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ﻋﻤﺎن

أمحد السليمان SOCPA , CPA ,
الشريك املدير

إن (مكتــب  /أمحــد حممــد الســليمان للمراجعــة وتدقيــق احلســابات – ترخيــص رقــم  )6 8 9منــذ تدشــينه قبــل ســت ســنوات

بفروعــه يف البحريــن واإلمــارات وعمــان وأحدثهــا يف الريــاض يف اململكــة العربيــة الســعودية ،ومــن خــال كونــه جــزء مــن (أبــاكاس)
شــركة تدقيــق احلســابات واالستشــارات الدوليــة الــي يقــع مقرهــا يف نيويــورك ،الواليــات املتحــدة ،فإنــه يســتند إىل ســجل مشــرف

مــن اإلجنــازات املهنيــة الــي مت جتســيدها علــى أرض الواقــع.

وعليــه ،فإننــا نواصــل تعزيــز قدراتنــا الذاتيــة لالســتمرار يف تزويــد عمالئنا يف الشــرق األوســط بقائمة متكاملة مــن اخلدمات املهنية

واالستشــارية (كمــا هــو مفصــل يف قائمــة اخلدمــات) ،ملســاعدتهم علــى حتقيــق أهدافهــم .ويف ذات الوقــت فإننــا جنــدد االلتــزام

بالقواعــد املهنيــة العامــة ولوائــح االنضبــاط الداخليــة والــي نعتربهــا حجــر الزاويــة حلوكمة ومنــو أعمالنا.

إن فريــق عملنــا يضــم قرابــة أربعــن موظــف مهــي يف خمتلــف اإلدارات وموزعني على عــدة فروع يف أســواق دول جملــس التعاون

اخلليجــي ،حاصلــن علــى درجــات أكادمييــة ومهنيــة عليــا مــن الواليــات املتحــدة واململكــة املتحــدة واململكــة العربيــة الســعودية

واهلنــد وفرنســا والبحريــن وســريالنكا ،غريهــا .إن هــذه التوليفــة من الكفاءات املهنيــة القادمة من بيئات عمــل متنوعة وختصصات
علميــة خمتلفــة وأقطــار وأقاليــم بعيــدة حــول العــامل حقــق لنــا قــدرة عالية تطويــر مســتوى العمــل واالبتكار.

إن مكاتــب شــركة (أبــاكاس) املنتشــرة يف  5 0دولــة حــول العــامل بـ ً
ـدأ مــن األمريكتــن مــرور ًا بأوروبــا وأفريقيــا والشــرق األوســط

ـاء بأســراليا تضيــف بعــد ًا دولي ـ ًا وصبغــة عامليــة ألعمالنــا.
وجنــوب آســيا وشــرق آســيا انتهـ ً

اإلدارة العليا

د .بكري بشري

كريثي فاسن

اخلدمات املصرفية االسالمية

خدمات التدقيق الداخلي

إستشاري أول

عبد الرحيم نقي

مدير أول

حممد وايل

مدير رئيسي

كبري املستشارين

خدمات املراجعة

د .عبدالقادر ورسمة
استشاري

اخلدمات القانونية

أمحد عزام

مبارك املبارك

براثاب ىب يف إس

عبري اهلاجري

مكتب املنطقة الشرقية

املراجعة

إدارة اخملاطر

دعم العمليات

مدير

خدمات

مدير

استشاري

إضاءات على الشركة
لقد صممنا رسالتنا ورؤيتنا وقيمنا املهنية يف ضوء شغفنا واعتبارت السوق واحتياجات العمالء لتكون على النحو التايل:

الرسالة

تقدمي الدعم املهين لعمالئنا يف مجيع
االوقات لتمكينهم من جتاوز املشاكل

الرؤية

فريق حمرتف من املراجعني
املهرة واالستشاريني ذوي
اخلربة

اليت تعطل منو أعماهلم وتطورها
بطريقة مهنية وجديرة بالثقة

القيم االخالقية
يفخر فريقنا باالمتثال للقيم
املهنية العالية التالية:
النزاهة
واملصداقية

اجلودة
والتميز

االستباقية

القيادة

العمل بروح
الفريق الواحد

مشاركة
املعرفة

خندم عمالئنا من  187مكتب موزعة على  51دولة حول العامل حيث تشري العالمات احلمراء يف اخلارطة أدناه إىل مواقع مكاتبنا

خـدمـاتـنـا:
.1

خدمات مراجعة احلسابات

.2

إستشارات الزكاة والضريبة

.3

خدمات التدقيق الداخلي واحلوكمة

.4

خدمات االفالس وإعادة هيكلة املؤسسات

.5

خدمات مسك الدفاتر احملاسبية والتقارير اإلدارية

.6

إستشارات إدارة المخاطر والتقنية

.7

االستشارات القانونية للشركات والمصارف

.8

االستشارات المصرفية االسالمية

.9

استشارات الشركات العائلية

 .10استشارات الموارد البشرية
 .11استشارات تمويل المشاريع
 .12الخبرة القضائية والتحكيم التجاري
 .13استشارات الذكاء االصطناعي والتقنية المالية

 .1خدمات مراجعة احلسابات
إن خدمــات املراجعــة عاليــة اجلــودة هــي حجــر الزاويــة جملتمــع األعمــال ،ومســتوى جــودة املراجعــة أمــر حيــوي جــدا
للحفــاظ علــى الثقــة واحليــاد يف عمليــة إعــداد التقاريــر املاليــة وســامة املعلومــات املاليــة املبلــغ عنهــا.

