدقيقها

تالبيانالتخزينمتعددةمواقعبالشركةالمعلومات

مخاطرلوتقليالبياناتفقدانمنللحمايةأخرىوتدابير

.وتلفهافقدانها

تموقدينات،التحسمنقليلعددإدخالاقتراحمعفعالة،الداخليةالضوابطبأنالسنويةالداخليةالمراجعةخاللمنتبينلقد

.بفعاليةتعملالداخليةالجودةرقابةنظمأنيرونالمراجعةادارةوفريقاالدارةان.المسائلهذهلمعالجةإجراءاتاتخاذ
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العمالء والمعلومات المالية
من الشركات الخاضعة إلشراف 2021عمالء شركة المحاسبون المتحدون لالستشارات المهنيه خالل 

الهيئة   

المعلومات المالية

لمهنيةاالخدماتمقابلالمدفوعةالمبالغتمثلالمتحدونالمحاسبونايراداتان
.الفترةخاللالمقدمة

المراجعة،خدماتايراداتذلكفيبماالمدققة،غيرااليراداتبلغت
يفالمنتهيةالماليةللسنةسعوديلايرمليون60,363المتحدونللمحاسبون

.2021سبتمبر٣۰

2021تقرير الشفافية 

نسبة ساعات عمل الشركاءساعات العمل االجمالية

%5ساعة عمل3,738

28

باستثناء مالي،الوقد كان الشريك األستاذ محمد بن فرحان بن نادر المحاسب القانوني الذي مارس عمليات المراجعة لكل المنشآت الخاضعة إلشراف هيئة السوق

.شركة مجموعة انعام الدولية القابضة حيث مارس عملية المراجعة عليها الشريك الدكتور عبد القادر محمد عبد القادر بانقا

اجمالي عدد ساعات الرتباطات المراجعة 

للمنشآت الخاضعة إلشراف الهيئة اعاله 

شركة مجموعة أنعام الدولية القابضةشركة ثروات لألوراق المالية(جازادكو)شركة جازان للطاقة والتنمية 

ريةالشركة السعودية إلنتاج األنابيب الفخاصندوق ثروات للطروحات األوليةصندوق ثروات الرياض الصناعي

شركة اسمنت ام القرىصندوق ثروات النخلة العقاري شركة األعمال التطويرية الغذائية

صندوق بلوم حيازة للتطوير العقاريصندوق ملكية الخاص للطروحات األوليةقطاع المشروبات-صندوق ملكية 

أديم-صندوق المخطط الصناعي شركة عبدهللا سعد محمد أبو معطي للمكتبات
صندوق ملكية لتطوير المجمعات التجارية

العقاري

صندوق بلوم أمجال الشمال العقاريقطاع التعليم-صندوق ملكية للملكيات الخاصة عقارات الخليج ريت-صندوق ملكية 

صندوق الجوهرة العقاريصندوق منتجعات عمورية العقاريصندوق المستثمر بلوم مخطط النور العقاري

صندوق بلوم عكاظ العقاريصندوق بلوم أمجال العقاري
ة مسكن العربي–صندوق بلوم لإلستثمار 

للتطوير العقاري



2021سبتمبر ٣٠المعلومات المالية كما في 

 2021تقرير الشفافية

المبلغ بااللف لاير 

سعودي

المعلومات المالية لمكتب المحاسبة المسجل م

60,363 إجمالي إيرادات المكتب ١

1,684 إجمالي اإليرادات من عمليات المراجعة للمنشآت الخاضعة إلشراف 

الهيئة

٢

55

إجمالي اإليرادات من 

آت العمليات األخرى للمنش

الخاضعة إلشراف الهيئة

التي نفذ لها مكتب 

ت المحاسبة المسجل عمليا

المراجعة

إجمالي اإليرادات من العمليات األخرى 

للمنشآت الخاضعة إلشراف الهيئة

٣

-

إجمالي اإليرادات من 

آت العمليات األخرى للمنش

الخاضعة إلشراف الهيئة

التي لم ينفذ لها مكتب

ت المحاسبة المسجل عمليا

المراجعة

35,891
إجمالي اإليرادات من عمليات المراجعة لغير المنشآت الخاضعة 

إلشراف الهيئة

٤

6,590

إجمالي اإليرادات من 

العمليات األخرى 

لغيرالمنشآت الخاضعة 

لها إلشراف الهيئة التي نفذ

مكتب المحاسبة المسجل 

عمليات المراجعة

إجمالي اإليرادات من العمليات األخرى 

ئةلغير المنشآت الخاضعة إلشراف الهي

٥

16,143

إجمالي اإليرادات من 

العمليات األخرى لغير 

المنشآت الخاضعة إلشراف

كتب الهيئة التي لم ينفذ لها م

المحاسبة المسجل عمليات

المراجعة
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عضوية الشركاء في المنشآت الخاضعة إلشراف الهيئة 

2021تقرير الشفافية 

المنشأة الشريك

لجنة مراجعةرئيس–الشركة الوطنية للتربية والتعليم  محمد بن فرحان بن نادر

عضو لجنة مراجعة–بنك البالد 

عضو لجنة مراجعة–سبكيم 

عضو لجنة مراجعة–اكسترا

عضو لجنة مراجعة–وساطة كابيتال 

عضو لجنة المراجعة-الشركة السعودية للصناعات المتطورة

عضو لجنة مراجعة–اسمنت ينبع 

ال يوجد  عبد القادر محمد عبد القادر بانقا. د

ال يوجد  عبدالحميد بن محي الدين بن محمد عمر ناظر

30



2020الشفافية تقرير 

31


