اململكة العربية
السعودية

الرؤية

عن
الرشكة

املُهمة

منذ إنشائها عام  ،٢٠٠٨تتمحور خدمات إرساء حول
عالة لعمليات التعهيد الخارجي
تقديم حلول ف ّ
للعمليات التجارية للرشكات مبختلف أحجامها يف
جميع أنحاء اململكة .تهدف خدماتنا إىل تجاوز جميع
التوقعات من خالل االبتكارات التكنولوجية والحلول
مخصص وسنوات الخربة الطويلة.
املصممة بشكل ُ
ويف ظل التغري املستمر يف عامل األعامل ،تحتاج
الرشكات إىل مواكبة هذا التطور حتى تستطيع
املنافسة والنجاح .وتُ كن 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
عالة يف قطاعات املالية واملحاسبة وفحص صحة
ف ّ
األعامل واملوارد البرشية والتدقيق الداخيل وإدارة
املخاطر واالمتثال والحوكمة والتسويق وتكنولوجيا
املعلومات.
عن الرشكة

الرؤية

ملاذا تختار إرساء

الخدمات

الرشكاء

عالة
تقديم قيمة ف ّ
لجميع العمالء
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.

تطويع تجاربنا املُتعددة لتقديم
أفضل خدمة 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
عالة ت ُساهم يف حل مشاكل العمالء ودعمهم
ف ّ
نحو تحقيق منو استثنايئ.

العمالء

2

نقدم لك
عىل مدى عقد
من الخربة املهنية.

ملاذا

تختار
إرساء؟

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

استخدام التكنولوجيا املتقدمة واالبتكار يف قطاع

التعهيد الخارجي يف اململكة العربية السعودية.

يكمن تركيزنا الرئييس يف تحسني أعامل
املنشآت وتقديم منتجات عالية الجودة مع
الحفاظ عىل تقليل التكلفة ورفع الكفاءة
التشغيلية
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العمالء
الرشكاء
الخدمات
ملاذا تختار إرساء
الرؤية
عن الرشكة

عالة مع نتائج
يقدم فريقنا خدمة أفضل وقيمة ف ّ
طويلة األجل.

العمل مبرونة وكفاءة لتحقيق التميز.
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القيم
النزاهة

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

التفوق

القيم

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

االبتكار

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

التعاون

تتميز بيئة وفريق العمل يف إرساء بالرتحاب والتشاركية ،مام يخلق
وا مثال ًيا للنمو والتعاون لتحقيق نجاح استثنايئ.
ج ً
عن الرشكة

الرؤية

ملاذا تختار إرساء

الخدمات

الرشكاء

العمالء
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الخدمات
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املالية
واملحاسبة
خدمات رضيبة
القيمة املضافة

امساك الدفاتر واملحاسبة

خدمات الفحص املايل
ﺑُﻐﻴﺔ ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﻚ ﻋﲆ ﺗﻘﻠﻴﻞ اﳌﺨﺎﻃﺮ وﺿﺎﻤن ااﳌﺘﺜﺎل

ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺧﺪﻣﺎت ﴐﻳﺒﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ ﰲ اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ إرﺷﺎدات ﻛﺎﻣﻠﺔ ﺣﻮل ﻛﻴﻔﻴﺔ ﻣﻮاءﻣﺔ أﻫﺪاﻓﻚ
وﻓﻖ أﻟﺤﻜﺎم ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺰﻛﺎة
اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻣﻊ أﺣﺪث ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت
ً

ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ واﻟﻠﻮاﺋﺢ ،ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﺄﺧﺬ ﻋﲆ ﻋﺎﺗﻘﻨﺎ ﺗﻨﻔﻴﺬ إﺟﺮاءات
ااﳌﺘﺜﺎل اﳌﻀﻨﻴﺔ ﳌﺴﺎﻋﺪة ﻋﺎﻤﻟﺌﻬﺎ ﻋﲆ ﺗﺠﺎوز ﺟﻤﻴﻊ

ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺑﺴﺎﻟﺴﺔ.

