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 املحترمين                                                                                                                                                                   ببيشةالغرفة التجارية  / السادة  

 اململكة العربية السعودية -    بيشة

 ورحمة هللا وبركاته،السالم عليكم 
 

 )االتفاقية( التعيينتجديد  خطاب

 االنشطةوقائمة  م  31/12/2022والتي تشمل قائمة املركز املالي كما في    ،ببيشة  للغرفة التجارية   بناًء على طلبكم منا القيام بمراجعة القوائم املالية  

 وقائمة التدفقات النقدية في ذلك التاريخ، وملخص السياسات املحاسبية الهامة ومعلومات توضيحية أخرى.
القوائم  إبداء رأينا حول  لغرض  أنه ستتم مراجعتنا  التكليف على  لهذا  التعيين وفهمنا  لهذا  الخطاب قبولنا  بموجب هذا  لكم  نؤكد  أن  املالية   يسرنا 

 للشركة.

في تاريخ نهاية السنة املالية املحدد أعاله، كما يبين هذا للمنشأة  إلى وضع األسس التي نستند إليها في عملنا ملراجعة القوائم املالية  يهدف هذا الخطاب  

 ومسؤوليتنا كمراجعي حسابات.املنشأة الخطاب مسؤولية إدارة 

 مسؤوليات وحدود املراجعة 

 ملعايير  
ً
املراجعة الدولية املعتمدة في اململكة العربية السعودية، والتي تتطلب منا أن نلتزم باملتطلبات األخالقية وأن نقوم  سنقوم بإجراء مراجعتنا وفقا

 بتخطيط وتنفيذ املراجعة للحصول على درجة معقولة من القناعة بأن القوائم املالية خالية من أي أخطاء جوهرية.

 إذا ما كانت القوائم املالية: للمنشأة تقريرنا يتطلب منا كمراجعي حسابات أن نبدي رأينا في 

ونتائج أعمالها وتدفقاتها النقدية للسنة املالية املنتهية في ذلك  م  31/12/2022كما في  للمنشأة  تظهر بعدل من كافة النواحي الجوهرية، املركز املالي    -1

 ملعايير التقارير املالية الدولية املتعارف عليها في 
ً
 اململكة العربية السعودية.التاريخ وفقا

 فيما يتعلق بإعداد وعرض القوائم املالية.الغرف التجارية واألنظمة املعمول بها تتفق مع متطلبات نظام  –2

 على تقوي
ً
املالية، كما تشمل أيضا التي تتضمنها القوائم  للمبالغ واإلفصاحات  العينة املؤيدة  ملبادئ م اتشمل املراجعة على فحص األدلة على أساس 

 والسياسات املحاسبية املتبعة والتقديرات الهامة املطبقة من قبل اإلدارة والعرض العام للقوائم املالية.

في إعداد القوائم املالية وذلك لغرض للمنشأة  سنقوم بفهم األنظمة املحاسبية وأنظمة الرقابة الداخلية   لتقويم مدى كفايتها ألن تستخدم كأساس 

ت ومدى إجراءات املراجعة التي سنقوم بها، ولن تكون هذه الدراسة إلجراء تقويم تفصيلي أو كافية لتمكيننا من إبداء الرأي حول  تحديد طبيعة وتوقي

 فعاليات نظام الرقابة الداخلية أو تحديد كافة نقاط الضعف الهامة.

حتمي   خطر  فهناك  الضمنية،  الداخلية  الرقابة  وحدود  املراجعة  لحدود   
ً
يتم  نظرا أنه  من  بالرغم  جوهرية  أخطاء  وجود  اكتشاف  عدم  الحتمالية 

 ملعايير املراجعة الدولية املعتمدة في اململكة العربية السعودية، لذا يجب عدم االعتماد على مراجع
ً
تنا في كشف كافة تخطيط املراجعة وإجراءاتها وفقا

وجدت من خالل اختبارات املراجعة التي نقوم بها، غير أننا سنقوم بإعالمكم بمثل    االختالسات واملخالفات األخرى التي حدثت والتي يمكن كشفها إن

 هذه الحاالت.

