ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻹﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ
Investment & Commercial Services Co.

مقدمة
المراجعة الداخلية
هــي نشــاط تقييمــي حيــادي ومســتقل يســاعد اإلدارة العليــا فــي تحقيــق
أهدافهــا عــن طريــق فحــص وتقييــم أنشــطة االدارات وقيــاس فعاليــة
وكفــاءة أدائهــا والتأكــد مــن التزامهــا باألنظمــة واللوائـــــــــــــــح والتعليمــات،
واصــدار التوصيــات التــي تســاعد علــى تحســين كفــاءة 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 وضمان كفــاءة وفاعلية األنظمــة والعمليات
اإلداريــة والماليــة مــن خالل االســتثمار األمثل للمــوارد المتاحة واســتخدامها
فــي األغــراض المخصصــة لهــا دون إســراف أو انحــراف تحقيقـ ًا لضمــان حســن
ســير العمــل فــي مراحــل التخطيــط والتنفيــذ والمتابعــة .وينظــر للمراجعــة
الداخليــة باعتبارهــا جــزء ال يتجــزأ مــن إدارة المخاطــر  ،والرقابــة .وعمليــات
الحوكمــة .ولكــي تقــوم 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 طيبة القابضة
التأسيس
تأسســت شــركة طيبــة القابضــة بموجــب المرســوم
الملكــي الكريــم رقــم م 41/وتاريــخ 16/6/1408هـــ وتــم
إعــان تأسيســها بموجــب قــرار معالــي وزيــر التجــارة
رقــم  134وتاريــخ  13/2/1409هـــ الموافــق 24/9/1988م وتــم
تســجيلها بتاريــخ 10/4/1409هـــ بالســجل التجــاري بالمدينــة
المنــورة تحــت رقــم  46500012403كشــركة مســاهمة

www.taiba.com.sa

ســعودية وهــي شــركة مدرجــة فــي ســوق المــال
الســعودي  ،يقــع المركــز الرئيســي للشــركة علــى تقاطــع طريــق الملــك عبــد اهلل
مــع طريــق ســيد الشــهداء بحــي الشــهداء بالمدينــة المنــورة.
رأس المال
يبلــغ رأســمال طيبــة ( 1,500,000,000ألــف وخمســمائة مليــون ريــال ســعودي) مــوزع
علــى  150,000,000مائــة وخمســين مليــون ســهم عــادي وتبلــغ القيمــة اإلســمية عشــرة
ريــاالت للســهم.
األنشطــة األعمال التي تمارسهـا طيبة القابضة
 تملــك العقــارات وإدارتهــا واســتثمارها بالبيــع والشــراء واالســتئجار والتأجيــروإدارتهــا وتشــغيلها وصيانتهــا.
 تملك الفنادق والمرافق الترفيهية والسياحية وإدارتها واستثمارها. أعمال المقاوالت والصيانة واإلدارة والتشغيل للمدن والمنشآت. النشاطات الزراعية والصناعية والتعدينية وفق ًا لألنظمة المعمول بها.4

