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 شبكة المكاتب العالميةالشكل النظامي و -1

 

 (4030291245)بموجب السجل التجاار  رقام تضامنية (، شركة مھنية قانونيون شركاه )محاسبونشركة السيد العيوطي و

، السعودية العربيةمن خالل مكتبھا الرئيسي في جدة بالمملكة  1954قد تأسست الشركة في عام و (،هـ10/1/1438)وتاريخ 

التي تعتبر إحدى أكبر الشبكات المحاسبية واالستشارية م. و1998منذ عام ، ”العالمية المحدودة مور“ونحن أعضاء في شركة 

الرئيسااية فااي العااالم ونسااع  جاهاادين لنصاابر أفضاال مستشااار أعمااال موتااوو بااو وشااريع لمنشااآت سااعودية وأخاارى متعااددة 

 الجنسيات.

لمزاولاة ات المختصاة بالمملكاة العربياة الساعودية تالتاة شاركاء مارخص لھام مان الجھامان يتكاون مجلس شركاء يدير الشركة 

 :التاليوهم عل  النحو مھنة المحاسبة والمراجعة، 

 (211ترخيص رقم )    رئيسيشريع   العيوط السيد  يهان محمداألستاذ/ 

 (345ترخيص رقم )                        رئيسيشريع   بالعمشأحمد سالم  هللا عبدستاذ/ األ

 (359ص رقم )يترخ    شريع بالعمل  حنبظاظوعبد المنعم األستاذ/ محمد 
 

 

يقوم مجلس الشركاء بتوزيع كافة المھام بالتنسيق بين الشركاء ووضع وتصميم السياساات واإلجاراءات الخاصاة بتنظايم العمال 

 .الشركة ومتابعة سير العمل واالشراف والرقابة عل  األعمال أوالً بأولداخل 

 

 ن عن تنفيذ جميع السياسات واإلجراءات التي يقوم بتحديدها مجلس الشركاء.جميع العاملين مسئولي

 

المملكة العربية السعودية وتمارس أعمالھا عبر  فيتعتبر شركتنا من ضمن أكبر شركات المحاسبين القانونيين واالستشاريين 

شركاء، ( 3المھنيين الفنيين واإلدارين منھم )من المحاسبين القانونيين و (163شركتنا ) فيالمملكة. ويعمل  فيالمدن الرئيسية 

لديھم شھادات مھنية من أعرو الجمعيات ووالخدمات ذات العالقة  في مجال المراجعة من المھنيين المتخصصين( 112)

جمعية المحاسبين ، SOCPAالھيئة السعودية للمحاسبين القانونيين العالم متال  فيفي مجال المحاسبة والمراجعة المھنية 

وللتفاصيل يمكن اتباع الرابط  Association of Chartered Certified – ACCA)) القانونيين المعتمدين

east/en.html-https://www.accaglobal.com/middle، المحاسبين القانونيين األمريكي معھد (AICPA) وللتفاصيل 

( 15)، والجمعيات المھنية األخرى ذات السمعة الطيبة، باإلضافة إل  بعض /https://www.aicpa.orgيمكن اتباع الرابط 

اإلداريين من ( 33باإلضافة إل  ) والمحاسبة القضائية في مجال الزكاة والضرائب واالستشارات من المھنيين المتخصصين

  .والخدمات المساعدة

 

https://www.accaglobal.com/middle-east/en.html
https://www.accaglobal.com/middle-east/en.html
https://www.aicpa.org/
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مما يمكن  والتعاون،من خالل االبتكار وريادة األعمال  شبكات، 10أفضل  ضمن في أن تكون دائًمامور العالمية  هدفيتمتل 

 .الشركات األعضاء من النمو والتميز بشكل مربر في األسواو المحلية والعالمية

ضاء ويقودها المجلس العالمي أهداف الشبكة عل  مدى السنوات التالث تحدد الخطة االستراتيجية التي وضعتھا الشركات األع

 :والتي تركز عل  المقبلة

 استراتيجية نمو عالمية مدعومة بخطة عمل تحقق أهدافًا واضحة ومحددة ومركزة ؛ •

 تطوير ؛مواءمة الشركات األعضاء مع نفس القيم األساسية والتزامات الجودة ، بما في ذلع برنامج التعلم وال •

