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22.75 70 32.85% 86.75

محترفا 70ً

3موظفونا هم أصولنا األساسية، تضم الشركة حالياً 

.موظفاً 67شركاء و  ساعة تدريب في السنة المالية86.75حوالي 

الماضية

لاير إيراداتمليون 22.75
لاير سعودي في العام مليون 22.75بلغت عائداتنا 

زخم نمو م مع 2020يونيو 30المالي المنتهي في 

.قوي ومستمر

التوطين

ا، ونحافظ على نهتم بنجاح عمالئنواالستشارات، و التواجد عالميا، التكامل، االستقاللية، نحن شراكة متخصصة في خدمات التدقيق 

.سالمة مهنتنا، ونلتزم بنقل عالم مزدهر إلى األجيال القادمة

الخراشي وشركاه ، محاسبون ومراجعون قانونيون ”

خدمات المراجعة

خدمات غير المراجعة

70.1% 

29.9% 

التدقيق هو مجال خبرتنا األساسية

 .وستبقى كذلك على مدى السنوات القادمة

نعلم أيضاً أن وجود مجموعة متوازنة من الخدمات أمر

منا لهذا السبب ق. بالغ األهمية لدعم احتياجات عمالئنا

ئب بتطوير خدمات االستشارات المتخصصة والضرا

.وخدمات االمتثال

لمحة عن الخراشي وشركاه

18.5%

ائينسبة توظيف العنصر النس

“

01
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كلمة الشريك المدير 02

،القراءأعزائي

ً الماضيلعاماكان.خدماتناتقديمفياألفضلالمستوىلتحقيقباستمرارتطلعاتنانتحدىوشركاه،الخراشيفي هاما
وجودةركةللشنوعيةنقلةذلكيعد.العضويةكاملكشريكالعالميةمزارزشبكةإلىانضممناحيثلنا،بالنسبة

.المحليةخبرتنازيادةمنتمكننامتنوعةعالميةمعرفيةقاعدةبدعماآلننحظىحيثخدماتها،

فيينهاتضمخاللمنالمراجعةأعمالجودةرفعفيرغبتناتأتي.أعمالناصميمواألساسيةركيزتناهيالمراجعة
فيبعمقالشركةبيمنسوزمالئيكافةوأناشاركتلذا،.العليااإلدارةمستوياتفيالسليمةالقدوةتتطلبالتيثقافتنا
.مزارزتنتهجهاالتيالمراجعةوتقنيةمنهجيةتبني

مهامتوليلالخاصوالعامالقطاعينفيمتعددةجهاتقبلمنبناالوثوقتمالماضية،شهراً عشراالثنيمدارعلى
كشركةوقفنامويعززيؤكدهذاوالسابقين،عمالئنابقاعدةاالحتفاظفينجحناذاتهالوقتوفيبهم،الخاصةالمراجعة
اتناإمكانيلتعزيز.عاليةجودةذاتمراجعةخدمةوجودلواللتتحققأعالهالمذكورةاإلنجازاتتكنلمإذمفضلة،
شملتوالتيالمراجعة،أعمالجودةبضمانالخاصةمزارزوإجراءاتسياساتتطبيقبصدداآلننحنأكبر،بشكل
موظفينقطاباستوالمراجعة،لفرقالتدريببرامجتكثيفوالسحابية،المراجعةمنصةالحصرالالمثالسبيلعلى
.الجودةلفحصمزارزدليلوتبنيخبرةذويجدد

علىمعتمدالالمعتادالخدمةتقديمنموذجعلىتأثيرلهذاكانوالحديث،التاريخفياألوبئةأسوأأحدم2020عامشهد
القائمةواصلالتمنصاتاستخدامفيالوباءبسبباإلغالقأثناءظهرالذيالجديدالوضعيتمثلحيثالعميل،زيارة
لقد.األدنىالحدإلىالعميلمقرإلىالعملفريقزياراتمنالحدمعالمهاممعظمألداءالمعلوماتتكنولوجياعلى
تكنولوجيااتمنصفياستثمرناواإلمكان،قدرسلساً االنتقالهذالجعلإضافيةجهوداً شركاهوالخراشيفيبذلنا

.الظروفهذهظلفيالنتائجأفضللتحقيقعليهاالموظفينوتدريبالمعلومات

لخدماتيدةالجدالمراجعةارتباطاتببعضفزناحيثالمالي،القطاعفيقدراتنابتوسيعقمنام2019عامأواخرمنذ
.االستثماريةالمصرفيةوالخدماتالتأمين

لديناطينالتونسبةتبلغحيث،المراجعةفرقفيالجنسينبينالتوازنإحداثوالتوطينعلىبجدعملنالقد
.%18.57اإلناثتوظيفنسبةتبلغو،32.85%

المصلحة،بألصحاحقيقيةقيمةذاتمعززةتجربةتقدممراجعةعملياتإجراءفييتمثلتحد  ألنفسناوضعنالقد
منلمزيداتتطلبالتيالتأكيدوالمراجعةأعمالطبيعةسياقفيذلكواستدامة،أكثراقتصادخلقفيللمساهمة
.االمتثالوالجودة

اوز مجرد من خالل نهجنا المميز الذي يركز على العنصر البشري، نقدم تجربة مراجعة معززة، تجربة تتج

.االمتثال وتساهم في تطوير األعمال واالقتصادات والمجتمعات المستدامة

سليمان الخراشي، الشريك المدير

2020أكتوبر 25

“
”
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قيمنا

الخراشي وشركاه، الهيكل التنظيمي

عضويتنا في شبكة مزارز

دبيان الحوكمة

ج

ب

أ

هـ مكافآت الشركاء

شركتنا 03
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.عمالئناثقة الصرامة األخالقية والمعنوية توجهنا إلى طريقة عملنا الصحيح و تمنحنا النزاهة

.معتأثير عملنا على المجتنتعامل مع تحديات عمالئنا باعتبارها جزء من تحدياتنا و نهتم بمدى المسؤولية

