


مهمتنا
تقديــم اإلستشــارات الماليــة واإلداريــة وحلــول 
األعمــال  للشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد 
االعمال فــــي أعلــــى مســــتويات الجــــودة، ممــــا 
ــة  ــى إدارة وتنميــ ــز علــ ــا بالتركيــ ــمح لعمالنــ يســ

اســتثماراتهم . 
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رؤيتنـا
أن نكون الشريك الدائم لعمالءنا في إدارة  أعمـــالهم 

التجاريـــة .
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رسالتنا لعمالءنا
تطوير عالقات مثمرة وإيجابية.  	 
العمل بكفاءة وجودة عالية.  	 
توفير المعلومات والدعم الدائم .	 
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لماذا نحن؟
نحن مستشارين معتمدين لبرنامج زيرو المحاسبي.	 

لدينــا فريــق مــن الخبــراء المالييــن المؤهليــن بأعلــى الزمــاالت 	 

.  )CPA - CMA - CIA( دوليــًا  المعتمــدة  المهنيــة 

اعضــاء فــي الرابطــة الوطنيــة األمريكيــة لمقدمــي خدمــة مســك 	 

. NACPB  ــر المعتمديــن الدفات

نقدم دعم الكامل للبرامج المحاسبية التالية : 	 

Hesaab - XERO - VEND - Unleashed - Foodics     
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عمليات موحدةفريق محترف

العمل معنا ،، يعني حصولك على :

توفير في النفقات تحكم أفضل
العامة 

12
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تسليم األعمال والتأكد من رضا العميل

المراجعه واستالم مالحظات العميل

تأكيد انجاز العمل

التعاقد والبدء بالتنفيذ

تحديد اإلحتياجات والحلول المناسبة

مقابلة العميل وفهم طبيعة النشاط
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الخدمـــات



حلول المحاسبة ومسك الدفاتر

1



حلول المحاسبة ومسك الدفاتر من خالل برنامج زيرو المحاسبي
نســـعى لحصـــول عمالءنا علـــى أفضـــل الخدمـــات ونطمـــح أن نكـــون بمثابـــة  
قســـم المحاســـبة  ألي شـــركة وبأعلـــى مســـتوى مـن الجـــودة . لدينـا الحلـول 

المحاســـبية المصممـــة لتقديـــم الخدمـة التـــي تحتاجهـا.

ما نقوم به :
محاســبي  نظــام  لتوفيــر  تــؤدي  التــي  الحلــول  تصميــم 
مطور.  نعمــل مــع عمالءنــا علــى تصميــم التقاريــر الماليــة 

ألغــــراض التخطيــــط  وصنــــع القــــرار.

كيفية العمل :
أرســــل الفواتيــــر وقســــائم االيــــداع والشــــيكات.. إلــــخ عبــــر 
البريــد االلكترونــي. وســنقدم لــك خدمــة إدخــال المعامــالت، 
وتســــوية الحســــابات ومتابعــــة الدفــــع والتحصيــــل.  لهــــذا 
الغــــــرض ســــــنقوم بــــإدارة البيانــــات باســــــتخدام نظامنــــــا 
وبرمجياتنــــــا المحاســــــبية. تكون وسنقوم بــــإدارة البيانــــات 

باســــــتخدام البرنامج المحاســــــبي.
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خدمة تأسيس برنامج الحسابات 
 Xero
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برنامج زيرو المحاسبي وتطبيقات متجر زيرو
البرامــج المحاســبية الســحابية ذات الموثوقيــة 	  زيــرو مــن  ُيَعــد برنامــج 

منخفضــة. وبتكلفــة  العاليــة 
يتوافــر مــع البرنامــج العديــد مــن البرامــج المســاندة التــي تناســب العديــد 	 

مــن األنشــطة مثــل نقــاط البيــع وإدارة المخــزون.

تأسيس ودعم نظام زيرو المحاسبي
نقوم بدراسة نشاطك، وتحديد الدليل المحاسبي المناسب لشركتك.