 زيادة القيمة من خالل التعاون واالتصال والشفافية ؛ •

 .هيكل وحوكمة منقحين للمساعدة عل  تحقيق األهداف •

 م

 

 

 الموقع

 

 

 مكتب

 

 

 شركة

 23 59 آسيا 1

 13 25 الشرق األوسط 2

 48 138 امريكا الشمالية 3

 27 36 امريكا الالتينية 4
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وتركز عل  التعااون مان خاالل العمال والنماو معًاا  شركة السيد العيوطي وشركاه،ل وتيق مع قيم بشكمور العالمية تتماش  قيم 

والساعي إلاا  التريياار واالبتكااار لخلاق طاارو جدياادة لتلبيااة احتياجاات العمااالء علاا  مسااتوى  العمااالء،لتحدياد وخدمااة احتياجااات 

قافات في ممارسة األعمال التجارياة. ويقتارن هاذا بقيمناا واحترام االختالفات متعددة الت مفتوح،تواصل ممتاز بأسلوب  عالمي،

   التقليدية للتقة من خالل الصدو والنزاهة التي هي في صميم ما تمتلو مور العالمية.

مان شاأنھا  والتايتتمتع شركتنا بعالقات عمل ممتازة مع مجموعة من االستشاريين والمؤسساات المالياة والصاناعية والتجارياة 

 مجااال المحاساابة ومراجعااة فاايلعمااالء مكتبنااا لتااوفير سلساالة واسااعة ماان الخاادمات واالستشااارات المھنيااة لتعزيااز إمكانيااات 

 الحسابات.

القوائم المالية مراجعة تقديم خدمات السعود  ل يةسوو المالالتسجيل الشركة بھيئة  اعتمادم تم 2019 يوليو 22بتاريخ 

 التي تشرف عليھا الھيئة. للشركات

بالماادن التاليااة: )الرياااض، الخباار، لشااركتنا بمدينااة جاادة بالمملكااة العربيااة السااعودية وتقااع فااروع الشااركة  يساايالرئيقااع المركااز 

 الھفوف، المدينة المنورة، مكة المكرمة(. 

 نظام الحوكمة المطبق بالشركة -2

  التنظيمي الهيكل 2/1

ظيفي والوصول إلا  أعلا  الادرجات الوظيفياة بماا تتمتع الشركة بھيكل تنظيمي مرن يسمر لكافة العاملين بالشركة بالتدرج الو

الخااص  التنظيمايھيكال الوفيماا يلاي يشجع العاملين عل  التطوير الدائم والمستمر واساترالل مزاياا التطاور الاوظيفي المتاحاة، 

   مقسماً إل  إدارات الشركة المختلفة وذلع كما يلي: بالشركة

 

 

 

 

 

 



 

  14 من 6 صفحة 
 

مقسااماً إلاا  فااروع الشااركة والمااديرين التنفيااذين وماادراء المراجعااة  بالشااركةخاااص ال التنظيماايھيكاال ال كمااا يمكاان اسااتعراض

    بالمركز الرئيسي والفروع وذلع كما يلي:

 

  م2019ديسمبر  31لجان خالل السنة المالية المنتھية في أية لم يتم تشكيل 

 ت الخاضعة إلشراف الهيئةالمحاسبين القانونين أعضاء مجلس إدارة المنشآ 2/2

بالمشااركة فاي عضاويات مجاالس إدارة أو لجاان فاي المنشاآت الخاضاعة إلشاراف م 2019خاالل عاام لم يقم أ  من الشاركاء 

 بخالف ما يلي: وحت  تاريخ هذا التقرير الھيئة

 اللجنة  اسم الشركة  اسم الشريك 

نمية لألوراو المالية الشركة السعودية لالقتصاد والت محمد هاني السيد العيوطي

 )سدكو كابيتال(

عضااو لجنااة المراجعااة وعضااو لجنااة 

 المخاطر وااللتزام

 

محمد العيوطي 

شريك رئيسي

عبد   بالعم 

شريك رئيسي
محمد حنبظاظة

شريك بالعمل

المرك  الرئيسي

جدة

المدراء التنفي ين
محمود محمد السيد  
أحمد محمود محمد علي  
أحمد محمد ع مان  
عمرو محمد صال  االدين  
أحمد علي لطفي  
محمد نفير خان فريد  