وﴐﻳﺒﺔ اﻟﺪﺧﻞ.
ﻳﺘﻌﺎﻣﻞ ﻗﺴﻢ ﺣﻔﻆ اﻟﺪﻓﺎﺗﺮ ﻣﻊ اﳌﻌﺎﻣﺎﻟﺖ اﳌﺤﺎﺳﺒﻴﺔ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ

اﻟﺘﻲ ﺗﻐﻄﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺨﻄﻄﺎت اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺤﺴﺎﺑﺎت

اأﻟﺼﻮل واﻟﺨﺼﻮم واأﻟﺴﻬﻢ واإﻟﺮﻴادات واﳌﴫوﻓﺎت ﻣﻦ
ﺧﺎﻟﻞ ﺗﻮﻓﺮﻴ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ اإﻟﺪارﻳﺔ واﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺨﺪﻣﺎت

اأﻟﺨﺮى.

إدارة األصول الثابتة

خدمات التحصيل

ﴍﻛﺔ ﺻﻐﺮﻴة أو ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ّ ﻧﺴﻌﻰ ﻟﺘﺒﺴﻴﻂ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻫﻮ د

اﻟﺤﺠﻢ ﻤﺗﺘﻠﻚ ﻣﺨﺰوﻧًﺎ ﺻﻐﻲ ًرا ﻣﻦ اأﻟﺼﻮل اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ أو ﻣﺆﺳﺴﺔ

ﻋﺎﳌﻴﺔ ذات ﻣﺨﺰون ﻣﺎدي ﻛﺒﺮﻴ .ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺧﺪﻣﺘﻨﺎ ﺟﻤﻴﻊ ﺟﻮاﻧﺐ
اﻟﻨﻈﺎم ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ أن اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻤﻳﻜﻦ أن ﺗﺜﻖ ﺑﻨﺎ ﻛﴩﻳﻚ ﻟﻬﺎ

ﻤﻳﺘﻠﻚ ﻣﻘﺪﻣﻮ ﺧﺪﻣﺎت اﳌﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ

ﻣﻦ اﳌﺘﺨﺼﺼﻦﻴ ﰲ ﻣﺠﺎل اﳌﺤﺎﺳﺒﺔ ﻣﺎﻤ ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻬﻢ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ

ﻓﺮﻳﻖ ﺻﻐﺮﻴ ﻣﻦ اﳌﺤﺎﺳﺒﻦﻴ ﺑﺘﻜﻠﻔﺔ أﻗﻞ ﻟﻠﺘﻮﻇﻴﻒ.

ﰲ رﻋﺎﻳﺔ ﻣﻮاردﻫﺎ اﻟﻘﻴﻤﺔ.

عن الرشكة

الرؤية

ملاذا تختار إرساء

الخدمات

الرشكاء
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خدمات التدقيق وإدارة املخاطر
والحوكمة واالمتثال ()AGRC
أ .خدمات
التدقيق الداخيل

ب .حوكمة الرشكات

ﺗﻢ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻣﺎﻤرﺳﺔ اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ اﻟﺪاﺧﲇ إﻟﻀﺎﻓﺔ ﻗﻴﻤﺔ وﺗﺤﺴﻦﻴ اﳌﺆﺳﺴﺎت
واﻟﻌﻤﻠﻴﺎ ت
واﻟﻀﻮاﺑﻂ.
ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ اﻟﺪاﺧﲇ ﻟﺪﻳﻨﺎ ﻋﲆ اﳌﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺎﻋﺪ اﻟﻌﺎﻤلء
ﻋﲆ ﺗﺤﻘﻴﻖ أﻫﺪاﻓﻬﻢ ﻣﻦ ﺧﺎﻟﻞ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻧﻬﺞ ﻣﻨﻈﻢ وﻣﻨﻀﺒﻂ ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ وﺗﻌﺰﻳﺰ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ إدارة اﳌﺨﺎﻃﺮ وﻧﻈﺎم
اﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ.
ﻧﻖ ّدم ﻤﻧﺎذج ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﺘﺪﻗﻴﻖ اﻟﺪاﺧﲇ ﺣﺴﺐ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﻌﻤﻴﻞ ،ﻋﲆ اﻟﻨﺤﻮ
اﻟﺘﺎﱄ:
 .1اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﻤﺑﺼﺎدر ﺧﺎرﺟﻲة

