
30 سبتمبر 2022 



معرفة عالمية
خبرات محلية



010505

060914

151617



 تأسســت شــركة الســيد العيوطي وشــركاه محاســبون ومراجعون قانونيون منذ سنة 1954م في المملكة 

العربية  الســعودية وهــي مــن أوائــل شــركات المحاســبة والمراجعــة العاملــة فــي المملكــة، وتمــارس الشــركة 

أعمالهــا عبــر المدن الرئيسية في الرياض وجدة والخبر ولها فروع أخرى.

الجــودة والتطوير المستمر، كان أســاس  الثابــت علــى  بالســوق الســعودي بجانــب تركيزنــا  هــذا االلتــزام المبكــر 

ـــل العديـــــد مــــن شــــركات القطـــــاع الخــــاص والجهــــات  ـــا مــــن قبـ ـــا  انعكــــس على تعييننــ ـــة، ممـ ــ ـــا المتراكمـ خبراتنــ

. الحكوميــة وشــبه الحكوميــة والجهات غير الهادفة للربح المرموقة في المملكة العربية السعودية

ـــة يجعلنــــا نمتلك أســاليب متميــــزة وخبــــرات نوعيــة  ـــرات المحليـ  إن المزيــــج الراســــخ مــن المعرفة العالمية والخبـ

فــي تقديــم  خدماتنــا المهنية للشــركات فــي الســوق الســعودي والتــي تتطلــع إلــى االنضمــام إلــى االقتصــاد 

ـــركات  ـــة إلــــى الشـ ـــوق الســــعودي، باإلضافـ ـــول السـ ـــركات العالميــــة التــــي تســــعى لدخـ ـــك  الشـ ـــي وكذلـ العالمـ

التــي تهــدف إلــى الدخول لسوق األسهم السعودي.
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ـــن فــي شــــركتنا، تقــوم اللجنــــة بوضــع الخطــط   لدينــا لجنــة استشــــارية تضــم كل مــن الشــــركاء وكبــار التنفيذييـ

ـــريعات ومتابعــــــــــة خطــــط  ـــ ـــ ــــــح والتشـ ـــ ـــة واللوائـ ـــن االمتثــــــــــال لألنظمــ ـــتراتيجية والتحقــــــــــق مـ ـــ ـــ واألهــــــــــداف االسـ

التحســين  والتطويــــر ومتابعــــة ســــير العمــــل، واجتمعــــت اللجنــــة مــــرة واحــــدة خــــالل فتــــرة التقريــــر، وناقشــــت 

خطــــة ســير العمــل، والتحديثات المتعلقة ب(كوفيد-19)، واستعرضت التحديثات على خطة التعليم والتطوير، 

برنامج  بتنفيذ متطلبات  الكامل  االلتزام  اللجنة وشددت على  أكدت  والتنظيميـــــة، كما  ـــة  النظاميـ والمتطلبـــــات 

مراجعة البنوك، والــذي تشرف عليه الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، وتابعت اللجنـــــة توصياتها بشأن  

التوطين وأوصت باستمرار العمل عليها، بما يتالءم مع األهداف والتوجهات االستراتيجية للشركة.رفع نسبة 

سبتمبر



مدير مراجعة رئيسي
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مسؤول

أحمد فاروق

محمود مثنىسليم عيدابراهيم جاد ميسرة عباس

مدير مراجعة رئيسيمدير مراجعة رئيسي مدير مراجعة تنفيذي

مدير القضايا والتصفياتمدير تنفيذي لرقابة الجودةمدير مراجعة رئيسي

مدير الزكاة والضرائب مدير تطوير األعمال

مدير مراجعة رئيسي مدير مراجعة  مدير االستشاراتمدير مراجعة 

مدير الخدمات المشتركة مدير الزكاة والضرائب



03

 توليــد الثقــة مــن خــالل 
النزاهة والموضوعية

2022 سبتمبر30
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(IPSAS)

(Full IFRS and SME’s)

(التصفية - التنظيم المالي - التسوية الوقائية)

(Due Diligence)
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بتطبيق فحص رقابة الجودة على المكاتب األعضاء بشكل دوري للتحقق من التزامهم بسياسات شبكة المكاتب.
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ـــة وتقــــوم  ـــة والتنظيميـــــة ذات العالقــــة بالحوكمــ ـــخر جهودنــــا للوفــــاء بالمتطلبـــــات النظاميــ ـــذل ونسـ  نحــــن نبـ

ـــركتنا  بتطبيـــــق سياســـــات صارمـــــة ومشـــــددة لضمـــــان التـــــزام الشـــــركة وجميـــــع منســـــوبيها مــــن الشـــــركاء  شــ

والموظفيــن فــي  تطبيــق سياســاتنا المتعلقــة بالحوكمــة، يتولــى الشــريك المســؤول عــن االمتثــال وااللتــزام 

ـــة ونعمــــل علــى تحديثهــــا  ـــة بالحوكمـ ـــتنا المتعلقـ ـــدور، كمــــا  أننــــا نتابــــع بشــــكل مســــتمر سياسـ ـــام بهــــذا الـ القيـ

