
Member of 

عرض فني و مالي 

خدمات المراجعة الخارجية 

ةشركة مصنع فش فاش للمواد الغذائي



1 - M A Z A R S

م2022مارس30

شركة مصنع فش فاش للمواد الغذائية

الرياض

المملكة العربية السعودية

لجنة المراجعة/ السادة 

.م2022عرض مهني لخدمات المراجعة الخارجية لعام : الموضوع 

وإنه لمن عظيم الشرف واالعتزاز أن ، م2022لتقديم عرضنا المهني الخاص بخدمات المراجعة الخارجية لشركة مصنع فش فاش للمواد الغذائية لعام نود أن نشكركم على دعوتكم لنا بداية 

افها طويلة األجل إذ نتطلع إلى تعزيز وتقوية هذه الشراكة المهنية التي بال شك ستؤدي إلى مساعدة الشركة على تحقيق أهدالمشروع، على هذا الشركة المهنيين للعمل نكون أحد شركاء 

.وتطوير إمكانياتها 

ورة العالية ، وتتضمن عمليات المراجعة و التدقيق التي نقوم بها ترتكز بدقة على عمليات الشركة وكذلك على تحديد الخط:حسب احتياجاتكمتدقيق مصممة منهجية يشمل عرضنا الفني 

رائب ، كما أن ت وأنظمة الزكاة والضومامستوى عالي من التخطيط اإلستراتيجي في خدمة العمالء  ،والمدعومة من قبل متخصصينا ذوي الكفاءة العالية في كل من مجاالت تقنية المعل

مالكم وهيكل الرقابة ليتناسب مع طبيعة أعاً المشاركة واإلشراف المستمر التي تتم من قبل الشريك المسئول عن هذه المهمة ستؤدي حتماً إلى التأكد من أن منهج المراجعة قد صمم خصيص

.الخاص بكم

و الكشف عن معكم، بناء بعض المعلومات التي نأمل أن تعبر عن اهتمامنا البالغ بالتعاون الو خبراتنا السابقة تتضمن من خالل هذا العرض بتزويدكم ببيان ألهم مؤهالتنا المهنية والذي قمنا 

.أعمالهاإنجاح الشركة في رغبتنا األكيدة إلتاحة الفرصة لنا للتأكيد على مساهمتنا في التعاون مع 

تحياتنا،وتقبلوا 

عبدهللا المسند

شريك
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المتواجدونمزارزشبكةفياألعضاءالشركاتخاللمنالمحلية،خبرتنازيادةمنتمكننامتنوعةعالميةمعرفيةبقاعدةمزارزشركاهوالخراشيفينحظى
.جودةبأفضلالمطلوبةالخدماتتقديمفيالحاجةعندلدعمنامتخصصةكوادرأيتوفيركذلكو،والمحليينالعالميينعمالئناخدمةبإمكانناحيثعالمياً،

و م2022ديسمبر 31السنة المالية المنتهية في عن لشركة مصنع فش فاش للمواد الغذائيةيحتوي هذا العرض الفني على عرضنا للتدقيق السنوي الخارجي 

:شملالذي ي

.م2022/12/31فيالماليةالقوائموتدقيقبمراجعةالقيام▪

.م31/12/2022فيالمنتهيةللسنةللشركةالزكاةاستخراجوالدخلوللزكاةالعامةللهيئةتقديمهوالنهائيالزكوياإلقرارإعداد▪

.م2023مارس 12بحلول م2022ديسمبر 31في إصدار القوائم المالية للعام المنتهينتوقع 

.ابقين إلى مراجعين جددسالالمراجعين من لشركة مصنع فش فاش للمواد الغذائية لقيام به لتنفيذ انتقال سلس اأيًضا ملخًصا للعمل الُمقترح العرض يتضمن 

يذ مهامنا، و كذلك تنفتؤثر على على اطالع مستمر عن أي أمور قد اإلدارةكذلك والمراجعة لجنة إبقاء قمنا بتضمين بروتوكول اتصال مفصل للحفاظ على كما 

.و المرئيات على سير أعمال التدقيقلتغلب على أي احتمال للتأخير وإبداء المالحظاتا
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:المطلوباألعماللنطاقفهمناأدناهيليفيما

نطاق العمل

النطاق الملكيةنوع الشركة

.يةالمالللقوائمسنوينصفتدقيق•

.الماليةللقوائمسنويتدقيق•

والنهائيالزكوياإلقراردإعدا•

ولالدخوللزكاةالعامةللهيئةتقديمه

نةللسللشركةالزكاةشهادةاستخراج

.م31/12/2022فيالمنتهية

مساهمةشركة  شركة مصنع فش فاش للمواد الغذائية
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مجاالتحولالمراجعةولجنةلإلدارةعمليةتوصياتتقديم•

تمتالتيالممارساتأفضلمنواالستفادةاألعمالتحسين

.المماثلةالمنشآتفيمالحظتها

نقاط مخاطر التدقيق

وبيئتكميتكمواستراتيجنشاطكمعننعرفهبمابناالخاصةالتدقيقخطةتبدأ

مرحلةلخالالهامةالتدقيقمخاطروتقييمتحديديمكننابعدها،الصناعية،

.مبكرة

رة،المبكالمرحلةهذهفيالرئيسيةالتدقيقمخاطرأدناهالجدوليُحدد

أثناءهامنكلمعسنتعاملوكيفمنهالكلتخصيصهنقترحالذيوالوقت

.التدقيقعمليةإجراءات

تقديم خدمات المراجعة والتدقيق والتي تبدء وتنتهي وفقًا لمتطلباتكم واحتياجاتكم

المراجعةمنهجية  
أهم مخاطر 

المراجعة

:خاللمنالعامنهايةقبلمعهاالتعامليتم

.المعقدةالترتيباتلتحديداإلدارةمعالمناقشات•

.سبيةالمحاوالمتطلباتالتعاقديةالشروطإلىبالرجوعالمقترحةالتدابيرمناقشة•

.المراجعةلجنةمعومناقشتهااإلدارةمععليهاالمتفقاالستنتاجات•

المعقدةمعالجاتالعن حاسبةالم

رقمالماليةقاريرللتالدوليللمعياراالمتثالبغيةوتقييمهالإليراداتالمحاسبيةالسياساتمراجعة

