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قيم كي بي ام جي، 
ة وكلمة رئيس مجلس اإلدار
ورئيس قسم المراجعة

قيم كي بي ام جي
لبعضاجميع المستويات بطريقة تجسد ما نتوقعه من علىنقود بالُمثل العليا

.األعضاءالمكاتبومن عمالء 

.لتقديم أفضل ما لدينا وتكوين عالقات عمل قوية وناجحةنعمل معًا 

لذواتهم ولما لديهم من معرفة ومهارات وخبرات كأفراد وكأعضاء نحترم األفراد

.في الفريق

قائق من خالل تفنيد االفتراضات وتقصي الحنتقصى الحقائق ونمدكم باألفكار

.لتعزيز سمعتنا كمستشاري أعمال موضوعيين وموثوق بهم

في التواصل ونقوم بمشاركة المعلومات واألفكار بالوضوح واألمانةنتسم 

.ةوالمشورة على الدوام، وإدارة المواقف الصعبة بصورة بناءة بشجاعة ومصداقي

للعمل كمواطنين مسؤولين في الشركات من خالل ملتزمون تجاه مجتمعنا 

.توسيع نطاق مهاراتنا وخبراتنا ووجهات نظرنا من خالل العمل في مجتمعنا

تالي، وبال. ويعتمدون عليهاكل من له مصلحة تعد النزاهة سمة أساسية يتوقعها 

ونسعىباستمرار إلى الحفاظ على أعلى نعمل بنزاهة ، فإننا شيءوفوق كل 

.ليتناالمعايير المهنية، وتقديم المشورة السليمة والحفاظ التام على استقال
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التركيز على جودة المراجعة 

محاسبونوشركاهالفوزانجيامبيكيفينحن

جيامبيكي"أو"الشركة)"قانونيونومراجعون

مراجعيبصفتنانؤمن"(السعوديةالعربيةبالمملكة

مصلحةلهمنوكلعمالئناخدمةواجبنامنأنهحسابات

راً أمالفعالةالمراجعةبعملياتالقيامُيعد.العاموالصالح

رمعاييأعلىتطبيقعلىمصممونونحنلدورنا،أساسياً 

اهذفينطلعكمفإننالذلك.وظائفناجميعفيالجودة

فيلالمتمثاألساسيبوعدناوفائناكيفيةعلىالتقرير

لهمنوكلولعمالئناالعامةللمصلحةالمراجعةجودة

لهانقدمالتيالمراجعةولجانوالمستثمرينمصلحة

.خدمات

جودة"عّرفنُ إننا.ألعمالناالزاويةحجرالمراجعةُتعد

صورةبالمراجعةبعملياتالقيامبعدالنتيجةبأنها"المراجعة

المعاييروأهدافمتطلباتمعتماشياً وذلكمتسقة،

لمراقبةقوينظامضمنوذلكبها،المعمولالمهنية

واالستقالليةالموضوعيةعلىدائماً نركزكماالجودة،

.بهنقومماجميعفيوالنزاهةالمهنيوالسلوك

عربيةالبالمملكةجيامبيكيإدارةمجلسرئيسبصفتي

اتعمليتقديمضمانفيمشاركشخصياً فأناالسعودية،

لىعمسؤوليتنانأخذإننا.الجودةمستوياتبأعلىالمراجعة

اإلدارةمجلساهتماممحورالمراجعةجودةتعد.الجدمحمل

دائماً دوالموارالوقتباستثمارنقومكماالتنفيذية،واللجنة

.باستمرارالجودةلتحسين

فيالخاصالقطاعمشاركةفيالمتوقعةللزيادةونظراً 

فمنم،2030المملكةرؤيةمعيتماشىبمااالقتصاد

منثقةعلىنحن.الحساباتمراجعيدوريزدادأنالمتوقع

ةالتنظيميوالجهاتالعالميةجيامبيكيمنبدعمأنه

اليةالمالسوقهيئةذلكفيبمابالمراجعة،المعنيةلدينا

اهزينجسنكونالقانونيين،للمحاسبينالسعوديةوالهيئة

.التوقعاتتلكلتحقيقبالكامل

معلوماتالتقريرهذافيالواردةالمعلوماتتجدواأنآمل

لعامالشفافيةتقريرلمطالعةأدعوكمكما.لكمقيمةذات

.الرابطاستخدامخاللمنالعالميةجيامبيلكيم2019

حمد الفوزانبن عبداهلل . د

رئيس مجلس اإلدارة والشريك الرئيسي
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مراجعةالتقديم جودة 

فيالعالممستوىعلىجيامبيكيشرعت

لجودةالمستمرالتحسينإلىتهدفطموحةمهمة

نالديالمراجعةأعمالجوانبجميعذلكيشمل.المراجعة

لىعالرقابةوالمساءلة،الحوكمةتحسينذلكفيبما

رسيوإجراءاتالمنهجيةوتحسينالشبكة،مستوى

المهنةإدارةإلىباإلضافة،التقنيةوتمكينالعمل،

جميعفيتتمكبيرةاستثماراتهناكحيثككل،

.أعالهالمذكورةالمجاالت

جديدةذكيةمراجعةمنصةهي"كالرا"جيامبيكي

المراجعةعملسيربدمجستسمحوالتيبنا،خاصة

عةالمراجعمليةلتعزيزالمتطورةوالتقنية,والمنهجية

.والجودة

صريقتالالذيالمراجعةجودةنهجإتباعفيسنستمر

ءالوفابلفحسبالمعاييربمتطلباتالوفاءعلى

عمندإننا.أيضاً العامةالمصلحةخدمةعنبمسؤوليتنا

والهيئةالماليةالسوقهيئةأدواركاملبشكل

دةجوتعزيزفيالقانونيينللمحاسبينالسعودية

المستمروالدعمالفحصعمليةخاللمنالمراجعة

.الجودةلتحسينمعهممشاركتنابزيادةونلتزم

جيامبيكيلرؤيةوفقاً نسيروفريقيإنني

مستوىرفعفيالقطاعلقيادةوذلكبالكامل

سيساعدنا.الدوامعلىالعامةوالثقةوالنزاهةالجودة

"ةالمراجعجودة"فيالمتمثلبوعدناالوفاءعلىذلك

ابوأصحالمراجعةولجانوللمستثمرينالعامةللمصلحة

.خدماتلهمنقدمالذينالمصالح

محمد طارق

رئيس قسم المراجعة
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محاسبون ومراجعون قانونيون
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الهيكل القانوني لشركة كي بي ام جي الفوزان وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون

الهيكل القانوني وشبكة كي بي ام جي

كي وعضو فيشركة كي بي ام جي الفوزان وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون هي شركة مهنية مسجلة في المملكة العربية السعودية 

خص لهم إن الشركة مملوكة بالكامل من قبل شركاء سعوديين مر. بي ام جي العالمية، منشأة قانونية تم تأسيسها بموجب القانون السويسري

.من قبل الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين لتوقيع اآلراء المتعلقة بالمراجعة

الهيكل القانوني لشبكة كي بي ام جي والعالقة بين شركة كي بي ام جي الفوزان وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون وكي بي ام جي

العالمية

منواسعةلمجموعةواالستشاراتوالضريبةالمراجعةخدماتتقدمالتيالمهنيةالخدماتمكاتبمنعالميةشبكةهيجيامبيكي

وااللتزامالخدمةجودةاتساقلدعمجيامبيكيهيكلتصميمتم.موظفاً 219,000منوبأكثردولة147فيوالخاصالعامالقطاعمؤسسات

.األعضاءالشركاتتعملأينماعليهاالمتفقبالقيم

نشأةمتعتبرسويسريةتعاونيةشركةوهيالعالمية،جيامبيكيشركةفيعضوجيامبيكيلشبكةالمستقلةاألعضاءالشركاتإن

بوجهضاءاألعالشركاتمنجيامبيكيشبكةلصالحأنشطتهاالعالميةجيامبيكيتزاول.السويسريالقانونبموجبتأسيسهاتمقانونية

.األعضاءالشركاتقبلمنحصريةبصورةللعمالءالمهنيةالخدماتتقديميتم.للعمالءمهنيةخدماتتقدمالولكنهاعام

جودةلىبأعلعمالئهاواالستشاراتوالضرائبالحساباتمراجعةخدماتتقديمتسهيلهوالعالميةجيامبيكيلشركةالرئيسيةاألهدافأحد

الشركاتقبلمنالموحدةوالسلوكالعملومعاييرالسياساتبوضعالعالميةجيامبيكيتقومالمثال،سبيلعلى.األعضاءالشركاتقبلمن

.التجاريةوعالمتهاجيامبيكياسماستخداموتعززتحميكماعليها،والحفاظتنفيذهاوتسهيلاألعضاء

لميةعاشراكةاألعضاءوالشركاتالعالميةجيامبيكيتعدال.عضوشركةكلعننظاميبشكلمنفصلةمنشأةهيالعالميةجيامبيكي

ةشركأيأوالعالميةجيامبيكيإللزامسلطةأيعضوشركةأيتملكال.شراكةأووكيلأوموكلعالقةمعاً تربطهاوالمشتركاً مشروعاً أو

.عضوشركةأيإللزامالقبيلهذامنسلطةأيالعالميةجيامبيكيتملكوالالغير،تجاهأخرىعضو

معاييرذلكيفبماالعالميةجيامبيكيولوائحبسياساتااللتزاماألعضاءالشركاتعلىيتعينالعالمية،جيامبيكيمعاتفاقياتبموجب

منيضتنظيميهيكلوجوديشملوهذا.بفعاليةالمنافسةأجلمنلعمالءلللخدماتتقديمهاوطريقةعملهاطريقةتنظمالتيالجودة

ختلفممنللعمالءالخدماتوتقديم(والصادرةالواردة)المواردومشاركةالعالميةاالستراتيجياتتطبيقعلىوالقدرةواالستقراراالستمرارية

األعضاءالشركاتتلتزم.أعمالهاوجودةإدارتهامسؤوليةتتولىعضوشركةكل.العالميةواألدواتالمنهجياتواستخدامالمخاطروإدارةالدول

.جيامبيكيبشركةالخاصةالقيممنموحدةبمجموعة
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الهيكل التنظيمي

هيكل الحوكمة ونموذج التشغيل

م بعد االنتخابات والتصويت 2018يرأس الشركة رئيس مجلس إدارة وشريك رئيسي منتخب وهو الدكتور عبداهلل الفوزان، الذي تم تعيينه في ديسمبر 