. ة األساسايةاالختالفات الثقافية، نحترم األفراد ونتشارك سويا في جميع العالقاات اإلنساانيخارج حدود 

.متحدون في التنوع، نرىرغبتنا و قدرتنا على االستماع و االنفتاح كداعم حقيقي لالبتكار

واحترام األفرادالتنوع

حاا  هاا ا الب. األساسااية المطبقااة علااى كاال كافااة المسااتويات فااي الشااركةالتميااز الفنااي هااو أحااد المباااد 

ظفين، المستمر عن أعلى معايير الجودة ال يخدم فقط رضا العمالء وتحسين جودة األعمال وتطوير المو

.بل هو ضمان الستقالليتنا أيضا

التميز الفني

.ةمستقل، وفي أدوارنا كمراجعين ومستشارين نتصرف دائماً باستقاللينفكر دائماً بشكل االستقاللية

ناتعلم مان . ةالجديدة وت هب، ومع تعاقب األجيال، تبقى عالقاتنا وخبرتنا ومعرفتنا مساتمرتأتي الوجوه

.الماضي، لكننا نتطلع للمستقبل

االستمرارية

قيمنا-أ 

دنا فتي لطالما كانتت القتيم القويتة فتي صتميم شتركة الخراشتي وشتركاه، فهتي ترشت

رمهتتتا أعمالنتتتا اليوميتتتة، وتتتتوفر قاعتتتدة مشتتتتركة متتتن القتتتيم التتتتي يتشتتتاركها و يحت

:هذه القيم مفصلة على النحو التالي. منسوبي الشركة

شركتنا03
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الخراشي وشركاه، الهيكل التنظيمي–ب 

المملكة تأسست بموجب قوانينتضامنية، شركة الخراشي وشركاه شركة 

رقتتم العربيتة الستتعودية، ومستتجلة فتتي الريتاض بموجتتب الستتجل التجتتاري

.هـ ومقرها الرئيسي الرياض8/3/1433بتاريخ 1010327044

تضم . م1982بدأت شركتنا العمل في المملكة العربية السعودية منذ عام 

اإلضتافة الشركة حالياً ثالثة شركاء وما يقتارب خمستة متدراء تنفيتذيين، ب

ى إلتى مستشتتارين لختدمات الزكتتاة والضتترائب و ختدمات استشتتارية أختتر

.تقدمها الشركة

رع فتتي يقتتع المقتتر الرئيستتي للشتتركة فتتي مدينتتة الريتتاض باإلضتتافة إلتتى فتت

ء مدينة جدة، كما تنوي الشركة إنشاء فترع جديتد فتي التدمام لخدمتة عمتال

.المنطقة الشرقية

تقتتدم الشتتركة إطتتار عمتتل مركتتز ومتكامتتل متتن الختتدمات المهنيتتة، والتتتي 

ارات ، والمراجعة، وخدمات الزكاة والضرائب، واالستشالمحاسبة: تشمل

.اإلدارية، فضالً عن الخدمات المتخصصة األخرى

ة المراجعتتة، واالستشتتارات الماليتت: تتكتتون الشتتركة متتن أربعتتة أقستتام هتتي

واإلداريتتة، والمحاستتبة، والزكتتاة والضتترائب، ويتترأا كتتل منهتتا الشتتركاء

.والمدراء التنفيذيين

.م2020يونيو 30موظفاً موظفا فنياً كما في 70الشركة حوالي تضم 

1الهيكل الداخلي في الملحق 

شركتنا03

الرياض

جدة

المملكة العربية 

السعودية الدمام
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شركتنا03

مزارزعضويتنا في شبكة –ج 

بروكسل،فيتأسستمحدودةمسؤوليةذاتشركةهيمزارزمجموعة

ركاتالش»تسمىمزارزفيالكاملةالعضويةذاتالشركاتجميع.بلجيكا

.مهنينشاطتماراالذاتهابحدمزارزمجموعة.«المتكاملة

وتنسيقةللشبكاالستراتيجيةاألهدافتحديد»فيمزارزمجموعةدوريتمثل

الكونهباإلضاقة،«األعضاءالشركاتمستوىعلىاألهدافهذهتنفيذ

.العالممستوىعلىمزارزالتجاريةللعالمةالترويجعنمسؤولة

و،مزارزمجموعةخاللمنمتكاملةمستقلةكياناتهياألعضاءالشركات

والعكاثالثطرفأيتجاهمزارزمجموعةاألعضاءالشركاتتلزمال

لسياساتباالمتثالملزمةاألعضاءالشركاتفإنذلك،ومع.صحيح

.مزارزمجموعة

حالياً الشبكةتضموم،1995عاممنذالحاليةبهيكليتهامزارزشبكةتعمل

لناتسمح.دولة91فيمتخصص24400وشريك1000منأكثر

بمستوىا،لعمالئنالخدمةمنعال  مستوىبتقديمالمتكاملةالدوليةشراكتنا

.مزارزبهتنفردالذيوالفهمالبراعةمن

زمنلالفإنناذلك،ومع.مزارزمجموعةفيعضوشركةوشركاهالخراشي

.صحيحوالعكاثالثبطرفكياناتهامنأيأومزارزمجموعة

منستفيدنفإنناالمجموعةفيعضوكونناو،عملياتناأداءفيمستقلوننحن

،التدقيقمنهجياتوأدلةذلكفيبماالفنية،والحلولاألدواتجميع

ويفالتوظسياساتواإلجراءات،ووالسياسات،والبحث،والتكنولوجيا

موظفينالونقل،السحابيةواألرشفة،بمزارزالخاصةالتسويقوالتدريب

.الكاملمنظومتهافيوالحلولاألدواتكافةوالجودة،ومراقبة

علىيعالمتنسيقفريقوجودعلىمزارزشبكةفيالتعاونآليةتعتمد

ىعلالفريقهذايعملحيث،العالمفيالمجموعةشركاءجميعمستوى

تلفمخمنالتدقيقمهامتلقي/مشاركةبشأنوالفعالالفوريالتنسيق

ددمحمشروعأيفيالمطلوبةالخبراتعنوالبحثمزارزشبكةشركات

فياهمةالمساألعضاءجميععلىيتعينحيثالشبكة،أعضاءمستوىعلى

أدلةذلكفيبما،الدعموالحلولمناالستفادةمقابلالسنويةالتنسيقرسوم

السنويةوالمؤتمراتالجودةمراقبةبرامجوكذلكالمراجعة،منهجياتو

.مزارزتنظمهاالتيالعملورشوالندواتووالدورات

1الهيكل الداخلي في الملحق 
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المسؤولالمهمةًالوظيفيةالمنطقة

