
ً نقدم لكم عالم  ا
ً مالي فضلأ ا

شريككم في اتخاذ قرارات مدروسة
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من نحن

رؤيتنا
يلية خبراتنا االستراتيجية المتنوعة، وكذلك خبراتنا التحل

من أن العمل يحقق الكفاءات المناسبة  دتساعد في التأك
نا للتنقيب عن البيانات من أجل تحقيق رؤى عميقة تساعد

.في اتخاذ قرارات أفضل وتحقيق قيمة أعلى

قدراتنا
نستخدم أفضل الكفاءات الالزمة و الخبرات المحلية 

م لتقديإضافة لمقابلة احتياجاتكم، وتوقعات المساهمين، 
.االلتزامات التنظيمية

يميزناما 
ء الفريدة، واألدوات التحليلية، و الحلول آن منهجيات األدإ

المصممة لتوافق طلباتكم هي ما تمكن العمالء من إدارة 
.أعمالهم بفاعلية وكفاءة

عمالناأ
 ا لتقديم المشورة و المساعدة في تطويرئننتعاون مع عمال

واستخدام أفضل استراتيجيات العمل التي تتناسب مع 
.حاجاتهم

FinSolutions
 ،تم االستشارات مجال في تعمل شركة

،2020 عام تأسيسها
 توىمس علىأ على استشارية خدمات نقدم نحن

 بالمواد االستعانة خدمات لىإ باإلضافة
.الرقمي تحولال خدمات و الخارجية

 اتالتخصص متعددة بالمهارات االستعانة يتم
 دىل القرار اتخاذ لعملية أكبر قيمة إلضافة
 اعقط في الخبرة و المعرفة فلدينا. العميل

Big) الكبرى األربع و المؤسسات 4).
 ضمنتت التي المجاالت في ونخصصمت نحن

  ،الدفاتر مسك المالي، التقرير المحاسبة،
 استشارات األعمال، وإدارة المالية دارةاإل

 تطوير الضريبية، االستشارات األعمال،
 و التنفيذ المعلومات، تكنولوجيا حلول

 العمليات ومراجعة تطوير المراجعة،
 البحث و األفكار، و النماذج التجارية،
 سواقاأل إمكانات الختيار يسعى الذي الميداني
.المختلفة
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الجوهريةقيمنا 

الجودة و العمل، فريق أوال، العميل :خطوات ثالث في الجوهرية قيمنا

لدينا الموظفين و لإلدارة التوجيهية المبادئ تمثل الثالث القيم هذه

والأالعميل 
 FinSolutionsإن كل فرد في فريق عمل 

ً  األفضليكرس وقته للقيام بما هو و . لكم دائما
.االلتزام لدينا عقيدة يهه في الحقيقة هذ

فريق العمل
تأهيالً  فريق العمل لدينا من المهنيين المؤهلين

 ً يمتلك مجموعة واسعة من الخبرات  عاليا
والمواهب الخاصة والتراخيص والخبرة 

.المالية

الجودة
يتحمل كل عضو من أعضاء فريق 

FinSolutions
ر نحن نفخ. المسؤولية والمساءلة عن عملهم

.ونقف وراء التزامنا
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خدماتنا

:خدمات استشارية

.تراضيإف مالي مدير•

.داخلية مراجعة•

.حتيالإلا ومنع الداخلية الرقابة و المؤسسة، مخاطر•

.المالية والنمذجة التسعير و عمالاأل تخطيط•

 و ضيالتقا و االمتثال، وخدمات الضريبية االستشارات•
.التقييم

.السكرتارية•

.التقرير خدمات•

.قراراتال وبناء التدريب و البشرية، الموارد حاجة تقييم•

.التوظيف و البشرية الموارد قياس•

.الشركات تمويل و عمالاأل استشارات•

:التوريد الخارجي

.المحاسبة و الخدمات المرتبطة بها•

.إدارة الموردين•

.الموارد البشرية واألجور•

.المراجعة الداخلية•

.إدارة المخزون•

.إدارة مراقبة االئتمان•

.إدارة المصروفات•

.البحث والتحليل•

:الرقمي التحول
.وتنفيذها المؤسسة موارد تخطيط•

.السحابية الحوسبة•

.البيانات تحليل•

.األعمال هندسة إعادة•

.المبيعات و الدخل لضريبة االمتثال حلول•

.المعلومات تكنولوجيا حلول تصميم•

.االلكتروني األمن•

.المؤسسة برامج تطوير•
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الخدمات االستشارية