.العامنهايةقبلالمعلوماتتقنيةبيئةعلىاالعتماداختبار.العامنهايةقبل15

.الرئيسيةالمخاطرمنللتأكدالعامنهايةخاللالموضوعياالختبار

تحقق اإليرادات

ولاألصوقياسوصحةوجودعلىاإلدارةرقابةمدىعلىللوقوفالعامنهايةقبلمامراجعة

تقديم.ولألصلالقيمةانخفاضبشأناإلدارةلنظمسنويةربعمراجعة.الملموسةوغيرالملموسة

.ابهالمعمولالمحاسبيةالمعاييرمتطلباتعنانحرافاتأيبشأنلإلدارةاالستشارات

األصول الملموسة وغير الملموسة

التدقيقعملية منهجيتنا في إجراء 

يجب أن تذهب عملية التدقيق إلى ما وراء أنظمة الشركة؛ إنها فرصة 

جودة ومالءمة أنظمة الشركة والضوابط واألحكام والتوقعات ختبارال

لى نتيجة لذلك، يجب أن يكون عملكم أقوى وأكثر قدرة ع. واألفراد عامة

بهة عمل يتسم بالقوة لمجا: التعامل مع ما يجابه من المخاطر والتحديات

.التحديات المستقبلية

:تنفيذ ما يليالخراشي و شركاه مزارز تعتزم 

.عملكملمخاطرشاملفهمعلىبناءً التدقيقإجراءاتتخطيط•

أعمالجدولوتنسيقالمراجعةولجنةاإلدارةمعالتواصل•

معهمالمراجعة

قالنطاذيالعلياواإلدارةالماليةالشؤونفريقمعواصلسنت•

معتصالاالهذاجودةإن.وجهأكملعلىخدماتنالتنفيذاألوسع

عمقفروتورأيناتوثيقإلىتؤديالتيهيالمعنيةاألطرافجميع

.إليكمالُمقدمةخدماتناوثراء

وقتأقربفيمعقدةمحاسبيةمشاكلأيةلحلاإلدارةمعالعمل•

.التدقيقإجراءاتخاللممكن
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بكفاءة و فعالية والتدقيقتنفيذ إجراءات  المراجعة 

لدعم إجراءات التدقيق(  (ATLASاستخدام 

هااعتمادتموالتيمزارزشبكةألعضاءالعالميةالمراجعةأداةهوأطلس

والطريقةتغييرإلىأدىممامزارز،فياألعضاءالدولجميعفي

:بإيجاز.المراجعةعملياتبهاننجزالتيالمنهجية

مزارزتقدمهللتطويروقابلمشتركجديدمراجعةنظامهوأطلس•

.(صالاالتعدموضعذلكفيبما)اإلنترنتعبرإليهالوصولويمكن

معمزارزيةلمنهجوعمليمشتركتفسيرعلىبناءً البرنامجتصميمتم•

ً تخصيصهتتيحوظائف الجودةمنيضمماالمحلية،للمتطلباتوفقا

.واالمتثال

يمكنوالذيالمراجعةعمللتدفقاالفتراضياألدنىالحدعلىيعتمد•

ً تمديده .الكفاءاتتعزيزوبالتاليعمالئنا،لتعقيداتوفقا

بطر-التشغيليالتكاملمنالمزيدنحقق،أطلساستخدامخاللمن•

رأكباتساقإلىيؤديمماالعالم،مستوىعلىمزارزمراجعيجميع

.الجماعيالعملوتعزيزخدمتنافي

مثليقاتالتطبتكاملتسهلسليمةتقنيةعلىمبنيمبتكر،حلأطلس•

.العميلبوابةالبيانات،تحليل

يحتويوبمزارزالخاصالجودةدليلمعبالكاملأطلسدمجتم•

رافواإلشالقبولمثلوظائفه،فيمدمجةآليةضوابطعلىالبرنامج

ةمتسقمراجعةعمليةإتمامضمانوبالتاليذلك،إلىوماوالمراجعة

.الجودةوعالية

الحكم والتقدير المهني

بكم،لخاصةاالرئيسيةوالمخاطرالقضايالشركتكمتدقيقنايغطيأنيجب

نسعىنحن.ابطبيعتهموضوعيةأكثرتكونأنيمكنالتيتلكذلكفيبما

كبارقِبلمن"العمليةللممارسات"هامةزمنيةفترةإلتاحةجاهدين

الميدانيالتدريبإلتاحةالوقتمنمزيًدالنايتيحمماالعملفريقأعضاء

منتمكنهميالتالسماتمدققينافينغرسنحن.المبتدئينالفريقألعضاء

ليلالتحعلىوالقدرة،ستطلعالمالعقل:المناسبالمهنيالشكممارسة

تقديراتاللممارسةواالستعدادالمشكالتحلعلىوالقدرةيمالالوالتقييم

.النهائيةاآلراءوإصدار

اظ على يدخل شركاؤنا وفريق عملنا األعلى مرحلة التركيز العليا للحف

.جودة حكمنا المهني وسالمة شكوكنا وتعزيزهما خالل عملية التدقيق

والممارسات توفر لكم هذه الثقافة التحدي المناسب فيما يتعلق بالسياسات

بالقلق المحاسبية والضوابط الداخلية باإلضافة إلى الراحة وعدم الشعور

.تجاه المشكالت والمخاطر الرئيسية

همية النسبيةاأل

تنا في جزًءا مهًما من طريقنسبيةاليُعد تحديد مستوى مناسب لألهمية 

طاق إجراء التدقيق حيث يساعدنا ذلك في تخطيط تدقيقنا وتحديد ن

ير أي انحرافات إلجراءات التدقيق حيث يعتبر ذلك أمًرا أساسيًا لتقييم تأث

.في القوائم المالية المحددة بناًء على رأينا أثناء التدقيق

٪ من اإليرادات وسيتم 1سنحدد األهمية النسبية للقوائم المالية عند نسبة 

غت أكثر بجميع اختالفات التدقيق التي نحددها إذا بللجنة المراجعة إبالغ 

.٪ من األهمية النسبية للقوائم المالية3من 

تدقيق تقنية المعلومات

اءة من خالل تم تصميم منهجية تدقيق تقنية المعلومات لدينا الكتساب الكف

ع معالجة تقليل أحجام العينات واالنتقال نحو نهج االعتماد على الضوابط م

.المخاطر الرئيسية للتدقيق المالي

.  تياجاتكمتُمكننا المنهجية من إجراء اختبار وفحص مصممين خصيًصا الح

:ومات التاليةسيتألف نهج التدقيق الخاص بنا من مجاالت تدقيق تقنية المعل

الضوابط العامة لتقنية المعلومات 

.ضوابط مؤتمتة تعتمد على تقنية المعلومات▪

(.SGR)التقارير التي ينشئها النظام •

(.IPE)المعلومات المقدمة من الشركة •

اختبار الواجهات•

لخاصة بك يتيح لنا تدقيق أنظمة تكنولوجيا المعلومات ذات األهمية المالية ا

ي عمليات فهم بيئة التحكم في تكنولوجيا المعلومات والضوابط اآللية ف

.عملك
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بكفاءة وفاعليةلديكم التدقيق مهام تنفيذ 