شركة الخدمات اإلستثمارية والتجارية
نلعــب دورا حيويــا وجوهريــ ًا فــي تطويــر واستكشــاف
فــرص إســتثمارية جديــدة وقائمــة مــن خــال معرفــة
وثيقــة لقطاعــات األعمــال المختلفــة  ،ومن خــال خبرات
فريــق عملنــا المتميــزة والفريــدة تتمكــن الشــركة مــن
إكتشــاف تلــك الفــرص و إظهــار مســتقبلها الحقيقــي
 ،وذلــك باإلضافــة إلــى خدماتنــا اإلستشــارية المهنيــة
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األخــرى المتميــزة.
خدماتنا
 -1خدمات الدعم المهني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة
تعتبــر المؤسســات والشــركات الصغيــرة والمتوســطة جــزءا رئيســا مــن اقتصــاد
أي دولــة ،وعليــه فإنهــا تلعــب دورا محوريــا فــي تحقيــق التنميــة واالبتــكار ،وألهميــة
هــذه المشــروعات أقامــت المملكــة هيئــة حكوميــة تقــدم الدعــم المناســب
لهــذه الكيانــات .ويتمثــل دورنــا فــي دعــم المؤسســات والشــركات الصغيــرة
والمتوســطة حتــى تحتــل موقعهــا المالئــم فــي الســوق وتحقــق النمــو واالزدهــار
وتســتفيد مــن الفــرص المتاحــة.
 -2خدمات مهنية متعددة منها على سبيل المثال ال الحصر:
اعداد دورات العمل والنظم المالية واإلدارية  -تحديد مؤشرات األداء الرئيسة
اعداد الخطة االستراتيجية  -اعداد الموازنات التقديرية السنوية
اعداد خطة العمل  -اعداد دراسة الجدوى االقتصادية
تمثيل مجلس اإلدارة وتوفير الدعم المهني
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ديوان المراقبة العامة
الرؤية
جهــاز رقابــي مهنــي متطــور ،يتمتــع باالســتقاللية
والمصداقيــة ،يســهم فــي تحقيــق االنضبــاط المالــي
ورفــع كفــاءة أداء األجهــزة المشــمولة برقابتــه ،ويعمــل
علــى ترســيخ مبــادئ الشــفافية والحوكمــة والمســاءلة.
الرسالة

www.gab.gov.sa

إحــكام الرقابــة الماليــة علــى جميــع إيــرادات الدولــة
ومصروفاتهــا ومراقبــة كافــة األمــوال المنقولــة والثابتــة والتحقــق مــن ُحســن
اســتعمالها والمحافظــة عليهــا ،وكذلــك الرقابــة علــى اداء االجهــزة الحكوميــة
للتأكــد مــن اســتخدامها لمواردهــا بكفــاءة واقتصاديــة وفعاليــة لبلــوغ االهــداف
المرســومة لهــا بنجــاح.
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الجمعية السعودية للمراجعيين الداخلين
فــي إطــار الجهــود التــي تقــوم بهــا
المملكــة العربيــة الســعودية لتعزيــز
وتفعيــل الــدور الرقابــي فــي المنشــآت
ً
ومواكبــة للتطــورات الشــاملة التــي

www.iia.org.sa

تشــهدها المملكــة ،صــدر قــرار مجلــس
الــوزراء فــي رقــم ( )84بتاريــخ  1432/3/25هـــ ،القاضــي بإنشــاء الجمعيــة الســعودية
للمراجعيــن الداخلييــن ،وهــي جمعيــة مهنيــة ذات شــخصية اعتباريــة غيــر هادفــه
للربــح تعمــل تحــت إشــراف وزارة التجــارة واالســتثمار ،وتهــدف الجمعيــة إلــى تطويــر
مهنــة المراجعــة الداخليــة فــي المملكــة ،والجمعيــة عضــو فــي المعهــد الدولــي
للمراجعيــن الداخلييــن منــذ 2012م.
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شركه اسامه عبد اهلل الخريجى وشريكه
محاسبون قانونيون واستشـــــاريو اعمال

