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خدمات دراسات الجدوى وتاسيس الشركات

لــدى الشــركة خبــراء متخصصــون فــي القيــام بخدمــة تاســيس 

الشــركات  مســتوي  علــي  ســواء  للمســتثمرين  الشــركات 

الصغيــرة والمتوســطة والكبيــرة او علــى صعيــد الشــركات 

ذات  الشــركات  مجــال  وفــي  والخدميــة  والتجاريــة  الصناعيــة 

والمعامــل  والمستشــفيات  المقــاوالت  مثــل  الخــاص  الطابــع 

واالنديــة وغيرهــا ويظهــر ذلــك مــن خــال الخدمــات االتيــة :

الدراســات  اعــداد   ، والجغرافيــة  البيئيــة  الدراســات  اعــداد 

اعــداد   ، التشــغيلية واالنتاجيــة  الدراســات  اعــداد   ، القانونيــة 

الدراســات  اعــداد  والتخطيطيــة  االســتراتجية  الدراســات 

التنظيمية والهيكلية ، اعداد الدراســات البيعية والتســويقية 

، اعــداد الدراســات التمويليــة ومــا يســتتبعها مــن استشــارات 

قبــل البــدء فــي التأســيس واثنــاء اتخــاذ القــرار والمفاضلــة بيــن 

البدائــل الختيــار االنســب واالربــح للمســتثمرين ومتابعــة تنفيــذ 

مراحــل تأســيس الشــركة .
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خدمات تصفية الشركات       

تخضــع الشــركات إلــى التصفيــة لعدة أســباب والذي يســتوجب 

لضمــان  والقانونيــة  المحاســبية  االجــراءات  ببعــض  القيــام 

حقــوق المســتفيدين واالطــراف ذوي العاقــة مــع الشــركة 
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خدمات تقييم االعمال      

إن مرحلــة التطــور االقتصــادي التــي نعيشــها حاليــً والحاجــة 

الــي بيــع الشــركة او حصــة  منهــا او شــراء شــركة او حصــة 

ــك مــن خــال انضمامهــا او االســتحواذ الكامــل مــن  منهــا وذل

خــال إندماجهــا قــد يكــون هــو اإلســتراتجية المناســبة فــي 

الــي  المســتثمرين  حاجــة  تظهــر  وهنــا  الظــروف  تلــك  ظــل 

عمليــة التقييــم لألعمــال .

كا يتــم تقييــم األعمــال فــى حــال ســعي الشــركة إلــى زيــادة 

القيمــة اإلقتصاديــة لهــا والتــي تتمثــل علــى ســبيل المثــال ال 

الحصــر فــى بعــض النقــاط اآلتيــة:

1 - تطوير المنتجات

2 - زيادة المبيعات

3 - خفض التكاليف

4 - خفض تكلفة رأس المال من خال الدين واألسهم.

5 - دراسة التركيبة السكانية واحتياجات العماء.

6 - دراســة وتقييــم المنافســين للوقــوف علــى نقــاط القــوة 

والتهديــدات. والفــرص  والضعــف 
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والمؤسســات  للــوزارات  مؤهليــن  موظفيــن  توفيــر   -  10

الحكوميــة  والهيئــات 

11 - توفيــر خدمــات دراســات الجــدوي للمشــروعات التشــغيلية 

والرأســمالية واالســتراتجية للــوزارات والمؤسســات والهيئــات 

الحكوميــة 

12 - توفيــر خدمــة االستشــارات االقتصاديــة والماليــة والضريبية  

للــوزارات والمؤسســات والهيئات الحكومية

بنــود  بعــض  علــى  للتدقيــق  التكليــف  خدمــة  توفيــر   -  13

الموازنة او كشــوف الحســابات او العمليات والحســابات الخاصة 

للــوزارات والمؤسســات والهيئــات الحكوميــة
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5 - اعداد الموازنات التكميلية للمشــروعات المســتحدثة خال 

الفتــرة المالية للوزارات والمؤسســات والهيئات الحكومية 

للــوزارات  البشــرية  للمــوارد  التوظيــف  موازنــة  اعــداد   -  6

الحكوميــة  والهيئــات  والمؤسســات 

للمــوارد  والتطويــر  والتدريــب  التوظيــف  خطــة  اعــداد   -  7

الحكوميــة  والهيئــات  والمؤسســات  للــوزارات  البشــرية 

8 - تقديــم خدمــات التدقيــق الداخلــي للــوزارات والمؤسســات 

والهيئــات الحكوميــة 

9 - تقديــم خدمــات التدقيــق الخارجــي للــوزارات والمؤسســات 

والهيئــات الحكوميــة 
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خدمات القطاع الحكومي     