 
نقل البيانات المحاسبية إلى برنامج زيرو .. حيث:

ــابق  ــن النظــام الســ ــتخرجة مــ ــات المحاســبية المســ ــة البيانــ ــوم بمعالجــ نقــ
وتهيئتهــا لتالئــم نقلهــا إلــى نظــــام زيــرو المحاســبي .
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خدمة التدريب على برنامج  
Xero والبرامج الملحقة
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المحاســبي  زيــرو  برنامــج  علــى  التدريــب 
الملحقــة والبرامــج 

هــل لديــك برنامــج زيــرو والتســتطيع اســتخدامه 
بالشــــكل األمثــــل، يمكنــك طلــب خدمــة التدريب

إن دورنــا ال يقتصــر علــى التأســيس والدعــم 	 
ونقــل البيانــات إلــى نظــام زيــرو، بــل يمتــد 
ليشــمل تدريــب موظفــي شــركتك للعمــل 
بكفــاءة علــى نظــام زيــرو والبرامــج المســاندة 

لــه.
يمكنك طلب هذة الخدمة بشكل منفصل.	 
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خدمـــــات المديــــــر المالــــــــي 
والمراقب المالي
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خدمات المدير المالي والمراقب المالي 
ــا لمســاعدتهم علــى اتخــاذ 	  نحــن ندعــم عمالءن

القــرارات األفضــل، والتخطيــط للنمو، والعمل 
بكفــاءة أكبــر.

كمقدمــي خدمــة المديــر المالي، ســوف نطور 	 
خدماتنــا حســب احتياجــات العميــل، حيــث نبــدأ 
المالــي، تصميــم تقاريــر  بمراجعــة الموقــف 
مســــتعدا  تكــون  حتــــى  معــك   وســــنعمل 

ــم. ــم المالــــي الدائــ لتعييــن مديركــــ

مع خدماتنا تحصل على:
اإلشـــراف علـــى أداء الفريـــق المحاســـبي وتوزيـــع المهـــام بينهـم لتحقيـق 	 

أفضـــل رقابـة.
قراءة للمؤشرات المالية وفهم الجانب المالي للشركة.	 
تحسن في قدرات صنع القرار بسبب الرؤية الواضحة ألرقام شركتك.	 
 الحصول على تقرير ربع سنوي عن الشركة.	 
إعداد الموازنات وتحليل ومراقبة اإلنحرافات.	 
إدارة النقد وتحليل اإلتجاهات لبياناتك المالية.	 

المســاعدة فــي وضــع خطــط  وترجمتهــا ألهــداف قابلــة للقيــاس.	 
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إعداد السياسات المالية 
واإلجراءات المحاسبيـة
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إعداد أدلة السياسات المالية واإلجراءات المحاسبية
إن صياغــة السياســات الماليــة واإلجــراءات المحاســبية واإلداريــة بالشــكل 
األمثــل هــو الضمــان األساســي لتأكيــد ســير العمــل نحــو خدمــة أهــداف 
الشــركة، وهــذا مــا نحــرص عليــه بامتيــاز، لــذا فإننــا نقــوم بصياغة السياســات 
الماليــة والرقابيــة للشــركات للوصــول بــاألداء المالــي إلــي الحــد األمثــل، 

وعلــى ســبيل المثــال سياســات وإجــراءات:
 الحسابات البنكية.	 
 العهد النقدية.	 
 استخدام البطاقات االئتمانية الخاصة بالمنشأة.	 
اعتماد مورد جديد.	 
عملية الشراء.	 
شراء األصول الثابتة.	 
استالم المشتريات.	 
الرقابة على المخزون.	 
اعتماد عميل جديد.	 
عملية البيع.	 
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خدمات الموارد البشرية
HR
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HR خدمات
مــن خــالل ممارســة فريــق عملنــا الطويلــة وبمــا يتوافــق 

مــع طبيعــه نشــاطكم يمكننــا تقديــم الخدمــات التاليــة : 
عمــل أدلة وإجراءات العمل .	 
 تقديــم مقتــرح للهيــكل الوظيفــي األمثــل .	 
اعــداد ســلم  الرواتــب . 	 
إعداد الالئحة اإلدارية والنماذج المصاحبة لها .	 
كيفيــة تأســيس إدارة المــوارد البشــرية بكفــاءة وتدريــب 	 

فريــق عمــل الشــركة
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7

حلــول الشركــات العــــائلية



إن أكثــــر الممارســــات فعاليــــة التــي يتــم تنفيذهــا لحمايــة 
الشــــركات العائليــــة والمحافظــــة عليهــــا يكــــون عبــــر تعزيــــز 
لنقــل  عائليــة  اتفاقيــة  صياغــــة  و  المؤسســي  العمــــل 
المســئوليات عبــر األجيــال ووضــــع  القواعــــد التــــي تنظــــم 
العالقــــة بينهــا وبيــن نشــاطها التجــاري ، إن التركيــــز علــــى 
بالقضايــــا  اإلهتمــام  فــي  يســــاعدها  العائليــة  القيــم 
األساســــية التــــي تدفــــع األســرة لفعــــل األســباب للبقــاء 

متفقــة. 
وعلى سبيل المثال:

دراســة الوضــع الحالــي وتقديــم الدعــم للتحــول لشــركة  	 
مســاهمة . 

