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  ٢          لمة من الشرك الرئ

  ٣                                                                     مقدمة

ل ي إف الدولية الش ي    ٤  النظامي للشركة وشبكة 

وكمة ل ا   ٦  ي

  ١٠  االستقاللية

ودة   ١١                                                                 مراقبة ا

ات    ١٦  القضائية الدعاوى و العقو

شآتقائمة  يئة عمالئنا من امل اضعة إلشراف ال   ١٧  ا

  ٢٠                                                          املعلومات املالية

ق أ  يئةل معلومات التعليم امل املستمر -امل اضعة إلشراف ال شآت ا ن ع عمليات املراجعة للم   ٢١  لقائم
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  لمة من الشرك الرئ

يم أحمدشركةنا أن نصدر تقرر الشفافية األول لسرُّ  اؤه إبرا سام وشر ي اف الدولية –محاسبون قانونيون  ال ي  اؤه عضو  سام وشر  ال
ا فيما  شار إل ية  املالية بلفظ "الشركة") عن السنة  عد( ة لدينا، م٠٨/٢٠١٩/ ٣١املن اب املص سبة إ أ ذا التقرر، بال . والغرض من 

ا ودة  طار عمل ا ة وفقاً  ،و معرفة شركتنا و ا فيما  تطلباتمل وغ ذلك من املعلومات الضرور شار إل يئة"). عديئة السوق املالية (   بلفظ "ال

 ِّ انت شركتنا  األو  اململكة العرية السعودية ال  يل لقد  يئة تحت رقم ال ا ال اضعة  لمراجعةل ١٩٠١٠٠ل شآت ا حسابات امل
صفتنا  يئة. و امنا باإل إلشراف ال ذا دليل يؤكد ال يئة، ف ل لدى ال َّ   متثال للمتطلبات التنظيمية.أول شركة 

دف اإل س ة، و ا ودة وال ما والوضوح وا ا، املتمثلة  الشغف والعمل ا ذا التقرر ع أساس القيم ال نؤمن  نا، يصدر  ام بن ل
نية  الوقت ة والود وامل ا سم بال   ذاتھ. الذي ي

م من ذلك تنمية قدرات موظفينا، خاصًة   ثمار  األدوات والتقنية، واأل اطلعنا، ع مر السنوات، بمبادرات تحول متنوعة من خالل االس
ب الوطنية دمات ،املوا ذه املبادرات  تقديمنا ل تلفة. وقد ساعدت  يل امل ا تلفة ع برامج التدرب والتأ عمالءنا  ، كما ساعدتا

ة لدينا عموماً  اب املص ل خدمات  وأ ا. مراجعةإ تقارر  التأكيداتبتحو   يمكن ملستخدمي القوائم املالية االعتماد عل
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  مقدمة
سام  من قبل ست الشركةعامة، تأسَّ  كنبذةٍ  يم أحمد ال ،  وع مدارالشرك املؤسس إبرا  العقد املا

ُ
عدة مقرات  مدن  للشركة سسأ

  .ة وا، الراض وجدَّ ، وتحديداً مختلفة

ة  اململكة العرية السعودية نية املرموقة وذات ا دمات امل ات ا ا واحدة من شر و رت ب س الشركة، اش ا  .ومنذ تأس يقوم ع إنجازا
ا  اء و كبار ونجاحا ن واملدراءنخبة من الشر ين.التنفيذيون  التنفيذي ن املم ني   وعدد من امل

شارات، إ مجموعة واسعة من العمالء ال تضم العديد من  املراجعةحلول ذكية، من خالل مجموعة شاملة من خدمات و نقدم خدمات  واالس
تلفة ة ع مجموعة متنوعة من الصناعات ا ات املم   .الشر

دمات   اآلتية: وتقدم الشركة ا

 األخرى. والتأكيدات املراجعة  

  دمات ةألاا شارة كتوار   .واالس

 شارات  مجال تقنية املعلومات املراجعة   .واالس

 اطر املراجعة دارة ا   .الداخ و

 اة والضربة   .الز

 الف التدرب.  
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ل النظامي  ي إف الدوليةوشبكة  للشركةالش    ي 

 ل النظاميال   ش
 . ائنة  الراض وجدة وا ا الثالثة ال ات ا  اململكة العرية السعودية من خالل م لة لدى وزارة  يةكة تضامنشر  وتزاول الشركة عمل م

ثمارالتجارة واال    .١٠١٠٣٨٥٨٠٤رقم ل تجاري  س

ُ  إف ي  يشبكة والشركة عضو  ا فيما الدولية ( يشار إل ات املستقلَّ  "آي إف ي  ي"تدير  ").آي إف ي يباالختصار " يأ ة مجموعة من الشر
عمل   ا ما يقرب من  ،مقر ٤٥٠بأك من  بلداً  ١٥٠قانوًنا ال  عمل    موظف ع مستوى العالم. ٢٠٬٠٠٠و

 / يل خيص ال   رقم ال

 َّ خيص رقم الشركة م ن ب ن القانوني يئة السعودية للمحاسب َّ  ،٣٢٣/١١/٥٢٠لة لدى ال يئة:لة لدى وم يل  ال   .١٩٠١٠٠برقم 

و  سام  يم أحمد ال برا يو اسب القانو يل  ا يئة برقم  ل لدى ال   .190101امل

  إف الدولية ي ي

 مقدمة  

عد الشركة  ي ُ ي  ات إعضو  مجموعة  دودة و مجموعة شر ي إف ف الدولية ا ي  عت مجموعة  ا البعض. و عض مستقلة قانونيًا عن 
ة، والوضوح  ا ودة، وال ام با ا البعض من خالل اإلل ات املستقلة قانونيًا املرتبطة ببعض دودة شبكة عاملية من الشر ئة الدولية ا  الب

  التنظيمية.

