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قيم كي بي إم جي
ّجهتوكما.نظرناوجهةمنمهمةنعتبرهاالتيواألموربهنؤمنماتمّثلقيمناإن

وكيفالقراراتواتخاذالتصرفلكيفيةترشدناحيثاليوميةسلوكياتناقيمنا

ينالمعنيوجميعنراجعهاالتيوالشركاتعمالئناومعالبعضبعضنامعنعمل

.لدينا

:قيمنايليفيما

الصواببفعلمتعهدون:النزاهة•

والتطورالتعلمفيمستمرون:التميز•

وأدائنافكرنافيمقدامون:الشجاعة•

تنوعنامنالقوةونستمدالبعضبعضنانحترم:التكاُتف•

جيإمبيكيفيلعائلتنامستدامةتنميةأجلمنساعون:األفضلنحو•

وعمالئنالمجتمعاتناالفائدةوتحقيق

لتصبحم2020عامفيتحديثهاتموقدوالعميقالراسخإيمانناعنجيإمبيكيقيمتعبر

دهاتجسيعلىفينافردكللمساعدةالذاكرةفيورسوخابساطةوأكثرووضوحاجرأةأكثر

.اليوميةحياتهفي
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غييرالتركيز على الجودة يمنح الثقة ويعزز الت

صلبفيالمراجعةجودةوتقعألعمالنا،الزاويةحجرالمراجعةُتعد

.األعمالهذه

ثواحدالمواردمختلففياالستثمارفيجيإمبيكيوتستمر

ينبثقو.والمساءلةاألعمالاتساقمنمتينةثقافةوتعزيزالتقنيات

أنهشمنوالذيالعامالصالحبخدمةالتزامنامنالجودةعلىتركيزنا

المهنيةالخدماتمقّدميأكثرنصبحبأنالدائمطموحنايقودأن

.ومصداقيةثقة

أداءجودةعلىالتركيزدونالطموحهذاتحقيقيمكنوال

أنناعليالجودة،هذهعليهنبنيمتينا  أساسا  لديناأنورغم.المراجعة

هذهيفروادا  بصفتناخاصةتركيزنا،نفقدوأاّل باالبتكاردائما  نستمر

.المهنة

إلدارةأنظمتنافياالستثمارعلىالمنصرمةالسنةفيداومنا

كما.المعززوالدعمالمراجعةجودةمراقبةأنظمةعنفضال  الجودة،

اتالتقنيمختلفإلىلدينااالرتباطفرقوصولتعزيزعلىنعمل

،Claraجيإمبيكيكنظامعليها،وتدريبهمالمبتكرةواألدوات

الجودةلتعزيزوذلكبنا،الخاصةالذكيةالمراجعةمنصةوهي

.األعمالواتساقوالفعالية

اليوميةناسلوكياتتقودحيثأعمالنا،جميعفيبقيمنانسترشدإننا

-لناجوهريةقيمةالنزاهةتظل.ثقافتناوتشكلقراراتناوتوجه

الوقتوفيالصحيحبالشكلالصواببفعلمتعهدونفنحن

فيوالتميزالنزاهةحولتتمحورالتيقيمنانجسدفنحنالمناسب،

ساهميالتيالكيفيةبناالخاصالجودةإطارويوضح.بالجودةالتزامنا

.الجودةعاليةمراجعاتبإنجازموظفكلخاللهامن

عمدوتعتبرأعمالها،صميمفيمنسوبيهاجيإمبيكيوتضع

ويتطلب.الصعبةاألوقاتفيخاصةأولوياتها،رأسعلىرفاههم

نعفضال  العمل،عبءمنالمالئمةالمستوياتتقييمأيضا  هذا

.بالتكنولوجياباالستعانةالفعاليةتعززالتيالمبادرات

بينالمنسوإقدامعلىمراجعاتنالجودةالمستمرالتحسينويعتمد

إهمال،أوتعّجلأيدوندائما ،الصوابفعلعلىالمتميزين

الجودةإن.العواقبمنخوفدونالحقيقةقولعلىوقدرتهم

فينسعىالذيالهدففهيولذلكالمراجعة،مهنةصميمتمّثل

.حثيثبشكلتحقيقهإلىجيإمبيكي

بيقتطمنايتطلبالمناسبةالعملبيئةإيجادفإنالنهاية،وفي

الشركاتتلتزمو.العملوإدارةبالحوكمةيتعلقفيمامتميزةمعايير

جودةومستوياتوالمعاييرالقيممنموحدةبمجموعةاألعضاء

.جيإمبيكيبشركةالخاصةالخدمة

ةجودتقديمأجلمنالمستحيلتحقيقمنسنتمكنفإنناومعا

الهدففهيولذلكالمراجعة،مهنةصميمتمّثلالجودةإن.أفضل

.حثيثبشكلتحقيقهإلىجيإمبيكيفينسعىالذي

.بناثقتكمعلىنشكركم

عبداهلل حمد الفوزان. د

رئيس مجلس اإلدارة

محمد طارق

رئيس قسم المراجعة
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الهيكل القانوني لكي بي إم جي لالستشارات المهنية

الهيكل القانوني والحوكمة

يفمسجلةمقفلةمساهمةمهنيةشركة،("السعوديةالعربيةالمملكةجيإمبيكي"أو"الشركة")المهنيةلالستشاراتجيإمبيكي

وشركاهالفوزانجيإمبيكيشركة"باسمسابقاالمعروفة)بالكامل،ةمدفوعسعوديريال(25,000,000)رأسمالهاالسعوديةالعربيةالمملكة

.بضمانمحدودةخاصةإنجليزيةشركةالعالمية،جيإمبيلكيتابعةشركةوهي.("قانونيونومراجعونمحاسبون

الهيكل القانوني لشبكة كي بي إم جي والعالقة بين كي بي إم جي لالستشارات المهنية وكي بي إم جي العالمية

منواسعةلمجموعةواالستشاراتوالضريبةالمراجعةخدماتتقدمالتيالمهنيةالخدماتمكاتبمنعالميةشبكةهيجيإمبيكي

لدعمجيإمبيكيهيكلتصميمتموقد.موظفا  236,000منأكثرمجموعهماتوظفوالتيدولة،145فيوالخاصالعامالقطاعمؤسسات

.األعضاءالشركاتتعملأينماعليهاالمتفقبالقيموااللتزامالخدمةجودةاتساق

خاصةإنجليزيةشركةوهيالعالمية،جيإمبيكيلشركةتابعةشركاتهيجيإمبيكيشبكةفيالمستقلةاألعضاءالشركاتإن

خدماتتقدمالولكنهاعامبوجهاألعضاءالشركاتمنجيإمبيكيشبكةلصالحأنشطتهاالعالميةجيإمبيكيتزاولو.بضمانمحدودة

.األعضاءالشركاتقبلمنحصريةبصورةللعمالءالمهنيةالخدماتتقديميتمو.للعمالءمهنية

ئهالعمالواالستشاراتوالضرائبمراجعةالخدماتلاألعضاءالشركاتتقديمتسهيلهوالعالميةجيإمبيكيلشركةالرئيسيةاألهدافأحد

سهيلوتاألعضاءلشركاتلالموحدةوالسلوكالعملومعاييرالسياساتبوضعالعالميةجيإمبيكيتقومالمثال،سبيلعلى.جودةبأعلى

.التجاريةوعالمتهاجيإمبيكياسماستخداموتعززتحميكماعليها،والحفاظتنفيذها

لميةعاشراكةاألعضاءوالشركاتالعالميةجيإمبيكيتعدال.عضوشركةكلعننظاميبشكلمنفصلةمنشأةهيالعالميةجيإمبيكي

ةشركأيأوالعالميةجيإمبيكيإللزامسلطةأيعضوشركةأيتملكال.شراكةأووكيلأوموكلعالقةمعا  تربطهاوالمشتركا  مشروعا  أو

.عضوشركةأيإللزامالقبيلهذامنسلطةأيالعالميةجيإمبيكيتملكوالالغير،تجاهأخرىعضو

معاييرذلكيفبماالعالميةجيإمبيكيولوائحبسياساتااللتزاماألعضاءالشركاتعلىيتعينالعالمية،جيإمبيكيمعاتفاقياتبموجب

ضمنيتنظيميهيكلوجوديشملوهذا.بفعاليةالمنافسةأجلمنالعمالءإلىللخدماتتقديمهاوطريقةعملهاطريقةتنظمالتيالجودة

المخاطرإدارةوالجنسياتمتعدديللعمالءالخدماتوتقديمالمواردومشاركةالعالميةاالستراتيجياتتطبيقعلىوالقدرةواالستقراراالستمرارية

نمموحدةبمجموعةاألعضاءالشركاتتلتزم.أعمالهاوجودةإدارتهامسؤوليةتتولىعضوشركةكل.العالميةواألدواتالمنهجياتواستخدام

.جيإمبيكيبشركةالخاصةالقيم
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الهيكل التنظيمي

تم إدراج . م بعد االنتخابات والتصويت السري2018يرأس الشركة رئيس مجلس إدارة منتخب وهو الدكتور عبداهلل الفوزان، الذي تم تعيينه في ديسمبر 

. وموضح كما يليالملحقالهيكل التنظيمي للشركة في 

اإلدارةمجلس

مجلسهيالحوكمةبهاالمنوطللشركةالرئيسيةالجهةإن

معللشركةاألجلطويلواالزدهارالنموعنالمسؤولوهواإلدارة،

سالرئييقود."جيإمبيكيقيم"وورؤيةأهدافتحقيقضمان

دوتعتمبدورهاالمؤسسةتقودالتيالهيئةوهياالدارة،مجلس

يقتطبعلىباإلشرافالمجلسيقومكذلك.عملهااستراتيجية

لسمجيضمنكما.العمللخطةوفقااالداءومراقبةاالستراتيجية

الداخليةالعملبيئةجوانبالدارةمالئمةعمليةوجوداالدارة

لتياالسمعةوبالمخاطرالمتعلقةاالمورالىباالضافةواالخالقية

رىاألخواللوائحباألنظمةااللتزامذلكفيبما،.األعمالعلىتؤثر

.جيإمبيكيلشركةالعالميةوالسياساتبأعمالناالصلةذات

ةالشاملاالستراتيجيةومراقبةاعتمادعنمسؤولاإلدارةمجلس

علىواإلشرافبالموافقةمخوال  اإلدارةمجلسيكون.للشركة

:الشركةفييليماتنفيذ

السنوية؛والميزانياتاالستراتيجيةالخطط—

اطر؛المختقّبلحدذلكفيبماالشاملة،المخاطراستراتيجية—

وااللتزام؛المخاطرإدارةسياسات—

الداخلية؛الرقابةأنظمة—

قواعدذلكفيبماالشركة،وقيمومبادئالحوكمةإطار—

السلوك،

.المكافآتنظام—

التنفيذيةاللجنة

التيوللشركة،اليوميةاألنشطةإدارةالتنفيذيةاللجنةتتولى

األداءومراقبةالعمل،خططوتنفيذوضعمسؤولياتهاتشمل

تثمارواالسالموارد،وتوزيعاألولوياتوتحديدوالمالي،التشغيلي

.للشركةالمخاطرملفوإدارة

مجلسسرئيإلىإضافة.اإلدارةمجلسرئيسالتنفيذيةاللجنةيرأس

امأقسورؤساءالعملياتمديرالتنفيذية؛اللجنةتتضمناإلدارة،

الجودةوإدارةوالتسويقواالستشاراتوالضرائبالمراجعة

وجدةالرياضفيالشركةلمكاتبالمديرينوالشركاءوالمخاطر،

.والخبر

تنفيذ يتمثل دور اللجنة التنفيذية في مساعدة مجلس اإلدارة في

ركة، استراتيجية الشركة وإدارة األمور التشغيلية اليومية للش

.باستثناء تلك المحفوظة للمجلس

:ذيةالمسؤوليات الرئيسية للجنة التنفيبعض منفيما يلي 

ركة اإلشراف على جميع القضايا المتعلقة باستراتيجية الش•

عاليةووضع السياسات العامة لتنفيذ هذه االستراتيجيات بف

اعتماد القرارات االستراتيجية وتوجيه فريق اإلدارة•

وافقة والتوصية لمجلس اإلدارة للمالصالحياتتطوير مصفوفة •

عليها

وضع جداول الرواتب وسياسة الترقيات وتقييم األداء وخطط•

لجنة الحوكمة والترشيحات بها الى المكافآت والتوصية

والمكافآت 

الموافقة على المعامالت التي تتجاوز حد السلطة لرؤساء •

األقسام وشركاء إدارة المكاتب 

هأنإالأسبوعكلاألقلعلىمرةعادة  التنفيذيةاللجنةتجتمع

اللجنةمناقشةعاجلأمرأيتطلبإذاإضافيةاجتماعاتُتعقد

الماضيامالعفيالتنفيذيةاللجنةاجتمعت.ومشورتهاالتنفيذية

المتعلقةالمشاكلمعللتعاملذلكمنأكثرالمراتمنعددا  

.19-يدكوفجائحةسببتهاالتياألعمالومشاكلمنسوبينابسالمة

والمخاطرالمراجعةلجنة

مساعدةفيوالمخاطرالمراجعةللجنةالرئيسيالدوريتمثل

سياساتعلىاإلشرافمسؤوليةأداءفياإلدارةمجلس

سمقواستراتيجياتللشركة،الماليةالتقاريروضوابطوممارسات

مخولةاللجنةإن.المخاطروإدارةوالخارجيةالداخليةالمراجعة

يالداخلالحساباتمراجعوتعيينالداخليةالمراجعةقسمبإنشاء

علىيتعينالذينالمستقلالخارجيالحساباتمراجعوكذلك

إلىباإلضافة.والمخاطرالمراجعةللجنةمباشرةالتقريركالهما

مراجعةعنمسؤولةوالمخاطرالمراجعةلجنةتكونذلك،

وصيةتبأياإلدارةمجلسوإبالغبهاالمعمولالمحاسبيةالسياسات

إدارةقسمعلىوالمخاطرالمراجعةلجنةتشرفكما.بهاتتعلق

(جيةوالخارالداخلية)الفحوصاتنتائجوتراقبالشركة،فيالمخاطر

.العملخططوتنفيذإجراؤهايتمالتي

أنهإالسنوي،ربعبشكلعادة  والمخاطرالمراجعةلجنةتجتمع

لجنةمناقشةعاجلأمرأيتطلبإذاإضافيةاجتماعاتُتعقد

خالللجنةلاجتماعات10عقدتم.ومشورتهاوالمخاطرالمراجعة

30إلىم2020أكتوبر1منالفترةخاللوالمخاطرالمراجعةالفترة

.م2021سبتمبر

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

الهيكل القانوني 

والحوكمة

تقديم جدول أعمال 

جودة المراجعة لدينا

جدول أعمال السعودة 

والتركيز على اإلدماج

والتنوع

العقوبات ضد كي بي

إم جي لالستشارات 

المهنية

المالحقالتقاضي والمطالبات مراقبة وإصالح جودة 

المراجعة
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والمكافآتوالترشيحاتالحوكمةلجنة