.وموضح كما يليالملحقتم إدراج الهيكل التنظيمي للشركة في . السري

اإلدارةمجلس

مجلسهيالحوكمةبهاالمنوطللشركةالرئيسيةالجهةإن

ضمانمعلهااألجلطويلواالزدهارالنموعنالمسؤولوهواإلدارة،

الشريكيقود.جيامبيكيوقيمورؤيةأهدافتحقيق

يجيةاستراتويعتمدالمؤسسة،يديرالذياإلدارة،مجلسالرئيسي

.لالعملخطةوفقاً األداءومراقبةتنفيذهاعلىويشرفالشركة،

الثقافيةاألمورإلدارةمرض  نظاموجوداإلدارةمجلسيضمنكما

علىتؤثرالتيوالسمعةبالمخاطرتتعلقوالتيواألخالقية

لةالصذاتاألخرىواللوائحباألنظمةااللتزامذلكفيبمااألعمال،

.جيامبيكيلشركةالعالميةوالسياساتبأعمالنا

ةالشاملاالستراتيجيةومراقبةاعتمادعنمسؤولاإلدارةمجلس

علىواإلشرافبالموافقةمخوالً اإلدارةمجلسيكون.للشركة

:الشركةفييليماتنفيذ

السنوية؛والميزانياتاالستراتيجيةالخطط—

اطر؛المختقّبلحدذلكفيبماالشاملة،المخاطراستراتيجية—

وااللتزام؛المخاطرإدارةسياسات—

الداخلية؛الرقابةأنظمة—

ذلكفيبماالشركة،وقيمومبادئالشركات،حوكمةإطار—

و؛(المقارنةمستندأو)السلوكقواعد

.المكافآتنظام—

التنفيذيةاللجنة

التيوللشركة،اليوميةاألنشطةإدارةالتنفيذيةاللجنةتتولى

األداءومراقبةالعمل،خططوتنفيذوضعمسؤولياتهاتشمل

تثمارواالسالموارد،وتوزيعاألولوياتوتحديدوالمالي،التشغيلي

.للشركةالمخاطرملفوإدارة

مجلسرئيسأيضاً وهوالرئيسي؛الشريكالتنفيذيةاللجنةيرأس

مديرذية؛التنفياللجنةتتضمنالرئيسي،الشريكإلىإضافة.اإلدارة

واالستشاراتوالضرائبالمراجعةأقسامورؤساءالعمليات

لمكاتبالمديرينوالشركاءوالمخاطر،الجودةوإدارةوالتسويق

.والخبروجدةالرياضفيالشركة

تنفيذفياإلدارةمجلسمساعدةفيالتنفيذيةاللجنةدوريتمثل

تتخذ.ركةللشاليوميةالتشغيليةاألموروإدارةالشركةاستراتيجية

مجلسصالحياتبجميعوتتمتعالقراراتجميعالتنفيذيةاللجنة

.للمجلسالمحفوظةتلكباستثناءاإلدارة

والمخاطرالمراجعةلجنة

مسؤوليةأداءفياإلدارةوالمخاطرمجلسالمراجعةلجنةتساعد

ةالماليالتقاريرعلىوالرقابةوممارساتسياساتعلىاإلشراف

ةوإداروالخارجيةالداخليةالمراجعةمهامواستراتيجياتللشركة،

نوتعييالداخليةالمراجعةقسمبإنشاءمخولةاللجنةإن.المخاطر

الخارجيالحساباتمراجعوكذلكالداخليالحساباتمراجع

مراجعةالللجنةمباشرةالتقريركالهماعلىيتعينالذينالمستقل

والمخاطرالمراجعةلجنةتكونذلك،إلىباإلضافة.والمخاطر

وإبالغبهاالمعمولالمحاسبيةالسياساتمراجعةعنمسؤولة

ةالمراجعلجنةتشرفكما.بهاتتعلقتوصيةبأياإلدارةمجلس

.الشركةفيالمخاطرإدارةقسمعلىوالمخاطر

المراجعةجودةلجنة

مجلسعننيابةاإلشراف،هوالمراجعةجودةلجنةمنالغرضإن

ذلكفيبماالمراجعةبجودةالصلةذاتاألمورجميععلىاإلدارة،

المخاطروالفحص،ونتائجالرئيسية،التنظيميةالهيئاتمعالحوار

.التنظيميةوالجهاتالتجاريةبالعالمةالصلةذات

قسممنكلإدارةحصولضمانفياللجنةهذهدوريتمثل

قراراتالتخاذينكافيوتوجيهدعمعلىككلوالشركةالمراجعة

عملياتوجودةالعامةالثقةلتعزيزاألجلطويلةاستراتيجية

:أخرىأموربينمنيليماضمانعنمسؤولةاللجنةإن.المراجعة

ةواإلقليميالعالميةالمراجعةجودةمبادراتجميعتنفيذ—

المطلوب؛الدقةبمستوى

(1)الجودةلرقابةالدوليبالمعيارالمراجعةقسمالتزام—

بحلول(1)الجودةإلدارةالدوليبالمعيارلاللتزاموجاهزيته

م؛2020عامنهاية

المراجعةجودةحوادثمنللحدالداخليةللرقابةنظاموجود—

ومعالجتها؛عنهاواإلبالغومراقبتها

امةالعبالثقةالمتعلقةالرئيسيةالتركيزمجاالتتحديد—

المراجعة؛وجودة

الرئيسية؛المراجعةجودةمؤشراتمراقبة—

مدىبشأنالتنفيذيةواللجنةاإلدارةمجلسإلىضمانتقديم—

.بالمراجعةيتعلقفيماالداخليةالرقابةنظاممالءمة

قيم كي بي ام جي، 
ة وكلمة رئيس مجلس اإلدار
ورئيس قسم المراجعة

الملحقات التقاضي والمطالبات العقوبات ضد كي بي

ام جي الفوزان 

وشركاه

نتائج فحص الرقابة 

الداخلية للجودة

ف نسبة توطين الوظائ

في المراجعة واإلدماج 

والتنوع

هيكل الحوكمة 

ونموذج التشغيل

الهيكل القانوني 

وشبكة كي بي ام 
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والمكافآتوالترشيحاتالحوكمةلجنة

اعدةمسفيوالمكافآتوالترشيحاتالحوكمةلجنةدوريتمثل

حوكمةبسياساتااللتزامومراجعةإدارةفياإلدارةمجلس

المكافآتمراجعةفياإلدارةمجلساللجنةتساعدكما.الشركة

تقييموإجراءالشركة،فيوالشركاءاإلدارةلمجلسالمدفوعة

.إليهتوصياتوتقديمولجانه،اإلدارةلمجلسدوريبشكل

:هيوالمكافآتالترشيحاتللجنةالرئيسيةالمسؤوليات

القيادية؛المناصبتعيينعملياتعلىاإلشراف—

السنويةوالعالواتالمكافآتسياسةواعتمادمراجعة—

للموظفين؛

الشركاء؛علىوتوزيعهااألرباحتخصيصعمليةمراجعة—

الرئيسيوالشريكاإلدارةمجلسلرئيستوصياتتقديم—

واألرباح؛وتوزيعاألداءبشأن

اللجنةاءبأديتعلقفيماالرئيسيالشريكتوصياتمراجعة—

.التنفيذية

االستراتيجياتلجنة

علىاإلدارةمجلسمساعدةفياالستراتيجياتلجنةدوريكمن

يةالرئيسواألهدافاالستراتيجيةوالخططاالستراتيجيةوضع

العتبارافياالستراتيجياتلجنةستأخذبذلك،القيامعند.للشركة

ةوالسوقياالقتصاديةوالظروفوالمخاطرللشركةالحاليةالموارد

واللجنةاألقسامرؤساءمنمعلوماتأيضاً وتتلقىوالنمو،

.التنفيذية

لجان المنشآت الخاضعة إلشراف الهيئة/ تقلد المحاسبين القانونيين مناصب مجالس إدارة

مات بخالف المنظ)تمنع سياسة كي بي ام جي شركائها وموظفيها من قبول وظائف بمنصب مدير تنفيذي أو مسؤول خارج كي بي ام جي 

المنشآت )"ال يشغل أي من الشركاء أي منصب مدير تنفيذي أو مناصب في لجان أي عميل مراجعة يخضع إلشراف هيئة السوق المالية (. الخيرية

"(الخاضعة إلشراف الهيئة

أساس مكافأة الشركاء الرئيسين

المدىعلىةالقيميعكسوبماوقيمنا،استراتيجيتنامعيتماشىبماككلالشركةسلوكومكافأةلتعزيزالشركاءمكافأةنموذجتصميمتم

أيةمكافأيمكنالالحسابات،مراجعاستقالليةعلىالحفاظأجلمن.الموضوعةبأهدافهممقارنةالحاليةالسنةأداءوكذلكلألفرادالمتوسط

.لديهالمراجعةلعمالءبالمراجعةمتعلقةغيرخدماتلبيعمراجعةشريك

:تعتمد مكافأة الشركاء على عدة عوامل منها

؛(المتعلقة بالعميل والداخلية)األدوار والمسؤوليات —

؛(أهداف الشركة وقسم المراجعة واألفراد)األداء مقابل األهداف المالية —

األداء في مسائل الجودة وإدارة المخاطر؛ و—

.درجة أقدمية الموظف في الشركة—

أنظمة رقابة الجودة

( 1)جودة تم تطبيق هيكل الحوكمة الخاص بنا ونموذج التشغيل وأنظمة رقابة الجودة والتي تتماشى بشكل كامل مع المعيار الدولي لمراقبة ال

.بفعالية

قيم كي بي ام جي، 
ة وكلمة رئيس مجلس اإلدار
ورئيس قسم المراجعة

الملحقات التقاضي والمطالبات العقوبات ضد كي بي

ام جي الفوزان 

وشركاه

نتائج فحص الرقابة 

الداخلية للجودة

ف نسبة توطين الوظائ

في المراجعة واإلدماج 

والتنوع

هيكل الحوكمة 

ونموذج التشغيل

الهيكل القانوني 

وشبكة كي بي ام 

جي
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االستقالليةسياسات

.التنظيميةوالمتطلباتالدوليةالمهنيةللمعاييراألساسحجرهماالصارمةالسلوكوقواعدالحساباتمراجعاستقاللية

الدوليةرالمعاييمجلسعنالصادرةالمهنةآدابمتطلباتتتضمنوالتياالستقاللية،حولالمفصلةالعالميةجيامبيكيوإجراءاتسياساتإن

.جيامبيكيفياألعضاءمكاتبالجميععلىيطبقوالذيوالمخاطر،الجودةإلدارةالعالميالدليلفيموضحةالمحاسبين،أخالقياتلقواعد

عمليةسهلتالمصالح،تضاربوباالستقالليةالمتعلقةالمحتملةالمشاكللتحديدمحتملارتباطلكلاستخدامهايتعينوالتياآللية،األدواتإن

الهيئةِقبلمنالمفروضةمعاييرالفيعليهاالمنصوصالحساباتمراجعاستقالليةبقواعدالسعوديةالعربيةالمملكةفينلتزم.االلتزام

.جيامبيكيلشركةاالستقالليةسياساتإلىباإلضافةالقانونيينللمحاسبينالسعودية

لديهاجيامبيكيأنضمانفيللمساعدةالمختصينمنأساسيفريققبلمنالعالميةاالستقالليةمجموعةعنالمسؤولالشريكدعميتم

االلتزاملىعوالموظفينوشركائهااألعضاءالشركاتلمساعدةواألدواتاإلرشاداتتقديمإلىباإلضافةوثابتة،فعالةاستقالليةوإجراءاتسياسات

تغييراتالتبينوتنبيهاتإعالناتخاللمنجيامبيكيشركاتمعمنتظمبشكلالعالميةاالستقالليةمجموعةتتواصل.المتطلباتبهذه

العديدالعالميةليةاالستقالمجموعةتعقد.االستقالليةبمعاييرااللتزامبشأنالتوجيهتقديمإلىباإلضافةالسياسةعلىتطرأالتيوالتحسينات

.سنةكلمدارعلىمخصصةتدريباتتقدمكماالعمل،ورشمن

االستقالليةوالسلوكقواعدوإجراءاتسياساتوتنفيذتوجيههيالرئيسيةمسؤوليتهواالستقالليةالمخاطرلقسممعينرئيسالشركةلدى

بفعاليةيذهاوتنفالمحليةواإلجراءاتالسياساتوضعوضمانالعالميةجيامبيكيوإجراءاتسياساتوتنفيذنشرعنمسؤوالً يعتبركما.محلياً 

.العالميةالمتطلباتمنصرامةأكثرتكونعندما

األموربعضأنبشلهاالتابعينالعضوللشركةواالستقالليةالمخاطرقسمرئيسمعالتشاورجيامبيكيفيوالموظفينالشركاءعلىيتعين

التشاورةواالستقالليالمخاطرقسمرئيسمنأيضاً ُيطلبقد.العالميوالمخاطرالجودةإدارةدليلفيالمحددالنحوعلىباالستقالليةالمتعلقة

.االستشاراتهذهتوثيقلتسهيلوأدواتإرشاداتتتوفر.والظروفالحقائقإلىاستناداً وذلكالعالميةاالستقالليةمجموعةمع

ملياتوعبسياساتااللتزاممراقبةتتم.وموظفيهالشركائهاواضحبشكلاالستقالليةوإجراءاتسياساتنشراألعضاءالشركاتعلىيتعين

نطاًقاعاألوسالمراقبةبرامجخاللمنوكذلكاألعضاء،مكاتبداخلااللتزاممراجعةوعملياتالسنويةاالستقالليةتأكيداتخاللمناالستقاللية