فاضل علي جنيد  
نسيم عاطف  

مدراء المراجعة
جميل رشيد منور  
محمود عبد المنعم السيد  
أسامة عبد المنعم أمين  
عادل واحد عبد الواحد  
حسن حامد محمد حامد  

محمد حسن العمر   

فر  الخبرفر  الريا 

فر  ا حساء

ةفر  المدينة المنورالمكرمة فر  مكة

التنفي   المدير
عمرو محمد أحمد محمود محمد   

مدراء المراجعة
اسماعيل أحمد السيد عبد   

الرا ق
محمد أحمد عيس   
محمد أحمد محمد الشحبور  

التنفي   المدير
رجب حسن محمد  

مدراء المراجعة
وائل محمد عطية السهيلي  
أحمد عودة عيد أحمد  

مدير المراجعة
ميسرة محمد عباس  

التنفي   المدير
حسين عمر عبد الحميد  

مدير المراجعة
محمود فضل م ن   

مدير المراجعة
عارف ط    الة  
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 أسس تحديد مكافآت الشركاء 2/3

 ت الشركاء وفقاً لعقد تأسيس الشركة وذلع كما يلي:آيتم تحديد مكاف 

 .للشركةمن صافي اإليرادات المھنية % 3إجمالي نصيبھم  –الشركاء بالعمل  -1

باقي صافي اإليرادات السنوية توزع عل  الشركاء برأس المال بنسبة حصة كل مانھم  –ة رأس المال الشركاء بحص -2

 في رأس المال.

   سياسات اإلستقاللية 2/4

أدناه يتضمن دليل رقابة الجودة المطباق بالمكتاب قسام خااص باالساتقاللية يھادف إلا  التأكاد مان أن  2/5كما هو موضر بالبند 

الموضحة أدناه قاد تام تطبيقھاا بالشاكل المھناي المطلاوب خاالل تنفياذ األعماال التاي قادمھا المكتاب لعمالئاو  سياسات االستقاللية

 خالل العام والتي تمت في ضوء االلتزام التام والكامل بتلع السياسات، وهذه السياسات يمكن تلخيصھا فيما يلي:

 العمالء عن المهنيين المكتب منسوبي يةاستقالل -

o جميع درجاتھم الوظيفية ومستوياتھم التنظيمية التقياد بالقواعاد  فيالشركة المھنيين  منسوبية يتحتم عل  كاف

 واألحـكام والتفسيرات الخاصة باالستقالل وقواعد سلوع وآداب المھنة ذات العالقة بالعمالء.

o ية.جميع األمور المتعلقة باالستقالل فيالمشورة والبت  إلعطاءشريع مسئول  الشركة تخصص 

 يةباالستقالل المتعلقة المكتب واجراءات بسياسات المهنيين المكتب منسوبي بالغا -
o المكتاب  منساوبياطالع وقوائم دورية بأسماء العمالء وبأسماء األطر اف ذات العالقة بالعمالء  الشركةعد ت

 االستقاللية، ويتم تحديث ذلع البيان بشكل دور . لتأكيد عل  ذلع البيان

o ماان قواعااد وأحكااام نظاميااة أو نحااو ذلااع بالمكتبااة الخاصااة  يةباالسااتقالل قمااا يتعلااع بجمياا الشااركةحااتفظ ت

 .بالمكتب

 باالستقاللية الخاصة واالجراءات بالسياسات التقيد مراقبة -
o  وخاصةيؤكد عل  التزامھم التام باالستقاللية  سنو الشركة الفنيين بتقديم اقرار  منسوبييلتزم 

 ية.الخاصة باالستقالل كةالشرراءات المعرفة بسياسات وإج 

 ية.ستقاللالتخل باأو وجود عالقات ارات العام باستتمولم يحتفظوا خالل  نال يحتفظو 

o  يقوم الشريع المسئول أو من يفوضو الحصول عل: 

  المكتب تؤكد عل  تمتعھم باالستقاللية. منسوبيإقرارات من  

 لھا.مراجعة ملفات التقيد بقواعد االستقاللية للتأكد من اكتما 

 الشركة مديني حسابات مراجعة -
o  من المباال  المساتحقة  أ ذا كانت إمن العمالء بصفة دورية للوقوف عل  ما  الشركة مدينيتراجع حسابات

 تقاللية الشركة.ذلع باس لال يخل  المدى الذ  يجعلھا تأخذ صفة القرض حت  إعل  العمالء قد تقادمت 