ي إف الدول ي  دف من املنتدى عت  عمليات املراجعة. وال اسبة ال تقوم  ات ا ات الدولية لشر ات و رابطة للشب ية عضو  منتدى الشر
ن الش جمع املنتدى ب سابات  جميع أنحاء العالم. و ودة لإلبالغ املا وممارسات مراجعة ا سقة والعالية ا عزز املعاي امل ات ال تقوم و  ر

ودة، باإلضافة إ املعاي الدولية للمراجعة، باإلضافة إ ذعمل م باملعيار الدو ملراقبة ا سابات، وعليھ فإننا نل نراجع  لك فإننايات مراجعة ا
ي إف الدولية للرصد واإلمتثال.  ي  نة  ل دوري من قبل  ش   ايضًا 

 ل النظامي   الش

ات األعضاء موزعة  خمس مناطق  تخبالشر ل منطقة مجلس إدارة إقلي ي ي إف لس إدارة  او أكير ممثًال   أو جغرافية. ول ي 
  .الدولية

نة ضرائب دولية " الدولية إف ي ي"تضم  نية دولية و ن اإلقلي تمارس إ جانب مجموعات  ،نة معاي م عمل ع املستو مجاالت إضافية 
ل منطقة ممثلة  . و س التنفيذي ب والدو ن تقدمان التقارر إ مجلس اإلدارة الدو والرئ ن اللت نت ن ال نة املعاي إات عقد  نتظام. و

نة الضرائب الدولية عدة اجتماعات  السنة  نية الدولية و   .ع النحو املطلوبامل
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 ودة واالستقاللية   ضمان ا

 َّ سبة إيتع امل. بال ميع مجاالت املمارسة ع مستوى الشركة بال ودة  ات األعضاء تطبيق نظام رقابة داخلية وتقييم ملراقبة ا  ن ع الشر
دمات ذات الصلة، ال التأكيداتخدمات  ودة لمتثال اال بد من  وا ودة رقم وفقًا نظام مراقبة ا تمثَّ ١للمعيار الدو ملراقبة ا لعام دف ال ال. و

ذه املتطلبات  ودة  التأكُّ من  لد من أن نظام مراقبة ا ا   ألمرن، األول:عقوالً م اً شركة عضو يوفر ضمان داخل  أن الشركة العضو وموظف
نية واملتطلبات التنظيمية والقانونية امل ايمتثلون للمعاي امل ي:عمول     .ليمةسر الصادرة عن الشركة العضو أن التقار  ، الثا

 َّ ات األعضاء تقديم تقرر سنوي خاص باالمتثال إ يتع ، باإلضافة إ تقرر سنوي عن وضع الشركة، يحتوي ع "آي إف ي ي"ن ع الشر
ا من اإلحصاءات.   العائدات وغ

ي عض أنواع العمل  إف ي  وُتدير " نامج ألداء  ا ال د ات األعضاء للمعاي ال يحّدِ دف إ مراقبة امتثال الشر آي" برنامج مراقبة عاملي، 
ا   َف  نية املع ات املمارسة امل عاُرض تلك املعاي مع متطلبَّ ، مع ضمان عدم    .TRENDامل

ي شاف آي منصَّ  إف ي  وتمتلك شبكة  ساعد  اك شمل قاعدة بيانات  سيق والتواصل العاملي،  تَملة  حاالت عدم االستقالليةة للت من ا
يTRENDخالل  ات  ات  إف ي ، بما  ذلك شر ميع الشر تاح  ات األعضاء، وُ ا آمًنا لبيانات العمالء لدى الشر ذه القاعدة مركز عد  ُ آي، حيث 

ا.  تم تحديث األعضاء الوصول إل تم كذلك تأكيد دقَّ دوليةال املراجعةقائمة (بما  ذلك أعمال الو اً ) باستمرار عن طرق الشركة، و  من ا سنو
  ."آي إف ي يقبل"

  ات األعضاء والبلدان والعوائد املالية   الشر

ل  "آي إف ي  ي"تفّرِق  ش ة ال  ات النظ ة. فالشر ات النظ ات األعضاء والشر ن الشر دد   جزءً ب قواعد سلوك من الشبكة ع النحو ا
نية الدولية قوق وآداب امل ن، وال تتمتع با اسب ، بما  ذلك معاي االستقالل الدولية الصادرة عن مجلس املعاي الدولية لقواعد أخالقيات ا

ات  أو اتواالمتياز  ثة بالشر مكن االطالع ع قائمة محدَّ نامج املراقبة العاملي. و ات األعضاء وغ مشمولة ب ا الشر املسؤوليات ال تتمتع 
 َّ ات والبلدان امل ة، بما  ذلك أسماء الشر ات النظ ااألعضاء والشر ي ،لة ف و ا ع املوقع اإللك ا م شاط ات   وال تزاول الشر

.www.pkf.com  

شر  يتن عمل   ٤٥٠ أك من آي  إف ي شبكة  اسبة بلًدا ع مستوى خمس مناطق، وتقدم حلول  ١٥٠موقًعا، حيث   والتأكيدات ا
شبكة  ة  ات النظ ات األعضاء والشر شارات التجارة. حققت الشر ي، ١٫٥ تبلغ إجما إيرادات آي إف  ي يوالضرائب واالس  مليار دوالر أمر

ا ما يقرب من  عمل  يةموظف ( ٢٠٫٠٠٠و   ).م٢٠١٩ يونيو  للسنة املالية املن
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وكمة  ل ا   ي

 اء امللكية القانونية   للشر

سام  يم أحمد ال   %٩٠ -إبرا
اج  ر عبد هللا ا   %٢ -زا

ي    %٢ -سلطان أحمد الش
يد سليمان الدخيل عبد    %٢ -ا

ندس  يد م   %٢ -أحمد عبد ا
ي  را   %٢ –سليمان ظافر الش

 

  ن واملدراء التنفيذيون التنفيذيكبار:  
ارة  .1 يم    .نالتنفيذيكب  –إبرا
نكب  -محمد جمال   .2   .التنفيذي
نكب  -خالد شعبان   .3   .التنفيذي
نكب  - غازي محمد عمر   .4   .التنفيذي
  .مدير تنفيذي –جابر نصر  .5
  .مدير تنفيذي -محمد حماد خان  .6
ان نور  .7   .مدير تنفيذي -ج
 .مدير تنفيذي -محمد عادل  .8

 

 انالتمثيل  مج   الس اإلدارات وال

سوا أعضاء  ن داخل الشركة ل ن التنفيذي اء وكبار املوظف اتالشر ان بأي من ا ا من ال ان مراجعة أو غ اضعة  بمجالس إدارات أو  ا
يئةإلشراف    .ال

