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مقفلةشركة مساهمة سعودية –الغذائية شركة مصنع فش فاش للمواد / المحترمين السادة 

المملكة العربية السعودية –الرياض 

م2022ديسمبر 31خدمات مراجعة القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في : الموضوع

السيد الفاضل، 

د الغذائياة مصنع فش فااش للماوالشركة الحسابات يسرنا أن نقدم هذا العرض المتضمن تقديم خدمات مراجعة 

ق تطلعااتكم وذلا  عليه، فإننا على يقين بأننا سنتمكن من تقاديم خادماتنا باأعلى معاايير الجاودة والكفااقة وتحقيا

. ناز في السوق المحلي والقدرات والخبرات العالية التي يتميز بها موظفيبسبب تواجدنا المتمي

يتعلااق حياان نساارد فااي هااذا العاارض قاادراتنا علااى تقااديم الخاادمات المهنيااة بجااودة عاليااة، وزيااادة  قااتكم فيمااا

. باختياركم لمنشأتنا

ش فااش مصانع فاشاركة ماع نشكركم على إتاحة الفرصة لنا لتقاديم هاذا العارض، ونتشارل بالعمال والتعااون 

.للمواد الغذائية 

. أي وقت فيما يخص هذا العرضونسعد للرد على استفساراتكم واسئلتكم في

مع فائق التقدير واالحترام، 

السيد العيوطي وشركاهعن 

الفداغيعبدهللا / الشري  

شركة عضو مستقلة في شبكة مور العالمية المحدودة  2
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من نحن 

مرخصةمهنيةشركةهي"(المنشأة"نحن،)"وشركاهالعيوطيالسيد

فيالرئيسيومقرها١٩٥٤عاممنذوالمراجعةالمحاسبةخدماتلممارسة

190600رقمتسجيلبموجبالماليةالسوقهيئةلديومسجلة.جدة

منلهممرخصشركاق النشركتناويدير2019/7/22فيالمؤرخ

:التاليالنحوعلىوهمالسعوديةالعربيةبالمملكةالمختصةالجهات

(211)رقمترخيصالعيوطيمحمد/األستاذ

(345)رقمترخيصبالعمشهللاعبد/األستاذ
(706)رقمترخيصالفداغيهللاعبد/األستاذ

ستشاريين في تعتبر شركتنا من ضمن أكبر شركات المحاسبين القانونيين واال

المملكاة المملكة العربية السعودية وتمارس أعمالها عبر المادن الرئيساية فاي

. ولها فروع أخرى في دول مجلس التعاون الخليجي 

الجودة كان االلتزام المبكر بالسوق السعودي بجانب تركيزنا ال ابت علىهذا 

أسااااس خبراتناااا المتراكماااة، مماااا انعكاااس فاااي تعياااين العدياااد مااان الشاااركات

