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 01لمحة عن الخراشي وشركاه

10
شريك و مدير تنفيذي

3
ثالث مكاتب

70+
موظف و موظفة

الرياض و جدة و الخبر

+25%
النمو في اإليرادات عالم 2021 ، 2020

التدقيق هو مجال خبرتنا األساسية
وستبقى كذلك على مدى السنوات القادمة .

41.7%
توطين الوظائف الفنية

500+
العمالء

خدمات المراجعة
% 68
خدمات غير المراجعة

نعلم أيضا ً أن وجود مجموعة متوازنة من
الخدمات أمر بالغ األهمية لدعم احتياجات
عمالئنا .لهذا السبب قمنا بتطوير خدمات
االستشارات المتخصصة والضرائب وخدمات
االمتثال.

”

التواجد عالميا ،التكامل ،االستقاللية ،نحن شراكة متخصصة في خدمات التدقيق واالستشارات ،و نهتم بنجاح عمالئنا ،ونحافظ على سالمة
مهنتنا ،ونلتزم بنقل عالم مزدهر إلى األجيال القادمة.
الخراشي وشركاه  ،محاسبون ومراجعون قانونيون

2

% 32

“

 02كلمة الشريك المدير

أعزائي القراء ،
بكل المقاييس  ،كان عام  2021-2020عا ًما ال مثيل له .إن البيئة و الظروف التي عملنا بها تدفعني أوالً وقبل كل شيء إلى التعبير عن شكري لمنسوبي الشركة  ،الذين
أظهروا مرونة ملحوظة وتمكنوا من خدمة عمالئنا وتقديم مستوى عا ٍل جدًا من الجودة و التفاني  ،على الرغم من وجود اإلجراءات االحترازية .يجب الثناء عليهم لعملهم
الرائع وشعورهم االستثنائي بالمهام الموكلة لهم.
مع تركيزنا األساسي على سالمة منسوبينا و منسوبي عمالئنا  ،تمكنا من فعل ما هو أكثر من الصمود في وجه العاصفة  ،ويمكننا القول أننا حققنا معظم األهداف التي
وضعناها لهذا العام.
من خالل االستثمار  ،تمكنا من تطوير إمكاناتنا  ،حيث سنشهد فترة قادمة استثنائية و غير مسبوقة  ،فنحن ندخل عال ًما من التحول العميق  ،و هي نافذة جديدة لفرص
متعددة بالنسبة لنا.
من بين مستهدفاتنا المستقبلية  ،العمل على تسريع تحولنا التقني لتلبية متطلبات األسواق الرئيسية و المنشآت الصغيرة والمتوسطة  ،و الصناديق و المؤسسات الحكومية
و االستجابة لالحتياجات الجديدة التي ولّدتها أزمة كوفيد  19-وتداعياتها ؛ حيث يتعين علينا أيضًا تعزيز توسعنا  ،على الرغم من أنه ال ينبغي أن يكون غاية في حد
ذاته.
األهم من ذلك  ،أننا سوف نبقى معتزين لثقافتنا  ،نحتاج إلى العمل بشكل جماعي وبطريقة منظمة و نحتاج جميعًا إلى تبني التغيير واالستعداد لفعل األشياء بشكل مختلف
والتعلم من اآلخرين  ،مع الحفاظ على روح المبادرة لدينا.

" بصفتنا شركة رائدة في مجال التدقيق واالستشارات  ،فإننا ندرك أن دورنا هو أبعد من مجرد تنمية أعمالنا
وزيادة األرباح .يتوقع موظفونا وعمالؤنا منا توفير الثقة و كذلك الظروف المالئمة للنمو طويل األجل ،
للمساهمة في اقتصادات أكثر قوة  ،ومجتمعات أفضل و أكثر عد ًال واستدامة ".
سليمان الخراشي ،الشريك المدير
 25أكتوبر 2021
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قيمنا

الخراشي وشركاه ،الهيكل التنظيمي

عضويتنا في شبكة مزارز

بيان الحوكمة

مكافآت الشركاء
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 03شركتنا

أ  -قيمنا
لطالما كانتت القتيم القويتة فتي صتميم شتركة الخراشتي وشتركاه ،فهتي ترشتدنا فتي
أعمالنتتتا اليوميتتتة ،وتتتتوفر قاعتتتدة مشتتتتركة متتتن القتتتيم التتتتي يتشتتتاركها و يحترمهتتتا
منسوبي الشركة .هذه القيم مفصلة على النحو التالي:

النزاهة

المسؤولية

الصرامة األخالقية والمعنوية توجهنا إلى طريقة عملنا الصحيح و تمنحنا ثقة عمالئنا.

نتعامل مع تحديات عمالئنا باعتبارها جزء من تحدياتنا و نهتم بمدى تأثير عملنا على المجتمع.

التنوع واحترام األفراد

خارج حدود االختالفات الثقافية ،نحترم األفراد ونتشارك سويا في جميع العالقات اإلنسانية األساسية .متحدون في التنوع،
نرى رغبتنا و قدرتنا على االستماع و االنفتاح كداعم حقيقي لالبتكار.

التميز الفني

التميز الفني هو أحد المبادئ األساسية المطبقة على كل كافة المستويات في الشركة .هذا البحث المستمر عن أعلى معايير
الجودة ال يخدم فقط رضا العمالء وتحسين جودة األعمال وتطوير الموظفين ،بل هو ضمان الستقالليتنا أيضا.

االستقاللية

 .نفكر دائما ً بشكل مستقل ،وفي أدوارنا كمراجعين ومستشارين نتصرف دائما ً باستقاللية.

