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افظ على سالمة التواجد عالميا، التكامل، االستقاللية، نحن شراكة متخصصة في خدمات التدقيق واالستشارات، و نهتم بنجاح عمالئنا، ونح

.مهنتنا، ونلتزم بنقل عالم مزدهر إلى األجيال القادمة

الخراشي وشركاه ، محاسبون ومراجعون قانونيون

المراجعةخدمات

خدمات غير المراجعة

68%

32%

التدقيق هو مجال خبرتنا األساسية

 .وستبقى كذلك على مدى السنوات القادمة

نعلم أيضاً أن وجود مجموعة متوازنة من 

الخدمات أمر بالغ األهمية لدعم احتياجات 

لهذا السبب قمنا بتطوير خدمات . عمالئنا

ت االستشارات المتخصصة والضرائب وخدما

.االمتثال

العمالء التوطين

العنصر النسائيتوطين% 19

2021، 2020النمو في اإليرادات عالم 

موظف و موظفة ثالث مكاتب

الرياض و جدة و الخبر

شريك و مدير تنفيذي

500+ +25%

80+ 3 11

35%

لمحة عن الخراشي وشركاه 01

“
”



أعزائي القراء ،

ي الشركة ، الذين إن البيئة و الظروف التي عملنا بها تدفعني أوالً وقبل كل شيء إلى التعبير عن شكري لمنسوب. عاًما ال مثيل له2021-2020بكل المقاييس ، كان عام 

يهم لعملهم يجب الثناء عل. يةأظهروا مرونة ملحوظة وتمكنوا من خدمة عمالئنا وتقديم مستوى عاٍل جًدا من الجودة و التفاني ، على الرغم من وجود اإلجراءات االحتراز

.الرائع وشعورهم االستثنائي بالمهام الموكلة لهم

عظم األهداف التي حققنا منا مع تركيزنا األساسي على سالمة منسوبينا و منسوبي عمالئنا ، تمكنا من فعل ما هو أكثر من الصمود في وجه العاصفة  ، ويمكننا القول أن

.وضعناها لهذا العام

افذة جديدة لفرص و هي نق ،من خالل االستثمار ، تمكنا من تطوير إمكاناتنا ، حيث سنشهد فترة قادمة استثنائية و غير مسبوقة ، فنحن ندخل عالًما من التحول العمي

.متعددة بالنسبة لنا

صناديق و المؤسسات الحكومية لامن بين مستهدفاتنا المستقبلية ، العمل على  تسريع تحولنا التقني لتلبية متطلبات األسواق الرئيسية و المنشآت الصغيرة والمتوسطة ، و

في حد وتداعياتها ؛ حيث يتعين علينا أيًضا تعزيز توسعنا ، على الرغم من أنه ال ينبغي أن يكون غاية19-و االستجابة لالحتياجات الجديدة التي ولّدتها أزمة كوفيد 

.ذاته

لفعل األشياء بشكل مختلف ادتعداألهم من ذلك ، أننا سوف نبقى معتزين لثقافتنا ، نحتاج إلى العمل بشكل جماعي وبطريقة منظمة و نحتاج جميعًا إلى تبني التغيير واالس

.والتعلم من اآلخرين ، مع الحفاظ على روح المبادرة لدينا

نمية أعمالنا بصفتنا شركة رائدة في مجال التدقيق واالستشارات ، فإننا ندرك أن دورنا هو أبعد من مجرد ت" 
جل ، يتوقع موظفونا وعمالؤنا منا توفير الثقة و كذلك الظروف المالئمة للنمو طويل األ .وزيادة األرباح

".للمساهمة في اقتصادات أكثر قوة ، ومجتمعات أفضل و أكثر عداًل واستدامة 

سليمان الخراشي، الشريك المدير

2021أكتوبر 25

3

كلمة الشريك المدير 02
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قيمنا
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الخراشي وشركاه، الهيكل التنظيمي

بيان الحوكمة

عضويتنا في شبكة مزارز

مكافآت الشركاء

ج

شركتنا 03
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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

.عمالئناثقةتمنحناوالصحيحعملناطريقةإلىتوجهناوالمعنويةاألخالقيةالصرامة
النزاهة

.المجتمععلىعملناتأثيربمدىنهتموتحدياتنامنجزءباعتبارهاعمالئناتحدياتمعنتعامل المسؤولية

التنوع،فيحدونمت.األساسيةاإلنسانيةالعالقاتجميعفيسوياونتشاركاألفرادنحترمالثقافية،االختالفاتحدودخارج

.لالبتكارحقيقيكداعماالنفتاحواالستماععلىقدرتناورغبتنانرى
التنوع واحترام األفراد

معاييرأعلىنعالمستمرالبحثهذا.الشركةفيالمستوياتكافةكلعلىالمطبقةاألساسيةالمبادئأحدهوالفنيالتميز

.اأيضالستقالليتناضمانهوبلالموظفين،وتطويراألعمالجودةوتحسينالعمالءرضافقطيخدمالالجودة
التميز الفني