.للشبكة

الشخصيالمالياالستقاالل

ونوايكأنجيامبيكيفيوالموظفينالشركاءعلىيتعين

عمالمحظورةالماليةوالعالقاتالماليةالمصالحعنمستقلين

عميل"مصطلحيتضمنالتعريف،حسب)والتأكيدالمراجعةعمالء

(الشقيقةالشركاتأوبهالعالقةذاتالمنشآت"المراجعة

.مهمينالالمالكيناالقتضاء،وعندالتنفيذيين،ومديريهواإلدارة

والعضالشركةعنالنظربغض-الشركاءجميععلىعموماً ُيحظر

شركةأليمراجعةعميلأليماليةأوراقامتالك-والقسم

.عضو

الذي،اإللكترونيالموقععبرباالستقالليةااللتزامنظاميساعد

نالمهنييللجمهور،المتاحةاالستثماراتمنمجموعةيتضمن

باالستقالليةالمتعلقةاالستثماربسياساتااللتزامعلى

.الشخصية

مديردرجةبيتمتعونالذينوالمديرينالشركاءجميععلىيتعين

ظامناستخدامالعمالءمعيتعاملونالذينالمهنيينمنأعلىأو

أييفالدخولقبلاإللكترونيالموقععبرباالستقالليةااللتزام

نيتعيكما.الأمبذلكلهممسموًحاكانإذامالتحديداستثمار

نشآتالمفياستثماراتهملجميعمحّدثبسجلاالحتفاظعليهم

عالموقعبرباالستقالليةااللتزامنظامفيالعامالتداولذات

أيحظرتمإذافيمابإخطارهمآلياً يقوموالذياإللكتروني،

خاللاحديثً المحظورةاالستثماراتمنالتخلصيجب.الحقاً استثمار

.اإلخطارتاريخمنعملأيام5

واإلجراءاتالتوجيهالعالميةاالستقالليةمجموعةتقدم

الشركاتقبلمنوالتفتيشبالمراجعةالمتعلقةالمقترحة

اتلسياسالشخصياالمتثالبشأنجيامبيكيفياألعضاء

ابطضوذلكويشمل.جيامبيكيبشركةالخاصةاالستقاللية

مسيتالذينالمهنيينلعدداألدنىالحدذلكفيبماالعّينة

.سنوًيامراجعتهم

التوظيفعالقات

إلىخدماتيقدمجيامبيكيفيمهنيأيعلىيتعين

تلكفيواالستقالليةالمخاطررئيسبإخطاريقومأنمراجعةعميل

فتوظيمفاوضاتفيالدخولينويكانإذافيماالعضو،الشركة

ىإلالمتطلبهذايمتدلشركاء،لبالنسبة.هذاالمراجعةعميلمع

.عامةمنشاةيمثلعضوشركةأليمراجعةعميلأي

ونالسابقالشركاءأوالمراجعةفريقفيالسابقوناألعضاءُيمنع

أدوارفيالمراجعةعميلإلىاالنضماممناألعضاءالشركاتفي

يفبماانقطعتقدبالشركةعالقاتهمجميعتكنلممامعينة

كونستالتيأو/ومسبقاً والمحددةالثابتةغيرالمدفوعاتذلك

فيالمشاركةعنتوقفواقديكونواأنوالعضوللشركةجوهرية

.العضوللشركةالمهنيةواألنشطةاألعمال

نأعضوشركةمعماليةعالقةلهسابقشريكأيعلىيتعين

ينويكانإذافيماواالستقالليةالمخاطررئيسبإخطاريقوم

أليمدرجمراجعةعميلأيمعتوظيفمفاوضاتفيالدخول

.عضوشركة

ميللعالقيادةسلسلةوأعضاءالرئيسيونالمراجعةشركاءيخضع

إليهايشار)زمنيةلقيودعامة،مصلحةمنشاةيمثلالذيالمراجعة،

يلالعمهذاإلىاالنضماممنتمنعهمالتي"(االنتظار"فتراتباسم

.محددةزمنيةفترةمرورحتىمعينةأدوارفي

قيم كي بي ام جي، 
ة وكلمة رئيس مجلس اإلدار
ورئيس قسم المراجعة

الملحقات التقاضي والمطالبات العقوبات ضد كي بي

ام جي الفوزان 

وشركاه

نتائج فحص الرقابة 

الداخلية للجودة

ف نسبة توطين الوظائ

في المراجعة واإلدماج 

والتنوع

هيكل الحوكمة 

ونموذج التشغيل

الهيكل القانوني 

وشبكة كي بي ام 

جي
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للشركةالماليةاالستقاللية

تكونأنجيامبيكيفياألعضاءالشركاتعلىيتعين

المراجعةعمالءمعالمحظورةوالعالقاتالمصالحعنمستقلة

المالكيناالقتضاء،وعندومديريهم،لهاالتابعينواإلدارة

جيللتسباالستقالليةااللتزامنظاماستخداميتم.المهمين

غيرالجوهريةوتلكالعضوللشركةالمباشرةاالستثمارات

ماراالستثأدواتأو)المدرجةوالصناديقالمنشآتفيالمباشرة

وتشمل.المدرجةغيروالصناديقالمنشآتوكذلك(المماثلة

طوخطالتقاعدخططفيبهاالمحتفظتلكاالستثماراتهذه

.الموظفينمنافع

بيكيفياألعضاءالشركاتعلىيتعينذلك،إلىباإلضافة

وكذلكالماليةوالعالقاتالقروضجميعتسجيلجيام

بمجوداتتحتفظالتيوالوساطةاألمانةوالحفظحسابات

سمىينظامعبرباالستقالليةااللتزامنظامفيالعضوالشركة

“KICS".

الموردين/العملعالقات

مصممةمحددةوإجراءاتسياساتجيامبيكيلدى

ءعمالمعبهاالخاصةالعملعالقاتعلىالمحافظةمنللتأكد

الصادرةةالدوليالمهنةوسلوكوآدابلقواعدوفقاً المراجعة

ينالمهنيللمحاسبينالمهنةوسلوكآدابمعاييرمجلسعن

عنالصادرةكتلكبهاالمعمولاألخرىاالستقالليةومتطلبات

.األمريكيةوالبورصاتالماليةاألوراقهيئة

المراجعةخدماتغيراألخرىالخدمات

ر،تقديأقلعلىجي،امبيكيشركاتجميععلىيتعين

مجلسعنالصادرةالمهنةوسلوكوآداببمعاييرااللتزام

لمعمولاواللوائحالمحاسبينأخالقياتلقواعدالدوليةالمعايير

مالءلعتقديمهايمكنالتيالخدماتبنطاقتتعلقالتيبها

.المراجعة

إلكتروني،موقعخاللمن،تطبيق"Sentinel"نظاميسهل

حديدبتويقومالحساباتمراجعاستقالليةبمتطلباتااللتزام

.المستقبليةلالرتباطاتالمحتملالمصالحتضارب

االرتباطاتجميعحولالمعلوماتبعضإدخاليتعين

منظافيالخدمة،وأتعابوصفذلكفيبماالمستقبلية،

"Sentinel"االرتباطكانحالفي.االرتباطقبولإجراءاتمنكجزء

حتملةالمللتهديداتتقييمإدراجأيضاً يتعينمراجعة،لعميل

االرتباطكانحالفي."Sentinel"مدخالتفيالوقايةوإجراءات

حتملةالمللتهديداتتقييمإدراجأيضاً يتعينمراجعة،لعميل

."Sentinel"مدخالتفيالوقايةوإجراءات

بهيكلاظاالحتفلالرتباطالرئيسيينالمراجعةشركاءعلىيتعين

العامللتداولالمدرجةالمؤسساتمنملعمالئهالمجموعة

العالقةذاتالمنشآتوكذلكاآلخرينالمراجعةعمالءوبعض

أيضاً وهم."Sentinel"نظامفيالشقيقةوالشركات

متعلقةتهديداتأيوتقييمتحديدعنمسؤولين

رغيمقترحةخدمةتقديمعنتنشأقدالتيباالستقاللية

هذهلمعالجةالمتوفرةالوقايةوإجراءاتالمراجعةخدمة

كلبهياالحتفاظيتمالتيللمنشآتبالنسبة.التهديدات

شركاءبتمكين"Sentinel"يقومبها،الخاصالمجموعة

مراجعةوطلبمراجعةمنلالرتباطالرئيسيينالمراجعة

رفضهأوالمنشآتلهذهمقترحةخدمةأيعلىللموافقة

.عالمياً 

الهيئةعنالصادرةالمهنةوآدابسلوكلقواعدوفقاً 

غيراتخدمتقديميتمالالقانونيين،للمحاسبينالسعودية

الفوزانجيامبيلكيالمراجعةلعمالءالمراجعةخدمات

.ذلكبالقواعدتلكلهمتسمحالذينالعمالءباستثناءوشركاه،

األتعاباعتمادية

لحةبالمصوالمتعلقةبالتخويفالمتعلقةالتهديداتتنشأقد

ءجزالمراجعةعميلمناإلجماليةاألتعابتمثلعندماالشخصية

في.المراجعةعمليةمنالعضوالشركةأتعابإجماليمنكبير

عامةلمصلحةتابعمراجعةعميلمناألتعابإجماليكانحال

المستلمةاألتعابإجماليمن%10منأكثريمثلالتابعةومنشآتها

:حينئذمتتاليتينلسنتينمحددةعضوشركةمن

وعة؛المراجعميللدىبالحوكمةللمكلفيناإلفصاحيتعين—

جودةةلمراقبأخرىعضوشركةمنرئيسيشريكتعيينيتم—

.االرتباط

المصالحتضاربتجنب

دتحديعننيمسؤولهمجيامبيكيفيالمهنيينجميعإن

قعيتوالتيوالمواقفالظروفتمثلالتيالمصالحتضاربوإدارة

ملوالعالشركةموضوعيةعلىتأثيرلهايكونأنمعقولبشكل

.تحيزبدون

نظاماستخدامجيامبيكيفياالرتباطفرقعلىيتعين

ليتمالمصالحفيمحتملتضاربأيلتحديد"Sentinel"يسمى

.والمهنيةالقانونيةللمتطلباتوفقاً معالجته

الشخصيةالمصالحتضارب

ركاءلشيكونالتيالحاالتفيالمصالحتضاربينشأأنالممكنمن

قدوالتيالعميلمعشخصيةصلةجيامبيكيموظفيأو

يكونعندماأوموضوعيتهممعتتعارض،أنيتوقعأوتتعارض،

.املةللمعآخربطرفتتعلقسريةمعلوماتشخصيبشكللديهم

سرئيأوالعضوالشركةفيالمخاطرإدارةشريكاستشارةيتعين

.الحاالتهذهفيواالستقالليةالمخاطر

نمجيامبيكيوموظفيشركاءلمنعسياساتوضعأيضاً تم

قيمتهاتكنلمماالمراجعة،عمالءمنوالضيافةالهداياقبول

الالتيالصلة،ذاتواللوائحاألنظمةتمنعهالمحالوفيرمزية،

ريقفعضوسلوكعلىالئقغيربشكلالتأثيرورائهامنيقصد

.العضوالشركةأوالمراجعة

قيم كي بي ام جي، 
ة وكلمة رئيس مجلس اإلدار
ورئيس قسم المراجعة

الملحقات التقاضي والمطالبات العقوبات ضد كي بي

ام جي الفوزان 

وشركاه

نتائج فحص الرقابة 

الداخلية للجودة

ف نسبة توطين الوظائ

في المراجعة واإلدماج 

والتنوع

هيكل الحوكمة 

ونموذج التشغيل

الهيكل القانوني 

وشبكة كي بي ام 
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االستقالليةمخالفات