يتــم ختطيــط أعمــال مهــام املراجعــة لدينــا ،وتنفيذهــا ،واإلشــراف عليهــا مــن قبــل الفنيــن املهــرة ذوي اخلــرة مــن
الناحيــة الفنيــة ،وهــذا ميثــل أساســا متينــا لتعزيــز الثقــة يف تقاريــر التدقيــق.

حنن نقسم كل مهمة مراجعة إىل  3مراحل:
.1

املرحلة االوىل :التخطيط

.2

املرحلة الثانية :العمل امليداين

.3

املرحلة الثالثة :إعداد التقارير

يف أبــاكاس  ،نقــوم بتــي نهــج املراجعــة الــذي مت تصميمــه مبــا يلــي اشــراطات معايــر التدقيــق الدوليــة مــن

أجــل تقــدمي خدمــة تلــي األولويــات االســراتيجية للعميــل وتأخــذ باالعتبــار نــوع نشــاطه التجــاري .حنــن نعتمــد بشــكل

كبــر علــى التكنولوجيــا املســتخدمة لتوفــر منهجيــة فعالــة جلمــع املعلومــات ،والســماح مبقارنــة البيانــات اهلامــة،
وتعزيــز األعمــال والتحليــل املــايل .إن منهجيــة التدقيــق لدينــا مصممــة خصيصــا لضمــان مســتوى عـ ٍ
ـال مــن االمتثــال
للمتطلبــات التنظيميــة احملليــة والدوليــة يف مجيــع املراحــل الثــاث.

حنن نستخدم نظام مراجعي آيل هو (وان أوديت) لتنفيذ مهام مراجعة حسابات العمالء.
حنن نقدم لعمالئنا  5أنواع من خدمات التدقيق على النحو التايل:


التدقيق السنوي  /اخلارجي



التدقيق الداخلي



تدقيق األداء



التدقيق التشغيلي



مهام التدقيق اخلاصة

 .1التدقيق اخلارجي
إننــا خنطــط وننفــذ مهــام التدقيــق الســنوي  /اخلارجــي والتزامــات املراجعــة الفصليــة يف ضــوء متطلبــات جلنــة
معايــر التدقيــق الدوليــة ( )ISAوالقوانــن احملليــة ذات الصلــه .ويتــم التخطيــط هلــذه املهــام وتنفيذهــا واإلشــراف

عليهــا ومراجعتهــا مــن قبــل مدققــن مؤهلــن لديهــم املســتوى املطلــوب مــن املعرفــة الفنيــة ذات الصلــة بنــوع

وحجــم املهمــة .وحنــن نعتقــد أن هــذا املزيــج مــن اخلــرة والتأهيــل هــو حجــر الزاويــة لنجــاح مهــام املراجعــة الــي
ننفذها							 .

 .2التدقيق الداخلي
حنــن نقــدم لعمالئنــا (الذيــن يســتعينون مبصــادر خارجيــة هلــذه التعاقــدات إمــا كليــا أو جزئيــا) تقاريــر مصممــة علــى

أســاس كل حالــة لنتائــج العمــل امليــداين يف ضــوء البنــود التعاقديــة املتفــق عليهــا .ويســاعد ذلــك عمالئنــا علــى
حتقيــق أهدافهــم مــن خــال وضــع منهــج دقيــق ومنضبــط لتقييــم وحتســن فعاليــة إدارة اخملاطــر والرقابــة
وعمليات حوكمة الشركات						 .

 .3تدقيق األداء
حنــن نقــوم بإجــراء فحــص مســتقل لــكل برنامــج أو وظيفــة أو عمليــة أو نظــام أو إجــراء لعمالئنــا لتقييــم مــا إذا كانــوا
قــد حققــوا املســتوى املســتهدف مــن الكفــاءة والفعاليــة يف توظيــف املــوارد املتاحــة".

