
شركة الخدمات اإلستثمارية والتجارية 
Investment & Commercial Services Co.





3

مقدمة
المراجعة الداخلية 

فــي  العليــا  اإلدارة  يســاعد  ومســتقل  حيــادي  تقييمــي  نشــاط  هــي   
تحقيــق أهدافهــا عــن طريــق فحــص وتقييــم أنشــطة االدارات وقيــاس 
فعاليــة وكفــاءة أدائهــا والتأكــد مــن التزامها باألنظمــة واللوائـــــــــــــــح 
ــاءة  ــين كف ــى تحس ــاعد عل ــي تس ــات الت ــدار التوصي ــات، واص والتعليم
وفعاليــة األداء، فهــي تعمــل مــن أجــل إضافــة قيمــة للجهــة مــن 
خــال خفــض التكاليــف وفحــص وتقييــم نظــام الرقابــة الداخليــة، 
والعمــل علــى اقتــراح مــا يلــزم لتحســين عملياتهــا ومســاعدة الجهــة  
علــى تحقيــق أهدافهــا عــن طريــق تقييــم وتحســين عمليــات إدارة 

المخاطــر ، والرقابــة ، والحوكمــة.
 

نطاق المراجعة الداخلية
 تتمثــل فــي تعزيــز مبــدأ الشــفافية والنزاهــة لــدى منســوبي الجهــات  
والمســاهمة فــي تطويــر األداء وضمــان كفــاءة وفاعليــة األنظمــة 
ــوارد  ــل للم ــتثمار األمث ــال االس ــن خ ــة م ــة والمالي ــات اإلداري والعملي
ــراف أو  ــا دون إس ــة له ــراض المخصص ــي األغ ــتخدامها ف ــة واس المتاح
ــط  ــل التخطي ــي مراح ــل ف ــير العم ــن س ــان حس ــًا لضم ــراف تحقيق انح
والتنفيــذ والمتابعــة. وينظــر للمراجعــة الداخليــة باعتبارهــا جــزء ال 
يتجــزأ مــن إدارة المخاطــر ، والرقابــة. وعمليــات الحوكمــة. ولكي تقوم 
المراجعــة الداخليــة بدورهــا فــإن وظيفــة المراجعــة الداخليــة يجــب ان 
تنفــذ وتــدار بواســطة موظفيــن مؤهليــن او مختصيــن ، يتوفــر فيهــم 

الحــد األدنــى مــن المؤهــات لــكل مراجــع داخلــي.  
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شركة الخدمات اإلستثمارية والتجارية
تطويــر  فــي  وجوهريــًا  حيويــا  دورا  نلعــب   

واستكشــاف فــرص إســتثمارية جديــدة وقائمــة 

مــن خــال معرفــة وثيقــة لقطاعــات األعمــال 

عملنــا  فريــق  خبــرات  خــال  ومــن   ، المختلفــة 

مــن  الشــركة  تتمكــن  والفريــدة  المتميــزة 

مســتقبلها  إظهــار  و  الفــرص  تلــك  إكتشــاف 

خدماتنــا  إلــى  باإلضافــة  وذلــك   ، الحقيقــي 

المتميــزة. األخــرى  المهنيــة  اإلستشــارية 

خدماتنا

1- خدمات الدعم المهني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

ــن  ــا م ــزءا رئيس ــطة ج ــرة والمتوس ــركات الصغي ــات والش ــر المؤسس تعتب

اقتصــاد أي دولــة، وعليــه فإنهــا تلعــب دورا محوريــا فــي تحقيــق التنميــة 

ــة  ــة حكومي ــة هيئ ــت المملك ــروعات أقام ــذه المش ــة ه ــكار، وألهمي واالبت

دعــم  فــي  دورنــا  ويتمثــل  الكيانــات.  لهــذه  المناســب  الدعــم  تقــدم 

موقعهــا  تحتــل  حتــى  والمتوســطة  الصغيــرة  والشــركات  المؤسســات 

الفــرص  مــن  وتســتفيد  واالزدهــار  النمــو  وتحقــق  الســوق  فــي  المائــم 

المتاحــة.

2- خدمات مهنية متعددة  منها على سبيل المثال ال الحصر:

اعــداد دورات العمــل والنظــم الماليــة واإلداريــة - تحديــد مؤشــرات األداء 

الرئيســة 

 اعداد الخطة االستراتيجية - اعداد الموازنات التقديرية السنوية

 اعداد خطة العمل - اعداد دراسة الجدوى االقتصادية

تمثيل مجلس اإلدارة وتوفير الدعم المهني

www.invest-cs.com

شركة الخدمات اإلستثمارية والتجارية 
Investment & Commercial Services Co.