االستمرارية

تأتي الوجوه الجديدة وتذهب ،ومع تعاقب األجيال ،تبقى عالقاتنا وخبرتنا ومعرفتنا مستمرة .نتعلم من الماضي ،لكننا نتطلع
للمستقبل.
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ب – الخراشي وشركاه ،الهيكل التنظيمي
شتتتركة الخراشتتتي وشتتتركاه شتتتركة تضتتتامنية ،تأسستتتت بموجتتتب قتتتوانين المملكتتتة
العربيتتتتة الستتتتعودية ،ومستتتتجلة فتتتتي الريتتتتاض بموجتتتتب الستتتتجل التجتتتتاري رقتتتتم
 1010327044بتاريخ  8/3/1433هـ ومقرها الرئيسي الرياض.
بتتتدأت شتتتركتنا العمتتتل فتتتي المملكتتتة العربيتتتة الستتتعودية منتتتذ عتتتام 1982م .تضتتتم
الشتتركة حالي تا ً ثالثتتة شتتركاء ومتتا يقتتارب خمستتة متتدراء تنفيتتذيين ،باإلض تافة إلتتى
مستشتتتارين لختتتدمات الزكتتتاة والضتتترائب و ختتتدمات استشتتتارية أختتترى تقتتتدمها
الشركة.
يقع المقر الرئيسي للشركة فتي مدينتة الريتاض باإلضتافة إلتى فترعين آخترين فتي
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.
تتكون الشركة من أربعة أقسام هي :المراجعتة ،واالستشتارات الماليتة واإلداريتة،
والخدمات المحاسبية ،والزكتاة والضترائب ،ويترأس كتل منهتا الشتركاء والمتدراء
التنفيذيين.
تضم الشركة حوالي  85موظفا ً موظفا فنيا ً كما في  30يونيو 2021م.

الهيكل الداخلي في الملحق 1
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ج – عضويتنا في شبكة مزارز
مجموعتة متتزارز هتتي شتتركة ذات مستتؤولية محتتدودة تأسستتت فتتي بروكستتل ،بلجيكتتا.
جميتتع الشتتركات ذات العضتتوية الكاملتتة فتتي متتزارز تستتمى «الشتتركات المتكاملتتة».
مجموعة مزارز بحد ذاتها ال تمارس نشاط مهني.
يتمثل دور مجموعة مزارز فتي «تحديتد األهتداف االستتراتيجية للشتبكة وتنستيق تنفيتذ
هتتذه األهتتداف علتتى مستتتوى الشتتركات األعضتتاء» ،باإلضتتاقة لكونهتتا مستتؤولة عتتن
الترويج للعالمة التجارية مزارز على مستوى العالم.
الشركات األعضاء هي كيانات مستقلة متكاملة من خالل مجموعة مزارز ،و ال تلتزم
الشتتركات األعضتتاء مجموعتتة متتزارز تجتتاه أي طتترف ثالتتث والعكتتس صتتحيح .ومتتع
ذلك ،فإن الشركات األعضاء ملزمة باالمتثال لسياسات مجموعة مزارز.
تأسست شتركة متزارز فتي عتام 1945م  ،و تعمتل الشتبكة بهيكليتهتا الحاليتة منتذ عتام
1995م ،و تضم الشبكة حاليا ً أكثر من  1070شريك و  26000متخصتص فتي 91
دولتة .تستمح لنتا شتتراكتنا الدوليتة المتكاملتة بتقتديم مستتتوى عتا ٍل متن الخدمتة لعمالئنتتا،
بمستوى من البراعة والفهم الذي تنفرد به مزارز.
الخراشتتتي وشتتتركاه شتتتركة عضتتتو فتتتي مجموعتتتة متتتزارز .ومتتتع ذلتتتك ،فإننتتتا ال نلتتتزم
مجموعة مزارز أو أي من كياناتها بطرف ثالث والعكس صحيح.
نحن مستقلون في أداء عملياتنا ،و كوننا عضو فتي المجموعتة فإننتا نستتفيد متن جميتع
األدوات والحلتتتول الفنيتتتة ،بمتتتا فتتتي ذلتتتك أدلتتتة و منهجيتتتات التتتتدقيق  ،والتكنولوجيتتتا ،
والبحتتتث  ،والسياستتتات و اإلجتتتراءات ،و سياستتتات التوظيتتتف و التتتتدريب و التستتتويق
الخاصتتة بمتتزارز ،واألرشتتفة الستتحابية  ،ونقتتل المتتوظفين ومراقبتتة الجتتودة ،و كافتتة
األدوات والحلول في منظومتها الكامل.
تعتمتد آليتة التعتاون فتتي شتبكة متزارز علتتى وجتود فريتق تنستتيق عتالمي علتى مستتتوى
جميتتع شتتركاء المجموعتتة فتتي العتتالم  ،حيتتث يعمتتل هتتذا الفريتتق علتتى التنستتيق الفتتوري
والفعال بشأن مشاركة  /تلقي مهام التدقيق من مختلف شركات شبكة متزارز والبحتث
عتتن الخبتترات المطلوبتتة فتتي أي مشتتروع محتتدد علتتى مستتتوى أعضتتاء الشتتبكة ،حيتتث
يتعين على جميع األعضاء المساهمة في رستوم التنستيق الستنوية مقابتل االستتفادة متن
الحلتتول و التتدعم ،بمتتا فتتي ذلتتك أدلتتة و منهجيتتات المراجعتتة ،وكتتذلك بتترامج مراقبتتة
الجتتتودة والمتتتؤتمرات الستتتنوية والتتتدورات و النتتتدوات و ورظ العمتتتل التتتتي تنظمهتتتا
مزارز.

الهيكل الداخلي في الملحق 1
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د -بيان الحوكمة

د -بيان الحوكمة  -تتمة

شركة الخراشي وشركاه ممتثلة للمعيار الدولي لمراقبة الجودةISQC-« 1-
 »1كما هو مطبق في المملكة.