 .4التدقيق التشغيلي
إننــا نقــوم بتنفيــذ هــذا النــوع مــن التدقيــق املنهجــي للفعاليــة والكفــاءة واالقتصــاد يف املشــروع .إن التدقيــق

التشــغيلي هــو تقييــم مســتقبلي منهجــي مســتقل لألنشــطة التنظيميــة .أثنــاء أدائنــا ملهــام التدقيــق التشــغيلي،
نســتخدم البيانــات املاليــة بشــكل جزئــي فقــط ،ولكــن املصــادر الرئيســية لألدلــة هــي السياســات واإلجــراءات
الداخليــة ،واإلجنــازات التشــغيلية املتعلقــة بتحقيــق أهــداف العمــاء".

" .5مهام تدقيق حمددة األهداف
حنــن نقــوم مبهــام التدقيــق اخلاصــة لعمالئنــا لعــدة أغــراض ،مثــل حتقيقــات االحتيــال ،أوامــر احملكمــة ،املتطلبــات
								
التنظيمية ،متطلبات االندماج التجاري ،اخل"… ...

														

 .2إستشارات الزكاة والضريبة
إننــا نســتند إىل خربتنــا اإلقليميــة يف منطقــة اخلليــج يف ميــدان تقــدمي خدمــات الــزكاة والضرائــب مبختلــف أنواعهــا
(ضريبــة الدخــل ،ضريبــة القيمــة املضافــة ،الضريبــة االنتقائيــة) لكــي نقــدم أنفســنا للعمــاء الكــرام ولكــي نعــزز ثقتنــا
مبســتوى جــودة عملنــا ،وهــذا أحــد األســباب الــي تدعونــا للتطلــع ألن نكــون قريبــ ًا يف مصــاف الشــركات األوىل يف
ميــدان تقــدمي استشــارات الــزكاة والضرائــب.

ـم باخلــرات اإلقليميــة
فريقنــا املؤهــل بالشــهادات األكادمييــة واملهنيــة (مــن خمتلــف اجلامعــات والكليــات) واملطعـ ّ
ً
ـاء بأســواق جنوب آســيا) لديــه قدرة
والدوليــة (بــدأ بالســوق اخلليجــي امتــدادا إىل باقــي أســواق الشــرق األوســط وانتهـ ً
عاليــة علــى إجنــاز املهــام املســندة إليــه بشــكل حيفــظ حقــوق العميــل وخيفــض مصاريــف  /مدفوعــات الــزكاة
والضرائــب إىل احلــد األدىن يف ضــوء القوانــن املعمــول بهــا يف كل دولــة .يف الســنوات القليلــة املاضيــة ،شــهد

نظــام الــزكاة والضريبــة يف اململكــة العربيــة الســعودية تعديــات متســارعة لتطويــر النظــام واللوائــح الداخليــة مبــا

يتفــق مــع رؤيــة وتوجهــات الدولــه وسياســاتها املاليــة واالقتصاديــة .إن اإللتــزام بالتشــريعات الزكويــة والضريبيــة

الصــادرة مــن هيئــة للــزكاة والضريبــة واجلمــارك ميثــل عامــل مهــم يف جتنــب الغرامــات الباهضــة وايل بدورهــا تؤثــر
علــى رحبيــة الشــركات"".

من بني اخلدمات اليت نقدمها لعمالئنا واليت تندرج يف هذا اإلطار:


إعداد اإلقرار الزكوي والضرييب ومراجعته والكشوف املرفقة به



حتديد مبلغ الزكاة والضريبة املستحقة على العميل يف ضوء الدفاتر احملاسبية



تقدمي القوائم املالية واإلقرارات والكشوف املرفقة بها هليئة الزكاة والضريبة واجلمارك واستخراج شهادة



إبالغ العمالء مبستجدات التشريعات املتعلقة بالزكاة والضرائب وحتديد أثرها على النتائج املالية للعميل



الرد على استفسارات هيئة الزكاة والضريبة واجلمارك وإعداد خطابات االعراض على الربط الزكوي والضرييب



الزكاة والربط النهائي

حضور جلان االعرتاض االبتدائية واإلستئنافية نيابة عن العميل إىل االنتهاء من مجيع املطالبات"

		

															

					

 .3خدمات التدقيق الداخلي واحلوكمة
إن اهلــدف مــن تنفيــذ مهــام التدقيــق الداخلــي هــو محايــة وتعزيــز قيمــة املنشــأة مــن خــال تقييــم موضوعــي
لعمليــة إدارة خماطــر الكيــان والضوابــط وجوانــب احلوكمــة.

غال ًبــا مــا تصبــح وظيفــة التدقيــق الداخلــي داخــل املنشــأة أقــل فاعليــة إذا كانــت عرضــة للتحيــزات الداخليــة والــي

دائمــا نتيجــة لتجــاوز اإلدارة للضوابــط واخنفــاض الكفــاءة واجلهــد املبــذول مــن قبــل املالــك املديــر .مــن
ســتكون
ً

أجــل إجــراء تدقيــق داخلــي فعــال  ،يلــزم وجــود مبــادئ أساســية معينــة وتشــغيلها بفعاليــة والــي يصعــب احلفــاظ
عليهــا يف وظيفــة التدقيــق الداخلــي بســبب الضغــوط اخملتلفــة اآلتيــة مــن املوظفــن واإلدارة وأحيا ًنــا مــن األطــراف
اخلارجيــة مثــل املورديــن الرئيســيني.