مدير المخاطرإدارة المخاطر
شريك كمدير 

للمخاطر

المعايير المحاسبية

مكتب الدعم 
ر لمعايير التقاري

المالية الدولية 
IFRS

مدير تنفيذي 
كمسؤول لمكتب 

IFRSدعم 

معايير سلوكيات و 
آداب المهنة

مسؤول سلوكيات
المهنة و سياسات

بول االستقالل و الق
الشريك المدير 

المعايير المهنية

مكتب دعم منهجية
المراجعة و 
البرامج ذات 

العالقة

الشريك المدير

رقابة الجودة
مسؤول االمتثال و 

رقابة الجودة 
مدير تنفيذي 

مستقل

مسؤول التدريبالتدريب
أحد الشركاء 

كمسؤول متطلبات
الدريب

بيانًالحوكمة-د

1-الجودةلمراقبةالدوليللمعيارممتثلةوشركاهالخراشيشركة

«ISQC-1»المملكةفيمطبقهوكما.

لامجرئيا»أيضاً يسمى)إداريشريكوشركاهالخراشيشركةيدير

التشغيليةاألنشطةتدار.(الشركاءإدارةمجلا)شريكانيساعده(«اإلدارة

الهيكل.المختلفةالخدماتأقساميرأسونالذينالمديرينوالشركاءخاللمن

1الملحقفيملحقالمفصلالتنظيمي

يارالمعمتطلباتلتلبيةالتاليةالوظيفيةالمهامالشركةلدىتوجد

«ISQC-1»1-الجودةلمراقبةالدولي

تتمة-بيان الحوكمة -د

:القانونيينالمحاسبينعنمعلوماتيليفيما

معتمدومسجلمراجعوهوالمدير،الشريكهوالخراشيسليمان/السيد.أ

.الماليةالسوقهيئةإلشرافالخاضعةللكيانات

بينللمحاسالسعوديةبالهيئةأساسيعضووهوالمسندعبدهللا/السيد.ب

رافإلشالخاضعةغيرالكياناتتدقيقفيويشارك(SOCPA)القانونيين

.الماليةالسوقهيئة

ينللمحاسبالسعوديةبالهيئةأساسيعضووهيالخراشينجد/السيدة.ج

رافإلشالخاضعةغيرالكياناتتدقيقفيوتشارك(SOCPA)القانونيين

.الماليةالسوقهيئة

كعضوسهنفبإشراكالقانونيللمحاسبالسماحبعدمالشركةسياسةتقضي

الماليةقالسوهيئةعليهتشرفكيانأوالمراجعةلعميلتابعةلجنةأيفي

.

إلىاالستماع»مزارزمبادرةاخترناتعامالتنا،فيالشفافيةلتحقيق

عمالءمالحظاتعلىللحصولصمماستقصاءبرنامجوهو«العميل

Qualtrixمنصةالبرنامجيستخدم.المقدمةالخدمةجودةبشأنالمراجعة

عمليةأولعنالمالحظاتتقريراستالمالمقررمن.لالستطالعات

.2020ديسمبر31فيالمنتهيةللسنةالمراجعةلعملياتاستقصاء

عتبرهيمالتحديدالموظفينآراءاستطالعمؤخراً أجريناذلك،علىعالوة

%90منأكثرأظهرأجريناه،الذياألخيراالستطالعفي.مهماً موظفونا

ديربالتقوالشعورالنمو،وفرصالعمل،ظروفعنرضاهمالموظفينمن

.واالحترام

شركتنا03
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الشركاءتقييم ومكافأة -هـ 

فيملكيتهةونسبشريك،كلتقييمبمستوىمقترنللشركاءالفعليالعائد

:التاليالتفصيلحسبمحدد،ثابتأجروجودمع،الشركة

بحس،ماديةغيرأخرىمنافعوشهري،ثابتأجرالشركاءيتلقى

.الشركاءبيناالتفاق

ةالمملكفيالمهنةلتطويرالشركةدخلصافيمن%1نسبةيخصص

إعدادفيوالمساهمينالموظفينتدريبعلىالمبلغهذاويصرف

مهنةمجالفيالمتخصصةواألبحاثوالدراساتالمهنيةالمعايير

.والمراجعةمحاسبة

الشركاءعلىلتوزيعهاالدخلصافيمن%85نسبةيخصصذلكبعد

.المالرأافيحصصهممقابل

نسبلوفقاً الشركاءعلىللشركةالسنويالدخلصافيباقييوزع

يتفقالتيتلإلجراءاوفقاً تحديدهايتموالتيالعملتنفيذفيمشاركتهم

الشركاءعليها

.شركاءالمنالمتوقعةاألساسيةالتنافسيةالميزاتعلىالتقييميعتمد

تطوير العمل التميز الفنيإدارة النتائج

يبح  بشكل دائم.صانع الصفقات، 

.عن أفكار جديدة لتوليد قيمة
السفير الفني واالبتكار الفني

ملتزمون بإحدا  النمو على المدى

الطويل من خالل القوى العاملة 

.الكفؤة

شركتنا03

روح الفريقالقيادةبناء عالقة مهنية مع العميل

منشئ عالقات مهنية جيدة وراصد

.الفرص البطل

القائد الملهم، تقدير و تفعيل 

نجاحات اآلخرين

استدامة الشراكة ترتكز على 

اإلدارة الناجحة لفريق العمل
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المراجعةجودةحولمفصلةإرشاداتدليلبتطويرمزارزمجموعةقامت

