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من نحن
الشركات من  قانونيون  ومراجعون  محاسبون  والزيلعي  العزق  شركة   تعتبر 
 المهنية المتخصصة في المملكة العربية السعودية. وتفتخر الشركة بتقديمها
 خدمات متنوعة في مجال المراجعة والتأكيدات والزكاة والضريبة واالستشارات،
المراجعة االمتثال،  ا�عمال،  تحول  استشارات  مثل  أخرى  لخدمات  تمتد   كما 
في الخبرة  نملك  وكذلك  وا�جراءات،  السياسات  المخاطر,  الحوكمة,   الداخية، 

                                  أنظمة تخطيط الموارد مثل
 

 نحن معروفون في سوق العمل  كمستشارين موثوق بهم ولدينا خبرة واسعة
المحلية با�نظمة  معرفتنا  إن  الحكومية.  والمراجعة  المحاسبة  مجال   في 
 والثقافة والعادات في مجاالت خبرتنا توفر لنا استمرارية ا�عمال با�ضافة إلى جذب

عمالء ومشروعات جديدة من داخل وخارج المملكة العربية السعودية

 نحن عضو مستقل في تحالف             الدولية وهي مجموعة عالمية لشركات
العمالء وتزويد  ا�عضاء  دعم  إلى  تهدف  مستقلة  أعمال  واستشارات   محاسبة 
  بمجموعة متنوعة من الحلول المهنية الشاملة والفعالة، وبوجود هذه العضوية
 فإن وجودنا يكون مرئًيا في 70 دولة مع إجمالي إيرادات سنوي  يزيد عن 1 مليار

دوالر أمريكي

بمهارات ويتمتعون  المتنوعة  الخبرات  ذوي  المهنيين  من  عالمي  فريق   لدينا 
�بقاء محدًدا  برنامًجا  ونتبع  المستمر،  المهني  التطوير  على  ونحرص   متعددة. 

فريقنا على اطالع على أحدث المستجدات المهنية
         

Oracle, SAP

IAPA

محاسبون ومراجعون قانونيون

وأنظمة أخرى
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خدماتنا
القيم، من  مجموعة  مشاركة  خالل   من 
بتوفير فريقنا  يقوم  والمعايير   المباديء 
 حلول مهنية متوافقة مع العمالء  وتقديم
عبر المهنية  خدماتنا  من  عالية   مستويات 
والضرائب والزكاة  التأكيدات   خدمات 

واالستشارات والمحاسبة القضائية

مستشاروكم إننا  نقول  بأن  فخورون   نحن 
معك المهني  فريقنا  يشترك  بهم.   الموثوق 
حلول وتوفير  احتياجاتك  لفهم  مهني   بشكل 
 مهنية تناسبك. يعمل فريقنا معك في مجموعة
الزكاة والتأكيدات،  المراجعة  مثل  الخدمات   من 
والمحاسبة ا�عمال  واستشارات   والضرائب 
منهجية خالل  من  تقديمها  يتم  التي   القضائية 
تحقيق على  تساعدك  الشركاء  بقيادة   واضحة 

طموحاتك

 

المراجعة
والتأكيدات 

ا�فالس االستشارات

الزكاة
والضرائب 

المحاسبة
القضائية 

ادارة
المخاطر 
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مجموعة
الخدمات  

التأكيدات

 إدارة
المخاطر 

مراجعة القوائم المالية
الفحص المحدود

الفحص النافي للجهالة

الزكاة وضريبة الدخل
ضريبة القيمة المضافة

تسعير المعامالت

الحوكمة
 تقييم نظام الرقابة الداخلية

تقييم المخاطر
المراجعة داخلية

المراجعة الداخلية لتقنية و أمن
المعلومات 

الخبرة المحاسبية
تصفية التركات

الحراسة القضائية
تصنيف الشركات

م المخاطر
تقيي

المراجعة و التأكيدات
شارات

ا�ست

ضائية
المحاسبة الق

الزكاة و الضرائب

ا�فالس

الزكاة
والضرائب 

السياسات وا�جراءات
التسجيل المحاسبي

الموارد البشرية و الرواتب
تخفيض التكاليف

ا�ستشارات

المحاسبة
القضائية 

 بصفتنا أمناء افالس فنحنا�فالس
نقدم الخدمات المتعلقة
 با�فالس سواء كأمناء أو  
 كخبراء و تطبيق اجراءات

ا�فالس المنصوص عليها 
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 نحن نقدم خدمات المراجعة والتأكيدات
وفق ومبتكرة  شاملة  مهنية   بحلول 
المراجعون يسعى  المهنية.   المعايير 
االفتراضات تحدي  إلى  لدينا  الخبرة   ذوو 
على بناًء  القيمة  للرؤى  العنان   وإطالق 
 فهم شامل �عمال الشركة باستخدام