رية ستشا ا ةخدمات  رجي خا د  ر ا و م ب ة  ن ا ع الست ةا ي م ق ر ل ا جة  ل ا ع م ل ا

الداخلية المراجعة
 كان ، عام 100 من أكثر منذ تطويره تم الذي التقليدي الداخلي التدقيق نموذج

 بتغيير الداخلية المراجعة تمر اليوم و .التكلفة على و المعامالت على قائًما
 جموعةم إلى التاريخ على تركز تفاعلية مهمة كونها من انتقلت حيث ملحوظ

 إلى رائدةال المؤسسات تتطلع .أكبر بشكل المخاطر على تركز استباقية مهام
 هامخاطر وإدارة تقييم في قيادى دور لتتولى الجيدة الداخلية المراجعة

.عملياتال تطوير فرص وتحديد المنظمة، إلى القيمة وإضافة االستراتيجية،
 ماتلخد المخاطر تقييم على قائم متكامل تدقيق منهج FinSolutionsتتخذ

 شغيلالت وكفاءة اآلداء تحسين على العمالء مساعدة أجل من الداخلي التدقيق
.فعاليته وزيادة

:التالية األمور في العمالء نساعد نحن 

اإلعداد األولى 
.للمراجعة الداخلية

مراجعة األداء و 
.الجودة

االستعانة بموارد خارجية و 
المصادر المشتركة

تقديم مدخل استراتيجي مالءم لمساعدة عمالئكم

عاًما في التدقيق الداخلي واستشارات تقييم المخاطر في  15من خالل الخبرة المدمجة ألكثر من 
 مختلف الصناعات، فإن فريقنا خير مؤهل إلعداد مهمة التدقيق الداخلي في البداية وتقييم األداء

.وتحسين جودة وظيفة التدقيق الداخلي في مؤسستك

تحديد المخاطر المالية

تحديد مستوى الخطورة الذي يقبله العميل

تحديد الفرص المتاحة و التركيز عليها
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)2/1(المدير المالي االفتراضي
 في ماتالمعلو إلى الوصول يؤدي اليوم، باستمرار المتغير اإلقتصاد ظل في

 .أعمالها اتالمؤسس بها تمارس التي الطريقة في جذري تغيير إلى الفعلي الوقت
 ماليةال المتطلبات إدارة في متزايدة صعوبة األعمال رجال يجد ، لذلك نتيجة

 لذيا المستوى في ليست المنظمات هذه من العديد ولعل لمنظماتهم المتزايدة
 اتلخدم حاجة لديها التزال ولكن لديها، كامل بدوام مالى مدير وجود يستلزم
.المرموق المالى المدير يقدمها التي الجودة و التأمين

 التحديات ونتقبل الحاجات هذه جيداً  ندرك نحن ،FinSolutions شركة في 
.تمثلها التي

 جزئيًا، ميالرق االبتكار يقودها والتي ، الحالية الديناميكية األعمال بيئة تعمل
 تطلق ديثةالح المالية فالمؤسسات .أساسي بشكل المالي المدير دور تغيير على

 التنظيمي يرالتغي خالل من إضافية قيمة على للحصول الماليين للمديرين العنان
  .اآللي التشغيل و والتحليالت التصميم، إعادة فعالية ومعالجة ،
 تعقيًدا راألكث العمل مشكالت حل في شركتكم لمساعدة االستعداد أتم على نحن 

.الرقمي تطورك تعزيز شأنها من التكنولوجيا على تعتمد حلول وإنشاء

الخدمات االستشارية

رية ستشا ا ةخدمات  رجي خا د  ر ا و م ب ة  ن ا ع الست ةا ي م ق ر ل ا جة  ل ا ع م ل ا
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 رطةخا إنشاء نقدمها التي الحلول تشمل
 وقصيرة بعيدة فرص ذات طريق
 عةسري مكاسب تحقق أن يمكنها المدى

 متكامل حل إلنشاء أساس وضع مع
.المدى طويل

 االفتراضي المالي المدير لماذا
؟بنا الخاص

 ىعل عمل لفريق الوصول إمكانية•
.الخبرة من عالي مستوى

.الموظفين تكلفة توفير•
.ةالمبذول اإلدارية الجهود توفير•
.مبسط مالي داءأ•
.الربحية زيادة•
.فعال وتحكم أداء•

