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 : االطار العام ملهام لجان املراجعة في الشركات  -1

 والسنوية.الرقابة على القوائم املالية املرحلية   .1

 اإلشراف على املراجعة الداخلية ومراجع الحسابات. .2

 .تقييم فعالية أنظمة الرقابة الداخلية )وجود إدارة مراجعة داخلية مستقلة( .3

 اإلشراف على االلتزام بالقوانين واملعايير والسياسات ذات العالقة. .4

 وجود آليات لإلبالغ عن املمارسات املخالفة. .5

 

  ،  2022ابريل  23بناء على القرار الصادر بتعيين مجلس إدارة مؤقت للجمعية في  املراجعةمهام لجنة  -2

بناء على اللجنة املكلفة بزيارة   2021ديسمبر 19وبناء على االيميل املرسل من أ / ساعد السواط في 

 : هي  فإن املهام التي تخص املراجعة الداخلية والضبط املالي ،الجمعية

 

 لتقييم اعمال الجمعية: املراجعة الداخلية والضبط املالي مهام 

  من االنتهاء حتى معه العمل ومتابعة الجمعية اعمال لتقييم داخلي مراجع مع  والتوقيع اختيار -1

  ( %100 بنسبة مستندية   مراجعة )2021 الى 2013 من الفترة  لكامل والتدقيق  املراجعة اعمال

 .  عليها متفق   إلجراءات 4400 معيار  فقو  حدة على  عام كل  عن تقرير وإصدار

   .2022 عام عن اعماله ومتابعة الخارجي املراجع اعمال  على املباشر االشراف -2

 . الداخلية املراجعةو   املالية دارةاإل  لتقارير الدورية املراجعة -3

   . الداخلية الرقابة نظام من والتاكد  االطالع -4

 

اقع   19/12/2021توصيات اللجنة في مهام تخطيط مالي واستراتيجي من و

   . مالية استدامة خطة وجود من التحقق -1

 .  املوردين وتأهيل املشتريات إدارة ليةآ في النظر -2

 .  واملشتريات املخزون وإجراءات  سياسات في النظر -3
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 . واملالية املخزون وإدارة املشتريات إدارة بين متكامل الكتروني بنظام الربط ليةآ في النظر -4

 . والياتها  واالحتيال  األموال غسيل مكافحة  سياسة في النظر -5

 . املصالح تضارب سياسة في النظر -6

 نماذج على بالتوقيع االلتزام في اإلدارات  وموظفي  اإلدارة مجلس  أعضاء التزام في النظر -7

 اإلفصاح.

 الجمعية. دعم  من املستفيدة  الجهات تحديد في املتبعة  ليةاآل في النظر -8

 . للجمعية  األساس ي النظام في عليها املنصوص يرادات اإل  في النظر -9

 

 سبتمبر) أربعة شهور(:   1مايو الى  1إنجازات لجنة املراجعة خالل الفترة من  -3

في تاريخ   حد املكاتب املعتمدة في سوق املال السعودي(أ( )RSMالتعاقد مع مكتب املحاسبون املتحدون )   -1

الى   2013% للقوائم املالية عن الفترة من  100الكاملة وبنسبة  املستندية، على املراجعة 2022يونيو  18

الف ريال غير شاملة ضريبة القيمة املضافة، ليشمل ذلك نطاق املراجعة لتقرير   940، وبقيمة 2021

لجنة املركز الوطني ، ويغطي التكليف الوارد في قرار تعيين مجلس اإلدارة الحالي في بند ثالثا الفقرة  

حد  أوفق خطة عمل تم خاللها مخاطبة  RSMتم اختيار مكتب   ، وقدانية والثالثة من قرار التعيينالث

 عشر مكتب 
 
سوق املال من ضمن خمسة عشرة مكتب معتمد في    هيئة في ينعتمدمن امل مراجعة  لل ا

 ، كما تظهر هذه املقارنة التالية  ملخص ملا تم بذله من عناية لتحسين هذا االجراء.  السوق 
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 : لمجلس اإلدارة السابق كاتبالم العروض المقدمة من