عناإلبالغجيامبيكيوموظفيشركاءجميععلىيتعين

لعضواالشركةفيالبشريةالمواردإلدارةاالستقالليةاتمخالف

الفةمخأيعناإلبالغيتعين.بذلكدرايةعلىنيصبحوعندما

عميللدىبالحوكمةالمكلفينإلىالمراجعاستقالليةللوائح

أساسعلىولكنمعهمعليهالمتفقاألساسعلىالمراجعة

مهمةمخالفةحاالتأيعناإلبالغيجب.أدنىكحدسنوي

وقتأقربفيبالحوكمةللمكلفيناالستقالليةلقواعد

.ممكن

أديبيةتبسياسةاالحتفاظجيامبيكيشركةكلعلىيتعين

التيةاالستقالليمخالفةبحاالتيتعلقفيماوُمعلنةموثقة

.مخالفةأيخطورةمدىتعكسإضافيةعقوباتتتضمن

ةللسياسجيامبيكيلدىالمهنيونالموظفونسيخضع

الخاصةاالستقالليةبسياساتااللتزامعدمحالةفيالتأديبية

عدمتحديدكيفيةعنالنظربغضجيامبيكيبشركة

.االلتزام

الشركاءتناوب

معجيامبيكيفيالشركاءتناوبسياساتتتماشى

مجلسعنالصادرةالمهنةوسلوكوآدابمعاييرمتطلبات

اتتجاوزهأوالمحاسبينأخالقياتلقواعدالدوليةالمعايير

عادةً و.صرامةأكثرمحليةتناوبمتطلباتبأيااللتزاموتتطلب

ةالمتتاليالسنواتعددعلىقيوًداالمتطلباتهذهتضعما

خدماتتقديم(معينةأدوارفي)فيهاللشركاءيجوزالتي

ءلهؤالخاللهايجوزال"انقطاع"فترةتليهاللعميل،المراجعة

كالاألشمنشكلبأيالتأثيرأوالمراجعةفيالمشاركةالشركاء

دماتختنسيقأوقيادةعدمعليهميجبكما.ذلكنتائجعلى

الشركةعالقةعلىاإلشرافأوللعميلمقدمةأخرىمهنية

رآخمتكررأومهمتفاعلأيلديهميكونأاليجبكمامعهم،

ركاتالشعلىيتعين.بالحوكمةالمكلفينأوالعليااإلدارةمع

ةرئيسيأدواروأي)المراجعةارتباطقادةتناوبمراقبةاألعضاء

التحولخططووضع(تناوبشرطهناكيكونحيثماأخرى

.بهاالمتعلقة

والتأكيداتالتدريب-واالستقالليةالسلوكقواعد

يفللعمالءالخدماتتقديمومهنيالشركاءجميععلىيتعين

تدريبإتماماألخرين،األفرادبعضوكذلكجي،امبيكي

عملونيالتيواألقسامالوظيفيةلدرجتهمالمناسباالستقاللية

.ذلكبعدسنويوبشكلللشركةاالنضمامعندفيها

شركاءجميععلىيتعينالتوظيف،علىالموافقةعند

عدبقواوامتثالهمبالتزامهم،التأكيدجيامبيكيوموظفي

.بهاالمعمولواالستقالليةالسلوكقواعدوسياسات

علىعالتوقيبعدفيماجيامبيكيأفرادجميععلىويتعين

يةواالستقاللالسلوكبقواعدالتزامهمعلىينصسنويتأكيد

.السنةخاللاألخرىالرئيسيةوالسياساتبهاالمعمول

لصادرةااالستقالليةمتطلباتنتبعنحنالمراجعة،لعمالءبالنسبة

فييهاعلالمنصوصالقانونيينللمحاسبينالسعوديةالهيئةعن

ضمنماأمرتناولعدمحالةفي.المهنةوآدابسلوكقواعد

يتعينن،القانونييللمحاسبينالسعوديةالهيئةعنالصادرةالقواعد

لمعاييرامجلسعنالصادرةاالستقالليةبقواعدااللتزامحينئذعلينا

قواعدأساسهيوالتيالمحاسبينأخالقياتلقواعدالدولية

.جيامبيبكيالخاصةاالستقاللية

قواعدمعجيامبيبكيالخاصةاالستقالليةسياسياتتتماشى

للمحاسبينالسعوديةالهيئةعنالصادرةالمهنةوآدابسلوك

اعدلقوالدوليةالمعاييرمجلسعنالصادرةوالقواعدالقانونيين

.عالفبشكلالسياساتهذهتنفيذتموقد.المحاسبينأخالقيات

المصالحتضاربمعالجة

أوفردتخصيصتمجيامبيكيفيعضوشركةكلفي

تضاربأيمراجعةعنالمسؤولينالمخاطرإدارةأفرادمنأكثر

العضوالشركةمعوالعملتحديدهتمالمصالحفيمحتمل

.ذلكنتائجتوثيقيتعينكماالتضارب،هذالمعالجةالمتأثرة

يكونالتيللحاالتالمنازعاتوتسويةالتصعيدإجراءاتوضعتم

اربتضإدارةكيفيةبشأناتفاقإلىالتوصلفيهاالصعبمن

محتملتضاربوجودآثارمنالحدالصعبمنكانإذا.المصالح

.هائهإنأواالرتباطرفضيتمعندئذ  مالئم،بشكلالمصالحفي

قيم كي بي ام جي، 
ة وكلمة رئيس مجلس اإلدار
ورئيس قسم المراجعة

الملحقات التقاضي والمطالبات العقوبات ضد كي بي

ام جي الفوزان 

وشركاه

نتائج فحص الرقابة 

الداخلية للجودة

ف نسبة توطين الوظائ

في المراجعة واإلدماج 

والتنوع

هيكل الحوكمة 

ونموذج التشغيل

الهيكل القانوني 
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إطار جودة المراجعة

المي لدينا إطار عفإن ديم رأي مناسب ومستقل، قالمراجعة على التركيز على المهارات والسلوكيات األساسية الالزمة لتّي لمساعدة جميع مهن

وء ويقدم هذا اإلطار لغة مشتركة تستخدمها جميع الشركات األعضاء لوصف ما نعتقد أنه يدفع جودة المراجعة ولتسليط الض. لجودة المراجعة

.على كيفية مساهمة كل مهني مراجعة لدى كي بي ام جي في تقديم جودة المراجعة

افع يتم عرض جميع الدو. إن الحوكمة الرشيدة تقع في جوهر إطار جودة المراجعة وتساعد على ضمان تغلغل السلوكيات الصحيحة عبر شركتنا

لمرتبطة بكل من لدينا سلسلة من مقاييس األداء ا. الرئيسية األخرى داخل الدائرة ألن كل دافع رئيسي مصمم للتأثير على الدوافع الرئيسية األخرى

.الدوافع الرئيسية هذه التي يتم مراقبتها ومراجعتها بانتظام

اسات والممارسات تضمن السي. يتم أدناه وصف كل دافع رئيسي من الدوافع الرئيسية السبعة وكيفية تطبيقها خالل السنة بمزيد من التفصيل

م المهنية الموضحة أيًضا أن األشخاص المؤهلين للتعيين كمراجعي حسابات نظاميين يواصلون الحفاظ على معرفتهم النظرية ومهاراتهم وقيمه

.على مستوى عال  بما فيه الكفاية

بالتطويرااللتزام

المستمر

التعاون مع 

المناسبينالعمالء 

مراجعةإجراء

فعاليةذات

وكفاءة

االلتزام

موتقديالتقنيبالتميز

الخدمةجودة

توظيف

وتعيين وتطوير 

المؤهلينالموظفين 

بشكل مناسب

الحوكمة 

الرشيدة

معايير واضحة 

وأدوات مراجعة 

فعالة

قيم كي بي ام جي، 
ة وكلمة رئيس مجلس اإلدار
ورئيس قسم المراجعة

الملحقات التقاضي والمطالبات العقوبات ضد كي بي

ام جي الفوزان 

وشركاه

نتائج فحص الرقابة 

الداخلية للجودة

ف نسبة توطين الوظائ

في المراجعة واإلدماج 

والتنوع

هيكل الحوكمة 

ونموذج التشغيل

الهيكل القانوني 

وشبكة كي بي ام 

جي
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الرشيدةالحوكمة

:خاللمنالجودةعلىواضحاً تركيزاً جيامبيكيلدىالرشيدةالحوكمةتوفر

عملنا؛طريقةفيبوضوحوإظهارهاتوضيحهاتم-سلوكوقواعدوقيمثقافة—

محورها؛فيجودةذاتاستراتيجية—

والقيادة؛بواسطةوضعهاتممعايير—

المناصبفيخبرةوذويمهرةأشخاصمعالجودة،عنالمسؤوليةمنواضحةوخطوطحوكمةهياكل—

.الجودةأعمالجدولعلىللتأثيرالصحيحة

جيامبيكيبشركةالخاصةوالمخاطرالمراجعةإدارةأدلة—

بالمراجعةالخاصةواإلرشاداتوالنماذجالتكنولوجياأدوات—

االستقالليةسياسات—

ذلكيفبما)جيامبيكيبشركةالخاصةواإلجراءاتبالسياساتااللتزاملديناالمهنيينجميعمنُيتوقع

تالسياساتشتمل.التوقعاتهذهتلبيةفيلدعمهماألدواتمنمجموعةونوفر(االستقالليةسياسات

يروالمعايوالمراجعةالمحاسبةبمعاييرالصلةذاتالمتطلباتعلىالمراجعةالرتباطاتالموضوعةواإلجراءات

.الصلةذاتاألخرىواللوائحوالقوانينالجودةومراقبةاألخالقية

لفاتمالتزاملضمانالسعوديةالعربيةبالمملكةجيامبيكيفيتجريعمليةهيوااللتزامالجودةفحص

لجودةاتمنح.وااللتزامبالمخاطرمتعلقةوإجراءاتبسياساتملتزمةالمراجعةآراءتدعمالتيبناالخاصةالمراجعة

لتكونقائمةعملياتلديناحيث(جيامبيكيشبكةوداخلالخارجيين)بالفحصللقائمينالراحةوااللتزام

.واالمتثالبالمخاطرالمتعلقةواإلجراءاتالسياساتمعالمطابقةعلىإشرافبمثابة

فعالةمراجعةوأدواتواضحةمعايير

معهمالعالقةواستمرارواالرتباطاتالعمالءقبول

قدرتنالحيويةأهميةذاتمعهمواالستمرارواالرتباطالعميلبقبولالخاصةالصارمةوالعملياتالسياساتتعد

.التجاريةعالمتهاودعمجيامبيكيسمعةوحمايةالجودةعاليةمهنيةخدماتتقديمعلى

االرتباطتقييموعمليةالمحتملالعميل

بناالخاصاطاالرتبإدارةنظامخاللمنالتقييمهذاوُيستكمل.ماعميلقبولقبلالمحتملللعميلتقييماً نجري

.بالخدمةمتعلقةأخرىوأموروأعمالهلمبادئهتقييماً ويتضمن

.تفيدينالمسوأصحابهالرئيسيةوإدارتهالمحتملللعميلاألساسيةالمعلوماتمنتحققإجراءأيًضايشملوهذا

.محتملكعميلاإلدارةسالمةمدىعلىالرئيسيالتركيزيتم

.المحتملالعميلمتقييعلىيكافئه،منأوبالتقييمالقائمالشريكوكذلك،يكافئهنمأوالثانيالشريكيوافق

تقييمتميكما.التقييمعلىالموافقةفيوالمخاطرالجودةرئيسيشارك،"المخاطرعالي"العميلُيعتبرعندما

قييمتفيهيتمالذيالوقتنفسفيذلكمناالنتهاءيتمقدالعملية،الممارسةوفي.محتملارتباطكل

اآلخرينلموظفيناكبارمعبالتشاورذلكبتقييماالرتباطقائديقوم.المراجعةبمواعيديتعلقفيماخاصةالعميل،

.المطلوبالنحوعلىوالمخاطرالجودةإدارةقيادةبواسطةالقراراتمراجعةويتم

المخاطرتحملحدودضمنالعمالءاختيار—

للمخاطرالمراجعةاستجابةمدىإدارة—

واستمرارهاواالرتباطالعميلقبولعمليات—

المناسبينالعمالءمعاإلنخراط
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مناسببشكلالمؤهلينالموظفينوتعيينوتطويرتوظيف

واالستبقاءوالترويجالتوظيف—

الشخصيةوالصفاتوالمهاراتاألساسيةالكفاءاتتطوير—

العملجودةعلىمكافأةالوتقديرال—

والمواردالقدراتإدارة—

والمتخصصينالفريقأعضاءتعيين—

لتعقيدا-اليومعالمتعقيدمعللتعايشيحتاجونهاالتيواألدواتبالمهاراتموظفينابتزويدملتزموننحن

شاريعبمويضطلعونعالميأساسعلىويتعاونونالحدود،عبرمتزايدبشكليعملونموظفينايجعلالذي

.ومبتكرةصعبة

التينشأةللمالمناسبةوالخبراتبالمهاراتالمهنيينتكليفضمانفيللجودةالرئيسيةالدوافعأحديتمثل

بقاءواستوترويجوتطويرتوظيفعلىتركيزاً يتطلبوهذا.الجودةعاليةمراجعةوتقديمبمراجعتهانقوم

.المواردإدارةوعملياتقويةقدراتوتطويرموظفينا

يكونأنضمانأجلمنوذلكارتباطلكلومناسبكافوقتاالرتباطومديريقادةلدىيكونأنالضروريمن

لىعاالرتباطاتمنمجموعةاالرتباطلقادةُيخصصوعليه،.عاليةجودةذاتمراجعةتقديمعلىالقدرةلديهم

لىعالعملعبءتقييميعاد.المطلوبوالتخصصاالرتباطاتوتعقيدطبيعةومدىالمتاحة،الساعاتأساس

يأخذالءالعممنالمزيدتخصيصإن.اللزومعندالمخصصةالعمالءمحفظةعلىتغييراتإجراءويتمسنويأساس

لقادة(لكذإلىوماوالغازوالنفطوالتأمينالمصرفيةاألعمالمثل)القطاعفيالتخصصيةالخبرةاالعتباربعين