الدوليالمعيارإلىيستندوالذي«QAM–الجودةضماندليل»بعنوان

الجودةضمانلـدليلاالمتثاليعدحيث،«ISQC-1»1-الجودةلمراقبة

وليةالدمزارزلجنةتقومواألعضاء،الشركاتجميععلىإلزامياً متطلباً 

الغوإبالجودةلمعاييراالمتثالعمليةعلىباإلشراف(IQCC)الجودةلمراقبة

.النتائجعنالتنفيذيالمجلا

هيئةالبتعميماتعلماً محاطيننكونبينما.مستمرمسعىهيالمراجعةجودة

(IFAC)للمحاسبينالدولياالتحادوالقانونيينللمحاسبينالسعودية

بنيتإلىنهدفأنناإالالمراجعة،أعمالجودةبرقابةيتعلقفيماوالمنظمين

ابةرقفريقدعموبمساندةذلكو،المستجداتواألدلةوالتعليماتكافة

.وتعزيزهاعليهاوالحفاظالمراجعةأعمالجودةتحقيقفيالجودة

حالًياننحمؤخًرا،مزارزلشبكةالنضمامنانظًرا،وشركاهالخراشيشركةفي

ه،لواالمتثالبمزارزالخاصالجودةضماندليلنشرمنمتقدمةمرحلةفي

نفذتوأعدتالدليلهذافيالمشمولةالجودةرقابةإجراءاتأنعلىنؤكدكما

.بفاعلية

:التاليةالمستمرةالدورةحسبالجودةبمراقبةنقوم

القواعد السلوكية

إدارة المخاطر 
المؤسسية

إطار التقرير

المهنة أخالقيات 
والقبول

رقابة الجودةإطار نظام الجودة

التدريب

إدارة المخاطر 
والتأمين و المهني

العالقة مع 
المنظمين

رقابة الجودة04
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الشريك. 1

المحتمل ( الجديد)االرتباط /الشريك المسؤول عن العميل•

.عميلتقييم ما إذا كانت الشركة لديها المهارات و الموارد الالزمة لتقديم الخدمة لل•

«اعرف عميلك»تطبيق إجراءت •

الشريك . 2
والقبول 

،يقوم الشريك بمساعدة المسؤول عن القبول على إتمام إجراءات االستقالل•

.يساعد مسؤول القبول الشريك في اتخاذ قرار القبول•

/  الشريك. 3
القبول الدولي

استخدام بناًء على ما سبق، يوثق الشريك المسؤول عن االرتباط قرار القبول ب•
إلى فريق القبول CCOIنموذج القبول ويصّعد القرار وفقاً لتسلسل قرار القبول لـ 

.العالمي إن لزم األمر

رقابة الجودة04

لنحواعلىموضحةلديناالجودةرقابةلدورةاألساسيةالعناصربعض

:التالي

سياسةدليلهي،(CCOI)الموضوعيةولالستقالليةالسلوكيةالقواعد

في(IESBA)األخالقياتمدونةتطبيقحولإرشاداتيوفرمفصلرسمي

الدليلفيالواردةالسياساتتطبيقيتم.مزارزبشبكةخاصةمحددةقواعدظل

تثالاالممنالتأكدمسألةألهميةنظًراو.لديناالفعليالعملممارساتضمن

دابآوسلوكسياساتمسؤولبمهامالمديرالشريكيقوم،المهنةألخالقيات

الموضوعيةولالستقالليةالسلوكيةالقواعدتعتبركماالعمليات،وقبولالمهنة

.الجودةبرقابةالخاصالسنويالذاتيالتقييممنجزًءا

وسياساتالحوكمةوهيكلالتنظيمي،الهيكليصفالمخاطر،إدارةدليل

فياألعضاءالشركاتكلعلىتنفيذهايجبالتيالمخاطرإدارةومبادئ

المخاطررمديقبلمنبالمخاطرالمتعلقةالسياساتعلىاإلشرافيتم.الشبكة

.الشركةفيالشركاءأحدهوو

ديهاليكونأنالشبكةفيعضوشركةكلعلىيتعينحيثالتقرير،إطار

في.يهفتعملالذيالبلدفيالمطبقالتقريرعملإطارفيمتخصصةمعرفة

التقاريرإلعدادالدوليةللمعاييرمتخصصمكتبلديناوشركاهالخراشيشركة

فيمختصمركزيمكتبمزارزلدى،ذلكإلىباإلضافة.IFRSالمالية

إرساليتم."Doctrine"يسمىالدوليةالماليالتقريرمعاييرتفسيرودراسة

المكتباهذإلىالدوليةبالمعاييرالمتعلقةاالستشارةطلباتواألسئلةجميع

منضعليهاالردوالمطروحةالحالةدراسةتتمحيثالحاجة،عندالرأيإلبداء

.محددةرسميةآلية

دالقواعمتطلباتتحققالتيالمهامقبولتضمنلديناالقبولسياسات

.للمهنةالسلوكية
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يسمىولدينا،الجودةعملإطارعناصرجميععنالتقريريتضمنحيثالتقاريرإلعدادشامالً سحابيابرنامجاً بناالخاصالذاتيالتقييم/الجودةتقريريعد

أوجهلحلفةالمستهدالتواريخمعالعملوخططلديناالقصوروأوجهللجودة،الذاتيالتقييمباستكمالملزموننحنللبرنامجطبقاً و،Enablonالبرنامج

منإجراؤهاتمالتيEnablonتقاريرصحةمنالتحققبإعادةالفحصعمليةمنكجزءالدوليةمزارزفيالجودةرقابةفريقيقومحيثوجدت،إنالقصور

مراجعةوأيًضامغلقةالالعملخطط/حلهاتمالتيالقصورأوجهمنوالتحققالذاتي،التقييمفيعنهاالتقريريتمالتيالمحاورلجميعالمستقلالفحصخالل

.المفتوحةالعملخطط

اآلنقمنالقد.بعملناقيامناكيفيةفيشاملةتغييراتتضمنحيث2020عامفيواجهناهالذياألكبرالتحديهو(QAM)الجودةضماندليلتنفيذكان