 االسم 
تصنيف  

 املكتب
 نطاق العمل 

البرنامج 

 الزمني 
 التقرير  

االتعاب 

 السنوية 

عدد 

سنوات  

 فحص 

اجمالي  

 االتعاب 

االتعاب شاملة 

ضريبة القيمة  

 املضافة

شركة العوفي  

والحربي محاسبون  

ومراجعون 

 قانونيون 

ليس له 

 تصنيف  

من  فحص حسابات األعوام 

اإليرادات   م ( 2017م إلى  2012

%،   100واملصروفات بالكامل 

 ميزان املراجعة والقوائم املالية 

لم يتم 

تحديد  

مدة 

 زمنية 

تقرير  

إجراءات 

متفق 

 عليها 

269,66

0 
6 1,617,960 1,860,654 

مكتب وليد يوسف  

الزياد محاسبون  

ومراجعون 

 قانونيون 

ليس له 

 تصنيف  

من  فحص حسابات األعوام 

اإليرادات   م ( 2017م إلى  2012

%،   100واملصروفات بالكامل 

 ميزان املراجعة والقوائم املالية 

لم يتم 

تحديد  

مدة 

 زمنية 

تقرير  

إجراءات 

متفق 

 عليها 

310,00

0 
6 1,860,000 2,139,000 

مكتب مرعي العمري 

محاسبون  

ومراجعون 

 قانونيون 

ليس له 

 تصنيف  

من  فحص حسابات األعوام 

اإليرادات   م ( 2017م إلى  2012

%،   100واملصروفات بالكامل 

 ميزان املراجعة والقوائم املالية 

لم يتم 

تحديد  

مدة 

 زمنية 

تقرير  

إجراءات 

متفق 

 عليها 

325,00

0 
6 1,950,000 2,242,500 

مكتب عبدالرحمن 

  الشيبشيري 

محاسبون  

ومراجعون 

 قانونيون 

ليس له 

 تصنيف  

من  فحص حسابات األعوام 

اإليرادات   م ( 2017م إلى  2012

%،   100واملصروفات بالكامل 

 ميزان املراجعة والقوائم املالية 

لم يتم 

تحديد  

مدة 

 زمنية 

تقرير  

إجراءات 

متفق 

 عليها 

370,00

0 
6 2,220,000 2,553,000 
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ي 22 رمضان 1443
 
