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اململكة العربية
السعودية



 عن
الرشكة

منذ إنشائها عام ٢٠٠٨، تتمحور خدمات إرساء حول 
تقديم حلول فّعالة لعمليات التعهيد الخارجي 

للعمليات التجارية للرشكات مبختلف أحجامها يف 
جميع أنحاء اململكة. تهدف خدماتنا إىل تجاوز جميع 

التوقعات من خالل االبتكارات التكنولوجية والحلول
املصممة بشكل ُمخصص وسنوات الخربة الطويلة.

ويف ظل التغري املستمر يف عامل األعامل، تحتاج 
الرشكات إىل مواكبة هذا التطور حتى تستطيع 

املنافسة والنجاح. وُتكن إرساء الرشكات واملنشآت 
يف السعودية من تحقيق ذلك من خالل خدمات عالية 

الجودة لتعهيد العمليات التجارية باحرتافية واختصاص. 

تتمحور خربة إرساء املتنوعة يف تقديم خدمات 
فّعالة يف قطاعات املالية واملحاسبة وفحص صحة 
األعامل واملوارد البرشية والتدقيق الداخيل وإدارة 
املخاطر واالمتثال والحوكمة  والتسويق وتكنولوجيا 

املعلومات.

تكمن رؤية إرساء يف ريادة عملية االستعانة مبصادر 
خارجية لجميع الرشكات يف جميع أنحاء اململكة 

العربية السعودية والرشق األوسط، ونعتمد يف 
ذلك عىل توفري خدمات بجودة استثنائية والتفوق 

عىل أنفسنا قبل منافسينا يف القيمة التي 
نقدمها لعمالئنا.

تتضمن مهمة إرساء تعزيز نجاح عمالئنا من خالل نهج 
تعاوين نشط مبني عىل الشفافية والجودة. ومن 

خالل تحقيق أقىص استفادة من خرباتنا املتنوعة 
يف هذه الصناعة، نسعى لتقديم خدمات وحلول 
فّعالة تُساهم يف حل مشاكل العمالء ودعمهم 

نحو تحقيق منو استثنايئ.
الرؤية

ُهمة
مل

ا

تقديم قيمة فّعالة
لجميع العمالء 

 تطويع تجاربنا املُتعددة لتقديم
أفضل خدمة لعمالئنا
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 ملاذا
 تختار

إرساء؟
 يكمن تركيزنا الرئييس يف تحسني أعامل

 املنشآت وتقديم منتجات عالية الجودة مع
   الحفاظ عىل تقليل التكلفة ورفع الكفاءة

التشغيلية

نقدم لك
عىل مدى عقد 

من الخربة املهنية.

فريق ملتزم للغاية وذو خربة طويلة يعمل بتفاٍن 
لتوفري حلول فعالة.

استخدام التكنولوجيا املتقدمة واالبتكار يف قطاع 
التعهيد الخارجي يف اململكة العربية السعودية.

يقدم فريقنا خدمة أفضل وقيمة فّعالة مع نتائج 
طويلة األجل.

العمل مبرونة وكفاءة لتحقيق التميز.
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القيم
م
القي

نضمن لعمالئنا الشفافية املطلقة طوال الوقت من خالل تنفيذ 
املهام بأكرث الطرق دقة وفّعالية.

تسعى إرساء لتقديم خدمات بجودة استثنائية ومتطورة دون أي 
تهاون أو القبول بجودة أقل من املمتازة.

نتطلع باستمرار إىل بيئات العمل رسيعة التغري، وهدفنا هو مساعدة 
عمالئنا يف تحقيق أهدافهم من خالل آليات وأدوات تقنية.

تُناسب هذا التغري وتواكبه.

تتميز بيئة وفريق العمل يف إرساء بالرتحاب والتشاركية، مام يخلق 
جًوا مثاليًا للنمو والتعاون لتحقيق نجاح استثنايئ.

النزاهة

التفوق

االبتكار

التعاون
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الخدمات



 

املالية
واملحاسبة

تُركّز خدمات إمساك الدفاتر وضبط الحسابات يف إرساء 
بشكل أسايس عىل تطوير نظام يتم فيه تسجيل جميع

املعامالت واألنشطة التجارية بشكل شامل ومنهجي 
تغطي جميع مخططات الحسابات من أصول ، خصوم ، 

واالسهم وحقوق امللكية وااليرادات واملصاريف ويتم 
تزويد إدارة عمالئنا مبجموعة من التقارير املالية فعالة 

وخدمات اخرى متنوعة بهدف تقديم نظرة ثاقبة حول 
املوارد املستخدمة داخل الرشكة أو املنشأة. 