ى عدم املقدرة ستعتمد قدرتنا على إبداء رأي، وصياغة رأينا، على الحقائق واألحداث بتاريخ تقريرنا، وفي حالة عدم املقدرة على إكمال املراجعة أو عل

رأي   تقديم  من    –على  سبب  بإمكاننا   –األسباب  ألي  يكن  لم  وإذا  التعيين،  لهذا   
ً
وفقا تقريرنا  إصدار  نرفض  أن  أو  رأينا  إبداء  عن  نمتنع  قد  فإننا 

، فسيتم مناقشة األسباب مع إدارة 
ً
 املنشأة.االستمرار في عملية املراجعة أو في حالة تطلب تقرير مراجعي الحسابات تعديال

يتوقع املالية،  القوائم  تقريرنا حول  إلى  استرعت   إضافة  التي  )إن وجدت(  الجوهرية  الضعف  يوضح مواطن   
ً
 مستقال

ً
 خطيا

ً
تقريرا لكم  نقدم  أن  منا 

غير قانونية أو انتباهنا في النظم املحاسبية ونظم الرقابة الداخلية، كما أننا سنقوم بلفت انتباهكم إلى أية أخطاء جوهرية أو مخالفات أو أية أعمال  

 .غير نظامية قد تسترعي انتباهنا
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 مسؤوليات وتأكيدات اإلدارة 

وأن   ،للمنشاةتحتفظ بسجالت محاسبية سليمة وإعداد قوائم مالية تظهر بعدل املركز املالي  املنشأة  مسؤولية التأكد بأن  املنشأة  يقع على عاتق إدارة  

 للمعايير املحاسبية الصادرة عن الهيئة السعودية  
ً
الغرف التجارية  للمحاسبين القانونيين، وتتماش ى مع متطلبات نظام  هذه القوائم املالية معدة طبقا

 للربح.املنشآت غير الهادفة  ومعيار

 

تطبيق اإلجراءات الرقابية التي تراها ضرورية لتمكينها من إعداد القوائم املالية خالية من أي اخطاء جوهرية ناتجة عن  املنشأة  يقع على عاتق إدارة  

 االحتيال أو الخطأ.

 وكافة السجالت األخرى للمنشأة صول إلى وأن تقدم لنا، وعند طلبنا ذلك، كافة السجالت املحاسبية تمكيننا من الو املنشأة يقع على عاتق إدارة 

 واملعلومات املتعلقة بها بما في ذلك كافة محاضر اجتماعات مجلس املديرين والسادة الشركاء. 

إدارة   املقيد ألي شخص داخل  املنشأة  يقع على عاتق  الوصول غير  للمراجعة،  ناملنشأة  تمكيننا من  أدلة وقرائن  الحصول منه على  بأنه يجب  عتقد 

 وكذلك الشركات والفروع املنتسبة لكم )إن وجدت( وموظفيها ومراجعي حساباتها.

ــأة إن إخفـــاد إدارة  ــى وكـــذلك مـــوظف   ،املنشـــاةبتزويـــدنا باملعلومـــات أعـــاله أو الوصـــول ل شـــخا  داخـــل املنشـ ــبة لكـــم، يمكـــن أن يـــؤدي إلـ الفـــروع املنتسـ

 تأخير إصدار تقريرنا املنهي وتعديل إجراءاتنا أو إنهاء )االتفاقية(.

نها تعتقد  مسؤولة كذلك عن تعديل القوائم املالية لتصحيح أية أخطاء جوهرية قمنا بمالحظتها، وأن تؤكد لنا في خطاب التأكيدات بأاملنشأة  إن إدارة  

 بأن آثار األخطاء غير املسجلة غير هامة، بصورة فردية أو إجمالية بالنسبة للقوائم املالية ككل.