التفاعالت الرئيسية مع فرق 

مخرجاتالوعملكم 
اإلطار الزمني النطاق مرحلة التدقيق

مناقشة خطة التدقيق مع اإلدارة ▪

.لجنة المراجعةوعرضها على 
أيام10

السنةفيالسابقالمدققملفاتعلىاالطالع▪

.األولى

.التنفيذيينكبارمعاجتماعاتعقد▪

.لعاماخاللالرئيسيةالتغييراتتأثيرتقييم▪

ذلكفيبما،المراجعةأعمالتخطيط

جديدمدققإلىاالنتقالمتطلبات

نظم الرقابة إعداد تقرير عن ▪

وأي تقديرات أو الداخلية 

معالجات محاسبية جوهرية في 

نهاية العام تمت مناقشتها مع 

لجنة اإلدارة وعرضها على 

.المراجعة

أيام10

اطربمخالمتعلقةالرئيسيةالرقابةنظماختيار▪

يعجمفيوفعاليتهاتصميمهاومراجعةالتدقيق

.ةالماديغيرالكياناتواختيارالماديةالكيانات

قضاياوداخليةالالرقابةنظمبشأنالنتائجتوحيد▪

.الجوهريةالتدقيق

.التدقيقلخطةضروريةتغييراتأيتحديد▪

الداخليةالرقابةنظم

إعداد تقرير مرحلي أسبوعي مع▪

بيان أي أمور والماليمديرال

تدقيق جوهرية قد تثار خالل 

.عملية التدقيق

يوًما 18

الموجوداتمنلكلالمسجلةالقيمعدالةمنالتثبت▪

ً والمطلوبات .المهنيةللمعاييروفقا

العملياتمنمختارةعينةعلىاالختباراتإجراء▪

.للشركةالمالية

ضبغرغيرهــــمأوالشركةودائنيبمدينياالتصال▪

.األغراضمنذلكغيرأواألرصدةتأكيد

فيابمالفعليالجردعملياتعلىواإلشرافالمراقبة▪

.روعهاوفللشركةالرئيسيالمركزفيمنهايتمماذلك

والمدينةالدائنةالمتراكمةاألرصدةعلىالتركيز▪

والمرئياتوالمالحظاتتراكمهاأسبابمنوالتحقق

.حولهاوالتوصيات

غرضبالمملكةفيالمعتمدةالمراجعةبمعاييرااللتزام▪

ركزالمبعدلتظهرككلالماليةالقوائمأنمنالتحقق

ذكيفالمنتهيةللسنةأعمالهاونتائجللشركةالمالي

وماتللمعلواإلفصاحالعرضضوءفيوذلكالتاريخ

ً الماليةالقوائمعليهاتحتوىالتي المحاسبةيرلمعايوفقا

.الشركةلنشاطوالمالئمةعليهاالمتعارف

مالحظاتنميتبينبماكتابةبالشركةالمسئولينإبالغ▪

.المراجعةبعمليةالقيامعند

السنويالميدانيالعمل

م2022فبراير

مع التدقيقعمليةمناقشة تقرير ▪

.اإلدارة

لى التدقيق ععمليةعرض تقرير ▪

لجنة المراجعة

أيام10 السنويالتدقيقإنهاء▪
التقاريروتقديماالنتهاء

م2022مارس

مناقشة تقارير إنجاز المراجعة ▪

.مع اإلدارةللحسابات 

تقديم نظرة عامة شاملة إلى ▪

.للشركةالمدير المالي 

السنويةالماليةالقوائماعتماد▪
االعتماد

م2022مارس

المهلة الزمنية المتوقعة إلجراء التدقيق
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التواصل مع كافة أصحاب المصلحة لديكم

ذههلتقديمالمراجعةلجنةمعلالجتماعاالستعدادأتمعلىسنكون
تقديملقباإلدارةمعمسودةفيالتقاريرجميعمناقشةستتم.الوثائق
قابةبالرسنحتفظأننامنالرغمعلىالمراجعة،لجنةإلىالتقارير

.يةصحيحالت

الداخليالتدقيققسممعالتواصل

لديكمتمتالتيالتدقيقإجراءاتخاللمنالقيمةمنالمزيدستكتسبون
.كمبالخاصةالداخليالتدقيقإجراءاتمعمتوافقةأنشطتناكانتإذا

ستراتيجية،االخطتهملفهملديكمالداخليالتدقيقفريقمعكثبعنسنعمل
.بهقامواالذيالعملمناالستفادةيمكننامدىأيوإلىاالهتمام،ومجاالت

معمفصلةالالمحليةنتائجناسنشاركبكم،الخاصةالمراجعةلجنةبموافقة
الكياناتعلىخططهمتركيزعلىلمساعدتهملديكمالداخليالتدقيقفريق
.األكبرالقضاياأوالمخاطرذات

العلياإدارتكممعالتواصل

معظامبانتسنتواصل.األهميةبالغأمرالجيدالتواصلأننعلمنحن
.عامالطوال،المختلفةاإلداريةالمستوياتجميععلىعملكم،فريق

عقدنقترح.والهيكلةالتخطيطالعليااإلدارةمعالمشاركةتتطلب
.العلياواإلدارةالماليالمديرمعرسميةسنويةربعاجتماعات

:تواصلناسيشمل

ويتعاملناوليتلديناتدقيقنهجلبناءالمخاطرلتقييممشتركةرؤية▪
بكم،الخاصةالرئيسيةوالمخاطرالتحدياتمع

لوقتافيالداخليةالرقابةإطارحولللمستجداتمختصرتقديم▪
والمناسب،

عملالأساليبتحسينكيفيةومناقشةمفصلةعملخططوضع▪

يمكنثبحيتدقيقدورةكلنهايةفينهائيةمفصلةاجتماعاتعقد▪
.المحتملةالمستقبليةالتحسيناتمناقشة

.الرسميةاالجتماعاتبعدماالتواصليتجاوزأنيجبذلك،ومع
قتوأيفيبهاالتصاليمكن.دائًمامتاحالمسندهللاعبد/السيد

دبمجرالرئيسيةباإلدارةسيتصل.ساعة24غضونفييردوسوف
ارةاإلدمعالمسندهللاعبد/السيدسيجتمعكذلك،.ذلكإلىالحاجة

العاممدارىعلبانتظامالغذائيةللموادفاشفشمصنعلشركةالرئيسية
راءاآلبوطلالتدقيقعمليةفييستجدمالتقديمرسميةغيربصفة
.عليها

لديكمالمراجعةلجنةمعالتواصل

المتطلباتمراعاةستتمالمراجعةلجنةإلىالتقاريررفعخالل
:التاليةاالعتباراتيتضمنبماالتدقيقإجراءاتلتحسيناألوروبية

خطةالهذهتتضمن:عملنابدءقبلالسنويةالتدقيقخطةتقديم1.
ووصفًااتدقيقنونطاقالمراجعة،لجنةمعللتواصلالزمنيجدولنا
.التدقيقفيلنهجنا

تقديميتمستقرير،كلتاريخفي:الماليةالقوائمحولتقريرإعداد2.
ريضةالعالخطوطتصفخطةفيالمراجعةلجنةإلىاستنتاجاتنا

ةمحاسبيمعالجاتأيةعلىالضوءتسليطمعالمنجز،للعمل
رتهاأجالتيوالتقديراتالرئيسية،المحاسبةوخياراتخاصة،
.التدقيقونتائجاإلدارة

فصلمنتقريربإعدادسنقوم:الداخليةالرقابةحولتقريرإعداد3.
التيالمحتملةالضعفنقاطوعنالداخليةللرقابةمراجعتناعن