دائمــا للمبــادئ األساســية (أي النزاهــة والكفــاءة املهنيــة والعنايــة الواجبــة
نظــر ًا ألن تدقيقنــا الداخلــي خيضــع
ً

واملوضوعيــة واالســتقاللية والتواصــل املناســب ومراعــاة االســراتيجيات واألهــداف وجوانــب اخملاطــر التنظيميــة
والتوزيــع املالئــم ويف الوقــت املناســب للمــوارد والتحلــي بالبصــرة واالســتباقية واحليويــة) ومــن أجــل بنــاء مســتقبل

مشــرق ،فإنــه يســعد عمالؤنــا احلاليــون أن نكــون الشــريك املفضــل ملهــام للتدقيــق الداخلــي يف منشــآتهم.

 .4خدمات االفالس وإعادة هيكلة املؤسسات

يف ضــوء حصولنــا علــى ترخيــص أمــن وخبــر االفــاس مــن جلنــة االفــاس ،فإننــا قادريــن علــى تقــدمي خدمــات

االفــاس و إعــادة هيكلــة املؤسســات ،حيــث ميتلــك موظفينــا املهنيــن اخلــرة الالزمــة واالملــام املطلــوب جبميــع
إجــراءات اإلفــاس .كمــا أن لدينــا فريــق عمــل مــدرب علــى تنفيــذ املهــام الــي حيتاجهــا العميــل ،مثــل:


إجراءات التسوية الوقائية



إجراءات إعادة التنظيم املايل



إجراءات التصفية



إجراءات التسوية الوقائية لصغار املدينني



إجراءات إعادة التنظيم املايل لصغار املدينني



إجراءات التصفية لصغار املدينني

كمــا نقــوم بتصميــم وتنفيــذ مجيــع اعمــال اإلستشــارات اخلاصــة بأنظمــة اإلفــاس وجتهيــز املقرتحــات والدراســات
املتعلقة بإعادة هيكلة املنشآت املتعثرة".

									

													

 .5خدمات مسك الدفاتر احملاسبية والتقارير اإلدارية
لدينــا فريــق قــوي ومتكامــل مــن احملاســبني اإلداريــن ذوي اخلــرة يف أنــواع خمتلفــة مــن برامــج احملاســبة
واخلــرة يف قطاعــات متعــددة ،حيــث يقومــون بإجنــاز وتقــدمي تقاريــر ماليــة وإداريــة لعمالئنــا .لدينــا الضوابــط اإلداريــة
الــي طورناهــا داخليــا ،كمــا قمنــا بتصميــم قوائــم املراجعــة لضمــان توثيــق مجيــع العمليــات .وحنــن نكــرس لــكل
عميــل فريــق (حســب حجــم املهــام املطلوبــة) مــن احملاســبني اإلداريــن احملرتفــن الذيــن حيدثــون الســجالت

احملاســبية ،حبيــث يشــرف مديــر علــى العمليــات لضمــان مســتوى عـ ٍ
ـال مــن جــودة مســتوى تنفيــذ مهــام مســك
الدفاتــر احملاســبية وإدارة التقاريــر الــي يتــم تســليمها لعمالئنــا.

وحنــن نفهــم حجــم الضغــط يعــاين منــه العمــاء ،وهلــذا الســبب قمنــا بتطويــر تطبيقــات لتوفــر عــبء مهــام شــئون

املوظفــن ،بهــدف توجيــه جهــود العميــل للتعامــل مــع مهامه التجاريــة اجلوهريــة حبيث يتمكن مــن زيــادة اإليرادات.
حنــن نقــدم خدمــات إعــداد ومراجعــة كشــوف الرواتــب للشــركات الصغــرة واملتوســطة يف اســواق املنطقــة .حنــن

نوفــر منصــة للعميــل لتمكينــه مــن تنميــة أعمالــه بســرعة .حيــث ميكننــا معاجلــة مجيــع املهــام الروتينيــة كتجهيــز
كشــوف الرواتــب والتخطيــط واإلدارة للســماح للعميــل حبريــة الرتكيــز علــى العمليــات التجاريــة.