اﻟﻬﺪف ﻣﻦ ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﴩﻛﺎت ﻫﻮ ﺣﺎﻤﻳﺔ ﻗﻴﻤﺔ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ ﺧﺎﻟﻞ إﻗﺎﻣﺔ
ﻌﺎﻟﺔ ﺑﻦﻴ اﳌﺴﺎﻫﻤﻦﻴ  /اأﳌﻨﺎء ،وﻣﺠﻠﺲ اإﻟﺪارة واﻟﻠﺠﺎن،
ﻋﺎﻟﻘﺎت ﻓ ّ
واإﻟﺪارة ،ﻤﺑﺎ ﰲ ذﻟﻚ اﻟﻬﻴﺎﻛﻞ واﻟﻘﻮاﻋﺪ واﻟﱪوﺗﻮﻛﻮاﻟﺖ واﳌﺴﺆوﻟﻴﺎت
ﻟﻀﺎﻤن اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ اﻟﺴﻠﻴﻢ وﺗﻄﻮﻳﺮ اأﻟﻌﺎﻤل.
وﻓﻖ ﳌﻌﺎﻳﺮﻴ وﻣﺒﺎدئ ﺣﻮﻛﻤﺔ
ﻣﻮاءﻣﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﻬﻴﻜﻞ ﻧﺤﻦ ﻧﻘﺪم
ً
اﻟﴩﻛﺎت اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ،ﻣﻦ ﺧﺎﻟﻞ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺨﺪﻣﺎت ،ا اﳌﺤﻠﻴﺔ
واﻟﻌﺎﳌﻴﺔ.

 .٢اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﻤﺼﺎدر ﻣﺸﱰك ة
 .۳ﻧﻈﺎم ) BOTاﻟﺘﺸﻐﻴﻞ واﻟﺒﻨﺎء واﻟﺘﺤﻮﻳﻞ(

عن الرشكة

الرؤية

ملاذا تختار إرساء

الخدمات

الرشكاء

العمالء

7

خدمات التدقيق وإدارة املخاطر
والحوكمة واالمتثال ()AGRC

ج .إدراة املخاطر

د .االمتثال لألنظمة

ﻧﻬﺞ إدارة اﳌﺨﺎﻃﺮ ،ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻋﱪ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﺑﺄﻛﻤﻠﻬﺎ،
واﻟﺘﻲ ﺗﻨﻄﻮي ﻋﲆ ﺟﻤﻴﻊ اﳌﺨﺎﻃﺮ اﻟﺤﺮﺟﺔ ،ﻣﺜﻞ اﳌﺨﺎﻃﺮ اﻟﻜﻠﻴﺔ أو
ااﻟﺴﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ،وﻣﺨﺎﻃﺮ ااﻟﺴﺘﺪاﻣﺔ ،وﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﳌﺎﻟﻴﺔ واﳌﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﻲ
ﺗﺆﺛﺮ ﻋﲆ ﺳﻤﻌﺔ اﻟﴩﻛﺔ .إﻧﻨﺎ ﻧﺘﻔﻬﻢ أﻫﻤﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻘﺎت اﳌﺘﺒﺎدﻟﺔ ﺑﻦﻴ ﺟﻤﻴﻊ
اﳌﺨﺎﻃﺮ ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ ُﻣﻔﺮدة أو ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳌﺨﺎﻃﺮ .ﻤﻳﻜﻨﻨﺎ إﻧﺸﺎء ﺳﺠﻞ
ﻣﺨﺎﻃﺮ ﻟﴩﻛﺘﻚ وﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻣﺨﺎﻃﺮ ااﻟﺤﺘﻴﺎل واﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت ﰲ ااﻟﺤﺘﻴﺎل.