ً نفكر. ً نتصرفومستشارينكمراجعينأدوارناوفيمستقل،بشكلدائما .باستقالليةدائما االستقاللية

نتطلعلكنناماضي،المننتعلم.مستمرةومعرفتناوخبرتناعالقاتناتبقىاألجيال،تعاقبومعوتذهب،الجديدةالوجوهتأتي

.للمستقبل

االستمرارية

شركتنا 03
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الخراشي وشركاه، الهيكل التنظيمي–ب 

كتتتة شتتتركة الخراشتتتي وشتتتركاه شتتتركة تضتتتامنية، تأسستتتت بموجتتتب قتتتوانين الممل

العربيتتتتة الستتتتعودية، ومستتتتجلة فتتتتي الريتتتتاض بموجتتتتب الستتتتجل التجتتتتاري رقتتتتم 

.هـ ومقرها الرئيسي الرياض8/3/1433بتاريخ 1010327044

تضتتتم . م1982بتتتدأت شتتتركتنا العمتتتل فتتتي المملكتتتة العربيتتتة الستتتعودية منتتتذ عتتتام 

افة إلتتى الشتتركة حاليتتاً ثالثتتة شتتركاء ومتتا يقتتارب خمستتة متتدراء تنفيتتذيين، باإلضتت

مستشتتتارين لختتتدمات الزكتتتاة والضتتترائب و ختتتدمات استشتتتارية أختتترى تقتتتدمها 

.الشركة

ن آخترين فتي يقع المقر الرئيسي للشركة فتي مدينتة الريتاض باإلضتافة إلتى فترعي

.مدينتي جدة و الخبر

: تقتتدم الشتتركة إطتتار عمتتل مركتتز ومتكامتتل متتن الختتدمات المهنيتتة، والتتتي تشتتمل

المحاستتبة، والمراجعتتة، وختتتدمات الزكتتاة والضتتترائب، واالستشتتارات اإلداريتتتة، 

.فضالً عن الخدمات المتخصصة األخرى

اريتة، المراجعتة، واالستشتارات الماليتة واإلد: تتكون الشركة من أربعة أقسام هي

اء والخدمات المحاسبية، والزكتاة والضترائب، ويترأس كتل منهتا الشتركاء والمتدر

.التنفيذيين

.م2021يونيو 30موظفاً موظفا فنياً كما في 85تضم الشركة حوالي 

1الهيكل الداخلي في الملحق 

شركتنا 03
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مزارزعضويتنا في شبكة –ج 

. تأسستتت فتتي بروكستتل، بلجيكتتاهتتي شتتركة ذات مستتؤولية محتتدودةمتتزارزمجموعتة 

. «الشتتركات المتكاملتتة»تستتمى متتزارزجميتتع الشتتركات ذات العضتتوية الكاملتتة فتتي 

.بحد ذاتها ال تمارس نشاط مهنيمزارزمجموعة 

يق تنفيتذ تحديتد األهتداف االستتراتيجية للشتبكة وتنست»فتي مزارزيتمثل دور مجموعة 

لكونهتتا مستتؤولة عتتن باإلضتتاقة، «هتتذه األهتتداف علتتى مستتتوى الشتتركات األعضتتاء

.  على مستوى العالممزارزالترويج للعالمة التجارية 

لتزم ، و ال تمزارزالشركات األعضاء هي كيانات مستقلة متكاملة من خالل مجموعة 

ومتتع . تجتتاه أي طتترف ثالتتث والعكتتس صتتحيحمتتزارزالشتتركات األعضتتاء مجموعتتة 

.مزارزذلك، فإن الشركات األعضاء ملزمة باالمتثال لسياسات مجموعة 

م م ، و تعمتل الشتبكة بهيكليتهتا الحاليتة منتذ عتا1945تأسست شتركة متزارز فتي عتام 

91متخصتص فتي 26000شريك و 1070م، و تضم الشبكة حالياً أكثر من 1995

ة لعمالئنتتا، تستمح لنتا شتتراكتنا الدوليتة المتكاملتة بتقتديم مستتتوى عتاٍل متن الخدمت. دولتة

.مزارزبمستوى من البراعة والفهم الذي تنفرد به 

ومتتتع ذلتتتك، فإننتتتا ال نلتتتزم . متتتزارزالخراشتتتي وشتتتركاه شتتتركة عضتتتو فتتتي مجموعتتتة 

.  أو أي من كياناتها بطرف ثالث والعكس صحيحمزارزمجموعة 

يد متن جميتع و كوننا عضو فتي المجموعتة فإننتا نستتف،نحن مستقلون في أداء عملياتنا

جيتتتا ، األدوات والحلتتتول الفنيتتتة، بمتتتا فتتتي ذلتتتك أدلتتتة و منهجيتتتات التتتتدقيق ، والتكنولو

ويق والبحتتتث ، والسياستتتات و اإلجتتتراءات، و سياستتتات التوظيتتتف و التتتتدريب و التستتت

افتتة ، واألرشتتفة الستتحابية ، ونقتتل المتتوظفين ومراقبتتة الجتتودة، و كبمتتزارزالخاصتتة 