أحدث برامج ومنهجيات المراجعة

الطريق هي  المراجعة  أن  فريقنا   يدرك 
المالية التقارير  الثقة في   للحفاظ على 
الجودة على  يركز  فريقنا   للشركات. 
االمتثال لضمان  واالبتكار   والشفافية 
Ìمحلي بها  المعمول  التقارير   لمعايير 

وعالميا

والمهنيين الخبراء  من  فريق   لدينا 
أعمال أداء  على  قادرون   الملتزمين، 
أنواع لجميع  الخارجية   المراجعة 

الشركات
 

تحديد في  الدعم  نقدم   كما 
من التحول  مثل  النظامية   المتطلبات 
المعايير إلى  السعودية   المعايير 

الدوليًة

الناشئة المراجعة والتأكيدات للشركات، من الشركات  العزق والزيلعي نقدم خدمات   نحن في 
أهمية أكثر  أبًدا  يكن  لم  عليها  والحفاظ  الثقة  بناء  أن  ندرك  نحن  المساهمة.  الشركات   إلى 
 وصعوبة من اÑن ، وبالتالي كوننا مراجعي حسابات مستقلين، فإننا نقوم بدور فعال كوسيط
الخاصة وصناع الشركات  إلى  ا�فراد  بدًءا من  المعلومات ومستخدميها،  بين مزودي  به   موثوق 

 القرار

تدقيق الحسابات
الفحص المحدود

الفحص النافي للجهالة
إجراءات متفق عليها

خدماتناالمراجعة والتأكيدات

&

INTERNAL AUDIT
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الزكاة والضرائب

 ضريبة القيمة المضافة
العربية المملكة  في  تقديمها   تم 
هذا  .2018 يناير   1 من  اعتباًرا   السعودية 
والمنتجات الخدمات  بعض  أن   يعني 
نقطة عند  عليها  ضرائب  فرض   سيتم 
 البيع. تفيد هذه المبادرة خزائن الدولة في
المعدل يبدأ  مباشر.  غير  ضريبي   هيكل 
القيمة ضريبة  نظام  وسيطور   5٪  من 
بعض هناك  المستقبل.  في   المضافة 
مثل الصفري  التصنيف  ذات   العناصر 
يتم ال  حيث  المعفاة  والعناصر   الصادرات 
كتاجر المضافة.  القيمة  ضريبة   فرض 
تكون أن  الشركات  على  يتعين   مسجل، 
 مسجلة لضريبة القيمة المضافة وتفرض
على المضافة  القيمة  ضريبة   رسوم 
لجميع يكون  أن  يجب   مبيعاتها. 
ضريبة على  تنطوي  التي   المعامالت 
مستندات والمبيعات  المضافة   القيمة 

متاحة للفحص في أي وقت

الخدمات بتقديم  المحترفون  خبراؤنا   يقوم 
المتعلقة بالزكاة وضريبة الدخل والتي تتضمن

      

الزكاة وضريبة الدخل

تسعير المعامالت
التي المعامالت  أسعار  بتحديد  المعامالت  تسعير   يتعلق 
، بما في ذلك على سبيل الصلة   تتم بين ا�شخاص ذوي 
.المثال ال الحصر عمليات نقل البضائع والخدمات والقروض
مما المعامالت  تسعير  مستندات  تتكون   ، عام   بشكل 

يلي

 ال يلزم على ا�شخاص الطبيعيين والمنشئات الصغيرة (التي
ماليين  6 عن  مرتبطين  أشخاص  مع  معامالتها  قيمة  تزيد   ال 
المذكورة والمسندات  بالوثائق  االحتفاظ  شهر)   12 خالل   ريال 
من عشر  السابعة  والمادة  عشر  السادسة  المادة   في 
بحسب للهيئة  يجوز  ذلك  ومع  المعامالت.  تسعير   تعليمات 
المتعلقة الوثائق  وحفظ  بإعداد  شخص  أي  توجيه   تقديرها 
الشخص ا�شخاص مرتبطين ومطالبة ذلك  بين   بالمعامالت 
أال على  الهيئة  تحددها  التي  المدة  خالل  الوثائق  تلك   بتوفير 
 تقل عن 30 يومÌ من تاريخ طلب الهيئة لها وذلك في أي من
من عشر  التاسعة  المادة  في  عليها  المنصوص   الحاالت 

تعليمات تسعير المعامالت

 احتساب ا�وعية الزكوية والضريبية
 إعداد ا�قرارات الزكوية والضريبية

 متابعة إنهاء الموقف الضريبي
استخراج الشهادات الزكوية المقّيدة والنهائية

إعداد مذكرات االعتراض واالستئناف
الرد على استفسارات مصلحة الزكاة والدخل

المتعلقة بالزكاة والضريبة 

نموذج ا�فصاح
 الملف الرئيسي

 الملف محلي
التقرير الخاص بكل دولة

:

(VAT)

في عمالئنا  نساعد  نحن  لذلك   ، والضرائب  الزكاة  مسائل  تعقيد  مدى  ندرك   نحن 
أهمية مدى  المؤسسات  تدرك  عليها.  يترتب  وما  بها  المعمول  القوانين   معرفة 
 مواءمة استراتيجيات الضرائب وضريبة القيمة المضافة والزكاة مع احتياجات العمل.
القيمة وضريبة  والضرائب  للزكاة  االستشارية  الخدمات  من  مجموعة  نقدم   نحن 

المضافة ، والتي صممت لمساعدة العمالء في المسائل الضريبية الخاصة بهم
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تغطي التي  المعلومات  وتقنية  السيبراني  ا�من  استشارات  خدمات  نقدم   نحن 
وتقنية ا�لكتروني  الفضاء  بخدمات  المتعلقة  المجاالت  من  واسعة   مجموعة 
والحوكمة في والرقابة  المخاطر  إدارة   المعلومات من خالل مراجعة منهج وضوابط 

المنظمة

 توفر خدمات مراجعة وتدقيق التقنية الخاصة بنا تأكيدÒ بأن خدمات تقنية المعلومات
التدابير وأن  والتجارية  التشغيلية  ا�عمال  تتطلبه  لما  وفًقا   الخاصة بمنشأتك تعمل 
و البيانات  أجل حماية  قائمة وتعمل بكفاءة وفعالية من  المناسبة  والتقنية   ا�منية 

أصول المعلومات الخاصة بالمؤسسة

وأمن بتقنية  المتعلقة  وا�طر  التقنية  المعايير  من  واسعة  مجموعة  نغطي   نحن 
بالمؤسسة المستخدمة  التقنية  تتوافق مع  والتي  الممارسات   المعلومات وأفضل 
ذات والتنظيمية  والتشريعية  الرقابية  الجهات  والمتطلبات  العمل  متطلبات   ومع 

.الصلة بما في ذلك الهيئة الوطنية لÓمن السيبراني بالمملكة العربية السعودية
وتخطيط الداخلي  التدقيق  برنامج  باستخدام  للمخاطر  تقييم  بإجراء  فريقنا   يقوم 
التي النتائج  بناًء على  التقرير  الفعالية وتطوير  التصميم وتقييم  واختبار   المشروع 

توصلنا إليها

المراجعة
الداخلية لتقنية 

المعلومات 

 إدارة المخاطر

المنظمة. في  ا�دارة  وعمليات  والرقابة  المخاطر  إدارة  لتقييم  منهجية  مراجعة  نقدم   نحن 
 نستخدم أحدث البرامج ونغطي المجاالت ا�ستراتيجية والتشغيلية والمالية. نحن نوفر المعرفة
با�هداف بطبيعتها  المرتبطة  الشركة  أعمال  وتحسين  حماية  في  المتخصصة   والخبرة 
المؤسسات إشراف  تحت  للعمل  خبرة  وذوي  مؤهلين  موظفين  إعارة  يمكننا   االستراتيجية. 
 والشركات لمساعدتها في تنفيذ أعمال المراجعة الداخلية. نقدم أيضا خدمات إنشاء وتأسيس
الوظيفي والوصف  التنظيمي  الهيكل  بإعداد  نقوم  كما  الداخلية  المراجعة  وحدات   وتطوير 

لÖدارة وإعداد خطة المراجعة السنوية

 نحن نغطي فهم ا�عمال للمؤسسة والمواضيع التنظيمية المتعلقة بها. يقوم فريقنا بإجراء
 تقييم للمخاطر باستخدام برنامج التدقيق الداخلي ، وتخطيط المشروع ، واختبار التصميم ،

.وتقييم الفعالية وتطوير التقرير بناًء على النتائج التي توصلنا إليها

أعمال بتنفيذ  ونقوم  الداخلية  المراجعة  �دارات  عمل  ورش  و  التدريب  برامج  نقدم   وكذلك 
المراجعة التخصصية مثل (تقنية المعلومات – المشاريع – ا�عمال الهندسية  الخ

إدارة المخاطر
و المراجعة
الداخلية 
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إستشارات
ا�عمال

التحول المعقدة في العمل،  نساعد عمالئنا على حل مشكالت 
هو نوعه  من  الفريد  اقتراحنا  التنفيذ.  إلى  االستراتيجية  من   نبدأ 
 قدرتنا على تنفيذ المشورة التي نقدمها لعمالئنا. يمتلك فريقنا
المواهب من  واسعة  مجموعة  التخصصات  متعدد   االستشاري 
عمالئنا مع  نعمل  المرجوة.  النتائج  لتحقيق   والمهارات 
تحقيق في  ومساعدتهم  العمليات  لتحسين   كمستشارين 