إجراء التصميم، وتحقيق 
عانة االستعادة المثلى، واالست

.بمصادر خارجية

1

2
إدارة المخاطر 

ر المعايي(واالمتثال لـ 
  الدولية للتقرير المالي

IFRS  و القوانين ،
الضريبية المأخوذ 

).بها

3

دعم التقارير و 
مراجعة نهاية 

.العام

يف تقدير التكال
 بشكل صحيح
للوصول إلى 

أفضل قرارات 
التثمين وما 

ن يتعلق بذلك م
.قرارات أخرى

4

5

.حيةمقاييس لزيادة الرب

6
.ماليتعزيز التدفق ال

7

إجراء 
.التحليالت

 إعداد الميزانية
.و التنبؤ

8

9
.لاالستعداد للتموي

10

االمتالك 
.واالندماج

الخدمات االستشارية

رية ستشا ا ةخدمات  رجي خا د  ر ا و م ب ة  ن ا ع الست ةا ي م ق ر ل ا جة  ل ا ع م ل ا

)2/2(المدير المالي االفتراضي
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نقدم المساعدة 
في المجاالت 

التالية

 التي نشهدها اليوم في ة و المعقدة اان بيئة العمل المتغير
األسواق، باإلضافة الى المعالجة الرقمية، و زيادة توقعات 

 المستثمرين، و إدارة المخاطر مع الحرص على تقديم القيمة
ي كثر مما سبق و ذلك لتحقيق النجاح فأأصبحت تحتل أهمية 

.  سوق اليوم
المكون من مهنيين خبراء في مجال لدينا وفريق العمل 

 على التعاون مع منظمتكم لتحديديركز استشارات المخاطر 
.  المخاطر وتخفيف حدتها بشكل فعال

المخاطر المرتبطة باحتمالية تعرض فهم  ليس فقطهدفنا 
ف قيمة المنظمة للخسارة، وإنما أيضاً التوصل للحلول التي تضي

 وقوع أقل إضطراب ممكنلضمان ابتكار حلول إلى المنظمة، و 
في أعمالكم

ة من تركز استراتيجي" الحلول الشاملة "و بدال من تبني مدخل 
تم   ةسفل التي تتبناها الشركة على تقديم حلول خاصاعلى أل

.م مع الحاجات المتغيرة للمنظمةءتفصيلها لتتال

ةالضوابط الداخليمخاطر المنشأة

منع االحتيالاستمرارية العمل

الخدمات االستشارية

رية ستشا ا ةخدمات  رجي خا د  ر ا و م ب ة  ن ا ع الست ةا ي م ق ر ل ا جة  ل ا ع م ل ا

)2/1( المخاطر  استشارات
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الخدمات االستشارية

نقدم المساعدة في 
المجاالت التالية

ةالضوابط الداخليمخاطر المنشأة

منع االحتيالاستمرارية العمل

-:جلأنهج نعمل مع المنظمة من ممن خالل مدخلنا الم

طار عمل إلدارة المخاطرإتصميم و تطبيق •

تقديم األدوات المالئمة•

فضلأفراد التخاذ قرارات تدريب األ•

 لى خطة صحيحة الستمرار العمل وإتحتاج المنظمة 
مل عند الحفاظ على القوة التنافسية و تجنب فشل الع

 و نقوم بمساعدة المنظمة في النواحي. وقوع كوارث
-:التالية

.أداء تقييم شامل للمخاطر•

.تحليل آلثار العمل•

ختبار خطة استمرارية العمل و التعافي بعد إ•
.الكارثة

-:مفضل الضوابط الداخلية باستخداأنقوم بتقديم 
فهمنا العميق للعمل•

  COSOتبني اطار •

عقلية إدارة المخاطر•

تصميم  فضل الضوابط الداخلية بنجاح من خاللأتطبيق 
خطة عمل و استخدام األدوات و التواصل و التدريب

سوف نقدم المساعدة بالطرق التالية 

.تصميم وتطبيق أفضل الضوابط الداخلية•

.يالشامل ومتكامل وسباق لتجنب االحت نهجتبني •

قوي و شامل نهج إداري•

من  للوقاية من مخاطر االحتيال واكتشافها والتخفيف
.حدتها

 دةزيا المخاطر وتقليل على استعداد تام لمشاركة شركتكم لموازنة  و هم مخاطرتقييم  في مجال االستشارات الكمية و محترفينإن فريق العمل لدينا المكون من مهنيين 
في ظل بيئة العمل الديناميكية المترابطةاستباقياً  الفرص

ة ري ستشا ا ةخدمات  رجي خا د  ر ا و م ب ة  ن ا ع الست ةا ي م ق ر ل ا جة  ل ا ع م ل ا