.األدوات والحلول في منظومتها الكامل

مستتتوى علتتى وجتود فريتق تنستتيق عتالمي علتىمتزارزتعتمتد آليتة التعتاون فتتي شتبكة 

فتتوري جميتتع شتتركاء المجموعتتة فتتي العتتالم ، حيتتث يعمتتل هتتذا الفريتتق علتتى التنستتيق ال

والبحتث متزارزتلقي مهام التدقيق من مختلف شركات شبكة / والفعال بشأن مشاركة 

عتتن الخبتترات المطلوبتتة فتتي أي مشتتروع محتتدد علتتى مستتتوى أعضتتاء الشتتبكة، حيتتث

االستتفادة متن يتعين على جميع األعضاء المساهمة في رستوم التنستيق الستنوية مقابتل

بمتتا فتتي ذلتتك أدلتتة و منهجيتتات المراجعتتة، وكتتذلك بتترامج مراقبتتة ،الحلتتول و التتدعم

الجتتتودة والمتتتؤتمرات الستتتنوية والتتتدورات و النتتتدوات و ورظ العمتتتل التتتتي تنظمهتتتا 

.مزارز

1الهيكل الداخلي في الملحق 

شركتنا 03
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بيان الحوكمة-د

-ISQC»1-الجودةلمراقبةالدوليللمعيارممتثلةوشركاهالخراشيشركة

.المملكةفيمطبقهوكما«1

ً يسمى)إداريشريكوشركاهالخراشيشركةيدير مجلسرئيس»أيضا

منالتشغيليةاألنشطةتدار.(الشركاءإدارةمجلس)شريكانيساعده(«اإلدارة

كلالهي.المختلفةالخدماتأقساميرأسونالذينالمديرينوالشركاءخالل

1الملحقفيملحقالمفصلالتنظيمي

دوليالالمعيارمتطلباتلتلبيةالتاليةالوظيفيةالمهامالشركةلدىتوجد

«ISQC-1»1-الجودةلمراقبة

تتمة-بيان الحوكمة -د

:القانونيينالمحاسبينعنمعلوماتيليفيما

معتمدومسجلمراجعوهوالمدير،الشريكهوالخراشيسليمان/السيد.أ

.الماليةالسوقهيئةإلشرافالخاضعةللكيانات

القانونيينينللمحاسبالسعوديةبالهيئةأساسيعضووهوالمسندعبدهللا/السيد.ب

(SOCPA)لسوقاهيئةإلشرافالخاضعةغيرالكياناتتدقيقفيويشارك

.المالية

نللمحاسبيالسعوديةبالهيئةأساسيعضووهيالخراشينجد/السيدة.ج

فإلشراالخاضعةغيرالكياناتتدقيقفيوتشارك(SOCPA)القانونيين

.الماليةالسوقهيئة

فيكعضوهنفسبإشراكالقانونيللمحاسبالسماحبعدمالشركةسياسةتقضي➢

.ةالماليالسوقهيئةعليهتشرفكيانأوالمراجعةلعميلتابعةلجنةأي

«العميلإلىاالستماع»مزارزمبادرةاخترناتعامالتنا،فيالشفافيةلتحقيق➢

بشأنالمراجعةعمالءمالحظاتعلىللحصولصمماستقصاءبرنامجوهو

.لالستطالعاتQualtrixمنصةالبرنامجيستخدم.المقدمةالخدمةجودة

برهيعتمالتحديدالموظفينآراءاستطالعمؤخراً أجريناذلك،علىعالوة➢

من%90منأكثرأظهرأجريناه،الذياألخيراالستطالعفي.مهماً موظفونا

بالتقديروالشعورالنمو،وفرصالعمل،ظروفعنرضاهمالموظفين

.واالحترام

المسؤولالمهمة الوظيفيةالمنطقة

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

شركتنا 03
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تقييم ومكافأة الشركاء-هـ 

الشركةفيلكيتهمونسبةشريك،كلتقييمبمستوىمقترنللشركاءالفعليالعائد

:التاليالتفصيلحسبمحدد،ثابتأجروجودمع،

التفاقاحسب،ماديةغيرأخرىمنافعوشهري،ثابتأجرالشركاءيتلقى▪

.الشركاءبين
المملكةفيالمهنةلتطويرالشركةدخلصافيمن%1نسبةيخصص▪

عاييرالمإعدادفيوالمساهمينالموظفينتدريبعلىالمبلغهذاويصرف

محاسبةمهنةمجالفيالمتخصصةواألبحاثوالدراساتالمهنية

.والمراجعة

الشركاءعلىلتوزيعهاالدخلصافيمن%85نسبةيخصصذلكبعد▪

.المالرأسفيحصصهممقابل

ً الشركاءعلىللشركةالسنويالدخلصافيباقييوزع▪ سبلنوفقا

ً تحديدهايتموالتيالعملتنفيذفيمشاركتهم يتفقلتيالإلجراءاتوفقا

الشركاءعليها

.كاءالشرمنالمتوقعةاألساسيةالتنافسيةالميزاتعلىالتقييميعتمد

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

تطوير العمل التميز الفنيإدارة النتائج

يبحث بشكل دائم عن .صانع الصفقات، 

.أفكار جديدة لتوليد قيمة
السفير الفني واالبتكار الفني

ملتزمون بإحداث النمو على المدى الطويل

.من خالل القوى العاملة الكفؤة

شركتنا 03
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المراجعةجودةحولمفصلةإرشاداتدليلبتطويرمزارزمجموعةقامت