 اء  مجلس الشر

اء جميع  نيتضمن مجلس الشر ن التنفيذي اء وكبار املوظف   . الشر

ر  لس اجتماع واحد  أكتو : اعتماد سلم الرواتب و اعتماد التعديالت ع املوقع ٢٠١٩عقد ا م، تم من خاللھ اعتماد عدد من القرارات تتمثل 
ي و اعتماد دليل  و اتيجية.اإللك طط االس ن، واعتماد عدد من ا   املوظف
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 ل ال   التنظي ي

  

عَودة:سبة    السَّ

سبة السعودة     .%٣٩ الشركةتبلغ 

 

 

 

 

 

 

 

اء  يم أحمد  -مجلس الشر إبرا
سام ال

ودة  اطر وا محمد عمر غازي  -ا
ي وسلطان الش

نة الفنية    -ال

ي سلطان الش

  -نة التدرب 

ي سلطان الش

اطر  شارات ا   -اس

محمد عمر غازي 
 -والتأكيداتاملراجعة 

ارة يم  إبرا
اة والضربة  -الز

ي سلطان الش

دمات األكتوارة   -ا

ان نور  ج
 -الشؤون املالية واإلدارة 

اج ر ا زا

شرة املوارد ال

تقنية املعلومات

الشؤون املالية

 -االمتثال التنظي 

ي سلطان الش

فحص نة مراجعة 
 جودة عمليات املراجعة 

-  

محمد حماد خان
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 اء افأة الشر   م

اء بالشركة  املقام األول ع األدوار واملسؤوليات ال  افأة الشر ا،عتمد م دمات إ جانب عنصر  يقومون    املقدمة.جودة ا

ا للشركة :الشرك الرئ•  اتيجيات وتحديد اء و  ،تتمثل مسؤولياتھ  إدارة الشركة من خالل وضع االس افأة الشر نوكذلك م  كبار التنفيذي
ر  افأتھ ع أساس صا أراح الشركة، باإلضافة إ مبلغ ثابت ش سب م ذا الدور، ُتح ن. و إطار    .اً املعني

ي: اء:الشر  بقية•  افأة اإلجمالية ع ما يأ   عتمد امل

فظةم  أ)   ا.نموِّ  ومدىذات الصلة  ا

فظة جودة ب) يجة ملتطلبات ذات الصلة، من حيث االمتثال  ا ودة بالشركة ومخرجات نتائج فحص الشركة وأي مالحظات ن اطر وا ا
ات اإلشرافية راجعاتم   .ا

ّلِ  بناًء ع ما سبق، يحقُّ  اً  ل ر صول ع مبلغ ثابت ش اية السنة املاليةشرك ا تھ   سو ورة أعاله ورحية  ،، يتم  مع مراعاة العوامل املذ
  الشركة.

 ان   ال
  نة التدرب

ية ورة أعاله وذلك من خالل الدورات التدر شأن املتطلبات املذ نة التدرب بالشركة ع إدراج دورة لتجديد املعلومات  ة ع  تحرص  السنو
ودة رقم  ة للمعيار الدو ملراقبة ا ذه  ١مستوى الشركة، وتضمن عملية املراقبة السنو بالشركة، والتطبيق الفعال لألمور واإلجراءات املتعلقة 

ن خالل السنة املالية املاضية ملناقشة خطة التدرب و نتائج عملية التد السياسة من جانب الشركة.   رب السابقة.وقد عقدت اجتماع

نة الفنية  ال

تم تفوض جوانب املسؤولية ع النحو اآليتحمَّ  ودة بالشركة. و ائية عن نظام مراقبة ا   ي:ل الشرك الرئ بالشركة املسؤولية ال

  جراءات ألداء عمل شارات الفنيةو  املراجعةوضع سياسات و ون  – التأكيدات واالس نة الفنية بالشركةوتت سلطان  /الشركمن  ال
ي و السيد/ محمد عمر غازي ممثًال ملكتب الراض والسيد/ محمد عادل  د/ خالد شعبانيممثًال ملكتب ا و الس بن أحمد الش

  قسم االمتثال بالشركة. -راقبة جودة العمل والتعامل مع مسائل االمتثال (بما  ذلك األمور األخالقية) مل

 ودة املتعلقة بامل شرة جوانب ا   الشؤون املالية واإلدارة. -وارد ال

ا تتعلق بأداء  و ودة واملعاي ل اطر وا نة الفنية بالشركة املسائل املتعلقة بالسياسة من حيث ا نة االرتباطاتتدير ال . كما تتحمل ال
امل.   املسؤولية األساسية من حيث اإلبالغ بذلك ع مستوى الشركة بال

نة يراقب قسم االمتث   .فحص جودة عمليات املراجعةال التنظي بالشركة من خالل 
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  جودة عمليات املراجعة فحصنة 

نة مر  ة ع مستوى الشركة من جانب  ودة، يتم تنفيذ عملية مراجعة سنو اجعة وفًقا المتثال الشركة لعنصر املراقبة الوارد بدليل مراقبة ا
شمل عملية الفحص ك فحص جودة عمليات املراجعة أ) نظام مراقبة  :من ال بالشركة بموجب توجيھ من قسم االمتثال التنظي بالشركة. و

ودة العام بالشركة عتمد االختيارات ع املعاي ال يتطلَّ اتاالرتباطب) أداء  .ا ودة بالشركة.. و   ا دليل مراقبة ا

يو  ي  عد جزًءا من شبكة  ُ نامج نظًرا ألن الشركة  ا تخضع ل ودة العاملي  إف آي، فإ ا، باإلضافة إ مراجعة جودة عمليات مراقبة ا املطّبق ف
 املراجعة. 