.لديناالعملفرقكتشفتهاأ

لىععام،كلالمراجعة،للجنةسنؤكد:االستقالليةعلىالحفاظ4.
.خطيًااستقالليتنا،

مباشربشكلتتعلقالالتياإلضافيةالخدماتطلباتمعالتعامل5.
لمراجعةاولجنةللمجموعةالماليةاإلدارةنستشيرسوف:بالتدقيق

مباشر،بشكلبتدقيقنا،مرتبطةغيرمحددةمهمةأيةبشأنمقدًما
.يةاالستقالللقواعدباالمتثاليتعلقفيماتحليلناونقدم
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إلجراء التدقيق داخل مؤسستكم؟مزارز لماذا تختارون 

نظًرا لما تتمتع به من خبرة عالمية وتطبيق محلي•

لتركيزها على مجاالت المخاطر الرئيسية•

المتالكها منصة تدقيق متكاملة تدعم إجراءات تدقيق فعالة•

.  لما تقوم به من التواصل المستمر مع مجموعات أصحاب المصلحة لديكم وااللتزام بعدم حدوث مفاجآت في النتائج•
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االنتقال السلس

.ت أو عقبات قدر اإلمكانعوقان ميُعد االنتقال إلى مدقق جديد أمًرا مهًما ولكن لديك عماًل يجب تنفيذه؛ لذلك نحن نفعل كل ما بوسعنا لجعل عملية االنتقال فعالة وبدو

:فيما يلي الخطوات التالية لالنتقال السلس

.كلما أمكن ذلكسابقالاالتصال بمدقق الحسابات •

ترتيب اجتماعات الدخول وجلسات التخطيط مع اإلدارة الرئيسية لفهم آخر التطورات في عملكم وأي مشكالت معروفة تتعلق بالموقع،•

.إحاطة فريقنا علًما للتأكد من فهمهم الكامل ألعمالكم ونطاق المشاركة ونهج التدقيق الخاص بكم•

سنقوم . ثال الداخليةوتقييمها في مقابل سياساتكم ومتطلبات االمتنظم األعمال لديكموسيقدم فريق عملنا مراجعة أولية للمحاسبة الداخلية :إجراء مراجعة أولية•

.في كافة األماكنوفعالية فريق المحاسبةالداخليةالرقابةبتحديد مدة وموعد لهذه المراجعة حتى نتمكن من تقديم مالحظات أولية إلى اإلدارة العليا حول بيئة 

خطتنا االنتقالية

:تُوضح خطتنا االنتقالية المقترحة أدناه تاريخ البدء

االنتقال فعااًل بدون عقبات أو معوقات قدر اإلمكانسنجعل

1األسبوع  2األسبوع  3األسبوع  4األسبوع  5األسبوع  6األسبوع  7األسبوع 

إجراءات القبول

سابقالمراجعة ملفات المدقق 

ورشة عمل تعريفية

التخطيط للتدقيق

نظم الرقابة الداخليةتوثيق 

التفصيليةجراءاتواإل

المراجعة المبدئية للتقديرات واألحكام 

المحاسبية

رتباطاالخطاب 

مذكرة التدقيق/ استراتيجية

نظم حول أوليتقرير 

الرقابة الداخلية



فريق عملنا وخبرتنا
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.السعوديةالعربيةالمملكةفيالمتبعةواألنظمةالماليةوالتقاريروالزكويةوالمحاسبيةالماليةالنواحيفيالمهنيةوخبراتهمودرايتهمبمعرفتهمالمهنيينموظفينايتميز

.تواجهونهاقدومحاسبيةماليةأمورأليالحلولإيجادفيلمساعدتكمضروريةالخبرةهذهإن

ً والمحاسبةالمراجعةأعمالمجالفيالوثيقةخبراتناإن وإيجاداألعمالنتائجلتحسيناألجلطويلةسليمةخططتطويرعلىتساعدناالمساهمةللشركاتوخصوصا

.اإلدارةأهدافتحقيقلضمانالكفيلةالسبل

.

فريق عمل متخصص في المعايير الدولية 

المسئول الشريك 

(سليمان الخراشي)

ضمان الجودةعنمسئولالشريك ال

(عبد هللا المسند)

المراجعة و التدقيق –مدير تنفيذي 

(شريف شرف)

رئيسيالمدير التدقيق 

 (محمد حمودة)
فريق عمل المراجعة

تقنية -مدير تنفيذي 
المعلومات

 (حاتم الصفتي)

المعلوماتتقنية -مدير مساعد 

قسم الزكاة و –مدير تنفيذي 
الضريبة

(عبدالرحمن العفيفي)

عدد الساعات الُمسمى الوظيفي

29 الشركاء

23 التنفيذيينالمدراء

50 مدراء المراجعة

340 المراجعين

11 األعمال اإلدارية

453 اإلجمالي

ساعات العمل

مستشاري أعمال الزكاة و الضريبة
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ضمان الجودةعنمسئولالشريك ال

عبد هللا المسند، عضو الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

:بريد إلكتروني

abdullah.m@mazars.sa

920028229: الهاتفرقم 

ين  قانوني و عضو أساسي بالهيئة السعودية للمحاسبين القانونيمحاسب •

SOCPA .

منشآت مسار تقييم ال)عضو أساسي بالهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين •

(.االقتصادية 

لية عضو أساسي حاصل على زمالة هيئة المحاسبة و المراجعة للمؤسسات الما•

.في الصيرفة و التمويل اإلسالمي   CIPAاإلسالمية

.أمين معتمد لدى لجنة اإلفالس•

.ن القانونيينعضو سابق في لجنة الزكاة و الضريبة بالهيئة السعودية للمحاسبي•

دورات سنوية متعددة في رقابة الجودة و و إدارة االستثمار و الضرائب من•

.شركة مزارز العالمية 

ت الحضور و المشاركة في مؤتمرات و ندوات متعددة محلية و دولية في مجاال•

.االستثمار و التمويل و الضرائب و المحاسبة المالية

والضرائبالتدقيقوالمراجعةفيأعوام10خبرةالعملخبراتمجاليتضمن

،اديةاالقتصالمنشآتتقييموالجدوىدراساتواإلداريةوالماليةواالستشارات

الميينعلعمالءالحجمصغيرةواألعمالالمتوسطةوالكبيرةالشركاتمنالعديدمع

وتدقيقوفحصالداخليةالرقابةنظمتقييمو،مختلفةأنشطةمجاالتفيومحليين

محدودةالالمسئوليةوذاتالمساهمةالشركاتوالوزاراتمنللعديدالماليةالبيانات

مجاالتالعملخبراتوتتضمن،األخرىالكبيرةوالمؤسساتوالشركات

.المختلفةواألنشطةالصناعات

مسئول الشريك ال

الخراشيسليمان 

:بريد إلكتروني

sulaiman.kh@mazars.sa

920028229: رقم الهاتف

ً 35منأكثرخبرةالخراشيسليمانلدى▪ والمراجعةالمحاسبةفيعاما

اهمة،والمسالكبيرةالشركاتمنالعديدمعواالستشاراتوالضرائبوالزكاة

مجاالتفيومحليينعالميينلعمالءالحجمالصغيرةوالمتوسطةوالشركات

.السعوديةالعربيةالمملكةفيويعملونمختلفةأنشطة

العربيةالمملكةفيPWCهاوسواترلبرايسالمديرالشريككانأنهكما▪

فيشاركالفترةهذهوخالل،م1994حتىم1984العاممنذالسعودية

.السعوديةالبنوكسعودةمشروع

.مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين سابقاعضو ▪

.عضو جمعية المحاسبة السعودية▪

.عضو جمعية الضرائب الدولية▪

.عضو هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون▪

.نيين سابقارئيس لجنة معايير المراجعة في الهيئة السعودية للمحاسبين القانو▪

قانونيين نائب رئيس لجنة الترشيحات للجان الهيئة السعودية للمحاسبين ال▪

.سابقا

لقانونيين نائب رئيس لجنة العالقات العامة في الهيئة السعودية للمحاسبين ا▪

.سابقا

عملنافريق 

اسمنت الشمالية
نجرانسمنت ا

اسمنت المدينة
اسمنت الجوف

الشركة السعودية للفنادق

:من أبرز الشركات التي عمل معها 

ميدغلف للتأمين
الدريس للخدمات البترولية

اسمنت حائل
زجاج

األهليةشركة الجبس

:ةأبرز الشركات التي أشرف على مراجعتها خالل الخمس سنوات الماضي

العقاريللتطويراالركاندارشركة

الجوفأسمنتشركة

حائلأسمنتشركة

الشماليةأسمنتشركة

المدينةأسمنتشركة

األهليةالجبسشركة

الزراعيةتبوكشركة

نجراناسمنتشركة

معطيابوشركة

الزجاجيةالصناعاتشركة
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عملنافريق 

:مدير تنفيذي

شريف شرف

sherif.s@mazars.sa: بريد إلكتروني

920028229: رقم الهاتف

:السيرة الذاتية

:المؤهل األكاديمي وعضوية المؤسسات المهنية
ةاالمريكيالمتحدة الواليات معتمد،محاسب قانوني ▪

(CPA)

CGMA))محاسب قانوني دولي ▪

AICPA))عضو المعهد الدولي للمحاسبين القانونيين ▪

عضو الجمعية المصرية للمحاسبين والمراجعين ▪

((ESAA

:الخبرة العملية والمهنية

.عاًما من الخبرة في مجال التدقيق16يمتلك شريف أكثر من ▪

قبل EYفيسنوات 4و   PwCسنوات في 8تبعه KPMGمعبدأ مسيرته المهنية ▪

.Mazarsاالنضمام إلى 

حليين سنة الماضية ، قام بتقديم خدمات التدقيق وامساك الدفاتر لعمالء م16خالل ال ▪

تلف ومتعددي الجنسيات بما في ذلك العديد من البورصات المدرجة والمتداولة في مخ

.قطاعات األعمال وخاصة في الخدمات المالية وخاصة الخدمات المصرفية

لديه خبرة واسعة مع مجموعة متنوعة من االنشطة بما في ذلك المؤسسات المالية ▪

هالكية واالستثمارات والعقارات والمرافق والبناء والهندسة والمنتجات والخدمات االست

.والصناعية

فمختلفيثرية رةخب▪ التأسيس  مةظنوأدعواقو، والتدقيق ، یةوقمعرفة محاسبية ▪

بیةرلعالمملکةا، رمص)مختلفةمحاسبیةمةظنوأتعاومجممعطسوألارقلشادانبل

قام باستخدام معايير محاسبية ▪ طرقونیرلبحا، دةلمتحابیةرلعاراتإلماا، یةودلسعا

لديه معرفة ممتازة ▪ (US GAAPو  SOCPAو  IFRSو  EASمثل )متنوعة 

.والتطبيق  SOXبتقييم المخاطر ، وتقييم الرقابة الداخلية ، و 

:الرئيسيينالعمالء ▪

-ألول بنك قطر ا-بنك قطر اإلسالمي الدولي -بنك قطر اإلسالمي : المؤسسات المالية❑

-مصر   QNB-مصر  HSBC-مجموعة سامبا المالية -مصرف الراجحي 

ي المتحد مصر البنك األهل-البنك العربي اإلفريقي الدولي -المؤسسة العربية المصرفية 

 AIG Egyptشركة -أكسا مصر -. م.شتشب للتأمين على الحياة مصر -

Insurance Company S.A.E.

-للتجارة والمقاوالت أورباكون-مجموعة إزدان القابضة : عمالء رئيسيين اخرين ❑

-خازن شركة الخليج للم-شركة الطاقة الدولية القابضة -مجموعة الشيخ خالد بن حمد 

.والمقاوالتخياط للتجارة -تشالنجر -سامسونغ قطر 

:التدقيق الرئيسيمدير

محمد حمودة

mohamed.h@mazars.sa: بريد إلكتروني

920028229: رقم الهاتف

:السيرة الذاتية

:المؤهل األكاديمي وعضوية المؤسسات المهنية
عة بكالوريوس محاسبة، قسم اللغة اإلنجليزية، جام▪

اإلسكندرية، مصر

اليات ، الوهامبشرمحاسب قانوني معتمد في والية نيو ▪

.(CPA)المتحدة األمريكية 

:الخبرة العملية والمهنية

.عاماً من الخبرة في مجال التدقيق15يمتلك محمد حوالي ▪

لمدة ( االمارات وقطر)DTTسنوات، تبعه 5الكويت لمدة EYبدأ مسيرته المهنية مع ▪

لي مصر لمدة سنتين ،وأكثر من نصف سنة في مكتب تدقيق محBDOسنوات، و 7

.في المملكة العربية السعودية

للشركات لديه خبرة واسعة في تقديم خدمات التدقيق واالستشارات خالل تقديمه الخدمات▪

المحلية والدولية في مختلف القطاعات مثل قطاع البترول واالنشاءات والزراعة

.والتجارة والغير هادفة للربح والصناعية

ومنهجية كما قام بحضور مختلف الدورات التدريبية الخاصة بمعايير المحاسبة الدولية▪

.المراجعة

:الرئيسيينالعمالء ▪

لوطنية الكويت، شركة الحفر ا–فويتونالكويت، شركة لويس –أزادياشركة مجموعة ❑

اإلمارات العربية المتحدة، شركة أبو ظبي للعمليات ADNOCشركة تابعة ل –

المتحدة، شركة اإلمارات العربية ADNOCتابعة ل شركة –( أدكو)البترولية البرية 

اإلمارات العربية ADNOCشركة تابعة ل –( فرتيل)صناعات األسمدة بالرويس 

اإلمارات العربية المتحدة، –NMDCالمتحدة، شركة الجرافات البحرية الوطنية 

حدة، األمارات العربية المت–ماركت هايبرمشروع تحالف قناة السويس، مجموعة لولو 

سي -اإلمارات العربية المتحدة، شركة كيو دي –شركة المجموعة المشتركة للمقاوالت 

ركاه قطر، شركة الجابر وش–المحدودة توبروقطر، الرسون اند –بي سي للصناعات 

بي قطر، مركز مغر–البحرية لالنشاءاتقطر، فيجن –للمقاوالت ومشاريع الطاقة 

.  قطر–للعيون واألسنان واألذن 

mailto:asikandar@mazars.ae
mailto:mohamed.h@mazars.sa
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عملنافريق 