اعدةمسفيوالمكافآتوالترشيحاتالحوكمةلجنةدوريتمثل

حوكمةبسياساتااللتزامومراجعةإدارةفياإلدارةمجلس

المكافآتمراجعةفياإلدارةمجلساللجنةتساعدكما.الشركة

تقييموإجراءالشركة،فيوالشركاءاإلدارةلمجلسالمدفوعة

.إليهتوصياتوتقديمولجانه،اإلدارةلمجلسدوريبشكل

:هيوالمكافآتالترشيحاتللجنةالرئيسيةالمسؤوليات

القيادية؛المناصبتعيينعملياتعلىاإلشراف—

السنويةوالعالواتالمكافآتسياسةواعتمادمراجعة—

للموظفين؛

الشركاء؛علىوتوزيعهااألرباحتخصيصعمليةمراجعة—

مجلسرئيسعلىاألرباحوتوزيعاألداءبشأنتوصياتتقديم—

والرئيسي؛والشريكاإلدارة

اللجنةاءبأديتعلقفيماالرئيسيالشريكتوصياتمراجعة—

.التنفيذية

يةالرئيساألنشطةتتعلق.السنةخاللمراتعدةاللجنةاجتمعت

ن،رئيسييمديرين/جددشركاءقبولواعتمادبمراجعةلّلجنة

حوكمةبشأنمناقشاتإجراءووالمكافآت،األجورحزمواعتماد

التيالمكافآتسياسةواعتمادالقانونيوهيكلهاالشركة

جلسمرئيسخاللمنالتنفيذيةواللجنةاإلدارةمجلسبهاأوصى

.اإلدارة

االستراتيجياتلجنة

القياموعند.ةللشركالرئيسيةواألهدافاالستراتيجيةوالخططاالستراتيجيةوضععلىاإلدارةمجلسمساعدةفياالستراتيجياتلجنةدوريكمن

مندخالتمأيضا  وتتلقىوالنمو،والسوقيةاالقتصاديةوالظروفوالمخاطرللشركةالحاليةالموارداالعتبارفياالستراتيجياتلجنةتأخذبذلك

.للخطةوفقا  هاوتنفيذاالستراتيجيةتحديثلضماناإلدارةمجلسبمساعدةكذلكاالستراتيجيةاللجنةوتقوم.التنفيذيةواللجنةاألقسامرؤساء

فيستراتيجيةاإللتحديثإضافيةاجتماعاتعقديمكن.للسنةالشركةإستراتيجيةلوضعسنةكلاألقلعلىواحدةمرةاإلستراتيجيةلجنةتجتمع

ستراتيجيةابوضعلّلجنةالرئيسيالعمليتعلق.األمريلزمعندمااللجنة،هذهتجتمع.األعمالظروفعلىتطرأقدمتوقعةغيرتغييراتأيةضوء

كللالنمووأهدافاألولوية،ذاتوالحساباتالقطاعاتتحديدذلكشملوقد.المملكةفيللنموالشركةرؤيةمعيتماشىبماالشركةأعمال

.األهدافتلكتحقيقواستراتيجيةحساب

أساس مكافأة الشركاء الرئيسين

يعكسماوبوقيمنااستراتيجيتنامعيتماشىبما"الواحدةالشركة"سلوكومكافأةلتعزيزالشركاءومكافآتأجوراحتسابنموذجتصميمتم

البات،الحسامراجعاستقالليةعلىالحفاظأجلمن.الموضوعةبأهدافهممقارنةالحاليةالسنةأداءوكذلكلألفرادالمتوسطالمدىعلىالقيمة

.لديهالمراجعةلعمالءبالمراجعةمتعلقةغيرخدماتلبيعمراجعةشريكأيمكافأةيمكن

:منهاعواملعدةعلىالشركاءمكافأةتعتمد

؛(والداخليةبالعميلالمتعلقة)والمسؤولياتاألدوار—

؛(واألفرادالمراجعةوقسمالشركةأهداف)الماليةاألهدافمقابلاألداء—

المراجعة؛جودةتقييمذلكفيبماوالمنسوبين،والمخاطرالجودةإدارةمسائلفياألداء—

.الشركةفيالموظفأقدميةدرجة—

أنظمة رقابة الجودة

.وتم تنفيذها بشكل فّعال( 1)تتماشى أنظمة رقابة الجودة الخاصة بنا بشكل كامل مع المعيار الدولي لمراقبة الجودة 

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

الهيكل القانوني 

والحوكمة

تقديم جدول أعمال 

جودة المراجعة لدينا

جدول أعمال السعودة 

والتركيز على اإلدماج

والتنوع

العقوبات ضد كي بي

إم جي لالستشارات 

المهنية

المالحقالتقاضي والمطالبات مراقبة وإصالح جودة 

المراجعة

المراجعةجودةلجنة

مجلسعننيابةاإلشرافهوالمراجعةجودةلجنةمنالغرضإن

ذلكفيبماالمراجعةبجودةالصلةذاتاألمورجميععلىاإلدارة

مة،واألنظالتجاريةبالعالمةالصلةذاتوالمخاطرالتفتيشنتائج

دوريتمثل.الرئيسيةالتنظيميةالهيئاتمعالتخاطبإلىباإلضافة

الدعممعوالشركةللمراجعةإدارةتوفيرضمانفياللجنةهذه

زيزلتعاألجلطويلةاستراتيجيةقراراتالتخاذالكافيوالتوجيه

يليماضمانعنمسؤولةاللجنةإن.المراجعةوجودةالعامةالثقة

:أخرىأموربينمن

ةواإلقليميالعالميةالمراجعةجودةمبادراتجميعتنفيذ—

المطلوب؛الدقةبمستوى

(1)الجودةلرقابةالدوليبالمعيارالمراجعةقسمالتزام—

؛(1)الجودةإلدارةالدوليالمعيارتطبيقبصددوهي

المراجعةجودةحوادثمنللحدالداخليةللرقابةنظاموجود—

ومعالجتها؛عنهاواإلبالغومراقبتها

امةالعبالثقةالمتعلقةالرئيسيةالتركيزمجاالتتحديد—

المراجعة؛وجودة

الرئيسية؛المراجعةجودةمؤشراتمراقبة—

مدىبشأنالتنفيذيةواللجنةاإلدارةمجلسإلىضمانتقديم—

.بالمراجعةيتعلقفيماالداخليةالرقابةنظاممالءمة

لمراجعةشهريأساسعلىالمراجعةجودةلجنةتجتمع—

.أعالهالمذكورةالمجاالتفيالمحرزالتقدم

30إلىم2020أكتوبر1منالفترةخاللمرة11اللجنةاجتمعت—

الجودةبشأنجديدةمبادراتاللجنةناقشت.م2021سبتمبر

العملونقاط،(والخارجيةالداخلية)الجودةفحوصاتونتائج

بجودةصلةذاتأخرىأموروأيالفحوصاتتلكعنالناتجة

.المراجعة
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سياسات االستقاللية

.التنظيميةوالمتطلباتالدوليةالمهنيةللمعاييراألساسحجرهماالصارمةالسلوكوقواعدالحساباتمراجعاستقاللية

سمجلعنالصادرةاألخالقيالسلوكقواعدمتطلباتتتضمنوالتياالستقاللية،حولالمفصلةالعالميةجيإمبيكيوإجراءاتسياساتإن

كيفياءاألعضمكاتبجميععلىيطبقوالذيوالمخاطر،الجودةإلدارةالعالميالدليلفيموضحةالمحاسبينأخالقياتلقواعدالدوليةالمعايير

تسهللمصالح،اتضاربوباالستقالليةالمتعلقةالمحتملةالمشاكللتحديدمحتملارتباطلكلاستخدامهايتعينوالتياآللية،األدواتإن.جيإمبي

للمراجعينوديةالسعالهيئةمعاييرفيعليهاالمنصوصالحساباتمراجعاستقالليةبقواعدالسعوديةالعربيةالمملكةفينلتزم.االلتزامعملية

.جيإمبيكيلشركةاالستقالليةسياساتإلىباإلضافةوالمحاسبين

لديهايجإمبيكيأنضمانفيللمساعدةالمختصينمنأساسيفريققبلمنالعالميةاالستقالليةمجموعةعنالمسؤولالشريكدعميتم

االلتزامىعلوالموظفينوشركائهااألعضاءالشركاتلمساعدةواألدواتاإلرشاداتتقديمإلىباإلضافةوثابتة،فعالةاستقالليةوإجراءاتسياسات

غييراتالتتبينوتنبيهاتإعالناتخاللمنجيإمبيكيشركاتمعمنتظمبشكلالعالميةاالستقالليةمجموعةتتواصل.المتطلباتبهذه

منالعديدالعالميةةاالستقالليمجموعةتعقد.االستقالليةبمعاييرااللتزامبشأنالتوجيهتقديمإلىباإلضافةالسياسةعلىتطرأالتيوالتحسينات

.سنةكلمدارعلىمخصصةتدريباتتقدمكماالعمل،ورش

اقالليةواالستالسلوكقواعدوإجراءاتسياساتوتنفيذتوجيههيالرئيسيةمسؤوليتهوالمخاطرالجودةإدارةلقسممعينرئيسالشركةلدى .محلي 

عندماعاليةبفوتنفيذهاالمحليةواإلجراءاتالسياساتوضعوضمانالعالميةجيإمبيكيوإجراءاتسياساتوتنفيذنشرعنمسؤوال  يعتبركما

.العالميةالمتطلباتمنصرامةأكثرتكون

األمورضبعبشأنلهاالتابعينالعضوللشركةالمخاطروإدارةالجودةقسمرئيسمعالتشاورجيإمبيكيفيوالموظفينالشركاءعلىيتعين

معتشاورالوالمخاطرالجودةإدارةقسمرئيسمنأيضا  ُيطلبقد.العالميوالمخاطرالجودةإدارةدليلفيالمحددالنحوعلىباالستقالليةالمتعلقة

.االستشاراتهذهتوثيقلتسهيلوأدواتإرشاداتتتوفر.والظروفالحقائقإلىاستنادا  وذلكالعالميةاالستقالليةمجموعة

منقالليةاالستوعملياتبسياساتااللتزاممراقبةتتم.وموظفيهالشركائهاواضحبشكلاالستقالليةوإجراءاتسياساتبنشرالشركةقامتلقد

ااألوسعالمراقبةبرامجخاللمنوكذلكالشركة،داخلااللتزاممراجعةوعملياتالسنويةاالستقالليةتأكيداتخالل .للشبكةنطاق 

الصادرةةياالستقاللقواعدمعتتماشىالشركةتطبقهاالتياالستقاللوإجراءاتسياساتأنالمهنيةلالستشاراتجيإمبيكيشركةوتؤكدتقر

.وفعالابتثبشكلتنفيذهاتموقدوالمحاسبين،للمراجعينالسعوديةللهيئةاالستقاللوقواعدللمحاسبينالدوليةاألخالقمعاييرمجلسعن

ةالشخصيالماليةاالستقاللية

ونوايكأنجيإمبيكيفيوالموظفينالشركاءعلىيتعين

عمالمحظورةالماليةوالعالقاتالماليةالمصالحعنمستقلين

لعمي"مصطلحيتضمنللتعريف،)والتأكيدالمراجعةعمالء

(الشقيقةالشركاتأوبهالعالقةذاتالمنشآت"المراجعة

.مهمينالالمالكيناالقتضاء،وعندالتنفيذيين،ومديريهواإلدارة

والعضالشركةعنالنظربغض-الشركاءجميععلىعموما  ُيحظر

شركةأليمراجعةعميلأليماليةأوراقامتالك-والقسم

.جيإمبيكيفيعضو

جميع“”KICSباالستقالليةلاللتزامااللكترونيالنظاميساعد

المتعلقةالشخصيةاالستقالليةبسياساتااللتزامعلىالمهنيين

ماراتاالستثجميعتحويبياناتقاعدةيوفرحيثباالستثمار

.للجمهورالمتاحة

العمالءعميتعاملونالذينوالمهنيينالشركاءجميععلىيتعين

”KICS“باالستقالليةااللتزامنظاماستخدامأعلىأومديربدرجة

لهممسموحا  كانإذامالتحديداستثمارأيفيالدخولقبل

علجميمحّدثبسجلاالحتفاظعليهميتعينكما.الأمبذلك

النظام،هذافيالعامالتداولذاتالمنشآتفياستثماراتهم

.ا  الحقاستثمارأيحظرتمإذافيمابإخطارهمآليا  يقوموالذي

االمحظورةاالستثماراتمنالتخلصيجب عملأيام5خاللحديث 

.اإلخطارتاريخمن

واإلجراءاتاإلرشاداتالعالميةاالستقالليةمجموعةتقدم

الشركاتقبلمنوالتفتيشبالمراجعةالمتعلقةالمقترحة

اتلسياسالشخصياالمتثالبشأنجيإمبيكيفياألعضاء

ابطضوذلكويشمل.جيإمبيكيبشركةالخاصةاالستقاللية

مسيتالذينالمهنيينلعدداألدنىالحدذلكفيبماالعّينة

اامتثالهمةمراجع .سنوي 

التوظيفعالقات

إلىخدماتيقدمجيإمبيكيفيمهنيأيعلىيتعين

والمخاطرالجودةإدارةقسمرئيسبإخطاريقومأنمراجعةعميل

ضاتمفاوفيالدخولينويكانإذافيماالعضو،الشركةتلكفي

ذاهيمتدالشركاء،إلىبالنسبة.هذاالمراجعةعميلمعتوظيف

حةمصلةأمنشيمثلعضوشركةأليمراجعةعميلأيإلىالطلب

.عامة

ونالسابقالشركاءأوالمراجعةفريقفيالسابقوناألعضاءُيمنع

أدوارفيالمراجعةعميلإلىاالنضماممناألعضاءالشركاتفي

يفبماانقطعتقدبالشركةعالقاتهمجميعتكنلممامعينة

كونستالتيأو/ومسبقا  والمحددةالثابتةغيرالمدفوعاتذلك

فيالمشاركةعنتوقفواقدويكونواالعضوللشركةجوهرية

.العضوللشركةالمهنيةواألنشطةاألعمال

نأعضوشركةمعماليةعالقةلهسابقشريكأيعلىيتعين

ويينكانإذافيماوالمخاطرالجودةإدارةقسمرئيسبإخطاريقوم

أليمدرجمراجعةعميلأيمعتوظيفمفاوضاتفيالدخول

.عضوشركة

ميللعالقيادةسلسلةوأعضاءالرئيسيونالمراجعةشركاءيخضع

إليهايشار)زمنيةلقيودعامة،مصلحةةأمنشيمثلالذيالمراجعة،

يلالعمهذاإلىاالنضماممنتمنعهمالتي"(االنتظار"فتراتباسم

.محددةزمنيةفترةمرورحتىمعينةأدوارفي
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للشركةالماليةاالستقاللية