الدوليالمعيارإلىيستندوالذي«QAM–الجودةضماندليل»بعنوان

الجودةضمانلـدليلاالمتثاليعدحيث،«ISQC-1»1-الجودةلمراقبة

 ً ً متطلبا وليةالدمزارزلجنةتقومواألعضاء،الشركاتجميععلىإلزاميا

الغوإبالجودةلمعاييراالمتثالعمليةعلىباإلشراف(IQCC)الجودةلمراقبة

.النتائجعنالتنفيذيالمجلس

هيئةالبتعميماتعلماً محاطيننكونبينما.مستمرمسعىهيالمراجعةجودة

(IFAC)للمحاسبينالدولياالتحادوالقانونيينللمحاسبينالسعودية

بنيتإلىنهدفأنناإالالمراجعة،أعمالجودةبرقابةيتعلقفيماوالمنظمين

ابةرقفريقدعموبمساندةذلكو،المستجداتواألدلةوالتعليماتكافة

.وتعزيزهاعليهاوالحفاظالمراجعةأعمالجودةتحقيقفيالجودة

خاصالالجودةضماندليلبنشربالفعلنقوم،وشركاهالخراشيشركةفي

ةرقابإجراءاتأنعلىنؤكدكماله،لالمتثالالمستمرةالتوعيةوبمزارز

.بفاعليةتنفذوأعدتالدليلهذافيالمشمولةالجودة

:التاليةالمستمرةالدورةحسبالجودةبمراقبةنقوم

القواعد السلوكية

إدارة المخاطر 
المؤسسية

إطار التقرير

أخالقيات المهنة 
والقبول

رقابة الجودةإطار نظام الجودة

التدريب

إدارة المخاطر 
والتأمين و المهني

العالقة مع 
المنظمين
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والنحعلىموضحةلديناالجودةرقابةلدورةاألساسيةالعناصربعض

:التالي

سياسةدليلهي،(CCOI)الموضوعيةولالستقالليةالسلوكيةالقواعد

في(IESBA)األخالقياتمدونةتطبيقحولإرشاداتيوفرمفصلرسمي

الدليلفيالواردةالسياساتتطبيقيتم.مزارزبشبكةخاصةمحددةقواعدظل

تثالاالممنالتأكدمسألةألهميةنظًراو.لديناالفعليالعملممارساتضمن

دابآوسلوكسياساتمسؤولبمهامالمديرالشريكيقوم،المهنةألخالقيات

الموضوعيةولالستقالليةالسلوكيةالقواعدتعتبركماالعمليات،وقبولالمهنة

.الجودةبرقابةالخاصالسنويالذاتيالتقييممنجزًءا

وسياساتالحوكمةوهيكلالتنظيمي،الهيكليصفالمخاطر،إدارةدليل

فياألعضاءالشركاتكلعلىتنفيذهايجبالتيالمخاطرإدارةومبادئ

المخاطررمديقبلمنبالمخاطرالمتعلقةالسياساتعلىاإلشرافيتم.الشبكة

.الشركةفيالشركاءأحدهوو

لديهايكونأنالشبكةفيعضوشركةكلعلىيتعينحيثالتقرير،إطار

في.يهفتعملالذيالبلدفيالمطبقالتقريرعملإطارفيمتخصصةمعرفة

التقاريرإلعدادالدوليةللمعاييرمتخصصمكتبلديناوشركاهالخراشيشركة

فيمختصمركزيمكتبمزارزلدى،ذلكإلىباإلضافة.IFRSالمالية

إرساليتم."Doctrine"يسمىالدوليةالماليالتقريرمعاييرتفسيرودراسة

المكتباهذإلىالدوليةبالمعاييرالمتعلقةاالستشارةطلباتواألسئلةجميع

منضعليهاالردوالمطروحةالحالةدراسةتتمحيثالحاجة،عندالرأيإلبداء

.محددةرسميةآلية

واعدالقمتطلباتتحققالتيالمهامقبولتضمنلديناالقبولسياسات

.للمهنةالسلوكية

الشريك. 1

المحتمل ( الجديد)االرتباط /الشريك المسؤول عن العميل•

.تقييم ما إذا كانت الشركة لديها المهارات و الموارد الالزمة لتقديم الخدمة للعميل•

«اعرف عميلك»تطبيق إجراءت •

الشريك والقبول. 2

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

.يساعد مسؤول القبول الشريك في اتخاذ قرار القبول•

القبول/ الشريك. 3
الدولي

يصعّد القرار بناًء على ما سبق، يوثق الشريك المسؤول عن االرتباط قرار القبول باستخدام نموذج القبول و•
.إلى فريق القبول العالمي إن لزم األمرCCOIوفقاً لتسلسل قرار القبول لـ 