ﳌﺴﺎﻋﺪة اﻟﻌﺎﻤلء ﰲ ﺗﻠﺒﻴﺔ اﳌﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ،ﺗﺘﺠﺎوز ﺧﺪﻣﺎت ااﳌﺘﺜﺎل
ﻟﺪﻳﻨﺎ اﻟﻌﻤﻞ اﳌﻴﺪاﻲﻧ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ .ﺗﺠﻤﻊ ﻣﻨﻬﺠﻴﺘﻨﺎ ﺑﻦﻴ اﻟﻔﻬﻢ اﻟﻌﻤﻴﻖ ﻟﻠﻮاﺋﺢ
اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ واﻟﺘﻔﺴﺮﻴ وأﻓﻀﻞ اﳌﺎﻤرﺳﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ .

عن الرشكة

الرؤية

ملاذا تختار إرساء

الخدمات

ﻤﻳﻜﻦ ﻟﻔﺮﻳﻖ ااﳌﺘﺜﺎل ﻟﺪﻳﻨﺎ إرﺷﺎدك ﻣﻦ ﺧﺎﻟﻞ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺣﻠﻮل ﺛﺎﻗﺒﺔ وﺷﺎﻣﻠﺔ
ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻧﻬﺞ ﻣﺨﺼﺺ وﺳﻨﻘﻮم ﺑﺘﻘﻴﻴﻢ ﺣﺎﻟﺔ ﻛﻞ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﺤﻠﻮل
اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ.

الرشكاء

العمالء
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اإلستشارات
اإلدارية
عمل اسرتاتيجية الرشكة

التحقق من صحة األعامل
إدارة الحافظة

التخطيط االسرتاتيجي والتنفيذ
إعادة هيكلة إدارة األعامل

تحسني األداء

إﻧﻨﺎ ﻧﻘﺪم ﺧﺪﻣﺎت اﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ

تحليل املنافسني واملقارنة.

وﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ وﻏﺮﻴ ﻣﺘﺤﻴّﺰة ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت ﰲ

تحليل السوق

ﺗﺤﺴﻦﻴ اإﻟﻨﺘﺎﺟﻴﺔ واأﻟﺪاء اﻟﻌﺎم.

تحضريامليزانية والتخطيط والتنبؤ.
إعداد خطط العمل

استشارات األعامل

عن الرشكة
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ملاذا تختار إرساء

الخدمات

الرشكاء

العمالء
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خدمات إسناد
املوارد البرشية
ﺗﻌﻤﻞ ااﻟﺴﺘﻌﺎﻧﺔ ﻤﺑﺼﺎدر ﺧﺎرﺟﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺎت اإﻟﺪارﻳﺔ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﻟﻘﺴﻢ اﳌﻮارد اﻟﺒﴩﻳﺔ

تقييم وتدقيق
املوارد البرشية
ﺳﻴﻮﻓﺮ ﻫﺬا اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﺧﻂ اأﻟﺴﺎس أو ﻧﻘﻄﺔ اﻧﻄﺎﻟﻖ ﺑﺸﺄن ﻋﻤﻠﻴﺎت وﻣﺎﻤرﺳﺎت

ﻋﲆ ﺗﻌﺰﻳﺰ إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻣﺆﺳﺴﺘﻚ وأداﺋﻬﺎ اأﻟﺴﺎﳼ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﺮﻴ ﻣﻊ ﺗﻮﻓﺮﻴ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ واﻟﻮﻗﺖ

وﺳﻴﺎﺳﺎت اﳌﻮارد اﻟﺒﴩﻳﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺪﻳﻚ إذا اﺣﺘﺠﺖ إﱃ اﻟﱰﻗﻴﺔ .ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ،ﺳﻴﺘﻢ

ﻳﺘﻤﺘﻊ ﻓﺮﻳﻖ اﻟﻌﺎﻟﻘﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﳌﻬﻨﻴﺔ ) (GRﻟﺪﻳﻨﺎ ﺑﺨﱪة ﺟﻴﺪة ﰲ ﺟﻤﻴﻊ اإﻟﺠﺮ اءات

اﳌﻮارد اﻟﺒﴩﻳﺔ ﻣﻊ ﺗﻮﺻﻴﺔ ﺑﻮﺿﻊ أﻓﻀﻞ اﳌﺎﻤرﺳﺎت ﰲ ااﻟﻌﺘﺒﺎر.