إننا نقدم للعمالء اخلدمات  /املهام التالية:


تصميم هيكل النظام احملاسيب ()Chart of Accounts



إدخال البيانات يف النظام احملاسيب



مسك الدفاتر ومعاجلتها حماسبي ًا



إنشاء دفرت األستاذ العام وامليزان التجرييب



التسويات املصرفية



اختبار االمتثال للمعايري الدولية إلعداد التقارير املالية



تنفيذ وإصدار التقارير اإلدارية وحتليل العمليات



خدمات الرواتب وشئون املوظفني

 .6إستشارات إدارة اخملاطر والتقنية

اســتناد ًا إىل ســجل حافــل باالجنــازات يف هــذا امليــدان ،فإننــا نوفــر خدمــات احلوكمــة والضوابــط وإرشــادات إدارة

اخملاطــر والتقنيــة .لدينــا إميــان عميــق بــأن الفشــل يف أي مــن هــذه اجملــاالت ميكــن أن يؤثــر علــى ســمعتنا يف
الســوق .وبنــاء علــى ذلــك ،فإننــا نقــدم لعمالئنــا ضمانــا مســتقال علــى مســتوى عـ ٍ
ـال فيمــا يتعلــق بالسياســات اخلاصة
باإلجــراءات واملمارســات املتعلقــة بــإدارة اخملاطــر واالمتثــال.
لدينــا ســجل مشــرف يف العديــد مــن قطاعــات األعمــال ،مبــا يف ذلــك اخلدمــات املاليــة ،واأللعــاب والرتفيــه ،والرعايــة
الصحية ،والتســويق.

يقــدم فريــق إدارة اخملاطــر واستشــارات التكنولوجيــا جمموعــة مــن اخلدمــات الــي حيتاجهــا
عمالئنــا ،مثــل:








احلوكمة وإدارة اخملاطر
التدقيق الداخلي
أمن املعلومات ومحاية البيانات
فحص وتأهيل مقدمي اخلدمات (الطرف الثالث)
تصميم دليل السياسات واإلجراءات
إدارة استمراراية العمل
مراجعة وتقييم طرق العمل

 .7االستشارات القانونية للشركات واملصارف

يســاعد خربائنــا القانونيــون يف تأســيس مجيــع أنــواع املشــاريع التجاريــة لــدى اجلهــات اخملتصــة .لدينــا فريــق قانــوين

وإداري بســجل طويــل مــن اإلجنــازات يف هــذا امليــدان يف مجيــع دول اخلليــج ،حيــث نقــوم بتوجيــه الشــركات ألفضــل
اخليــارات ملمارســة العمــل التجــاري.

حيــث يقــوم فريقنــا بتقــدمي قائمــة مرجعيــة بالوثائــق املطلوبــة مــن قبــل اجلهــات التنظيميــة لبــدء عمليــة اإلعــداد.

كمــا نســاعد يف إعــداد وترمجــة الوثائــق القانونيــة املطلوبــة .ويشــمل ذلــك صياغــة الوثائــق القانونيــة والعقــود
املطلوبــة جلميــع الشــركات الــي تدشــن اعماهلــا يف منطقــة اخلليــج .لدينــا طاقــم مــن املوظفــن للتواصــل مــع
اجلهــات التنظيميــة نيابــة عــن عمالئنــا يف كل خطــوة حــى احلصــول علــى مجيــع املوافقــات الالزمــة والرتاخيــص.

باإلضافة إىل ذلك ،يتم تعييننا كخرباء حماسبني من قبل مكتب املسجل العام يف وزارة العدل يف دول اخلليج.
ويســتند نهجنــا علــى مفهــوم تلبيــة احتياجــات عمالئنــا بشــكل كامــل ضمــن اإلطــار التشــريعي للبيئــة الــي يعملــون
فيهــا .حيــث منتلــك فريــق يتكــون مــن االختصاصــن ذوي اخلــرة القانونيــة الواســعة لتقــدمي اخلدمــات التاليــة:
-1

االستشــارات

القانونيــة :

تهدف إىل تقدمي الدعم القانوين الكامل للعميل مع اخلدمات القانونية يف مجيع جماالت القانون ذات الصلة
مبتطلبات العميل

-2

تســجيل

الشــركات :

لدينا اخلربة القانونية و اخلربة العملية لتسجيل شركة  /مؤسسة جديدة أو إعادة تسجيل كيان قائم
 -3العقود :
يقوم موظفونا القانونيون مبساعدة العمالء يف التفاوض وصياغة العقود واالتفاقيات القانونية اليت	

توفــر أســس قانونيــة متينــة جلميــع أنــواع املعامــات التجاريــة وتغطــي مجيــع جمــاالت اهتمــام العميــل.

-4

العنايــة القانونيــة

الواجبــة :

يقوم موظفونا القانونيون بإجراء دراسة قانونية شاملة لضمان االمتثال الكامل للقوانني والتشريعات
ذات الصلة

 .8االستشارات املصرفية االسالمية

تظهــر االجتاهــات احلاليــة يف قطــاع اخلدمــات املصرفيــة واالســتثمارات واخلدمــات املاليــة طلبــا متزايــدا وحبــدة

علــى املنتجــات املتوافقــة مــع الشــريعة اإلســامية .ويف هــذا االجتــاه ،فإننــا نعمــل جبــد علــى تطويــر جمموعــة
شــاملة مــن اخلدمــات االستشــارية لتمكــن عمالئنــا مــن حتقيــق أهدافهــم.