أهدافهم المؤسسية
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 إن                                        يعتمد على السحابة
وسهل  ، التكلفة  حيث  من  وفعال   االلكترونية، 
ا�دوات مع  دمجه  ويمكن  واالستخدام،   التعلم 
 ا�خرى. احصل على جميع وظائف إدارة السياسات
المرونة إلى  با�ضافة  إليها  تحتاج  التي   وا�جراءات 

في التخصيص

ا�ساس تشكل  وا�جراءات  السياسات  أن   نعتقد 
ضرورية وهي  المنظمة.  داخل  القرارات   لجميع 
من بها  االلتزام  يكون  أن  ويجب   للمساءلة 
في والمساعدة  التوجيه  توفر  أنها   ا�ساسيات. 
اليومية العمليات  وكذلك  معينة   مجاالت 

للمنظمة

 نحن ندعمك لتنفيذ                                       في
و المالية  والخدمات  والتعليم  والتصنيع   مجال  
المخاطر تقييم  و  المعلومات   تكنولوجيا 

والموارد البشرية والصناعات القانونية

ComplianceBridge

ComplianceBridge هو الحل ا�مثل لضمان سياساتك 

ComplianceBridge 

 تىىسشى هي الشركة الرائدة عالمًيا في حلول  
والتي االلكترونية،  السحابة  على  المالية   ا�دارة 
من المستقبلية  والتمويل  الخزينة  فرق   تمّكن 
، والمخاطر  النقد  إدارة  تحسين  في   التفكير 
               والمدفوعات واستراتيجيات رأس المال العامل. توفر
 منصة              آمنة للغاية بنسبة ٪100 ، واتصال بنكي
العديد لمواجهة  بسالسة  متكامل  وحلول   متفوق 

.من التحديات المالية ا�كثر تعقيًدا اليوم

 يوفر                للمدراء الماليين وأمناء الخزانة الرؤية
والتقارير التي يحتاجون إليها

الحسابات في  والتحكم   ، أموالهم  إدارة   تطوير 
االمتثال وتقديم   ، السيولة  وإدارة   ،  المصرفية 
بين والقروض  والديون  االستثمارات  على   وا�شراف 

الشركات

Kyriba 

SaaS

 نظام إدارة
ا�موال

أتمتة السياسات
وا�جراءات

Kyriba  

إدارة النقد والتنبؤ بالوضع المستقبلي
الخدمات المصرفية الداخلية

المقايضة متعددة ا�طراف
إدارة الحسابات البنكية االلكترونية والتحاليل

االستثمارات والديون
القروض المشتركة

إنشاء
نشر

تحديث
اعتماد

9



 نحن نعتقد أن سجالت الرواتب هي واحدة من المستندات الرئيسية بين
من له  حصر  ال  عدد  هناك  يكون  أن  يمكن  والشركة.   الموظفين 
بالنسبة المرتبات.  لكشوف  كبير  عدد  تنفيذ  أثناء  ا�دارية   المشاكل 
خدمة تقديم  يمكننا  صغير،  بشرية  موارد  قسم  لديها  التي   للشركة 

امساك رواتب كاملة �دارة الموارد البشرية

والمزايا الرواتب  لحساب  للعمالء  المناسبة  البرامج  أحدث   نستخدم 
والتأمينات وتزويد الموظفين بإشعارات الدفع

الوقت وحان   كبيًرا  تحديًا  ا�عمال  عالم   يمثل 
العامة. النفقات  تكاليف  لتقليل   لشركتك 
التكاليف إدارة  على  عمالئنا  نساعد   نحن 
لخفض محرك  أقوى  أن  ونعتقد   التشغيلية. 
تقديم نموذج  هو  المستدام   التكاليف 

الخدمات المصمم بشكل استراتيجي

على عملت  التي  الشركات  أن  البحوث   أثبتت 
 تطوير نماذجها لتقديم الخدمات أصبحت أكثر
في مستدام  تخفيض  تحقيق  على   قدرة 
 التكاليف في عملياتها. نحن ملتزمون بتزويد
بالحلول القطاعات  مختلف  في   الشركات 
وتقليل النتائج  إلى  والمستندة   السريعة 

التكاليف

وخبراء التكاليف  خفض  في  متخصصون   نحن 
 في تحسين ربحيتك. نقوم بمراجعة التكاليف
ا�ساليب بشأن  المشورة  وتقديم  بك   الخاصة 
التشغيل نفقات  لتقليل  البديلة   والتقنيات 

