ترخيص رقم 628

مكتب إبراهيم السيد
محاسبون ومراجعون قانونيون
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نبـذة عـن املكـتـب

مقـدمـــة :
❖

❖

❖
❖

تأسس مكتب إبراهيم السيد (محاسبون ومراجعون قانونيون) بترخيص مهني رقم  628صادر من الهيئة السعودية للمحاسببين الابانونيين
لمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة ،ولتاديم االستشبارا الماليبة وااداريبة والزكويبة والربريبية وفابا لاوادبد سبلوآ وبداب المهنبة فبي
المملكة العربية السعودية .
يتميز فريق العمل بالمكتب بدرايتهم الواسعة بالنواحي المحاسبية والمالية والزكوية واالستشارية المختلفة بالمملكة العربية السبعودية ومبا
تاتريه األنظمة السعودية من لوائح وإجراءا ومعبايير ،ويتبو تلبآ الدرايبة المتابعبة المسبتمر لكبل جديبد فيمبا يتعلبق بتلبآ النبواحي
باارافة الى التدريب المستمر والمتواصل لفريق العمل للوقوف دائما دلى كل ما هو حديث وجديد في دالم المحاسبة والمراجعة .
المكتب مؤهل بكوادر دالية المستوى لديها خبر ودلى مستوى دال مبن المهنيبة ،ولبدى المكتبب الابدر دلبى التعامبل وتابديم الخبدما
المهنية باللغتين العربية واالنجليزية .
معتمدون لدى هيئة الخبراء في المحكمة العامة بجد  -معتمدون لدى وكالة التصنيف بهيئة المااولين .

عنوان المكتب :
• فرع ج ـ ـ ـ ـ ـدة :
• فرع املدينة املنورة :
• فرع الـريــاض :

➢ مبنى العجالن  ،الدور الثاني – مكتب رقم  – 4طريق املدينة  ،مقابل كبري املربع ➢ هاتف 012 662 1222 :
➢ ص.ب  – 122588جدة  – 21332اململكة العربية السعودية ➢ رقم السجل التجاري 4030311597 :
➢ طريق امللك عبدهللا – بجوار سوق النور

➢ رقم السجل التجاري 4650217657 :

➢ شارع األمير فيصل بن تركي – بجوار شركة الكهرباء

➢ رقم السجل التجاري 1010625215 :

 -جوال المدير العام 0551935114 :

 إيميل ibrahim@alsayedcpa.com :2

 -رقم الترخيص 628 :

خـدمـاتـنــا
نجتهد دائما دلى تنوع خدماتنا لتتوافق مع احتياجا دمالئنا مع إدطاء العناية الكاملة لكل التفاصيل مهما كان صغير و تتمثل خدماتنا في:
• مراجعة الحسابات وتدقيق القوائم المالية
مراجعة الحسابا تتم وفق برامج محدد لكل نشاط  ،وإننا نسعى جاهدين دند إدداد برنامج المراجعة أن يستوفي أهم النااط الفنية للوصول
للانادة التامة بإصدار التارير المناسب حول ددالة الاوائم المالية .
• اإلستشارات في التقارير المحاسبية القضائية والخاصة
ناوم بتاديم التاارير المحاسبية للجها الارائية  ،وبااجتماع مع طرفي النزاع اصدار تارير محاسبي  ،ومعتمدون لدى المحكمة العامة بجد .
• اإلستشارات في الزكاة والضريبة
-

الزكاة وضريبة الدخل

قيام المكتب بمراجعة الهيئة العامة للزكا والدخل نيابة دن الشركة أو المؤسسة والرد دلى أية استفسارا  .وحرور لجان اادتراض دلى
الربط الزكوي أو الرريبي نيابة دن الشركة أو المؤسسة وإبداء الرأي حيال ااستفسارا التي ترد إليها بما يخدم المؤسسة أو الشبركة ومبا
ال يتعارض مع األنظمة .
-

ضريبة القيمة المضافة

ناوم بتاديم كافة ااستشارا الرريبية التي تسادد الشركا و المؤسسا دلى ااستمرار بشكل أفرل وبخاصة في المراحل األولى لبدء
النشاط و نسادد هذه الشركا دلى التخطيط الرريبي و الفهم الكامل لكل أنواع الررائب داخل المملكة أو خارجها .
و كذلآ تطبيق رريبة الايمة المرافة للمنشآ و إدداد ااقرارا الرريبية .
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• أعمال التصفية وتأسيس الشركات
• دراسات الجدوى (اإلقتصادية  ،المالية  ،اإلدارية)
• هيكلة وإعادة هيكلة الشركات
• إعداد الموازنات التقديرية
• إعداد الدورة المستندية
• تقييم األداء المهني لإلدارة المالية
• اإلستشارات القضائية
• باإلضافة إلى أعمال اإلستشارات المالية األخرى .