حيــث خنطــط لتمكــن املصــارف واملؤسســات املاليةالــي تقــدم منتجــات متوافقــة مــع الشــريعة اإلســامية
الدعــم الكامــل والتوجيــه املطلــوب للوصــول إىل أهدافهــم كمــا مت حتديدهــا وفقــا للمعايــر املطبقــة علــى كل نــوع
مــن املنتجــات علــى أســاس معايــر اجلــودة الدوليــة.

نقــدم لعمالئنــا قائمــة متكاملــة مــن اخلدمــات ،كمــا يلي:
 -1حتويل املصارف التقليدية للعمل طبقا ملبادئ الشريعة اإلسالمية
 -2تأسيس نوافذ صريفة إسالمية
 -3تطوير املنتجات املصرفية اإلسالمية
 -4توريق األصول (التورق)
 -5إنشاء برامج متويل مجاعي إسالمية
 -6تطوير خدمات التأمني اإلسالمية
 -7تطوير الصناديق االستثمارية اإلسالمية
 -8تقدمي املشورة بشأن اجلوانب التنظيمية للخدمات املالية اإلسالمية
 -9خدمات التدريب على الصريفة اإلسالمية

 .9استشارات الشركات العائلية
إن التغــر الســريع الــذي ال ميكــن التنبــؤ بــه (والــذي نشــهده يف العقــد الثالــث مــن القــرن احلــادي والعشــرين) يف
طريقــة إدارة الشــركات جيعــل مــن املهــم ،أكثــر مــن أي وقــت مضــى  ،حتديــث ممارســات حوكمــة الشــركات

وتطويعهــا ملواكبــة التغــر ولتحقيــق اهلــدف املرجــو منهــا بأعلــى نســب الكفــاءة .إن األزمــة املاليــة يف العــام"2008
ومــن بعدهــا جائحــة كورونــا يف العــام  2020وايل ضربــت مفاصــل االقتصــاد الــدويل كانــت عبــارة عــن جــرس إنــذار
للمزيــد مــن االهتمــام مبمارســات حوكمــة املؤسســات يف اجملتمــع التجــاري مبــا يســتدعي توضيــح دور

املســاهمني ،اجلهــات الرقابيــة ،وأعضــاء جملــس اإلدارة وغريهــم مــن أصحــاب املصلحــة يف حوكمــة أي شــركة.
إن اخلبــر االستشــاري لــدى أبــاكاس علــى أهبــة االســتعداد لتقــدمي الدعــم للعمــاء ملســاعدتهم يف تأســيس وإدارة

برنامــج حوكمــة الشــركة وذلــك ملــا يتمتــع بــه مــن معرفــة واســعة باألنشــطة التجاريــة ،حيــث يعمــل علــى رســم
خارطــة طريــق للحوكمــة تتماشــى مــع اســراتيجية الشــركة.

إننــا نــدرك حقيقــة اختــاف ضــروف كل شــركة عــن األخــرى ،وأنــه مــن املســتحيل تطبيــق منهــج (مقــاس واحــد
يناســب اجلميــع) لصياغــة هيــكل احلوكمــة الصحيــح  -حــى داخــل نطــاق نشــاط جتــاري معــن أو منطقــة جغرافيــة
واحــدة أو نطــاق حجــم واحــد للشــركة.

إن البدايــة الصحيحــة واملفتــاح الذهــي حلوكمــة الشــركات هــو فهــم مــا الــذي يبحــث عنــه املســتثمرون ،وأيــن تقــود

اجتاهــات الســوق األوســع ،ومــا يعلــق عليــه العمــاء  ،ومــا هــي االســتجابة املتوقعــة إلجــراءات احلوكمــة تلــك والــي
مــن املتوقــع حصوهلــا يف ظــل الضــروف احلاليــة للشــركة.

إننــا يف أبــاكاس علــى أهبــة االســتعداد لتقــدمي اخلدمــات التالية:


تصميم برنامج حلوكمة الشركة يراعي مجيع العوامل الداخلية واخلارجية



مراجعة برنامج احلوكمة احلايل وتقدمي التوصيات خبصوصه ودعم عملية تطويره



مراجعة مجيع إجراءات تطبيق برنامج احلوكمة لضمان سالمة التطبيق



توفري الدعم الفين طوال العملية من أجل فهم مجيع أوجه التطبيق وعملية الربط بني مكونات الربنامج



وضع معايري لضبط ممارسات احلوكمة اخلاصة بكل عميل خصوص ًا ما يتعلق منها بنوع النشاط التجاري



