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السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،،

نود ان نشكركم على إتاحتكم الفرصة لنا لتزويدكم بتعريف مختصر عن شركة جاي اند جي الجنيدل والقوسي محاسبون ومراجعون قانونيون  ،وانه لمن دواعي سرورنا ان تتاح لنا الفرصة
لتقديم خدماتنا المهنية إلى منشاتكم كما إننا نعتز بتقديم خدماتنا المهنية المتكاملة على اعلى المستويات العالمية ولنساهم بدورنا في تطوير مهنة المراجعة في المملكة وتعزيز قدرات
عمالئنا.
إننا على يقين بان اختيار مدقق الحسابات او المستشار المالي او اإلداري لي منشاة بغض النظر عن شكلها القانوني يعتبر عملية مهمة وحساسة خصوصا إذا كانت المنشاة رائدة في
نشاطها ولها سمعتها ومركزها على المستويين المحلي والعالمي لن هذا القرار يعتمد بالدرجة الولى على مدى توفر المهارات والخبرات العلمية والعملية والتقنية لدى مك تب المحاسب
القانوني وبما انه يتوفر لدى جاي اند جي هذا النموذج المطلوب من القدرات والك فاءات والمهارات والخبرات فإننا على يقين بان قرار اي منشاة للتعامل معنا سوف يكون سهل جدا ولن
يحتاج من إدارة المنشاة إل التصال بالمدير المسؤول والتفاهم معه لتحديد نطاق الخدمات المطلوبة بشكل دقيق والتفاهم معه على طريقة تنفيذها واتعابها والتي دائما ما تكون مدروسة
ومناسبة.
نشكركم مرة اخرى على إتاحتكم هذه الفرصة ،كما نرغب بان نؤكد حرصنا واهتمامنا بتقديم خدماتنا كمراجعي حسابات لمنشاتكم ومستشارين ماليين لكم .نامل منكم التصال بنا في
حال وجود اية استفسارات او لطلب اية معلومات إضافية او لمناقشة اية خدمات اخرى قد تحتاجونها لمنشاتكم .كما يسعدنا ان نقدم لكم اية توضيحات ذات العالقة بالعرض المقدم
لكم ،كما اننا نتطلع لبناء عالقة مثمرة وطويلة الجل معكم.
وتفضلوا بقبول خالص التحية وفائق الحترام،،،
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• رؤيتنا:
ان نكون إحدى الشركات الرائدة في مجال تقديم خدمات المحاسبة والمراجعة والخدمات اإلستشارية مع الوفاء
بمسؤولياتنا نحو عمالئنا ومجتمعنا وتوفير بيئة عمل تحقق تطلعات موظفينا.

• رسالتنا:
المساهمة الفاعلة في تطوير مهنة المحاسبة والمراجعة من خالل تقديم خدمات ذات جودة عالية ملتزمة بالمعايير
و السس النظامية ذات العالقة.
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خدماتنا
المراجعة الخارجية (التدقيق)

تصفية الشركات

الزكاة والضريبة

الجراءات المتفق عليها (التقارير الخاصة)

استشارات الموارد البشرية
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• المراجعة الخارجية (التدقيق):
هي عملية فحص منهجية تتم بموضوعية يقوم بها مراقب الحسابات المستقل بفحص البيانات المالية والسجالت المحاسبية بهدف إبداء راي عن مدى عدالة عرض
البيانات المالية والتزامها بمعايير الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين والتزامها بالمتطلبات التشريعية والقواعد التنظيمية الخرى  ،يرتكز اسلوب التدقيق
والمراجعة التي نقوم بها على اعمال وانشطة العمالء والمخاطر المتعلقة بها  ،إن اسلوبنا الذي يعتمد على المخاطر وانشطة العمالء يعود بنتائج عملية هامة على
عمالئنا ،مثل التعرف على اوجه القصور ووسائل تحسينها وفقا لمستويات عالمية وذلك بخالف اسلوب التدقيق التقليدي.
ويتم فحصنا للبيانات المحسابية وفقا "لهداف ومفاهيم المحاسبة ومعايير المراجعة" و "المبادئ المحاسبية المتعارف عليها" المعتمدتين في المملكة العربية
السعودية وطبقا لمعاييرالمراجعة المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية  ،وذلك بواسطة فريق من المهنيين المؤهلين والمتخصصين في مجال نشاط
المنشاة.
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الزكاة والضريبة:
نقوم بتقديم الخدمات الزكوية والضريبية لعمالئنا من خالل موظفين متخصصين وقد نمت خبرتهم في المملكة العربية السعودية على مدى سنين طويلة نتيجة لخدمة عمالئنا في مختلف
القطاعات القتصادية .وقد توطدت من ذلك عالقة مهنية قوية مع هيئة الزكاة والدخل في المملكة.
وتشمل خدماتنا على سبيل المثال ل الحصر التالي :
• المساعدة في فتح الملف في هيئة الزكاة والدخل.
• المساعدة في إعداد اإلقرارات الزكوية والضريبية النظامية وفحصها ومتابعتها مع الجهات المختصة.
• المساعدة في الرد على استفسارات هيئة الزكاة والدخل.
• تقديم الستشارات الزكوية والضريبية وتنمية الوعي والمعرفة في هذا المجال لدى الموظفين المختصين في المنشات التي نقوم بتقديم خدماتنا لها.
• الحصول على الشهادات الزكوية والضريبية المقيدة والنهائية.