 اآلخرين المراجعين استقالل -
o  نااوكانات هنااع مكاتاب أخارى متعاوناة أو مشاتركة مع إذا كانت الشاركة هاي المراجاع الارئيسفي حالة ما 

 عمالء موضوع التعاون أو المشاركة.ال عن يةتأكد أنھم قد التزموا بمتطلبات االستقاللن فإننا

 يةاالستقالل توثيق -

o يةاللتزام بعنصار االساتقالليتخذها المكتب للتحقق من ا التيتوتيق االجراءات والسياسات  في الشركةعتمد ت 

تفاي بالمتطلباات المھنياة الصاادرة عان الجھاات المختصاة  والتايالنمااذج الخاصاة باذلع مان  مجموعاةعل  

 والتي تتفق مع متطلبات شبكة المكاتب العالمية لـ "مور".
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 الداخلي الجودة رقابة نظام 2/5 

خاالل العاام قاد تام تطبيقھاا  العمالئھا الشركةھا تيذ األعمال التي قدمالتأكد من أن تنفتطبق الشركة نظام رقابة داخلي يھدف إل  

خاالل المطبقاة بالشاركة وذلاع مان  وإجراءات رقابة الجاودةسياسات ببالشكل المھني المطلوب في ضوء االلتزام التام والكامل 

ة والتنظيمياة فاي هاذا الخصاوص، ومان والذ  يفي بجميع المتطلبات المھنيبالشركة دليل رقابة الجودة المطبق  االلتزام بتطبيق

 :أهم ما ورد بو ما يلي

 االستقاللية -

o  تطبااق الشااركة مجموعااة ماان السياسااات واإلجااراءات وتسااتخدم مجموعااة ماان النماااذج للتأكااد ماان تااوافر

 .أعاله 5/1االستقاللية وذلع كما وردت بالفقرة 

  للعمليات المساعدين تخصيص -
o  للقياام باألعماال  الكاافيسيتم بواسطة اشخاص لديھم المعرفة والتدريب يجب االلتزام بالتأكيد عل  أن العمل

 .الموكولة إليھم

o  تخطيط احتياجات المكتب من المساعدين علا  اخاتالف مساتوياتھم، وتحاديث احتياجاات المكتاب عناد قباول

 .العمليات الجديدة ذات التأتير الھام عل  استخدام الطاقة البشرية المتوفرة لدى المكتب

o المساعدينمتطلبات العملية من القوى البشرية ومھارات  فيق التوازن تحقي. 

o تقدير الوقت الالزم للعمليات وذلع قبل بداية العملية بوقت كاف 

  المشورة -
o والموضوع الذ  يسأل عنو عل  المشورة عند الحاجة ومعرفة كيف ومت  ومن يسأل تحصل الشركة. 

o  فاايوتيساير مھماتھم  الشاركةحاددها ت التايمان المصاادر  ول علا  المشاورةللحصا الشاركة منساوبيتشاجيع 

 .سبيل الحصول عليھا عند الحاجة

o  ھم.أو أكتر كمصادر للمشورة داخل الشركة، وتحديد سلطات مھنيتخصيص مسئول 

o االحتفاظ بمكتبة تحتو  عل  مراجع فنية كافية. 

o تصادر عان الجھاات  التايالفنياة تمتل أدلة فنياة مھماة وكاذلع االصادارات  التيباالصدارات  الشركةحتفظ ت

 .تتعلق بصناعات معينة أو بمشاكل فنية خاصة التيالمختصة 

o  حالة عدم توافر الكفاءات المالئماة  فيوالمشورة  الرأ  إلبداءالتنسيق مع مصادر خارجية مناسبة للمشورة

 الشركة. فيأو تكامل العناصر المھنية 

   االشراف -
o  ولااة ماان االقتناااع بااأن أعمااال المراجعااة قااد نفااذت بشااكل يتفااق مااع بتااوفير درجااة معق الشااركةتقضاا  سياسااة

لوضاااع السياساااات  ان مسااائوليتھأ ااعتبارهااا فاااي الشاااركةضاااع وت الشاااركةقرهاااا ت التااايمساااتويات الجاااودة 

واالجااراءات المالئمااة لتخطاايط وتنفيااذ العمليااات واالشااراف عليھااا مساائولية مسااتقلة عاان مساائولية الفريااق 

لھااا ارتباااط بمعااايير  والتاايالمخصااص للتخطاايط والتنفيااذ واالشااراف علاا  عمليااة مراجعااة لعمياال معااين 

 المراجعة الدولية.

o  مراقباة و داد موازنة تقديرية للوقت الالزم لتنفيذ العملياةمن خالل إع الميداني العمل الرقابة واالشراف عل

لملاف المراجعاة تتضامن جمياع نمطياة سير العمل باساتمرار خاالل التنفياذ وكاذلع اساتخدام فھارس ونمااذج 

 اإلجراءات الواجب تنفيذها خالل عملية المراجعة.