تنفي وعلى  املناسب،  الوقت  وفي  ودقيقة  كاملة  بمعلومات  تزويدنا  على  الطلب،  عند  توافقون،  فإنكم  تجاهكم،  بوجباتنا  الوفاء  نتمكن من  أيه  لك   ذ 

 عهود بها إليكم أو إلى جهات أخرى ضمن نطاد سيطرتكم.مناطة بكم أو م تالتزاما

 

 مسك الدفاتر املحاسبية 

على   م/املنشأة  يجب  رقم  امللك   باملرسوم  الصادر  التجارية  الدفاتر  نظام  ملتطلبات   
ً
وفقا التجارية  بدفاترها  الخاصة  بالبيانات  بتاريخ    16االحتفاظ 

 هـ والتعديالت الالحقة لها )النظام(.29/7/1410بتاريخ   699بالقرار الوزاري رقم هـ والئحته التنفيذية الصادرة 17/12/1409

 للمعيار الدولي الرتباطات التأكيد )للمنشأة  يتعين علينا كمراجعي حسابات  
ً
( ارتباطات التأكيد األخرى بخالف 3000إصدار تقرير تأكيد محدود وفقا

بأن البيانات الخاصة  املنشأة يخية املعتمد في اململكة العربية السعودية حول التأكيد املقدم من إدارة عمليات مراجعة أو فحص املعلومات املالية التار 

املالية   القوائم  في  الظاهرة  املعلومات  وأن  النظام  متطلبات  حسب  اآللي  الحاسب  في  إثباتها  تم  قد  التجارية  في للمنشأة  بالدفاتر  املنتهية  للسنة 

 رير املستخرجة من الحاسب اآللي.مع التقا م تتفق31/12/2022

 األتعاب 

 تحتسب أتعابنا على أساس الوقت املنصرف حسب درجة املسؤولية والخبرات واملهارات التي تتطلبها عملية مراجعة القوائم املالية.

 . ( ريال35.000)مبلغ م 31/12/2022عن مراجعة حسابات السنة املنتهية في 
 الدولية.هذه األتعاب ال تشمل عملية التحويل من املعايير السعودية الى املعايير 

 من األتعاب )ضريبة القيمة املضافة( لتصبح االتعاب االجمالية كما يلي:  %15يتم تحصيل قيمة 
 

 

 35.000 املالية  القوائم مراجعة اتعاب

 5.250 ضريبة القيمة املضافة 15%

 40.250 املستحقاالجمالي 
 

 مدة االتفاقية

 تبدأ مدة هذه االتفاقية من تاريخ تعيينا حتى يتم إعادة التعيين أو إنهائه أو إيقافه.

 فيما يتعلق بالخدمات املشار إليها في هذا الخطاب.مكتبيكم وبين  منشأتناإن هذا الخطاب يمثل كامل االتفاقية فيما بين 

 عروض أو مراسالت أو اتفاقيات تفاهم سابقة سواء كانت خطية أو شفوية ويلغيها.يحل هذا الخطاب محل أية 

وط  إن االتفاقيات القائمة واملتضمنة في هذا الخطاب سوف تظل سارية حتى إكمال أو إنهاء األمور موضوع هذا الخطاب، وفي حالة كان أي من شر 
 رية املفعول.العمل غير سارية املفعول فإن بقية الشروط تبقى نافذة وسا



 

3 
 

 

 التعهد والسرية وأمن املعلومات
 نتعهد لكم بقيامنا بالعمل بكل عناية وإتقان وبما تمليه علينا قواعد وأخالقيات وسلوكيات مهنة املحاسبة واملراجعة.

الذين يمكن التشاور معهم بشأن العمل  سوف لن يتم اإلفصاح عن أية معلومات سرية تتعلق بأعمالكم ألي طرف آخر )عدا املستشارين املهنيين  -

 أو من قبل الهيئة العامة للزكاة
ً
والدخل أو أي   بالقدر الالزم املعروف( وذلك دون موافقتكم الخطية املسبقة، ما لم تكن هذه املعلومات مطلوبة نظاما

 جهة حكومية مختصة.