فيما يلي معلومات عن المحاسبين القانونيين:

يدير شركة الخراشي وشركاه شريك إداري (يسمى أيضا ً «رئيس مجلس
اإلدارة») يساعده شريكان (مجلس إدارة الشركاء) .تدار األنشطة التشغيلية من
خالل الشركاء و المديرين الذين يرأسون أقسام الخدمات المختلفة .الهيكل
التنظيمي المفصل ملحق في الملحق 1
توجد لدى الشركة المهام الوظيفية التالية لتلبية متطلبات المعيار الدولي
لمراقبة الجودة»ISQC-1« 1-

أ .السيد  /سليمان الخراشي هو الشريك المدير ،وهو مراجع مسجل و معتمد
للكيانات الخاضعة إلشراف هيئة السوق المالية.
ب .السيد  /عبدهللا المسند وهو عضو أساسي بالهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين
( )SOCPAويشارك في تدقيق الكيانات غير الخاضعة إلشراف هيئة السوق
المالية.
ج .السيدة  /نجد الخراشي وهي عضو أساسي بالهيئة السعودية للمحاسبين
القانونيين ( )SOCPAوتشارك في تدقيق الكيانات غير الخاضعة إلشراف
هيئة السوق المالية.

المنطقة

المهمة الوظيفية

المسؤول

➢ تقضي سياسة الشركة بعدم السماح للمحاسب القانوني بإشراك نفسه كعضو في
أي لجنة تابعة لعميل المراجعة أو كيان تشرف عليه هيئة السوق المالية .

إدارة المخاطر

مدير المخاطر

شريك كمدير
للمخاطر

➢ لتحقيق الشفافية في تعامالتنا ،اخترنا مبادرة مزارز «االستماع إلى العميل»
وهو برنامج استقصاء صمم للحصول على مالحظات عمالء المراجعة بشأن
جودة الخدمة المقدمة .يستخدم البرنامج منصة  Qualtrixلالستطالعات.

المعايير المحاسبية

مكتب الدعم
لمعايير التقارير
المالية الدولية
IFRS

مدير تنفيذي
كمسؤول لمكتب
دعم IFRS

معايير سلوكيات و
آداب المهنة

مسؤول سلوكيات
المهنة و سياسات
االستقالل و القبول

الشريك المدير

المعايير المهنية

مكتب دعم منهجية
المراجعة و
البرامج ذات
العالقة

الشريك المدير

رقابة الجودة

مسؤول االمتثال و
رقابة الجودة

مدير تنفيذي
مستقل

التدريب

مسؤول التدريب

أحد الشركاء
كمسؤول متطلبات
الدريب
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➢ عالوة على ذلك ،أجرينا مؤخرا ً استطالع آراء الموظفين لتحديد ما يعتبره
موظفونا مهما ً .في االستطالع األخير الذي أجريناه ،أظهر أكثر من  %90من
الموظفين رضاهم عن ظروف العمل ،وفرص النمو ،والشعور بالتقدير
واالحترام.
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هـ  -تقييم ومكافأة الشركاء
العائد الفعلي للشركاء مقترن بمستوى تقييم كل شريك ،ونسبة ملكيته في الشركة
 ،مع وجود أجر ثابت محدد ،حسب التفصيل التالي:
▪
▪

▪
▪

يتلقى الشركاء أجر ثابت شهري ،و منافع أخرى غير مادية  ،حسب االتفاق
بين الشركاء.
يخصص نسبة  %1من صافي دخل الشركة لتطوير المهنة في المملكة
ويصرف هذا المبلغ على تدريب الموظفين والمساهمين في إعداد المعايير
المهنية والدراسات واألبحاث المتخصصة في مجال مهنة محاسبة
والمراجعة .
بعد ذلك يخصص نسبة  %85من صافي الدخل لتوزيعها على الشركاء
مقابل حصصهم في رأس المال.
يوزع باقي صافي الدخل السنوي للشركة على الشركاء وفقا ً لنسب
مشاركتهم في تنفيذ العمل والتي يتم تحديدها وفقا ً لإلجراءات التي يتفق
عليها الشركاء

يعتمد التقييم على الميزات التنافسية األساسية المتوقعة من الشركاء.

بناء عالقة مهنية مع العميل

القيادة

منشئ عالقات مهنية جيدة وراصد الفرص
البطل.

القائد الملهم ،تقدير و تفعيل نجاحات
اآلخرين

إدارة النتائج

ملتزمون بإحداث النمو على المدى الطويل
من خالل القوى العاملة الكفؤة.

9

التميز الفني

السفير الفني واالبتكار الفني

روح الفريق

استدامة الشراكة ترتكز على اإلدارة
الناجحة لفريق العمل

تطوير العمل

صانع الصفقات. ،يبحث بشكل دائم عن
أفكار جديدة لتوليد قيمة.

 04رقابة الجودة

قامت مجموعة مزارز بتطوير دليل إرشادات مفصلة حول جودة المراجعة
بعنوان «دليل ضمان الجودة –  »QAMوالذي يستند إلى المعيار الدولي
لمراقبة الجودة ،»ISQC-1« 1-حيث يعد االمتثال لـدليل ضمان الجودة
متطلبا ً إلزاميا ً على جميع الشركات األعضاء ،و تقوم لجنة مزارز الدولية
لمراقبة الجودة ( )IQCCباإلشراف على عملية االمتثال لمعايير الجودة وإبالغ
المجلس التنفيذي عن النتائج.
جودة المراجعة هي مسعى مستمر .بينما نكون محاطين علما ً بتعميمات الهيئة
السعودية للمحاسبين القانونيين و االتحاد الدولي للمحاسبين ()IFAC
والمنظمين فيما يتعلق برقابة جودة أعمال المراجعة ،إال أننا نهدف إلى تبني
كافة التعليمات و األدلة و المستجدات  ،و ذلك بمساندة و دعم فريق رقابة
الجودة في تحقيق جودة أعمال المراجعة والحفاظ عليها وتعزيزها.
في شركة الخراشي وشركاه  ،نقوم بالفعل بنشر دليل ضمان الجودة الخاص
بمزارز و التوعية المستمرة لالمتثال له ،كما نؤكد على أن إجراءات رقابة
الجودة المشمولة في هذا الدليل أعدت و تنفذ بفاعلية.