 

 الشركة لموظفي والتدريب المهني والتطور التوظيف -
o موضة  هةو كمةا المهنة  والتطةوير والتةيري  للتويةي  لسةووييي  للمةوففي  الفرصةة إتاحةة وأهمية ضرورة 

( 8) رقم بالبني موض  هو كما المستمر المهن  التوليم بمتطلبات االلتزام تحقيق وكذلك ،أيناه( 3) رقم بالبني

 .التقرير هذا م 



 

  14 من 9 صفحة 
 

 

  وترقيتهم الموظفين داءأ تقويم -
o ويبلة  القانونيي  للمحاسبي  السوويية الهيئة متطلبات مع وتتوافق هفروف مع تتالئم بإجراءات المكت  يلتزم 

 .والترقية االياء تقويمب الخاصة باإلجراءات المكت  موفف 
o كةل الة  للترقيةة الضةرورية والمةههالت المتوقع واالياء مستوى كل ف  المسئوليات تصف ارشايات وضع 

 .االفراي اياء تقويم ف  االعتبار ف  خذته الت  المحييات أو المقاييس تحديدو وفيف ، مستوى
o يوريا   التقويم بنتائج همبالغوإ الموففي  أياء مناقشة. 
o للترقيات الترشي  ع  المسئولة الوفيفية المستويات وتحييي ،يورية بصورة األياء تقويم نفام مراجوة 

 الخيمة وانهاء الترقية قرارات اتخاذ مهمةو
  معهم العالقة واستمرارية العمالء قبول -

o علةة  الوالقةةة تلةةك انهةةاء أو موهةةم الوالقةةة واسةةتمرار الومةةالء لقبةةول بالنسةةبة اسياسةةاته فةة  الشةةركة سةةتنيت 

 بمةا المسةتمري  الومةالء علة  وكةذلك الجةيي الومةالء عل  تطبيقها يتم الت  والضوابط الموايير م  مجموعة

 .الشركة عمالء قائمة ضم  تمراراالس أو لالنضمام الشركة لشروط الومالء استيفاء م  التأكي يضم 
o قبةل سةواء الومةالء عة  تجميوهةا يةتم التة  المولومةات علة  موهةم االسةتمرار أو الومالء قبول عملية ترتكز 

 أهةم ومة  اإليارة، وخبةرة نزاهةة مة  أساسة  بشةكل للتأكي بويها أو االرتباطات تنفيذ خالل أو بهم االرتباط

 :المولومات تلك مصاير
 الرسمية والمستنيات للوميل ةالمالي القوائم 
 والبنوك والموريي  الومالء 
   السابق القانون  المحاس 
 المنفذة االرتباطات 

o بقبةول يتولةق فيمةا المكتة  لسياسات الومالء استيفاء استمرار م  التأكي إل  تهيف سنوية إجراءات تنفيذ يتم 

 .المناس  شكلبال اإلجراءات تلك توثيق ويتم موهم، الوالقة واستمرار الومالء

 

  األخرى واألنظمة القانونيين المحاسبين بنظام الشركة التزام -
o  الوالقةةة ذات خةةرىاأل واألنفمةةة لقةةانونيي ا المحاسةةبي  نفةةام حكةةامبأ االلتةةزام علةة  يائمةةا الشةةركة تحةةر 

 .الشركة بأعمال

o ىاألخر واالنفمة القانونيي  المحاسبي  نفام بمتطلبات  موففيال إبالغب شركةال قومت. 

o المناسبة مشورةال ومصاير النفامية المواي وتفسير والمتابوة االلتزام مسئولية شركةال حييت. 
o المطلوبة االلتزام يرجة إل  للوصول واضحة خطة قرارإو ووضع يوريا   االلتزام يرجة شركةال حييت. 