11
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:رئيسيةمستوياتثالثخاللمنالجودةنظامتطبيقيتم

ً بناالخاصالذاتيالتقييم/الجودةتقريريعد يسمىولدينا،الجودةعملإطارعناصرجميععنالتقريريتضمنحيثالتقاريرإلعدادشامالً سحابيابرنامجا

ً و،Enablonالبرنامج أوجهلحلفةالمستهدالتواريخمعالعملوخططلديناالقصوروأوجهللجودة،الذاتيالتقييمباستكمالملزموننحنللبرنامجطبقا

منإجراؤهاتمالتيEnablonتقاريرصحةمنالتحققبإعادةالفحصعمليةمنكجزءالدوليةمزارزفيالجودةرقابةفريقيقومحيثوجدت،إنالقصور

مراجعةوأيًضامغلقةالالعملخطط/حلهاتمالتيالقصورأوجهمنوالتحققالذاتي،التقييمفيعنهاالتقريريتمالتيالمحاورلجميعالمستقلالفحصخالل

.المفتوحةالعملخطط

اقمنلقد.بعملناقيامناكيفيةفيشاملةتغييراتتضمنحيث2021-2020عامفيواجهناهالذياألكبرالتحديهو(QAM)الجودةضماندليلتنفيذكان

منالجديدةاالستقطاباتوالتدريبخاللمنالقدراتوتعزيز،QAMتتطلبهاالتيتلكمعوممارساتناإجراءاتنامواءمةخاللمنبنجاحQAMبنشراآلن

.الخبرةذوي

ً قمنا،QAMتطبيقمنكجزء عامكلالمستنداتهذهتحديثيتم.المراجعةفيمزارزمنهجيةيصفالذي«MAM»للمراجعةمزارزدليلبتنفيذأيضا

 ً :التاليالنحوعلى«MAM»للمراجعةمزارزدليلبناءملخص.المراجعةومنهجياتبياناتأحدثلمواكبةالسنةفيمراتعدةوأحيانا

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 الذاتي السنوي لمراقبة الجودة

ليل إطار التقييم الذاتي على أساس 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-
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الفحص الداخلي والخارجي

اسبينلمحاوللمراجعينالسعوديةالهيئةقبلمنللرقابةالمراجعةشركاتتخضع

SOCPA.

تدقيقالأعمالحولالماليةالسوقهيئةقبلمنللرقابةالمراجعةشركاتتخضعكما

.الهيئةلوائحوأنظمةتحتتندرجالتيالصناديقوالمدرجةللشركات

بالشبكةجودةالرقابةفريققبلمنأيًضاالشركةفحصيتم،مزارزشبكةفيعضوك

.الجودةإلطارمتثالااللتقييم

الجودةرقابةفريققبلمنم2020سبتمبرفيالجودةلرقابةفحصآخرإجراءتم

بمكتمنشريك–شعيبمكرم)منالفحصفريقتكون.مزارزبشركةالدولي

مزارزمكتبمنشريك–معلوفشربل)و(تقريباً سنة23بخبرةتونسمزارز

:التاليالنحوعلىالفحصنتيجةكانت.(سنة25بخبرةلبنان

1المستوى لتحسينلمجاالتتحديديتملم،ممتاز=

2المستوى وجودمنالرغمعلىIFACمعمتوافقمطبقمعياركل-جيد=

.للتحسينالثانويةالمجاالتبعض

:تمتالتيالمراجعةعمليةتقييمنتائجيليفيما

،قياتواألخال،العامالتنظيميلهيكللتقييماالمراجعةأعمالتقييممهمةضمنتت

اخليةالدالمراقبةووظائف،االرتباطاتوتوثيقواألداء،المخاطرتقييموإجراءات

.البشريةوالموارد

جيةواستراتي،المنشأةوفهم،المراجعةمهمةبدءتقييمالملفاتمراجعةتضمنت

،التقاريرإعدادمنواالنتهاء،المراجعةوأدلة،المراجعةوتخطيط،المراجعة

.االرتباطاتوإغالق

ً هناككانت :التاليالنحوعلىالملفاتفياإلداريةالمالحظاتبعضأيضا

.الداخليةوالمراقبةالمراجعةآليةتعزيز•

.الملفاتأرشفةإجراءاتتعزيز•

.العميلنتجهايالتيالمعلوماتواختبارتحديدإجراءاتتعزيز•

النتيجة االمتثال للمعايير

2مستوى  1-المعيار الدولي لمراقبة الجودة

ISQC-1

1مستوى  سلوك و آداب المهنة

2مستوى  معايير المراجعة

النتيجة بيان الفحص

90.88% تقييم أعمال المراجعة

77.34% 1فحص ملف المراجعة 

81.53% 2فحص ملف المراجعة 

78.23% 3فحص ملف المراجعة 

73.51% 4فحص ملف المراجعة 

73.61% 5فحص ملف المراجعة 

73.61% 6فحص ملف المراجعة 

رقابة الجودة 04
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:رقابة الجودة