نقوم بمراقبة الجودة حسب الدورة المستمرة التالية:

القواعد السلوكية

إدارة المخاطر
المؤسسية

العالقة مع
المنظمين

إدارة المخاطر
والتأمين و المهني

إطار التقرير

أخالقيات المهنة
والقبول

التدريب

إطار نظام الجودة
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بعض العناصر األساسية لدورة رقابة الجودة لدينا موضحة على النحو
التالي:
القواعد السلوكية لالستقاللية و الموضوعية ( ،)CCOIهي دليل سياسة
رسمي مفصل يوفر إرشادات حول تطبيق مدونة األخالقيات ( )IESBAفي
ظل قواعد محددة خاصة بشبكة مزارز .يتم تطبيق السياسات الواردة في الدليل
نظرا ألهمية مسألة التأكد من االمتثال
ضمن ممارسات العمل الفعلي لدينا .و
ً
ألخالقيات المهنة  ،يقوم الشريك المدير بمهام مسؤول سياسات سلوك و آداب
المهنة وقبول العمليات ،كما تعتبر القواعد السلوكية لالستقاللية و الموضوعية
جز ًءا من التقييم الذاتي السنوي الخاص برقابة الجودة.
دليل إدارة المخاطر ،يصف الهيكل التنظيمي ،وهيكل الحوكمة وسياسات
ومبادئ إدارة المخاطر التي يجب تنفيذها على كل الشركات األعضاء في
الشبكة .يتم اإلشراف على السياسات المتعلقة بالمخاطر من قبل مدير المخاطر
و هو أحد الشركاء في الشركة.
إطار التقرير ،حيث يتعين على كل شركة عضو في الشبكة أن يكون لديها
معرفة متخصصة في إطار عمل التقرير المطبق في البلد الذي تعمل فيه .في
شركة الخراشي وشركاه لدينا مكتب متخصص للمعايير الدولية إلعداد التقارير
المالية  .IFRSباإلضافة إلى ذلك  ،لدى مزارز مكتب مركزي مختص في
دراسة و تفسير معايير التقرير المالي الدولية يسمى " ."Doctrineيتم إرسال
جميع األسئلة و طلبات االستشارة المتعلقة بالمعايير الدولية إلى هذا المكتب
إلبداء الرأي عند الحاجة ،حيث تتم دراسة الحالة المطروحة و الرد عليها ضمن
آلية رسمية محددة.

سياسات القبول لدينا تضمن قبول المهام التي تحقق متطلبات القواعد
السلوكية للمهنة.
• الشريك المسؤول عن العميل/االرتباط (الجديد) المحتمل
• تقييم ما إذا كانت الشركة لديها المهارات و الموارد الالزمة لتقديم الخدمة للعميل.
• تطبيق إجراءت «اعرف عميلك»

 .1الشريك

• يقوم الشريك بمساعدة المسؤول عن القبول على إتمام إجراءات االستقالل,
• يساعد مسؤول القبول الشريك في اتخاذ قرار القبول.
 .2الشريك والقبول

• بنا ًء على ما سبق ،يوثق الشريك المسؤول عن االرتباط قرار القبول باستخدام نموذج القبول ويصعّد القرار
وفقا ً لتسلسل قرار القبول لـ  CCOIإلى فريق القبول العالمي إن لزم األمر.
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يتم تطبيق نظام الجودة من خالل ثالث مستويات رئيسية:

االمتثال لدليل ضمان الجودة ()QAM
 تماشيا ً مع المعيار الدولي لمراقبةالجودة»ISQC-1« 1-
 مسؤوليات القيادةليل
د
أساس
على
الذاتي
التقييم
إطار
برامج الفحص الدورية
 القواعد السلوكيةضمان الجودة ()QAM
 إدارة تضارب المصالح تغطية كل مناحي دليل ضمان الجودة فحص الجودة دوليا ً من قبل فريق()QAM
 تناوب الشركاءرقابة الجودة بمجموعة مزارز
 القبول واالستمرارية مرة كل ثالث سنوات منهجية المراجعة والتوثيقMAM - االستشارة الفنية إدارة المخاطر مراجعة الجودة لالرتباط الرقابة الشكاوى والدعاوى -الموارد البشرية

التقييم الذاتي السنوي لمراقبة الجودة

يعد تقرير الجودة/التقييم الذاتي الخاص بنا برنامجا ً سحابيا شامالً إلعداد التقارير حيث يتضمن التقرير عن جميع عناصر إطار عمل الجودة لدينا ،و يسمى
البرنامج  ، Enablonو طبقا ً للبرنامج نحن ملزمون باستكمال التقييم الذاتي للجودة ،وأوجه القصور لدينا وخطط العمل مع التواريخ المستهدفة لحل أوجه
القصور إن وجدت ،حيث يقوم فريق رقابة الجودة في مزارز الدولية كجزء من عملية الفحص بإعادة التحقق من صحة تقارير  Enablonالتي تم إجراؤها من
خالل الفحص المستقل لجميع المحاور التي يتم التقرير عنها في التقييم الذاتي ،والتحقق من أوجه القصور التي تم حلها  /خطط العمل المغلقة وأيضًا مراجعة
خطط العمل المفتوحة.