)2/2( المخاطر  استشارات
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العمل استراتيجية
قق الشركة مرجعية تتحرك منها تح" ماذا تريد؟"اإلستراتيجية تتيح لكم الفرصة لتقييم عمليات عملك الحالية واكتشاف إمكانيات مستقبلية تفتح الطريق أمام األعمال، فمن خالل معرفة 

-:تشمل خدماتنا  اإلستشارية. لألمام

تحويل الفكرة إلى اقتراحات أعمال 
مجدية، وحيث أنه ليس باستطاعة أحد 

اس التنبؤ بالمستقبل بدقة دون وجود أس
 سليم التخاذ القرار بالدخول في عمل

تجاري أو اإلعراض عنه، فإن وجود 
قيام خارطة طريق توضح ما الذي ينبغي ال

خفيفها به و المخاطر التي ينبغي السعي لت
 ً .طوال الوقت تعد أمراً جيداً دائما

 النموذج المالى الصحيح هو النموذج الذي يأخذ
التخاذ  في االعتبار كافة السيناريوهات المختلفة

ي سواء كنت على وشك الدخول ف. قرارات أفضل
 مجال جديد من األعمال أو تسعى للتوسع، فإن

ر الدمج أواالستحواذ هو خطتك التالية أو التغي
 الذي ستحدثه في نموذج التشغيل، يساعدك

ار النموذج المالي الشامل والمرن على اتخاذ القر
الصحيح

ذي يعمل في عالم تسوده العولمة التنافسية و ال
ضة و فيه المرء اليوم، تنوع المنتجات المعرو

التعاون التعقيد المتزايد في نماذج التشغيل و
ال  االستراتيجي الذي أصبح مطلب الساعة،
يمكن إهمال أو تجاهل قرارات التسعير

010102020303 سواء  استراتيجية تسعير مثالية إلحداث أثر إجابي:إعداد خطة عمل قوية ومقنعة
في البداية أو في المحصلة النهائية 

ارية النمذجة المالية التخاذ قرارات استثم
:صحيحة

الخدمات االستشارية

رية ستشا ا ةخدمات  رجي خا د  ر ا و م ب ة  ن ا ع الست ةا ي م ق ر ل ا جة  ل ا ع م ل ا

وسيلة مرنة هي أهم ما  إلىإن معرفتنا وخبرتنا العميقة في العديد من المجاالت الصناعية، باإلضافة إلى الوعى المالي القوى، و القدرة على تحويل تعقيدات العمل 
.يميزنا في هذا المجال الهام
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الخدمات االستشارية

في مجال العمل، غالباً ما يؤدي النجاح إلى مزيد من 
ولعل نمو األعمال وتراكم األصول ينشأ عنه . التعقيد

.الحاجة لمداخل أكثر تعقيداً من أجل حماية هذه األصول
ويمكن لعمالء شركتنا االطمئنان من خالل العلم بان 

مستشارينا الخبراء في مجال الزكاة المسبقة، و 
الضرائب، و ضريبة القيمة المضافة، و ضريبة 

المعامالت العقارية على درجة عالية من اليقظة و 
الحذر لتقليل فرص عدم االمتثال و لتعزيز كفاءة 

عمليات االمتثال
كم نحن نساعدكم لبناء كيان ضريبي اكثر فعالية ألعمال

الزكاة، إلي  من خالل التخطيط لتقليل فرص التعرض
ضريبة الدخل، ضريبة القيمة المضافة، و ضريبة 

.مستوى المؤسسةعلي المعامالت العقارية 
ان اخالصنا للمؤسسة معناه ان يحظى كل عمالءنا  

باألفكار الهادفة المستنيرة بناء على مواقف العمل 
و تشتمل خدماتنا على دعم . الفريدة الخاصة بهم

ماالستشارة الضريبية، االمتثال، التقاضي، و التقيي

من خالل سنوات من الخبرة و 
التدريب المكثف، قام كل فرد من افراد 

ة فريق العمل لدينا بتطوير كفاءة عميق
في مجال تخصصه باإلضافة الى 

أساس واسع من المعرفة بالضرائب 
في مجال االعمال

خدمات 
استشارية في 

الزكاة و ضريبة 
الدخل خدمات االمتثال 

للزكاة و ضريبة 
الدخل

االعتراضات و 
الطعون في الزكاة و 

ضريبة الدخل

المساعدة في االمتثال 
لضريبة القيمة 

المضافة و األمور 
االستشارية

المساعدة في االمتثال 
لضريبة المعامالت 
العقارية و األمور 

الحصول على االستشارية
قرارات متقدمة بشأن 

المعامالت

تحليل و مراجعة البيانات 
لالضريبية المتثال افض

خدمات االهتمام 
ةبالضرائب المستحق

Tax
Accounting
Services

International
Tax

Consultancy

ة ري ستشا ا ةخدمات  رجي خا د  ر ا و م ب ة  ن ا ع الست ةا ي م ق ر ل ا جة  ل ا ع م ل ا