إن مزودو املحاسبة مبصادر خارجية لديهم مجموعة كاملة 
من املحاسبني املهنيني يسمح لهم تقديم فريق مصغر

من املحاسبني بأقل تكلفة توظيف

تجعل إرساء-IRSAA كل تعقيد يف العمل يش بسيط – حيث 
تختلف إدارة االصول الثابتة لكل منشأة سواء كانت املنشأة 

صغرية أو متوسطة الحجم لديها مخزون أصول ثابت صغري 
او منشأة عاملية ذات مخزون مادي كبري.

تتضمن خدمتنا عىل جميع جوانب العمل للتاكد من
أن تثق بنا كرشيك لها يف رعاية موارده القيمة.

تتضمن خدمات رضيبة القيمة املضافة لدينا عىل إرشادات
كاملة حول كيفية مواءمة أهدافك املالية مع متطلبات
الرضائب وفقاً ألحكام قوانني الزكاة و رضيبة الدخل يف

اململكة العربية السعودية.

تعتمد إرساء-IRSAA يف عملها عىل مبادئ النزاهة
والشفافية، وتوسع هذه املبادئ إىل ما هو أبعد من

حدود الرشكة لتقدم خدمات الفحص املايل ملساعدة
املنشآت يف السعودية عىل تقليل املخاطر وضامن 

االمتثال للقواعد واللوائح. ونأخذ عىل عاتقنا مهمة 
اإلجراءات القانونية فيام يتعلق باالمتثال للقوانني والتأكد 

من إجراء فحص وتفتيش شامل للكشف عن أي مشاكل أو 
مخاطر ممكنة.

نجري دراسة ميدانية شاملة لفهم العمالء ثم إعداد 
مقرتحات لسياسات التحصيل واالسرتاتيجيات ذات الصلة. 

وبالتعاون مع املنشأة للتأكد من مطابقة املواصفات 
واملتطلبات، يتم إعداد قسم لرئاسة عملية التحصيل. وتوفر 

إرساء- IRSAA أيًضا الدعم الكامل )التعهيد( إلدارة التحصيل 
من خالل مراقبة عملية التحصيل نيابة عن العمالء كجزء من 

الخدمة لتلبية متطلبات العمالء

امساك الدفاتر واملحاسبة

إدارة األصول الثابتة

خدمات رضيبة 
القيمة املضافة

خدمات الفحص املايل

خدمات التحصيل
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أ. خدمات 
ب. حوكمة الرشكاتالتدقيق الداخيل

خدمات التدقيق وإدارة املخاطر 
)AGRC( والحوكمة واالمتثال

 IRSAA-تم تصميم مامرسة املراجعة الداخلية للحسابات يف إرساء
ليهدف إىل إضافة قيمة إىل عمليات املنظمة وتحسني هذه العمليات.

إن التدقيق الداخيل إلرساء-IRSAA قائم عىل املخاطر ويساعد العمالء 
عىل تحقيق أهدافهم من خالل اتباع نهج منتظم ومنضبط ،وتقييم وتعزيز 

فعالية إدارة املخاطر ونظام الضوابط الداخلية.

تقدم إرساء-IRSAA مناذج مراجعة داخلية متنوعة مختلفة حسب احتياجات 
العميل، عىل النحو التايل:

 
1.    االستعانة مبصادر خارجية

٢.   االستعانة مبصادر مشرتكة

3.    نظام BOT )التشغيل والبناء والتحويل(

إن هدف حوكمة الرشكات يتلخص يف حامية قيمة املؤسسة او الرشكة 
من خالل إقامة عالقات فّعالة بني املساهمني/األمناء، ومجلس اإلدارة 
واللجان، مبا يف ذلك الهياكل والقواعد والربوتوكوالت، واملسؤوليات 

الالزمة لضامن التوجيه السليم وتنمية األعامل.

وتوفر إرساء-IRSAA حلوالً عملية لحوكمة الرشكات، وإطار عمل لإلدارة 
مصمم للمواءمة بني الثقافة والهياكل التنظيمية، من خالل تقديم 

مجموعة من الخدمات، وفقاً ملبادئ ومعاير الحوكمة للرشكات املحلية 
والعاملية.
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خدمات التدقيق وإدارة املخاطر 
)AGRC( والحوكمة واالمتثال

ج. إدراة  املخاطر

إن تطوير إسرتاتيجية املؤسسة من املمكن أن يصبح معرقالً بشدة إذا مل 
يكن لدى اإلدارة فهم شامل للمخاطر التي تواجه املؤسسة من ناحية 

أخرى، فإن املؤسسة التي تدرك املخاطر التي تواجهها وتديرها تستطيع 
إدارة أعاملها عىل نحو أكرث كفاءة، عىل أن تدرك أن أي فشل من شأنه أن 

يدمر قيمتها وإهدار مواردها وإلحاق الرضر بسمعتها يف نهاية املطاف.