 الدوري الداخلي الفحص -
o  المويةار متطلبةات تطبيةق عة  مسئولة األياء الجوية بمراقبة مختصة إيارة للشركة التنفيم  الهيكل يتضم 

 الناتجةة المالحفةات وتقةييم سةنويا   الفحة  إجراء ويتم بالمكت ، المنفذة األعمال عل  الجوية لرقابة اليول 

 .وجيت إ  القصور وأوجه القائمة المالحفات لتالف  الالزمة والتوصيات عنه
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 بالشركة نسبة التوطين -3

 في تمتلوالتي ت أولوياتنا أهم أحد، وقد تفرع من هذه الخطط 2030جية بما يتفق مع رؤية مملكتنا تم تطوير خططنا االستراتي

  :التالية األهداف لدينا التوطين استراتيجية وتتضمن ،وتطويرهم عليھم والحفاظ السعوديين الموظفين تعيين
 

 .شركة السيد العيوطي وشركاه في السعوديين للموظفين الحالي العدد زيادة •

 .المھني التأهيل برامج أحد عل  لدينا السعوديين الموظفين كافة إدراج من التأكد •

شاركة السايد العياوطي  فاي تنفيذيين وشاركاء ومدراء مدراء ليصبحوا لدينا السعوديين للموظفين الوظيفي التدرج منر •

 .وشركاه
 

 يصابحوا وأن إمكانيااتھم كامال تحقياقمان  يمكانھم الادين الساعوديين للماوظفين متمياز تادريب برناامج بتقاديم ملتزماون أنناا كما

 .المھنية حياتھم زمام تولي منھم ونتوقع بتشجيعھم نقوم وفي المقابل المھني. الصعيد عل  ومتميزين ناجحين
 

م 2019ديسامبر  31فاي نسابة التاوطين  بلراتقاد وخاالل العاام، تترير نسب التوطين خالل العام تبعاً لعملية دوران الماوظفين 

 بالشركة. الموظفين الفنيينعل  مستوى  %22سبة ن

 

 فحص رقابة الجودة الداخلي -4

عان  ھااوتطبيق ھاتصاميمالتي تام إجراءات رقابة الجودة و سياساتباعتماد تطبيق قامت شركة السيد العيوطي وشركاه  -

 للمحاسةبي  السةوويية ئةيالهلاللتزام بأنظمة  الضروريةوأضافت عليھا بعض اإلجراءات ، العالميةمور  شركة طريقي

 .المحيية الومل احتياجات ولتلبية ة،يالمهن واإلرشايات  ييالقانون
 الدوليااةلرقابااة الجااودة الصااادرة عاان مجلااس المعااايير  الدوليااةوالممارسااات متطلبااات المعااايير  السياساااتتلبااي هااذه  -

 .والمعتمدة من الھيئة السعودية للمحاسبين القانونيين والتأكيدللمراجعة 
 عة  فحة  ياخلة  والثةان  الشةبكة مكاتة  طريةق عة  خةارج  فحة  األول مسةتويي  علة  الجةوية رقابةة فح  يتم -

 .بالشركة الجوية رقابة إيارة طريق

 م  لمقياس وفقا   الفح  نتيجة تقويم يتمو م،2019 وييسمبر نوفمبر شهري خالل ياخل  فح  عملية إجراء تم -

 يرجات خمس

o 1  مطلوبة ةتصحيحي إجراءات يوجي ال وتون 

o 2  بسيطة تصحيحية إجراءات مطلو  وتون 

o 3  كبيرة تصحيحية إجراءات مطلو  وتون 

o 4  هامة تصحيحية إجراءات مطلو  وتون 

o 5  جيا   هامة تصحيحية إجراءات مطلو  وتون 
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ة الجةوية م ف  ضوء سياسات وإجراءات رقابة2019ييسمبر  31تم تنفيذ فح  رقابة الجوية خالل السنة المنتهية ف   -

المطبقة بالشركة م  خةالل عمةل زيةارات مييانيةة للمركةز الرئيسة  للشةركة وفروعهةا وبمشةاركة عةيي مة  المةوففي  

 المههلي  ذوي الكفاءة والخبرة الالزمة وهم:

 

و

ق

 ي

 

 

 

 

ت

م

  

% م  الشركاء بالمكت ، وقي تم تصنيف أربوة ارتباطات 100تم فح  عيي ستة ارتباطات مراجوة تغط   اء  وبن -

وذلك لوجوي بوض النقاط  3وارتباط واحي ضم  اليرجة  2وتصنيف ارتباط واحي ضم  اليرجة  1ضم  اليرجة 

 الت  تحتاج إل  تطوير، ويتولق أهم تلك المالحفات بتوثيق أعمال المراجوة.