وال ُﺟﻬﺪ .

إﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﻣﺘﺜﺎﻟﻪ اﻟﺘﺎم إﻟﺪارة ﺟﻤﻴﻊ ﺑﻮاﺑﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اإﻟﻠﻜﱰوﻧﻴﺔ ﻣﻊ ﺗﻮﻓﺮﻴ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت

ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻛﺎﻣﻞ ﺑﺎﻟﻨﺘﺎﺋﺞ واﻟﺘﻐﻴﺮﻴات اﳌﺘﻮاﻓﻘﺔ واﳌﺘﻮاﻓﻘﺔ ﻣﻊ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺠﺎاﻟﺖ

دون ﻓﻘﺪان أي ﻣﻮاﻋﻴﺪ ﻧﻬﺎﺋﻴﺔ.

ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻚ  GROﺑﺎﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﲆ ﻋﻤﻠﻚ اأﻟﺴﺎﳼ.

عن الرشكة

الرؤية

ملاذا تختار إرساء

الخدمات

الرشكاء

العمالء
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خدمات استشارات
املوارد البرشية

التوظيف
والبحث التنفيذي

وﺗﺸﻤﻞ اﻟﺨﺪﻣﺎت ﻋﲆ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ﻻ اﻟﺤﴫ ﻣﺎ ﻳﲇ:

ﻳﺘﻤﺘّﻊ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﺑﻘﺪر ﻛﺒﺮﻴ ﻣﻦ اﻟﺨﱪة ﰲ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺎت

اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﻟﺴﻮق اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ،ﺣﻴﺚ ﻧﻌﻤﻞ ﻋﲆ رﺑﻂ

ﺟﺪوﻟﺔ اﻟﺮواﺗﺐ و ﻫﻴﻜﻠﺔ اﻟﺴﻠﻢ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ

اﳌﻨﻈﺎﻤت اﻟﻮاﻋﺪة ﻣﻊ اأﻟﻔﺮاد اﳌﻮﻫﻮﺑﻦﻴ ﻣﻦ ﺧﺎﻟﻞ ﺗﻘﻴﻴﻤﻬﻢ ﻋﱪ

اﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎت واﻟﺤﻮاﻓﺰ

إﺟﺮاء ااﻟﺨﺘﺒﺎرات واﻟﺘﻘﻴﻴﺎﻤت اﻟﺴﻴﻜﻮﻣﱰﻳﺔ ،

إﺳﺘﺸﺎرات اﳌﻮارد اﻟﺒﴩﻳﺔ واﻻدارﻳﺔ

اأﳌﺪ.

وﺗﻮﻇﻴﻒ أﺣﺪث ﻣﺒﺎدئ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﺼﻤﻴﻢ إﻟﻨﺸﺎء ﻋﺎﻟﻘﺎت ﺗﺠﺎرﻳﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ

ﻋﻘﻮد اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ
ﺳﻴﺎﺳﺎت واﺟﺮاءات اﳌﻮارد اﻟﺒﴩﻳﺔ
اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ وإﻋﺎدة اﻟﻬﻴﻜﻠﺔ