 ، )ERP( نهًجا متكاماًل ومنظم وشامل إلدارة املخاطر IRSAA-توفر إرساء
بطريقة فعالة من حيث التكلفة وعرباملؤسسة بأكملها ، والتي تتضمن 

جميع املخاطر الحرجة ، مثل املخاطر الكلية أو االسرتاتيجية ، ومخاطر
االستدامة ، واملخاطر التشغيلية ومخاطر إرضار باالسمعة.

تدرك إرساء-IRSAA أهمية العالقات املتبادلة بني جميع املخاطر سواء 
كانت فردية أو مجموعة من املخاطر.

تقييم مخاطر االحتيال والتحقيقات يف االحتيال.

توفر إرساء-IRSAA خدمات االمتثال لألنظمة واالستشارات للعمالء. ويحلل 
فريق الخرباء إلرساء-IRSAA املتطلبات التنظيمية املحلية واإلقليمية 

والدولية، وتساعد يف الوفاء بااللتزامات التنظيمية فضالً عن توفري التدريب.

وملساعدة العمالء عىل الوفاء باملتطلبات التنظيمية ، تتجاوز خدمات 
االمتثال التي تقدمها إرساء- IRSAA العمل امليداين للمشاركة.

وتجمع املنهجية التي تتبعها إرساء-IRSAA بني الفهم العميق للوائح 
املطلوبة وتفسريها وأفضل املامرسات املهني.

وبينام تستمر املؤسسات يف مواجهة ضوابط تنظيمية أكرث رصامة فيام 
يتعلق بكيفية إدارة أعاملها،ميكن لفريق خرباء إرساء أن يرشدوك من خالل 

تقديم حلول شاملة ومتعمقة وباستخدام نهج مخصص، فإن مستشاري 
إرساء سوف يقيمون موقف كل مؤسسة من أجل توفري الحلول األكرث 

فعالية.

لألنظمة االمتثال  د. 
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اإلستشارات
اإلدارية

توفر إرساء-IRSAA الخدمات االستشارية 
االسرتاتيجية وغري املتحيزة واملوضوعية التي 

تساعد املنظمة يف تحسني اإلنتاجية ورفع 
األداء العام. وتغطي الخربة االستشارية مجاالت 

عديدة مثل:

عمل اسرتاتيجية الرشكة
التحقق من صحة األعامل

إدارة الحافظة
التخطيط االسرتاتيجي والتنفيذ

إعادة هيكلة إدارة األعامل
تحسني األداء

تحليل املنافسني واملقارنة.
تحليل السوق

تحضريامليزانية والتخطيط والتنبؤ.
إعداد خطط العمل
استشارات األعامل
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خدمات إسناد 
املوارد البرشية

تقييم وتدقيق 
املوارد البرشية

مع خدمة إسناد املوارد البرشية من إرساء-IRSAA يتيح لكم الرتكيز عىل أعاملكم 
األساسية. وميكن لالستعانة مبصادر خارجية يف العمليات اإلدارية املتعلقة

باملوارد البرشية أن تعزز بشكل كبري إنتاجية منظمتكم وأدائها العام من خالل توفري 
التكاليف والوقت. ويتمثل أحد التحديات الرئيسية التي تواجهها أي منظمة يف 

إدارة االستعانة مبصادر خارجية يف إطار العالقات الحكومية ألنها قد تستغرق وقتا 
طويال. ويجب أن يكون لدى مكتب إدارة املوارد البرشية خربة كافية يف إجراءات
ومتطلبات كل إدارة حكومية لضامن الوفاء باملواعيد النهائية وتجنب التأخريات 

والغرامات. ويجب أن يظل هذا املكتب عىل علم بالتغيريات التي تطرأ عىل اللوائح 
وأن يتمتع باملهارات الالزمة لتنفيذها يف الرشكة. 