ي سوق المال  لمجلس اإلدارة الحالي ف

 
 العروض المقدمة من المكاتب المعتمدة ف

 نطاق العمل  االسم م
البرنامج 

 الزمني
 التقرير 

االتعاب  

 السنوية 
 مصروفات أخرى 

عدد 

سنوات 

 الفحص

اجمالي  

 االتعاب  

تعاب شاملة ضريبة اال

 القيمة املضافة 

1 

شركة الدكتور 

العمري  محمد 

 -وشركاه 

محاسبون 

 قانونيون 

إجراءات متفق عليها عن  

  2012السنوات املالية من 

بغرض ابداء  2021الى 

الرأي املنهي وفق نطاق 

العمل الوارد في خطاب  

 .  طلب عرض السعر

لم يتم 

تحديد  

مدة  

 زمنية

اجراءات متفق 

عليها عن  

السنوات املالية 

م إلى   2012من 

 م  2021

88,889 
مصروفات السفر  

 واالقامةواالعاشة 
9 800,000 920,000 

2 

شركة املحاسبون 

املتحدون  

لالستشارات 

 املهنية 

إجراءات متفق عليها عن  

  2012السنوات املالية من 

بغرض ابداء  2021الى 

وفق نطاق  الرأي املنهي

العمل الوارد في خطاب  

 . طلب عرض السعر 

  60مدة 

يوم من  

تاريخ  

استالم 

البيانات 

بشكل  

 كامل   

تسليم تقرير  

مراجعة  

إجراءات متفق 

 عليها  

105,556 
مصروفات السفر  

 واالقامةواالعاشة 
9 950,000 1,092,499 

3 

شركة اسامه 

عبدهللا الخريجي 

وشريكه محاسبون  

 قانونيون 

إجراءات متفق عليها عن  

  2013السنوات املالية من 

بغرض ابداء  2021الى 

الرأي املنهي وفق نطاق 

العمل الوارد في خطاب  

 .  طلب عرض السعر

  14مدة 

شهر من  

تاريخ  

االعتماد 

وسداد 

 االتعاب

اجراءات متفق 

عليها عن للفترة  

املالية املنتهية 

ديسمبر   31في 

  31م إلى  2013

  2021ديسمبر 

 م

230,000 - 9 2,070,000 2,380,500 

4 

شركة ارنست  

ويونغ للخدمات  

 املهنية 

)شركة ارنست 

ويونغ وشركاهم  

محاسبون 

 قانونيون(

              
تواصل اكثر من مرة رفض  

 تقديم تقرير معتمد

5 

شركة تركي 

عبداملحسن 

وصالح   اللحيد

عبدهللا اليحيى  

محاسبون 

ومراجعون  

 قانونيون 

              
تواصل ومنح مهلة  تمديد ،  

 ولم يقدم عرض  

6 

شركة سليمان 

عبدهللا الخراش ي  

)الخراش ي وشركاه  

محاسبون 

ومراجعون  

 قانونيون(

              
تواصل وطلب بيانات  

 واخذها ولم يقدم عرض 
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محاسب تقدموا لوظيفة مدير مالي ومدير حسابات، وكان   15كثر من أتعيين مدير حسابات، من ضمن  -2

)اختبار بروفايل( لتحديد مدى توافق   سئلة املقابلة الشخصية وفق طرق احترافية منها أ التقييم و 

 مواصفات املرشح للوظيفة . 

اقتراح   و  يراد السنوات القادمةإ دراسة إيرادات الجمعية خالل عشرة سنوات ووضع مستهدف ملتوسط -3

 : كمايليلية التحفيز  آ وعمل مليون ريال 150اعتماد املستهدف السنوي بقيمة 

 اإلجمالي  2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 االيراد 

 1,084,759,626   43,494,328 22,258,480 96,436,728 138,007,362 218,352,819 223,120,741 155,254,150 111,995,576 75,839,442 التحصيالت 

 1,084,759,626 0 43,494,328 22,258,480 96,436,728 138,007,362 218,352,819 223,120,741 155,254,150 111,995,576 75,839,442 اإلجمالي 

 

 مالحظات االيراد  نسبة االيراد قيمة الحافز  نسبةالحافز  م

 ملن يوزع 105,000,000 70% 525,000 0.50% 1

2 0.60% 720,000 80% 120,000,000   

3 0.70% 945,000 90% 135,000,000   

4 0.80% 1,200,000 100% 150,000,000   

5 0.90% 1,485,000 110% 165,000,000   

6 1.00% 1,800,000 120% 180,000,000   

7 1.10% 2,145,000 130% 195,000,000   

8 1.20% 2,520,000 140% 210,000,000   

9 1.30% 2,925,000 150% 225,000,000   

10 1.40% 3,360,000 160% 240,000,000   

            

 لتسهيل عمله، وتمكينه من اإلنجاز .  RSMاملتابعة املستمرة مع مكتب املحاسبة  -4

ستيفاء  ال  2022ابريل  10والتي صدرت في تاريخ ،  م2020القانوني عن ميزانية تم مناقشة تقرير املراجع  -5

 سبب التحفظ الوارد بالتقرير .