• تمثيل العمالء في إجراءات العتراض والستئناف على الرتباطات الزكوية المقدمة من هيئة الزكاة والدخل.
• استشارات ضريبة الستقطاع.
• استشارات ضريبة القيمة المضافة.
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• المراجعة الداخلية:
َ
ّ
تعرف المراجعة الداخلية بانها نشاط تاكيد واستشارات مستقل وموضوعي يتم تصميمه إلضافة القيمة وتحسين عمليات
المنشات ،ومساعدتها في تحقيق اهدافها
عن طريق توفير منهجية منظمة ومنضبطة لتقييم وتحسين فاعلية عمليات إدارة المخاطر والرقابة والحوكمة.
خدمات المراجعة الداخلية هي إحدى خدمات الستشارات التي تقدمها جاي اند جي إلى عمالءها كمصدر خارجي او كمصدر مشترك للقيام بمهام المراجعة الداخلية
داخل كيانات العمال والتي تساعد لجنة المراجعة او مجلس اإلدارة للحصول على تاكيد حول إدارة المخاطر والرقابة والحوكمة.
إن خدمة المراجعة الداخلية توفر العديد من المزايا التي تحصل عليها كيانات العمال واهمها مساعدة اإلدارة في تحديد وقياس ومراقبة نظم الرقابة الداخلية،
وتحديد اوجه القصور في العمليات واإلجراءات ،والتوصيات واإلرشادات الالزمة لتصحيح الخلل من داخل كيان العمال ،وتحقيق الهداف المقررة ،وضمان
اللتزام بمتطلبات القوانين والنظمة الرقابية.
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المراجعة الداخلية (تتمة):
وتشمل خدمات المراجعة الداخلية التالي:
• إنشاء وتاسيس وتطوير وحدات المراجعة الداخلية.
• تقييم المخاطر وإعداد خطة المراجعة السنوية.
• خدمات تنفيذ اعمال المراجعة الداخلية.
• مراجعة اداء وحدات المراجعة الداخلية.
• استشارات حوكمة الشركات.
• استشارات اعداد السياسات واإلجراءات واللوائح المالية واإلدارية.
في جاي اند جي ،نقدم لعمالئنا مستوى عال من المهنية في تنفيذ مهام المراجعة الداخلية من خالل الستعانة بفريق من المهنيين المتخصصين وذوي الخبرة
في مختلف القطاعات ،وتطبيق تعليمات الجهات الرقابية والمعايير الدولية ُالمنظمة لمهام المراجعة الداخلية.
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تصفية الشركات:
• تخضع الشركات إلى التصفية لعدة اسباب والذي يتطلب ترتيبات واجراءات خاصة من النواحي المحاسبية والقانونية.
• ونحن في جاي اند جي نساعد عمالئنا في:
• مسك الدفاتر والحسابات الخاصة بالتصفية.
• حصر موجودات الشركة وممتلكاتها وتحديد اللتزامات والديون المستحقة عليها وإعداد قائمة مركز مالي بذلك.
• قياس المبالغ المستحقة للدائنين والشركاء وسدادها من حصيلة التصفية.
• توزيع نتيجة التصفية من ربح او خسارة على الشركاء.