بطريقة أكثر استدامة

خدمات
الرواتب 

 تخفيض
التكاليف
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تحديد على  عمالئنا   نساعد 
ضوابط وتقييم  التقنية   المتطلبات 
وضع من   Òبدء المعلومات   تقنيات 
التنفيذ. وحتى   االستراتيجية 
هي نوعها  من  الفريدة   اقتراحاتنا 
خدمات تقديم  على   قدرتنا 
 استشارية تساعد عمالئنا على اتخاذ
فريق يمتلك  الصحيحة.   القرارات 
مجموعة لدينا  التقنية   االستشارات 
والمؤهالت المهارات  من   واسعة 
يقوم المرجوة.  النتائج   لتحقيق 
 عمالئنا باالستعانة بنا كمستشارين
من القصوى  لالستفادة   للوصول 
العمليات تخدم  التي   تقنياتهم 
 وا�جراءات الخاصة بتشغيل أعمالهم
تحقيق في  ومساعدتهم   التجارية 

أهدافهم المؤسسية

إستشارات تقنية
المعلومات

الصحيح ا�مساك  بأن  نعتقد   نحن 
لÖدارة البداية  نقطة  هو   للدفاتر 
فهي للمنشأة.  السليمة   المحاسبية 
 في الواقع خدمة صغيرة نسبيا لكنها
الدقيقة التفاصيل  من  العديد   تشمل 
اهمالها يؤدي  والتي  أحيانا   والمعقدة 

 الى معلومات غير مكتملة

 لدينا فريق يمكنه مساعدتك في إدارة
بدفاتر التسجيل  من  ابتداًء   دفاترك 
العام لÓستاذ  والترحيل   اليومية 
المتمثلة المالية  بالتقارير   وانتهاًء 
التقارير إلى  با�ضافة  المالية   بالقوائم 
وكل المتخصصة  االخرى   المالية 

المهام المحاسبية تقريبا

 نحن نعزز هذه الخدمة من خالل توفير
 معلومات لÖدارة بما في ذلك البيانات
أيًضا تقديم الكاملة ويمكننا   المالية 
من وغيرها  النقدي  التدفق   بيانات 
مستوى لك  ونوفر  الخاصة.   التقارير 
 جيد من مسك الدفاتر وتحذيًرا مبكًرا
عالمات أو  دقيق  غير  تسجيل  أي   من 

على وجود مشكلة مالية

التسجيل
المحاسبي 



 نحن نقدم مجموعة واسعة من خدمات المحاسبة القضائية. تتعدد خدماتنا من التقاضي إلى التحكيم وتصفية
الشركة والتركات والوصايا وحل نزاعات الشركات وا�فراد

 نحن نساعد المحاكم القضائية والشركات الخاصة والكيانات متعددة الجنسيات في المسائل المتعلقة بصحة
السجالت المحاسبية والتقارير المالية، واستفسارات مكافحة الفساد واالحتيال. كما تشمل خدماتنا ما يلي

 
التعامل بمهنية مع مجموعة واسعة من القضايا المؤسسية والمالية. نحن  لدينا فريق متعدد الخبرات يمكنه 
والسجالت الشركات  بناء  وإعادة  تحليل  ؛  واالمتثال  المحاسبة  قضايا  من  متنوعة  مجموعة  في  عمالئنا   نساعد 
والتنظيمية المدنية  القضايا  خبرتنا  تغطي  الحقائق.  تقصي  والمشاركة في مقابالت  ا�لكترونية،   والمعلومات 

والجنائية

الخبرة المحاسبية في القضايا المنظورة لدى المحاكم     
 تصفية التركات

 تصفية الشركات
الحراسات القضائية

المحاسبة القضائية
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ا�فالس

 خدمات
ا�فالس

أدلة شكل  على  التوعوية  المواد  توفير  على  تأسيسها  منذ  ا�فالس  لجنة   عكفت 
ونماذج وأدوات والتي تهدف إلى تسهيل وإيضاح أحكام إجراءات ا�فالس

أن يتوقع  الذي  أو  المتعثر  أو  المفلس  المدين  تمكين  إلى  ا�فالس  إجراءات   تهدف 
أوضاعه لتنظيم  ا�جراءات  من  االستفادة  من  المالية  أوضاعه  اضطراب  من   يعاني 
حقوق مراعاة  مع  وتنميته  االقتصاد  دعم  في  وا�سهام  نشاطه  لمعاودة   المالية 

الدائنين، وتعظيم قيمة أصول التفليسة

دراسة السوق والوضع الداخلي للمنشأة
اختيار ا�جراء ا�نسب للمدين

إعداد المعلومات والوثائق الواجب تقديمها
التمثيل أمام القضاء ومراجعة الجهات

الدعم بتقديم  فسنقوم  افالس  كأمناء  بالعمل  كمرخصين  أننا   وحيث 
:والمساعدة في المهام التالية