.السعودية لناالمملكة العربية المرموقة في 

ضع جيد إن المزيج الراسخ من الخبرة الدولية والمعرفة المحلية يجعلنا في و

االقتصاد لخدمة الشركات في السوق السعودي التي تتطلع إلى االنضمام إلى

. يةالعالمي وكذل  الشركات الدولية التي تسعى لدخول السوق السعود

، ١٩٩٨شااركة عضااو مسااتقل فااي شاابكة مااور العالميااة المحاادودة منااذ نحاان 

ستوى والذى يعتبر واحد من أكبر عشرة شركات محاسبة واستشارات على م

شااركة عضااوا 624العااالم خااارا نطاااق األربعااة الكبااار ، ويضاام أك اار ماان 

.بلداً حول العالم 101ومكاتب ومراسلين في 

حقائق أساسية

السيد العيوطي وشركاه 
محاسبون ومراجعون قانونيون 

1954

سنة التأسيس 

6

مكاتب

+170

موظف
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وعود

جادة

االستشارات  القضايا والتصفيات الزكاة والضرائب  المراجعة والتدقيق

المراجعة الداخلية تصفية الشركات والتركات االمتثال الزكوي 

والضريبي

مراجعة  القوائم 

المالية 

االلتزام بالفحص 

المحدود

الحراسات القضائية االمتثال لضريبة القيمة 

المضافة والضريبة 

االنتقائية

الفحص المحدود

استشارات المعايير 

الدولية إلعداد التقارير 

المالية 

دراسة الخالفات المالية 

وإصدار التقارير المهنية 
عنها

االستشارات الزكوية 

والضريبة

مراجعة ذات غرض 

خاص

ات التمثيل الضريبي للشرك

غير المقيمة

ةمسك الدفاتر المحاسبي إجراءات اإلفالس وإعادة 
التنظيم المالي

تسعير المعامالت المالية اإلجراءات المتفق 

عليها 

االعتراضات واالستئناف 

لحل المنازعات الزكوية 

والضريبية

خدماتنا  المهنية
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الهدل من نحن نقوم بتقديم مجموعة من الخدمات المتكاملة لمساعدتكم على تحقيق النمو وحماية  رواتكم ، و"

"تل  الخدمات التي نقدمها هي إضافة قيمة حقيقية لعمالئنا



دولة١١٠أكثر من 

شركة٢٦٠أكثر من 

شركات على مستوى العالم١٠مصنفة من أفضل 

مكتب ٦٠٠أكثر من 

مليار دوالر ٣.١إيراداتها تبلغ 

عن شبكة مور

نساعد  لتحقيق أهداف  العالمية،

طلاب رؤياة ومروناة عليه، فإن النجاا  يت. تستمر التغيرات بشكل سريع في األسواق الدولية في يوماً بعد يوم"

" فهدفنا ال يكمن في تغيير العميل، بل وازدهاره منها. ودعم من المتخصصين

ن هاادفنا فااي مااور هااو مساااعدة عمالؤنااا، وموظفينااا علااى االزدهااار، بمااا يتوافااق مااع المجتمعااات التااي يعيشااو

٢٦٠موظال عبار أك ار مان ٣٠.٠٠٠نحن عائلة محاسبية واستشارية عالمية تضم أك ار مان . ويعملون فيها

دما تعمل عن. دولة ، يتوحدون ويتعاونون لرعاية احتياجات  المحلية، والوطنية، والدولية١١٠شركة مستقلة و 

لتفاني أن  ستعمل مع األشخاص الذين يهتمون بشدة بنجاح  ولديهم الدافع وامع شركات مور، علي  أن تدر 

. دياد مان الشاركاتساتتمتع بإمكانياة أكبار للوصاول إلاى الخبارة العلياا مقارناة بالع. لتحقيق النتائج لا  ولعملا 

راراتا  سنكون هنا من أجل  متى احتجت إلينا لمساعدت  في االطالع على متاهة المعلومات، وإرشااد  فاي ق

.وللتأكد من االستفادة من كل فرصة لمساعدت  على االزدهار في عالم متغير

نفوذ وقوة 

عائلتنا العالمية 

موظف ٣٠.٠٠٠أكثر من 
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أهداف الشركاءIخبراء مختصين Iاستقاللية الشركة Iالنهج الذي يقوده الشريك 

منهجية المراجعة لدى مور العالمية 

خطاب إدارة 

المراجعة 

تطوير إجراقات 

المراجعة 

دراسة مخاطر االحتيال 

فهم طبيعة نشاط العميل
مراجعة تصميم أنظمة 

تقنية المعلومات 

تحديد المخاطر 

تقرير مدقق الحسابات 

المستقل 

أداق اختبار الضوابط  التصدي للمخاطر 

المحددة 
نفذ إجراقات التخطيط 

األولي

إجراقات المراجعة 

الموضوعية 

اجمع األدلة 

منهج وأسلوب العمل 

ق معايير قامت مور بتصميم المنهجية الدولية لمراجعة الحسابات بطريقة تالئم السوق السعودي، وذل  وف