تقنية المعلومات–مدير تنفيذي 

حاتم الصفتي 

Hatem.s@mazars.sa: بريد إلكتروني

920028229: رقم الهاتف

:  السيرة الذاتية
:المؤهل األكاديمي وعضوية المؤسسات المهنية

األعمالإدارة)العلومفيماجستير2005-2007▪

لندن،ميدلسكس،جامعة،(المعلوماتوتكنولوجيا

الشاملةاالستحقاقدرجةالمتحدة،المملكة

قسم)السياسيةوالعلوماالقتصادكلية1996-2000▪

،آداببكالوريوسالقاهرة،جامعة،(اإلنجليزيةاللغة

.كمبيوتر:تخصصاقتصاد،قسم

إدارةفيمشاركشهادةعلىحصل2010-2012▪

المتحدةالوالياتواشنطن،جامعةالمشاريع،

األمريكية

:الخبرة العملية والمهنية
المعلوماتتكنولوجياضمانفيالدوليةالخبرةمنعاًما18منبأكثرحاتميتمتع▪

غييرالتوإدارةالبرامجوضمانالسيبرانيواألمنالمعلوماتتكنولوجيامخاطروإدارة

EYتليهاPwCمنبدًءاالنطاقواسعةالمهنيةالخدماتمنسابقةمع London

،BPفيالعالميالداخليالتدقيقعملفريقإلىحاتمانتقلثم.المتحدةبالمملكة

علىركزحيثقطر،،(Qatargas)للغازقطرفيسنوات3تالهاالمتحدة،المملكة

.الداخليوالتدقيقوالحوكمةالمعلوماتتكنولوجياأمن

(CISA،CSSA)المعلوماتتكنولوجياأمنمجالفيعالياتأهيالمؤهلحاتم▪

CIA،PMP،ACP)البرامجوضمانالداخلي،التدقيقوكذلك & PRINCE2)

دموارتخطيطنظاموتطبيقاتالرئيسي،التحولبرنامجضمانعلىركزحيث

إلىفةباإلضاالحوكمة،برامجوالرئيسيةالمخاطرإدارةوقيادةالرئيسيةالمؤسسات

إلىحاتمانضم.الماليالتداولونظامالخزينةمراجعةذلكفيبماالماليةالضوابط

.BPوللغازقطرشركةذلكفيبماالكبرىللشركاتالمعلوماتأمنحوكمةبرنامج

ذلكفيبماوالدولية،اإلقليميةالسيبرانياألمنمؤتمراتفيمنتظممتحدثحاتم▪

الحوسبةلبحوثقطرومعهد(ISACA)المعلوماتتدقيقونظمضبطجمعيةفعاليات

(QCERT).قطر،المعلوماتتدقيقونظمضبطجمعيةلجنةفيعضوأيًضاحاتم

.قطرفرع(IRM)المخاطرإدارةمعهدرئيسوهو

:تولى حاتم قيادة العديد من المشاركات منها▪

ISO27001 / 2مراجعات األمن السيبراني لتكنولوجيا المعلومات مع اعتماد ▪

ISO31000مراجعة وتنفيذ إدارة مخاطر المؤسسة مع اعتماد ▪

  II(SOXوبازل أوكسلي-سابرينزعمليات تدقيق ومراجعة حوكمة متكاملة تلتزم بـ ▪

and Basel II )

األمن واختبار االختراقتدقيقات▪

مراجعة الوعي باألمن السيبراني▪

السيبرانيتقييم جاهزية الضوابط األساسية لألمن ▪

تقييم وإدارة مخاطر تكنولوجيا المعلومات▪

أمن البنية التحتية والعمليات▪

اتكنولوجيكوارثمنللتعافيالتخطيطومراجعاتاألعمال،استمراريةتخطيط▪

ISO22301اعتمادمعالمعلومات

ليز،بارك)الماليالمجالذلكفيبماالمختلفةالمجاالتمنمجموعةحاتمعمالءيشمل▪

UPS،AON)والغازالنفطومجال(BP،Shell)الحكوميوالقطاع(NHS

UK).ناقالت:العمالءبينمنكانقطر،في(Nakilat)،غازقطر(Qatargas)،

Mannai)المناعيشركة Corporation)،ناوفر(Naufar).

قسم الزكاة و الضريبة–مدير تنفيذي 

عبدالرحمن العفيفي

abdulrahman.a@mazars.sa: بريد إلكتروني

920028229: الهاتفرقم 

:  السيرة الذاتية

:المؤهالت المهنية 

1981بكالوريوس محاسبة •

محاسب قانوني بجمهورية مصر العربية•

زميل جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية•

:الخبرات المهنية تاريخ 

(MAZARS)حتى اآلن الخراشي و شركاه محاسبون قانونيون 1983من ديسمبر 

مكتب شوقي وشركاه محاسبون قانونيون ـ مصر1983ـ نوفمبر 1981من أغسطس 

:المهنية والعملية الخبرات 

ً 35خبـرةالعملخبراتمجاليتضمن الربوطدراسةوالضرائبوالزكاةأعمالفيعاما

دادإعوالضريبيةوالزكويةاإلقراراتإعدادعلىاإلشرافوالتقاريرإعدادوالزكوية

والمحاسبيالتصنيفوبرامجخططإعدادومراجعةاالستئنافواالعتراضمذكرات

كاتوالشرالكبيرةالشركاتمنللعديدوذلكـ،وتنفيذهاالضريبيوالزكويالوفر

منهالفةمختأنشطةمجاالتفيومحليينعالميينلعمالءالحجمصغيرةواألعمالالمتوسطة

:الحصرالالمثالسبيلعلى

.العقاريةاألركاندارشركة-1

.حائلاسمنتشركة-2

.(زجاج)الوطنيةالزجاجيةالصناعاتشركة-5

.(الرباضمترو)للنقلالسعوديةألستومشركة-6

mailto:asikandar@mazars.ae
mailto:abdulrahman.a@mazars.sa
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مزارز العالميةعن لمحة 

عالمبنقلونلتزمعملنا،مجالسالمةعلىونحافظعمالئنا،بنجاحنهتمنحن.واالستشاراتالتدقيقخدماتفيمتخصصةشركةنحن:ومستقلةومتكاملةدوليةشركة
.القادمةاألجيالإلىومزدهرعادل