:توياتيتم ضمان جودة أي عملية ارتباط في الخراشي وشركاه على ثالثة مس

التتتتي تضتتتمن الجتتتودة حيتتتث توجتتتد جميتتتع« أطلتتتس»استتتتخدام منصتتتة التتتتدقيق ▪

.عناصر الرقابة ذات الصلة داخل نظام البرنامج

ل يتتتم تعيتتين مراجتتع جتتودة لجميتتع عمليتتات المراجعتتة ذات األهميتتة العاليتتة، مثتت▪

الشتتركات المدرجتتة و بعتتض الشتتركات العالميتتة، و قتتد يكتتون مراجتتع الجتتودة 

.مديًرا تنفيذي أو شريك، وليس جزًءا من فريق التدقيق

مان يتتتم ضتتمان الجتتودة الشتتاملة ألعمتتال التتتدقيق متتن ختتالل االمتثتتال لتتـدليل ضتت▪

م التذاتي ، و يتم التحقق من هتذا االمتثتال ستنويًا متن ختالل التقيتيQAMالجودة 

حتتد وكتتل ثتتالث ستتنوات متتن قبتتل فريتتق رقابتتة الجتتودة بالشتتبكة، كمتتا يتتتولى أ

إلبتالغ الشركاء أو المدراء التنفيتذيين مهمتة فحتص الجتودة التداخلي الستنوي، وا

Enablonعن االمتثال لـدليل ضمان الجودة من خالل 

أطلس

مستوىلىعالمرجوةالجودةلتحقيقسعينافي"أطلس"التدقيقمنصةتساعدنا

.2020عامأوائلفيبنجاحإطالقهاتموالتيارتباط،كل

يفاعتمادهاتموالتيمزارزشبكةألعضاءالعالميةالمراجعةأداةهوأطلس

لتياالمنهجيةوالطريقةتغييرإلىأدىمما،مزارزفياألعضاءالدولجميع

:بإيجاز.المراجعةعملياتبهاننجز

كنويممزارزتقدمهللتطويروقابلمشتركجديدمراجعةنظامهوأطلس•

.(االتصالعدموضعذلكفيبما)اإلنترنتعبرإليهالوصول

معزارزملمنهجيةوعمليمشتركتفسيرعلىبناءً البرنامجتصميمتم•

ً تخصيصهتتيحوظائف جودةاليضمنمماالمحلية،للمتطلباتوفقا

.واالمتثال

نيمكوالذيالمراجعةعمللتدفقاالفتراضياألدنىالحدعلىيعتمد•

ً تمديده .الكفاءاتتعزيزوبالتاليعمالئنا،لتعقيداتوفقا

جميعربط-التشغيليالتكاملمنالمزيدنحقق،أطلساستخدامخاللمن•

تناخدمفيأكبراتساقإلىيؤديمماالعالم،مستوىعلىمزارزمراجعي

.الجماعيالعملوتعزيز

تحليلمثلاتالتطبيقتكاملتسهلسليمةتقنيةعلىمبنيمبتكر،حلأطلس•

.العميلبوابةالبيانات،

امجالبرنيحتويوبمزارزالخاصالجودةدليلمعبالكاملأطلسدمجتم•

وماةوالمراجعواإلشرافالقبولمثلوظائفه،فيمدمجةآليةضوابطعلى

.الجودةوعاليةمتسقةمراجعةعمليةإتمامضمانوبالتاليذلك،إلى

المنشآتهياألولىالمرحلة،مراحلعلىأطلسنظامبتنفيذنقوم•

سنةللأطلسفيلتكوناستهدافهاتموالتيالهيئة،إلشرافالخاضعة

.2020ديسمبر31فيالمنتهية
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:التدريب

قتتدراتهم فتتي شتتركة الخراشتتي وشتتركاه نواصتتل االستتتثمار بكثافتتة فتتي موظفينتتا و

لهتتذا الغتترض ، خصتتص الشتتركاء جتتزًءا متتن . بهتتدف تقتتديم خدمتتة عاليتتة الجتتودة

.العائد السنوي لبرامج التدريب و التعليم المستمر

ي متزارز يوجد لدينا مسؤول تتدريب ، والتذي يقتوم بالتنستيق متع قستم التتدريب فت

ي للجتودة بإعداد خطتة تتدريب بنتاًء علتى أوجته القصتور المحتددة فتي التقيتيم التذات