ونظراً لطبيعة (. SOCPA)والمحاسبين للمراجعين السعودية لهيئة اوالتي تتبناها ( ISAs)المراجعة الدولية 

.  واختصاص بعض القطاعات، فقد قمنا بتطوير منهجية مركزة لتنفيذ خدمات المراجعة

تقييم المخاطر

واالستجابة

تنفيذ

المراجعة
التقرير

واالستنتاج
التخطيط

السيد العيوطي وشركاه 
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األتعاب ونطاق العمل

زامناا باإدارة نحن شركائ  في النجا ، لذا فأنت تستحق أن تحصل على الخدمات بأعلى معايير الجاودة ماع الت

هااي اب عليااه، نتصااور بااأن تكااون إجمااالي األتعاا. التكاااليل بشااكل فعااال والحصااول علااى القيمااة مقاباال المااال

م تقديمها، كأتعاب تتناسب مع مستوى الخدمات التي يت( لاير سعوديألل وعشرون مئتان )لاير 220,000

: كالتالي

-:من ممارستنا أن تكون فوترة الدفعات وفقاً لما يلي . 1

عند البدق بالمراجعة% 50•

تسليم مسودة القوائم المالية عند % 50•

لاير سعودي البيان 

165,000 م 2022ديسمبر 31مراجعة القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 

40,000 م 2022يونيو 30التقارير المالية للفترة المنتهية في فحص 

15,000 م 2022ديسمبر 31للسنة المالية المنتهية في متابعة الزكاة 

220,000 اإلجمالي

السيد العيوطي وشركاه 
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النتائج المستهدفة 

مصنع فش فاش للمواد الغذائية تقرير المدقق المستقل للقوائم المالية لشركة

اطر المصااحبة يمكن نشوق مصاريل إضافية نظراً واعتماداً على تعقيد العملية، والوقت المستهل ، والمخا. 2

. لها، على أن يتم االتفاق مسبقاُ قبل البدق بأي مهمة

. سيكون مكان المراجعة الميداني في مدينة الرياض. 3

.المضافةأتعابنا ضريبة القيمة ال تشمل .4



األتعاب ونطاق العمل، تتمه

االلتزام الزمني لكل 

ساعة/ فترة 

العدد فريق العمل

31 1 الشري  المسؤول عن االرتباط

63 1 الشري  المسؤول عن المراجعة

94 1 تنفيذيمدير 

125 1 مدير االرتباط

315 2-3 مراجعين 

628 اإلجمالي 

السيد العيوطي وشركاه 
محاسبون ومراجعون قانونيون 

9

اللتزام ألداق هذه وفقا لتفهمنا المبدئي لمستوى عمليات الشركة، فإننا نقدر ساعات العمل التالية كحد أدنى من ا

:المهمة كما يلي 

نحننن ننندرك أن القيمننة

مقابننننل المننننال تعتبننننر 

شننرط  أساسنني لكافننة

النفقننننننننات الخاصننننننننة 

واألتعننناب -باألعمنننال 

المهنينننننننننننة ليسنننننننننننت 

استثناء
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فريق العمل

بالعمشعبدهللاالسيد 

الشري  المسؤول عن االرتباط 

السيد عبدهللا الفداغي

المسؤول عن المراجعةالشري 

السيد عمرو محمود

االرتباط رئيسيمدير

السهيليالسيد وائل

االرتباطمدير

السيد علي زين 

مدير الزكاة والضرائب

من كبار المدققين  3-2يتكون فريق المراجعة من 

النزاهة

بناء

العالقات 

الشراكة

الفطنة

العملية

السيد العيوطي وشركاه 
محاسبون ومراجعون قانونيون 

قيادة مور

للتدقيق
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السيرة الذاتية لفريق العمل

السيد العيوطي وشركاه 
محاسبون ومراجعون قانونيون 

SOCPA-االرتباط الشريك المسؤول عن –عبدهللا بالعمش 

. نقاادمهاساايتولى مسااؤولية جميااع الخاادمات التااي. الشااري  الااذي ساايكون لديااه المسااؤولية الشاااملة  دارة العالقااة مااع العمياال

