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ـــ   ـــة ــس ـ ـــة سديدــ ــ شركـ ــا ف ــاو ، 2012ع ــ بالتد ــةم ــننخب م

طـيررـف الم اهمةإلىو الت  ـهدف متدددةمجاالتف الم تشارين

نمــالمنشــ تـمكــنالتــ الحلــي طــ  خــال مــن،وإداريــا  ماليــا  المنشــ ت

مملكـةالفـ األعمـا قطاعبم تيىالنهيضإلىوسديا  أهدافهاـحقيق

.الم تيـاتأعلىإلىال ديدـةالدربية

رؤـتنا
طاعقـطيررف للم اهمةوالدمليةالدلميةوالخبرةالمدرفةـكريس
.ال ديدـةالدربيةالمملكةف األعما 
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ما ه  المحاسبة؟

كلصمموـاألساسيةالمحاسبيةللخدماتمخصصةباقاتإعدادإلىالخدمةـهدف
ى إدارة ، مما ـ اعد أصحاب المنش ت علـعميلكلواحتياجاتمتطلباتح بباقة

ــ  ـي ــ  لهــم و ــ ــى التقــارير والكشــيفات الت   األمــير المحاســبية واالطــالع عل
.المنشـة المادي، وـقدـم الدعم الالز  والمشيرة للدمالء



قائمة الدخل
ال  ـي   أربا  وخ ائر المنشـة من خ

إـ اداتها ومص وفاتها

قائمة المركز المال 
ـي   طبيدة األصي  الت  ـملكها 
المنشـة وااللتزامات المترـبة عليها

قائمة التدفقات النقدـة
من ـي   المبالغ الداخلة والخارجة

المنشـة

القـــيائم التـــ 
ـــــــــــــــدمها  ـق

المحاسبة
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.حفظ ال جالت والم تندات المالية والمحاسبية•
.  م اقبة المبيدات اآلجلة ومدى قية التحصيل•
.م اقبة التكاليف و بط المص وفات•
.إعداد ـقارير الضريبة والزكاة•
.  م اقبة م تحقات الميردرن والداملين•
.مدرفة نتائج المنشاة من رب  وخ ارة خال  الفترة المالية•
.تثمارـيفير البيانات الكافية للمدراء والماليين عند التقييم أو االس•

أرن ـكمن أهمية المحاسبة؟



www.oceanx.sa

  واإلدخا  ـقد  فريق أوشن أكس خدمات محاسبية المتمثلة باالستال
يانات، الييم  والتقارير الشهرية والميزانيات ال نيـة وم اجدة الب
..اإلداريين إ افة إلى ـقدـم جل ات استشارية م  نخبة من الماليين و
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مقارنة بين المحاسب 
الشخص  والمحاسب الخارج 
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فريق عمل محترف

خبرة مهنية عالية

تكاليف معقولة

متاح في جميع األوقات

متوفر في جميع المدن

توفير مساحة عمل

عمل عن بعد

المحاسب الشخصيالمحاسب الخارجي
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المحاسب الشخص المحاسب الخارج 

3,000التكلفة التقريبية المجملة •
36,000التكلفة ال نيـة •

راتب •
بد  مياصالت •
ــمين طب  •
رسي  إقامة •
رسي  ــمينات اجتماعية •
رسي  مكتب عمل •

5,260التكلفة التقريبية الشهرية •
63,120التكلفة ال نيـة  %58ـيفر 
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ـديين محاسب خاص لمنشـتك

.فريق عمل ذو كفاءة وخبــرة عاليــة

ف  الدملاحت افية عالية 

كةخدمات محاسبية شاملة لجمي  مناطق الممل

لماذا أوشن إكس؟
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الباقات المحاسبية

يحرص فريق أوشن إكس على تقديم كاملل اللدعم
بية والمشورة للعمالء من خالل توفير باقات محاس

ه فلي تناسب احتيلا  كلل عميلل ومتالباتلس لتسلاعد
إدارة أملللور المحاسلللبة للمنشللل ة ومعرفلللة و لللعها 

. المالي
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1
باقة أساس 

فقـط ـهدف إلى ـزوـد الدميل بالخدمات األساسـية
ــب وـ ــهيل اليصــي  للدم ــات لت ــاعدف فــ  ـرـي لي

:المحاسبية للمنشـة من خال 

الخدمات
ـ جيل البيانات•

ريا  شهريا  1000: ال در 
سنة: مدة الدقد
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الخدماتباقة مرـا 

ـ جيل البيانات•

زيارات دورية•

ـهدف إلى دعم الدميل وم اعدـه ف  فهم الدمليات 
:المحاسبية من خال 

مجانيةستشاريةاساعات** 
ساعة واحدة خال  مدة الدقد

ريال شهريا   1500: السعر 
سنة: مدة العقد
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الخدماتباقة مطل 

ـ جيل البيانات•

زيارات دورية•

ـقارير شهرية•

ـهدف إلى إبقاء الدميل على اطالع بكافة الدمليات 
ر الالزمة المحاسبية الت  ـحدث ف  منشـته وـقدـم التقاري

:لذلك من خال 

ريا  شهريا   2000: ال در 
سنة: مدة الدقد

مجانيةستشاريةاساعات** 
ساعتا  خال  مدة الدقد
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الخدماتباقة إداري

ـ جيل البيانات•

زيارات دورية•

ـقارير شهرية•

ـقارير كشيفات الح اب•

ية ـهدف إلى ـمكين الدميل من إدارة الكشيفات المحاسب
:وـزوـدف بالتقارير الالزمة من خال 

ريا  شهريا   2500: ال در 
سنة: مدة الدقد

مجانيةستشاريةاساعات** 
أرب  ساعات خال  مدة الدقد
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الخدماتباقة محترف

ـ جيل البيانات•

زيارات دورية•

ـقارير شهرية•

ـقارير كشيفات الح اب•

(غير مدققة ) قيائم رب  سنيـة •

(غير مدققة ) قيائم سنيـة •

ـقرير خاص باإلق ار الضريب •

  دعم ـهدف إلى ـقدـم القيائم المحاسبية الت  ـ اهم ف
. نةالدميل وـمكينه من مدرفة و   منشـته المادي خال  ال

ريا  شهريا  3000: ال در 
سنة: مدة الدقد

مجانيةستشاريةاساعات** 
ساعة شهريا  خال  مدة الدقد
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نائعمال

www.oceanx.sa
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نهتمـ بدمالئنا
we take care of those x

www.oceanx.sainfo@oceanx.sa