تكونأنجيإمبيكيفياألعضاءالشركاتعلىيتعين

المراجعةعمالءمعالمحظورةوالعالقاتالمصالحعنمستقلة

المالكيناالقتضاء،وعندومديريهم،لهمالتابعينواإلدارة

"KICS"باالستقالليةااللتزامنظاماستخداميتم.المهمين

هريةالجووتلكالعضوللشركةالمباشرةاالستثماراتلتسجيل

أدواتأو)المدرجةوالصناديقالمنشآتفيالمباشرةغير

.جةالمدرغيروالصناديقالمنشآتوكذلك(المماثلةاالستثمار

اعدالتقخططفيبهاالمحتفظتلكاالستثماراتهذهوتشمل

.وجدتإنالموظفين،منافعوخطط

بيكيفياألعضاءالشركاتعلىيتعينذلك،إلىباإلضافة

وكذلكالماليةوالعالقاتالقروضجميعتسجيلجيإم

جوداتوبمتحتفظالتيوالوساطةاألمانةوالحفظحسابات

."KICS"باالستقالليةااللتزامنظامفيالعضوالشركة

الموردين/العملعالقات

مصممةمحددةوإجراءاتسياساتجيإمبيكيلدى

ءعمالمعبهاالخاصةالعملعالقاتعلىالمحافظةمنللتأكد

الصادرةةالدوليالمهنةوسلوكوآدابلقواعدوفقا  المراجعة

ومتطلباتللمحاسبينالدوليةاألخالقمعاييرمجلسعن

وراقاألهيئةعنالصادرةكتلكبهاالمعمولاألخرىاالستقاللية

.األمريكيةوالبورصاتالمالية

المراجعةخدماتغيراألخرىالخدمات

ر،تقديأقلعلىجي،إمبيكيشركاتجميععلىيتعين

اييرمعمجلسعنالصادرةالمهنةوسلوكوآداببمعاييرااللتزام

تعلقتالتيبهاالمعمولواللوائحلمحاسبينلالدوليةاألخالق

.المراجعةلعمالءتقديمهايمكنالتيالخدماتبنطاق

بمتطلباتااللتزاماإللكتروني"Sentinel"نظاميسهل

لحالمصاتضارببتحديدويقومالحساباتمراجعاستقاللية

.المستقبليةلالرتباطاتالمحتمل

االرتباطاتجميعحولالمعلوماتبعضإدخاليتعين

منظافيالخدمة،وأتعابوصفذلكفيبماالمستقبلية،

"Sentinel"كانحالفي.االرتباطقبولإجراءاتمنكجزء

يداتللتهدتقييمإدراجأيضا  يتعينمراجعة،لعميلاالرتباط

."Sentinel"مدخالتفيالوقايةوإجراءاتالمحتملة

بهيكلاظاالحتفلالرتباطالرئيسيينالمراجعةشركاءعلىيتعين

العامللتداولالمدرجةالمؤسساتمنلعمالئهاالمجموعة

العالقةذاتالمنشآتوكذلكاآلخرينالمراجعةعمالءوبعض

مسؤولينأيضا  وهم.Sentinelنظامفيالشقيقةوالشركات

قدالتيباالستقالليةمتعلقةتهديداتأيوتقييمتحديدعن

وإجراءاتالمراجعةخدمةغيرمقترحةخدمةتقديمعنتنشأ

شآتللمنبالنسبة.التهديداتهذهلمعالجةالمتوفرةالوقاية

يقومبها،الخاصالمجموعةبهيكلاالحتفاظيتمالتي

Sentinelمراجعةنملالرتباطالرئيسيينالمراجعةشركاءبتمكين

المنشآتلهذهخدمةاقتراحأيعلىللموافقةمراجعةوطلب

.عالميا  رفضهأو

الهيئةعنالصادرةالمهنةوآدابسلوكلقواعدوفقا  

غيراتخدمتقديميتمالالقانونيين،للمحاسبينالسعودية

جيإمبيلكيالمراجعةلعمالءالمراجعةخدمات

لكتلهمتسمحالذينالعمالءباستثناء،المهنيةلالستشارات

.بذلكالقواعد

األتعاباعتمادية

لحةبالمصوالمتعلقةبالتخويفالمتعلقةالتهديداتتنشأقد

األتعابتمثلعندماككلالشركةمستوىعلىالشخصية

ةالشركأتعابإجماليمنكبيرا  جزءا  المراجعةعميلمناإلجمالية

لعميمناألتعابإجماليكانحالفي.المراجعةعمليةمنالعضو

من٪10منأكثريمثلالتابعةومنشآتهاعامةلمصلحةتابعمراجعة

:ينئذحمتتاليتينلسنتينالشركةمنالمستلمةاألتعابإجمالي

وعة؛المراجعميللدىبالحوكمةللمكلفيناإلفصاحيتعين—

ةجودلمراقبةأخرىعضوشركةمنرئيسيشريكتعيين—

.االرتباط

عمالءالسعوديةالعربيةالمملكةجيإمبيكيلدىليس

.القبيلهذامنمراجعة

المصالحتضاربمعالجة

يدتحدعنالمسؤولونهمجيإمبيكيفيالمهنيينجميعإن

قعيتوالتيوالمواقفالظروفتمثلالتيالمصالحتضاربوإدارة

ملوالعالشركةموضوعيةعلىتأثيرلهايكونأنمعقولبشكل

.تحيزبدون

نظاماستخدامجيإمبيكيفياالرتباطفرقعلىيتعين

Sentinelهمعالجتليتمالمصالحفيمحتملتضاربأيلتحديد

.والمهنيةالقانونيةللمتطلباتوفقا  

الشخصيةالمصالحتضارب

ركاءلشيكونالتيالحاالتفيالمصالحتضاربينشأأنالممكنمن

قدوالتيالعميلمعشخصيةصلةجيإمبيكيموظفيأو

يكونعندماأوموضوعيتهممعتتعارض،أنيتوقعأوتتعارض،

.املةللمعآخربطرفتتعلقسريةمعلوماتشخصيبشكللديهم

سرئيأوالعضوالشركةفيالمخاطرإدارةشريكاستشارةيتعين

.الحاالتهذهفيواالستقالليةالمخاطر

نمجيإمبيكيوموظفيشركاءلمنعسياساتوضعأيضا  تم

مزيةرقيمتهاتكنلمماالمراجعةعمالءمنوالضيافةالهداياقبول

هاورائمنيقصدالوالتيالصلةذاتواللوائحاألنظمةتمنعهاولم

شركةالأوالمراجعةفريقعضوسلوكعلىالئقغيربشكلالتأثير

.العضو
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شآت لجان المن/ تقلد المحاسبين القانونيين مناصب مجالس إدارة

الخاضعة إلشراف الهيئة

قبولمنوموظفيهاشركائهاجيإمبيكيسياسةتمنع

يجإمبيكيخارجمسؤولأوتنفيذيمديربمنصبوظائف

بمنصأيالشركاءمنأييشغلال.(الخيريةالمنظماتبخالف)

يخضعمراجعةعميلأيلجانفيمناصبأوتنفيذيمدير

إلشرافالخاضعةالمنشآت)"الماليةالسوقهيئةإلشراف

"(الهيئة
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االستقالليةمخالفات

عناإلبالغجيإمبيكيوموظفيشركاءجميععلىيتعين

يفوالمخاطرالجودةإدارةقسملرئيساالستقالليةمخالفة

عنبالغاإليتعين.بذلكدرايةعلىيصبحواعندماالعضوالشركة

حوكمةبالالمكلفينإلىالمراجعاستقالليةللوائحمخالفةأي

ولكنمعهمعليهالمتفقاألساسعلىالمراجعةعميللدى

حاالتأيعناإلبالغيجب.أدنىكحدسنويأساسعلى

فيبالحوكمةللمكلفيناالستقالليةلقواعدمهمةمخالفة

.ممكنوقتأقرب

بسياسةاالحتفاظجيإمبيكيشركةكلعلىيتعين

ستقالليةاالمخالفةبحاالتيتعلقفيماوُمعلنةموثقةتأديبية

.فةمخالأيخطورةمدىتعكسإضافيةعقوباتتتضمنالتي

ةللسياسجيإمبيكيلدىالمهنيونالموظفونسيخضع

الخاصةاالستقالليةبسياساتااللتزامعدمحالةفيالتأديبية

عدمتحديدكيفيةعنالنظربغضجيإمبيكيبشركة

.االلتزام

الشركاءدويرت

معجيإمبيكيفيالشركاءدويرتسياساتتتماشى

مجلسعنالصادرةالمهنةوسلوكوآدابمعاييرمتطلبات

منهاةصرامأكثرتكونقدأوللمحاسبينالدوليةاألخالقمعايير

عادة  و.صرامةأشدمحليةدويرتمتطلباتبأيااللتزاموتتطلب

االمتطلباتهذهتضعما ةالمتتاليالسنواتعددعلىقيود 

خدماتتقديم(معينةأدوارفي)فيهاللشركاءيجوزالتي

لهؤالءخاللهايجوزال"انتظار"فترةتليهاللعميل،المراجعة

كالاألشمنشكلبأيالتأثيرأوالمراجعةفيالمشاركةالشركاء

دماتختنسيقأوقيادةعدمعليهميجبكما.ذلكنتائجعلى

الشركةعالقةعلىاإلشرافأوللعميلمقدمةأخرىمهنية

رآخمتكررأومهمتفاعلأيلديهميكونأاليجبكمامعهم،

يجإمبيكيلدى.بالحوكمةالمكلفينأوالعليااإلدارةمع

دويرتلمراقبةرقابيةضوابطالسعوديةالعربيةالمملكةفي

هناكيكونحيثماأخرىرئيسيةأدواروأي)المراجعةارتباطقادة

.بهاالمتعلقةالتحولخططووضع(تناوبشرط

والتأكيداتالتدريب-واالستقالليةالسلوكقواعد

يفللعمالءالخدماتتقديمومهنيالشركاءجميععلىيتعين

تدريبإتماماألخرين،األفرادبعضوكذلكجي،إمبيكي

عملونيالتيواألقسامالوظيفيةلدرجتهمالمناسباالستقاللية

.ذلكبعدسنويوبشكلللشركةاالنضمامعندفيها

شركاءجميععلىيتعينالتوظيف،علىالموافقةعند

عدبقواوامتثالهمبالتزامهم،التأكيدجيإمبيكيوموظفي

.بهاالمعمولواالستقالليةالسلوكقواعدوسياسات

علىعالتوقيبعدفيماجيإمبيكيأفرادجميععلىويتعين

يةواالستقاللالسلوكبقواعدالتزامهمعلىينصسنويتأكيد

.السنةخاللاألخرىالرئيسيةوالسياساتبهاالمعمول

لصادرةااالستقالليةمتطلباتنتبعنحنالمراجعة،لعمالءبالنسبة

فيهاعليالمنصوصوالمحاسبينللمراجعينالسعوديةالهيئةعن

ضمنماأمرتناولعدمحالةفي.المهنةوآدابسلوكقواعد

،والمحاسبينللمراجعينالسعوديةالهيئةعنالصادرةالقواعد

مجلسنعالصادرةاالستقالليةبقواعدااللتزامحينئذعلينايتعين

اسأسهيوالتيالمحاسبينأخالقياتلقواعدالدوليةالمعايير

.جيإمبيبكيالخاصةاالستقالليةقواعد

قواعدمعجيإمبيبكيالخاصةاالستقالليةسياسياتتتماشى

للمراجعينالسعوديةالهيئةعنالصادرةالمهنةوآدابسلوك

عنالصادرةالدوليةالمهنةوسلوكوآدابوقواعدوالمحاسبين

تنفيذتملقد.المحاسبينأخالقياتلقواعدالدوليةالمعاييرمجلس

.فعالبشكلالسياساتهذه

المصالحتضاربمعالجة

عنمسؤولينالمخاطرإدارةمهنيجيإمبيكيشركةتضم

عموالعملتحديدهتمالمصالحفيمحتملتضاربأيمراجعة

جنتائوتوثيقالتضارب،هذالمعالجةالمتأثرةالعضوالشركة

.ذلك

يكونالتيللحاالتالمنازعاتوتسويةالتصعيدإجراءاتوضعتم

اربتضإدارةكيفيةبشأناتفاقإلىالتوصلفيهاالصعبمن

محتملتضاربوجودآثارمنالحدالصعبمنكانإذا.المصالح

.هائهإنأواالرتباطرفضيتمعندئذ  مالئم،بشكلالمصالحفي
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إطار جودة المراجعة

نتيجةالبأنها"المراجعةجودة"جيإمبيكيتعّرف.مهنتناعليهتقومالتيالرئيسياألساسوُتعدالعامةالثقةعلىللحفاظأساسحجرالجودةتشّكل

الجودة،ةلمراقبقوينظامضمنوذلكبها،المعمولالمهنيةالمعاييروأهدافمتطلباتمعتماشيا  وذلكمتسقة،بصورةالمراجعةبعملياتالقيامبعد

.والنزاهةالمهنةوآدابواالستقالليةالموضوعيةمنمستوىأعلىعلىبيئةفيالصلةذاتأنشطتنابجميعالقياميتم

المعيارلتطبيقأنفسنالتهيئةبنا،الخاصالمراجعةجودةإطارتحديثم2021عامبخاللقمنا،(1)الجودةلرقابةالدوليةالمعياربمتطلباتالتزامناعلىوبناء

.ستمرموبشكليجبكماعملياتناوإصالحبمراقبةالتزامنامعجنبإلىجنبا  الصميمفي"الجودةذاتاالرتباطاتأداء"مبدأويقع.(1)الجودةإلدارةالقادم

،أكثربشكلللجودةالجوهريةالتركيزمجاالتالمذكوراإلطارويغطي وتطبيقيةالرقمالتكنولوجياوتبنيوقيمناثقافتناممارسةذلكفيبماتفصيال 