يير المراجعاة ، معاعبد هللا رئيس لجنة. وستساعد خبرته العميل على مواجهة تحديات وفرص األعمال الحدي ة غير المسبوقة

/ يتمتااع بخباارة كبياارة فااي المراجعااة واالستشااارات والزكاااة . (141047)رقاام أفااالسكمااا أنااه حاصاال علااى تاارخيص أمااين 

مين، التااأ/ خبرتااه فااي قطاعااات متنوعااة ، ال ساايما البناااق، والتصاانيع، والخاادمات المصاارفية . عاًمااا٢٥الضاارائب تزيااد عاان 

.واألعمال العائلية، وقطاعات الضيافة، والرعاية الصحية

CMA-االرتباطمدير –وائل السهيلي 

المعاييريفشهادةعلىوحاصلالعربيةمصربجمهوريةمعتمدقانونىمحاسب(محاسبةشعبة)تجارةبكالوريوس
والتجاريةوالصناعيةمساهمةالشركاتمراجعةمجالفىطويلةخبرةولديهCERT.IFRSللمحاسبةالدولية

فريقأداءعلىاإلشرافعنمسئواليكونوسوف.الحكوميةوشبهالحكوميةوالهيئاتوالفنادقوالمطاعموالسياحية

.والشركةالشركةوإدارةالفريقبينواإلتصاالتالمراجعةبإجراءاتيتعلقفيماالعمل

التواصل I العناية I الشغل I التمكين 11

MSc-والضرائب مدير الزكاة –علي زين 

ير من الشركات علي هو مدير للضرائب والزكاة ويشار  بنشاط في تقديم االلتزام الضريبي وخدمات الزكاة لعدد كب

عاًمااااا فااااي ١٧ولديااااه خباااارة تزيااااد عاااان . العاملااااة فااااي مختلاااال الصااااناعات فااااي المملكااااة العربيااااة السااااعودية

لحالياة ماديراً بصافته ا. علي حاصل علاى ماجساتير فاي المحاسابة المالياة. والضريبيةالزكويةاالستشارات مجاالت 

ع شاركة قبال العمال ما. لخدمات الزكااة والضارائب ، فإناه يهاتم بجمياع األماور المتعلقاة بالزكااة والضارائب للعماالق

ة القيماة كان يعمال مفاتش ضارائب فاي دياوان الضارائب فاي الساودان و مادقق حساابات فاي دائارة ضاريبالعيوطي

.المضافة في السودان

ESSA-رئيسي مدير االرتباط –عمرو محمود 

اسبينالمحجمعيةوعضوالعربيةمصربجمهوريةمعتمدقانونيومحاسب،(محاسبةشعبة)تجارةبكالوريوس
الشركاتمراجعةمجالفيسنة20عنتزيدخبرةولديهوالمراجعةالمحاسبةفيودبلومالمصريةوالمراجعين

كونيوسوف.الحكوميةوشبهالحكوميةوالهيئاتوالفنادقوالمطاعموالسياحيةوالتجاريةوالصناعيةمساهمة

الشركةإدارةوالفريقبينواالتصاالتالمراجعةبإجراءاتيتعلقفيماالعملفريقأداءعلىاإلشرافعنمسئوال

.والشركة

SOCPA-الشريك المسؤول عن المراجعة–الفداغيعبدهللا 

صايلية، كماا أن الشري  الذي سيكون المسؤول عن المراجعة، سول تساهم خبرته في إدارة فريق العمل وتنفيذ ا جراقات التف

ار لاادى الهيئااة عباادهللا حاصاال علااى بكااالوريوس امتياااز فااي المحاساابة، والزمالااة السااعودية للمحاساابين القااانونيين، وهااو مستشاا