كما نقوم بتقديم خدمات قانونية بواسطة فريق متخصص من محامين مؤهلين ومرخصين متعاونين مع جاي اند جي.
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االجراءات المتفق عليها (التقارير الخاصة):
هي مهام يعين عليها المحاسب القانوني المستقل ليقوم بمراجعة معلومات مالية محددة ،وذلك وفق إجراءات متفق عليها ورفع تقرير بالنتائج الوقائعية
( ،)Factual Findingsويتعين على المحاسب القانوني المستقل اللتزام بمحددات المعيار الدولي للخدمات ذات الصلة رقم  4400بشان “مهام
الجراءات المتفق عليها للمعلومات المالية” Agreed Upon Procedures regarding Financial Information.
القيمة المضافة لكيانات العمال من مهام اإلجراءات المتفق عليها
• عرض المعلومات المالية المختلفة لمساعدة إدارة كيانات العمال في اتخاذ القرارات المالية واإلدارية والقانونية السليمة.
• مساعدة الطراف المتنازعة حول العالقات والمعلومات المالية في الوصول إلى تفاهمات واتفاقات متبادلة.
• إصدار تقارير مستقلة إلى العمالء لعرض وجهة نظرهم امام القضاء.
• مساعدة كيانات العمال في الكشف عن حالت الختالس والحتيال وغيرها من المخالفات.
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• االستشارات المحاسبية:
إن علم المحاسبة هو إطار نظري يحتوي على العديد من المفاهيم والتطبيقات التي يجب على كيانات العمال اللتزام بإنشائها حتى تسير بشكل متطابق مع
متطلبات الطراف اصحاب المصالح فيها ومنها مجلس الشركاء او المساهمين واإلدارة التنفيذية ومكاتب التدقيق .بمعنى اخر ،يهتم هذا اإلطار بجمع المعلومات
المالية وتصنيفها مدعمة بمستندات اإلثبات المتعلقة بها والمعتمدة من الشخاص المفوضين باعتمادها.
يجب ان يكون لدى قسم المحاسبة في اي كيان اعمال شجرة حسابات مصممة بطريقة تتفق مع المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية وتتفق اي ً
ضا مع المعلومات
المالية التي يجب ان يحصل عليها مجلس الشركاء او المساهمين واإلدارة التنفيذية لمساعدتهم في اتخاذ القرارات ومكاتب التدقيق لتمكينهم من التحقق من سالمة
عرض البيانات المالية التي قامت كيانات العمال بإعدادها.
وفي ضوء ما تقدم ،فإن كيانات العمال تحتاج إلى بيوت خبرة تساعدها على إنشاء تلك النظم المختلفة بما يحقق في النهاية اللتزام بمتطلبات المعايير الدولية
للتقارير المالية واستخدام النظم ال لية المنة التي تصدر التقارير المالية بالسرعة والدقة المطلوبة وتقديم التحديثات المستمرة المتعلقة بتعديل المعايير الدولية
إلعداد التقارير المالية.