 : سية  ثالث نقاط،  نامج الرئ ذا ال داف   وللتوضيح، تتمّثل أ

ا.  - ا عل عميم ات األعضاء و نة من العمل امل من خالل الشر عة ألداء أنواع معيَّ  ضمان وضع املعاي املتوقَّ

ا.  - ف  نية املناسبة املع بات املمارسة امل يفاء تلك املعاي ملتطلَّ  ضمان اس

  ضمان عمل برنامج مراقبة االمتثال للمعاي املتوقعة بكفاءة. -

نة جودة عمليات املراجعةالشركة  فذتنسبق وأن  رنامج مراقبة  عملية فحص من قبل  ودة و ذه السنة املاليةا "آخر عملية  العاملي خالل 
ن   ك، حيث تم تنفيذ تق داخ لنظام الرقابة النوعية"  دراءأحد امل فحص جودة عمليات املراجعةنة . وقد ترأس م٢٠١٩برلأالعمليت

ن  ان  املدراء اثنان من بدعم منالتنفيذي اتب، و تارن يع مستوى ثالثة م اء ا  "آي إف ي  يمن قبل "رأس برنامج املراقبة العاملي أحد الشر
عة للشبكة. ند التا ا والشرق األوسط وال   من منطقة أورو

نة و   ة إ متوسطةمالحظات، من منخفض انت عبارة عن عمليتا الفحص عن نتائج عملية التق  فحص جودة عمليات املراجعةأبلغت 
رنامج املراقبة العاملي قسم االمتثال رسمياً  ودة بالشركة بالنتائج املتقدمة.  و اطر وا تداول م تومن ثم باملالحظات إ جانب إبالغ إدارة ا

نة التدرب بالشركة نة الفنية و ن ال ن  وتم تنفيذ نقاط عمل ،املالحظات ب ميع املوظف نة الفنية  فردية بما  ذلك توضيحات صادرة عن ال
ة امل ،(إذا لزم األمر) ية السنو نة التدرب للدورة التدر دراج املواد ذات الصلة من جانب  ن.قبلو   ة للموظف

رانت مع نتائج الفحص  كيفية التعامل ذا الفحص ع جودة عمليات  بتطو تم إعادة إجراء  ودة وتطبيقھ بفاعلية، وس نظام مراقبة ا
ناًء ع نتائج برنامج املراقبة العاملي لعام م٢٠٢٠املراجعة املقبلة خالل عام  ا  عام م٢٠١٩، و  .م٢٠٢٢، ستخضع الشركة للمراجعة ذا
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  االستقاللية

 َّ ات شبكة يتع ا وشر نية، االمتثال للمبادئ األساسية ال آي إف ي  ين ع الشركة وموظف م مقدمي خدمات م د  املوضوعية تجسَّ ت، بصف
نية،  ة والسرة والسلوك امل والكفاءة امل ا ذه املبادئ.لوال   ون االستقاللية القاعدة األساسية ل

 َّ ب م الشركة بثقافة ت و ما يتحقَّ  معايتل نية. و ناول مسألة االمتثال  رفيعة  االستقاللية واألخالقيات امل جراءات ت اج سياسات و ق بان
ن وسياسة االستقاللية العاملية دى ل املعتمدةللمتطلبات األخالقية واالستقاللية  ن القانوني يئة السعودية للمحاسب ن وال االتحاد الدو للمحاسب

  .آي إف ي  يشبكة 

سري ع جميع  ا  ودة بالشركة سياسات االستقاللية، ومن ثم فإ تم تطبيق األمور املتعلقة  اوظفميتضمن دليل مراقبة ا ن. و ني امل
ات   :بالسياسية واإلجراءات ذات الصلة ع أرعة مستو

لُّ  :االنضمام لسة توجيھ إلزامي يخضع  ، فور انضمامھ إ الشركة،  ودة بالشركة، بما  موظف م غطي متطلبات دليل مراقبة ا ة، 

 َّ اء من جلسة التوجيھ، يتع عد االن اب. و ل اإلر افحة تمو افحة غسل األموال وم ن تأكيد ذلك االستقاللية وم ني ن امل ن ع جميع املوظف
م لذلك واالمتثال لھ. يعا   اس

ل موظف  يخضع جميع موظفي :تأكيد االمتثال السنوي  يعابھ ملتطلبات استقاللية مدى الشركة لتأكيد امتثال سنوي، حيث يؤكد  اس

ركز التأكيد السنوي أيًضا ع أي  ا. و م ةمحتمل أو ةموجود حالة عدم استقالليةالشركة وامتثالھ ل   استقاللية الشركة. أو قد يضر باستقاللي

ل  ل  : ارتباطتأكيد خاص ب ذه التأكيدات، يتم تحقيق التأكيد املتعلق باالستقاللية ع أساس   .ع حدة أيضاً  ارتباطباإلضافة إ 

اطر من ثم  بالغ إدارة ا االت الغربة و ذه التأكيدات للفحص من جانب قسم االمتثال بالشركة، حيث يتم تحديد ا تخضع االستجابات ل
ودة بالشركة لضمان تطبيق ال ية إن ُوجدت.وا ازة و/أو تطبيق اإلجراءات التأدي   تداب االح

شبكة  الشركة والشبكة: ا عضًوا  ساعد و  .آي إف ي  ياململوكة لشبكة  (TREND)، بالوصول إ منصة آي إف ي  يتتمتع الشركة، بصف

شاف  ذه  اك تملة  عدم استقاللية حاالتقاعدة البيانات  ات  العامليع املستوى ا عد آي إف ي يبما  ذلك شر ُ ا  قاعدة مركزة ، حيث إ
ات األعضاء آمنة تم تحديث  ،لبيانات العمالء لدى الشر ا. و ات األعضاء الوصول إل ميع الشر مكن   املراجعةقائمة (بما  ذلك أعمال الو
تم كذلك تأكيد دقَّ دوليةال  ."آي إف ي ي"قبل من اً ا سنو ) باستمرار عن طرق الشركة، و

   .فذت بفعاليةنتقر الشركة بأن أساسيات االستقاللية املطبقة لدى املكتب أعدت ع أسس سليمة و 
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ودة اقبة ا   مر

دف الرئ للشركة و ال دمة لعمالئنا بأع جودة  تحقَّ  ،إن تقديم ا ند إ و س ودة الذي  ام بدليل مراقبة ا  املعيار الدوق ذلك باالل
ودة رقم ذا املعيار  التأكُّ ١ ملراقبة ا دف العام من  تمثل ال ودة بالشركة يوفر الضمان املعقول بأن الشركة . و لعضو اد من أن نظام مراقبة ا