لين، و الداخلية ، و توصيات مستؤول الجتودة بالشتركة و مراجعتي الجتودة المستتق

.فريق الجودة الخاص بمزارز و الجهات التنظيمية ذات العالقة بالمهنة

.9لمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع إلى القسم 

:إدارة المخاطر

وىلدعاآلخروقتمننتعرضأنالمحتملمنفإنهنشاطنا،لطبيعةنظراً 

.ملنالعنتيجةلهاالتعرضيُزعمأضرارعنتعويضمطالباتوقضائية

كمديرالشركاءأحدبتعيينشركاهوالخراشيفيقمناذلك،لمواجهةو

قبولفي(األخرىمهامهإلىباإلضافة)المخاطرمديريشارك.للمخاطر

،(بيركبشكلعاليةالمخاطرتكونأينما)محتملارتباطأليالمخاطرومراقبة

،المنجزعملالعنالشكاوىلتلقيآليةوتوفير،تلقيهيتمإشعارأومطالبةوأي

.يهفمرغوبغيرحادثأيلمواجهةالكافيةالتأمينيةالتغطيةمنالتأكدو

:العالقة مع المنظمين

منالتعلمعدي.للمعرفةمستمًراتحديثًاالتدقيقمثلالمهنيةالخدماتتتطلب

.المعرفةلتحديثالرئيسيةالمجاالتأحدالمحيطةالبيئة

إليناةالموجهالمالحظاتبعمقاالعتبارفينأخذ،وشركاهالخراشيشركةفي

يةكافإجراءاتوضعنحاولوالمنظمين،قبلمنللعمومنشرهايتمالتيأو

.مستقبالً عملنافيظهورهاعدملضمان

ظاتالمالحوالمستجداتبتجميعأيًضاالعالميالمستوىعلىمزارزتقوم

.أعلىجودةمستوىلضماناألعضاءالشركاتمعومشاركتهاعالميًا

يراتالتغيعلىالمنظمينباطالعالعالميالمستوىعلىأيًضامزارزتقوم

تمالحظاعلىالحصولوبالتالي،لديناالتدقيقمنهجيةعلىالمقترحة

ً المنظمين .تغييرأياعتمادقبلاستباقيا
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ضتتتمن التنظتتتيم التتتداخلي فتتتي الشتتتركة ، يوجتتتد لتتتدينا متتتدير مختتتاطر مخصتتتص، 

قابتة ومسؤول سياسات سلوك و آداب المهنة وقبول العمليات، ومراجتع داخلتي لر

نتتب متتع الجتودة لضتتمان االمتثتال لسياستتات شتتركة الخراشتي وشتتركاه جنبتتاً إلتى ج

.فيما يتعلق باألخالقيات واالستقالليةمزارزسياسات 

:ةيتكون نظامنا الخاص باالستقاللية من اإلجراءات الرئيسية التالي

العالقةذاتالسعوديةاألنظمةوالدوليةالمعاييرمجلسعنالصادرالمهنةآدابوقواعددليلمعيتوافقبمااالستقالليةسياساتإعدادتم

.بفعاليةتنفيذهايتموبالمهنة،

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 االستقاللية 05
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وشركاهالخراشيقضت،2021يونيو30فيالمنتهيالماليالعامخالل

عةالخاضالمنشآتمنالشركةلعمالءالمراجعةعملياتفيساعة10,236

.الهيئةإلشراف

18,800 عمليات المراجعة لعمالء الشركة من المنشآت الخاضعة إلشراف الهيئةعدد ساعات 

2,936 الشركاء والمدراء التنفيذيون

1.580 مدراء المراجعة

14,284 المراجعين

2قائمة عمالء الشركة من المنشآت الخاضعة إلشراف الهيئة في الملحق 

عمالء المراجعة من المنشآت الخاضعة إلشراف الهيئة 06
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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

قوىدبوجوملتزمينسنظلالخبرو،جدة،الرياضفيمكاتبناعبر

ً نخططووشاملة،متنوعةعاملة عمتتماشىجديدةمواهبلجذبأيضا

الخدمات/القطاعات/العمالءتطلعاتمعوكذلكأعمالنا،فيالنمو

القريبقبلالمستفيالفنيينالموظفينمنالمزيدلديناوسيكونلدينا،

لتقنيةوااإلداريةالتحدياتمواكبةووطموحاتناتوسعاتنامعللتماشي

.نواجههاقدالتي

فرقفيالجنسينبينالتوازنإحداثوالتوطينعلىبجدعملنالقد

%35لديناالتوطيننسبةتبلغحيث،المراجعة

:الوضع الحالي للتوطين كما يلي

الموظفون الفنيون

غير الفنيونالموظفون

المجموع

الموظفين السعوديين

23

3

26

التوطين 07
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رآلخوقتمننتعرضأنالمحتملمنفإنهنشاطنا،لطبيعةنظراً 

هالالتعرضيُزعمأضرارعنتعويضمطالباتوقضائيةلدعاوى

.لعملنانتيجة

أودعاوىأيفيالشركةتدخللم،2021يونيو30فيكماذلك،ومع

.الماضيةالماليةالسنةخاللمطالباتأونزاعات

المطالبات والدعاوى القضائية 08
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.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

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

.تأثيرها على تقرير مراجع الحسابات

▪U-Learn،ت وهي عبارة عن منصة للتدريب الذاتي عبر اإلنترن

.تضم العديد من الدورات االفتراضية عبر اإلنترنت

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 ، ، VPNالشبكة الداخلية للشركة