ذويمنالجديدةاالستقطاباتوالتدريبخاللمنالقدراتوتعزيز،QAMتتطلبهاالتيتلكمعوممارساتناإجراءاتنامواءمةخاللمنبنجاحQAMبنشر

.الخبرة

عامكلالمستنداتهذهتحديثيتم.المراجعةفيمزارزمنهجيةيصفالذي«MAM»للمراجعةمزارزدليلبتنفيذأيضاً قمنا،QAMتطبيقمنكجزء

:التاليالنحوعلى«MAM»للمراجعةمزارزدليلبناءملخص.المراجعةومنهجياتبياناتأحدثلمواكبةالسنةفيمراتعدةوأحياناً 

معايير المراجعة الدولية

حيث تكون أكثر تقييداً –مواصفات مزارز 

المتطلبات الخاصة

بالسعودية

(QAM)االمتثال لدليل ضمان الجودة 

المعيار الدولي لمراقبة تماشياً مع-
«ISQC-1»1-الجودة

مسؤوليات القيادة-

القواعد السلوكية-

إدارة تضارب المصالح-

تناوب الشركاء-

القبول واالستمرارية-

MAM-منهجية المراجعة والتوثيق-

االستشارة الفنية-

إدارة المخاطر-

مراجعة الجودة لالرتباط-

الرقابة-

الشكاوى والدعاوى-

الموارد البشرية-

التقييم ال اتي السنوي لمراقبة الجودة

ليل إطار التقييم الذاتي على أساا د-
(QAM)ضمان الجودة 

ودة تغطية كل مناحي دليل ضمان الج-
(QAM)

برامج الفحص الدورية

ق فحص الجودة دولياً من قبل فري-
رقابة الجودة بمجموعة مزارز

مرة كل ثالث سنوات-

:رئيسيةمستوياتثال خاللمنالجودةنظامتطبيقيتم

رقابة الجودة04
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رقابة الجودة04

والخارجيالفحص الداخلي 

ين تخضتتتع شتتتركات المراجعتتتة للرقابتتتة متتتن قبتتتل الهيئتتتة الستتتعودية للمحاستتتب

.SOCPAالقانونيين 

 متن قبتل فريتق رقابتة 2018الجتودة فتي يوليتو فحتص لرقابتة تم إجراء آخر

استتيل أندرا كالبتات)تكون فريق الفحص من . مزارزالجودة الدولي بشركة 

عتدنان )و ( ستنة تقريبتاً 25مدير تنفيذي متن مكتتب متزارز فرنستا بخبترة –

، و كتان (ستنة تقريبتاً 24شريك من مكتب مزارز المغرب بخبترة –لوكيلي 

النضتتمام الفحتتص فتتي جتتوهره بمثابتتة فحتتص نتتافي للجهالتتة لعمليتتة ترشتتيحنا ل

تثتال كشركة كاملة العضوية في مزارز، و اشتمل الفحتص علتى جوانتب االم

تضتتتمن تقريتتتر ، حيتتتث «ISQC-1»1-التتتدولي لمراقبتتتة الجتتتودةللمعيتتتار 

ا علتى الفحص بعض المالحظات على ملفات عمليات المراجعة و التتي عملنت

.تحسينها

:تخلصت أبرز مالحظات تقرير فريق الفحص في النقاط التالية

م المهتتم الحاجتتة لتحستتين آليتتة توثيتتق أعمتتال التتتدقيق ، نظتتًرا للحجتت•

ا بتتالغ للعمتتالء ، حيتتث يعتتد تنفيتتذ ملتتف التتتدقيق اإللكترونتتي أمتترً 

.األهمية

الداخليتة قابتة الروجوب تحسين الطريقة التي يتم بها توثيتق تقيتيم •

.ملفات التدقيقفي 

ة بعتتتض أعمتتتال التتتتدقيق الجوهريتتتة المنفتتتذة فتتتي الفتتتترة المؤقتتتت•

لتتتتتتم تكتمتتتتتتل عنتتتتتتد المراجعتتتتتتة النهائيتتتتتتة ( 30/11أو 31/10)

...(.المخزون ، المستحقات ، )

كل ال يتتتم القيتتام بأعمتتال مراجعتتة للنظتتام المتتالي االلكترونتتي بشتت•

.منتظم

.الحاجة لتحسين نظام الفهرسة في ملفات المراجعة•

فتي قتت بناء علتى المالحظتات التتي وردت فتي تقريتر الفحتص، اتفتق الشتركاءو 

ناصتر جميتع ع. وهتو منصتة متزارز المهيكلتة للتتدقيق« أطلا»تنفيذ الحق على 

وإغتتالق الرقابتة ذات الصتتلة مثتتل مراجعتتة الشتركاء والتوقيعتتات ، واالستتتقاللية ،

ف التتدقيق ، التخطتيط لملت/ الملف حسب تاريخ االستحقاق ، والتسلستل المعيتاري 

هتتا ، واستتتخدام مصتتفوفة المختتاطر لالعتمتتاد علتتى الضتتوابط والوثتتائق الخاصتتة ب

لفقترات يرجتى االطتالع فتي ا. واألرشفة السحابية، جميعها مؤتمتة في هذا النظتام

تجيب الالحقتتة علتتى مزيتتد متتن التفاصتتيل حتتول منصتتة التتتدقيق أطلتتا وكيتتف تستت

.ألوجه القصور ذات الصلة

 م، أجرينتا 2020كجزء من أداة التقييم الذاتي السنوي لرقابة الجودة فتي عتام

صتور ذو تحلياًل داخلًيا لجميع عناصتر رقابتة الجتودة ولتم يالحتظ وجتود أي ق

لتتتي أهميتتة نستتبية عاليتتة، و متتع ذلتتك ، بالنستتبة ألوجتته القصتتور غيتتر الهامتتة ا