الزكاة، الضرائب، ضريبة القيمة المضافة، ضريبة المعامالت العقارية
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:نقدم لكم الخدمات التالية في مجال المحاسبة الفنية

07

 رثالتواصل مع المساهمين بشأن اآل
ير المترتب على التحول إلى المعاي

 IFRSالدولية للتقرير المالي 
محللين، منظمين، ممولين (

، باإلضافة إلى )مساهمين/ومالك
 الناتج عن التغير في رفهم اآلث

.مؤشرات األداء الرئيسية

06
دعم استخدام معايير المحاسبة 

 ، باإلضافة إلجراء بحثالحديثة
ن الخاصة ؤومفصل عن الش

.ر سياسات المحاسبةيوتطو

التدريب على المعايير الدولية 01
 (IFRS) .للتقرير المالي

ايير إعداد القوائم المالية في ظل المع02
. (IFRS)الدولية للتقرير المالي

03
يير ألول مرة مع المعا التحولتحليل 

،  (IFRS)الدولية للتقرير المالي
.التحولوتطوير خطة مشروع 

مع تقديم  رالتأثيتقييم / المبدئي التحليل04
.التوصيات

ام مراجعة االمتثال في سياق األحك05
.القانونية

الخدمات االستشارية

رية ستشا ا ةخدمات  رجي خا د  ر ا و م ب ة  ن ا ع الست ةا ي م ق ر ل ا جة  ل ا ع م ل ا

. نهم حققوا رقماً قياسياً في تقديم خدمات المحاسبة الفنيةأكما  هم محاسبين قانونيين يتمتعون بخلفية واسعة في محاسبة األربع الكبرى ونامستشار

). (GAAPS، ومبادئ المحاسبة المقبولة عموما (IFRS)المعايير الدولية للتقرير المالي(المحاسبة الفنية 
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 تطلبي اليوم، السوق في النجاح لتحقيق
 لبناء عالية جودة ذات فرادأ وجود مراأل

 و التكنولوجيا عصر في و .العمل
 نيكم نشهده، الذي السريعة تصاالتاال

 المال رأس كفاءة في العمل أساس
 نا .معرفي أساس من لديهم ما و البشري

 ملحوظ بشكل و تساهم البشر إدارة مهمة
 هذال و للمنظمة، تنافسية مزايا بناء في

 الموارد تعمل نأ األساسي من اصبح
 و ءةالكفا من مستوى علىأ على البشرية
  .مستمر تقدم تحقق بحيث الفعالية

 اماستخد تسهيل و بتصميم نقوم نحن
 الموارد في فعالة و جديدة عمليات
 لفضأ اتباع لىإ باإلضافة البشرية

.الممارسات

االختيار و البحث 
التنفيذي

التطوير و التدريب

إدارة الموارد البشرية

كتيبات السياسات و 
االجراءات

/  االستعانة بالموارد الخارجية
الموارد المشتركة

الخدمات االستشارية

رية ستشا ا ةخدمات  رجي خا د  ر ا و م ب ة  ن ا ع الست ةا ي م ق ر ل ا جة  ل ا ع م ل ا

الموارد البشرية
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الخدمات االستشارية

رية ستشا ا ةخدمات  رجي خا د  ر ا و م ب ة  ن ا ع الست ةا ي م ق ر ل ا جة  ل ا ع م ل ا

التطوير و التدريب
راتهم حد أصول الشركة، لذا ينبغي تعزيز قدأالموظفين هم 

هداف و تطوير كفاءاتهم كي تنمو بشكل مستمر و تحقق األ
:يلي كما نقدم ما. الموضوعة

م ئبرامج تدريب واسعة النطاق تم تصميمها لتال•
.حاجاتكم

.تقييم االحتياجات التدريبية•
.التدريب بعدتقييم ما •

إدارة الموارد البشرية
خدمات أساسية في إدارة الموارد  Finsolutionsتقدم 

:البشرية و تشمل
لوظائف، تخطيط الموارد البشرية، التحليل الوظيفي، تصميم ا•

.يوظيفال والوصفالملف الوظيفي، 
.التقييم الوظيفي•
.نظام التعويضات و االستحقاقات•
.تقييم االداء•
.تميز العمليات التجارية•
.المسار الوظيفي و تخطيط التعاقب•
.المراجعة االستراتيجية•
.خدمات إدارة الوقت و إدارة الحسابات الرقمية•