، املعين من املركز الوطني ،  2021ميزانية  )مكتب رامي خضر(عن  تم االطالع على تقرير املراجع القانوني -6

 .2022يونيو  28بتاريخ وال يوجد به أي تحفظ او مالحظات على امليزانية والذي صدر 
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، مقارن باملوازنة التقديرية   2022تم طلب تقرير اإلدارة املالية للقوائم املالية عن الربع األول عن عام  -7

 ، لالطالع واملراجعة .  2021وعن نفس الفترة املالية عن عام  2022عن عام 

مقارن باملوازنة التقديرية   ،2022ام تم طلب تقرير اإلدارة املالية للقوائم املالية عن الربع الثاني من ع  -8

للمقارنة ودراسة االنحراف عن املوازنة   ،   2021وعن نفس الفترة املالية عن عام  2022عن عام 

ولم يصلنا حتى تاريخه ، وتم التأكيد على املدير التنفيذي املكلف   ، 2022التقديرية للجمعية عن عام  

 .  التأخيرأسباب  بإبداء

 .  2022ملدير التنفيذي املكلف عن البرامج واملشروعات عن النصف األول من عام تم طلب تقرير من ا  -9

تم عقد خمس اجتماعات للجنة املراجعة املالية خالل األربعة األشهر املاضية ، بخالف املقابالت   -10

  في مقر الجمعية الشخصية مع املتقدمين للوظائف باإلدارة املالية ، وباإلضافة للزيارات واالجتماعات 

 ب املحاسبة . مع مكات وخارجها للمتابعة ، و 

جاري دراسة ومراجعة اللوائح املقترحة من الشركة األردنية السابق التعاقد معها منذ ثالث سنوات،   -11

 والتي لم يتم العمل بها حتى االن .

 

 التحديات األساسية الستكمال مهام لجنة املراجعة: -4

 البيئة الوظيفية وكثرة التوجيهات، للموظفين . -1

 اإلدارة املالية. االسلوب الفني في التنفيذ لفريق  -2

 عدم اعتماد او تفعيل اللوائح املعدة سابقا من احد املكاتب املتخصصة في  ذلك .   -3

 

 : توصيات وقرارت -5

 ، ورفعها للمراجعة واالعتماد .  2023التوصية باعداد املوازنة التقديرية لعام  -1

 على مجلس اإلدارة .  2021زانية التوصية بعرض مي -2

 . 2020التوصية استيفاء أسباب التحفظ الواردة بتقرير املحاسب القانوني عن عام  -3

  راجعامل من موضوع أي طلب عدمو ، 2013بإصدار تقرير املراجعة األول عن عام  RSMتوجيهه مكتب  -4

  إلجراءات 4400 معيار وفق  الجمعية اعمال لتقييم (  RSMمكتب املحاسبون املتحدون )   داخليال

 اللجنة.  رئيس خالل  من إال   عليها متفق
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 . اللجنة إلى مواعيدها في الداخلية املراجعةو   املالية دارةاإل  من  الدورية التقارير فعر  -5

، مقارن باملوازنة التقديرية  2022تقديم تقرير اإلدارة املالية للقوائم املالية عن الربع الثاني من عام  -6

،  للمقارنة ودراسة االنحراف عن املوازنة   2021وعن نفس الفترة املالية عن عام  2022عن عام 

 م.2022التقديرية للجمعية عن عام  

 .  2022عن البرامج واملشروعات عن النصف األول من عام تقديم تقرير من املدير التنفيذي املكلف  -7

عمل مراجعة  لصالح الجمعية ، مع  األردنيةالشركة اعتماد او تفعيل اللوائح املعدة سابقا من  -8

 .   ملكةللقوانين في امل إصداراتقانونية من مكتب محاماة لتدقيقها قانونيا وفق اخر 

 : يلي كما لتحقيق االيراد املستهدف  لية التحفيزآاعتماد  -9

 مالحظات االيراد  نسبة االيراد قيمة الحافز  نسبةالحافز  م

 ملن يوزع 105,000,000 70% 525,000 0.50% 1

2 0.60% 720,000 80% 120,000,000   

3 0.70% 945,000 90% 135,000,000   

4 0.80% 1,200,000 100% 150,000,000   

5 0.90% 1,485,000 110% 165,000,000   

6 1.00% 1,800,000 120% 180,000,000   

7 1.10% 2,145,000 130% 195,000,000   

8 1.20% 2,520,000 140% 210,000,000   

9 1.30% 2,925,000 150% 225,000,000   

10 1.40% 3,360,000 160% 240,000,000   

            

 

 

 