.مناسببشكلالمؤهلينالموظفينوتعيينوتطويروتوظيفوالمعارفالخبرات

ذاتاالرتباطاتأداء"ويقع.تقديمهافيلديناشخصكليساهموكيفجيإمبيكيفيللجودةتقديمناطريقةالجديدالعالميالجودةإطاريحدد

لتشجيعاضحا  وتوجيها  تمنحنابناالخاصةالجودةدوافعإن.مستمروبشكليجبكماعملياتناوإصالحبمراقبةالتزامنامعجنبإلىجنبا  الصميمفي"الجودة

المراجعة،جودةتقديمفيالصحيحةالسلوكيات

بةلمراقسياساتالعالميةجيإمبيكيوضعتوعليه،.جودةذاتخدماتلتقديمأساسيا  عامال  الجودةلرقابةومتسقدقيقنظاموجودُيعدحيث

علجميالمتوفرجيإمبيبكيالخاصالعالميوالمخاطرالجودةإدارةدليلفيموضحةالسياساتهذهإن.األعضاءالشركاتجميععلىتنطبقالجودة

اييرللمعاالمتثالعلىاألعضاءالشركاتلمساعدةبهاالمتعلقةواإلجراءاتالسياساتهذهتصميمتموقد.عليهموينطبقجيإمبيكيمنسوبي

.الصلةذاتوالقانونيةالتنظيميةوالمتطلباتالمهنية

:جيإمبيكيلدىالجديدالمراجعةجودةإطارعننبذةيليفيما

المراجعة لديناتقديم جدول أعمال جودة
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باالستعانةنالديوالعمالءللمهنيينالمراجعةخبراتتحديثعلىحاليا  ونعمل.المستمراالبتكارخاللمنالقيمةوخلقالعامالصالحبخدمةملتزمونإننا

فيدورهابتساهموالتيالمقّدمة،والرؤىالبياناتخاللمنالمهمةالمسائلعلىوالتركيزقدراتناتعزيزالجهودهذهلناتتيح.المبتكرةبالتقنيات

كالسلوقواعدذلكفيبمااآللياتمنمجموعةتطبيقخاللمنالعمالءسريةعلىالحفاظأهميةوتبرز.الجودةعاليةمراجعةمخرجاتتحقيق

علىيبالتدرنقدمأنناكما.البياناتوخصوصيةالشخصيةوالمعلوماتوالسريةالمعلوماتألمنسياساتوضعناوقد.جيإمبيكيفيالعالمية

وأمنمالءالعسريةمنمستوىأعلىعلىالحفاظلضمانسنويبشكلموظفينالجميعالبياناتوخصوصيةالمعلوماتوحمايةالسريةمتطلبات

.مختلطةرقميةمنصةضمنالعملأثناءالبياناتوخصوصيةالمعلومات

مراقبةوتعزيزأكبراتساقوإيجادأفضل،رؤىتقديمخاللمنالمراجعةجودةلتحسينالرقميةوالخبراتالتكنولوجيافياالستثمارنواصلأنناكما

حديثتطورفيإننا.المهنيالشكعقليةمعالذكيةالتكنولوجياقوةتتحدعندماالمثلىبصورتهاتتجسدالمراجعةجودةأنونعتقد.االرتباطات

مشاركةمنصةClaraجيإمبيكيمنصةتوّفر.Claraجيإمبيكيالجديدة،العالميةالمراجعةمنصةفيودمجهابنا،الخاصةالمراجعةمنهجية

وأدواتيلنا،وعمالمراجعةفريقبينالتعاونلتسهيلأدواتعنفضال  المشاريع،لتخطيطأداةعلىتحتويكماالمراجعة،عملياتسيرلتنسيقموّحدة

وتوّجه.قيدهتعومدىلحجمهوفقا  االرتباطمتطلباتمعيتوافقبماالمنصةمزاياتعديليمكنكما.المراجعةجودةتحسينأجلمنالبياناتلتحليل

رئيات،والمللمعلوماتواضحعرضمعالمعتمدة،المراجعةمعاييرمعيتماشىمنطقيتسلسلضمنالخطواتمنمجموعةعبرالمراجعةِفرقالمنصة

.العالميةالمراجعةأعمالاتساقسنعززلذلك،نتيجة.الحاجةعندمتاحةوتوجيهات

عبرارتباطاتنامن٪25نّفذنام،2021الماليةالسنةفي.Claraجيإمبيكيعملسيرنظامتستخدمالتيالفرقعددلزيادةمستمربشكلونعمل

باستخدامالماليةالقوائممراجعةأعمالجميعبإتمامسنقوملخطتنا،ووفقا  .م2022الماليةالسنةفي٪50إلىالنسبةهذهوارتفعتClaraمنصة

.بعدهاومام2022ديسمبرفيالمنتهيةالسنواتمنبدءا  Claraجيإمبيكيعملسيرنظام

ثريةمراجعةأدلةوتقديمالمخاطرتقييمفيولنساهمأفضلبصورةبمراجعتهانقومالتيالمنشآتلفهموالتحليالتالبياناتنستخدمإننا

وتقديمالمخاطرعاليةالمجاالتحولأحكامناوتركيزبتحديدوالتحليالتالبياناتلناوتتيح.قّيمةرؤى  تقديمفيويساهمالثقةيعززما.وموضوعية

.لعمالئناتفصيال  أكثرأعمالتقارير

.19-بكوفيدةالمتعلقالقيودُتفرضعندمااألنشطةتعطلوتقليلأقلاستجابةوقتمعالتعاونبتحسينقمناالجديدة،التكنولوجيااستخدامخاللمن

ولوجيابالتكنالمدعومجيإمبيلكيالجديدالعملنموذجتمّثلوالتيوالمنزل،والعميلالمكتب:مواقعثالثةعبربالعملمنسوبوناويستمر

لمراجعةاأعمالفيالتقدمومدىمنسوبينارفاهلمراقبةالفريقأعضاءمعمستمرتواصلعلىالحفاظأهميةمنقيادتنااتصاالتوعززت.الرقمية

.العملعلىواإلشرافوالتوجيهالبعضبعضنامعتعاونيبشكلللمشاركةالتكنولوجياباستخداموذلك

ممارسة ثقافتنا وقيمنا. 1

رعاية الثقافة الصحيحة وتطبيق الحوكمة الرشيدة•

القيم الواضحة وقواعد السلوك الصارمة•

الجودة الثابتة وسياسات إدارة المخاطر•

بهيكلنتمتعالسعودية،جيإمبيكيفي.لديناالرشيدةوالقيادةللحوكمةأساسا  تشّكلوالتيبقيمناإيماننامنالمراجعةبجودةالتزامناينبثق

.أولوياتهمقدمةفيالمراجعةجودةوضعناوالذيالرشيدة،للحوكمةمتين

عملإطارويرتطفيليساهمالحوكمةهيكلتصميموتمالمستويات،جميععلىالمراجعةجودةلضمانبناالخاصةالمراجعةاستراتيجيةتصميمتم

.ومراقبتهاوإدارتهاالمراجعةجودةلضمانرسمي

إننا.ابنالخاصةالمراجعةبأعمالمباشربشكليتعلقهذابأننؤمنإذالتغيير،ونمّكنالثقةفنغرسواضح،هدفعلىبناءأفعالنانوّجهألنونهدف

بفعلمتعهدونحنفن-لناجوهريةقيمةالنزاهةتظل.ثقافتناوتشكلقراراتناوتوجهاليوميةسلوكياتناتقودحيثأعمالنا،جميعفيبقيمنانسترشد

مالقيهذهجميعإن.األفضلنحووالسعيوالشجاعةالتميزفهياألخرىاألساسيةالقيموأّماالمناسب،الوقتوفيالصحيحبالشكلالصواب،

.المميزةلثقافتنامتينا  أساسا  تشّكلأنهاإذالشركة،مستوياتمختلفعبرمشتركة

واإلجراءاتالسياساتهذهتصميمتموقد.منسوبيناجميععلىتنطبقوهيوالمخاطرالجودةإلدارةعالمياثابتةسياساتجيإمبيكيينتبع

إضافيةوإجراءاتاتسياستطويريتمكما.الصلةذاتوالقانونيةالتنظيميةوالمتطلباتالمهنيةللمعاييراالمتثالعلىالجميعلمساعدةبهاالمتعلقة

.المحليةوالمعاييرللقواعدلالمتثالمتطلبطرأكلماالمخاطرإدارةدائرةقبلمنالداخليالمستوىعلى

تبني التكنولوجيا الرقمية. 2

االبتكار المستمر•

Claraكي بي إم جي -عالمية للمراجعة الجديدة المنصة ال•

البيانات والتحليالت•

جديدالتشغيلي النموذج ال•
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اتممارسمحوروالنزاهةالجودةتشكلكما.المراجعةمستقبلتشكيلفياألساسيالعاملويشكلونالحقيقيالفرقيصنعونمنهممنسوبيناإن

استقطابأهميةمدىندركوعليه،.المعقدةالمشاكللمعالجةالالزمةوالكفاءاتالمهاراتمنواسعبطيفمنسوبوناويتمتع.بناالخاصةالمراجعة

.بناالخاصةوالتوظيفالبحثلمنهجيةالمستهدفةالطبيعةبتحسينقمنام،2021الماليةالسنةفي.مناسببشكلوالمؤهلينالمهاراتأصحاباألشخاص

مجموعةلىإاستنادا  محددةالرتباطاتاآلخرونالمهنيونذلكفيبماالمناسبة،االرتباطفرقلتعيينالشركةداخلالمطلوبةواإلجراءاتالسياساتوضعنالقد

فيكبيركلبشنستثمركما.باالرتباطاتتكليفهمعندوقدراتهممنسوبيناكفاءاتباستمرارنقّيمونحن.االرتباطأوالمهمةوطبيعةوخبراتهممهاراتهم

تحسينإلىتهدفةتعليميبرامجبناالخاصوالتطويرالتعليمأعمالجدوليقّدم.المستمرينالتدريبوثقافةالتعلمبيئةوتعزيزمنسوبينامهاراتتطوير

قليميواإلالدوليالمستوىعلىالتعلممنالواسعالنطاقذاتالناشئةوالتكنولوجياواالبتكاروالقطاعبالمهنةالمتعلقةوالمعارفالتقنيةالخبرات

.بناالخاص"قائدفردكل"عملإطارعبروالسلوكيةالقياديةالمهاراتتحسينيتمكما.المحليوالتطبيقالعالمياالتساقلضمانوالمحلي،

كانت.عليهاومكافأتهممراجعتنالجودةبمساهمتهمواالعتراففرقناعملجودةالستعراضم2021الماليةالسنةفيجديدةمبادراتطّورنالذلك،إضافة

ياسا  مقالمراجعةجودةتحقيقفيالفرديةالمساءلةُتعدحيثالمراجعة،قسمضمنفردلكلالسنوياألداءتقييمدورةمنيتجزأالجزءا  المراجعةجودة

باستخدامم2021ةالماليالسنةفيبدأناالمراجعة،بجودةالمتعلقةللمساءلةشفافيةأكثرعملإطارلتوفير.الُمحرزوالتقّدماألداءلتقييمُيستخدمأساسيا  

مدرجاتلمنحنظام لمؤشراتفقا  واألفرادتقييمويتم.المراجعةجودةدرجةتحديدعنداالعتباربعينليؤخذمتسقةعالميةبمقاييسالمراجعةجودةتقيِّ

الحدُتحددعالميا  المعتمدةالوظيفيةاألوصافإن.المراجعةلجودةجيإمبيكيتعريفمعيتوافقبماإجراؤهاتمقدالمراجعةكانتإذاماُتظهرجودة

المراجعةتقديمفيالمشاركينالمهنيينجميعفهميضمنوهذا.األداءلتقييماستخدامهايتمالتياألهدافمنجزءا  وُتشكلالجودةلتوقعاتاألدنى

.لهاألولويةوإعطاءالدورهذامسؤوليةوتحملالمراجعةجودةزيادةفيدورهم

تطبيق الخبرات والمعارف. 3

منهجية تتماشى مع المعايير المهنية واألنظمة واللوائح•

التدريب والدعم التقني •

الوصول إلى الشبكات المتخصصة•

كيمنهجيةحديدتتم.بالجودةتتسممراجعةتقديمفيالرئيسيلدورهانظرا  وذلكبنائها،فيواالستمرارالتقنيةومعارفناخبراتنابتحسينملتزمونإننا

سيرنظاممعلالستخدام)المراجعةلتنفيذجيإمبيكيودليل(eAudITنظاممعلالستخدام)للمراجعةجيإمبيكيدليلفيللمراجعةجيإمبي

.المراجعةجودةتعززأنهانعتقدوالتيللمراجعةالدوليةالمعاييرتطبيقلكيفيةجيإمبيكيتفسيروتتضمن(Claraجيإمبيكيعمل

تقديموالتقنيةاألبحاثإجراءمسؤوليةويتولىالتقنيبالتمّيزُيعنىمركزوهوالمهنية،الممارسةقسمفيالخبرةذويمنمكّرسفريقولدينا

أصدروبينا،لمنسالتقنيالتميزولدعم.المجالهذافييعملونالذينمنسوبيناالدعمتقديمعنفضال  والمراجعة،المحاسبةمجاليفيتقنيةإرشادات

.المحاسبيةللمعاييرجيإمبيكيتبنيمدىتصفمرجعيةوموادمنشوراتعدةالمهنيةالممارسةقسم

جيإمبيكيعملسيرلنظاموفقا  للعملالفرقانتقالولتسهيل.النظامهذاتطبيقمسؤوليةClaraجيإمبيكيعملسيرنظامنشرفريقيتولى

Clara،بيكيعملسيرنظامعلىالالزمةبالتدريباتاألفرادهؤالءحظيوقد.النظامهذاعلىبالعملخبرةيملكونممنالقادةمنشبكةبإنشاءقمنا

فضال  ة،الجديدالمنهجيةوتطبيقالجديدةالمنصةباستخدامالمتعلقةالشؤونفيالمحليةشركاتهمفيالفرقلمساعدةمتاحونوهم،Claraجيإم

.التدريبوتيسيرللنظامتطويرهاتمالتيالعملوأوراقاألدواتمشاركةعن

متزايدبشكلمهما  زءا  جوالتقييمالقانونيةوالشؤوناالكتواريةوالتقييماتوالخزينةوالضريبةالمعلوماتتقنيةمثلالمجاالتفيالمتخصصةالخبرةتعتبر

.األخرىيجإمبيكيشركاتوفيالشركةفيجيإمبيكيمختصيشبكةإلىالوصولبإمكانيةلديناالمشاركةفرقتتمتع.الحديثةالمراجعةمن