كتيبات السياسات و االجراءات
 الخ، و.. نساعد عمالءنا في تطوير تلك السياسات و اإلجراءات و القواعد

:نذكر بعض منها فيما يلي
.اجراء التوظيف•
، سياسات االجازات، التأمين الصحي، السيارات، اإلنجازات، الترقيات•

نهايه فآت التدريب و التطوير، التعيين، التعويضات و االستحقاقات، و مكا
.الخدمة

.السفر و التنقل سياسات•
.القواعد السلوكية•
.تحديد األهداف و تقييم االداء•

الموارد / االستعانة بموارد خارجية
المشتركة

 في اطار هذه الخدمة سوف نمدكم بالموظفين ألداء
اعمال معينة تحتاج اليها منظمتكم و هذا سوف 

::يسمح لكم
في  بتغيير الموظفين غير االكفاء دون التورط•

.أي امور
سبة بوضع الشخص المناسب في الوظيفة المنا•

.ةبحيث يكون مسؤول مهنيا و مخلصا للوظيف

االختيار و البحث التنفيذي
.عداد قائمة مختصرة من قواعد البيانات لديناإ•
.عالناإل•
.الصناعات المشابهة ذوياالتصال بشكل مباشر مع •
.مرذا لزم األإإدارة االختبارات التحريرية •
د قدرته ، و هذا يتضمن تقييم أدائه لتحديتقييم الموظف•

.في نواحي العمل المختلفة

الموارد البشرية
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 و تتضمن
الحلول 
التي 

نقدمها 
:مايلي

.االداء المحاسبيإنشاء المساعدة في •

.الداخلية الظوابطمراجعة •

.إعداد كشوف الرواتب•

إدارة الحسابات الدائنة•

.إدارة التدفق المالي•

.التحليل المالي•

.تجميع األصول الثابتة مع الحفظ و التحقق•

.الداخلية الظوابطمراجعة النظم المحاسبية و •

.اإلدارة و التقرير المالي•

دعم المحاسبة الفنية•

فسيرها إذا كانت البيانات تخزن في قاعدة بيانات دون أن يتم ت
مو في و تحليلها التخاذ قرارات أفضل، فإن فرصة هائلة للن

داخل  ان وجود خبير يساعد في التعمق.  المستقبل قد فقدت
فضل األرقام و استخدامها لتحقيق نمو أكبر لألعمال و ربحية أ

.في المستقبل
الية نحن أكثر من مجرد مسؤولي حسابات، فاالستشارات الم 

وملئ وو الفنية المستمرة التي نقدمها سوف تزيد من قوة النم
.كمعمالأ بهيكليةالفراغات الموجودة 

  :االستعانة بموارد خارجية
موظفينا سوف يقومون 
ين بإدارة حساباتكم كمحاسب
في المؤسسة، و يمكن 

 اختيار أي من الترتيبات
التالية بما يتوافق مع 

:  حاجاتكم
التوريد الخارجي الكامل•
التوريد الخارجي، •

الجزئي او الفرعي

:محاسبة المصدر المشترك
اي تعاون خبراءكم مع 

 موظفينا لمشاركة العبء و
مراجعة و دعم حاجاتكم 

.بشكل وقتي 

نا و قد ترغبون في مشاركت
من اجل

المراجعة و الدعم•
توسيع و مشاركة عبء •

العمل
م االستجابة الحتياجاتك•

بناء على أساس وقتي

:  المحاسبة السحابية
نقدم لكم خدمات إدارة 

بر الحسابات االفتراضية ع
 االنترنت باستخدام احدى

تتيح  السحب المحاسبية التي
 لكم المرونة التي تحتاج

سية إليها بيئة العمل التناف
إن . التي نشهدها اليوم

م المحاسبة السحابية تتس
ما بأنها سريعة و بسيطة ك

.  إنها موفرة للمال

االستعانة بموارد خارجية

رية شا ست ا ت  ا م ةخد رجي خا رد  موا ب ة  ن ا ع الست ةا ي م ق ر ل ا جة  ل ا ع م ل ا