ا، وأن التقارر الصادرة عن  نية واملتطلبات التنظيمية والقانونية املعمول  ا يمتثلون للمعاي امل   .سليمةالشركة وموظف

ودة  وضع املبادئ األساسية واإلجراءات الضرورة وتقديم التوجيھ املتعلِّ يتمثَّ  ودة ألعمال ل الغرض من دليل مراقبة ا ق بنظام مراقبة ا
ودةوالتأكيدات املراجعة عد دليل مراقبة ا اص امل . وُ ة، وقد تم بياننا ا ميع  تصميمھتعلق بالسياسات واإلجراءات املطلو ون أداة مرجعية  لي

ن بتقديم خدمات  ن ن املعيَّ اء واملوظف   .وخدمات التأكيدات املراجعةالشر

ودة أعد ع أسس سليمة ونفذ بفعالية حيث لَّ  نيتضمَّ  تقر الشركة بأن نظام مراقبة ا ناول  عنصر من العناصر  السياسات واإلجراءات ال ت
ودة رقم ع النحو ة تياآلالستة    :١املطلوب بموجب املعيار الدو ملراقبة ا

  َّودة داخل الشركةمسؤوليات القيادة فيما يتعل   .ق با

 املتطلبات األخالقية ذات الصلة.  

  ددة واالرتباطاتالقبول واستمرار عالقات العمالء   .ا

 شرة   .املوارد ال

 االرتباطات أداء.  

 املراقبة. 
  

  ودة داخل الشركةمسؤوليات القيادة فيما   يتعلق با

  املتطلبات األخالقية ذات الصلة

ن وتتمثَّ  ن القانوني يئة السعودية للمحاسب ن وال املدارة من  "آي إف ي  ي"ل سياسة الشركة  االمتثال ملدونة قواعد االتحاد الدو للمحاسب
يل تنفيذ ومراقبة ذلك بالتفصيل  قسم االستقاللية IPSMقبل  تم  ذا ال. و   تقرر.ل
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  م  ستمرار اال و العمالء قبول   مع

  :من التا يتم التأكد، ارتباطقبل قبولنا أي 

ة العميل  اء /ومدرائھ(أ) نزا   (حسب االقتضاء). الشر

نا ألداء  لي   وما إذا كنا نمتلك القدرات والوقت واملوارد الالزمة للقيام بذلك. ،رتباطاال (ب) أ

انية إمتثالنا(ج)    للمتطلبات األخالقية. إم

عد ضرورة  عدة مجاالت ا:نحرص ع نتائج املعلومات السابقة وال   ، م

  مع عميل جديد. ارتباط أوًال: قبل قبول أي 

شأن اإل اثانيًا: عند   قائم من عدمھ. ارتباطستمرار  تخاذ قرار 

. ارتباط جديد مع عميل لديھ ارتباط ثالثًا: عند النظر  قبول   حا

عًا: عند تحديد املشكالت.  را

ذه املسائل قبل قبول  شأن  ودة بالشركة  اطر وا شاور مع إدارة ا ا يتم ال   أو االستمرارة فيھ.رتباط اال حي

ان . أو حا قد يؤدي إ حدوث تضارب فع  أو جديد ما من عميٍل ارتباط قبول  كما أننا ننظر فيما إذا  ر  املصا وعند تحديد تضارب  متصوَّ
ان من املناسب قبول محتَم  شأن ما إذا  ودة بالشركة التخاذ قرار  اطر وا شاور املوظفون مع إدارة ا   واالستمرار فيھ أم ال.رتباط اال ل، ي

مَّ ن القرار يتضمَّ  رت خالل شأن االستمرار  عالقة مع عميل ما، النظر  األمور امل اليةرتباطات اال ة ال ظ ا  أو ا استمرار  السابقة وآثار
يل املثال، بدأ أحد العمالء  توسيع عملياتھ التجارة  مجال ال تمتلك الشركة املعرفة ة الالزمة فيھ. ومن ثم،  أو العالقة. ع س فإن ذلك ا

ب استمرار العالقة معھ أم ال.نقوم سنو  ستد إعادة تقييم العميل. ان ي ل عميل لتحديد ما إذا    ا بتقييم عالقتنا مع 
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 شرة   املوارد ال

ام تم وضع السياسات واإلجراءات املتعلِّ  ن الذين يتمتعون بالقدرات والكفاءة واالل ا من املوظف قة بموظفي الشركة لضمان توافر العدد ال
ن الشركة التأكيداتو  ،املراجعةأعمال رتباطات اباملبادئ األخالقية الالزمة ألداء  نية واملتطلبات التنظيمية والقانونية، ولتمك  وفًقا للمعاي امل

اء  أو ذه الظروف. السليمةمن إصدار التقارر رتباط اال شر    مثل 

ي: شمل ما يأ جراءات  ب سياسات و دف، فإننا ن ذا ال   ولبلوغ 

 .ن ني ن م ن موظف   عي

 .ن ني ن امل اء واملوظف   تقييم الشر

 .التدرب والتعليم امل املستمر  

 .قية ر الوظيفي وال   التطو

 .ن ني ن امل اء واملوظف افأة الشر   م

اّسِ ت نية  ا جراءات الشركة لتلبية املتطلبات امل نة التدرب بالشركة لضمان كفاية سياسات و الت ق إدارة الشؤون املالية واإلدارة مع 
ورة أعاله.   املذ

 التعليم امل املستمر  

ن ولضمان تمتُّ  تقرُّ  اء واملوظف فاظ ع كفاءة الشر ا ل ام وض باملسؤوليات ع الشركة بمواصلة ال م من ال ن باملعرفة الالزمة لتمكي املوظف
م. م   املسندة إل ن)، بصرف النظر عن مشارك ني ن امل ن (املوظف اء واملوظف اء جميع الشر نة التدرب بالشركة ع ضرورة إ وتحرص 