االستعانة مبصادر خارجية يف مجال العالقات الحكومية تتيح لكم الرتكيز عىل 
أعاملكم األساسية

قامت إرساء بتطوير نهجهم الخاص بهم إلجراء تدقيق ومراجعة وتقييم دوري 
للموارد البرشية. يتمثل عامل النجاح الرئييس يف املنهجية التي نستخدمها هو 

مزيج من كفاءة خربائنا مبا يتعلق بطرح األسئلة الصحيحة ، وقدرتنا عىل تحليل وثائق 
وعمليات املوارد البرشية ذات الصلة ، والرباغامتية عند تقديم توصيات تصحيحية.

ويوىص بأن تُجرى يف جميع املؤسسات التجارية الكبرية تدقيق وتقييم دورية 
للموارد البرشية / السالمة. وستوفر هذه املراجعة خط أساس أو نقطة بداية 

لعمليات املوارد البرشية ومامرساتها وسياساتها التي تحتاج إىل تحسني. 
وستتلقون نتائج التدقيق الحسابات بعد مرور أيام من إجرائها ، مع تحديد املجاالت

املتوافقة / نقاط القوة واملجاالت التي تكون فيها فرص أو التي ال تتثل 
لاللتزامات. كام سيتم تحديد توصيات أفضل املامرسات يف هذه النتائج.
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التوظيف 
والبحث التنفيذي

ميتلك البحث التنفيذي يف إرساء-IRSAA بقدر كبري من الخربة يف 
تقديم خدمات التوظيف لسوق اململكة العربية السعودية، حيث 

نعمل عىل ربط منشآت االعامل الواعدة باألفراد املوهوبني
lمن خالل تقيمهم بواسطة إختبارات نفسية وتقيامت، ونستخدم 

آخر أبحاث وتصاميم االسس إلنشاء عالقات تجارية طويلة األمد. 
نحن نعمل مع قطاعات مختلفة مبا يف ذلك عىل سبيل املثال 

ال الحرص القطاعات الحكومة وشبه الحكومية والتكتالت العائلية 
الخاصة وقمنا بعقد رشاكات اسرتاتيجية تقدم حلواًل قيادية مثل 

توظيف املدراء التنفيذيني، وتقييم القادة، والتحول الثقايف، وقد 
سمح ذلك ملنشآت االعامل باكتساب قادة استثنائيني وتقييمهم 

وتنميتهم.

خدمات استشارات 
املوارد البرشية

وتشمل الخدمات عىل سبيل املثال ال الحرص ما ييل:

جدولة الرواتب و هيكلة السلم الوظيفي

التعويضات والحوافز

إستشارات املوارد البرشية واالدارية

عقود التوظيف

سياسات واجراءات املوارد البرشية

الهيكل التنظيمي وإعادة الهيكلة
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خدمات تكنلوجيا 
املعلومات

الخدمات املُدارة 
لتكنولوجيا املعلومات

خدمات األمن 
السيرباين \ املعلومايت

خدمة تدقيق تكنولوجيا 
املعلومات وإدارة املخاطر واالمتثال

خدمات البنية التحتية 
لتكنولوجيا املعلومات

نحن نبسط إدارة عمليات تكنولوجيا املعلومات اليومية الخاصة بك عرب 
بيئات تكنولوجيا املعلومات املختلطة متعددة البائعني. نحن مزود خدمة 

ُمدار )MSP( ميكنك االعتامد عليه. نحن نهتم بأنظمة تكنولوجيا املعلومات 
الخاصة بكحتى تتمكن من الرتكيز عىل عملك األسايس ، وتطويرموظفيك ، 
والوصول إىل املزيد من العمالء. التزاًما بقيمنا األساسية ، سنعمل دامئًا 
يف مصلحتك. لقد قمنا بدمج عملية تكنولوجيا املعلومات الخاصة بك مع 

اتفاقية مستوى الخدمة الشاملة.

يقدم فريق خرباء إرساء IRSAA مقاربة شاملة آلليات الحامية للبيانات 
الحساسة وإدارة املخاطر. ولتعزيز نظام إدارة األمن، يتم تحسني جميع 

مكونات البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات ضد كل أنواع التهديدات 
السيربانية. ويتم ذلك مبساعدة وضع األمان السيرباين الفائق الذي 

يؤمن بيانات الحوسبة السحابية، مام يسمح بإدارة املعلومات الحساسة 
دون أي خطر أو مشاكل.