 التطةوير لتحقيةقخةالل الفتةرة سةبتمبرو نةوفمبر مة  كةل عةام  الشركة موفف  مع عمل وورش تيريبية يورات عقي يتم -

 .الالحقة المراجوة أعمال تنفيذ خالل الياخل  الرقابة فح  نتائج آثار لتالف  المطلو 

م وحالةت فةروف 2019 معةا لم يتم تنفيذ فح  بمورفة شبكة المكات  حيث كا  التوقيةت المخطةط لهةا نهايةة ييسةمبر -

وجةاري يراسةة بوةض اإلجةراءات البييلةة مثةل فحة  أعمةال  بيء فهور وانتشةار فيةروس كرونةا علة  تنفيةذ الفحة 

 .بمورفة ممثلي  م  شبكة المكات  الوالمية رقابة الجوية المطبق ياخليا  

 

 العقوبات والج اءات -5

 م.2019ديسمبر  31لسنة المالية المنتھية في ال توجد عقوبات أو غرامات تم فرضھا عل  الشركة خالل ا -
 

 الدعاوى القضائية والمطالبات -6

ال توجد دعاوى قضائية أو مطالبات قائمة عل  الشركة تؤتر جوهرياً عل  الشركة خالل السنة المالية المنتھية في  -

 م.2019ديسمبر  31

 زمالة هيئات مهنية
 التاريخ اسماء الفريق المسمى الوظيفي مقر العمل

 السوويية أخرى

- SOCPA مراقبة الجويةميير  جية  السيي هان  عبي الغن  

ييسمبر  -نوفمبر 

م2019  

- SOCPA محموي فضل مثن  ميير مراجوة جية 

- SOCPA حنيف خالي باهايي مساعي ميير مراجوة جية 

- SOCPA أحمي فاروق أبو بكر عل  مساعي ميير مراجوة الرياض 

ACCA - ريا  محمي فارس  مشرف جية 
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 عمالء المكتب من المنشآت الخاضعة إلشراف الهيئة -7

 المالياة، السوو هيئة إلشراف والخاضعين أسماؤهم التالية للعمالء المالية للقوائم المراجعة ارتباطاتب قائمة يلي فيما

 م:2019 ديسمبر 31 في كما

 اسم المحاسب القانوني القائم بالمراجعة الشركة

 محمد هاني السيد إبراهيم العيوطي - الشركة الوطنية للتامين التعاوني -1

 محمد هاني السيد إبراهيم العيوطي - يشركة سالمة للتامين التعاون -2

 محمد هاني السيد إبراهيم العيوطي - التعاونيالشركة الخليجية للتأمين  -3

 محمد هاني السيد إبراهيم العيوطي - الشركة الوطنية للبناء والتسويق -4

 محمد هاني السيد إبراهيم العيوطي - شركة بيت ا تحاد المالي -5

 سيد إبراهيم العيوطيمحمد هاني ال - مجموعة الدخيل المالية -6

 عبدهللا أحمد سالم بالعمش - شركة باعظيم التجارية -7
 

 

 

 

 التعليم المهني المستمر -8

بماا يضامن تسع  إدارة الشركة وتحرص عل  حصول الموظفين الفنيين بالشركة عل  قدر كافي من التعليم المساتمر 

وياتم ذلاع عان األحاداث األخارى ذات العالقاة، استمرار تحديث معلوماتھم ومواكبة التطورات المھنية واالقتصاادية و

 طريق:

 حضور الموظفين الفنيين بالشركة لعدد من الدورات التدريبية التي تعقدها الھيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. -

حضااور المااوظفين الفنيااين بالشااركة لعاادد ماان الاادورات التدريبيااة التااي تعقاادها الشااركة والتااي تقاادم عاان طريااق فنيااين  -

 صين من ذو  الكفاءة العاملين بالشركة أو باالستعانة ببعض الكفاءات من خارج الشركة.متخص