قياس مدى التحسن الناشئ نتيجة تبين برنامج احلوكمة يف مجيع اجملاالت

 .10استشارات املوارد البشرية
إن املــوارد البشــرية للشــركات هــي املــورد األهــم واألمثــن ،لذلــك ،انتبهــت الشــركات يف اآلونــة األخــرة لذلــك وبــدأت
يف تنفيــذ كثــر مــن اخلطــوات بهــدف حتليــل القــوة البشــرية لديهــا وتقييــم نقــاط القــوة والضعــف وحتديــد أثــر ذلــك
علــى العمليــة اإلنتاجيــة يف الشــركة.
وعلــى إثــر ذلــك دشــنت كثــر مــن برامــج تطويــر إمكانيــات املوظفــن ورفــع قدراتهــم وتأهيلهــم لتــويل مواقــع أعلــى
يف الشــركات ،كمــا دأبــت الشــركات علــى معاجلــة مواطــن الضعــف واخللــل يف هياكلهــا الوظيفيــة.
إن مستشــاري املــوارد البشــرية يف أبــاكاس لديهــم خــرة عاليــة وشــاملة يف هــذا امليــدان ،فقــد نفذنــا عــدد كبــر
مــن املشــاريع بأحجــام خمتلفــة لعمــاء منخرطــن يف قطاعــات اقتصاديــة متنوعــة .ويف هــذا اإلطــار ،فقــد نفذنــا
مشــاريعنا آخذيــن باالعتبــار اخلصائــص العامــة للعميــل وكذلــك القوانــن املعمــول بهــا يف كل دولــة.
يقــوم مستشــاروا املــوارد البشــرية لدينــا علــى ضمــان أن رأس املــال البشــري يف املؤسســة (لــدى العميــل) خيــدم
املصــاحل العليــا للعميــل .وذلــك مــن خــال إنشــاء وتطويــر منــوذج مــوارد بشــرية خــاص لــكل عميــل يضمــن حتقيــق
األهــداف الســابق ذكرهــا ،حيــث يعمــل مستشــارو املــوارد البشــرية لضمــان اســتخدام الشــركة ملوظفيهــا بشــكل
فعــال لتحقيــق أهدافهــا مــع ضمــان عمــل القــوى العاملــة مبســتوى عـ ٍ
ـال مــن اإلنتاجيــة و الكفــاءة.

تتضمن استشارات املوارد البشرية اليت نقدمها ،على سبيل املثال ال احلصر:








تصميم واإلشراف على تنفيذ سياسات وإجراءات املوارد البشرية
العمل كمستشارين داخليني لتحليل برامج املوارد البشرية احلالية للشركة وإصدار التوصيات
العمل كمستشارين داخليني لتحليل اخملطط التنظيمي وهيكل الرواتب للشركة
التأكد من امتثال برامج وخدمات املوارد البشرية للسياسات واإلجراءات املعمول بها والقوانني واللوائح
احلكومية
إعداد واحلفاظ على التقارير املتعلقة مبشاريع وبرامج املوارد البشرية
إعداد وصيانة النماذج واالستمارات املتعلقة بإجراءات املوارد البشرية
تقدمي الدورات التدريبية املتعلقة بربامج املوارد البشرية احملددة

 .11استشارات متويل املشاريع
عندمــا يتعلــق االمــر بتمويــل املشــاريع ،فإننــا خنــدم عمالئنــا بشــكل خمتلــف .حيــث نقــوم بتعيــن املستشــارين
املؤهلــن وذوي اخلــرة ألداء واالشــراف علــى كل مشــروع.

إننــا متخصصــون يف التعامــل مــع أصحــاب املشــاريع التجاريــة الذيــن يرغبــون يف العمــل مــع طاقــم مــن ذوي
اخلــرة يف متويــل الشــركات .حيــث أننــا ملتزمــون بتعظيــم الفــرص املتاحــة للشــركات صغــرة ومتوســطة
احلجــم.

ويف هذا امليدان فإننا نوفر لعمالئنا اخلدمات التالية:







تنفيــذ عمليات التخارج من املشــاريع
تقييم املشــاريع
استشــارات العنايــة الواجبة (العنايــة الواجبة التجارية واملاليــة والقانونية)
خدمــات زيادة رأس املال
اإلشــراف على املشــاريع املشــركة وتصميم اتفاقيات الشركاء
إدارة مفاوضات االســتحواذ والتخارج

 .12اخلربة القضائية والتحكيم التجاري
ميكنكــم االســتفادة مــن خرباتنــا يف جمــال اخلــرة القضائيــة والتحكيــم التجــاري ،حيــث قمنــا يف الســنوات

الســابقة بتنفيــذ كثــر مــن املهــام يف جمــال اخلــرة القضائيــة كمحاســبني قانونيــن ،حيــث تراكمــت لدينــا خــرة
ميدانيــة رائعــة متكنــا مــن خالهلــا مــن تأكيــد حضورنــا املهــي يف عــدد مــن القضايــا .كمــا أن حصولنــا علــى

شــهادة احملكــم التجــاري مــن مركــز التحكيــم التجــاري اخلليجــي قــد اضــاف جلــودة عملنــا بعــد ًا آخــر.