كان تنفيذ دليل ضمان الجودة ( )QAMهو التحدي األكبر الذي واجهناه في عام  2021-2020حيث تضمن تغييرات شاملة في كيفية قيامنا بعملنا .لقد قمنا
اآلن بنشر  QAMبنجاح من خالل مواءمة إجراءاتنا وممارساتنا مع تلك التي تتطلبها  ،QAMوتعزيز القدرات من خالل التدريب و االستقطابات الجديدة من
ذوي الخبرة.
كجزء من تطبيق  ،QAMقمنا أيضا ً بتنفيذ دليل مزارز للمراجعة « »MAMالذي يصف منهجية مزارز في المراجعة .يتم تحديث هذه المستندات كل عام
وأحيانا ً عدة مرات في السنة لمواكبة أحدث بيانات ومنهجيات المراجعة .ملخص بناء دليل مزارز للمراجعة « »MAMعلى النحو التالي:

معايير المراجعة الدولية

مواصفات مزارز – حيث تكون أكثر تقييدا ً
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الفحص الداخلي والخارجي
▪ تخضتتتع شتتتركات المراجعتتتة للرقابتتتة متتتن قبتتتل الهيئتتتة الستتتعودية للمحاستتتبين
القانونيين .SOCPA
▪ تم إجراء آختر فحتص لرقابتة الجتودة فتي يوليتو  2018متن قبتل فريتق رقابتة
الجودة الدولي بشركة مزارز .تكون فريق الفحص من (أندرا كالبتات استتيل
– مدير تنفيذي متن مكتتب متزارز فرنستا بخبترة  25ستنة تقريبتا ً) و (عتدنان
لوكيلي – شريك من مكتب مزارز المغرب بخبترة  24ستنة تقريبتا ً) ،و كتان
الفحتتص فتتي جتتوهره بمثابتتة فحتتص نتتافي للجهالتتة لعمليتتة ترشتتيحنا لالنضتتمام
كشركة كاملة العضوية في مزارز ،و اشتمل الفحتص علتى جوانتب االمتثتال
للمعيتتتار التتتدولي لمراقبتتتة الجتتتودة ،»ISQC-1« 1-حيتتتث تضتتتمن تقريتتتر
الفحص بعض المالحظات على ملفات عمليات المراجعة و التتي عملنتا علتى
تحسينها.
تخلصت أبرز مالحظات تقرير فريق الفحص في النقاط التالية:
•
•
•
•
•

الحاجتتة لتحستتين آليتتة توثيتتق أعمتتال التتتدقيق  ،نظت ًترا للحجتم المهتتم
للعمتتالء  ،حيتتث يعتتد تنفيتتذ ملتتف التتتدقيق اإللكترونتتي أمت ًترا بتتالغ
األهمية.
وجوب تحسين الطريقة التي يتم بها توثيتق تقيتيم الرقابتة الداخليتة
في ملفات التدقيق.
بعتتتض أعمتتتال التتتتدقيق الجوهريتتتة المنفتتتذة فتتتي الفتتتترة المؤقتتتتة
( 31/10أو  )30/11لتتتتتتم تكتمتتتتتتل عنتتتتتتد المراجعتتتتتتة النهائيتتتتتتة
(المخزون  ،المستحقات .)... ،
ال يتتتم القيتتام بأعمتتال مراجعتتة للنظتتام المتتالي االلكترونتتي بش تكل
منتظم.
الحاجة لتحسين نظام الفهرسة في ملفات المراجعة.

و بناء علتى المالحظتات التتي وردت فتي تقريتر الفحتص ،اتفتق الشتركاء فتي قتت
الحق على تنفيذ «أطلس» وهتو منصتة متزارز المهيكلتة للتتدقيق .جميتع عناصتر
الرقابتة ذات الصتتلة مثتتل مراجعتتة الشتركاء والتوقيعتتات  ،واالستتتقاللية  ،وإغتتالق
الملف حسب تاريخ االستحقاق  ،والتسلستل المعيتاري  /التخطتيط لملتف التتدقيق ،
واستتتخدام مصتتفوفة المختتاطر لالعتمتتاد علتتى الضتتوابط والوثتتائق الخاصتتة بهتتا ،
واألرشفة السحابية ،جميعها مؤتمتة في هذا النظتام .يرجتى االطتالع فتي الفقترات
الالحقتتة علتتى مزيتتد متتن التفاصتتيل حتتول منصتتة التتتدقيق أطلتتس وكيتتف تس تتجيب
ألوجه القصور ذات الصلة.
▪ كجزء من أداة التقييم الذاتي السنوي لرقابة الجودة فتي عتام 2020م ،أجرينتا
ً
تحليال داخليًا لجميع عناصتر رقابتة الجتودة ولتم يالحتظ وجتود أي قصتور ذو
أهميتتة نستتبية عاليتتة ،و متتع ذلتتك  ،بالنستتبة ألوجتته القصتتور غيتتر الهامتتة التتتي
لوحظتت  ،فقتتد تتتم إعتتداد خطتتط العمتل واإلبتتالغ عنهتتا فتتي  Enablonحيتتث
سيخضع هذا التقييم الذاتي للفحص و المصادقة من قبل فريق مراقبتة الجتودة
الدولي خالل زيارتهم القادمة المجدولة في عام .2021
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رقابة الجودة:
يتم ضمان جودة أي عملية ارتباط في الخراشي وشركاه على ثالثة مستويات:
▪ استتتتخدام منصتتتة التتتتدقيق «أطلتتتس» التتتتي تضتتتمن الجتتتودة حيتتتث توجتتتد جميتتتع
عناصر الرقابة ذات الصلة داخل نظام البرنامج.
▪ يتتتم تعيتتين مراجتتع جتتودة لجميتتع عمليتتات المراجعتتة ذات األهميتتة العاليتتة ،مث تل
الشتتركات المدرجتتة و بعتتض الشتتركات العالميتتة ،و قتتد يكتتون مراجتتع الجتتودة
مديرا تنفيذي أو شريك ،وليس جز ًءا من فريق التدقيق.
ً
▪ يتتتم ضتتمان الجتتودة الشتتاملة ألعمتتال التتتدقيق متتن ختتالل االمتثتتال لتتـدليل ض تمان
الجودة  ، QAMو يتم التحقق من هتذا االمتثتال ستنويًا متن ختالل التقيتيم التذاتي
وكتتل ثتتالث ستتنوات متتن قبتتل فريتتق رقابتتة الجتتودة بالشتتبكة ،كمتتا يتتتولى أحتتد
الشركاء أو المدراء التنفيتذيين مهمتة فحتص الجتودة التداخلي الستنوي ،واإلبتالغ
عن االمتثال لـدليل ضمان الجودة من خالل Enablon