حيتتث Enablonلوحظتت ، فقتتد تتتم إعتتداد خطتتط العمتل واإلبتتالغ عنهتتا فتتي 

بتتة الجتتودة سيخضتتع هتتذا التقيتتيم التتذاتي للفحتتص و المصتتادقة قبتتل فريتتق مراق

.2021الدولي خال زيارتهم القادمة المجدولة في عام 
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أطلس

مستوىلىعالمرجوةالجودةلتحقيقسعينافي"أطلا"التدقيقمنصةتساعدنا

.2020عامأوائلفيبنجاحإطالقهاتموالتيارتباط،كل

يفاعتمادهاتموالتيمزارزشبكةألعضاءالعالميةالمراجعةأداةهوأطلا

لتياالمنهجيةوالطريقةتغييرإلىأدىممامزارز،فياألعضاءالدولجميع

:بإيجاز.المراجعةعملياتبهاننجز

كنويممزارزتقدمهللتطويروقابلمشتركجديدمراجعةنظامهوأطلا•

.(االتصالعدموضعذلكفيبما)اإلنترنتعبرإليهالوصول

معزارزملمنهجيةوعمليمشتركتفسيرعلىبناءً البرنامجتصميمتم•

جودةاليضمنمماالمحلية،للمتطلباتوفقاً تخصيصهتتيحوظائف

.واالمتثال

نيمكوالذيالمراجعةعمللتدفقاالفتراضياألدنىالحدعلىيعتمد•

.الكفاءاتتعزيزوبالتاليعمالئنا،لتعقيداتوفقاً تمديده

جميعربط-التشغيليالتكاملمنالمزيدنحقق،أطلااستخدامخاللمن•

تناخدمفيأكبراتساقإلىيؤديمماالعالم،مستوىعلىمزارزمراجعي

.الجماعيالعملوتعزيز

تحليلمثلاتالتطبيقتكاملتسهلسليمةتقنيةعلىمبنيمبتكر،حلأطلا•

.العميلبوابةالبيانات،

امجالبرنيحتويوبمزارزالخاصالجودةدليلمعبالكاملأطلادمجتم•

وماةوالمراجعواإلشرافالقبولمثلوظائفه،فيمدمجةآليةضوابطعلى

.الجودةوعاليةمتسقةمراجعةعمليةإتمامضمانوبالتاليذلك،إلى

المنشآتهياألولىالمرحلة،مراحلعلىأطلسنظامبتنفيذنقوم•

المنتهيةنةللسأطلسفيلتكوناستهدافهاتموالتيالهيئة،إلشرافالخاضعة

2020ديسمبر31في

رقابة الجودة04

:رقابة الجودة

:وياتالخراشي وشركاه على ثالثة مستارتباط في ضمان جودة أي عملية يتم 

 يع التي تضمن الجودة حيث توجد جم« أطلا»استخدام منصة التدقيق

.البرنامجعناصر الرقابة ذات الصلة داخل نظام 

،مثل يتم تعيين مراجع جودة لجميع عمليات المراجعة ذات األهمية العالية

ة الشركات المدرجة و بعض الشركات العالمية، و قد يكون مراجع الجود

.مديًرا تنفيذي أو شريك، وليا جزًءا من فريق التدقيق

مان يتم ضمان الجودة الشاملة ألعمال التدقيق من خالل االمتثال لـدليل ض

يم ، و يتم التحقق من هذا االمتثال سنوًيا من خالل التقيQAMالجودة 

ا يتولى كمبالشبكة، الذاتي وكل ثالث سنوات من قبل فريق رقابة الجودة 

وي، أحد الشركاء أو المدراء التنفيذيين مهمة فحص الجودة الداخلي السن

Enablonواإلبالغ عن االمتثال لـدليل ضمان الجودة من خالل 
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:المخاطرإدارة 

وى نظراً لطبيعة نشاطنا، فإنه من المحتمل أن نتعرض من وقت آلخر لدعا

.ملناقضائية و مطالبات تعويض عن أضرار ُيزعم التعرض لها نتيجة لع

و لمواجهة ذلك، قمنا في الخراشي و شركاه بتعيين أحد الشركاء كمدير 

في قبول ( باإلضافة إلى مهامه األخرى)يشارك مدير المخاطر . للمخاطر

، ( بيرأينما تكون المخاطر عالية بشكل ك)ومراقبة المخاطر ألي ارتباط محتمل 

عمل المنجز ، وأي مطالبة أو إشعار يتم تلقيه ، وتوفير آلية لتلقي الشكاوى عن ال

.يهو التأكد من التغطية التأمينية الكافية لمواجهة أي حادث غير مرغوب ف

رقابة الجودة04

:التدريب

قدراتهم في شركة الخراشي وشركاه نواصل االستثمار بكثافة في موظفينا و

لهذا الغرض ، خصص الشركاء جزًءا من . بهدف تقديم خدمة عالية الجودة

.لبرامج التدريب و التعليم المستمرالعائد السنوي 

ي مزارز يوجد لدينا مسؤول تدريب ، والذي يقوم بالتنسيق مع قسم التدريب ف

ي للجودة بإعداد خطة تدريب بناًء على أوجه القصور المحددة في التقييم الذات

لين، و الداخلية ، و توصيات مسؤول الجودة بالشركة و مراجعي الجودة المستق

.فريق الجودة الخاص بمزارز و الجهات التنظيمية ذات العالقة بالمهنة

.9لمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع إلى القسم 

:العالقة مع المنظمين

عد التعلم من ي. الخدمات المهنية مثل التدقيق تحديًثا مستمًرا للمعرفةتتطلب 

.  المجاالت الرئيسية لتحديث المعرفةالمحيطة أحد البيئة 

ة إلينا الموجهشركة الخراشي وشركاه ، نأخذ في االعتبار بعمق المالحظات في 

ية كافوضع إجراءات نحاول المنظمين، و قبل للعموم من أو التي يتم نشرها 

.مستقبالً لضمان عدم ظهورها في عملنا 

ظات المستجدات و المالحالمستوى العالمي أيًضا بتجميع تقوم مزارز على 

.عالمًيا ومشاركتها مع الشركات األعضاء لضمان مستوى جودة أعلى

يرات باطالع المنظمين على التغيعلى المستوى العالمي تقوم مزارز أيًضا 

ت مالحظامنهجية التدقيق لدينا ، وبالتالي الحصول على المقترحة على 

.المنظمين استباقياً قبل اعتماد أي تغيير
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القواعد السلوكية لالستقاللية و الموضوعية