لياتعمفيمناسببشكلدورهمألداءوالموضوعيةوالقدراتالكفاءاتلديهمأنمنللتأكدإليهيحتاجونالذيالتدريبالمتخصصونهؤالءيتلقى

.جيإمبيبكيالخاصةالمراجعة

الدوريةيهاتالتنبطريقعنواألدواتالمعاييرهذهعلىتعديلأينشريتم.ومحدثةكاملةوأدواتنامعاييرناعلىللحفاظالمواردمنكبيرا  كما  خصصناكما

.المراجعةقسمعبروتوزيعهاالمراجعةجودةتحديثاتتطويرنواصلالمراجعة،فعاليةولزيادة.التعليموبرامج

توظيف وتطوير وتعيين فرق ماهرة متنوعة. 4

تنوعةمخبرات ومعارف وخلفيات بممن يتمتعونبشكل مناسب، بما في ذلك المتخصصين، ومتمرسين تعيين أشخاص مؤهلين •

تعيين فريق مؤهل بشكل مناسب•

التعلم والتطوير المركزان على الخبرة التقنية والحنكة المهنية والمهارات القيادية•

االعتراف بالجودة•
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االرتباط مع العمالء المناسبين. 5

قبول العمالء واالرتباطات المناسبة•

عملية تقييم االرتباط•

محفظة العمالء المدارة•

إجراءمسؤوليةباطاالرتفريقيتولىمحتمل،عميلولكل.االرتباطتنفيذأومواصلتهاأوالعميلمعالعالقةقبوللتحديدصارمةوإجراءاتسياساتتصميمتم

بالعميلالخاصالمخاطرملفلتقييممفّصلتقص  إجراءأيضا  التقييمهذاويشمل.بالخدمةمتعلقةأخرىوأموروأعمالهالعميللمديريشاملتقييم

.والمالكوالمديرينالعلياوإدارتهاألساسيةمعلوماتهمنالتحققعنفضال  المحتمل،

أمورأيتحديدفيتقييمالإعادةوتساهم.المراجعةوجودةاستقالليتنالضماناالرتباطاتلهذهدوريةتقييمبإعادةنقومفإنناالحاليين،للعمالءبالنسبةأما

واالرتباطالعميلقبولنظامباستخدامالتقييمإجراءاتجميعتنفيذويتم.اآلثارهذهمنللحداتباعهايلزمالتيواإلجراءاتاالرتباطاستمرارعلىتؤثر

هما  معامال  تشّكليواجههاالتيوالمشاكلالعميلأعماللطبيعةأفضلفهمعلىالحصولإن.العالميةجيإمبيكيطّورتهوالذيمعهمواالستمرار

.الُمحددةللمخاطرفعالةمراجعةاستجابةتصميمذلكلنايسّهلإذالمراجعة،جودةلضمان

ومهنيةنظاميةلياتمسؤوأيوتحديدداخليا  التشاورحينئذيتعينالعميل،مععالقةأوارتباطمناالنسحابينبغيأنهإلىتشيرأوليةنتيجةإلىتوصلناوإذا

.أخرىمختصةسلطةوأيالضرورةحسببالحوكمةالمكلفينمعالتواصليتعينكما.الزمةوتنظيمية

عمالءحفظةمبمراجعةيا  سنونقوم.ارتباطكلفيدورهمألداءالمناسبةوالسلطةوالوقتوالقدراتبالكفاءةيتمتعونالذيناالرتباطقادةبتعييننقوم

اءةكفجانبإلىومخاطرهاوطبيعتهاككلالعميلمحفظةقطاعاالعتبارفيالفحوصاتتأخذ.معهمفرديةمناقشاتفيالمراجعةارتباطقائدكل

.عميللكلعاليةجودةذاتمراجعةلتقديماألوسعوالفريقالشريكوإمكانياتوقدرات

أن نكون مستقلين وأخالقيين. 6

العمل بنزاهة وااللتزام بقيمنا•

وضع السياسات واإلجراءات الصحيحة•

االمتثال للقواعد التنظيمية ومراقبة مخالفات االستقاللية•

توقعاتنابوضوحتفّصلبناالخاصةالسلوكوقواعدقيمناإن.التنظيميةوالمتطلباتالدوليةالمهنيةللمعاييراألساسحجرالحساباتمراجعاستقالليةتمّثل

واالستقالليةالسلوكقواعدوإجراءاتسياساتوتنفيذتوجيههيالرئيسيةمسؤوليتهواالستقالليةلألخالقياتمعينشريكلدينا.وسلوكناأدائناحول

.استقاللناوإجراءاتسياساتحولبوضوحموظفيناجميعأبلغنالقد.محليا  

لدينا،المراجعةالءعممعالمحظورةوالعالقاتالماليةالمصالحعنمستقلينيكونواأنموظفيناعلىيتعينالمحاسبية،واللوائحواألنظمةلسياساتناووفقا  

منعاقدينالمتوالمتعاقدينإلىاالستقالليةوإجراءاتسياساتتمتدكما.المراجعةلعمالءالمهمينوالمالكينوالمديريناإلدارةمعالعالقاتذلكفيبما

المتعلقةتثماراالسبسياساتااللتزامعلىلديناالمهنيينلمساعدةاإللكترونيالموقععبرباالستقالليةااللتزامنظامنستخدمنحن.االقتضاءحسبالباطن،

استحواذعملياتنعلإلبالغالمطلوبينللمستخدمينتتبعآليةويوفرللجمهورالمتاحةاالستثماراتمنمجموعةنظامهذايتضمن.الشخصيةباالستقاللية

.األخرىالمتوافقةغيرواألنشطةبهاالمسموحغيراالستثماراتعنواإلبالغتحديدخاللمنالمراقبةالنظاميسهل.الماليةمصالحهموبيع

االستفساراتراءإجمسؤوليةويتحملونعال  وعيبمستوىمنسوبونايمتازوعليه،سنويا ،لمنسوبينااالستقالليةحولرسميةداخليةتدريباتنقّدمإننا

بكيالخاصةباالستقالليااللتزامنظاماإلنترنت،عبراالستقالليةتتبعنظامنستخدم.لديهممحظورةشخصيةماليةمصالحأيوجودعدملضمانالمالئمة

.ستقالليةااللسياساتباالمتثالوموظفيناشركائنالمساعدةجيإمبيلكيالعالميةالشبكةفياألخرىاألعضاءالشركاتمعجنبإلىجنبا  جي،إمبي

.م2021سنةخاللمخالفاتأيرصديتمولماألقل،علىسنويا  السلوكوقواعدلالستقالليةالمحتملةالمخالفاتمراقبةوتتم

لةمشكخلقلمخاطرنظرا  مناسبأمروهوشاملة،مراجعتهاتتملمنشأةالمراجعةخدماتغيراألخرىالخدماتبتقديمالمتعلقةتنظيميةالقواعدالإن

االرتباطاتميعجحولالمعلوماتبعضإدخاليتعين.اإلقرارعمليةخاللمنسنويا  القواعدهذهمعاالمتثالتأكيدويتم.ملموسةأوفعليةباالستقاللتتعلق

.االرتباطقبولإجراءاتمنكجزء"Sentinel"نظامفيالخدمة،وأتعابوصفذلكفيبماالمستقبلية،
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تقييم مخاطر الجودة. 7

برامج مراقبة الجودة•

تحليل األسباب الجذرية•

(1)المعيار الدولي إلدارة الجودة •

عالميةيحيةتصحإجراءاتوضععنفضال  التصحيحية،لإلجراءاتوالتخطيطالشركةلدىالجذريةاألسبابونراجعالجودةمراقبةبرامجنتائجعنباإلبالغنقوم

هذايسري.كاملبشكل(1)الجودةإلدارةالدوليالمعيارتنفيذعلىنعملكما.داخلينظامخاللمنالعالميةجيإمبيكيلـاللزومعندإضافية

نظامنشطةأوتعتبر.تجاوزهاأوالجديدةالمتطلباتلتلبيةوضوابطناعملياتناتحسينفيمتقدمةمرحلةإلىوصلناولكننام،2022ديسمبر15منالمعيار

.المراجعةجودةتحسينفيالمتواصلةلجهودناجوهريةالجودةإدارة

فاعلية التواصل. 8

المتبادلوتقديم الرؤى والحفاظ على التواصل المفتوح والصادق •

إجراء ومتابعة االستطالع العالمي للموظفين•

االتصاالت الفعالة مع الجهات التنظيمية في الوقت المناسب•

فيهمبمنالعمالءمثلالرئيسيينالمصلحةأصحابمالحظاتعلىبالحصولالمراجعةجودةعلىالحفاظفيالمساهمةالعواملأهمحدأتتمثل

معصلبالتوانقدمهاالتيالمراجعةخدماتجودةتعززالتياألخرىالعواملوتتمثل.يناسبهابماوالتصرفغيرهمووموظفينابالحوكمةالمكلفين

علىرئيسيلبشكتعتمدنعدهاالتيالتقاريرجودةبأننؤمنإننا.المناسبالوقتفيإليهمالتقاريروتقديمبالحوكمةالمكلفينفيهمبمنعمالئنا

للعمالءتتيحالعمالءمعللتعاونبوابةأيضاClaraجيإمبيكيمنصةتتضمنبنا،الخاصالجودةإطارفيموضحهوكماالمدخالتتحسينعلىقدرتنا

إعدادفييسيا  رئجانبا  عمالئنامعالمتبادلالتواصليعد.المراجعةارتباطفريقمعالسلسالتواصلإلىباإلضافةالفعليالوقتفيالمراجعةحالةمراقبة

عنفضال  رة،اإلدامجلسأوالمراجعةلجنةاجتماعاتوحضوروالعروضالتقاريرإصدارعلىبناالخاصةالرئيسيةالتواصلقنواتتعمل.الخدماتوتقديمالتقارير

.المراجعةلجنةوأعضاءاإلدارةمعالرسميةغيربالنقاشاتالمشاركة

نظرةوجهإلىاالستماعإلىوالحاجةالمراجعةعمليةخاللالناشئةلمسائلاعلىمطلعا  العميلإبقاءبأهميةعال  وعيبمستوىمنسوبوناويمتاز

بيةالمحاسالسياساتمالئمةمدىعنفضال  بعمالئنا،الخاصةاألعمالوممارساتالمراجعة،عنالناتجةالرؤىمشاركةعلىنداومكما.وفهمهاالعميل

وأيةاإلدارنظروجهةمعبهانختلفقدالتيواألمورالمهمةالمحاسبيةاألحكامإلىإضافةالمالية،التقاريرإعدادوضوابطأنظمةوتشغيلوتصميم

اركنشوأنالمراجعةمعاييرمتطلباتالتقاريرهذهتلبيأنعلىكذلكنحرص.المعنيينالمصلحةأصحابمعالمحددةالمراجعةفيأخطاءأواختالفات

.ياتهممسؤولتنفيذفيعمالئنالدعمالرئيسيةاآلليةنظرناوجهةمنالرؤىهذهتمّثل.المراجعةلجنةأعضاءمعالنقاشلتشجيعالمهنيةخبرتنا

حولتصوراتهملمشاركةجيإمبيبكيالخاصللموظفينالعالمياالستطالعفيالمشاركةإلىسنويا  جيإمبيكيموظفيجميعدعوةتتم

نمتعززالتيالجوانببشأنموظفيناورؤىلمشاركةمقياسا  للموظفينالعالمياالستطالعويوفر.جيإمبيكيلدىالعملفيتجربتهم

معالجةعلىلللعمأكبربشكلللتركيزالجنسونوعالوظيفيةوالدرجةالجغرافيأوالوظيفيالمجالمثلعوامل،بعدةالنتائجتحليليمكن.ممشاركته

.الموظفيناركةمشعلىبتأثيرهاالمعروفةالفئاتمعتعاملناكيفيةعنإضافيةرؤيةعلىنحصلللموظفينالعالمياالستطالعخاللومن.الجوانبتلك

األفرادعجميمنُطلبحيثالمراجعةبجودةصلةذاتمحددةأسئلةاالستطالعويشملالمراجعةبجودةالمباشرةالصلةذاتالتركيزمجاالتنغطيأنناكما

ويتعين.ةالمراجعبجودةالصلةذاتالمسائلبشأنمعينةبياناتمجموعةيمنحنامماعليها،الردالماضيةشهرا  عشراالثنيخاللمراجعةفيشاركواالذين

زمنيةجداولذاتيحيةتصحعملخططإلىذلكبعدستحولالتيللتحسيناتالرئيسيةالمواضيعوتحديدللموظفينالعالمياالستطالعنتائجتحليلعلينا

.المحليللموظفينالعالمياالستطالعفريقمنبدعمهذهالعملخططمراقبةعنمسؤولإدارةرئيسكل.محددة

األخذوتم.عهممالمتبادلالتواصلإلدارةوإجراءاتسياساتوضعنافقدالمحلية،التنظيميةالهيئاتبهاتقوممنتظمةتفتيشلعملياتنخضعألننانظرا  

.المراجعةلجودةالمستمرةتحسيناتنامنكجزءجديبشكلمالحظاتهمباالعتبار
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جودةعنسيةالرئيالمسؤوليةالمراجعةقسمرئيسيتولى.الجودةمراقبةنظاموصيانةإنشاءعنمسؤولونفإنناجي،إمبيكيفيعضومكتببصفتنا

.الجودةمراقبةنظامعلىالحفاظفيالشركةفيالمخاطرإدارةشريكويدعمهالمراجعة

أدلةةكافنعتبرحيث.المعنيةالمراجعةأعمالفيالمقدرةللمخاطربالتحديدنجمعهاالتيالمراجعةأدلةومدىطبيعةتستجيبجي،إمبيكيفي

زعةنعلىوالحفاظالمهنيالحكمبممارسةفريقعضوكلوُيطاَلب.المراجعةلرأيداعمةأدلةأنهاالمراجعةعمليةخاللعليهاالحصولتمالتيالمراجعة

سمقمنكلويؤدي.الظروفبعضظلفيالزما  يصبحوالذيالرسمي،وغيرالرسميالداخليالتشاوردائما  ونشجع.المراجعةارتباطخاللالمهنيالشك

.لديهمالقرارصنععملياتخاللاالرتباطفرقدعمفيرئيسيا  دورا  الرئيسيةوشبكاتناClaraجيإمبيكيعملسيرونظامالمهنيةالممارسة

هذهعلىنركزو.معينةسلوكياتإظهارعلىوالفعاليةالجودةعاليةالمراجعةعملياتوتعتمد.للمراجعةالنهائيةالنتيجةبأهميةالمراجعةأداءطريقةتعد