أطلس
تساعدنا منصة التدقيق "أطلس" في سعينا لتحقيق الجودة المرجوة على مستوى
كل ارتباط ،والتي تم إطالقها بنجاح في أوائل عام .2020
أطلس هو أداة المراجعة العالمية ألعضاء شبكة مزارز والتي تم اعتمادها في
جميع الدول األعضاء في مزارز ،مما أدى إلى تغيير الطريقة و المنهجية التي
ننجز بها عمليات المراجعة .بإيجاز:
•

أطلس هو نظام مراجعة جديد مشترك وقابل للتطوير تقدمه مزارز ويمكن
الوصول إليه عبر اإلنترنت (بما في ذلك وضع عدم االتصال).

•

تم تصميم البرنامج بنا ًء على تفسير مشترك وعملي لمنهجية مزارز مع
وظائف تتيح تخصيصه وفقا ً للمتطلبات المحلية ،مما يضمن الجودة
واالمتثال.

•

يعتمد على الحد األدنى االفتراضي لتدفق عمل المراجعة والذي يمكن
تمديده وفقا ً لتعقيدات عمالئنا ،وبالتالي تعزيز الكفاءات.

•

من خالل استخدام أطلس ،نحقق المزيد من التكامل التشغيلي  -ربط جميع
مراجعي مزارز على مستوى العالم ،مما يؤدي إلى اتساق أكبر في خدمتنا
وتعزيز العمل الجماعي.

•

أطلس حل مبتكر ،مبني على تقنية سليمة تسهل تكامل التطبيقات مثل تحليل
البيانات ،بوابة العميل.

•

تم دمج أطلس بالكامل مع دليل الجودة الخاص بمزارز و يحتوي البرنامج
على ضوابط آلية مدمجة في وظائفه ،مثل القبول واإلشراف والمراجعة وما
إلى ذلك ،وبالتالي ضمان إتمام عملية مراجعة متسقة وعالية الجودة.

•

نقوم بتنفيذ نظام أطلس على مراحل  ،المرحلة األولى هي المنشآت
الخاضعة إلشراف الهيئة ،والتي تم استهدافها لتكون في أطلس للسنة
المنتهية في  31ديسمبر .2020
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التدريب:
فتتي شتتركة الخراشتتي وشتتركاه نواصتتل االستتتثمار بكثافتتة فتتي موظفينتتا وقتتدراتهم
بهتتدف تقتتديم خدمتتة عاليتتة الجتتودة .لهتتذا الغتترض  ،خصتتص الشتتركاء جتتز ًءا متتن
العائد السنوي لبرامج التدريب و التعليم المستمر.
يوجد لدينا مسؤول تتدريب  ،والتذي يقتوم بالتنستيق متع قستم التتدريب فتي متزارز
بإعداد خطتة تتدريب بنتا ًء علتى أوجته القصتور المحتددة فتي التقيتيم التذاتي للجتودة
الداخلية  ،و توصيات مستؤول الجتودة بالشتركة و مراجعتي الجتودة المستتقلين ،و
فريق الجودة الخاص بمزارز و الجهات التنظيمية ذات العالقة بالمهنة.
لمزيد من التفاصيل ،يرجى الرجوع إلى القسم .9

إدارة المخاطر:
نظرا ً لطبيعة نشاطنا ،فإنه من المحتمل أن نتعرض من وقت آلخر لدعاوى
قضائية و مطالبات تعويض عن أضرار يُزعم التعرض لها نتيجة لعملنا.
و لمواجهة ذلك ،قمنا في الخراشي و شركاه بتعيين أحد الشركاء كمدير
للمخاطر .يشارك مدير المخاطر (باإلضافة إلى مهامه األخرى) في قبول
ومراقبة المخاطر ألي ارتباط محتمل (أينما تكون المخاطر عالية بشكل كبير) ،
وأي مطالبة أو إشعار يتم تلقيه  ،وتوفير آلية لتلقي الشكاوى عن العمل المنجز ،
و التأكد من التغطية التأمينية الكافية لمواجهة أي حادث غير مرغوب فيه.