إعــداد تصــور ونظــام مالــي واداري لتأســيس المكتــب 	 
العائلــي .

إعداد ومراجعة وتطوير الميثاق العائلي .	 
إعــــداد برامــــج تطويريــــة ومتنوعــــة للجيــــل الثانــــي مــــن  	 

العائلــــة لتأهيليــه إلدارة الشــركة .
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ورش العمــــل والنــــــدوات
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ورش العمل والندوات
والفعاليــات  العمــل  ورش  مــن  عــدد  نقــدم 
والدورات وبشــكل أساســي مســتخدمين مناهج 

العالميــة  هــوك 
إن الحصــول علــى أي مــن الشــهادات المهنيــة 

يعنــي:
التميز بين زمالئك.	 
إثبات كفاءتك المهنية.	 
تطوير معرفتك بأفضل الممارسات المهنية.	 
وضع األساس للتطور والتقدم المستمر.	 
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ريادة وحاضنات األعمال
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ريادة وحاضنات األعمال
نهتــم بريــادة وحاضنــات األعمــال ســواء مــاكان عبــر المؤسســات والشــركات 
او مــن خــالل المراكــز البحثيــة والعلميــة فــي الجامعــات والتــي لهــا دور 
فــي تدريــب وتطويــر وانجــاح رواد األعمــال والشــركات الناشــئة ومــن خــالل 
الخدمــات التــي نقدمهــا يمكننــا االلتقــاء مــع رواد األعمــال او الجهــات التــي 

تقــدم الخدمــة لهــم عبــر التالــي :
ــة أو قائمــة والعمــل مــع 	  دراســة األفــكار والمشــاريع ســواء كانــت مبتدئ

ــذ. رواد األعمــال فــي االرتقــاء بهــا مــن مســتوى الفكــرة  إلــى التنفي
وانطــالق 	  العمــل  بدايــة  مــن  واإلداريــة  الماليــة  االستشــارات  تقديــم 

. التكلفــة  منخفضــة  محاســبية  ببرامــج  الحســابات  إدارة  عبــر  المشــروع 
العمــل مــن خــالل مراكــز ريــادة األعمال والحاضنات في الجامعات لدراســة 	 

المشــروعات وتقديم االستشارات لها.
المســاهمة فــي تمكيــن وتشــجيع الطلبــة والطالبــات علــى تعزيــز ثقافــة 	 

األفــكار اإلبداعيــة والعمــل الحــر .
المســاهمة فــي تطويــر البحــوث ومشــروعات التخــرج المميــزة الرياديــة 	 

وتحويلهــا لخدمــات أو منتجــات.

حــول 	  تثقيفيــة  ونــدوات  عمــل  وعمــل ورش  إرشــادية  نمــاذج  تصميــم 
الناشــئة. الشــركات  تأســيس  وكيفيــة  األعمــال  ريــادة  مفهــوم 

تدريب فريق العمل في الشــركة الناشــئة على إدارة الحســابات والموارد 	 
البشرية.

العمل مع رواد األعمال على تقليل مخاطر انطالق النشاط والمشروع.	 

المتنوعــة يمكــن نعمــل مــع  ومــن خــالل خدماتنــا 
وكذلــك  والمســرعات  والحاضنــات  المراكــز  تلــك 
مــع  تكامليــًا  دورنــا  ليكــون  المشــتركة  المســاحات 
القطاعــات األخــرى، لتحقيــق أهــداف التــي يخطــط 
لهــا رواد األعمــال لتحويــل الفكــرة لمشــروع واقعــي 

وناجــح بأقــل المخاطــر وبكفــاءة عاليــة . 
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شركة حفظ الثروات القابضة
ص.ب 261964 الرياض 11342

المملكة العربية السعودية

جوال
0552260088

هاتف
+966 11 2911261

فاكس
 +966 11 2910854

بريد الكتروني
info@wpholding.com

التتردد في اإلتصال بنا

ستجد فـــريق العمـــل يقـــدم

لكم الحلول المناسبة