التوثيقرويعتب.بناالخاصةالجودةمراقبةوعملياتفحصأعمالإجراءوعبروالتدريبالتعليميةالدوراتتقديمعبرالمراجعةعمليةأداءخاللالسلوكيات

.مراجعتناجودةعلىدليال  ُيعدإذاألهمية،غايةفيالمراجعةملفداخلالسليم

عمالألتعيينهيتموالذيللمراجعةوالتقديريةالهامةالمكوناتفحصمهمةيتولىموضوعيإضافيفاحصفهواالرتباط،جودةمراقبةفاحصأما

جزءا  االرتباطجودةمراقبةفحصويعتبر.سياساتناتتطلبهلماوفقا  العاليةالمخاطرذاتالمراجعةوأعمالمهمةمكانهوذاتمحددةمدرجةمنشأةمراجعة

قريرتإصدارقبلمرضيةبصورةاألسئلةجميععلىواإلجابةاالرتباطجودةمراقبةفحصإتمامويجب.جيإمبيبكيالخاصالمراجعةجودةإطارمنمهما  

.المراجعة

.مراجعةرتباطاكلفيإليهاالتوصلتمالتيواالستنتاجاتعليهاالحصولتمالتياألدلةإلىإضافةالمنفذةالمراجعةإجراءاتالمراجعةتوثيقعمليةسجلت

أوراقميعجبفحصخبرةأكثرفريقأعضاءيقومأنسياساتناتتطلب.عالقةذاتثالثةاطرافمنأوالعميلمنتلقيناهاوموادبإعدادهاقمناموادتشملكما

قمنام،2021الماليةالسنةفي.أهميةذاتأخرىوأمورالمهمةاألحكامبمجاالتالمتعلقالمراجعةتوثيقبفحصالشريكيقومأنتتطلبكماالعمل،

الملفلتجميعالزمالالزمنياإلطاربتقليصقمناحيثالمراجعة،تقريرتاريخبعدتنفيذهايمكنوالتيالتوثيقأنشطةبتقييدالخاصةسياستنابتحسين

.بالكامل

تنفيذ مراجعة ذات فعالية وكفاءة. 9

تحمل مسؤولية جودة المراجعة على مستوى الشركة•

التشاورالتشجيع على ثقافة •

التوجيه والتدريب واإلشراف والفحص•

التقييم النقدي ألدلة المراجعة، باستخدام الحكم ونزعة الشك المهني•

دعم وتوثيق االستنتاجات بشكل مناسب•
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عالميىمستوعلىالبرامجهذهتطويروتم.وفاعليتهاواتساقهاالمراجعةأعمالجودةلتحسينبهاواالمتثالالداخليةالجودةمراقبةبرامجتصميمتم

فيعضاءاألالشركاتلدعمالبرامجهذهوتهدف.مركزيرقابةنظامطريقعنباستمرارعنهاواإلبالغواختبارهاالنتائجتنفيذعضوشركةكلعلىويتعين

.ككلالجودةإدارةولنظامالفرديةالمراجعةأعمالمنلكلتصحيحيةإجراءاتووضعالجذريةاألسبابتحليلوتنفيذالجودةمشاكلتحديد

:يليمابتقييمالسعوديةجيإمبيبكيالخاصةالمراقبةبرامجتقوم

والدولية؛جيإمبيكيوسياساتوإجراءاتبهاالمعمولواللوائحالمطبقةللمعاييروفقا  االرتباطأداء▪

.الجودةبةلمراقالرئيسيةوالسياساتواإلجراءاتالفعالوالتشغيلوالكفايةالمالءمةومدىالدوليةجيإمبيكيوسياساتبإجراءاتالتزامنامدى▪

.وفاعلصحيحبشكلوتشغيلهوتنفيذهبناالخاصالجودةرقابةنظامتصميمتمإذامابتقييمأيضا  لديناالداخليةالرقابةبرامجتساهم

.والعالميةميةواإلقليالمحليةالمستوياتعلىالصحيحةاإلجراءاتاتخاذويتمداخليا  المدمجةالرقابةبرامجمنالمستفادةوالدروسالنتائجعناإلبالغويتم

األداءجودةفحصأعمال•

كلفيلمراجعةلارتباطقائدكلفحصيتم.االرتباطجودةلتحسينالفرصوتحديداالرتباطمستوىعلىاألداءبتقييماألداءجودةفحصأعمالبرنامجيقوم

أعمالإلرشاداتوفقا  األداءجودةفحصأعمالبرنامجالسعوديةجيإمبيكيوتنّفذ.سنواتثالثمدتهادورةفياألقلعلىواحدمرةعضوشركة

هذاأعمالانتهتوقد.والعالمياإلقليميالمستويينعلىاألداءجودةفحصعمليةمراقبةتتم.العالميةجيإمبيبكيالخاصةاألداءجودةفحص

ا،15فحصتمالدورة،هذهوخالل.م2021أكتوبرفيالسنةلهذهالبرنامج جميعوكان.عامأساسعلى"مرضي"بدرجةالمراجعةممارسةتقييموتمارتباط 

.الشركةعنمستقلينكانواأنهمأيالسعودية،جيإمبيكيخارجمنالمعنيينالفاحصين

مدرجاتلتحديدمتسقةضوابطاستخدامتموقد المختارةعةالمراجارتباطاتتصنيفوتم.العضوالشركةفيالمراجعةممارساتوتقييماتاالرتباطتقيِّ

عبرركةالشفيالمهنيينإلىاألداءجودةفحصأعمالبرنامجنتائجتوزيعوتم."مرضيةغير"أو"أداءهاتحسينيلزم"أو"مرضية"أنهاعلىالفحصألعمال

علىركيزالتتموقد.المستجداتآخرلمناقشةوالمديرالشريكبيندوريبشكلإجراءهايتمالتيوالمكالماتالداخليةالتدريبوأدواتالخطيةاالتصاالت

تمالمراجعة،جودةةأهميعلىللتشديد.التحسيناستمراريةمدىلقياساألخرىالداخليةالتفتيشبرامجفيالنتائجتحديدفيهاتمالتيالمراجعةمجاالت

.ارتباطقائدلكلالفردياألداءتقييمعندوذلكاألداء،جودةفحصأعمالبرنامجفيلالرتباطاتالممنوحةالدرجاتاالعتباربعيناألخذ

(2LoD)الثانيالدفاعخطبرنامج•

خطلبرنامجالفاحصينفريقويشمل.العالميللمتطلبوفقا  السعوديةجيإمبيكيفيبنجاحلهالثانيةالفحصدورةالثانيالدفاعخطبرنامجأتم

.المناسبةةالقطاعيوالمعرفةالخبرةذويمنالرئيسيينوالمديرينالتنفيذيينوالمديرينالرئيسيينالتنفيذيينالمديرينالثانيالدفاع

الفاحصونويقّدم.م2021سنةخاللالبرنامجهذاإطارضمنارتباطا  20فحصتمحيثالمخاطر،علىقائمةمعاييرباستخدامالمراجعةارتباطاتاختيارتم

يقومكما.راداتاإليذلكفيبمابالمراجعة،تتعلقرئيسيةتركيزمجاالتفيخبراتهميقّدمونكمالعملهمتأديتهمأثناءالمختارةاالرتباطاتلفرقالدعم

ويهدف.بفاعليةهاوإثباتالرئيسيةالمراجعةبمجاالتالمتعلقةاإلجراءاتوتنفيذالمراجعةومنهجيةالمخاطرتقييمعمليةلتطويرالفرقبتدريبالفاحصون

خذهاألالبياناتمدخالتجمعطريقعنرئيسيوبشكلالرأي،إصدارقبلهذهالمحددةالمراجعةأعمالفيالمراجعةجودةتحسينإلىذلكمنالفاحصون

.المستمرالتحسينمبادراتإطاروضمنالجودةمخاطرتقييممنكجزءاالعتباربعين

تياجاتاالحتلبيةفياالعتباربعينأخذهاوتمالمراجعةقسمفياألوسعالجمهورمعالثانيالدفاعخطفحوصاتمنالمشتركةالنتائجمشاركةتمت

.م2022-م2021ماليةالللسنةالثانيالدفاعخطبرنامجفيالمدخالتاعتباروتمللغايةإيجابيةتلقيهاتمالتياآلراءكانت.بالتدريبالمتعلقةالمستقبلية

والتعديلالمراقبة . 10

أعمال فحص جودة األداء•

(2LoD)برنامج خط الدفاع الثاني •

عمليات فحص الجودة اإلضافية-برنامج نوفا •

عمليات فحص الجودة اإلضافية-عمليات فحص الفعالية •

نظام إدارة الجودة•

❑\
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اإلضافيةالجودةفحصعمليات-نوفابرنامج•

تحسينإلىالبرنامجيهدف.م2020سنةفيمحليةكمبادرةالسعوديةجيإمبيكيأطلقتهوالذيالجودةلفحصاألخرىالبرامجأحدنوفابرنامجيمّثل

وخطاألداءجودةفحصأعمالبرنامجإلىباإلضافةالمختارةالمراجعةارتباطاتعلىالتركيزمجاالتفيمستقلةفحصعملياتبإجراءالمراجعةجودة

.(2LoD)الثانيالدفاع

شابهممتسقمعيارباستخداموذلك"مرضيةغير"أو"أداءهاتحسينيلزم"أو"مرضية"أنهاعلىتصنيفهاوتمم2021الماليةالسنةفيارتباطات6فحصوتم

.األداءجودةفحصلبرنامج

تموقدالمراجعةقسمفيبرةالخذويمنومديرينرئيسيينومديرينتنفيذيينومديرينرئيسيينتنفيذيينمديرينهمالفحصبعملياتالقائمينجميع

.للمراجعةالشاملةالجودةوتحسينالمستقبليةالتدريببرامجلتعزيزالبرنامجومالحظاتنتائجاستخدام

اإلضافيةالجودةفحصعمليات-الفعاليةفحصعمليات•

ُتعد.بناالخاصةالمراجعةمنهجيةفيالوقتلتوفيرإمكانيةعنالبحثبهدفم2021الماليةالسنةفيُأطلقتجديدةمبادرةالفعاليةفحصعمليةكانت

أنالإالكفاءة،مندرجةأقصىفيتكانالمراجعةمنهجيةأنأيضا  األسبابتكونأنيمكنذلك،مع.المراجعةفعاليةلعدممؤشرا  المتدنيةاالستردادات

.قيمةأعلىاسترداداتبوجودتسمحالالمراجعةرسوم

ا11فحصتمحيثاالرتباطات،قادةطرحهاالتياالستفساراتحولالنقاشاتمنتحديدهاتمتركيزمجاالت6ويوجد النتائجنشروتم.السنةخاللارتباط 

.أكبربشكلالمراجعةجودةلتحسيناألوسعالجمهورعلىالرئيسية

الجودةإدارةنظام•

الدوليةالمعاييرمجلساعتمدهوالذي،(1)الجودةإلدارةالدوليالمعيارمعيتماشىالجودةإلدارةعالميا  ا  متسقا  نظامالسعوديةجيإمبيكيتطّبق

وتنفيذتصميمالشركاتمن(1)الجودةإلدارةالدوليالمعيارسيتطلب.م2022ديسمبر15فيمفعولهويسريم2020سبتمبرفيوالتأكيدللمراجعة

أساسعلىمالنظافعاليةولتقييمباستمرار،عاليةجودةذاتالعالقةذاتالخدماتوارتباطاتالتأكيدوارتباطاتمراجعةلتقديمالجودةإدارةنظاموتشغيل

.سنوي

للشركةأساسيأمروهوواالتساق،المراجعةجودةلتعزيزلجهودناأساسا  ُيعد-العالميةالمراجعةجودةفيالتحول"ركيزة"وهو-الجودةإدارةنظامإن

بمسارعلقيتفيماالعالمياألعمالجدولباتباعجيإمبيكيشبكةفيعضوشركةكلوُتلزم.مصداقيةذاتمهنيةخدماتكشركةبهااالعترافليتم

.الجودةإدارةنظامعمل

ويرتطعلىتعملالتيالضوابطتنفيذيشملوالذيبها،الخاصالجودةإدارةنظامعمللمسارخاصاهتمامبإيالءالسعوديةجيإمبيكيوتستمر

.الشركةداخلالمكوناتمختلففيالجودةلمخاطرأفضلاستجابةولتحقيقالمراجعة،جودةإلدارةاستباقيةمنهجيةباتجاهالحاليةوإجراءاتناسياساتنا

:المكوناتيليفيما

بآخررا  تقرياإلدارةالمجلسإلىوتقّدمهذا،العمللمسارالُمحرزالشهريالتقدمالسعوديةجيإمبيكيفيالجودةإدارةلنظامالتوجيهيةاللجنةتراقب

وباإلضافة.ذاهالعملمسارتشغيلمسؤوليةالسعوديةجيإمبيكيفيالجودةإدارةلنظامالرئيسيالفريقويتولى.بذلكيتعلقفيماالمستجدات

.واإلقليميةالعالميةالفرققبلمنالالزمةوالموادالدعمتقديمتمالُمحرز،يالشهرالتقدممراقبةإلى

الحوكمة واإلدارة

أداء االرتباط

:الموارد

الموارد البشرية 

الموارد التقنية

الموارد الفكرية

المعلومات واالتصال

القبول واالستمرار ة المتطلبات األخالقي

ذات الصلة

المراقبة والتعديل

عملية تقييم 

المخاطر في 

الشركة
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والتركيز التوطينجدول أعمال 
والتنوعشمولعلى ال