العالقة مع المنظمين:
مستمرا للمعرفة .يعد التعلم من
تتطلب الخدمات المهنية مثل التدقيق تحديثًا
ً
البيئة المحيطة أحد المجاالت الرئيسية لتحديث المعرفة.
في شركة الخراشي وشركاه  ،نأخذ في االعتبار بعمق المالحظات الموجهة إلينا
أو التي يتم نشرها للعموم من قبل المنظمين ،و نحاول وضع إجراءات كافية
لضمان عدم ظهورها في عملنا مستقبالً.
تقوم مزارز على المستوى العالمي أيضًا بتجميع المستجدات و المالحظات
عالميًا ومشاركتها مع الشركات األعضاء لضمان مستوى جودة أعلى.
تقوم مزارز أيضًا على المستوى العالمي باطالع المنظمين على التغييرات
المقترحة على منهجية التدقيق لدينا  ،وبالتالي الحصول على مالحظات
المنظمين استباقيا ً قبل اعتماد أي تغيير.
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ضتتتمن التنظتتتيم التتتداخلي فتتتي الشتتتركة  ،يوجتتتد لتتتدينا متتتدير مختتتاطر مخصتتتص،
ومسؤول سياسات سلوك و آداب المهنة وقبول العمليات ،ومراجتع داخلتي لرقابتة
الجتودة لضتتمان االمتثتال لسياستتات شتتركة الخراشتي وشتتركاه جنبتا ً إلتى جنتتب متتع
سياسات مزارز فيما يتعلق باألخالقيات واالستقاللية.

يتكون نظامنا الخاص باالستقاللية من اإلجراءات الرئيسية التالية:

القواعد السلوكية لالستقاللية و الموضوعية

إجراء قبول رسمي يتضمن إجراءات قبول متكاملة محليا ً و مع أعضاء شبكة مزارز

تحديد أي تضارب في المصالح على مستوى مجموعة مزارز

مسؤول مخاطر لمراجعة أي تهديد لالستقاللية عند تحديده

إقرار سنوي عن االستقاللية من قبل جميع الموظفين الفنيين والشركاء

االستشارات الفنية داخل شركة الخراشي وشركاه ،وكذلك مع شركة مزارز

تدريب الموظفين

تم إعداد سياسات االستقاللية بما يتوافق مع دليل قواعد و آداب المهنة الصادر عن مجلس المعايير الدولية و األنظمة السعودية ذات العالقة
بالمهنة ،و يتم تنفيذها بفعالية.
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 06عمالء المراجعة من المنشآت الخاضعة إلشراف الهيئة

خالل العام المالي المنتهي في  30يونيو  ،2021قضت الخراشي وشركاه
 18,800ساعة في عمليات المراجعة لعمالء الشركة من المنشآت الخاضعة
إلشراف الهيئة  ،نسبة ساعات العمل المنفذة بواسطة الشركاء  968ساعة
تمثل . %5.15
عدد ساعات عمليات المراجعة لعمالء الشركة من المنشآت الخاضعة إلشراف الهيئة

18,800

الشركاء والمدراء التنفيذيون

2,634

مدراء المراجعة

1,580

المراجعين

14,586

قائمة عمالء الشركة من المنشآت الخاضعة إلشراف الهيئة في الملحق 2

17

 07التوطين

نعتبر "في شركة الخراشي وشركاه" في قلب تحول المملكة العربية
السعودية إلى رؤية  ، 2030وما زلنا ملتزمين بدعم أحد طموحات
الرؤية الرئيسية؛ تطوير المواهب المحلية.
نواصل االستثمار بكثافة في موظفينا وقدراتهم لتحقيق هدفنا األساسي
المتمثل في بناء الثقة في المجتمع وحل أحد أهم تحديات الرؤية.
يقدم موظفونا خدمات المراجعة والمحاسبة والزكاة والضرائب
واالستشارات المالية ويدعمون كل من القطاعين الخاص والعام بوجود
بعض أكبر التحديات ،مثل التحول إلى معايير التقرير المالي الدولية،
واالنتقال إلى المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام ،وتطبيق أنظمة
ضريبية حديثة ،ومبادرات اإلسكان والمشاريع بما في ذلك «وافي»
والبيع على الخريطة ،و نظام «إيجار» الذي تم تنفيذه من قبل وزارة
اإلسكان… .الخ .وهذا بدوره يؤكد وجودنا و التزامنا بدعم نجاح المملكة
في تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية .2030
عبر مكاتبنا في الرياض  ،جدة  ،و الخبر سنظل ملتزمين بوجود قوى
عاملة متنوعة وشاملة ،و نخطط أيضا ً لجذب مواهب جديدة تتماشى مع
النمو في أعمالنا ،وكذلك مع تطلعات العمالء  /القطاعات  /الخدمات
لدينا ،وسيكون لدينا المزيد من الموظفين الفنيين في المستقبل القريب
للتماشي مع توسعاتنا وطموحاتنا و مواكبة التحديات اإلدارية والتقنية
التي قد نواجهها.
لقد عملنا بجد على التوطين و إحداث التوازن بين الجنسين في فرق
المراجعة  ،حيث تبلغ نسبة توطين الوظائف الفنية لدينا  ، %41.7كما
تبلغ نسبة التوطين على مستوى جميع الوظائف حوالي %39
الموظفين السعوديين وغير السعوديين

الموظفين السعوديين

الوضع الحالي للتوطين كما يلي:

الموظفون الفنيون

67

28

الموظفون غير الفنيون

10

2

المجموع

77

30
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 08المطالبات والدعاوى القضائية و القرارات الصادرة

المطالبات و الدعاوى القضائية

نظرا ً لطبيعة نشاطنا ،فإنه من المحتمل أن نتعرض من وقت آلخر
لدعاوى قضائية و مطالبات تعويض عن أضرار يُزعم التعرض لها
نتيجة لعملنا.
ومع ذلك ،كما في  30يونيو  ،2021لم تدخل الشركة في أي دعاوى أو
نزاعات أو مطالبات خالل السنة المالية الماضية.
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 09التدريب والتعليم المهني