يئة، لعدد محدد من الساعات بحد  اضعة إلشراف ال ىالكيانات ا يةساعة ت ٢٠ أد ن و  در ن ن امل اء  ٣٤ميع املوظف ية للشر  ساعة تدر
ة من أغسطس إ نوفمل سنة مالية. وُ  ة خالل الف ية السنو ة  املعاي الدولية وتتضمَّ  ،عَقد الدورات التدر ن تحديًدا التطورات األخ

اب  لمراجعةواملعاي الدولية لللتقرر املا  ل اإلر افحة تمو افحة غسل األموال وم واللوائح التنظيمية ودورات تجديد املعلومات املعنية بمجال م
ةواألمور املستجدَّ  ،واالستقاللية يجة املراقبة السنو ق أو ة ن ارجية. ُير الرجوع إ امل   .أ عمليات الفحص ا
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  اتاالرتباطأداء  

ية ل التأكيدات االرتباطاتيتم تنفيذ  ستكمل بمجموعة من أوراق املبادئ التوج نية الدولية، وُ يوفًقا لدليل املعاي امل ومكتبة آي  إف ي  شركة 
د الشركة بوسيلة عملية إلجراء أعمال آي إف ي  ياملتاحة من شبكة النماذج  تمثل الغرض من ذلك  تزو باالمتثال للمعاي الدولية  املراجعة. و

اصة مراجعةلل يل امللفات ا تم  ا   التقنية املراجعةع منصة  االرتباطاتب. و ا أدوات تحليلية "آي إف ي ي"املو  ستكمل  ونماذج، و
نة الفنية بالشركة.طوَّ  لمراجعةمتوافقة مع املعاي الدولية ل ا ال   ر

ودة بالشركة مراجعات وقائيةيتطلَّ  اطر" الرتباطاتل ب دليل مراقبة ا ة العامة وتلك ال تخضع للوائح وتتضمَّ  ،"عالية ا ن كيانات املص
يئة ا لدى ال ومراجعة القوائم  االرتباطن املراجعة الوقائية عادًة النقاش مع شرك تتضمَّ و مؤسسة النقد العري السعودي.  أو التنظيمية املعمول 

ا من املعلومات والتقرر  أو املالية ان التقرر املتعلِّ غ شمل أيضاً  سليمق باملوضوع والنظر بوجھ خاص فيما إذا  مراجعة أوراق العمل  أم ال. و
ا الفرق املع  مة ال اتخذ ددة املتعلقة بالقرارات امل عقيد  االرتباطبا عتمد نطاق املراجعة ع مدى  ا. و  االرتباطاتوالنتائج ال توصلوا إل

ذه الظروف.ئوخطورة عدم مال    مة التقرر  

شاور إلزامية إضافية، حيث ُيفرَ إضافًة إ ذلك، فقد حدَّ  ودة، حاالت  شاور مع  االرتباطض ع فرق دت الشركة ع دليل مراقبة ا املعنية ال
 َّ ام مع ذه األمور عند العمل ع ال ور  نة الفنية  حال ظ   ن.ال

ن شرك  االرتباطإذا طرأت اختالفات  الرأي داخل فرق  شاور فرق الشرك املسؤول عن جودة االرتباطو  االرتباطو/أو ب شرك  أو  االرتباط، ي
شأنھ. االرتباط ذا االختالف والتوصل إ قرار  ل  نة الفنية     مع ال
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 اقبة   املر

ا ي: تطبق الشركة إجراءات ملراقبة امتثال ذه اإلجراءات  تقييم ما يأ داف  ودة. وتتمثل أ   لدليل مراقبة ا

  َّنية واملتطل ام باملعاي امل   بات التنظيمية والقانونية.االل

 .ل املناسب وتطبيقھ بفاعلية ودة قد تم تصميمھ بالش ان نظام مراقبة ا   ما إذا 

 ودة بالشركة مط جراءات مراقبة ا انت سياسات و ل املناسببَّ ما إذا  ون التقارر ال ،قة بالش ي ت ا من قبل الشركة إتم ل صدار
االت. اء مناسبة ل  أو الشر

ذ عملية املراقبة ع مستوَ    ن:تنفَّ

 :ودة سبة إ ا   تقييم مدى كفاية العمليات واإلجراءات بال

 .ر امل املستمر   التدرب والتطو

  .قية ن والتقييم وال   عمليات التعي

  ِّقة باالستقالل.اإلجراءات األخالقية واملتعل  

  جراءات الشركة ع   .ل ارتباطمراجعة تطبيق سياسات و

ة ع مستوى الشركة.و  فحص جودة عمليات املراجعةنة من خالل يدير قسم االمتثال التنظي بالشركة    عملية املراقبة السنو
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ات والدعاوى القضائية   العقو

ع    :الدعوى وقا

ا الحقًا بـ الشركة) شار إل اء  شركة سعودية ذات رأس مال مختلط (تحت التصفية) (و و أحد الشر .املد   

اؤ  سام وشر يم أحمد ال ا الحقًا بـ  هاملد عليھ شركة إبرا شار إل اؤ (و سام وشر )هشركة ال  

اء سام   شركة املد قام الشر يم ال ن إبرا شار إليھ الحقًا بـ (بتعي صية كمصفي للشركة بتارخ  ) ياملصفو ه ٠٤/٠٤/١٤٢٥بصفتھ ال
ا وسداد ٢٣/٠٥/٢٠٠٤املوافق  اء ف و املصفي املسؤول عن تصفية الشركة وجلب حقوق الشر ن  ذلك أصبح املد عليھ منذ ذلك ا م و

ا اء من تصفية الشركة وحل ا ح اإلن .ديو  

ا وقدم املد دعواه  عودخلط األموال  :بناًء ع واقعة لم يتأكد م بھ بالقرض، مما ن وذلك  زء املستحق ع الشركة من نص ب ا تج س
انية إيداع متحصالت التصفية  حسابات الشركة البنكية، عنھ إيقاف حسابات الشركة البنكية .وعدم إم  

نحاطة املد بحسابات التصفية بما  إب صفيوقام امل ضور واإلطالع ع املس ام قضائية وقام بدعوتھ ل نة املصرفية وأح دات ذلك قرار ال
  .األصلية ولم تلقى دعوتھ تلك قبوًال لدى املد قبل رفع دعواه