1.8 40 91 10

موظف متخصص40.400

أنشأت.العالمحولموظف24400وشريك1100فلديناأصولناوأعظمأهمهوعملنافريق

مريكاأفياألرضعلىمزارزتغطيةكبيربشكلالتحالفيعزز.الشماليةأمريكاتحالفمزارز

واستشاراتمحاسبةشركاتخمسمنإضافيمحترف16000إلىالوصوللكميتيحمماالشمالية،

.وكنداالمتحدةالوالياتفيرئيسية

%10.4بنسبة نمو 

%10.4بنسبةنموحققنا2019-2018في

بليون يورو1.8عائدات 
بليون يورو مع نمو قوي ومستمر1.8، وصلت عائداتنا الكلية 2019عام 

دولة91كيان متكامل في 
ومنطقةدولة91ذلكفيبمادولة،104فيمزارزعملت

مراساًل 15إلىباإلضافةمتكاملة،

هيرفي هيلياس، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس اإلدارة

التدقيق

المحاسبة واالستعانة بالمصادر الخارجية

االستشارات

47.1%

16.4%

11.4%

معايير المحاسبة المالية
7.2%

الضرائب

16.3%

الخدمات القانونية
1.6%
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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

نهتم ارات، و واالستشالتواجد عالميا، التكامل، االستقاللية، نحن شراكة متخصصة في خدمات التدقيق 

.بنجاح عمالئنا، ونحافظ على سالمة مهنتنا، ونلتزم بنقل عالم مزدهر إلى األجيال القادمة ”
“



في المملكة العربية السعوديةمزارز الخراشي و شركاه 
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ن شررركة تضررامنية، تأسسررت بموجررب قرروانيشررركة الخراشرري وشررركاه

تجراري المملكة العربية السعودية، ومسجلة في الرياض بموجرب السرجل ال

.هـ8/3/1433بتاريخ 1010327044رقم 

. م1982بدأت شركتنا العمل فري المملكرة العربيرة السرعودية منرذ عرام ▪

يرذيين، تضم الشركة حاليراً ثالثرة شرركاء ومرا يقرارب خمسرة مردراء تنف

باإلضرررافة إلرررى مستشرررارين لخررردمات الزكررراة والضررررائب و خررردمات 

.استشارية أخرى تقدمها الشركة

ى فررع فري يقع المقر الرئيسي للشركة في مدينة الريراض باإلضرافة إلر▪

مالء مدينة جدة، كما تنوي الشركة إنشاء فرع جديد في الدمام لخدمة ع

.المنطقة الشرقية

تقدم الشركة إطار عمل مركز ومتكامرل مرن الخردمات المهنيرة، والتري▪

المحاسررررربة، والمراجعرررررة، وخررررردمات الزكررررراة والضررررررائب، : تشرررررمل

.واالستشارات اإلدارية، فضالً عن الخدمات المتخصصة األخرى

ليرة المراجعرة، واالستشرارات الما: تتكون الشركة من أربعة أقسام هري▪

اء واإلدارية، والمحاسبة، والزكاة والضرائب، ويرأس كل منها الشررك

.والمدراء التنفيذيين

نحرن . الخراشي وشرركاه شرركة عضرو فري مجموعرة مرزارز العالميرة▪

نسرتفيد و كوننا عضرو فري المجموعرة فإننرا،مستقلون في أداء عملياتنا

مررن جميررع األدوات والحلررول الفنيررة، بمررا فرري ذلررك أدلررة و منهجيررات 

التررردقيق ، والتكنولوجيرررا ، والبحررررث ، والسياسرررات و اإلجررررراءات، و

رشرفة سياسات التوظيف و التدريب و التسويق الخاصرة بمرزارز، واأل

حلرول السحابية ، ونقل الموظفين ومراقبة الجودة، و كافرة األدوات وال

.في منظومتها الكامل

الرياض

جدة

المملكة العربية 

السعودية الدمام



الجودة واالستقاللية
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التركيز على الجودة واالستقاللية
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أطلس

مستوىلىعالمرجوةالجودةلتحقيقسعينافي"أطلس"التدقيقمنصةتساعدنا

.2020عامأوائلفيبنجاحإطالقهاتموالتيارتباط،كل

يفاعتمادهاتموالتيمزارزشبكةألعضاءالعالميةالمراجعةأداةهوأطلس

لتياالمنهجيةوالطريقةتغييرإلىأدىممامزارز،فياألعضاءالدولجميع

: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

:رقابة الجودة

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

يع التي تضمن الجودة حيث توجد جم« أطلس»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، وليس جزًءا من فريق التدقيق

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

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

ا يتولى بالشبكة، كمالذاتي 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 



التركيز على الجودة واالستقاللية
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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

ص،مخصمخاطرمديرلدينايوجد،الشركةفيالداخليالتنظيمضمن

ليداخومراجعالعمليات،وقبولالمهنةآدابوسلوكسياساتومسؤول

ً وشركاهالخراشيشركةلسياساتاالمتثاللضمانالجودةلرقابة جنبا

.ليةواالستقالباألخالقياتيتعلقفيمامزارزسياساتمعجنبإلى

:اليةالتالرئيسيةاإلجراءاتمنباالستقالليةالخاصنظامنايتكون

ذاتعوديةالساألنظمةوالدوليةالمعاييرمجلسعنالصادرالمهنةآدابوقواعددليلمعيتوافقبمااالستقالليةسياساتإعدادتم

.بفعاليةتنفيذهايتموبالمهنة،العالقة



من أعمال نتهاء االما بعد 
المراجعة والتدقيق
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التدقيقأعمال المراجعة و ما بعد انتهاء 
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نظراً لطبيعة نشاطنا، فإنه من المحتمل أن نتعرض من وقت آلخر لدعاوى
.ناقضائية و مطالبات تعويض عن أضرار يُزعم التعرض لها نتيجة لعمل

.  مخاطرو لمواجهة ذلك، قمنا في الخراشي و شركاه بتعيين أحد الشركاء كمدير لل
اطر في قبول ومراقبة المخ( باإلضافة إلى مهامه األخرى)يشارك مدير المخاطر 

ة أو ، وأي مطالب( أينما تكون المخاطر عالية بشكل كبير)ألي ارتباط محتمل 
لتأكد من إشعار يتم تلقيه ، وتوفير آلية لتلقي الشكاوى عن العمل المنجز ، و ا

.التغطية التأمينية الكافية لمواجهة أي حادث غير مرغوب فيه

التعلم من البيئة يعد. تتطلب الخدمات المهنية مثل التدقيق تحديثًا مستمًرا للمعرفة
.  المحيطة أحد المجاالت الرئيسية لتحديث المعرفة

لينا في شركة الخراشي وشركاه ، نأخذ في االعتبار بعمق المالحظات الموجهة إ
ية أو التي يتم نشرها للعموم من قبل المنظمين، و نحاول وضع إجراءات كاف

.لضمان عدم ظهورها في عملنا مستقبالً 

ات عالميًا تقوم مزارز على المستوى العالمي أيًضا بتجميع المستجدات و المالحظ
.ومشاركتها مع الشركات األعضاء لضمان مستوى جودة أعلى