5

الجمعية السعودية للمراجعيين الداخلين
فــي إطــار الجهــود التــي تقــوم بهــا 

الســعودية  العربيــة  المملكــة 

لتعزيــز وتفعيــل الــدور الرقابــي فــي 

للتطــورات  ومواكبــًة  المنشــآت 

تشــهدها  التــي  الشــاملة 

المملكــة، صــدر قــرار مجلــس الــوزراء فــي رقــم )84( بتاريــخ 1432/3/25 هـــ، 

القاضــي بإنشــاء الجمعيــة الســعودية للمراجعيــن الداخلييــن، وهــي جمعيــة 

مهنيــة ذات شــخصية اعتباريــة غيــر هادفــه للربــح تعمــل تحــت إشــراف 

ــة  ــة المراجع ــر مهن ــى تطوي ــة إل ــدف الجمعي ــتثمار، وته ــارة واالس وزارة التج

الداخليــة فــي المملكــة، والجمعيــة عضــو فــي المعهــد الدولــي للمراجعيــن 

2012م. منــذ  الداخلييــن 

www.iia.org.sa
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الوطنيــة  الشــركات  أحـــــــــــد  هــي 
المحاســبة  مجــال  فــي  المتخصصــة  
والداخليــة  الخارجيــة  والمراجعــة 
واإلداريــة  الماليــة  واالستشــارات 
مــن  اكثــر  لديهــا  يوجــد  واالقتصاديــة 
مختلــف  فــي  الخبــرة  مــن  عامــا   30

االقتصاديــة.  القطاعــات 

عضويتنا الدولية
شــركتنا مرتبطــة دوليــا كعضــو مســتقل  بمجموعــة PrimeGlobal والتــي 
تعــد خامــس تجمــع مهنــي فــي مجــال المحاســبة والمراجعــة علــى مســتوى 
العالــم  )90( دولــة حــول  العالــم حيــث لديهــا أكثــر مــن )750( فرعــًا فــي 
ويعمــل بهــا 18,000 خبيــر واستشــاري ومهنــي متخصــص فــي الخدمــات التــي 
نقدمهــا ويبلــغ عــدد الخبــراء واالستشــاريين الدائميــن فــي المملكــة 90 
خبيــرا واستشــاريا وفنيــًا. وهــم يعملــون جميعــًا بــروح الفريــق الواحــد  لتوفير 
بتوفيــر محفظــة واســعة لعمائنــا مــن الخدمات االستشــارية والمحاســبية 
ــة الشــاملة المصممــة خصيصــًا وفــق أعلــى المعاييــر  والماليــة واالقتصادي

المهنيــة العالميــة واألنظمــة المعمــول بهــا.

نسعى لتلبية احتياجات كافة القطاعات واألنشطة
الحيويــة  القطاعــات  كافــة  احتياجــات  تلبيــة  الــى  مجموعتنــا  تهــدف 
واالقتصاديــة والوصــول بحــدود االبتــكار واإلبــداع فــي خدمــة العمــاء إلــى 
مســتويات جديــدة مــع المتابعــة تدعمهــا االتصــاالت المتتابعــة للتأكــد مــن 
ــا رؤى  ــر حلولن ــا توف ــا, كم ــم وفاعليته ــة له ــة المقدم ــن الخدم ــاء ع الرض
ــى  ــد عل ــم بالعائ ــن التحك ــا م ــماح لعمائن ــة للس ــفافية كامل ــة وش عميق
االســتثمار مــن خــال خدماتنــا المقدمــة كمــا اننــا نســاهم مــع عمائنــا 
علــى تخطيــط خارطــة طريــق اســتراتيجية متكاملــة عبــر اســتخدام خدماتنــا 

شركه اسامه عبد اهلل الخريجى وشريكه
محاسبون قانونيون واستشـــــاريو  اعمال 

www.oakcpa.com
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المهنيــة لتعزيــز عناصــر النجــاح الرئيســية الازمــة لتحقيــق اهدافهــم مــن 
ــى  ــيس وحت ــن التأس ــا م ــدى عمائن ــي ل ــل ف ــأدق التفاصي ــا ب ــال اهتمامن خ

االنتهــاء.
 وقــد قمنــا ومــا زلنــا نلبــى خدمــات عمائنــا  فــي مجــاالت عديــده بالمملكــة 
و منهــا مــدن ) جــده – مكــة المكرمــة – الطائــف – المدينــة المنــورة - 
الريــاض – الدمــام – الخبــر –تبــوك - جــازان– الحــدود الشــمالية ( ولدينــا 

عمــاء فــي القطاعــات واألنشــطة المتنوعــة.