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

www.oakcpa.com

عضويتنا الدولية
شــركتنا مرتبطــة دوليــا كعضــو مســتقل بمجموعــة  PrimeGlobalوالتــي تعــد
خامــس تجمــع مهنــي فــي مجــال المحاســبة والمراجعــة علــى مســتوى العالــم
حيــث لديهــا أكثــر مــن ( )750فرع ـ ًا فــي ( )90دولــة حــول العالــم ويعمــل بهــا 18,000
خبيــر واستشــاري ومهنــي متخصــص فــي الخدمــات التــي نقدمهــا ويبلــغ عــدد
الخبــراء واالستشــاريين الدائميــن فــي المملكــة  90خبيــرا واستشــاريا وفنيـ ًا .وهــم
يعملــون جميع ـ ًا بــروح الفريــق الواحــد لتوفيــر بتوفيــر محفظــة واســعة لعمالئنــا
مــن الخدمــات االستشــارية والمحاســبية والماليــة واالقتصاديــة الشــاملة
المصممــة خصيصـ ًا وفــق أعلــى المعاييــر المهنيــة العالميــة واألنظمــة المعمــول
بهــا.
نسعى لتلبية احتياجات كافة القطاعات واألنشطة
تهــدف مجموعتنــا الــى تلبيــة احتياجــات كافــة القطاعــات الحيويــة واالقتصاديــة
والوصــول بحــدود االبتــكار واإلبــداع فــي خدمــة العمــاء إلــى مســتويات جديــدة مــع
المتابعــة تدعمهــا االتصــاالت المتتابعــة للتأكــد مــن الرضــاء عــن الخدمــة المقدمة
لهــم وفاعليتهــا ,كمــا توفــر حلولنــا رؤى عميقــة وشــفافية كاملــة للســماح
لعمالئنــا مــن التحكــم بالعائــد علــى االســتثمار مــن خــال خدماتنــا المقدمــة كمــا
اننــا نســاهم مــع عمالئنــا علــى تخطيــط خارطــة طريــق اســتراتيجية متكاملــة عبــر
اســتخدام خدماتنــا المهنيــة لتعزيــز عناصــر النجــاح الرئيســية الالزمــة لتحقيــق
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اهدافهــم مــن خــال اهتمامنــا بــأدق التفاصيــل فــي لــدى عمالئنــا مــن التأســيس
وحتــى االنتهــاء.
وقــد قمنــا ومــا زلنــا نلبــى خدمــات عمالئنــا 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
وقــد حققنــا بفضــل اهلل العديــد مــن قصــص النجــاح فــي مســاعده العديــد
مــن الجهــات الحكوميــة وغيــر الحكوميــة بــدءا بالمؤسســات الكبــرى ومــرورا ً
بالمؤسســات المتوســطة وصغيــرة الحجــم ووصــو ًال إلــى الجهــات والمؤسســات
الحكوميــة والمنشــئات الغيــر هادفــه للربــح واألفــراد وعائالتهــم وشــركاتهم
بالمملكــة العربيــة الســعودية وكذلــك نقــوم بتقديــم خدماتنــا علــى مســتوى
العالــم مــن خــال شــبكه الفــروع للمجموعــة.
خدماتنا في مجال المراجعة الداخلية :
اهــم خدماتنــا فــي مجــال المراجعــة الداخليــة فــي الشــركات والمؤسســات
والجهــات الحكوميــة:
 .1انشــاء دليــل نشــاط المراجعــة الداخليــة( )Manual Internal Auditإلدارات
ووحــدات المراجعــة الداخليــة وتدريــب الموظفيــن عليهــا
 .2تقديــم خدمــات تنفيــذ المراجعــة الداخليــة( )Outsourcing servicesالســنوية
والدوريــة للشــركات والمؤسســات والجهــات الحكوميــة والمؤسســات والجهــات
الخيريــة
 .3تقديــم خدمــات تقييــم جــودة نشــاط المراجعــة الداخليــة ( )QAIPفــي الشــركات
والمؤسســات والجهــات الحكوميــة والتقريــر عنهــا
 .4تقديــم خدمــات المراجعــة التشــخيصية(  ) Operational Auditاالستكشــافية
للشــركات والمؤسســات والجهــات الحكوميــة
 .5تقديــم الخدمــات االستشــارية(  services ( Consultantالخاصــة بتقييــم
المخاطــر والرقابــة الداخليــة والحوكمــة.
 .6انشــاء ادلــة الحوكمــة ( ) Governance manualللشــركات المســاهمة
9