رات تقوم مزارز أيًضا على المستوى العالمي باطالع المنظمين على التغيي
المنظمين المقترحة على منهجية التدقيق لدينا ، وبالتالي الحصول على مالحظات

.استباقياً قبل اعتماد أي تغيير

أنلىععمالئنامساعدةواجبنامنأننعتبرواستشاريين،مدققينبصفتنا

ضمانال:نقدمهاالتياالستدامةخدماتتشمل.ومسؤوليةاستدامةأكثريصبحوا

إجراءاتبأنواالطمئنانالراحةيمنحكمبماالمعلوماتأمنحماية.الماليغير

تمثحيالفساد،ومكافحةالرشوةمكافحةوفعالة،مناسبةبكمالخاصةحمايةال

نياإللكتروواألمنالفساد،مكافحةلبرامجاعتمادكجهةرسميًامزارزاعتماد

التمجافياالستشاراتتقديموأخالقياتللشركاتاالجتماعيةوالمسؤولية

.األعمال

إدارة المخاطر

االستدامة

العالقة مع المنظمين
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يير يضم المكتب نخبة من الخبراء المتخصصين في مجال تطبيق المعا
.الدولية و التحول إليها

يقوم المكتب بتقديم خدمات االستشارات الخاصة بالتحول للمعايير
الدولية عن طريق فريق متخصص في هذا المجال ، إلى جانب القيام 

.بتدقيق القوائم المالية طبقا للمعايير الدولية

ين كما يقدم المكتب خدمات الدعم و المساندة فيما يتعلق بتدريب الموظف
.و اختيار البرامج و التطبيقات المناسبة للتماشي مع هذه المعايير

معايير التقرير المالي الدولية

ما يستجد حول المتطلبات المحلية ذات العالقة بكل علًما إحاطتكم 

هذهأوجهعوتخضباستمرارالمملكةفيوالضريبةالزكاةأنظمةتتغير

والدخلالزكاةمصلحةقبلمنالمحتملةالتفسيراتمنللعديدالنظم

يفاالستشاريينوكذلكللضرائبوالخاضعيناألعمالوأصحاب

يمكنالالمسبقةالحاالتفإنالحاالتمنكثيروفىالضرائبمجال

ً ويتحدد.بهاالتقيد المستحقةبةالضريأوللزكاةالنهائيالمبلغغالبا

يتماللذانتوالتوقيالحساباتبعضمعالجةبهايتمالتيالطريقةعلى

الظروفوهذه،والدخلالزكاةمصلحةإلىالمعلوماتتقديـمفيهما

هامواجبوالضريبةبالزكاةالمتعلقةوالمعلوماتالبياناتإعدادتجعل

والخبراتوالمهاراتالمصادرمكتبناويمتلكاإلدارةواجباتمن

وكذلكمطلوبهوماإعدادفيالكاملةالمساعدةلتقديمالالزمة

ريبةالضأعباءلتخفيضبدائلإيجادفينظاميةبصورةالمساعدة

.الصحيحةبالطريقةوالزكاة

الدخلضريبة و الزكاة 

نقدم في شركتنا مجموعة متكاملة من خدمات االستشارات المالية و 
االدارية تشتمل على اعداد إعداد األنظمة المالية و دراسات الجدوى و 

أعمال التخطيط و التحليل المالي ، و التدريب ، و أعمال المراجعة 
الداخلية ، وغيرها من أعمال االستشارات اإلدارية والتي يتم تصميمها 

.واعدادها بناء على احتياجات المنشأة

الخدمات االستشارية

كما،وسطاألالشرقمنالمتخصصينالمهنيينمنالعديدمكتبنايضم
المهاراتإلىباإلضافةواللغويةالبشريةالقدراتتوفيربإمكانناأنه

الذينينالمحاضرذلكفيبماالتدريببمجالتتعلقمهمةأليالفنية
وتمتد،واإلنجليزيةالعربيةاللغةمنبكلالتحدثعلىالقدرةلديهم
لوماتالمعكافةلتغطيةأسبوعينإلىواحديوممنالدوراتهذهفترة

الداخليةوالرقابةوالماليةالمحاسبةبعملياتالمتعلقة

التدريب و تطوير المهارات

تحسينكيفيةحولصحوالنالمشورةبتقديمالمدققيقومكأنالماليةللبياناتالروتينيةالتدقيقعمليةمنأكثرحساباتكممدققيمنشكبالتتوقعون

واللوائحالقواعديفالمتوقعةالتغييراتوكذلكالبياناتوإدخالاإلداريةالمعلوماتوتعزيزالتكاليفنظاموتطويرالرقابةنظاموتقويةالماليةاإلدارة

.عملكممجالعلىتؤثرالتي
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قدرنافقدالشركةلنشاطفهمناإلىواستناداً ،الغذائيةللموادفاشفشمصنعشركةمعالمدىطويلةمهنيةعالقةبناءفيمكتبنايرغب

:التاليالنحوعلىأتعابنا

األتعابإجمالي لكل تقريراألتعاب التقارير العملنطاق

90,000 90,000 1 .الموجزةة سنويالة نصفلقوائم المالياو إصدارتدقيق 

90,000 90,000 1 .ةسنويالةلقوائم المالياو إصدارتدقيق 

15,000 15,000 1
إعداد اإلقرار الزكوي النهائي و تقديمه للهيئة العامة للزكاة و الدخل و استخراج 

.م31/12/2022الزكاة للشركة للسنة المنتهية في 

195,000 المجموع

األتعاب المذكورة أعاله ال تشمل ضريبة القيمة المضافة

المذكورة أعاله تشمل مصاريف السفر و التنقالتاألتعاب

:التاليالنحوعلىتسدد

.المراجعةبعمليةللقيامالتعميدعند50%

.النهائيةالماليةالقوائمإصدارمناالنتهاءعند50%

ونوعيةرفيعالالمستوىفيقصورأونقصحالبأيتعكسأنيمكنالالمقترحةأتعابنابأنحالأيةعلىالتأكيدفينرغبونحن

ً العكسعلىوإنما،تتوقعونهاالتيالمهنيةالخدمات فيمساهمتناعلىدللتأكيلناالفرصةإلتاحةاألكيدةرغبتناعنتكشففإنهاتماما

.أعمالهاإنجاحفيالغذائيةللموادفاشفشمصنعشركةمعالتعاون
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لنا لتقديم خدمات المراجعة الخارجية لشركة مصنع فش فاش للمواد وننتهز هذه المناسبة مرة أخرى لنشكركم على إتاحة هذه الفرصة 
.، متمنين لكم دوام التوفيق الغذائية 

مزارزوشركاهالخراشيعننيابة

(456)ترخيص–المسندهللاعبد

.على الشروط واألحكام الواردة بهذا العرضنوافق 

:شركة مصنع فش فاش للمواد الغذائيةعن نيابة 

..…………………………………:االسم …………………………………: الصفة

…………………………………: التوقيع ……………………………::التاريخ
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