لية:   الناحية الش

و يمثل نفسھ وال يمثل الشركة. -  قام املد برفع الدعوى بإسم الشركة و

سام  قام املد برفع الدعوى ع شركة - يم ال اؤه إبرا صية.وشر سام بصفتھ ال يم ال ض أن يرفع الدعوى ع السيد إبرا   واملف

كم:  ا

لسة بتارخ  ا وعدم وجود ٧/٧/١٤٤١م املوافق ٠٢/٠٣/٢٠٢٠اقر وكيل املد با قفال ي مطالبات لديھ ع الشركة أو ع أـ بإلغاء القضية و
صية وأقفلت    القضية بذلك التارخ بناء ع ذلك.املصفي بصفتھ ال

ا ع الشركة أوال يوجد   ا ة  شر ًا ع أعمال تنظيمية اي دعاوى قضائية أو مطالبات أو تحقيق جار من أي ج ر ًا جو   .الشركةيمكن ان يؤثر تأث

  

  

  

  

  

  

 



   
 

 

١٧  
  

شآتئنا عمال قائمة  يئة من امل اضعة إلشراف ال   *:ا

ن  لية للتأم يالشركة األ ي  التعاو زرة للمرابحة بالدوالر األمر   صندوق ا
  صندوق املعذر رت  شركة األحساء للتنمية

ي ن التعاو   السك صندوق مجمع تالل امللقا  الشركة العاملية للتأم
ي ن التعاو   املشاعر رت  شركة والء للتأم

  صندوق القصر العقاري  صندوق األول للطاقة
يةصندوق األول للغذاء    صندوق الراج رت  والرعاية ال

ي  صندوق األول للطروحات األولية ن التعاو   شركة الصقر للتأم
ي للصناعات املعدنية  صندوق األول للدخل الدوري   شركة مصنع الصمعا

م السعودية   مجموعة السرع التجارة الصناعية  صندوق األول لألس
ي شركة أليانز  ١صندوق األول للدخل العقاري  ن التعاو   السعودي الفر للتأم

ي  صندوق فرص األول العقاري  ن التعاو موعة املتحدة للتأم   ا
  شركة ألفا املالية  صندوق مرابحات األول بالرال السعودي

ي   صندوق فلل الراكة العقاري   صندوق األول للعقار األمر
اصة  ي شركة أمانة  ١صندوق األول للملكية ا ن التعاو   للتأم

  شركة بحر العرب ألنظمة املعلومات  شركة اإلنماء طوكيو مارن
سور  زرة املتنوع ا ن العرية التعاونية  صندوق ا   شركة التأم
زرة املتنوع املتوازن  ب  صندوق ا   الشركة العرية لألناب
زرة املتنوع املتحفظ ن   صندوق ا يشركة الدرع العري للتأم   التعاو
ية م األورو زرة لألس ي  صندوق ا ن التعاو   شركة بروج للتأم
لي للدخل زرة ا ي  صندوق ا ن التعاو شب العرية للتأم   شركة 

م األسواق العاملية الناشئة زرة ألس ية  صندوق ا   صندوق دراية للرعاية ال
م العاملية زرة لألس   )٢(صندوق دراية للدخل العقاري   صندوق ا
م اليابانية زرة لألس ل املتاجرة  صندوق ا   صندوق دراية لتمو

زرة موطن رت   صندوق دراية رت  صندوق ا
زرة للمشارع السكنية ليج  صندوق ا   صندوق درة ا
زرة للمشارع السكنية  م السعودية  ٢صندوق ا ي لألس    صندوق  آي 

م السعوديةصندوق  زرة لألس م السعودية  ا ي لفرص األس   صندوق  آي 
زرة للمرابحة بالر ثمار   ال السعوديـصندوق ا ي  لالس   ١صندوق  آي 

ي  افل التعاو زرة ت ثمار   شركة ا ي  لالس   ٢صندوق  آي 
 

 



   
 

 

١٨  
  

شآتعمالئنا قائمة  يئة من امل اضعة إلشراف ال   *:ا

ثمار   ي  لالس ة  ٣صندوق  آي  م اآلسيو   صندوق الراض لألس
ثمار  ي  لالس   صندوق الراض للدخل املتوازن   ٤صندوق  آي 
ثمار  ي  لالس م القيادية  ٦صندوق  آي    صندوق الراض لألس
ثمار  ي  لالس   الراض املالية ٧صندوق  آي 
ن ليجية العامة للتأم ي الشركة ا   صندوق الراض لإلعمار  التعاو

تال اب ن  م األسواق الناشئة  مك   صندوق الراض ألس
ي ن التعاو ية  شركة مالذ للتأم م األورو   صندوق الراض لألس

ييھ و شركة متاليف  ن التعاو م العاملية املتوافقة مع الشرعة  آي  والبنك العري للتأم   صندوق الراض لألس
لي لنمو األراحصندوق مسقط    صندوق الراض العاملي للدخل  املالية ا

  صندوق الراض العقاري العاملي  صندوق مسقط املالية ألسواق النقد
ليجية  صندوق مسقط املالية للطروحات األولية م ا   صندوق الراض لألس

ات   صندوق الراض للضيافة  شركة نماء للكيماو
تال اب   للدخلصندوق الراض   نمو 

ان العقاري    صندوق الراض للسندات الدولية  صندوق نمو إس
اصة م اليابانية  صندوق نمو لفرص امللكية ا   صندوق الراض لألس

م اإلصدارات األولية املتوافقة  خيت للمتاجرة بأس صندوق أصول و
  مع الضوابط الشرعية

  صندوق الراض رت

م السوق  خيت للمتاجرة بأس   صندوق الراض للمتاجرة املتنوع بالرال  املوازة صندوق أصول و

خيت لإلصدارات األولية   صندوق الراض للمتاجرة بالرال  صندوق أصول و
م السعودية خيت للمتاجرة باألس م السعودية  صندوق أصول و   صندوق الراض لألس

ية م السعودية املتوافقة   صندوق مدينة الراض اللوجس   مع الشرعةصندوق الراض لألس
ريء ة  صندوق الراض ا ات املتوسطة والصغ   صندوق الراض للشر