دهللا خبارة واساعة السعودية للمراجعين والمحاسبين، با ضافة الى ان عبدهللا عضو في عدد من اللجان االستشاارية، يمتلا  عبا

مقاادمي خاادمات فااي قطاعااات مختلفااة بمااا فااي ذلاا  المقاااوالت والتصاانيع والتجااارة والنقاال والتعلاايم والمستشاافيات والفنااادق و

.االستشارات والمنشآت الغير هادفة للربح



لاى هدفنا هو تعزيز عالقات عمال و يقاة ماع عمالئناا حتاى نكاون ع

علاى أن دراية دائمة بالمتغيرات والتطورات وبالتالي نكون قاادرين

ت نكاااون ساااباقين فاااي تقاااديم الااادعم والمشاااورة المناسااابة فاااي الوقااا

.المناسب

بعض عمالؤنا 
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..بعض عمالؤنا، يتبع 
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إتصاالا أكثر



الشروط واألحكام 

فااذة لهااذه تخضااع جميااع األعمااال المن. تنطبااق شااروط العماال التاليااة علااى االرتباطااات التااي تقبلهااا الشااركة

.الشروط باست ناق ما يُتفق عليه صراحةً وخّطياً 

مسؤولياتنا

محاسبين القانونيين سنجري مراجعاتنا وتدقيقنا وفقًا لمعايير المراجعة الدولية كما أقرتها الهيئة السعودية لل

علاى تأكياد تتطلب هذه المعايير أن نقاوم بتخطايط وإجاراق المراجعاة للحصاول. والقوانين التجارية للمملكة

بااري يشامل المراجعاة الفحاص علاى أسااس اخت. معقول بأن البيانات المالية خالية مان األخطااق الجوهرياة

ادئ المحاسابية كماا يتضامن تقيايم المبا. لألدلة التي تدعم المبالغ واالفصاحات المدرجة فاي البياناات المالياة

.المستخدمة والتقديرات التي أجرتها ا دارة، وكذل  تقييم العرض العام للبيانات المالية

، ولكاان ال ينبغااي االعتماااد علااى تاادقيقنا الكتشااال جميااع االخااتالالت أو المخالفااات األخاارى التااي حااد ت

. لحااالتاكتشافاتهم لها إن وجدت ، قد ينتج عنها اختبارات المراجعة التاي نجريهاا وسانبلغ عان م ال هاذه ا

لى نقاط الضعل با ضافة إلى تقريرنا عن البيانات المالية ، نتوقع أن نزود ا دارة بتقرير يسلط الضوق ع

.المادية في أنظمة المحاسبة والرقابة التي نلفت انتباهنا إليها في الوقت المناسب

المضاي فاي في حين أن تقاريرنا ونصائحنا قد تكون عامالً يجب أخذه في االعتبار عناد اتخااذ قارار بشاأن

. مسار عمل معين، كما تظل ا دارة مسؤولة عن أي قرارات تجارية تتخذها

ن الكياان ولايس إن الشركة وكذل  جميع الموظفين المهنيين المعيناين للتادقيق والمراجعاة مساتقلين تماًماا عا

.لديهم أي عالقة عمل

: تختص الشركة بما يلي

اللغااة التسااجيل السااليم للمعااامالت، والحفاااظ علااى األصااول ودفاااتر األسااتاذ العامااة، ومياازان المراجعااة ب-

. العربية، وإعداد البيانات المالية

طر ساتكون مسائوليت  وحاد  إدارة المخاا. افعل كال ماا فاي وساع  للمسااهمة فاي إدارة مخااطر االرتبااط-

. المنسااااااوبة إلااااااى عواماااااال خااااااارا نطاااااااق المهمااااااة أو خارجااااااة عاااااان الساااااايطرة المعقولااااااة للشااااااركة