وفقــًا للمتغيــرات االقتصاديــــة  والمتطلبــــات النظاميــة والتنظيميــــة وتحســين رقابــة الجــودة، حيــث أن اللجنــة 

االستشــارية لدينــا تقــوم باســتعراض  ومناقشــة السياســة وتقــوم بتقديــم بعــض التوصيــات إن وجــدت ثــم يتــم 

.رفعهــا إلــى مجلــس المديرين والجمعية العمومية للشركاء ليتــم اعتمادها

2022 سبتمبر30

والمعتمد من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين وجميـــــــع 

األنظمة والمتطلبات ذات العالقة
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وفقًا للمادة الثالثة عشر من عقد تأسيس الشركة

2022 سبتمبر30

خالل هذا العام تم إلغاء التسجيل لعدم استيفاء شرط التسجيل المنصوص عليه في الفقرة(أ) من الفقرة (2) 
من المادة الثامنة من قواعد تسجيل مراجعي حسابات المنشآت الخاضعة إلشراف هيئة السوق المالية.  

*

*

سيدكو

.
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تخصيص الموارد الالزمة

اختيار المرشحين بعناية تعزيز الثقافة الداخلية

االمتثال واإللتزام
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(ISQM 1 & 2)

2022 سبتمبر30

طـورت مـــور العالميــة منصــة برمجيــة إلدارة الجـودة لدعـم مكاتـب الشبكــة علــى مســتــوى العالــم فــي إجــراء
الدولــيــــة

بدأ تطبيقها اعتبارًا من

.



 الحث على
النزاهة المهنية

 الحفاظ على الموضوعية
واالستقاللية والسرية

 تنظيم العالقة بين
منسوبينا وعمالئنا

 تنظيم العالقة بين
العاملين بالشركة

 إجراءات تقييم
سنوية

 تجميع المعلومات
عن العمالء

 اســتيفاء العمــالء
للشروط
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قبول واستمرارية العالقات مع العمالء واالرتباطات المحددة



المراجعة الكاملة مناقشة االحتياجات الوظيفية التدريب والتطوير المهني

تحديد المهام والمسؤوليات تقييم األداء الوظيفي التوظيف
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2022 سبتمبر30

تمت آخر عملية تقصي من قبل إدارة رقابة الجودة بالشركة خالل شهري مارس و ابريل 2022م ويتكون فريق 
الفحص من مدير رقابة الجودة ومديرين من ذوي الخبرة في المراجعة، وتم اختيار عيم ةنكونة من ثالثة من 

ارتباطات المراجعة.

ويتم تقييم نتيجة الفحص ضمن 

وعينتينوعينتينوعينتين واحدة

.
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 نسبة الفنيين السعوديين 
في المراجعة والتدقيق

 إجمالي نسبة الفنيين 
السعوديين 

( نسبة الفنيين السعوديين في المراجعــة والتدقيـق  32% )
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129
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المعاييــر الدوليــة إلعــداد التقاريــر الماليــة، المعاييــر الدوليــة للمراجعــة، وبرنامــج مكافحـة غســل األموال وتمويل 

اإلرهاب، والزكاة والضرائب، والتصفية واإلفالس وإعادة التنظيم المالي لقد قمنا بتطوير برنامج داخلي يعنى 

أن محاور  بكفاءة وفعالية، كما  المراجعة  لتنفيذ عملية  الالزمة  العملية  والمهارات  النظرية  المعرفة  بتناول 

االفتتاحية،  األرصــــدة  ومراجعة  المخاطر، كذلك فحص  وتقييم  المراجعة  لعملية  التخطيط  تتطرق  البرنامج 

وكيفية الحصول على أدلــة المراجعة المناسبة والمالئمة، 

وأنواع تقارير المراجع المستقل.  
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سبتمبــــر
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سليم عيد

الخدمات المشتركة
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شركة الراجحي للتأمين التعاوني 

شركة لدن لالستثمار

شركة رواسي البناء لالستثمار 

شركة وثيق للخدمات المالية 

شركة أريب المالية

*
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*

*
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خالل هذا العام تم إلغاء التسجيل لعدم استيفاء شرط التسجيل المنصوص عليه في الفقرة(أ) من الفقرة (2) 
من المادة الثامنة من قواعد تسجيل مراجعي حسابات المنشآت الخاضعة إلشراف هيئة السوق المالية.  

*
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شركة أمانة للتأمين التعاوني

صندوق أريب للضيافة جدة - 1  

صندوق أريب للتطوير - 1 

صندوق أريب للخدمات اللوجستية - 1
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شركة السيد العيوطي وشركاه

https://elayouty-cpas.com
 شركة مور العالمية

https://www.moore-global.com

ayoutyMoore+966 (13) 8822 193+966 (11) 4081 811+966 (12) 6658 711 info@elayouty.com

السيد العيوطي وشركاه
محاسبون ومراجعون قانونيون 
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