.االرتباطوفرق

عاليةجودةذاتخدماتوتقديمالتقنيبالتميزااللتزام

التقنيوالدعمالتدريب—

والترخيصاالعتماد—

المتخصصينشبكاتإلىالوصول—

التشاورعمليات—

القطاعومعرفةاألعمالفهم—

قّيمةرؤىتقديمعلىالقدرة—

منشبكاتإلىالوصولذلكفيبماإليه،يحتاجونالذيالتقنيوالدعمالتدريبالمهنيينلجميعنوفر

لممارسةاوقسمالتقاريروإعدادوالمحاسبةالمهنية،الممارسةقسمسيماوالالتقنيين،والخبراءالمتخصصين

إدارةوالتقاريروإعدادالمراجعةفيالشاملةالخبراتذويالمهنيينكبارمنتتكونوالتيللمراجعةالمهنية

.للتشاورأواالرتباطلفريقالمواردتوفيرأجلمنوذلكالمخاطر،

رتباطاتواوالتأكيدوالمراجعةالماليةالتقاريرفيالتقنيبالتميزُيعنىمركزهوالمهنيةالممارسةقسمإن

.الدوليةرالمعاييوتطبيقتفسيرحولإرشاداتبوضعالضرورةعندونقوم.عليهاوالمتفقالتنظيميةاإلجراءات

لالزمةاوالنماذجواألدواتالتقنيةباإلرشاداتوالتأكيدالمراجعةارتباطاتبدعمالمهنيةالممارسةقسميلتزم

.وفعالةالجودةعاليةمراجعةعملياتلتقديم

علمالتثقافةبتطويرتماًماملتزموننحنالسببلهذا.لنجاحناأساساً موظفيناوقدراتومعرفةمهاراتوُتعد

وفًقاصميمهاتتمالتيوالمحاسبةللمراجعةالتقنيالتدريبعملياتعلىوالتطويرالتعلمقسميركز.المستمر

تدريبالمنهجتصميمتم.التطوراتآخرعلىالطالعهموالضروريةالموظفينمنفئةلكلالمحددةلالحتياجات

ميةالعالجيامبيكيومتطلباتبإرشاداتمدعوموهولديناالمراجعةموظفياحتياجاتلتلبيةبناالخاص

منينالموظفباحتياجاتأيًضاوالتطويرالتعلمقسميهتمذلك،إلىباإلضافة.والتطويرالتعلممجالفي

.بالمجالالخاصةالتدريبيةواالحتياجاتالشخصيةالمهارات

ديدلتحوفريقهللشركةالداخليالعامالمستشارمعكثبعنالشركةفيوالمخاطرالجودةإدارةفريقيعمل

.السعوديةالعربيةالمملكةفيجيامبيكيعلىتؤثرقدالتيواللوائحالقوانينعلىتطرأالتيالتغييرات

ذلكفيابمالتنظيميةالجهاتتضعهاالتيوالقوانينالقواعدبأحكامااللتزاممدىبانتظامالفريقيراقبكما

صلةذاتكونتمابقدرواالستثمارالتجارةووزارةالقانونيينللمحاسبينالسعوديةوالهيئةالماليةالسوقهيئة

.بأعمالنا

ةالمعرفعلىبالحصولالمهنيينلطلببناالخاصةالمراجعةاعتمادسياساتنستخدمنفسه،الوقتوفي

رفتهمومعلألعمالفهمهمتطبيقمنلدينااالرتباطفرقهيكلنايمّكن.المعينةلمهامهمالمناسبةوالخبرة

.المراجعةجودةعلىوالحفاظقّيمةرؤىلتقديمالمجالفي
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وكفاءةفعاليةذاتمراجعةتنفيذ

الرئيسيةسلوكياتالبعضموظفونايتبنىأننتوقع.النهائيةالنتيجةأهميةبنفسالمراجعةتنفيذطريقةتعتبر

.أدناهالسلوكياتهذهمناقشةيتم.الفعالةالمراجعةجودةعملياتأداءفي

جيامبيكيفيالمراجعةعملية

eAudITفيتقنًيابناالخاصالمراجعةعملسيرتمكينيتم / Clara.يطبقهاالتيالرئيسيةالسلوكياتتتمثل

:يليفيمافعالةمراجعةجودةعملياتلتقديمالمراجعةعمليةطواللديناالمراجعون

؛(االقتضاءعند)الثانيالدفاعوخطوالمديرللشريكالمناسبالوقتوفيكافيةمشاركة—

المناسب؛الوقتوفيالمالئمةالمتخصصينمشاركة—

المراجعةعمليةكانتإذامابتقييمالسعوديةالعربيةبالمملكةجيامبيكيفياالرتباطفرقتقوم

اطارتبتطلبماحالفي.المناسبةالمراجعةأدلةعلىللحصولوخبرةومعرفةمتخصصةمهاراتتتطلب

أمنصيومتخصالبياناتوتحليالتاالكتواريةوالتقييماتوالزكاةالضرائبمثلمتخصصة،مهاراتالمراجعة

منمتخصصإشراكسيتمكانإذامااالرتباطقائديحدد.المعلوماتوتكنولوجياالمعلوماتتكنولوجيا

العربيةبالمملكةجيامبيكيلدىيعملمعينخبيرعملاستخدامأو/وجيامبيكيشبكة

السعودية

االرتباطجودةمراقبةفحصقسماستخدام—

امةالهلألحكاممستقلمراجعبواسطةيجريموضوعيتقييممناالرتباطجودةمراقبةفحصيتكون

.التقريراغةصيفيإليهاتوصلالتيبهاالمتعلقةواالستنتاجاتالمراجعةارتباطفريقبواسطةالمستخدمة

،أخرىأشياءبينمنلتوفير،المصممالجودةلمراقبةجيامبيكينظامفيمهًماعنصًراذلكوُيعد

باتوالمتطلبهاالمعمولالمحاسبةمعاييرمعتتماشىللشركةالماليةالقوائمبأنمعقواًل تأكيًدا

العربيةالمملكةوفيالعالممستوىعلىجيامبيكيتقوم.مالئمالتقريروأنالصلةذاتالتنظيمية

تيوالالمدرجةغيروالمنشآتالمدرجةللمنشآتاالرتباطجودةمراقبةفحصقسمبتفويضالسعودية

أوةواالستقالليالمخاطرإدارةرئيسحددهاكمااالرتباطاتمنوغيرهاالخطورةعاليةعامةبمكانةتتمتع

.السعوديةالعربيةالمملكةفيالمراجعةقسمرئيس

المهني؛والشكالمهنيالحكموممارسةالمراجعةألدلةهامتقييم—

والفحص؛واإلشرافالعملأثناءوالتدريبالمستمرالتوجيه—

مناسب؛بشكلوالموثقةالمدعومةاالستنتاجات—

المهمة؛النتائجعنالواضحاإلبالغ—

بالحوكمة؛المكلفينمعالمتبادلوالصادقوالمفتوحالمفيدالتواصل—

المجموعة؛مراجعةعملياتفعاليةمدىعلىالتركيز—

.البياناتوخصوصيةالمعلوماتوأمنالعميلسرية—

المستمربالتطويرااللتزام

،الهدفهذاولتحقيق.المالرأسأسواقفيالمشاركيناحتياجاتتلبيةفيعملنااستمرارضمانعلىنركز

حسينللتفرصناوفهمللمالحظاتواالستجابةأدائنا،لمراقبةاآللياتمنواسعةمجموعةبتوظيفنستخدم

.محددبتكراروالعالميةواإلقليميةالمحليةالجودةمراجعاتذلكويشمل.المستمر

وتقديمالجودةلتحسينالناشئةوالفرصللمخاطراالستباقيللتحديدقائمةإجراءاتلديناذلك،إلىباإلضافة

.الرؤى

شاملةفعالةمراقبةعمليات—

رؤىوتقديمالجودةتحسينأجلمنالناشئةوالفرصللمخاطراستباقيتحديد—

الرئيسيينالمصلحةأصحابمالحظاتعلىالحصول—

لهامناسببشكلواالستجابةوالنتائجالمالحظاتتقييم—

قيم كي بي ام جي، 
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المراجعةلجودةالعالميالتحويلبرنامج

.بكثيرأقوىواتساقومساءلةحوكمةنحوالتحولمعمجاالت،أربعةعلىالبرنامجيركز

:هيالرئيسيةالتغييراتبعض

المراجعة؛جودةنتائجعنالعضوالشركةفيالتنفيذيوالرئيسالرئيسيينالشركاءمساءلة—

لدينا؛العالميالمراجعةرئيسأومارا،بيللـالعضوالشركةفيالمراجعةقادةمساءلة—

العالم؛مستوىعلىمراجعةجودةومراقبةحوكمةتوفروالتيالعالميللمجلسالتابعةالمراجعةجودةلجنة—

لجنةالفيمهمةمعطياتيقدمونالذينوالمخاطرالجودةوإدارةالعالميينالمراجعةلرؤساءيتبعالمراجعةجودةفيمتخصصعالميقائد—

العالمي؛للمجلسالتابعةالمراجعةلجودةالعالمية

.الجودةبةلمراقالدوليالمعيارفيالمستقبليةالتغييراتواعتمادتوقعمننتمكنأنلنايضمنمماالجودةلمراقبةنظامناتحسينيجري—

وااللتزام؛المخاطروإدارةالجودةعنالمساءلةزيادةإلىذلكوسيؤدي

لديناالحاليةالمراقبةوبرامجلدينا،األعضاءالشركاتفيالجودةمراقبةنظامذلكفيبماالمراجعة،لجودةمركزيةعالميةمراقبةاآلنلدينا—

المخاطر؛علىاعتماًداأكثراآلنأصبحت

رعةبسوالعالجالتحديدمنيمكنناالمهنة،هذهفيالرائدأنهعلىواسعنطاقعلىإقرارهتموالذيالجودة،لحوادثالجذريالسببتحليلإن—

ووفعالية؛

.المراجعةلجودةتقديمهاكيفيةلتحسينوأدواتمحسنةمواردالعالمأنحاءجميعفياالرتباطلفرقنوفر—

برنامج التحويل 

العالمي لجودة 

المراجعة

ةالتابعالعالميةالمراجعةجودةلجنة—

العالميللمجلس

الرئيسيونالشركاء—

العالميالمراجعةقسمرئيس—

ينوالقطرياإلقليميينالمراجعةرؤساء—

قائد جودة المراجعة العالمية—

مجموعة مراقبة جودة المراجعة —

العالمية

تعزيز المراقبة العالمية—

/إدارة الممارسة —

الضوابط على نطاق الشركة

دعم ومراقبة الوقت الحقيقي —

لالرتباط

تعزيز وظائف دعم المراجعة—

—Clara /ي البيانات والتحليالت في ك

بي ام جي

تجديد التوجيه والمنهجية—

مقررة—

الدفاعمنخطوطثالثة

.بهاالخاصةالمراجعةأسلوبعلىالدفاعمنخطوطثالثةبتطبيققمنا

.لديناالمراجعةفريقجودةهواألولالدفاعخط

لفرقدريبوالتالحقيقيالوقتفيالمباشرالدعموتقديمالمراجعةارتباطاتعلىالتركيزلمجاالتمستقلةمراجعةإجراءالثانيالدفاعخطيتضمن

.الصلةذاتالمهنيةالمعاييرمعتتماشىمراجعةتقديمعلىالفريقمساعدةبهدفالمراجعة،آراءتوقيعقبلاالرتباط

والخارجيةةالداخليالتغييراتبمواكبةتماًماوملتزممطالبالمراجعةقسمإن.الجودةلضمانالعالميةالمعاييرعلىالحفاظيعنيالثالثالدفاعخط

.الجودةضمانفحصعملياتذلكفيبماوالعمليات،المعاييرفي

قيم كي بي ام جي، 
ة وكلمة رئيس مجلس اإلدار
ورئيس قسم المراجعة
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قلة والتابعة لـ كي بي كي بي ام جي المستت كي بي ام جي الفوزان وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون، شركة مهنية مسجلة في المملكة العربية السعودية وعضو غير شريك في شبكة شركا2020© 

.جميع الحقوق محفوظة. ام جي العالمية، شركة تعاونية سويسرية

مقسفيالوظائفتوطيننسبة
والتنوعواإلدماجالمراجعة

أنونرىبالتوطينالسعوديةالعربيةالمملكةفيجيامبيكيتلتزم

ينمعروفنكونأنفيرؤيتناتتمحور.التجاريةلألعمالضروريأمرذلك

عنا،ومجتموعمالئناموظفيناِقبلمنبهاوموثوقحًقا،موّطنةكشركة

بيئةزوتعزيتهيئةعلىالتركيزخاللمنالتوطينروحترسيخهووهدفنا

للمواطنينأدنىهدًفاألنفسناحددنالقد.التوطينتمّكنشاملة

علىيركزشاملبرنامجولدينا%50نسبةسيتعدىوالذيالسعوديين

.بهمواالحتفاظوتطويرهمالسعوديينالمواطنينجذب

جيامبيكيلدىالمراجعةقسميتكونم،2019سبتمبر30فيكما

.السعوديينالمواطنينمن%50نسبةمنالسعوديةالعربيةبالمملكة

قلة والتابعة لـ كي بي كي بي ام جي المستت كي بي ام جي الفوزان وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون، شركة مهنية مسجلة في المملكة العربية السعودية وعضو غير شريك في شبكة شركا2020© 