ريء املتوافق مع الشرعة   صندوق الراض تقنية  صندوق الراض ا
  صندوق الراض للمتاجرة املتنوع بالدوالر  ظصندوق الراض املتحفَّ 
  للمتاجرة بالدوالرصندوق الراض   ظ املتوافق مع الشرعةصندوق الراض املتحفَّ 

  صندوق الراض العقاري   صندوق الراض املتوازن 
ي  صندوق الراض املتوازن املتوافق مع الشرعة ن التعاو   شركة سالمة للتأم

اع ي  صندوق الراض ال ن التعاو   الشركة العرية السعودية للتأم
اع املتوافق مع الشرعة زف السعودي  صندوق الراض ال   شركة ا

م األمركية ي  صندوق الراض لألس ن التعاو   شركة عناية السعودية للتأم
 

 



   
 

 

١٩  
  

شآتعمالئنا قائمة  يئة من امل اضعة إلشراف ال   *:ا

ي  الشركة السعودية لصناعة الورق ن التعاو عادة التأم ن و ليج للتأم   شركة املتوسط وا
ي ن التعاو   املشروعات السياحيةشركة   الشركة السعودية إلعادة التأم

ب الصلب يا  الشركة السعودية ألناب ن التعاو   موعة املتحدة للتام
افل ونيات  شركة سوليدري السعودية للت   الشركة املتحدة لإللك

ن املتطوِّ  و ي شركة االتحاد  رة للصناعاتشركة ت ن التعاو   للتأم

 

سام*  يم أحمد ال ل الذي مارس عمليات املراجعة  إبرا ي امل اسب القانو شآتو ا ذه امل  ل
  املذكورة أعاله.

يئة إجما عدد ساعات العمل و  اضعة إلشراف ال شآت ا ساعة، تمثل  ٣٦٫٢٧٨لعمليات املراجعة للم
ا  ٥-٤   .كالشر  ساعات٪ م

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

 

٢٠  
  

  املعلومات املالية

لاملعلومات املالية ملكتب  اسبة امل   املبلغ بالرال السعودي  ا
  ٤٤٬٨٨٢٬١٦٧  إيرادات املكتبإجما 

شآتعمليات املراجعة من  إجما اإليرادات  للم
يئة اضعة إلشراف ال   ا

٩٬٠٦٣٬٩٣٤  

شآتاألخرى العمليات من  إجما اإليرادات  للم
يئة اضعة إلشراف ال   .ا

من العمليات األخرى  إجما اإليرادات
شآت يئة للم اضعة إلشراف ال ال  ا

ل عمليات  اسبة امل ا مكتب ا نفذ ل
  .املراجعة

٢٬٠٠٢٬٥٠٠  

من العمليات األخرى إجما اإليرادات 
شآت يئة للم اضعة إلشراف ال لم ال  ا

ل عمليات  اسبة امل ا مكتب ا ينفذ ل
  املراجعة.

٥٥٬٠٠٠  

املراجعة لغ عمليات من  اإليراداتإجما 
يئة اضعة إلشراف ال شآت ا   .امل

٢٠٬٩٩٨٬٢٩٣  

لغ من العمليات األخرى إجما اإليرادات 
يئة. اضعة إلشراف ال شآت ا   امل

من العمليات األخرى  إجما اإليرادات
شآتلغ ا يئة مل اضعة إلشراف ال  ا

ل ال  اسبة امل ا مكتب ا نفذ ل
  عمليات املراجعة.

٣٬٥٥١٬٦٧٠  

من العمليات األخرى إجما اإليرادات 
شآتلغ ا يئة مل اضعة إلشراف ال  ا

ل ال  اسبة امل ا مكتب ا لم ينفذ ل
  عمليات املراجعة.

٩٬٢١٠٬٧٧٠  

 

  



   
 

 

٢١  
  

ق أ  يئةل معلومات التعليم امل املستمر  –امل اضعة إلشراف ال شآت ا ن ع عمليات املراجعة للم لقائم  
 االسم  املس الوظيفي  داخ / خار غ رس /رس  عدد الساعات

يم بن  الرئالشرك   داخ  رس  ٥٧ سامإبرا  أحمد ال

ي شرك  داخ  رس  ٦٦٫٢   سلطان بن أحمد الش

اج شرك  داخ  رس ٧٤٫٤ ر بن عبدهللا ا   زا

يد بن سليمان الدخيل شرك  داخ  رس  54   عبدا

ندس  شرك  داخ  رس  66.5 يد م   أحمد بن عبدا

ي  شرك  داخ  رس  ٧٢ را   سليمان بن ظافر الش

نكب   داخ  رس  31   غازي عمر محمد   التنفيذي

نكب   داخ  رس 31   خالد شعبان   التنفيذي

نكب   داخ  رس  31  محمد جمال   التنفيذي

نكب   داخ  رس ٣١ ارة  التنفيذي يم    إبرا

 جابر نصر  مدير تنفيذي  داخ  رس  ٣١

ان نور   مدير تنفيذي  خار  غ رس  ٣١  ج

 محمد حماد خان  تنفيذي مدير  داخ  رس  31

 محمد عادل   مدير تنفيذي  داخ  رس  31

 محسن عباس  مدير أول   داخ  رس  ٣١

 يوسف عبدالرحمن ابو بكر  مدير أول   داخ  رس  ٣١

ن  مدير أول   داخ  رس  ٣١  أحمد شا

 فيكتور عبدهللا  مدير اول   داخ  رس  31

 محمد جنيد  مدير  داخ  رس  ٣١

ند  مدير  داخ  رس  31 ن حسن م  حس

 محمد عاطف أحمد عارف عارف  مدير  داخ  رس  31

 أحمد مو جالل مو  مدير  داخ  رس  31

ي  مدير  داخ  رس  31  ع محمد ع العنا

د رمزي عبدالرزاق  مدير  داخ  رس  ٣١  مؤ

ن ياسر  مدير  داخ  رس  31  خضر حس

ياق  مدير  داخ  رس  31  محمد شعيب اش

ر  مدير  داخ  رس  31 يم عايض مظ  فا

 وقاص أحمد فيض  مدير  داخ  رس  31

 برايتك  جاناترا  مدير  داخ  رس  31

ن  مدير  داخ  رس  ٣١   كرم أم