 الجهات
الحكومية

القطاع
الخاص 

عمالئنا
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                                info@ihacpa.com
www.ihacpa.com  

المملكة العربية السعودية

 برج الميزان - طريق العليا - الرياض
:     هاتف

جدةالرياض

+966 11 4161008
برج النور - طريق المدينة النازل - جـدة

6502477 12 966+: هاتف

مكاتبنا
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Member firm of IAPA International, a global association of independent 
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About  Us

Certified Public Accountants

We are a professional firm of Certified Public Accountants in The Kingdom of Saudi 
Arabia. We pride ourselves in providing top quality services to our clients ranging 
from Audit Assurance, Taxation, Business Transformation Consulting, Due Diligence, 
Policies & Procedure, Risk Management, Internal Audit, Bankruptcy and expertise in 
Technology Audit with ERP systems like SAP, Oracle as well as mid-range systems.

We are known in the market as trusted advisors and have extensive experience in 
governmental accounting (IPSAS) and auditing matters. Our clients include Ministry 
of Finance, Education, TVTC, MODON and others. Our knowledge of local regulations, 
culture and customs in our areas of expertise provides us with repeat business as 
well as attracting new local clients and international ventures entering the region 
from outside Saudi Arabia.

We are member of IAPA international which is a global association of independent 
accounting and business advisory firms that aims to support its members and 
providing clients with a diverse range of professional comprehensive and cost-e�ec-
tive business solutions Established in 1979, IAPA comprises over 185 member firms 
with o�ces in over 70 countries. Based on the total fee income of its membership:

• IAPA ranks in the Top 9 of associations of Independent accountancy firms
• IAPA ranks as No. 2 association of independent accounting firms in the UK
• IAPA ranks as No. 6 association of independent accounting firms in Europe

Our cosmopolitan team of professionals and a�liates come from UK, Pakistan, 
Jordan, Egypt, Palestine and Saudi Arabia. As part of continued professional develop-
ment, we follow a defined program of keeping our members up to date with techni-
cal expertise.
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Services
By sharing a common set of values, 
our teams create tailored solutions 
and consistently deliver high levels 
of professional advice across Audit, 
Assurance, Zakat & Tax and Consul-
tancy services. 

Our specialist teams proactively 
engage with you to understand your 
needs and create tailored solutions. 
Our experts work with you on a wide 
range of issues from Assurance, 
Zakat & Tax and Business Consulting 
delivered through a proactive, part-
ner-led approach that helps you to 
achieve your ambitions.

Audit & 
Assurance  

Forensic
Accounting

Zakat & Tax 
Compliance  

BankruptcyConsulting

Risk
Assurance
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Services 
Portfolio 

Risk 
Assurance

Assurance Auditing
Technology Audit
AuP
Due Diligence

Zakat
Income tax
VAT
Transfer pricing

Bankruptcy

ASSURANCE

FORENSIC ACCOUNTING
ZAKAT & TAX

BUSINESS SYSTEMS CONSULTING

RISK ASSURANCE

CONSULTING

Internal control evaluation
Risk assessment
Internal audit
Information Security Controls -
evaluation

Pre-Bankruptcy Planning
Business Operations
Cash Flow and Viability Analysis
Interim Management and Oversight
Preferential & Fraudulent Transfer-
Analysis
Restructuring Plan

Forensic 
Accounting

Zakat &
Tax

Company liquidations
Inheritance and probate

Business
Consulting

IFRS  
Policies and procedures
Cost Reduction
Bookkeeping
Payroll back o�ce
Human capital
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We provide comprehensive audit and assurance 
services designed to cater to your needs. Our  
experienced auditors seek to challenge assump-
tions and unlock valuable insights based on 
thorough understanding of an organization’s 
business and industry using latest auditing 
software and methodologies. 

Our team realizes that the audit is key to 
sustaining confidence in corporate financial 
reporting. Our team’s focus on quality, transpar-
ency and innovation is  designed to ensure 
compliance with applicable reporting standards, 
local and international. 

Our team of expert and committed auditors are 
able to perform external audit work on the 
individual and consolidated financial state-
ments of companies. 

We also provide support on addressing regulato-
ry requirements such as conversion from 
SOCPA’s to IFRS reporting regime. 

At Alaziq Alzailaie we provide financial Audit Assurance services to companies of all 
sizes from SMEs to joint stock companies. We realize that building and maintaining 
trust has never been more important and more challenging and therefore being the 
independent financial auditors we perform the valuable role of trusted intermediary 
between the providers of business information and its user, ranging from general 
public to private businesses and decision makers.