حضور الموظفين الفنيين بالشركة لعدد من الندوات وورش العمل ذات العالقة بالمھنة والتي تعقدها الجھات المختصة  -

 .خ.... المتل الررف التجارية أو الوزارات والھيئات 

 بالشركة بعض الدورات التدريبية التي تعقد عل  مستوى شبكة المكاتب "مور العالمية". حضور الموظفين الفنيين -

كما يلتازم الماوظفين الفنياين بالشاركة والحاصالين علا  عضاويات أو زمااالت مھنياة بالوفااء بمتطلباات بارامج التعلايم  -

 .لتلع الجھات المھني المستمر
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 نيين للدورات التالية:م تم حضور منسوبي المكتب من الف2019خالل عام  -

 النشاط
رسمي / غير 

 رسمي

داخلية / 

 خارجية
 مكان التنفيذ الجهة المنظمة

معايير المحاسبة الدولية 

الجزء  –المستوى الخامس 

 األول

 جية SOCPA خارجية رسم 

معايير المحاسبة الدولية 

الجزء  –المستوى الخامس 

 الثاني

 جية SOCPA خارجية رسم 

يير المحاسبة تغطية ألهم معا

 والمراجعة الدولية
 يب  MOORE DUBAI خارجية رسم 

حاالت عملية ودراسة تطبيقية 

للمعايير الدولية إلعداد التقارير 

 16و 15و 9المالية أرقام 

 مكت  إبراهيم اخطاب  خارجية رسم 

 جيةوالرياضوالخبرو

االحساءومكة المكرمة 

 والميينة المنورةو

يل مكافحة غسل األموال وتمو

 اإلرهاب
 مركز نهج القاية خارجية رسم 

تطبيقات في معايير المراجعة 

 الدولية
 شركة السيي الويوط  ياخلية رسم 

 - - خارجية غير رسم  قراءة عامة

 

للشااركاء ساااعة  391ساااعة منھااا  1.238م عاادد 2019خااالل عااام  ساااعات التعلاايم المھنااي المسااتمرإجمااالي بلاا   -

 .بالشركة دراء المراجعةوالمدراء التنفيذيين وم



 

  14 من 14 صفحة 
 

 

 ساعات العمل لعمالء المكتب من المنشآت الخاضعة إلشراف الهيئة -9

 

فيما يلي بإجمالي عدد ساعات العمل لعمليات المراجعة للمنشآت الخاضعة إلشراف الھيئة ونسبة المنفذ منھا  -

 :م٢٠١٩ ديسمبر 31 في المنتھية بواسطة الشركاء بالشركة خالل السنة

 

 الشركاء ساعات نسبة ملالع ساعات

2.932 %5 

 

 

 :م٢٠١٩ ديسمبر 31 في المنتهية المعلومات المالية للسنة  -10

 

 ارةللم يد من المعلومات يرجي  ي

 /https://elayouty-cpas.com موقع شركة السيد العيوطي وشركاه
 

 /https://www.moore-global.com موقع شركة مور العالمية
 

 @ayoutyMooreEl في تويتر هحساب شركة العيوطي وشركا
 

 

 اإليرادات )باللاير( المعلومات المالية م

 44,334,767 الشركة إيرادات إجمالي 1
 1,278,000 إجمالي إيرادات الشركة من عمليات المراجعة للمنشآت الخاضعة إلشراف الھيئة 2
لي إيرادات الشركة من العمليات إجما 3

األخرى للمنشآت الخاضعة إلشراف 
 الھيئة

التي نفذت لھا شركة المحاسبة المساجلة عملياات 
 المراجعة

42,000 

التي لم تنفذ لھا شركة المحاسبة المسجلة عمليات 
 المراجعة

- 

 33.049.867 ف الھيئةإجمالي إيرادات الشركة من عمليات المراجعة لرير المنشآت الخاضعة إلشرا 4
إجمااالي إياارادات الشااركة ماان العمليااات  5

األخاااااارى لرياااااار المنشااااااآت الخاضااااااعة 
 إلشراف الھيئة

التي نفذت لھا شركة المحاسبة المساجلة عملياات 
 المراجعة

9.265.972 

التي لم تنفذ لھا شركة المحاسبة المسجلة عمليات 
 المراجعة

698.928 

https://elayouty-cpas.com/
https://elayouty-cpas.com/
https://twitter.com/MooreElayouty
https://twitter.com/MooreElayouty