زارز إجراء قبول رسمي يتضمن إجراءات قبول متكاملة محلياً و مع أعضاء شبكة م

تحديد أي تضارب في المصالح على مستوى مجموعة مزارز

مسؤول مخاطر لمراجعة أي تهديد لالستقاللية عند تحديده

اءإقرار سنوي عن االستقاللية من قبل جميع الموظفين الفنيين والشرك

االستشارات الفنية داخل شركة الخراشي وشركاه، وكذلك مع شركة مزارز

تدريب الموظفين

سياسات االستقاللية05

ص،مخصمخاطرمديرلدينايوجد،الشركةفيالداخليالتنظيمضمن

ليداخومراجعالعمليات،وقبولالمهنةآدابوسلوكسياساتومسؤول

جنباً وشركاهالخراشيشركةلسياساتاالمتثاللضمانالجودةلرقابة

.ليةواالستقالباألخالقياتيتعلقفيمامزارزسياساتمعجنبإلى

:اليةالتالرئيسيةاإلجراءاتمنباالستقالليةالخاصنظامنايتكون

ذاتعوديةالساألنظمةوالدوليةالمعاييرمجلاعنالصادرالمهنةآدابوقواعددليلمعيتوافقبمااالستقالليةسياساتإعدادتم

.بفعاليةتنفيذهايتموبالمهنة،العالقة



1 7 - M A Z A R S

2قائمة عمالء الشركة من المنشآت الخاضعة إلشراف الهيئة في الملحق 

عمالء المراجعة من المنشآت الخاضعة إلشراف الهيئة06

الخراشيقضت،2020يونيو30فيالمنتهيالماليالعامخالل

منالشركةلعمالءالمراجعةعملياتفيساعة10,236وشركاه

.الهيئةإلشرافالخاضعةالمنشآت

10,236 عمليات المراجعة لعمالء الشركة من المنشآت الخاضعة إلشراف الهيئةعدد ساعات 

1.180 الشركاء والمدراء التنفيذيون

1.530 مدراء المراجعة

7.526 المراجعين
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الموظفين السعوديين

20

3

23

19

التوطين07

ربيةالعالمملكةتحولقلبفي"وشركاهالخراشيشركةفي"نعتبر

طموحاتأحدبدعمملتزمينزلناوما،2030رؤيةإلىالسعودية

.المحليةالمواهبتطويرالرئيسية؛الرؤية

األساسيناهدفلتحقيقوقدراتهمموظفينافيبكثافةاالستثمارنواصل

.الرؤيةتحدياتأهمأحدوحلالمجتمعفيالثقةبناءفيالمتمثل

والضرائبوالزكاةوالمحاسبةالمراجعةخدماتموظفونايقدم

ودبوجوالعامالخاصالقطاعينمنكلويدعمونالماليةواالستشارات

الدولية،الماليالتقريرمعاييرإلىالتحولمثلالتحديات،أكبربعض

أنظمةيقوتطبالعام،للقطاعالدوليةالمحاسبيةالمعاييرإلىواالنتقال

«يواف»ذلكفيبماوالمشاريعاإلسكانومبادراتحديثة،ضريبية

زارةوقبلمنتنفيذهتمالذي«إيجار»نظاموالخريطة،علىوالبيع

لكةالممنجاحبدعمالتزامناووجودنايؤكدبدورهوهذا.الخ.…اإلسكان

.2030السعوديةالعربيةالمملكةرؤيةتحقيقفي

لةعامقوىبوجودملتزمينسنظل،جدة،الرياضفيمكاتبناعبر

موالنمعتتماشىجديدةمواهبلجذبأيضاً نخططووشاملة،متنوعة

ا،لدينالخدمات/القطاعات/العمالءتطلعاتمعوكذلكأعمالنا،في

للتماشيقريبالالمستقبلفيالفنيينالموظفينمنالمزيدلديناوسيكون

قدتيالوالتقنيةاإلداريةالتحدياتمواكبةووطموحاتناتوسعاتنامع

.نواجهها

فرقفيالجنسينبينالتوازنإحداثوالتوطينعلىبجدعملنالقد

%32.85لديناالتوطيننسبةتبلغحيث،المراجعة

:الوضع الحالي للتوطين كما يلي

الموظفون الفنيون

غير الفنيونالموظفون

المجموع

(ليسوا موظفين رسميين وقد يغادرون بعد انقضاء فترة التدريب)المتدربون 
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القضائيةوالدعاوى المطالبات 08

رآلخوقتمننتعرضأنالمحتملمنفإنهنشاطنا،لطبيعةنظراً 

هالالتعرضُيزعمأضرارعنتعويضمطالباتوقضائيةلدعاوى

.لعملنانتيجة

أودعاوىأيفيالشركةتدخللم،2020يونيو30فيكماذلك،ومع

.الماضيةالماليةالسنةخاللمطالباتأونزاعات
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التدريب والتعليم المهني09

