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 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 خبرة طويلة يعمل 

بتفاٍن لتويفر حلول فعالة.

استخدام التكنولوجيا المتقدمة والابتكار في 

قطاع التعهيد الخارجي في المملكة العربية 
السعودية.

يقدم فريقنا خدمة أفضل وقيمة فّعالة مع 

نتائج طويلة الأجل.

العمل بمرونة 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
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خدمات اإلستعانة املالية واإلدارية

الخدمات اإلداريةالخدمات املالية

(إدارة املوارد البرشية)



أ. خدمات 
ب. حوكمة الرشكاتالتدقيق الداخيل

خدمات التدقيق وإدارة املخاطر 
)AGRC( والحوكمة واالمتثال
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خدمات التدقيق وإدارة المخاطر والحوكمة 

(AGRC) والامتثال

لألنظمةج. إدراة  املخاطر االمتثال  د. 
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خدمات تكنلوجيا املعلومات

إداإدارة تكنولوجيا املعلومات و 
خدمات البنية التحتية

خدمات األمن

السيبراني \ المعلومايت

خدمة تدقيق تكنولوجيا
املعلومات وإدارة املخاطر واالمتثال

خدمات البنية التحتية

لتكنولوجيا املعلومات
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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 

الإلكترونية ,تطبيقات الأجهزة المحمولة، 
نصمم وندعم منذ تاسيسها ومعظم أنواع 

الاعمال. ودعم الشركات الناشئة والمنشآت 
الكبيرة. وبناًء عل احتياجات عملائنا، نقدم منتًجا 
عالي الجودة يسمح لزوارك بالبحث عن المعلومات 

بسرعة وبطريقة أكثر 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

ميزا هي عملية تجارية              

االستعانة مبصادر خارجية رشكة مقرها يف 

جدة متخصصة يف عملية املعرفة االستعانة 

مبصادر خارجية ، عملية األعامل االستعانة 

مبصادر خارجية ، وحلول اإلدارة الطبية.

سواء كنت من الرشكات الصغرية واملتوسطة ، فإن 

حلول املؤسسات املتوسطة أو الكبرية مناسبة 

لجميع الرشكات وتوفر لك أكرث أنظمة تخطيط موارد 

املؤسسات مرونة وديناميكية وأفضل.

ذكاء الشبكة هو مزود ملتزم ومعرتف به 

للخدمات والحلول واملنتجات يف مجال 

األمن السيرباين.

كرايوتيك رشكة استشارات اسرتاتيجية رقمية 

وشبكة اإلنرتنت ، موقع األعامل التجارية 

وتطوير البوابة.
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NEOTech
Integrated Solutions



البعض من عمالئينا
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تواصل معنا

ر. املبنى  7274 

الرمزي الربيدي  12629

الرياض 

اململكة العربية السعودية

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

وحلها ملساعدتك عىل تحسني أهداف عملك.

  الرياض / 011-2473007

52296 5333 / 504407729 

2912942-011 

irsaasales@irsaa.com 

  جدة/ 012 - 6677744



 امللف

التعريفي

م
شكراً لك

اململكة العربية
السعودية