صممنا يف IRSAA-إرساء خدمات إدارة املخاطر واالمتثال بشكل فّعال 
لضامن إيجاد حل مناسب ألوجه القصور يف املراجعة. وميتلك محرتيف 
تدقيق تكنولوجيا املعلومات واالمتثال لدينا رؤى ال تقدر بثمن ُتكنهم 

من بإنشاء برنامج لتخطيط تكنولوجيا املعلومات بشكل فّعال بجانب 
مساعدتك يف تقييم املخاطر املرتبطة باملامرسات اإلدارية وأنظمة 

التحكم وااللتزام بالقوانني وسياسات املنشأة.

أن خدمات البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات الشاملة مصممة لإللهام 
والتميز، وتعظيم فعالية استثامركم ، ومواءمة املتطلبات التكنولوجية 

مع أهدافكم التنظيمية. وتوفر خرباتنا األساسية إدارة الخدمات وإدارة 
املشاريع للعنارص والجهود املتصلة بالهياكل األساسية والزبائن.
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حلول وخدمات الويب

تقدم إرساء الخدمات 
التالية:

حلول تكنولوجيا املعلومات لألعامل 
والرشكات - مفتاح

تشمل خدماتنا واسعة النطاق تطوير مواقع الويب
وتصميمها ،وحلول التجارة اإللكرتونية ,تطبيقات

األجهزة املحمولة، نصمم وندعم منذ تاسيسها ومعظم
أنواع االعامل. ودعم الرشكات الناشئة واملنشآت

الكبرية. وبناًء عىل احتياجات عمالئنا، نقدم منتًجا عايل
الجودة يسمح لزوارك بالبحث عن املعلومات برسعة

وبطريقة أكرث تفاعلية.

تصميم وتطوير مواقع الويب.
تطوير تطبيقات التجارة اإللكرتونية.

تطبيقات األجهزة املحمولة.
تطوير الربامج والتطبيقات.

إدارة وسائل التواصل االجتامعي.
.)SEOٍ( تحسني إداء موقعك يف محرك البحث

الحمالت التسويقية وإدراتها.
تصميم الخدمات.

سواء كنت رشكة صغرية أو متوسطة، فبإمكان خدمات إرساء-
IRSAA أن تضيف قيمة حقيقية ودفعك خطوة إىل األمام عن

منافسيك. من خالل االعتامد عىل أنظمة تخطيط موارد املنشآت مثل
نظام مفتاح، نوفر وسيطًا يعتمد عىل الحوسبة السحابية إلدارة جميع

العمليات التجارية بدًءا من املوارد املالية واملوظفني والرواتب
واملخزون واملبيعات واملشرتيات والعقارات الخ…

نحن رواد يف تصميم ونرش وصيانة مجموعة شاملة من التقنيات
املستخدمة لترسيع أداء عمالئنا. إننا نعمل عىل تسليح رشكتك

بالتقنيات التي من شأنها تحسني كفاءتك، وتحسني إنتاجية موظفيك.
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رشكائنا يف العمل

ميزة هي رشكة لحلول األعامل يف جدة، متخصصة يف
إدارة األعامل التجارية )KPO(، واالستعانة مبصادر خارجية

يف العمليات التجارية )BPO( ، وحلول اإلدارة الطبية.

باكت لحلول األعامل، مزود لجميع لربمجيات تخطيط موارد
املؤسسات )ERP( حيث تقدم وحدات مستقلة كاملة 

امليزات. لتسيري كل جانب من جوانب عملك اّلياً. ستساعدك 
وحداتنا الوظيفية عىل الدمج ومواءمة سري عملك بأكمله 

عىل نحو متميز يف عملياتك التجارية

إنتيليجنز هي رشكة ملتزمة ومعرتف بها للخدمات
والحلول واملنتجات يف مساحة األمن اإللكرتوين.

كرايو-تيك هي رشكة استشارات رقمية وبناء اسرتاتيجيات
الويب ، وتطوير مواقع الويب التجارية واملنصات 

والبوابات.
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البعض من عمالئينا
املالية واملحاسبة

املوارد البرشية
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البعض من عمالئينا
تكنلوجيا املعلومات

)AGRC( خدمات التدقيق وإدارة املخاطر والحوكمة واالمتثال
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تواصل معنا

ص ب 92351 
الرياض 11653 

اململكة العربية السعودية

فلنتحدث عن متطلبات عملك
سيتأكد فريقنا من سامع جميع استفساراتك واإلجابة عليها 

وحلها ملساعدتك عىل تحسني أهداف عملك.

9200 08194
5333 52296

011-2912942
irsaasales@irsaa.com



 امللف

التعريفي

م
شكراً لك

اململكة العربية
السعودية