والشــركات األخــرى
و مــن اولويــات اهتمامنــا تقديــم خدمــة عاليــة الجــودة وبأســرع وقــت ممكــن،
ولقــد وضعنــا فــي خدمــه عمالئنــا فريــق مــن الخبــراء واالستشــاريين لديهــم
التأهيــل العلمــي والعملــي ولديهــم الخبــرات الطويلــة حــول العالــم فــي الخدمــات
المقدمــة لعمالئنــا.
ونحــن علــى اتــم االســتعداد لالجتمــاع معكــم او مــن ترونــه مناســبا للــرد علــى ايــه
استفســارات فــي هــذا الشــأن للتواصــل
أ /اسامة الخريجى
رئيس الشركة

012 6600085

osama@oakcpa.com

أ /محمد بالعمش
الشـــــــــريك

012 6600085

mbalamash@oakcpa.com

أ  /عبدالحميد سالمة
استشاري المراجعة الداخلية

012 6600085
0502780087

asalama@oakcpa.com
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الغرفة التجارية الصناعية
بالمدينة المنورة
نبذة عن الغرفة
تأسســت الغرفــة التجاريــة الصناعيــة بالمدينــة المنــورة
عــام 1387هـــ بموجــب األمــر الملكــي الكريــم رقــم ()19105
بنــاء علــى قــرار معالــي وزيــر التجــارة
وتاريــخ 1386/8/11هـــ
ً
والصناعــة الموقــر رقــم ( )225وتاريــخ 1387/3/15هـــ
بتشــكيل أول مجلــس إدارة لهــا.
الغرفــة التجاريــة الصناعيــة بالمدينــة المنــورة هــي هيئــة ال

www.mcci.org.sa

تســتهدف الربــح وتمثــل فــي دائــرة اختصاصهــا المصالــح
التجاريــة والصناعيــة لــدى الســلطات العامــة ،وللغرفــة شــخصية اعتباريــة ويقــوم رئيــس
مجلــس إدارتهــا بتمثيلهــا أمــام القضــاء والغيــر وتقــوم الغرفــة بتقديــم الخدمــات إلــى
مجتمــع األعمــال والتجــار مقابــل اشــتراكات طبقــ ًا لفئــات التجــار والصنــاع .كمــا تقــوم
بإصــدار والتصديــق علــى الشــهادات حســب المرســوم الملكــي رقــم (م )6/وتاريــخ
1400/4/30هـــ فــي نظــام الغــرف التجاريــة الصناعيــة.
تقــوم الغرفــة بمزاولــة نشــاطها مــن خــال المركــز الرئيســي بالمدينــة المنــورة والفــروع
التاليــة:
 -1فرع العال.
 -2فرع خيبر.
 -3فرع الحناكية.
 -4فرع مهد الذهب.
الرؤية
أن تكــون المدينــة المنــورة مركــزا ً ووجهــة اســتثمارية واعــدة بمــا يحقــق التنميــة
االقتصاديــة المســتدامة وفــق رؤيــة المملكــة .2030
الرسالة
تمكين قطاع األعمال بالمدينة المنورة للقيام بدوره في برنامج التحول الوطني 2020
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العربية الدارة المناسبات
تعــد العربيــة إلدارة المناســبات مــن الشــركات
المتميــزة فــي عالــم تنظيــم وإدارة المؤتمــرات
والملتقيــات والمعــارض والفعاليــات .وتشــهد لهــا
المناســبات التــي أدارتهــا ونظمتهــا منــذ أن تأسســت
عــام 2002م وحتــى اآلن مــن نجــاح مســتمر وتطــور فــي
أســاليب العــرض والتنظيــم  ،ويرجــع نجــاح الشــركة إلــى

www.a4em.com

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 والتحديــث.
خدماتنا
تخطيط وتنظيم وإدارة
المنتديات

المعارض

المؤتمرات

البرامج الثقافية والتربوية

المهرجانات

الندوات

تطوير األفكار

العالقات العامة
والتسويق

حمالت دعائية وترويجية
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ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻹﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ
Investment & Commercial Services Co.
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