١٥.جميع الحقوق محفوظة. ام جي العالمية، شركة تعاونية سويسرية

المراجعةفيالوظائفتوطيننسبة

والتنوعاإلدماج

ثحي.مهنًياوتطويرهاالمرأةبتمكينتماًماملتزمةجيامبيكيإن

للتنميةالمتحدةاألممأهدافلتحقيقجيامبيكيتسعى

المساواةتحقيق":علىينصالذيالخامسالهدفوخاصةالمستدامة

."والفتياتالنساءجميعوتمكينالجنسينبين

ةاستراتيجيفياألولويةذاتأهدافناأحدوهوالمرأةتقدمندعمنحن

ةرؤيمعجيامبيكيتتماشىكما.والتنوعلإلدماججيامبيكي

ادةوزيالعملفيالمشاركةالنساءعلىيجب"أنهعلىتنصالتي2030

ملتزمونإننا."%30إلى%26منالعاملةالقوىفيالنساءمشاركة

يزالالأنهندركولكنناالجنسينبينالمساواةمجالفيتقدمنابقيادة

.الطريقهذافيقدماً للمضيمجالهناك

كلفييعملننساءالسعوديةالعربيةبالمملكةجيامبيكيلدى

نحن.اإلناثمنالسعوديينموظفينامن%42بأنفخوروننحن.وظيفة

عاميفإليناانضمتموظفةأولأنحيثالنساء،توظيففيرواداً ُنعتبر

.رىالكباألربعالشركاتبينمنأنثىشريكأولبتعيينوقمنام2007

خاللمطردبشكلجيامبيكيفياإلناثتمثيلنسبةازدادت

.الماضيةالثالثالسنوات

جدوللأساسياً أمراً يعداالتغييروتمكينبالثقةيوحيالذيهدفناإن

ادراتمبتبنيخاللمنالمرأةنمّكننحن.بناالخاصوالتطويرالتعلمأعمال

التنوعواإلدماجفريقيركز.تطويرعملوورشوبرامجلالستبقاءمختلفة

تنفذهالذي2020العالميالمرأةيومموضوععلىالعامهذالدينا

ينلتمكطرقعنباستمرارنبحثجيامبيكيفينحن.المتحدةاألمم

.ودعمهاالمرأة

قيم كي بي ام جي، 
ة وكلمة رئيس مجلس اإلدار
ورئيس قسم المراجعة

الملحقات التقاضي والمطالبات العقوبات ضد كي بي

ام جي الفوزان 

وشركاه

نتائج فحص الرقابة 

الداخلية للجودة

ف نسبة توطين الوظائ

في المراجعة واإلدماج 

والتنوع

هيكل الحوكمة 

ونموذج التشغيل

الهيكل القانوني 

وشبكة كي بي ام 

جي



قلة والتابعة لـ كي بي كي بي ام جي المستت كي بي ام جي الفوزان وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون، شركة مهنية مسجلة في المملكة العربية السعودية وعضو غير شريك في شبكة شركا2020© 

.جميع الحقوق محفوظة. ام جي العالمية، شركة تعاونية سويسرية

جودةنتائج فحص الرقابة الداخلية لل

زمتلتأنالمتوقعومنعالمياً وااللتزامالجودةلمراقبةبرامجناإنشاءتم

.الشبكاتعبرباستمرارعنهاوتبلغوتختبرهابهااألعضاءالشركات

:منكالالبرامجُتقّيم

ءاتوإجرابهاالمعمولواللوائحالمطبقةللمعاييروفقاً االرتباطأداء—

والدولية؛جيامبيكيوسياسات

جيامبيكيوسياساتإجراءاتمعاألعضاءالشركاتتوافقمدى—

واإلجراءاتالفعالوالتشغيلوالكفايةالمالءمةومدىالدولية

.الجودةلمراقبةالرئيسيةوالسياسات

المراجعةجودةأداءفحصأعمال

عةالمراجارتباطأداءبتقييماالرتباطجودةأداءفحصأعمالبرنامجيقوم

واحدةمرلمراجعةارتباطقائدكلفحصتتم.الجودةلتحسينالفرصويحدد

جودةأداءفحصأعمالمنكجزءسنواتثالثمدتهادورةفياألقلعلى

أداءفحصأعمالأنضمانعلىالدوليةجيامبيكيتساعد.المراجعة

مراجععليهايشرفوأنوموضوعيةعادلةللشركاتالمراجعةجودة

.مختلفةعضوشركةمنمستقلخبيررئيسي

الجهاتمنوغيرهاالمراجعةلفرقالتدريبالدوليةجيامبيكيتوفر

ماالهتماذاتالمواضيععلىالتركيزجانبإلىالعمليةعلىالمشرفة

ىإلوالحاجةالمراجعةعلىالمشرفةالتنظيميةالجهاتبواسطةالمحددة

.الخارجيينالمراجعينمثلصارمةتكونأن

نحلممتسقةضوابطاستخدامضمانعلىالدوليةجيامبيكيتساعد

خدامهااستيمكنوالتيالمراجعةممارساتوتقييماتاالرتباطتقيمدرجات

.المستقبلفيتطرأالتيالتحسيناتلقياسعندئذِ 

بواسطةالفحصإجراءتم.م2019عامفيالجودةلمراجعةخضعناولقد

ركزت.األخرىجيامبيكيمكاتبمنالمراجعينمنمستقلفريق

منءوكجز.االرتباطاتوتنفيذالجودةضوابطتنفيذمنكلِ علىالمراجعة

."مقبول"بدرجةالمراجعةلقسمالعامالتصنيفمناالنتهاءتمالفحص،

يموظفإبالغوتمالمراجعةنتائجلمعالجةالعملخطةعلىاالتفاقتم

ومراقبةالعملخطةتنفيذعنمسؤولةالمراجعةقيادةإن.بهاالمراجعة

.فيهاتقدمأي

ركات كي بي ام جي الفوزان وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون، شركة مهنية مسجلة في المملكة العربية السعودية وعضو غير شريك في شبكة ش2020© 

١٦.جميع الحقوق محفوظة. كي بي ام جي المستقلة والتابعة لـ كي بي ام جي العالمية، شركة تعاونية سويسرية

قيم كي بي ام جي، 
ة وكلمة رئيس مجلس اإلدار
ورئيس قسم المراجعة

الملحقات التقاضي والمطالبات العقوبات ضد كي بي

ام جي الفوزان 

وشركاه

نتائج فحص الرقابة 

الداخلية للجودة

ف نسبة توطين الوظائ

في المراجعة واإلدماج 

والتنوع

هيكل الحوكمة 

ونموذج التشغيل

الهيكل القانوني 

وشبكة كي بي ام 

جي



قلة والتابعة لـ كي بي كي بي ام جي المستت كي بي ام جي الفوزان وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون، شركة مهنية مسجلة في المملكة العربية السعودية وعضو غير شريك في شبكة شركا2020© 

.جميع الحقوق محفوظة. ام جي العالمية، شركة تعاونية سويسرية

العقوبات ضد الشركة
مدين لم يتم فرض أي عقوبة أو غرامة أو قيود على كي بي ام جي في المملكة العربية السعودية أو على المحاسبين القانونيين المعت

.المسجلين لدينا خالل السنة المالية الماضية

قلة والتابعة لـ كي بي كي بي ام جي المستت كي بي ام جي الفوزان وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون، شركة مهنية مسجلة في المملكة العربية السعودية وعضو غير شريك في شبكة شركا2020© 

١٧.جميع الحقوق محفوظة. ام جي العالمية، شركة تعاونية سويسرية

قيم كي بي ام جي، 
ة وكلمة رئيس مجلس اإلدار
ورئيس قسم المراجعة

الملحقات التقاضي والمطالبات العقوبات ضد كي بي

ام جي الفوزان 

وشركاه

نتائج فحص الرقابة 

الداخلية للجودة

ف نسبة توطين الوظائ

في المراجعة واإلدماج 

والتنوع

هيكل الحوكمة 

ونموذج التشغيل

الهيكل القانوني 

وشبكة كي بي ام 

جي



قلة والتابعة لـ كي بي كي بي ام جي المستت كي بي ام جي الفوزان وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون، شركة مهنية مسجلة في المملكة العربية السعودية وعضو غير شريك في شبكة شركا2020© 

.جميع الحقوق محفوظة. ام جي العالمية، شركة تعاونية سويسرية

التقاضي والمطالبات

ير مادي لم يكن هناك أي تقاض  أو دعاوى أو تحقيق مستمر ضد شركة كي بي ام جي في المملكة العربية السعودية والتي قد يكون لها تأث

.  على أعمالنا خالل السنة المالية الماضية
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١٨.جميع الحقوق محفوظة. ام جي العالمية، شركة تعاونية سويسرية

قيم كي بي ام جي، 
ة وكلمة رئيس مجلس اإلدار
ورئيس قسم المراجعة

الملحقات التقاضي والمطالبات العقوبات ضد كي بي

ام جي الفوزان 

وشركاه

نتائج فحص الرقابة 

الداخلية للجودة

ف نسبة توطين الوظائ

في المراجعة واإلدماج 

والتنوع

هيكل الحوكمة 

ونموذج التشغيل

الهيكل القانوني 

وشبكة كي بي ام 

جي



قلة والتابعة لـ كي بي كي بي ام جي المستت كي بي ام جي الفوزان وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون، شركة مهنية مسجلة في المملكة العربية السعودية وعضو غير شريك في شبكة شركا2020© 

.جميع الحقوق محفوظة. ام جي العالمية، شركة تعاونية سويسرية

الهيكل التنظيمي

قلة والتابعة لـ كي بي كي بي ام جي المستت كي بي ام جي الفوزان وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون، شركة مهنية مسجلة في المملكة العربية السعودية وعضو غير شريك في شبكة شركا2020© 

.جميع الحقوق محفوظة. ام جي العالمية، شركة تعاونية سويسرية

لجنة المراجعة 

والمخاطر

أعضاء مجلس إدارة

لجنة 

الحوكمة 

والترشيحات 

والمكافآت

عبداهلل الفوزان. د

رئيس مجلس اإلدارة

اللجنة 

يةالتنفيذ عبداهلل الفوزان. د

رئيس مجلس اإلدارة

الشؤون

المالية

الموارد 

البشرية

تكنولوجيا 

األسواقالمعلومات

العالقات 

الحكومية

عدنان سي

مدير 

العمليات

عبدالعزيز النعيم

مكتب الخبر 

المدير اإلداري

خليل السديس

مكتب الرياض

المدير اإلداري

إسماعيل العاني

عضو

غير تنفيذي

سيمون كولنز

عضو

غير تنفيذي 

إبراهيم باعشن

مكتب جدة

المدير اإلداري

محمد طارق

رئيس قسم 

المراجعة

وديع أبو نصر

رئيس قسم 

الضريبة

إسالم البياع

رئيس قسم 

االستشارات

خليل السديس

الشريك المدير 

الرياضبمكتب

أرفيند سينغي

رئيس قسم

األسواق

إبراهيم باعشن

الشريك المدير

بمكتب جدة

رئيس قسم الجودة والمخاطر

خالد ياسين

عضو

غير تنفيذي

عبدالعزيز نعيم 

الشريك المدير 

بمكتب الخبر
لجنة 

االستراتيجيات

براتاب كيه

رئيس قسم

المخاطر

الملحقات

قيم كي بي ام جي، 
ة وكلمة رئيس مجلس اإلدار
ورئيس قسم المراجعة

الملحقات التقاضي والمطالبات العقوبات ضد كي بي

ام جي الفوزان 

وشركاه

نتائج فحص الرقابة 

الداخلية للجودة

ف نسبة توطين الوظائ

في المراجعة واإلدماج 

والتنوع

هيكل الحوكمة 

ونموذج التشغيل

الهيكل القانوني 

وشبكة كي بي ام 

جي
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قلة والتابعة لـ كي بي كي بي ام جي المستت كي بي ام جي الفوزان وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون، شركة مهنية مسجلة في المملكة العربية السعودية وعضو غير شريك في شبكة شركا2020© 