وتعتمــد آليــة عملنــا يف إعــداد وتقــدمي التقاريــر املتعلقــة بقضايــا التحكيــم التجــاري علــى فهــم الوقائــع وصياغــة
التقاريــر بطريقــة مهنيــة توضــح نقــاط القــوة للعميــل مبــا حيقــق لــه أعلــى مســتوى مــن النزاهــة.

 .13استشارات الذكاء االصطناعي والتقنية املالية
يف ميــدان استشــارات الــذكاء االصطناعــي والتقنيــة املاليــة ،تتمثــل كفاءتنــا األساســية يف تطويــر حلــول

برجميــة خمصصــة باســتخدام اخلــرة التكنولوجيــة االســتثنائية لــدى فريــق عملنــا .أثبتــت منتجاتنــا املبتكــرة يف

مجيــع جمــاالت األعمــال تفــوق خدماتنــا القويــة واملوثوقــة .حنــن نأخــذ متطلبــات عمالئنــا جبديــة ونقدمهــا برضــى
متكــن حلــول الربامــج (الــي نقدمهــا) الشــركات مــن اكتســاب ميــزة تنافســية يف ســوق اليــوم بكفــاءة
تــام.
ّ

تشــغيلية عاليــة.

نقــدم خدمــات تكنولوجيــا املعلومــات ومنتجــات الربجميــات للشــركات يف عــدة جمــاالت مثــل :اخلدمــات املصرفيــة

واملاليــة ،العقــارات ،التصنيــع ،الرعايــة الصحيــة ،الغــزل والنســيج ،وســائل النقــل ،االتصــاالت ،املؤسســات
التعليميــة ،الطباعــة والنشــر ،الســيارات ،التأمــن ومــا إىل ذلــك.

إن فريــق العمــل لدينــا لــه القــدرة علــى اســتنباط املياديــن الــي يعــاين فيهــا أربــاب العمــل واألفــراد والزبائــن

مــن بدائيــة التعامــل مــع احتياجــات اجلمهــور ،حيــث يتــم حتليــل تلــك احلــاالت ودراســتها بشــكل مفصــل مــن
الناحيــة الفنيــة ومــن الناحيــة اإلجرائيــة وحتديــد مــدى القــدرة علــى أمتتــة تلــك العمليــة .قــد تســتغرق العمليــة

عــدة شــهور ورمبــا أكثــر مــن عــام كامــل مــن أجــل ابتــكار منتــج قــادر علــى التعامــل مــع تلــك احلــاالت مــن غــر

تعقيــد وبالتــايل يتــم جتريــة املنتــج عــدة مــرات باســتخدام بيئــات خمتلفــة حتاكــي بيئــة العمــل احلقيقيــة ونــوع
العمــاء املســتهدفني احلقيقيــن.

لقــد قمنــا يف الســنوات املاضيــة بابتــكار عــدة منتجــات ســاهمة يف حــل كثــر مــن املشــاكل الــي واجههــا
عمالؤنــا ،مثــل  ،CompuForm, CompuCheque, HRMSوغريهــا.
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ﻣﻜﺘﺐ  ،183ﺑﻨﺎﻳﺔ ،1340
ﺷﺎرع ،327ﳎﻤﻊ ،203
اﻟﱪﻳﺪ - 126 :رﻣﺰ اﳌﻨﻄﻘﺔ 3329

ﻣﺴﻘﻂ ،ﻋﻤﺎن.

اﻻﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة
دﰊ

ﻣﻜﺘﺐ  ،26ﻃﺎﺑﻖ 31

ﺳﻨﻐﻞ ﺑﺰﻧﺲ ﺗﻮر
ﺷﺎرع اﻟﺸﻴﺦ زاﻳﺪ ،ﺑﻴﺰﻧﺲ ﺑﺎي
دﰊ ،اﻻﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة

اﺑﻮ ﻇﱯ

ﻣﻜﺘﺐ 426
ﻣﺒﲎ ﺑﻨﻚ اﻻﲢﺎد اﻟﺪوﱄ
ﺷﺎرع اﻟﻜﻮرﻧﻴﺶ  -ﻏﺮب 5
اﺑﻮ ﻇﱯ ،اﻻﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة.

اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ
اﳌﻨﺎﻣﺔ

اﻟﻄﺎﺑﻖ اﻻول
ﻣﺒﲎ، 317 :ﻃﺮﻳﻖ 1705
اﳌﻨﺎﻣﺔ