قصص نجاحنا 
ــد  ــد مــن قصــص النجــاح فــي مســاعده العدي ــا بفضــل اهلل العدي وقــد حققن
الكبــرى  بالمؤسســات  بــدءا  الحكوميــة  وغيــر  الحكوميــة  الجهــات  مــن 
ومــروراً بالمؤسســات المتوســطة وصغيــرة الحجــم ووصــواًل إلــى الجهــات 
واألفــراد  للربــح   هادفــه  الغيــر  والمنشــئات  الحكوميــة  والمؤسســات 
وعائاتهــم وشــركاتهم بالمملكــة العربيــة الســعودية وكذلــك نقــوم 
الفــروع  شــبكه  خــال  مــن  العالــم  مســتوى  علــى  خدماتنــا  بتقديــم 

. عــة للمجمو

خدماتنا في مجال المراجعة الداخلية :
اهــم خدماتنــا فــي مجــال المراجعــة الداخليــة فــي الشــركات والمؤسســات 

والجهــات الحكوميــة: 
 )Manual Internal Audit(الداخليــة المراجعــة  نشــاط  دليــل  انشــاء   .1

عليهــا الموظفيــن  وتدريــب  الداخليــة  المراجعــة  ووحــدات  إلدارات 
 )Outsourcing services(الداخليــة المراجعــة  تنفيــذ  تقديــم خدمــات   .2
الحكوميــة  والجهــات  والمؤسســات  للشــركات  والدوريــة  الســنوية 

الخيريــة والجهــات  والمؤسســات 
3. تقديــم خدمــات تقييــم جــودة نشــاط المراجعــة الداخليــة )QAIP( فــي 

الشــركات والمؤسســات والجهــات الحكوميــة والتقريــر عنهــا
 )  Operational Audit التشــخيصية)  المراجعــة  خدمــات  تقديــم   .4
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الحكوميــة والجهــات  والمؤسســات  للشــركات  االستكشــافية 
5. تقديــم الخدمــات االستشــارية) services ) Consultant الخاصــة بتقييــم 

المخاطــر والرقابــة الداخليــة والحوكمة.
6.     انشاء ادلة الحوكمة )Governance manual ( للشركات المساهمة 

األخرى والشركات 
 

الجــودة وبأســرع وقــت  اولويــات اهتمامنــا تقديــم خدمــة عاليــة  و مــن 
ممكــن، ولقــد وضعنــا فــي خدمــه عمائنــا فريق من الخبــراء واالستشــاريين 
لديهــم التأهيــل العلمــي والعملــي ولديهــم الخبــرات الطويلــة  حــول العالــم 

فــي الخدمــات المقدمــة لعمائنــا.
 

ــرد  ــبا لل ــه مناس ــن ترون ــم او م ــاع معك ــتعداد لاجتم ــم االس ــى ات ــن عل ونح
ــه استفســارات فــي هــذا الشــأن للتواصــل  علــى اي

osama@oakcpa.com 012  6600085
 أ/ اسامة الخريجى

رئيس الشركة

mbalamash@oakcpa.com 012  6600085
 أ/ محمد بالعمش

الشـــــــــريك

asalama@oakcpa.com
012  6600085

0502780087
أ / عبدالحميد سامة

استشاري المراجعة الداخلية 
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العربية الدارة المناسبات
تعــد العربيــة إلدارة المناســبات مــن الشــركات 

المتميــزة فــي عالــم تنظيــم وإدارة المؤتمــرات 

ــهد  ــات. وتش ــارض والفعالي ــات والمع والملتقي

لهــا المناســبات التــي أدارتهــا ونظمتهــا منــذ 

مــن  اآلن  وحتــى  2002م  عــام  تأسســت  أن 

نجــاح مســتمر وتطــور فــي أســاليب العــرض 

والتنظيــم ، ويرجــع نجــاح الشــركة إلــى التطويــر 

الدائــم فــي أســلوب اإلدارة والتفكيــر اإلبداعــي وتطويــر القــدرات البشــرية 

والتقنيــة.

وتضــم العربيــة إلدارة المناســبات نخبــة منتقــاة مــن فريــق عمــل متكامــل 

مــن الخبــرات المتراكمــة لعناصــر الفريــق لديــه القــدرة علــى مواكبــة التطــور 

والتحديث.

خدماتنا

تخطيط وتنظيم وإدارة

www.a4em.com

المؤتمرات المعارض المنتديات
الندوات المهرجانات البرامج الثقافية والتربوية

حمات دعائية وترويجية
 العاقات العامة

والتسويق
تطوير األفكار
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