.لتدريبواالتعليمفيمتعددةبرامجتنظيميتم،وشركاهالخراشيفي

الخاصةيبالتدرمتطلباتتحديدالفنيينالعاملينجميعمنيطلبحيث

وشركةبالالتدريبمسؤوليثممنوالمباشرالمديرمعومناقشتهابهم

رضهاتفالتيالمستمرالمهنيالتعليممتطلباتمعيتعارضالبما

بالمهنةالعالقةذاتالمختلفةالتنظيميةالجهات

:نتبع طرق متعددة في توفير التعليم المستمر والتدريب

دريب في يتم تنظيم برنامج تدريب سنوي بالتنسيق مع فريق الت

ة على ، و يتم تنظيم المزيد من البرامج التدريبية المتخصصمزارز

أساا متطلب محدد، و منها على سبيل المثال جائحة كورونا و 

.تأثيرها على تقرير مراجع الحسابات

Mazars University ، وهي عبارة عن منصة للتدريب الذاتي

.نترنتعبر اإلنترنت تضم العديد من الدورات االفتراضية عبر اإل

ل الهيئة برامج التدريب من قبل جهات التنظيمية المرتبطة بالمهنة مث

.مين المعتمدينالسعودية للمحاسبين القانونيين و الهيئة السعودية للمقي

ة عبر باإلضافة إلى ذلك ، توفر الشركة مكتبة مرجعية فنية مشترك

و تشمل األنظمة و القوانين المحلية ، ، VPNللشركةاالداخليةالشبكة 

والتعميمات ، والمواد التدريبية وما إلى ذلك ، وهي متاحة لجميع 

.الموظفين الفنيين للوصول إليها عند الحاجة لذلك

30ة في أبرز المحاور التي تضمنها برنامج التدريب خالل السنة المنتهي

:م تركزت حول التالي2020يونيو 

ندوات عن مواضيع مختلفة في المراجعة

تدريب خاص ببرنامج أطلا

 التدريب على منهجية مزارز للمراجعة(MAM)

 دورات الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين(SOCPA)

برامج تدريب داخلية متنوعة

لتدريب الذاتي عالوة على ذلك ، يتم تشجيع الموظفين الفنيين أيًضا على ا

هد من خالل المنصات المتاحة والدورات التدريبية التي تقدمها المعا

.المختلفة

فيكينالمشارالمهنيينقضاهاالتيالتدريبساعاتمتوسطيليفيما

فيالمنتهيالماليالعامفيالهيئةإلشرافالخاضعةالمنشآتمراجعة

.2020يونيو30

داخلي غير رسمي داخلي رسمي الوظيفيالمستوى

31 24 يونالشركاء والمدراء التنفيذ

63 22 مدراء المراجعة
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المعلومات المالية10

4,500,000 إلشراف هيئة السوق الماليةارتباطات المراجعة للمنشآت الخاضعة من اإليرادات 

1,045,853

ف إلشراخاضعة الللمنشآتمن االرتباطات األخرى اإليرادات 

تقديم و شركاه بتقوم شركة الخراشيالتي المالية هيئة السوق 

.خدمات المراجعة لها

( ارتباطات المراجعة غير)األخرى من االرتباطات اإليرادات 

إلشراف هيئة السوق الماليةخاضعة للمنشآت ال

1,326,558

ف خاضعة إلشراالاإليرادات من االرتباطات األخرى للمنشآت

اه بتقديم و شركتقوم شركة الخراشيالهيئة السوق المالية التي

.خدمات المراجعة لها

م2020يونيو 30السنة المالية المنتهية في 

هيتة فتي بلغ إجمالي اإليترادات لشتركة الخراشتي و شتركاه للستنة الماليتة المنت

.مليون لاير سعودي22.75م ما قيمته 2020يونيو 30

فيما تفاصيل اإليردات من المنشآت الخاضعة إلشراف الهيئة.



2 2 - M A Z A R S

الخراشيسليمانً

المديرالشريكً

التطويرًوالتدريب

(عبدهللا المسند)

رقابةًالجودة

(نجد الخراشي)

(محمد السخاوي)

الخدماتًالمهنية

(سليمان الخراشي)

(عبدهللا المسند)

(نجد الخراشي)

الشؤونًالماليةًواإلداريةًوً

الخدماتًالمساندة

خدماتًالمحاسبة

(عامر اسكندر)

واإلداريةاالستشاراتًالمالية

(بشير نعمنيه)
الزكاةًوالضرائب

(عبدالرحمن العفيفي)

االستشاراتًالماليةًوتقييمً

األعمال

اتًاالستشاراتًاالقتصاديةًودراس

الجدوى

االستشاراتًاإلدارية

ماليًاستشاراتًمعاييرًالتقريرًال

الدولية

خدماتًالزكاة

تسعيرًالمعامالت

ضريبةًالقيمةًالمضافة

خدماتًالمراجعة

شريك

مديرًتنفيذي

مساعد

الشؤونًاإلدارية

المحاسبة

المواردًالبشرية

تقنيةًالمعلومات

الخدماتًالعامة

الجودةمراجعًمسؤولًضمانً

مديرًمراجعة

الهيكل التنظيم( 1)المحلق 
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الشريك المسؤول إلشراف هيئة السوق الماليةالشركات الخاضعة 

سليمان الخراشي شركة دار األركان للتطوير العقاري

سليمان الخراشي شركة إسمنت اليمامة

سليمان الخراشي شركة إسمنت نجران

سليمان الخراشي شركة إسمنت الشمالية

سليمان الخراشي شركة إسمنت الجوف

سليمان الخراشي شركة إسمنت حائل

سليمان الخراشي (زجاج)شركة الصناعات الزجاجية الوطنية 

سليمان الخراشي شركة الجبا األهلية

سليمان الخراشي شركة كسب المالية

سليمان الخراشي شركة األعمال الغذائية

سليمان الخراشي الشركة السعودية لألسماك

سليمان الخراشي شركة إتحاد الخليج للتأمين التعاوني

سليمان الخراشي صندوق كسب المرن لألسهم السعودية

سليمان الخراشي كسب للتوزيعاتصندوق

سليمان الخراشي صندوق كسب للطروحات األولية

سليمان الخراشي صندوق كسب للمرابحة

سليمان الخراشي صندوق كسب هايبر ماركت

سليمان الخراشي صندوق كسب مجمع غرناطة

سليمان الخراشي صندوق كسب للصحة والتعليم

سليمان الخراشي شركة عبدهللا سعد أبو معطي للمكتبات

سليمان الخراشي كسب للفرص العقاريةصندوق

سليمان الخراشي صندوق مدينة كسب

الماليةالشركات الخاضعة إلشراف هيئة السوق ( 2)الملحق 
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