11

المملكة العربية السعودية
الرياض 6331 – 12362

011 – 4111452

info@jgcpa.co

طريق الملك عبدهللا بن عبدالعزيز – حي المحمدية

االستشارات المحاسبية (تتمة):
وفي هذا اإلطار ،تقدم جاي اند جي مجموعة من خدمات الستشارات المحاسبية التي تساعد في تحقيق ما تقدم.
 .1خدمات مسك الدفاتر:
لقد صممنا خدمة مسك السجالت المحاسبية لتساعد مالك العمال على التخلص من العباء المالية واإلدارية المصاحبة لمسك السجالت المحاسبية.
نقدم هذه الخدمة بتكلفة مناسبة وجودة عالية ،سجالتكم المحاسبية ستكون محدثة باستمرار وبطريقة تناسب قطاع اعمالكم.
ونحن في جاي اند جي نساعد عمالئنا في:
• تسجيل القيود اليومية.
• تسوية الحسابات البنكية.
• تسوية حسابات الستاذ العام.
• اعداد القوائم المالية.
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االستشارات المحاسبية (تتمة):
 .2خدمات االشراف على الدفاتر المحاسبية:
الشراف على الدفاتر المحاسبية قد يكون اهم من عملية مسك الدفاتر بحد ذاتها ولذلك صممنا خدمة الشراف على الدفاتر المحاسبية لتساعد مالك العمال في زيادة الثقة في الدفاتر المحاسبية
والنتائج المالية إضافة الى التخلص من العباء المالية والدارية المصاحبة لعملية الشراف على الدفاتر المحاسبية نقدم هذه الخدمة بتكلفة مناسبة وجودة عالية  ،سجالتكم المحاسبية ستكون
مراجعة بإستمرار ومتوافقة مع المعايير المحاسبية المعتمدة في المملكة اضافة الى الشراف سنقوم بتزويدكم بتقارير اداء المنشاة حيث ستمكنم من اتخاذ القرار المناسب اضافة الى انكم ستكونوا
على علم بكامل تفاصيل اداء المنشاة المالي.
ونحن في جاي اند جي نساعد عمالئنا في:
• مراجعة واعتماد القيود اليومية.
• مراجعة التسويات للحسابات البنكية.
• تسوية حسابات الستاذ العام.
• تسوية ميزان المراجعة.
• اعداد تقارير شهرية وربع سنوية وسنوية توضح نتيجة اداء المنشاة.
• اعداد القوائم المالية.
 13مساعدة المنشاة من خالل التعاون مع مراجع الحسابات الخاص بها وتلبية متطلباته.
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استشارات الموارد البشرية:
إن الك فاءة والخبرة التي يتمتع بها خبراء مك تبنا اهلتنا لتطوير الخدمات الستشارية في مجال إدارة الموارد البشرية مما يسمح لعمالئنا من الستفادة من خبرتنا في المجالت التالية:
 .1خدمة ادارة نظام الرواتب:
تقدم جاي اند جي خدمات إدارة نظام الرواتب كمصدر خارجي إلى كيانات العمال مما يساعدها على توفير الوقت والجهد والتركيز على اعمالها الساسية وكذلك تخفيض التكاليف المرتبطة بنظام
الرواتب والمحافظة على امن وسرية معلوماتها. .
تشمل خدمات ادارة نظام الرواتب ما يلي:

• حصر وتصنيف بيانات الموظفين وإنشاء قاعدة بيانات شاملة.
• إعداد كشف الرواتب.
• إعداد التقارير عن إجمالي الرواتب والمزايا والبدلت واشتراكات التامينات الجتماعية وصافي المبالغ المستحقة للموظفين.
• إعداد حسابات الرواتب واوامر الدفع للتامينات الجتماعية.
• تسجيل عقود العمل.
• احتساب مكافات نهاية الخدمة ورواتب الجازات.
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استشارات الموارد البشرية (تتمة) :
 -2خدمات التوظيف:
إن الك فاءة والخبرة التي يتمتع بها خبراء شرك تنا اهلتنا لتقديم المشورة لعمالئنا ومساعدتهم على تحديد احتياجاتهم التوظيفية.
تشمل خدمات التوظيف ما يلي:
• تحديد المؤهالت المطلوبة لشغل الوظيفة وتحديد المهنيين المالئمين للتوظيف.
• البحث واختيار وتقديم المرشحين.
 -3خدمات التدريب:
تقدم جاي اند جي في نشاط التدريب اعلى مستويات البرامج التدريبية المرتبطة بالمتغيرات التي تحدث على ارض الواقع.
تغطي المواد التدريبة المجاالت التالية:
• التدقيق الداخلي • .معايير التقارير المالية الدولية  • IFRS.الزكاة وضريبة الدخل.
• المحاسبة المالية.
• ضريبة القيمة المضافة • .إدارة المخاطر.
• المحاسبة الدارية.
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المملكة العربية السعودية
الرياض 6331 – 12362
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طريق الملك عبدهللا بن عبدالعزيز – حي المحمدية

العنوان:
طريق الملك عبد هللا بن عبدالعزيز  -حي المحمدية

الرياض 12362 – 6331
وحدة رقم 3903:
المملكة العربية السعودية
ترخيص رقم 850/12/323
هاتف 011 – 4111452 :
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للمناقشة واالستفسار:
سليمان بن عبداللطيف القوسي
محمد بن عبدهللا الجنيدل

جوال  0554242854 :البريد اال لك تروني Salgosi@jgcpa.co :
جوال  0592133445 :البريد اال لك تروني Maljonaidel@jgcpa.co :