المحاسبة و ما يرتبط بها من خدمات



© TheFinSolutions. All rights reserved 16 © TheFinSolutions. All rights reserved 

االستعانة بموارد خارجية

ة تعد االستعانة بمصادر خارجي
 للموارد البشرية أحد المبادرات

 فهي. االستراتيجية األساسية
لى تساعد المنظمة على التركيز ع

ل الموارد الداخلية لتحقيق أفض
 أداء، كما تساعد في التحكم في

.  قائيالمحصالت النهائية بشكل تل
إن االستعانة بمصادر خارجية 

مة للموارد البشرية يساعد المنظ
ت و في تحقيق الفعالية في الوق
التكلفة و إحراز تقدم في 

ة ، إستراتيجيات الموارد البشري
 باإلضافة الى تحسين الخدمات

و تعتبر . المقدمة للموظفين
يا في الموارد البشرية شريكاً أساس

ية تطوير و تنفيذ االستراتيج
.  التنظيمية

عالهأنقدم الخدمات المذكورة 

 التكامل مع دفتر األستاذ العام ، و نظم
.المحاسبة و ساعات العمل

 و تشمل كتيبات: عالقات الموظفين
الموظفين ، سياسات و إجراءات 
إدارة  الموارد البشرية ،قوانين االمتثال،
األداء، برنامج تعيين الموظفين، 

مج االنضباط، إنهاء التعاقد ، دعم برنا
المكافآت و االمتيازات

االستعانة بموارد خارجية ألعمال 
.السكرتارية

.صياغة إطار األداء و إدارته

و  (اإلشراف على الموارد البشرية 
ام هذا يشمل النماذج المعيارية ، نظ

 تدوين الموظفين االفتراضي و
و  المطبوع، استحقاقات الموظفين

المراقبة، مخططات عمليات 
الموارد البشرية ، التغيرات 
ارة التفصيلية في الموظفين ، إد

الغياب، األجور ، التأمينات، 
ات، التدريب و التطوير، التعيين

)  التقييمات و التسويات

.مراجعة الموارد البشرية

ة ي ر شا ست ا ت  ا م ةخد رجي خا رد  موا ب ة  ن ا ع الست ةا ي م ق ر ل ا جة  ل ا ع م ل ا

الموارد البشرية و األجور 
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؟ به لماذا نستطيع تقديم العمل الذي نعدكم

:  نموذجين لالختيار بينهما Finsolutionsو تقدم 
لديكم  سيقوم موظفينا بإدارة الحسابات: االستعانة بموارد خارجية1)

ين كما يمكنكم االختيار ب. و التصرف كمراجع خاص بالمؤسسة
:مجموعة من الترتيبات وفقًا لما يناسب حاجاتكم

االستعانة الكاملة بموارد خارجية •
االستعانة الجزئية بموارد خارجية•

من  أي التعاون بين خبراءنا و موظفيكم ، حيث سنكون جزء: المصادر المشتركة2)
ي و قد ترغبون ف. فريق المراجعة لديكم لتقديم الدعم االستشاري و االجرائي

:االشتراك معنا فيما يلي
.المراجعة و الدعم•
.مشاركة أعباء العمل•

ن مستشارونا محترفو: المشاركة القوية
اجعة يتمتعون بخبرة كبيرة في مجال المر

.الداخلية و إدارة المخاطر الذي يحظى : المناسب الفريق
ة بخبرة في مجال المراجعة الداخلي

.والحوكمة و إدارة المخاطر

خبرة : الخبرة في السوق و قطاع العمل
تي واسعة في المراجعة الداخلية للشركات ال

تعمل في مجال األدوية ، اإلنشاءات ، 
 التصنيع ، الطاقة ، االتصاالت ، و قطاع

.الخدمات

عمل لقد: الخبرة في كال جانبي الطاولة
ى مستشارينا في منظمات من الدرجة األول
، في العديد من المهام المرتبطة بالمخاطر

.أيضا باإلضافة الى تقديم خدمات استشارية

االستعانة بموارد خارجية

رية شا ست ا ت  ا م ةخد رجي خا رد  موا ب ة  ن ا ع الست ا

:المراجعة الداخلية
 إن التقدم التكنولوجي و نماذج

 العمل المتغيرة قد أدت الى خلق
منافسة قوية في السوق ، و 

اج لتحقيق البقاء و التقدم تحت
دام الشركات الى حل مثالي الستخ

و من الطرق المتبعة . مواردها
ي لتحقيق ذلك هي إيجاد المرونة ف

نماذج العمل من خالل االستعانة 
بموارد خارجية ألداء بعض 

فاالستعانة . المهام الخاصة
بالموارد الخارجية يعمل على 
از تعزيز البيئة الموجهة نحو إنج
ة المهام، كما تتيح للشركة حري
رات الحركة الالزمة لمواكبة التغيي