.التنفيذ والحفاظ على الضوابط لمنع وكشل عمليات االحتيال-

.تقديم تأكيد مكتوب بشأن ا قرارات المقدمة إلينا فيما يتعلق بالمراجعة-

حقوق الملكية الفكرية

كتنا قبال أو نحتفظ بجميع حقوق الطبع والنشر وحقوق الملكياة الفكرياة األخارى فاي كال شايق طورتاه شار

. أ ناااااااااق االرتباااااااااط بمااااااااا فااااااااي ذلاااااااا  األنظمااااااااة، والمنهجيااااااااات، والباااااااارامج، والمعرفااااااااة الفنيااااااااة

رير، أو النصاائح نحتفظ أيًضا بجميع حقوق الطبع والنشر وحقوق الملكية الفكرياة األخارى فاي جمياع التقاا

دام هاذه المكتوبة، أو المواد األخرى التي نقدمها لا  علاى الارغم مان أنا  ساتتمتع باالحق الكامال فاي اساتخ

إذنااً إذا كنت ترغاب فاي االساتفادة مان هاذه الماواد خاارا مؤسسات  فسايتطلب ذلا . المواد داخل مؤسست 

.مسبق منا
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مكتب جدة

شارع الوطن العربي حي الحمراق٥٨

 3478-669 12 966+: هاتل

2432-660 12 966+: فاكس

Jeddah@elayouty.com

مكتب الرياض

١٢٢مركز ا بداع التجاري 

شارع األمير فيصل بن تركي حي المربع

 1811-408 11 966+: هاتل

1836-408 11 966+: فاكس

Riyadh@elayouty.com

مكتب الخبر 

البندريةحي طريق الخبر الدمام السريع ، 

 2193-882 13 966+: هاتل

1973-882 13 966+: فاكس

Alkhobar@elayouty.com

ا أي شاخص نعتقد أن المعلومات الواردة في هذه الو يقة صحيحة عند طباعتها، ولكن ال يمكننا قبول أي مسؤولية عان أي خساارة يتعارض لها

شابكة ماور ( ٢٠١٩سابتمبر )السيد العياوطي وشاركاه © طبع ونشر بواسطة . نتيجة لعمل أو االمتناع عن اتخاذ إجراق نتيجة ألي عنصر هنا

ه الخادمات فقاط يُقدم هذ. العالمية المحدودة هي شركة تأسست وفقًا لقوانين إنجلترا، وال تقدم أي خدمات تدقيق أو خدمات مهنية أخرى للعمالق

يها تُعد شبكة مور والشركات األعضاق ف. في المناطق الجغرافية الخاصة بكل منهااألعضاق والشركات المراسلة لشبكة مور العالمية المحدودة

المشاريع المشتركة هذه الكيانات ليست في عالقة الشركة األم أو الشركات التابعة أو الشركاق أو. كيانات منفصلة ومختلفة من الناحية القانونية

فعلية، )أي سلطة ال تمل  أي شركة عضو في شبكة مور العالمية المحدودة. أو الوكالق وال يجوز تفسير أي شيق على أنه يضع في هذا المقام

ركة  لزام أو ربط شبكة مور العالمية المحدودة أو أي عضو آخر من شبكة مور العالمية المحدودة أو ش( أو ظاهرية، أو ضمنية، أو غير ذل 

.٢٠١٩سبتمبر . مراسلة بأي طريقة كانت

اكتشف مواقعنا

السيد العيوطي وشركاه 
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مكتب المدينة

، مركز حكيم ، شارع سعد بن خي امه١٠٣مكتب 

 2577-849 14 966+: هاتل

  3188-849 14 966+: فاكس

Madinah@elayouty.com

مكتب مكة 

، مركز الشريل يحيى برا تايم، ٥مكتب 

الطريق الدائري ال الن 

2664-556 12 966+: هاتل

 3188-849 14 966+: فاكس

Makkah@elayouty.com

مكتب الهفوف

برا الملحم شارع ال ريات ٤٠٤

 7381-582 13 966+: هاتل

8641-582 13 966+: فاكس

Alahsa@elayouty.com

www.elayouty.com

info@elayouty.com
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