عن الرشكة
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ملاذا تختار إرساء
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خدمات تكنلوجيا
املعلومات
خدمات األمن
السيرباين \ املعلومايت
ﻏﺎﻟﺒًﺎ ﻣﺎ ﻳُﺴﺘﺨﺪم اﳌﺼﻄﻠﺤﺎن ﺑﺎﻟﺘﺒﺎدل ،وﻟﻜﻦ ﺑﺸﻜﻞ أﻛﺮﺜ دﻗﺔ ،ﻳﻌﺪ
اأﳌﻦ اﻟﺴﻴﱪاﻲﻧ ﻓﺌﺔ ﻓﺮﻋﻴﺔ أﳌﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت .ﻳُﻌﺪ أﻣﻦ
ﻌﺎ ﻳﻐﻄﻲ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﺠﺎاﻟﺖ ﻣﺜﻞ اأﳌﺎن
اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﺠﺎًال واﺳ ً
اﳌﺎدي وأﻣﻦ ﻧﻘﻄﺔ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ وﺗﺸﻔﺮﻴ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت وأﻣﻦ اﻟﺸﺒﻜﺔ

خدمة تدقيق تكنولوجيا
املعلومات وإدارة املخاطر واالمتثال

ﻤﻳﺘﻠﻚ اﳌﺘﺨﺼﺼﻮن ﰲ ﺗﺪﻗﻴﻖ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت وااﳌﺘﺜﺎل
رؤى ال ﺗﻘﺪر ﺑﺜﻤﻦ ﺗﺘﻴﺢ ﻟﻬﻢ إﻧﺸﺎء ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﺪﻗﻴﻖ ﺟﻴﺪ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ
ﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت .اﳌﺨﺎﻃﺮ اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﻤﺑﺎﻤرﺳﺎت اإﻟﺪارة
.وأﻧﻈﻤﺔ اﻟﺘﺤﻜﻢ وااﻟﻠﺘﺰام ﺑﺎﻟﻘﻮاﻧﻦﻴ وﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﴩﻛﺔ

عن الرشكة

الرؤية

إداإدارة ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت و

ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ

ﻧﻌﻤﻞ ﻋﲆ ﺗﺒﺴﻴﻂ إدارة ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت
اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﴩﻛﺘﻚ ،وذﻟﻚ ﻋﱪ ﺑﻴﺌﺎت ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﺨﺘﻠﻄﺔ ﻣﺘﻌﺪدة اﻟﺒﺎﺋﻌﻦﻴ ،وﺧﺪﻣﺎت اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ
ﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ،وزﻳﺎدة ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ اﺳﺘﺜﺎﻤرك،
وﻣﻮاءﻣﺔ اﳌﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻣﻊ أﻫﺪاﻓﻚ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ

خدمات البنية التحتية
لتكنولوجيا املعلومات

ﻫﻮ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻣﻮارد اﳌﺆﺳﺴﺎت ﻤﻳﻜﻦ اﻟﻮﺻﻮل ERP Cloud
إﻟﻴﻪ ﻋﱪ اإﻟﻨﱰﻧﺖ .ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره اﻟﻌﻤﻮد اﻟﻔﻘﺮي ﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت أو "ﻋﻘﻞ" اﻟﴩﻛﺔ ،ﻳﻮﻓﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﺨﻄﻴﻂ ﻣﻮارد
اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺴﺤﺎﺑﻴﺔ وﻇﺎﺋﻒ ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت
اأﻟﺴﺎﺳﻴﺔ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ

Services Parteners Portofolio Contactu us
العمالء
الرشكاء
الخدمات
ملاذا تختار إرساء

Why IRSAA

Who we are Vision
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حلول وخدمات الويب
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

جا عايل
الكبرية .وبنا ًء عىل احتياجات عمالئنا ،نقدم منت ً
الجودة يسمح لزوارك بالبحث عن املعلومات برسعة
وبطريقة أكرث تفاعلية.

حلول تكنولوجيا املعلومات لألعامل

تقدم إرساء الخدمات
التالية:

والرشكات  -مفتاح

سواء كنت رشكة صغرية أو متوسطة ،فبإمكان خدمات إرساء-

تصميم وتطوير مواقع الويب.