، كما إنها ذات فعالية سواء في 
.الوقت او التكلفة

ة ي م ق ر ل ا جة  ل ا ع م ل ا
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االستعانة بموارد خارجية

لماذا يتم االستعانة بمواردنا؟تمتد مجاالت خبرتنا الى النواحي التالية

إدارة الموردين

إدارة المخزون

إدارة مراقبة االئتمان

إدارة المصروفات 

تصميم الجرافيك

إمكانية الوصول الى فريق عمل خبير

توفير الجهود االدارية

توفير تكلفة الموظفين

تنظيم المهام المالية

أداء و تحكم فعال

زيادة الربحية

البحث و التحليل

ة ي ر شا ست ا ت  ا م ةخد رجي خا رد  موا ب ة  ن ا ع الست ةا ي م ق ر ل ا جة  ل ا ع م ل ا

خدمات دعم أخرى لألعمال
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اإلضافة و كجزء من خدماتنا ، نقوم بمساعدتكم في تطبيق نظام لتخطيط موارد المؤسسات ب
:الى حلول خاصة بتكنولوجيا المعلومات األخرى و ذلك من خالل رة للمنظمات الكبي المؤسساتيسمح نظام تخطيط موارد 

قيق و المتوسطة الحجم بتنظيم و تسهيل العمليات لتح
ريعة ان الحلول التي نقدمها تتسم بانها س. إنتاجية افضل

.  الستخدامفي التنفيذ و سهلة في التصميم و بسيطة في ا
يع و و التصن الماليةهذه الحلول تتيح لسلسلة القدرات 

 التوريد ان ترتبط مع األجزاء المختلفة في المنظمة
.  لتحقيق رؤية و تحكم افضل

و يمكن لهذه الحلول ان تتوسع عن طريق عمليات 
طور التخصيص المستقبلية بحيث يسهل تحقيق الت

.لمقابلة متطلبات العمل
م و تركز الشركة على تقديم خدمات واسعة النطاق لدع

مبادرات تحسين العمل باإلضافة الى حلول هادفة 
لمعقدة متخصصة تركز على تحقيق التقدم في العمليات ا

.  لألعمال

ته وصف العمل و متطلبا
بيق تقييم األداء بعد التطالفنية 

صياغة الحلول 
ووضع المعايير 

الخاصة بها

المعالجة الرقمية

ة ي ر شا ست ا ت  ا م ةخد رجي خا د  ر ا و م ب ة  ن ا ع الست ةا مي رق ل ا جة  ل ا مع ل ا

 المؤسساتتطبيق نظام لتخطيط موارد 
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:إعادة هندسة العمليات
هذه الخدمة تشمل قدر هائل من دراسة النطاق، و التخطيط و إدارة 

الخاصة  أصحاب المصلحة و المنتفعين و ذلك لفهم العمليات الصحيحة
دة هندسة ان إعا. بالتشغيل التلقائي ، إعادة الهندسة، أو التخلي فحسب

هي عبارة عن مدخل لحل  Finsolutionsالعمليات لدينا في 
وء التكلفة المشكالت ووضع تقنيات تركز على تعريف المشكلة في ض

.و األثر المترتب عليها

خدمات أخرى
في تكنولوجيا  

المعلومات

تحليل البيانات 

ب حلول االمتثال لضرائ
 قيد-الدخل و المبيعات 

التطوير

جيا تصميم حلول تكنولو
المعلومات 

الحوسبة السحابية

االمن اإللكتروني

ةتطوير برمجيات المؤسس

المعالجة الرقمية

ة ي ر شا ست ا ت  ا م ةخد رجي خا د  ر ا و م ب ة  ن ا ع الست ةا مي رق ل ا جة  ل ا مع ل ا
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رائكم ،أيسرنا االستماع الى 
بقوا على تواصل معناا

االتصال بنا

info@thefinsolutions.com

ق  م الوصول الينا عن ط :مكن

TheFinSolutions

TheFinSolutions

TheFinSolutions

Designed by GrafixPoint an inhouse design team for TheFinSolutions

Baher al Arab Street al Hamra District, 
Jeddah, KSA