فـريــق العمـل
➢ إبراهيم السيد

المدير العام  -زميل الهيئة السعودية للمحاسبين الاانونيين  -معتمد كخبير محاسبي لدى المحكمة العامة بجد  ،مستشار زكا ورريبة معتمد ،

ولديه خبر في مكاتب المحاسبة الدولية والمحلية  ،ودمل لدى الهيئة العامة للزكا والدخل ساباا .
➢ باإلضافة لمديري مراجعة  ،وعدد من الموظفين الفنيين واإلداريين لدى المكتب  ،لديهم خبرة واسعة في المجال المحاسبي
واإلستشارات القضائية المحاسبية .
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عـمــالؤنــــا
▪ بعض القطاعات المتواجد بها عمالؤنا :
❖ القطاع الصناعي
-

شركة مصانع شامي  -مصنع افاق األساسيا للعوازل ااسفلتية  -شركة توتال السعودية للمنتجا البترولية المحدود  -شركة مصنع النملة المحدود  -شركة ريتا لتكرير الزيو  -مصنع أحمد
دمر باشان للصنادة  -شركة رمز الصنادا المعدنية  -مصنع الوسائل الراقية  -شركة القوى المحترفة  -شركة بيت الكيمياء التجارية  -شركة األلواح المفردة التجارية  -مؤسسة خبير العطور للتجارة
شركة دلتا السعودية للمنتجات االسمنتية – مصنع تترا للسجاد وأقمشة المفروشات .

-

شركة خليج الخرسانة المحدود  -شركة أسطور التطوير للمااوال  -شركة الرؤى السعودية للمااوال  -شركة سرتة المتحد للمااوال  -مؤسسة سلمان سالم بن الدن التجارية  -مؤسسة حاتم
مسفر الزحامي للمااوال العامة  -مؤسسة بناؤون العالمية للمااوال  -شركة أحمد صالح الدين العبد وشركاه للمااوال  -شركة بن يوسف العاارية  -شركة رسيل العاارية  -شركة سمير الجبالي
ودبدالسميع االتربي المحدود  -شركة العروب الذهبية الاابرة المحدود  -مكتب صقر مهندسون واستشاريون  -شركة كوادر العالمية للصيانة والتشغيل  -شركة حجر التل المحدودة  -شركة أوطان
المشاريع للمقاوالت  -المؤسسة التعميرية للمقاوالت  -شركة منازل الديرة للمقاوالت  -شركة الشبكة األساسية للتجارة والمقاوالت  -شركة ناهي للمقاوالت – شركة بيت كمدة .

-

شركة ديادا دناية ودال الطبية  -مؤسسة مستوصف مستشارآ الطبي  -شركة الهاشمي للسياحة والسفر  -شركة الخير المكية لخدما حجا الداخل المحدود  -شركة توفيق جوهرجي
للحراسا األمنية  -مؤسسة اتق للخدما والتسويق  -شركة الملتقى كريم إلدارة الفنادق والمنتجعات السياحية  -شركة لمسة العافية الطبية .

-

الشركة المتادمة لخدما الطاقة والتانية المحدود  -شركة طاقة الشمال  -شركة الرسيا التجارية  -شركة مركز احترافية التدريب  -شركة معبر الوصول للخدما التجارية  -شركة بي المستلزما
والخدما  -شركة نجمة الهزاز التجارية  -شركة نبدا التجارية  -شركة مورينا للتطوير واالستثمار  -شركة التآزر الدولية  -شركة الشدادي ألنظمة الحاسب اآللي  -شركة ماوان الرياض  -مؤسسة
ركن االلكترون  -مؤسسة الجنادرية التجارية  -شركة بانوراما العصرية  -شركة وادي معاد لتانية المعلوما  -شركة دار المنافع المحدود  -شركة شروق الكيان المحدود  -شركة المكتب المؤثث
التجارية  -المؤسسة الذكية الدولية  -شركة توارع العالمية  -شركة ابهار الشرق المحدود  -مؤسسة قوافل الخيل  -شركة رحاب العز الاابرة  -مؤسسة وجيه دبدالرحمن معلم  -شركة دولمن -
شركة شمائل المتحد للتطوير المحدود  -شركة البوابا المتحد المحدود  -شركة قطوف الربيع المحدود  -شركة االندلس لالستثمارا التجارية  -شركة أسود اابداع  -شركة أهمية المحدود -
شركة بي التشغيل للصيانة  -مؤسسة فهد مصلح معيوض الجميعي للصرافة مؤسسة ردد مصلح الجميعي للصرافة  -شركة مصلح معيوض الجميعي للصرافة  -مؤسسة دمر سالم باجابر للصرافة -
مؤسسة سعيد احمد سعيد بافيل للصرافة  -شركة دادل شايخ الحارثي وشريكه للصرافة  -مؤسسة دبدهللا دمر العامودي للصرافة  -شركة أبناء محمد سعيد بن حسن ملطاني للصرافة  -مؤسسة حسام
سعد الحارثي للصرافة  -مؤسسة محمد دمر سنان للصرافة  -شركة محمد حسن بيطار وأوالده للصرافة الترامنية  -مؤسسة فيصل دبدالعزيز محمد كعكي للصرافة  -مؤسسة دبدالرحمن محمد
بازيد للصرافة  -شركة المنار الثاافية المحدود .

-

شركة مطادم شامي  -شركة مطادم أبو شار  -شركة مطادم قدور  -مكتب إنجاز جد األولى للخدما االستشارية الغذائية  -وقف مزارع دبد العزيز الطيار  -مطادم الطها المحترفون للوجبا
السريعة  -شركة انترناشيونال فود ريسورسز  -شركة األغذية النودية المحدود  -شركة دار الليالي الغذائية – شركة اتكال اادمار التجارية .

❖ قطاع املقاوالت

❖ القطاع الصحي و السياحة والفنادق
❖ القطاع اخلدمي

❖ القطاع الغذائي

وغيرها من الشركات والمؤسسات األخرى .
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