Financial Statement Audit
Review
Agreed Upon Procedures
Due Delligece

Audit & Assurance  Our Services

&

INTERNAL AUDIT
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Zakat is paid by individuals and companies 
within the provision of Islamic law at an 
annual flat rate of 2.5 % . Our professional 
experts will assist in Tax return documenta-
tion, calculating liabilities, and the prepara-
tion of zakat & tax declaration and filings. We 
also engage in negotiations and settlements 
with the tax authorities and resolve any 
outstanding tax bills which have not been 
finalized. 

Transfer pricing relates to the setting of 
prices for transactions carried between relat-
ed persons, including but not limited to the 
transfers of goods, services and loans.

Generally, transfer pricing documents consist 
of the following:

Under Saudi law natural persons and small enter-
prises (with transactions value not exceeding 
SAR 6 million within a 12 month timeframe) are 
not obligated to keep documents stated in the 
Transfer Pricing Bylaws. Nevertheless, GAZT may 
at its preference, request entity to provide docu-
ments upon its request within the time de�ned in 
the request.

Disclosure  form
Master �le 
Local �le 
CbC Report 

Zakat & Income Tax

Transfer Pricing

Value Added Tax (VAT) introduced in the 
KSA from 1st Jan 2018. It means some of the 
services and products will be taxed at the 
point of sale. This initiative benefits the 
co�ers of the country in an indirect tax 
structure. The rate starts from 5 % and the 
VAT regime will develop in future overtime. 
There are some zero-rated items like 
exports and exempt items where no VAT is 
charged. As a registered trader, businesses 
are required to be registered for VAT and 
charge VAT on their sales. All transactions 
involving VAT and sales must have a docu-
ment and available for inspection at any 
time.

Value Added Tax (VAT)

Zakat 
& Tax

At Alaziq Alzailaie we understand how complex Zakat and Tax matters can be, 
therefore we help our clients in knowing the relevant applicable laws and 
their implications. Organizations understand how important it is to align Tax, 
VAT and Zakat strategies with the business needs. We o�er a range of Zakat, 
Tax, VAT and Transfer Pricing consultancy services, which are designed to 
assist clients in their Tax matters 
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We provide systematic review for evaluation of risk management, control 
and governances processes in an organization. We use the latest 
software and cover strategic, operational and financial areas. We provide 
specialist knowledge and experience in protecting and optimizing compa-
ny’s value inherently linking to strategic objectives.

We cover commercial and real-time understanding of business and regula-
tory issues. Our team performs risk assessment using internal audit 
software, plan project, design test, evaluate the e�ectiveness and devel-
op the report based on our findings.

IT Audit

Internal 
Audit
 

We provide Cyber Security and Information Technology Consulting 
Services which cover a broad range of areas pertaining to cyber space and 
information technology  through the review of risk management 
approach, control and governance processes in the organization.

Our Technology Audit Services provide assurance that your Information 
Technology services are functioning as required by the business and that 
adequate technology and security measures are in place and operating 
e�ciently and e�ectively in order to protect the organization’s data and 
information assets.

We cover wide range of technology standards, frameworks and best 
practices that align the technology with the business and regulatory 
requirements including the Saudi Arabian National Cybersecurity Authori-
ty (NCA). Our team performs risk assessment using internal audit 
software, plan project, design test, evaluate the e�ectiveness and devel-
op the report based on our findings
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Business 
Consulting

At Alaziq Alzailaie we help our clients solve their complex business 
transformation problems, from strategy to implementation. Our 
unique value proposition is our ability to execute the advice we 
provide to our clients. Our multi-disciplinary consulting team possess-
es a broad range of talent and skills to achieve the desired results. Our 
clients engage us as consultants to optimize their business processes 
and help them in achieving their corporate goals.
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TREASURY
MANAGMENT
SYSTEM

Kyriba is the global leader in cloud 
financial management solutions that 
enable forward-thinking treasury and 
finance teams to optimize cash and 
risk management, payments and 
working capital strategies. Kyriba 
delivers a highly secure 100% SaaS 
platform, superior bank connectivity 
and a seamlessly integrated solution 
set for tackling many of today’s most 
complex financial challenges. 

Kyriba provides CFOs and treasurers 
with the visibility and reporting they 
need to optimize their cash, control 
bank accounts, manage liquidity, 
deliver compliance and oversee 
investments, debt and inter-company 
loans.

        Cash Management & Forecasting
        In-house Banking
        Multilateral Netting
        eBAM and Bank Fee Analysis
        Investments & Debt
        Intercompany Loans

ComplianceBridge is cloud-based, 
cost-e�ective, easy to learn and use 
tools. Get all the policy and procedure 
management functionality you need 
plus flexibility to customize. 
ComplianceBridge is the perfect solu-
tion to ensure your policies are 

        
        Created
        Published 
        Updated 
        Acknowledged 

We believe policies and procedures 
form the basis for all decisions within 
an organization. They are critical to 
accountability and compliance should 
be mandatory. They provide guidance 
and help in specific areas as well as day 
to day operations of an organization. 
we support businesses to implement 
compliance bridge for health, public 
safety, manufacturing, education, finan-
cial services, IT, risk assessment, and 
HR, legal industries.