ضرورةكذلفيأنونرىبالتوطينالسعوديةالعربيةالمملكةفيجيإمبيكيتلتزم

ا،موّطنةكشركةمعروفيننكونأنفيرؤيتناتتمحور.ألعمالنااستراتيجية موثوقوحق 

خاللمنالتوطينروحترسيخإلىنهدفإننا.ومجتمعناوعمالئناموظفيناِقبلمنبها

بأنطموحا  دفا  هألنفسناحددنالقد.التوطينتمّكنشاملةبيئةوتعزيزتهيئةعلىالتركيز

علىيركزشاملبرنامجباستحداثوقمنا٪50السعوديينلمواطنيناتوظيفنسبةتتجاوز

.بهمواالحتفاظوتطويرهمالسعوديينالمواطنينجذب

منتسبيمن(%52)نسبتهماالسعوديينالمواطنينيشكلم،2021سبتمبر30فيكما

.السعوديةالعربيةبالمملكةجيامبيكيلدىالمراجعةقسم

17

جدول أعمال السعودة لدينا

والتنوعشمولال

قةالثبناءعلىيساعدناوأخالقيتجاريواجبجيإمبيكيفيوالتنوعشمولالإن

خلقلىعبالتركيزقمنالقد.فيهونعملنعيشالذيومجتمعناوعمالئناموظفينامع

علىجعيشبدورهوالذيالفريدةواإلمكانياتالخبراتتقدروعةومتنةشاملعملبيئة

عزيزتعلىجيإمبيكيقيمتساعدوكما.شركتنافياألخالقيوالسلوكاالبتكار

حترمنأنعلىالضوءنسلطوبهقيمناأحدهوالتكاتف.بالمجتمعوارتباطناثقافتنا

شمولالاستراتيجيةفيأيضا  هذاوينعكس.تنوعنامنالقوةونستمدالبعضبعضنا

.الجنسينبينالتنوععلىتركزالتياألجلطويلةوالتنوع

اوتطويرهاالمرأةبتمكينجدا  ملتزمةجيإمبيكيإن جبرامتوفيرخاللمنمهني 

نسبةادتازد.السعوديةالمرأةتمكينوتقدمتدعممختلفةومبادراتوالتنميةالتدريب

نحن.الماضيةالثالثالسنواتخاللمطردبشكلجيإمبيكيفياإلناثتمثيل

السعوديينموظفينامن٪48وأنسعودياتمواطناتهنموظفاتناغالبيةبأنفخورون

.اإلناثمن

ائيةالنسالقياداتمنمستقبليةنظرة"استبيانجيإمبيكيأجرتم،2021مارسفي

ذلكيشملمرةوألول-العالمأنحاءجميعفيالنساءمنرؤىأخذمع"العالمية

واجهتالتيالرئيسيةوالفرصالتحدياتبشأنوذلك-السعودياتاإلناثمنقائدات

.همتقلقالتيوالمخاطرالمستقبليالنمولدفعاستراتيجياتهنومشاركةأعمالهن

ةجائحتؤثرأناإلناثالقائداتتتوقعكيفاستكشافالتقريرهذافينعتزمنحن

الوظيفيوالرضاواالبتكاراالستدامةمثلأخرىوقضاياوظائفهمعلى19-كوفيد

.الجنسينبينالتنوعلتعزيزالثقافيالتغييريتبنونوكيفالجديدةالعملوطريقة

الخاصالقطاعشركاتمقدمةفيتكونبأنالسعوديةجيإمبيكيوتفتخر

.للمرأةاالقتصاديالتمثيلودعملتمكين"العشرينمجموعةتحالف"لـالداعمة

قطاعالفيالقياديةللمناصبتسلمهاوتسريعالمرأةتمكينإلىالتحالفويهدف

.العشرينمجموعةدولعبرالخاص

إلىيهدفوالذي،"م2021لعامالممارساتألفضلاإلرشاديالدليل"فيكذلكشاركنا

اركةمشعلىيعملونالذينوالقادةللمؤسساتالمعرفةلمشاركةحيةمنصةيكونأن

قادةكالنساءتقدملتعزيزالخاصالقطاعيتخذهاالتيواإلجراءاتللسياساتحيةأمثلة

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

.المسجلين لدينا خالل السنة المالية الماضية

كيلـوالتابعةمستقلةالجيإمبيكيلشركاتالعالميةالشبكةفيشريكغيرعضووهيالسعوديةالعربيةالمملكةفيمسجلةمقفلة،سعوديةمساهمةشركةالمهنيةلالستشاراتجيإمبيكيم2022©

.العالميةجيإمبيكيلـتجاريتانعالمتانأومسجلتانتجاريتانعالمتانهماجيإمبيكيوشعاراسمإن.بالضمانمحدودةخاصةإنجليزيةشركةالمحدودة،العالميةجيإمبي 18

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

الهيكل القانوني 

والحوكمة

تقديم جدول أعمال 

جودة المراجعة لدينا

جدول أعمال السعودة 

والتركيز على اإلدماج

والتنوع

العقوبات ضد كي بي

إم جي لالستشارات 

المهنية

المالحقالتقاضي والمطالبات مراقبة وإصالح جودة 

المراجعة



لـوالتابعةالمستقلةجيإمبيكيلشركاتالعالميةالشبكةفيشريكغيرعضووهيالسعوديةالعربيةالمملكةفيمسجلةمقفلة،سعوديةمساهمةشركةالمهنيةلالستشاراتجيإمبيكيم2022©

.العالميةجيإمبيكيلـتجاريتانعالمتانأومسجلتانتجاريتانعالمتانهماجيإمبيكيوشعاراسمإن.بالضمانمحدودةخاصةإنجليزيةشركةالمحدودة،العالميةجيإمبيكي
19

التقاضي والمطالبات
نيين لم يكن هناك أي تقاض  أو دعاوى أو تحقيق مستمر ضد شركة كي بي إم جي في المملكة العربية السعودية أو ضد المحاسبين القانو
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الهيكل التنظيمي

لجنة المراجعة والمخاطر

مجلس اإلدارة

لجنة الحوكمة 

والترشيحات والمكافآت

عبداهلل الفوزان. د

رئيس مجلس اإلدارة

اللجنة 

عبداهلل الفوزان. ديةالتنفيذ

رئيس مجلس اإلدارة

الشؤون 

المالية

الموارد 

البشرية

تكنولوجيا 

المعلومات األسواق

العالقات 

الحكومية

نافذ المرعبي

مدير العمليات

عبدالعزيز النعيم

مكتب الخبر 

الشريك المدير

خليل السديس

مكتب الرياض

الشريك المدير

إسماعيل العاني

عضو غير تنفيذي

سيمون كولنز

عضو غير تنفيذي

إبراهيم باعشن

مكتب جدة

الشريك المدير

محمد طارق

رئيس

قسم المراجعة

عبدالعزيز النعيم

الالقائم بأعم

الرئيس قسم الضريبة 

والشريك المدير 

بمكتب الخبر

إسالم البياع

رئيس

قسم االستشارات

خليل السديس

الشريك المدير 

بمكتب الرياض

أرفيند سينغي

رئيس 

قسم األسواق

إبراهيم باعشن

الشريك المدير

بمكتب جدة

رئيس قسم الجودة والمخاطر

خالد ياسين

عضو غير تنفيذي

لجنة االستراتيجيات

أرمون نخاي

رئيس قسم الجودة

والمخاطر

المالحق
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لجنة جودة المراجعة

اللجنة التوجيهية

لنظام إدارة الجودة
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والمحاسبين القانونيين المسجلين المعنيين الذين أجروا المراجعة لهؤالء ( ESAS)قائمة لعمالء المراجعة من المنشآت الخاضعة إلشراف الهيئة 

في هذا الملحق تلك التي كانت كي بي إم جي فيها مراجعي الحسابات للسنة المالية ESASتشمل كيانات )م 2021سبتمبر 30كما في -العمالء 

.....يتبع-(م2021ديسمبر 31م وتم تعيينهم كمراجعين للسنة المالية 2020ديسمبر 31

الشريك اسم العميل 

شركة العالمية للتأمين التعاوني
هاني بن حمزة بن أحمد 

بديري

خليل السديسشركة األندلس العقارية

خليل السديسشركة الحسن غازي إبراهيم شاكر

إبراهيم باعشنشركة الجزيرة تكافل تعاوني

فهد مبارك الدوسريشركة المعمر ألنظمة المعلومات

عبداهلل الفوزان. دمصرف الراجحي

فهد مبارك الدوسريشركة أمالك العالمية للتمويل العقاري

عبداهلل الفوزان. دالبنك العربي الوطني

عبدالعزيز النعيمشركة أرامكو توتال العربية للخدمات

إبراهيم باعشنشركة األسمنت العربية المحدودة

شركة المراكز العربية المحدودة
هاني بن حمزة بن أحمد 

بديري

بنك البالد
هاني بن حمزة بن أحمد 

بديري

إبراهيم باعشنبنك الجزيرة

إبراهيم باعشنالبنك السعودي الفرنسي

ناصر الشطيريشركة بن داود القابضة

عبدالعزيز النعيمشركة تشب العربية للتأمـيـن التعاوني

فهد مبارك الدوسريشركة دله للخدمات الصحية القابضة

إبراهيم باعشنشركة إعمار المدينة االقتصادية

خليل السديسشركة اتحاد اتصاالت

شركة فواز عبدالعزيز الحكير
هاني بن حمزة بن أحمد 

بديري

عبدالعزيز النعيمشركة جروب فايف السعودية لألنابيب

ناصر الشطيريالشـــركة الخليجية العامة للتأمين التعاونـــي

إبراهيم باعشنشركة الشرق األوسط للرعاية الصحية

عبدالعزيز النعيمشركة مواساة للخدمات الطبية

عبداهلل الفوزان. دنادك–الشركة الوطنية للتنمية الزراعية 

فهد مبارك الدوسريالشركة الوطنية السعودية للنقل البحري

فهد مبارك الدوسريالشركة الوطنية للتربية والتعليم

عبداهلل الفوزان. دشركة أسمنت القصيم

إبراهيم باعشنشركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات

عبدالعزيز النعيمشركة صدارة للخدمات األساسية

عبدالعزيز النعيمشركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات

عبداهلل الفوزان. دمجموعة سامبا المالية

ناصر الشطيريشركة الخطوط السعودية للتموين

البنك السعودي البريطاني
هاني بن حمزة بن أحمد 

بديري

عبداهلل الفوزان. دالشركة السعودية للكهرباء

إبراهيم باعشنالشركة السعودية للخدمات األرضية

إبراهيم باعشنالشركة السعودية للخدمات الصناعية

البنك السعودي لالستثمار
هاني بن حمزة بن أحمد 

بديري

عبدالعزيز النعيمشركة كيان السعودية للبتروكيماويات

فهد مبارك الدوسريالشركة السعودية للطباعة والتغليف

فهد مبارك الدوسريالشركة السعودية للنقل الجماعي

الشركة السعودية إلعادة التأمين
هاني بن حمزة بن أحمد 

بديري

فهد مبارك الدوسريالمجموعة السعودية لألبحاث والتغليف

إبراهيم باعشنمجموعة صافوال

إبراهيم باعشنشركة أسمنت المنطقة الجنوبية

ناصر الشطيريشـركـة اسـمـنـت تبـوك

الشريك اسم العميل 

خليل السديسشركة التعاونية للتأمين التعاوني

: مالمعروف سابقا  باس)البنك األهلي السعودي 

(البنك األهلي التجاري
عبداهلل الفوزان. د

ناصر الشطيريالشركة المتحدة للتأمين التعاوني

ناصر الشطيريالشركة المتحدة الدولية للمواصالت

عبداهلل الفوزان. دشركة زهرة الواحة للتجارة

هاني بن حمزة بن أحمد بديريمجموعة تداول السعودية القابضة

خليل السديس"(مقاصة )"شركة مركز مقاصة األوراق المالية 

خليل السديس(إيداع)شركة مركز إيداع األوراق المالية 

خليل السديسالراجحي المالية

هاني بن حمزة بن أحمد بديريشركة األول لالستثمار

هاني بن حمزة بن أحمد بديريشركة البالد لالستثمار

هاني بن حمزة بن أحمد بديريمجموعة الدخيل المالية

ناصر الشطيريشركة سيتي جروب العربية السعودية

هاني بن حمزة بن أحمد بديريشركة دراية المالية

فهد مبارك الدوسرية هيرميس السعودي-شركة المجموعة المالية 

عبداهلل الفوزان. دشركة فاب كابيتال المالية

هاني بن حمزة بن أحمد بديريشركة أف آي أم بارتنرز كي أس أي

فهد مبارك الدوسريجي إف إتش المالية السعودية

شركة اتش اس بي سي العربية السعودية 

المحدودة
ناصر الشطيري

فهد مبارك الدوسريبي كابيتالآيشركة جي 

خليل السديسشركة جدوى لالستثمار

فهد مبارك الدوسريشركة ميراك المالية

إبراهيم باعشنشركة األهلي كابيتال 

ق الشركة السعودية لالقتصاد والتنمية لألورا

(سدكو كابيتال)المالية 
ناصر الشطيري

ناصر الشطيريشركة سيكو المالية

ناصر الشطيريشركة سدرة المالية

ة إس إم بي سي للخدمات االستشارية السعودي

.م.م.ذ.ش
هاني بن حمزة بن أحمد بديري

ناصر الشطيريشركة آرش المالية

فهد مبارك الدوسريشركة بي ان واي ميلون السعودية المالية

خليل السديسصندوق الراجحي المتقدم للمرابحة

خليل السديسصندوق الراجحي للسلع بالريال السعودي

خليل السديسصندوق الراجحي للسلع بالدوالر األمريكي

خليل السديسصندوق الراجحي المرن لالسهم السعودية

خليل السديسصندوق الراجحي لألسهم الخليجية

خليل السديسصندوق الراجحي لألسهم العالمية

خليل السديسصندوق الراجحي ألسهم قطاع المواد األساسية

خليل السديسالراجحي لتنمية رأس المال وتوزيع األرباح

صندوق الراجحي إم إس سي أي لمؤشر األسهم 

السعودية متعدد العوامل
خليل السديس

خليل السديسصندوق الراجحي المتوازن المتعدد األصول

خليل السديسصندوق الراجحي المحافظ متعدد األصول

خليل السديسصندوق الراجحي المتنوع للدخل

خليل السديسصندوق الراجحي للنمو المتعدد األصول

خليل السديسصندوق الراجحي لألسهم السعودية

خليل السديسصندوق الراجحي لألسهم السعودية للدخل

خليل السديسصندوق الراجحي للصكوك

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

تقديم جدول أعمال 

جودة المراجعة لدينا
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الشريك اسم العميل 