عمل لدى منافسيكم أو لعمالء آخرين قد تتعارض مصالحهم مع مصالحكم، لذا في سياد واجبنا في املحافظة على السرية، فإنكم توافقون على أننا ن
يجب يجب استخدام كافة التقارير واملعلومات واملشورة التي نقدمها لكم، سواء كانت خطية أو شفهية وبغض النظر عن طبيعتها، من قبلكم فقط، و 

 سبقة.عدم اإلفصاح عنها أو تقديمها لطرف ثالث دون موافقتنا الخطية امل 
وخاصة، إن جميع أوراد عمل املراجعة التي أعدت خالل عملنا هي ملكية )مكتب عادل عبدهللا أبو الخير محاسبون قانونيون ( وتعتبر معلومات سرية 

 لسياسات املنشأة وإجراءاتها.
ً
 وسيتم االحتفاظ بها لدى شركتنا وفقا

معكم بواسطة االنترنت أو أية وسائل اتصال إلكترونية أخرى أو نقدم لكم املعلومات   وما لم يتم االتفاد معكم بخالف ذلك ، فإننا قد نتواصل
 عن طريق االنترنت أو غير ذلك ، فإنه ليس باستطاعتنا أن نضمن أمن وسالمة أية اتصاالت إلكترونية أو أية معلومات يتم إرسا

ً
لها أو  إلكترونيا

 فيما يتعلق بهذا التعيين ،و 
ً
حيث أن سياستنا تكمن في  فحص رسائلنا اإللكترونية وبياناتنا اإللكترونية األخرى باستخدام برامج استالمها إلكترونيا

 أن نضمن عدم تعرض املراسالت والبيانات اإللكترونية األخرى للفيروسات
ً
، كما  الحاسب اآللي املضادة للفايروسات ، فإنه ليس باستطاعتنا أيضا

 كم فإننا قد نحتاج إلى استخدام شبكتكم الداخلية لالتصال والدخول إلى أنظمتنا عن طريق االنترنت .تقرون بأنه في حال عملنا في مكاتب
 

 القوانين واألنظمة

 لقوانين اململكة العربية السعودية، ويتقدم أطرافها أمام القضاء املختص ملحاكم اململكة العربية الس
ً
عودية بشكل  تخضع هذه االتفاقية وتفسر وفقا

 رجعة فيه لحل املنازعات التي قد تنشأ عن هذه االتفاقية أو ترتبط بها.ال 

 جودة الخدمات 

تحوز على نتطلع لتقديم خدمات عالية الجودة في جميع األوقات لتلبية احتياجاتكم، وإذا رأيتم في أي وقت من األوقات أن الخدمات املقدمة لكم ال  

 طاب على الفور إلى الشريك أو املدير املسؤول عن توفير الخدمات التي نقدمها لكم.رضاكم وتحتاج إلى تحسين، فنرجو منكم رفع خ

افقة  اإلقرار واملو

( رقم  الوزاري  للقرار   
ً
في  353تنفيذا املؤرخ  )1436/ 18/2/د(  رقم  الوزاري  والقرار  في  179هـ  املؤرخ  اإليداع 1436/ 24/2(  برنامج  بإقرار  القاض ي  هـ 

 للمادة التاسعة من الالئحة التنفيذية للمحاسبين القانونيين، فإننا سوف نقوم باإليداع اإللكترون  للقوائم اإللكترون  للقوائم  
ً
  املالية )قوائم( وتنفيذا

 املالية بعد االنتهاء من مراجعتها وإصدار تقريرنا حولها.

املنفرد ة  الحرَّ بإرادتهم  ة  االتفاقيَّ هذه  على  عوا 
َّ
وق هم  بأنَّ الطرفان  املنفردة أقرَّ  ة  الحرَّ تهم  وبأهليَّ للجهالة  ا  نافيًّ علًما  وبنود  من شروط  فيها  ما  وَعِلُموا  ة 

عَتَبرة شرًعا ونظاًما.
ُ
 وامل

ل الالزمة ملراجعتنا  الترتيبات  إقراركم وموافقتكم على  إلى  إلينا لإلشارة  الخطاب  املرفقة من هذا  النسخة  وإعادة  التوقيع  املالية الرجاء منكم  لقوائم 

 لتي تتضمن مسؤولياتنا املتعلقة.وا
 

 ابوالخير  وعبد هللاشركة عادل أبوالخير عن 

 محاسبون ومراجعون قانونيون 
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