والتعميمات ، والمواد التدريبية وما إلى ذلك ، وهي متاحة لجميع 

.الموظفين الفنيين للوصول إليها عند الحاجة لذلك

30ي أبرز المحاور التي تضمنها برنامج التدريب خالل السنة المنتهية ف

:م ، تركزت حول التالي2021يونيو 

ندوات عن مواضيع مختلفة في المراجعة▪

.دورات تدريبية قصيرة عن معايير محددة▪

تدريب خاص ببرنامج أطلس▪

(MAM)التدريب على منهجية مزارز للمراجعة ▪

(SOCPA)دورات و ندوات الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ▪

ورظ عمل و 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

.م2021يونيو30

التدريب والتعليم المهني 09

داخلي غير 

رسمي
داخلي رسمي المستوى الوظيفي

21 24 الشركاء والمدراء التنفيذيون

38 25 مدراء المراجعة
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م2021يونيو 30السنة المالية المنتهية في 

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

.مليون لاير سعودي30,6م ما قيمته 2021يونيو 30

.فيما تفاصيل اإليردات من المنشآت الخاضعة إلشراف الهيئة▪

المعلومات المالية 10

4,588,500 اإليرادات من ارتباطات المراجعة للمنشآت الخاضعة إلشراف هيئة السوق المالية

1,290,000

خاضعة إلشرافالاإليرادات من االرتباطات األخرى للمنشآت

قديم و شركاه بتهيئة السوق المالية التي تقوم شركة الخراشي

.خدمات المراجعة لها

للمنشآت ( ارتباطات المراجعة غير)اإليرادات من االرتباطات األخرى 

خاضعة إلشراف هيئة السوق الماليةال

814,532

خاضعة إلشرافالاإليرادات من االرتباطات األخرى للمنشآت

تقديم و شركاه بتقوم شركة الخراشيالهيئة السوق المالية التي

.خدمات المراجعة لها



سليمان الخراشي

الشريك المدير

التطوير والتدريب

(عبدهللا المسند)

(شريف شرف)

رقابة الجودة

(نجد الخراشي)

(عامر اسكندر)

الخدمات المهنية

(سليمان الخراشي)

(عبدهللا المسند)

(نجد الخراشي)

الشؤون المالية واإلدارية و 

الخدمات المساندة

خدمات المحاسبة

(عامر اسكندر)

واإلداريةاالستشارات المالية

(بشير نعامنه)
الزكاة والضرائب

(عبدالرحمن العفيفي)

االستشارات المالية وتقييم 

األعمال

ات االستشارات االقتصادية ودراس

الجدوى

االستشارات اإلدارية

مالي استشارات معايير التقرير ال

الدولية

خدمات الزكاة

تسعير المعامالت

ضريبة القيمة المضافة

خدمات المراجعة

شريك

مدير تنفيذي

مساعد

الشؤون اإلدارية

المحاسبة

الموارد البشرية

تقنية المعلومات

الخدمات العامة

الجودةمراجع مسؤول ضمان 

مدير مراجعة

22

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

سليمان الخراشي شركة أسمنت الجوف 

سليمان الخراشي شركة الجبس األهلية 

سليمان الخراشي شركة كسب المالية 

سليمان الخراشي صندوق كسب مجمع غرناطة 

سليمان الخراشي صندوق هايبر ماركت 

سليمان الخراشي صندوق كسب للتوزيعات

سليمان الخراشي صندوق كسب للطروحات  االولية

سليمان الخراشي صندوق كسب للمرابحة

سليمان الخراشي صندوق كسب المرن لالسهم السعودية

سليمان الخراشي الصندوق السعودي للصحة والتعليم 

سليمان الخراشي صندوق مدينة كسب 

سليمان الخراشي صندوق الفرص العقارية

سليمان الخراشي شركة دار األركان  للتطوير العقاري

سليمان الخراشي
( زجاج ) شركة الصناعات الزجاجية الوطنية 

سليمان الخراشي
شـركة أسمـنـت نجران

سليمان الخراشي
شركة اسمنت اليمامة

سليمان الخراشي
الشركة السعودية لألسماك

سليمان الخراشي
شركة اسمنت المنطقة الشمالية

سليمان الخراشي
شركة إتحاد الخليج  األهلية للتأمين التعاوني

سليمان الخراشي
شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني

سليمان الخراشي
شركة الكثيري القابضة 

الشركات الخاضعة إلشراف هيئة السوق المالية( 2)المحلق رقم 
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الشريك المسؤول إلشراف هيئة السوق الماليةالشركات الخاضعة 

سليمان الخراشي
شركة اميانتيت العربية السعودية 

سليمان الخراشي
شركة نماء للكيماويات

سليمان الخراشي
شركة االتحاد للتأمين التعاوني االتحاد 

سليمان الخراشي
شركة اكسا للتأمين التعاوني

سليمان الخراشي
(  وفا)الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني  

سليمان الخراشي
شركة تهامة لإلعالن والعالقات العامة والتسويق

الشركات الخاضعة إلشراف هيئة السوق المالية( 2)المحلق رقم 