صندوق األهلي القابض لصناديق االستثمار 

العقارية المتداولة
عبداهلل الفوزان. د

عبداهلل الفوزان. دصندوق األهلي للضيافة بمكة المكرمة

عبداهلل الفوزان. دصندوق األهلي متعدد األصول للفرص

هاني بن حمزة بن أحمد بديري1صندوق األهلي ريت 

عبداهلل الفوزان. دك صندوق األهلي لمؤشر أسهم آسيا والباسفي

صندوق األهلي المتنوع للمتاجرة بالريال 

السعودي
عبداهلل الفوزان. د

عبداهلل الفوزان. دصندوق األهلي المتنوع بالدوالر األمريكي 

عبداهلل الفوزان. دصندوق األهلي لمؤشر أسهم األسواق الناشئة

عبداهلل الفوزان. دصندوق األهلي لمؤشر أسهم أوروبا

عبداهلل الفوزان. دصندوق األهلي المرن لألسهم السعودية

عبداهلل الفوزان. دصندوق األهلي الخليجي للنمو والدخل 

عبداهلل الفوزان. دصندوق األهلي للمتاجرة باألسهم الخليجية

عبداهلل الفوزان. دصندوق األهلي العقاري العالمي للدخل

عبداهلل الفوزان. دية صندوق األهلي للمتاجرة بأسهم الرعاية الصح

عبداهلل الفوزان. دصندوق األهلي للمتاجرة العالمية 

عبداهلل الفوزان. دصندوق األهلي متعدد األصول المتحفظ

عبداهلل الفوزان. دصندوق األهلي متعدد األصول للنمو المرتفع

عبداهلل الفوزان. دصندوق األهلي متعدد األصول المتوازن

عبداهلل الفوزان. دصندوق األهلي متعدد األصول للدخل اإلضافي

عبداهلل الفوزان. دةصندوق األهلي لمؤشر أسهم أمريكيا الشمالي

عبداهلل الفوزان. دصندوق األهلي للمتاجرة بالريال السعودي 

عبداهلل الفوزان. دصندوق األهلي للمتاجرة باألسهم السعودية

صندوق األهلي ألسهم الشركات السعودية 

الصغيرة والمتوسطة
عبداهلل الفوزان. د

عبداهلل الفوزان. دصندوق األهلي للصكوك بالدوالر األمريكي 

عبداهلل الفوزان. دصندوق األهلي للصدقات

عبداهلل الفوزان. دصندوق عائد متعدد اإلستراتيجيات

عبداهلل الفوزان. د100صندوق األهلي كابيتال الخاص رقم 

عبداهلل الفوزان. د101صندوق األهلي كابيتال الخاص رقم 

عبداهلل الفوزان. د102صندوق األهلي كابيتال الخاص رقم 

عبداهلل الفوزان. د19صندوق األهلي كابيتال الخاص رقم 

عبداهلل الفوزان. د20صندوق األهلي كابيتال الخاص رقم 

عبداهلل الفوزان. د21صندوق األهلي كابيتال الخاص رقم 

عبداهلل الفوزان. د22صندوق األهلي كابيتال الخاص رقم 

عبداهلل الفوزان. د42صندوق األهلي كابيتال الخاص رقم 

عبداهلل الفوزان. د1صندوق األهلي كابيتال للصكوك ذات الفئة

( ١)صندوق األهلي كابيتال للصكوك ذات الفئة

الثاني
عبداهلل الفوزان. د

ئة صندوق األهلي كابيتال للصكوك ذات الف

الثالث( 1)
عبداهلل الفوزان. د

عبداهلل الفوزان. دصندوق استراتيجية المؤشر

فهد مبارك الدوسريالبوابة االقتصادية. آي. بي. إن. صندوق أي

فهد مبارك الدوسريصندوق المبارك العقاري للدخل

فهد مبارك الدوسري2صندوق المبارك العقاري للدخل 

صندوق اإلنماء المتداول لصكوك الحكومة 

قصيرة األجل-السعودية المحلية 
خليل السديس

ناصر الشطيريصندوق اإلنماء مكة للتطوير االول

ناصر الشطيريصندوق اإلنماء مكة للتطوير الثاني

ناصر الشطيريصندوق كامكو لألسهم السعودية

ناصر الشطيريصندوق التعليم والرعاية الصحية المدمج

الشريك اسم العميل 

خليل السديسصندوق أشمور للتعليم الخليجي

خليل السديس3صندوق أشمور لالستثمار 

خليل السديسصندوق أشمور لألسهم السعودية

خليل السديسصندوق أشمور السعودي لألغذية

خليل السديس1صندوق أشمور السعودي للرعاية الصحية 

خليل السديسصندوق أشمور للمدى القصير

خليل السديسصندوق أشمور الخليجي المتنوع للمتاجرة

خليل السديس2صندوق أشمور السعودي للرعاية الصحية 

هاني بن حمزة بن أحمد بديريصندوق جدوى العزيزية لالستثمار العقاري

هاني بن حمزة بن أحمد بديريصندوق جدوى ألسواق األسهم العربية

زيوت )صندوق جدوى لالستثمار المشترك 

(تشحيم لوب السعودية
هاني بن حمزة بن أحمد بديري

صندوق جدوى االستثماري في أسهم 

األسواق المتقدمة
هاني بن حمزة بن أحمد بديري

صندوق جدوى االستثماري في أسهم 

األسواق الناشئة
هاني بن حمزة بن أحمد بديري

هاني بن حمزة بن أحمد بديريصندوق جدوى لألسهم الخليجية

صندوق جدوى لإلستثمار في الصكوك 

العالمية
هاني بن حمزة بن أحمد بديري

هاني بن حمزة بن أحمد بديري2صندوق جدوى للفرص الطبية 

هاني بن حمزة بن أحمد بديري3صندوق جدوى للفرص الطبية 

هاني بن حمزة بن أحمد بديري4صندوق جدوى للفرص الطبية 

هاني بن حمزة بن أحمد بديريب4صندوق جدوى للفرص الطبية 

هاني بن حمزة بن أحمد بديريصندوق جدوى للصكوك العالمية

هاني بن حمزة بن أحمد بديري12صندوق جدوى لالستثمار 

هاني بن حمزة بن أحمد بديري13صندوق جدوى لالستثمار 

هاني بن حمزة بن أحمد بديري14صندوق جدوى لالستثمار 

هاني بن حمزة بن أحمد بديري16صندوق جدوى لالستثمار 

هاني بن حمزة بن أحمد بديري17صندوق جدوى لالستثمار 

هاني بن حمزة بن أحمد بديري18صندوق جدوى لالستثمار 

هاني بن حمزة بن أحمد بديري19صندوق جدوى لالستثمار 

هاني بن حمزة بن أحمد بديري20صندوق جدوى لالستثمار 

هاني بن حمزة بن أحمد بديري24صندوق جدوى لالستثمار 

هاني بن حمزة بن أحمد بديري25صندوق جدوى لالستثمار 

هاني بن حمزة بن أحمد بديري31صندوق جدوى لالستثمار 

هاني بن حمزة بن أحمد بديري32صندوق جدوى لالستثمار 

هاني بن حمزة بن أحمد بديري33صندوق جدوى لالستثمار 

هاني بن حمزة بن أحمد بديري34صندوق جدوى لالستثمار 

هاني بن حمزة بن أحمد بديري42صندوق جدوى لالستثمار 

هاني بن حمزة بن أحمد بديريةصندوق جدوى لفرص الصناعات الميكانيكي

هاني بن حمزة بن أحمد بديريصندوق جدوى لفرص التكرير

ة صندوق جدوى للصناديق العقارية المتداول

(ريت)
هاني بن حمزة بن أحمد بديري

هاني بن حمزة بن أحمد بديريةصندوق جدوى للفرص المنتقاة في التقني

هاني بن حمزة بن أحمد بديريصندوق جدوى الكمي لالسهم االمريكية

كية في صناديق المللإلستثمارصندوق جدوى 

الخاصة العالمية
هاني بن حمزة بن أحمد بديري

ول صندوق جدوى لالستثمار في صناديق األص

الحقيقية العالمية
هاني بن حمزة بن أحمد بديري

هاني بن حمزة بن أحمد بديريصندوق جدوى لألسهم السعودية

هاني بن حمزة بن أحمد بديريصندوق جدوى للمرابحة بالريال السعودي

هاني بن حمزة بن أحمد بديريدوق النفقة الوقفيصن

والمحاسبين القانونيين المسجلين المعنيين الذين أجروا المراجعة لهؤالء ( ESAS)قائمة لعمالء المراجعة من المنشآت الخاضعة إلشراف الهيئة 

في هذا الملحق تلك التي كانت كي بي إم جي فيها مراجعي الحسابات للسنة المالية ESASتشمل كيانات )م 2021سبتمبر 30كما في -العمالء 

....يتبع-(م2021ديسمبر 31م وتم تعيينهم كمراجعين للسنة المالية 2020ديسمبر 31

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

الهيكل القانوني 

والحوكمة

تقديم جدول أعمال 

جودة المراجعة لدينا

جدول أعمال السعودة 

والتركيز على اإلدماج

والتنوع

العقوبات ضد كي بي

إم جي لالستشارات 

المهنية

المالحقالتقاضي والمطالبات مراقبة وإصالح جودة 

المراجعة
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الشريك اسم العميل 

صندوق إتش إس بي سي المرن ألسهم الصين

والهند

هاني بن حمزة بن أحمد 

بديري

صندوق إتش إس بي سي للمرابحة المطور

هاني بن حمزة بن أحمد 

بديري

صندوق إتش إس بي سي لألسهم الخليجية

هاني بن حمزة بن أحمد 

بديري

صندوق إتش إس بي سي لألسهم الخليجية 

ذات الدخل

هاني بن حمزة بن أحمد 

بديري

صندوق إتش إس بي سي ألسهم األسواق 

العالمية الناشئة

هاني بن حمزة بن أحمد 

بديري

صندوق إتش إس بي سي لمؤشر األسهم

العالمية

هاني بن حمزة بن أحمد 

بديري

صندوق إتش إس بي سي اللوجستي للدخل

هاني بن حمزة بن أحمد 

بديري

صندوق إتش إس بي سي المتوازن لألصول 

المتنوعة

هاني بن حمزة بن أحمد 

بديري

صندوق إتش إس بي سي الدفاعي لألصول 

المتنوعة

هاني بن حمزة بن أحمد 

بديري

صندوق إتش إس بي سي المتنامي لألصول 

المتنوعة

هاني بن حمزة بن أحمد 

بديري

صندوق االستثمارات الخاصة إتش إس بي سي

17

هاني بن حمزة بن أحمد 

بديري

صندوق االستثمارات الخاصة إتش إس بي سي

30

هاني بن حمزة بن أحمد 

بديري

صندوق االستثمارات الخاصة إتش إس بي سي

31

هاني بن حمزة بن أحمد 

بديري

صندوق االستثمارات الخاصة إتش إس بي سي

32

هاني بن حمزة بن أحمد 

بديري

20صندوق إتش إس بي سي السعودي 

المتداول

هاني بن حمزة بن أحمد 

بديري

صندوق إتش إس بي سي ألسهم الشركات 

السعودية

هاني بن حمزة بن أحمد 

بديري

ء صندوق إتش إس بي سي ألسهم شركات البنا

واإلسمنت السعودية

هاني بن حمزة بن أحمد 

بديري

صندوق إتش إس بي سي لألسهم السعودية

هاني بن حمزة بن أحمد 

بديري

صندوق إتش إس بي سي لألسهم السعودية 

للدخل

هاني بن حمزة بن أحمد 

بديري

صندوق إتش إس بي سي ألسهم المؤسسات 

المالية السعودية

هاني بن حمزة بن أحمد 

بديري

صندوق إتش إس بي سي المرن لألسهم

السعودية

هاني بن حمزة بن أحمد 

بديري

صندوق إتش إس بي سي ألسهم الشركات 

الصناعية السعودية

هاني بن حمزة بن أحمد 

بديري

صندوق إتش إس بي سي للمرابحة بالريال 

السعودي

هاني بن حمزة بن أحمد 

بديري

صندوق إتش إس بي سي للصكوك

هاني بن حمزة بن أحمد 

بديري

صندوق إتش إس بي سي للمرابحة بالدوالر 

األمريكي

هاني بن حمزة بن أحمد 

بديري

الشريك اسم العميل 

42صندوق االستثمار كابيتال للصكوك الخاص 

هاني بن حمزة بن أحمد 

بديري

45صندوق االستثمار كابيتال للصكوك الخاص 

هاني بن حمزة بن أحمد 

بديري

44صندوق االستثمار كابيتال لالستثمار 

هاني بن حمزة بن أحمد 

بديري

46صندوق االستثمار كابيتال لالستثمار 

هاني بن حمزة بن أحمد 

بديري

48صندوق االستثمار كابيتال لالستثمار 
هاني بن حمزة بن أحمد 

بديري

49صندوق االستثمار كابيتال لالستثمار 
هاني بن حمزة بن أحمد 

بديري

50صندوق االستثمار كابيتال لالستثمار 
هاني بن حمزة بن أحمد 

بديري

صندوق صائب لألسهم الخليجية

هاني بن حمزة بن أحمد 

بديري

اصندوق صائب برج سرايا للتطوير العقاري

هاني بن حمزة بن أحمد 

بديري

صندوق صائب للشركات السعودية

هاني بن حمزة بن أحمد 

بديري

صندوق صائب لألسهم السعودية

هاني بن حمزة بن أحمد 

بديري

صندوق صائب للمتاجرة بالسلع

هاني بن حمزة بن أحمد 

بديري

صندوق أجدان رايز للتطوير العقاري
هاني بن حمزة بن أحمد 

بديري

ناصر الشطيريصندوق سدكو كابيتال بارتنرز للفرص

ناصر الشطيري1صندوق سدكو كابيتال للدخل العقاري 

ناصر الشطيري2صندوق سدكو كابيتال للدخل العقاري 

ناصر الشطيريصندوق سدكو كابيتال ريت

ناصر الشطيريكابيتال ستيك كوريا للفرصسدكوصندوق 

ناصر الشطيريصندوق سيدكو كابيتال خزينة سوق المال 

ناصر الشطيريصندوق سدرة للدخل

ناصر الشطيريصندوق سدرة للمتاجرة

ناصر الشطيريصندوق الملز للفرص العقارية الثالث

فهد مبارك الدوسريصندوق سي إتش آي للصناعات الغذائية

ناصر الشطيريصندوق إليت فليكس السعودية 

ناصر الشطيريصندوق سارة الثاني لالستثمار العقاري

ناصر الشطيريالصندوق السعودي للتطوير والتدريب

والمحاسبين القانونيين المسجلين المعنيين الذين أجروا المراجعة لهؤالء ( ESAS)قائمة لعمالء المراجعة من المنشآت الخاضعة إلشراف الهيئة 
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قيم كي بي إم جي، 
ة وكلمة رئيس مجلس اإلدار
ورئيس قسم المراجعة

الهيكل القانوني 

والحوكمة

تقديم جدول أعمال 

جودة المراجعة لدينا

جدول أعمال السعودة 

والتركيز على اإلدماج

والتنوع

العقوبات ضد كي بي

إم جي لالستشارات 

المهنية

المالحقالتقاضي والمطالبات مراقبة وإصالح جودة 

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

المسمى الوظيفياألسماء.م
منهجية المراجعة والمحاسبة 

وإدارة الجودة والمخاطر واإلدارة
عدد الساعات

:نوع التدريب

غير رسمي/ رسمي/ خارجي/ داخلي

داخلي وخارجي ورسمي59نعمشريكعبداهلل الفوزان. د1
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