.جميع الحقوق محفوظة. ام جي العالمية، شركة تعاونية سويسرية

جلين قائمة كي بي ام جي المملكة العربية السعودية لعمالء المراجعة من المنشآت الخاضعة إلشراف الهيئة والمحاسبين القانونيين المس

م2018ديسمبر 31المعنيين الذين أجروا المراجعة لهؤالء العمالء للسنة المنتهية في 

الشريك اسم العميل 

خليل السديسشركة األندلس العقارية

خليل السديسشركة الحسن غازي إبراهيم شاكر

خليل السديسشركة الجزيرة لألسواق المالية

عبدهللا الفوزانمصرف الراجحي

عبدهللا الفوزانالراجحي المالية

إبراهيم باعشنشركة اليمامة للصناعات الحديدية

ي البنك السعود: المعروفة سابقاً باسم)البنك األول 

(الهولندي
ناصر الشطيري

ناصر الشطيريشركة األول لالستثمار

عبدالعزيز النعيمالبنك العربي الوطني

عبدالعزيز النعيمشركة البنك العربي الوطني لالستثمار

إبراهيم باعشنشركة األسمنت العربية

عبدالعزيز النعيمشركة أرباح المالية

عبدهللا الفوزانشركة أشمور لالستثمار السعودية

ناصر الشطيريبنك البالد

إبراهيم باعشنبنك الجزيرة

إبراهيم باعشنالبنك السعودي الفرنسي

إبراهيم باعشنشركة بوبا العربية للتأمين التعاوني

ناصر الشطيريسيتي جروب العربية السعودية 

عبدهللا الفوزانشركة كريديت سويس العربية السعودية 

*خلود موسىم.م.شركة دويتشه العربية السعودية لألوراق المالية ذ

فهد مبارك الدوسريهيرميس السعودية -شركة المجموعة المالية 

إبراهيم باعشنشركة إعمار المدينة االقتصادية

خليل السديسشركة اتحاد عذيب لالتصاالت

خليل السديسشركة اتحاد اتصاالت

خليل السديسشركة فواز عبدالعزيز الحكير

عبدهللا الفوزانشركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني

عبدهللا الفوزانشركة اتش اس بي سي العربية السعودية المحدودة 

عبدهللا الفوزانشركة جبل عمر للتطوير

خليل السديسشركة جدوى لالستثمار

عبدهللا الفوزانشركة لجام للرياضة 

إبراهيم باعشنشركة الشرق األوسط للرعاية الصحية

عبدهللا الفوزاننادك-الشركة الوطنية للتنمية الزراعية 

إبراهيم باعشنالبنك األهلي التجاري

خليل السديسالشركة الوطنية للتربية والتعليم 

قيم كي بي ام جي، 
ة وكلمة رئيس مجلس اإلدار
ورئيس قسم المراجعة

الهيكل القانوني 

وشبكة كي بي ام 

جي

هيكل الحوكمة 

ونموذج التشغيل

ف نسبة توطين الوظائ

في المراجعة واإلدماج 

والتنوع

نتائج فحص الرقابة 

الداخلية للجودة

العقوبات ضد كي بي

ام جي الفوزان 

وشركاه

التقاضي والمطالبات الملحقات

الشريك اسم العميل 

إبراهيم باعشنشركة األهلي المالية 

إبراهيم باعشنشركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات

عبدالعزيز النعيمشركة صدارة للخدمات األساسية

إبراهيم باعشنشركة الخطوط السعودية للتموين

عبدالعزيز النعيمالبنك السعودي البريطاني

سدكو )الشركة السعودية لالقتصاد والتنمية لألوراق المالية

(كابيتال
ناصر الشطيري

عبدهللا الفوزانالشركة السعودية للكهرباء

إبراهيم باعشنالشركة السعودية للخدمات األرضية

عبدالعزيز النعيمالشركة السعودية الدولية للبتروكيماويات

عبدهللا الفوزانالبنك السعودي لالستثمار

خليل السديسالشركة السعودية إلعادة التأمين

خليل السديس(تداول)سوق األسهم السعودية 

إبراهيم باعشنمجموعة صافوال

خليل السديسشركة مركز إيداع األوراق المالية 

ناصر الشطيريشركة سدرة المالية

فهد مبارك الدوسري.م.م.ذ.إس إم بي سي للخدمات االستشارية السعودية ش

فهد مبارك الدوسريستاندرد تشارترد كابيتال 

إبراهيم باعشنشركة سويكورب

ناصر الشطيريشركة طيبة القابضة

عبدهللا الفوزانالشركة الوطنية السعودية للنقل البحري

عبدالعزيز النعيمشركة والء للتامين التعاوني

عبدهللا الفوزانشركة زهرة الواحة للتجارة

ناصر الشطيريصندوق الخير السعودي للرعاية الصحية

ناصر الشطيريصندوق جلوبل لألسهم السعودية

عبدهللا الفوزانصندوق ملز لالستثمار العقاري األول

إبراهيم باعشنصندوق سدرة للمتاجرة

شركة العربي الوطني)صندوق المبارك العقاري للدخل 

(لالستثمار
عبدالعزيز النعيم

عبدالعزيز النعيمالبوابة االقتصادية. آي. بي. إن. صندوق أي

عبدالعزيز النعيمصندوق أرباح للطروحات األولية

عبدالعزيز النعيمصندوق أرباح لألسهم السعودية

اون صندوق أرباح الخليجي للسيولة في دول مجلس التع

الخليجي
عبدالعزيز النعيم

.  يةالرأي الموقع قبل أن تسري إجراءات التسجيل في هيئة السوق المال* 

قيم كي بي ام جي، 
ة وكلمة رئيس مجلس اإلدار
ورئيس قسم المراجعة

الملحقات التقاضي والمطالبات العقوبات ضد كي بي

ام جي الفوزان 

وشركاه

نتائج فحص الرقابة 

الداخلية للجودة

ف نسبة توطين الوظائ

في المراجعة واإلدماج 

والتنوع

هيكل الحوكمة 

ونموذج التشغيل

الهيكل القانوني 

وشبكة كي بي ام 

جي
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الشريك اسم العميل 

إبراهيم باعشنصندوق األهلي الخليجي للنمو والدخل

إبراهيم باعشنصندوق األهلي متعدد األصول للدخل اإلضافي

إبراهيم باعشنصندوق األهلي المتنوع بالدوالر األمريكي

إبراهيم باعشنصندوق األهلي لمؤشر أسهم أوروبا

إبراهيم باعشنصندوق األهلي للمتاجرة باألسهم السعودية

إبراهيم باعشنصندوق األهلي للمتاجرة العالمية

إبراهيم باعشنصندوق األهلي للمتاجرة باألسهم السعودية

إبراهيم باعشنصندوق األهلي للصكوك بالدوالر األمريكي

إبراهيم باعشنصندوق األهلي العقاري العالمي

إبراهيم باعشنصندوق األهلي لمؤشر أسهم أمريكا الشمالية

إبراهيم باعشنصندوق األهلي المرن لألسهم السعودية

إبراهيم باعشنصندوق األهلي متعدد األصول للنمو المرتفع

إبراهيم باعشنصندوق األهلي متعدد األصول للنمو المتوسط

إبراهيم باعشنصندوق األهلي لمؤشر أسهم آسيا والباسفيك

إبراهيم باعشنصندوق األهلي لمؤشر األسواق الناشئة

إبراهيم باعشنصندوق األهلي لألسهم العالمية

إبراهيم باعشنصندوق األهلي للمتاجرة بأسهم الرعاية الصحية

إبراهيم باعشنصندوق األهلي للصدقات

إبراهيم باعشنصندوق األهلي للطروحات األولية

إبراهيم باعشنصندوق األهلي متعدد األصول المتحفظ 

إبراهيم باعشنصندوق األهلي ألسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة

إبراهيم باعشنصندوق األهلي للضيافة بمكة المكرمة 

إبراهيم باعشن(٢٢)صندوق األهلي كابيتال الخاص رقم 

إبراهيم باعشن(٢١)صندوق األهلي كابيتال الخاص رقم 

إبراهيم باعشن(١٠٢)صندوق األهلي كابيتال الخاص رقم 

إبراهيم باعشن(١٠٠)صندوق األهلي كابيتال الخاص رقم 

إبراهيم باعشنالثاني( ١)صندوق األهلي كابيتال للصكوك ذات الفئة 

إبراهيم باعشن(٤٢)صندوق األهلي كابيتال الخاص رقم 

إبراهيم باعشن(١٩)صندوق األهلي كابيتال الخاص رقم 

إبراهيم باعشن(١)صندوق األهلي كابيتال للصكوك ذات الفئة 

إبراهيم باعشن(١٠١)صندوق األهلي كابيتال الخاص رقم 

إبراهيم باعشن(٢٠)صندوق األهلي كابيتال الخاص رقم 

صندوق استراتيجية المؤشر

(سابقاً صندوق االستراتيجية المركزة)
إبراهيم باعشن

إبراهيم باعشنصندوق األهلي للمتاجرة بالريال

إبراهيم باعشنصندوق األهلي المتنوع بالريال السعودي 

ة صندوق األهلي القابض لصناديق االستثمار العقاري

المتداولة 
إبراهيم باعشن

إبراهيم باعشن١صندوق األهلي ريت 

خليل السديسصندوق أشمور الخليجي المتنوع للمتاجرة

خليل السديسصندوق أشمور للتعليم الخليجي

خليل السديسصندوق أشمور للطروحات األولية

خليل السديسصندوق أشمور السعودي لألغذية

خليل السديس٢صندوق أشمور السعودي للطرح الخاص 

خليل السديسصندوق أشمور للمدى القصير

خليل السديسصندوق أشمور لألسهم السعودية

الشريك اسم العميل 

خليل السديس١٥صندوق جدوى لالستثمار 

خليل السديسصندوق جدوى لإلصدارات األولية السعودية

خليل السديسصندوق جدوى العزيزية لالستثمار العقاري

خليل السديسصندوق جدوى للفرص الطبية

خليل السديسصندوق جدوى لألسهم الخليجية

خليل السديس١٦صندوق جدوى لالستثمار 

خليل السديسصندوق جدوى لمؤشر األسهم السعودية

خليل السديس١٧صندوق جدوى لالستثمار 

خليل السديسصندوق جدوى للمرابحة بالريال السعودي

خليل السديسصندوق جدوى البساتين لالستثمار العقاري 

خليل السديسصندوق جدوى األرجان السعودي للتنمية السكنية

خليل السديس١٤صندوق جدوى لالستثمار 

خليل السديس١٨صندوق جدوى لالستثمار 

خليل السديس١١صندوق جدوى لالستثمار 

خليل السديس٢٠صندوق جدوى لالستثمار 

خليل السديسصندوق جدوى لمؤشر األسهم الخليجية

خليل السديسصندوق جدوى للصكوك العالمية

خليل السديس١٢صندوق جدوى لالستثمار 

خليل السديس٢٥صندوق جدوى لالستثمار 

خليل السديس١٣صندوق جدوى لالستثمار 

خليل السديسصندوق جدوى ألسواق األسهم العربية

خليل السديسصندوق جدوى لألسهم السعودية

خليل السديس١٩صندوق جدوى لالستثمار 

خليل السديس٢٤صندوق جدوى لالستثمار 

خليل السديسيدصندوق جدوى لفرص االستثمار في مستلزمات التشي

خليل السديسصندوق جدوى االستثماري

خليل السديس٢صندوق جدوى للفرص الطبية 

خليل السديس٣صندوق جدوى للفرص الطبية 

صندوق جدوى للفرص االستثمارية في إدارة النفايات 

الصناعية
خليل السديس

خليل السديسصندوق جدوى للفرص الميكانيكية

خليل السديسصندوق جدوى لفرص التكرير

خليل السديسصندوق جدوى للفرص المنتقاة في التقنية

ناصر الشطيريجروب للفرصوبارتنرزصندوق سدكو كابيتال 

ناصر الشطيري١صندوق سدكو كابيتال للدخل العقاري

ناصر الشطيري٢صندوق سدكو كابيتال للدخل العقاري 

ناصر الشطيريصندوق سدكو كابيتال ريت

ناصر الشطيري١صندوق سدكو كابيتال لألسهم السعودية 

ناصر الشطيريصندوق سدكو كابيتال ستيك كوريا للفرص

ناصر الشطيريصندوق سدكو كابيتال ألسواق النقد

ناصر الشطيريمالءمةحسب الللتطويرالعقاري األول كابيتالصندوق سدكو 

ناصر الشطيريصندوق سدكو كابيتال المرن لألسهم السعودية

قيم كي بي ام جي، 
ة وكلمة رئيس مجلس اإلدار
ورئيس قسم المراجعة

الملحقات التقاضي والمطالبات العقوبات ضد كي بي

ام جي الفوزان 

وشركاه

نتائج فحص الرقابة 

الداخلية للجودة

ف نسبة توطين الوظائ

في المراجعة واإلدماج 

والتنوع

هيكل الحوكمة 

ونموذج التشغيل

الهيكل القانوني 

وشبكة كي بي ام 

جي
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الشريك اسم العميل 

عبدهللا الفوزانصندوق إتش إس بي سي للصكوك

صندوق إتش إس بي سي ألسهم المؤسسات المالية 

السعودية
عبدهللا الفوزان

عبدهللا الفوزانصندوق إتش إس بي سي الدفاعي لألصول المتنوعة

عبدهللا الفوزانصندوق إتش إس بي سي المتنامي لألصول المتنوعة

عبدهللا الفوزانصندوق إتش إس بي سي لألسهم السعودية

صندوق إتش إس بي سي ألسهم الشركات الصناعية 

السعودية
عبدهللا الفوزان

عبدهللا الفوزانصندوق إتش إس بي سي المتوازن لألصول المتنوعة

عبدهللا الفوزانصندوق إتش إس بي سي لمؤشر األسهم العالمية

عبدهللا الفوزانصندوق إتش إس بي سي لألسهم الخليجية

عبدهللا الفوزانصندوق إتش إس بي سي لألسهم السعودية للدخل

عبدهللا الفوزانئةصندوق إتش إس بي سي ألسهم األسواق العالمية الناش

عبدهللا الفوزانصندوق إتش إس بي سي لألسهم الخليجية ذات الدخل

نت صندوق إتش إس بي سي ألسهم شركات البناء واإلسم

السعودية
عبدهللا الفوزان

عبدهللا الفوزانصندوق إتش إس بي سي المرن لألسهم السعودية

عبدهللا الفوزانصندوق إتش إس بي سي المرن ألسهم الصين والهند

عبدهللا الفوزانصندوق إتش إس بي سي اللوجستي للدخل

عبدهللا الفوزانالمتداول٢٠صندوق إتش إس بي سي السعودي 

عبدهللا الفوزانصندوق إتش إس بي سي ألسهم الشركات السعودية

عبدهللا الفوزانصندوق إتش إس بي سي للمرابحة بالريال السعودي

عبدهللا الفوزانصندوق إتش إس بي سي للمرابحة بالدوالر األمريكي

الشريك اسم العميل 

عبدهللا الفوزان٤٣صندوق االستثمار كابيتال لالستثمار 

عبدهللا الفوزانصندوق صائب لألسهم الخليجية

عبدهللا الفوزانصندوق صائب لألسهم السعودية

عبدهللا الفوزان٤٢صندوق االستثمار كابيتال للصكوك الخاص 

عبدهللا الفوزانصندوق صائب للشركات السعودية

عبدهللا الفوزانصندوق صائب للصكوك

عبدهللا الفوزانأرض حطين-صندوق صائب 

عبدهللا الفوزانصندوق صائب لألسهم الخليجية ذات الدخل

عبدهللا الفوزانصندوق أجدان رايز للتطوير العقاري

عبدهللا الفوزانصندوق صائب للتطوير العقاري أبراج سرايا

عبدهللا الفوزانصندوق صائب للمتاجرة بالسلع

عبدهللا الفوزانصندوق صائب للشركات العربية

عبدهللا الفوزانصندوق صائب للطروحات األولية السعودية

قيم كي بي ام جي، 
ة وكلمة رئيس مجلس اإلدار
ورئيس قسم المراجعة

الملحقات التقاضي والمطالبات العقوبات ضد كي بي

ام جي الفوزان 

وشركاه

نتائج فحص الرقابة 

الداخلية للجودة

ف نسبة توطين الوظائ

في المراجعة واإلدماج 

والتنوع

هيكل الحوكمة 

ونموذج التشغيل

الهيكل القانوني 

وشبكة كي بي ام 

جي
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تدريبات موظفي المراجعة الذي يعملون مع العمالء الخاضعين إلشراف هيئة السوق المالية

المسمى الوظيفياألسماء.م
ة منهجية المراجعة والمحاسبة و الجود

وإدارة المخاطر واإلدارة
عدد الساعات

:نوع التدريب

غير رسمي/ رسمي/ خارجي/ داخلي

داخلي وخارجي ورسمي١٣٣نعمشريكالفوزانبن حمدعبدهللا١

داخلي وخارجي ورسمي٨٢نعمشريكالسديسبن إبراهيم خليل ٢

داخلي وخارجي ورسمي٤٤نعمشريكباعشنعبودإبراهيم٣

داخلي وخارجي ورسمي٦٣نعمشريكالنعيمز بن عبدهللا عبدالعزيعبدالعزيز ٤

داخلي وخارجي ورسمي١٤٧نعمشريكالدوسريفهد مبارك بن فهد ٥

داخلي وخارجي ورسمي١١٩نعمشريكيالشطيربن أحمد بن عليثةناصر٦

داخلي وخارجي ورسمي١٥٢نعمشريكبديريبن حمزة بن أحمد هاني ٧

داخلي وخارجي ورسمي١١٥نعمشريكالتمبكتيموسىبنت عدنان خلود٨

داخلي وخارجي ورسمي٦٨نعممدير تنفيذي رئيسيمحمد طارق٩

داخلي وخارجي ورسمي١٠٧نعممدير تنفيذي رئيسيفرقان هللا خان١٠

داخلي وخارجي ورسمي١٢٨نعممدير تنفيذي رئيسيعبدهللا اكبر١١

داخلي وخارجي ورسمي٩٦نعممدير تنفيذي رئيسيمحمد عالء الدين١٢

داخلي وخارجي ورسمي٢٣٩نعممدير تنفيذي رئيسيأرمون نخاي١٣

داخلي وخارجي ورسمي١٣٣نعممدير تنفيذي رئيسيأظرف حسان١٤

داخلي وخارجي ورسمي٦٢نعممدير تنفيذي رئيسيديل كالرك١٥

داخلي وخارجي ورسمي١٠٦نعممدير تنفيذي رئيسيفيصل سانا١٦

داخلي وخارجي ورسمي١١٨نعممدير تنفيذي رئيسيفاروق كريم١٧

داخلي وخارجي ورسمي٢٤٠نعممدير تنفيذي رئيسيكاشف ظافر١٨

داخلي وخارجي ورسمي١٣٥نعممدير تنفيذي رئيسينوار مجاني١٩

داخلي وخارجي ورسمي١٦٦نعممدير تنفيذي رئيسيأويس شهاب٢٠

داخلي وخارجي ورسمي٤٣نعممدير تنفيذي رئيسيفيليب نولز٢١

داخلي وخارجي ورسمي١٤٦نعممدير تنفيذي رئيسيتامر الصاوي٢٢

داخلي وخارجي ورسمي٤٦نعممدير تنفيذيابيشيك جوبتا٢٣

داخلي وخارجي ورسمي٩٠نعممدير تنفيذيهشام مصطفى٢٤

داخلي وخارجي ورسمي٤٠نعممدير تنفيذيمزهر سليم٢٥

داخلي وخارجي ورسمي١٢٦نعممدير تنفيذيمحمد هشيم٢٦

داخلي وخارجي ورسمي٨١نعممدير تنفيذيموفق عميرة٢٧

داخلي وخارجي ورسمي٩٩نعممدير تنفيذيمحمد ميمون٢٨

داخلي وخارجي ورسمي٢٨١نعممدير تنفيذيرجف كوالر٢٩

داخلي وخارجي ورسمي٧٥نعممدير تنفيذيسلمان شودري٣٠

داخلي وخارجي ورسمي١٢١نعممدير تنفيذيسمير خان٣١

داخلي وخارجي ورسمي٦٦نعممدير تنفيذيطارق مرقا٣٢

م2019سبتمبر 30للسنة المالية المنتهية في -التعليم المهني المستمر 
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قلة والتابعة لـ كي بي كي بي ام جي المستت كي بي ام جي الفوزان وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون، شركة مهنية مسجلة في المملكة العربية السعودية وعضو غير شريك في شبكة شركا2020© 

.جميع الحقوق محفوظة. ام جي العالمية، شركة تعاونية سويسرية

م ٢٠١٩سبتمبر ٣٠معلومات مالية للسنة المالية المنتهية في 

اإليرادات

المعلومات المالية.م
وديةبماليين الرياالت السع

٧٣٣إجمالي اإليرادات١

٦٧إجمالي اإليرادات من ارتباطات المراجعة للمنشآت الخاضعة إلشراف الهيئة٢

٣
إجمالي اإليرادات من الخدمات األخرى للمنشآت الخاضعة

إلشراف الهيئة

ة إجمالي اإليرادات من الخدمات األخرى للمنشآت الخاضعة إلشراف الهيئ

التي راجعت عليها كي بي ام جي 
٦

ة إجمالي اإليرادات من الخدمات األخرى للمنشآت الخاضعة إلشراف الهيئ

التي لم تراجع عليها كي بي ام جي
٣٠

١٨٣إجمالي اإليرادات من ارتباطات المراجعة لمنشآت غير المنشآت الخاضعة إلشراف الهيئة٤

٥
إجمالي اإليرادات من الخدمات األخرى لمنشآت غير 

المنشآت الخاضعة إلشراف الهيئة

إجمالي اإليرادات من الخدمات األخرى لمنشآت غير المنشآت الخاضعة 

إلشراف الهيئة التي راجعت عليها كي بي ام جي 
٣٤

إجمالي اإليرادات من الخدمات األخرى لمنشآت غير المنشآت الخاضعة 

إلشراف الهيئة التي لم تراجع عليها كي بي ام جي
٤١٣

الشركاء في الشركة

:إن الشركة مملوكة بالكامل من قبل شركاء سعوديين وهم كما يلي

االسم.م

الفوزانبن حمد عبدهللا ١

السديسبن إبراهيمخليل٢

باعشنعبود إبراهيم ٣

النعيمبن عبدهللاعبدالعزيز٤

السنيدبن عبدالرحمنطارق٥

موسى بنت عدنان خلود ٦

الدوسريبن مباركفهد٧

الشطيريبن أحمدناصر٨

هاني بن حمزة بن أحمد بديري٩

. ساعة عمل في أعمال مراجعة لعمالء المنشآت الخاضعة إلشراف الهيئة١٦٢،٠٠٠خالل السنة التي يشملها تقرير الشفافية، أمضت كي بي ام جي في المملكة العربية السعودية حوالي 

تقريباً من إجمالي عدد الساعات التي قضيت في ارتباطات % ١مجموع الساعات التي قضاها المحاسبون القانونيون المسجلون لعمالء المراجعة للمنشآت الخاضعة إلشراف الهيئة يمثل 

. المراجعة للمنشآت الخاضعة إلشراف الهيئة

م٢٠١٨ديسمبر ٣١مجموع ساعات ارتباطات المراجعة لعمالء المراجعة الخاضعين إلشراف هيئة السوق المالية للسنة 

قيم كي بي ام جي، 
ة وكلمة رئيس مجلس اإلدار
ورئيس قسم المراجعة

الملحقات التقاضي والمطالبات العقوبات ضد كي بي

ام جي الفوزان 

وشركاه

نتائج فحص الرقابة 

الداخلية للجودة

ف نسبة توطين الوظائ

في المراجعة واإلدماج 

والتنوع

هيكل الحوكمة 

ونموذج التشغيل

الهيكل القانوني 

وشبكة كي بي ام 

جي

٢٤



شريك في كي بي ام جي الفوزان وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون، شركة مهنية مسجلة في المملكة العربية السعودية وعضو غير2020© 

.جميع الحقوق محفوظة. شبكة شركات كي بي ام جي المستقلة والتابعة لـ كي بي ام جي العالمية، شركة تعاونية سويسرية

.إن اسم وشعار كي بي ام جي عبارة عن عالمات تجارية مسجلة لشركة كي بي ام جي العالمية

لومات ورغم سعينا الحثيث لتقديم مع. المعلومات الواردة في هذا العرض هي معلومات عامة وال تهدف لمعالجة ظروف أي شركة أو شخص بعينه

تخدام هذه المعلومات ال يجوز اس. دقيقة ومالئمة لتاريخ تقديمها فإننا ال نضمن دقة تلك المعلومات عند تاريخ استالمها أو استمرار دقتها في المستقبل

.دون الحصول على استشارة مهنية مالئمة بعد فحصها بالكامل على الوضع المحدد

kpmg.com/socialmedia