POLICIES &
PROCEDURES
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PAYROLL BACK
OFFICE 

We believe Payroll as one of the key areas of interaction between 
employees and the company.  There can be an infinite number of 
administrative problems while running a huge payroll back o�ce. 
For the organization who have a small or less e�cient HR depart-
ment, we can provide a full back o�ce service for HR and payroll 
management. 
We use latest software localized for the region to calculate salaries, 
benefits, & taxes and provide employees with pay slips. 

COST
REDUCTION

The business world is very challenging 
and now would be a great time for your 
company to reduce your business over-
heads costs. We help our clients to 
manage their operational costs. We 
believe that the strongest driver of 
sustainable cost reduction is a strategi-
cally designed service delivery model. 

Research proves that Companies who 
have developed optimized service deliv-
ery models are far better able to 
achieve sustainable cost reduction in 
their operations. We are dedicated to 
providing businesses across industries 
quick & result-driven, cost-minimizing 
solutions.

We are cost reduction specialists and 
experts in improving your profitability. 
We review your costs and advise on 
alternative approaches and technique 
to reduce your operating expenditures 
in a more sustainable way.
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Bookkeeping

We believe correct bookkeeping is 
the front line for managing accurate 
accounts for an organization. This 
service has many detailed compo-
nents which if ignored can provide 
incomplete information. 

We have a team who can assist in 
managing your books from accounts 
receivables, accounts payables, 
general ledger and virtually all 
accounting tasks. We enhance this 
service by providing management 
information including complete finan-
cial statements and can also provide 
cash flow statements and other 
ad-hoc reports & summaries. A good 
level of bookkeeping can provide you 
early warning of any inaccurate 
recording or signs of financial 
trouble.

We at Alaziq Alzailaie help our 
clients define technology require-
ments and assess technology 
controls from strategy to implemen-
tation. Our unique value proposition 
is our ability to provide advisory 
services that help our clients take 
the right decisions. Our technology 
consulting team possesses a broad 
range of talent and skills to achieve 
the desired results. Our clients 
engage us as consultants to 
optimize their technology serving 
the business processes and help 
them in achieving their corporate 
goals.

Technology 
Consulting
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We provide a wide range of forensic and Judicial Accounting services. Our service portfolio ranges 
from litigation, to arbitration, company liquidations, inheritance tax & Wills and other dispute 
resolution forums. 

We assist judicial courts, private businesses and multinational entities with matters involving 
the propriety of accounting and financial reporting, anti-corruption inquiries and fraud.

We have a multidisciplinary team who can expertly address a wide range of corporate and finan-
cial investigations. We help our clients in variety of accounting and compliance issues; analyze 
and reconstruct corporate books, records and electronic information; and participate in fact-find-
ing interviews. Our expertise covers civil, regulatory and criminal cases. Moreover, we have experi-
ence in preparing business valuations as well.

Forensic / Judicial 
Accounting
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The global financial crisis has pushed many businesses into a state of insta-
bility. Saudi Arabia recently published a new Insolvency Law which 
represents a crucial and essential step in creating a legislative and legal 
framework that enhances the investment environment in the Kingdom. 

Bankruptcy

Insurance companies
Banks
Telecommunication companies
Commercial or for-profit businesses
Non-Saudi Investors running commercial business

Bankruptcy
Law applies
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Bankruptcy 
Services Pre-Bankruptcy Planning

Business Operations, Cash Flow and Viability Analysis
Interim Management and Oversight
Preferential & Fraudulent Transfer Analysis
Restructuring Plan
Asset Recovery
Preparation of Bankruptcy Exhibits and Disclosure Statements
Financial Reviews of Contracts and Leases
Debtor in Possession (DIP) Financing Searches and Introduc-
tions to Lenders
Review of Secured Collateral Positions
Monthly Operating Reports
Investigative Searches or Analysis Required by Counsel
Expert Testimony



Governmental
Clients

Key Clients
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Our Clients



Our 
Offices

Meezan Tower, Olaya st, Riyadh, 
Kingdom of Saudi Arabia
Tel: +966 11 4161008

Al Noor Tower, Al Madinah road, 
Jeddah, Kingdom of Saudi Arabia

info@ihacpa.com  
www.ihacpa.com  

P .O. Box: 1188, Riyadh - 11393, 
Kingdom of Saudi Arabia

Riyadh Jeddah
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@IHACPA 

@alaziqalzailaiecpa

@AlaziqAlzailaie

Alaziq Alzailaie CPA

Alaziq Alzailaie CPA
Alaziq Alzailaie CPA

Tel: +966 12 6502477
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