 IRSAAأن تضيف قيمة حقيقية ودفعك خطوة إىل األمام عن

منافسيك .من خالل االعتامد عىل أنظمة تخطيط موارد املنشآت مثل

تطوير تطبيقات التجارة اإللكرتونية.

نظام مفتاح ،نوفر وسيطًا يعتمد عىل الحوسبة السحابية إلدارة جميع

تطبيقات األجهزة املحمولة.

العمليات التجارية بد ًءا من املوارد املالية واملوظفني والرواتب

تطوير الربامج والتطبيقات.

واملخزون واملبيعات واملشرتيات والعقارات الخ…

إدارة وسائل التواصل االجتامعي.

تحسني إداء موقعك يف محرك البحث (ٍ.)SEO

نحن رواد يف تصميم ونرش وصيانة مجموعة شاملة من التقنيات

املستخدمة لترسيع أداء عمالئنا .إننا نعمل عىل تسليح رشكتك

الحمالت التسويقية وإدراتها.

بالتقنيات التي من شأنها تحسني كفاءتك ،وتحسني إنتاجية موظفيك.

عن الرشكة

الرؤية

ملاذا تختار إرساء

تصميم الخدمات.
الخدمات

الرشكاء

العمالء
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رشكائنا يف العمل

�
��
� ��ﻛﺔ ﻟﺤﻠﻮل اﻷﻋﻤﺎل �� ﺟﺪة،
ﻣ�ة �
�
ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ �� إدارة اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﺠﺎر�ﺔ )،(KPO
�
واﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ �ﻤﺼﺎدر ﺧﺎرﺟ�ﺔ �� اﻟﻌﻤﻠ�ﺎت

�
إﻧ��ﻠ�ﺠ� � ��ﻛﺔ � �
��
وﻣﻌ�ف ﺑﻬﺎ
ﻣﻠ�ﻣﺔ
�
�
ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت واﻟﺤﻠﻮل واﻟﻤﻨﺘﺠﺎت �� ﻣﺴﺎﺣﺔ
� �
و�.
اﻷﻣﻦ اﻹﻟ�� �

اﻟﺘﺠﺎر�ﺔ ) ، (BPOوﺣﻠﻮل اﻹدارة اﻟﻄﺒ�ﺔ.

NEOTech
Integrated Solutions

ﺳﻮاء ﻛﻨﺖ ﻣﻦ �
اﻟﺼﻐ�ة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ أو
اﻟ��ﺎت
�
�
اﻟ�ﺒ�ة  ،ﻓﺈن ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ERP
اﻟ��ﺎت اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ أو
�

اﻟﺘﺎ� ﻳﻨﺎﺳﺐ ﺟﻤﻴﻊ �
اﻟ��ﺎت و�ﻮﻓﺮ ﻟﻚ أﻓﻀﻞ
�
�
ﺗﺨﻄ�ﻂ ﻣﻮارد اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت وأ��ﻫﺎ ﻣﺮوﻧﺔ

� ��ﻛﺔ اﺳ�ﺸﺎرات رﻗﻤ�ﺔ و�ﻨﺎء
ﻛﺮاﻳﻮ-ﺗ�ﻚ �
�
اﺳ�اﺗ�ﺠ�ﺎت اﻟ��ﺐ  ،وﺗﻄ��ﺮ ﻣﻮاﻗﻊ اﻟ��ﺐ
اﻟﺘﺠﺎر�ﺔ واﻟﻤﻨﺼﺎت واﻟﺒﻮا�ﺎت.

ودﻳﻨﺎﻣ�ﻜ�ﺔ.
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البعض من عمالئينا
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فلنتحدث عن متطلبات عملك
سيتأكد فريقنا من سامع جميع استفساراتك واإلجابة عليها
وحلها ملساعدتك عىل تحسني أهداف عملك.

تواصل معنا
ص .ب 7230

اﻟﺮﻳﺎض 12629

اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ

011-4783209
504407729 / 5333 52296
011-2912942
irsaasales@irsaa.com

شكرا ً لكم

امللف

التعريفي

اململكة العربية
السعودية