في الخراشي وشركاه ،يتم تنظيم برامج متعددة في التعليم والتدريب.
حيث يطلب من جميع العاملين الفنيين تحديد متطلبات التدريب الخاصة
بهم ومناقشتها مع المدير المباشر و من ثم مسؤولي التدريب بالشركة و
بما ال يتعارض مع متطلبات التعليم المهني المستمر التي تفرضها
الجهات التنظيمية المختلفة ذات العالقة بالمهنة
نتبع طرق متعددة في توفير التعليم المستمر والتدريب:
▪ يتم تنظيم برنامج تدريب سنوي بالتنسيق مع فريق التدريب في
مزارز ،و يتم تنظيم المزيد من البرامج التدريبية المتخصصة على
أساس متطلب محدد ،و منها على سبيل المثال جائحة كورونا و
تأثيرها على تقرير مراجع الحسابات.
▪  ،U-Learnوهي عبارة عن منصة للتدريب الذاتي عبر اإلنترنت
تضم العديد من الدورات االفتراضية عبر اإلنترنت.
▪ برامج التدريب من قبل جهات التنظيمية المرتبطة بالمهنة مثل الهيئة
السعودية للمحاسبين القانونيين و الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين.

باإلضافة إلى ذلك  ،توفر الشركة مكتبة مرجعية فنية مشتركة عبر
الشبكة الداخلية للشركة  ،VPNو تشمل األنظمة و القوانين المحلية ،
والتعميمات  ،والمواد التدريبية وما إلى ذلك  ،وهي متاحة لجميع
الموظفين الفنيين للوصول إليها عند الحاجة لذلك.
أبرز المحاور التي تضمنها برنامج التدريب خالل السنة المنتهية في 30
يونيو 2021م  ،تركزت حول التالي:
▪ ندوات عن مواضيع مختلفة في المراجعة
▪ دورات تدريبية قصيرة عن معايير محددة.
▪ تدريب خاص ببرنامج أطلس
▪ التدريب على منهجية مزارز للمراجعة ()MAM
▪ دورات و ندوات الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ()SOCPA
▪ ورظ عمل و برامج تدريب داخلية متنوعة

عالوة على ذلك  ،يتم تشجيع الموظفين الفنيين أيضًا على التدريب الذاتي
من خالل المنصات المتاحة والدورات التدريبية التي تقدمها المعاهد
المختلفة.
فيما يلي متوسط ساعات التدريب التي قضاها المهنيين المشاركين في
مراجعة المنشآت الخاضعة إلشراف الهيئة في العام المالي المنتهي في
 30يونيو 2021م.
داخلي رسمي

داخلي غير
رسمي

الشركاء والمدراء التنفيذيون

24

21

مدراء المراجعة

25

38

المستوى الوظيفي
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 10المعلومات المالية

السنة المالية المنتهية في  30يونيو 2021م
▪ بلغ إجمالي اإليترادات لشتركة الخراشتي و شتركاه للستنة الماليتة المنتهيتة فتي
 30يونيو 2021م ما قيمته  30,6مليون لاير سعودي.
▪ فيما تفاصيل اإليردات من المنشآت الخاضعة إلشراف الهيئة.
اإليرادات من ارتباطات المراجعة للمنشآت الخاضعة إلشراف هيئة السوق المالية

اإليرادات من االرتباطات األخرى للمنشآت الخاضعة إلشراف
هيئة السوق المالية التي تقوم شركة الخراشي و شركاه بتقديم
خدمات المراجعة لها.

4,588,500

1,290,000

اإليرادات من االرتباطات األخرى (غير ارتباطات المراجعة ) للمنشآت
الخاضعة إلشراف هيئة السوق المالية

اإليرادات من االرتباطات األخرى للمنشآت الخاضعة إلشراف
هيئة السوق المالية التي ال تقوم شركة الخراشي و شركاه بتقديم
خدمات المراجعة لها.
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814,532

المحلق رقم ( )1الهيكل التنظيمي

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)

الزكاة والضرائب
(عبدالرحمن العفيفي)

خدمات الزكاة

االستشارات المالية وتقييم
األعمال

المحاسبة

تسعير المعامالت

االستشارات االقتصادية ودراسات
الجدوى

الموارد البشرية

االستشارات اإلدارية

تقنية المعلومات

استشارات معايير التقرير المالي
الدولية

الخدمات العامة

خدمات المراجعة

ضريبة القيمة المضافة

شريك

مراجع مسؤول ضمان الجودة

االستشارات المالية واإلدارية
(بشير نعامنه)

الشؤون اإلدارية

مدير تنفيذي

مدير مراجعة
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مساعد

المحلق رقم ( )2الشركات الخاضعة إلشراف هيئة السوق المالية

الشركات الخاضعة إلشراف هيئة السوق المالية

الشريك المسؤول

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

شركة الصناعات الزجاجية الوطنية ( زجاج )
شـركة أسمـنـت نجران
شركة اسمنت اليمامة
الشركة السعودية لألسماك
شركة اسمنت المنطقة الشمالية
شركة إتحاد الخليج األهلية للتأمين التعاوني
شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني
شركة الكثيري القابضة
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سليمان الخراشي
سليمان الخراشي
سليمان الخراشي
سليمان الخراشي
سليمان الخراشي
سليمان الخراشي
سليمان الخراشي
سليمان الخراشي

المحلق رقم ( )2الشركات الخاضعة إلشراف هيئة السوق المالية

الشركات الخاضعة إلشراف هيئة السوق المالية
شركة اميانتيت العربية السعودية
شركة نماء للكيماويات
شركة االتحاد للتأمين التعاوني االتحاد
شركة اكسا للتأمين التعاوني
الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني (وفا)
شركة تهامة لإلعالن والعالقات العامة والتسويق
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الشريك المسؤول
سليمان الخراشي
سليمان الخراشي
سليمان الخراشي
سليمان الخراشي
سليمان الخراشي
سليمان الخراشي