نقــدم خدمــات القطــاع الحكومــي مــن خال خبــراء متخصصين 

فــى مجــال العمــل الحكومــي ويظهــر ذلــك علــى ســبيل المثال 

فــى اآلتــي :

والتوصيفيــة  والتوظيفيــة  التنظيميــة  الهيــاكل  اعــداد   -  1

الحكوميــة  والهيئــات  والمؤسســات  للــوزارات 

للــوزارات  والسياســات  واالجــراءات  النمــاذج  اعــداد   -  2

الحكوميــة  والهيئــات  والمؤسســات 

3 - اعــداد اللوائــح التفصيلية للوزارات والمؤسســات والهيئات 

الحكومية 

االول(  )البــاب  واالجــور  الرواتــب  لنفقــات  الموازنــات  اعــداد   -  4

 ) الثانــي  )البــاب  الجاريــة   / التشــغيلية  المصروفــات  وموازنــة 

وموازنــة   ) الثالــث  )البــاب  الراســمالية  المصروفــات  وموازنــة 

المصروفــات الراســمالية طويلــة االجــل الخاصــة بالمشــروعات 

ــرادات )  ــة االي ــع ( وموازن ــاب الراب االســتثمارية واالســتراتجية ) الب

البــاب الخامــس ( والحســابات الختاميــة للــوزارات والمؤسســات 

الحكوميــة  والهيئــات 
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خدمات الدراسات التمويلية    

الدراســات  مجــال  فــى  متخصصــون  خبــراء  الشــركة  لــدى 

التمويليــة ســواء العــداد الهيــكل التمويلــي االنســب واالفضــل 

التكاليــف  بأقــل  المناســب  القــرار  الــى  للوصــول  للشــركة 

للمســتثمرين  والفائــدة  والوقــت 
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خدمات التكليف وفقا للطلب   

نقــوم بتقديــم خدمــة التكليــف الخاصــة بعمليــة معينــة ذات 

ــة أو  ــات المالي ــود البيان ــة بخصــوص بعــض بن طبيعــة تدقيقي

كشــف مالــي أو مجموعــة كاملــة مــن البيانــات الماليــة يتــم 

إعــداد  وعنــد   ، الثالــث  والطــرف  العميــل  مــع  عليهــا  االتفــاق 

تقاريــر ماليــة بنتائــج فعليــة.

نقــوم بتنفيــذ التكليــف المتفــق عليــه طبقــً الدآب واخلقيــات 

والشــروط  الدوليــة  للمعاييــر  ووفقــً  المهنــة  وســلوكيات 

المحــددة المتفــق عليهــا فــي هــذا التكليــف. 
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خدمات الضرائب  

لدينــا كــوادر وظيفيــة مؤهليــن من الخبراء في مجال التشــريع 

الضريبــي بدولــة قطــر ودول مجلــس التعــاون والــدول العربيــة 

واالجنبيــة يعملــون علــى تزويــد العمــاء بالخدمــات الضريبيــة 

الازمــة طبقــا للقوانيــن المعمــول بهــا.

خدمات الزكاة

لدينــا كــوادر وظيفيــة مؤهليــن مــن الخبــراء فــي مجــال الــزكاة 

بأنواعهــا المختلفــة علــى االفــراد والشــركات والــزروع والثمــار 

الشــريعة  لقواعــد  طبقــا  وغيرهــا  والمصوغــات  والعقــارات 

االســامي  المحاســبي  والنظــام 
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خدمات التدقيق الداخلي  

وتشــمل خدمــات التدقيــق الداخلــي علــى خدمــات كثيــرة منها 

مــا يلي:

المتعلقــة  والنصائــح  بالتوجيهــات  المســؤولين  تزويــد   -  1

الداخلــي.  والنظــام  بــاألداء 

2 - تقييــم إذا مــا كانــت اإلجــراءات المتبعــة تتفــق مــع الخطــط 

والسياســات واللوائــح والقوانيــن والتشــريعات المعمــول بهــا .

واللوائــح  واالجــراءات  السياســات  كانــت  إذا  مــا  تقييــم   -  3

و  إتباعهــا  يتــم  بهــا  المعمــول  والتشــريعات  والقوانيــن 

المنشــأة. فــي  تطبيقهــا 

 ، للمنشــأة  الداخلــي  التدقيــق  خدمــات  بتقديــم  نقــوم   -  4

والــذي ســوف يوفــر علــى المنشــأة  تكاليــف الرواتــب واالجــور 

والنفقــات االخــري مقابــل أتعــاب يتــم االتفــاق عليهــا وتقديرهــا 

بنــاء علــى حجــم العمــل والخدمــات المقدمــة 
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خدمات التدقيق الخارجي 

عمليــات التدقيــق الخارجــي تــم اعدادهــا وتصميمهــا لتقديــم 

الخبــرة والمشــورة فــي جميــع االعمــال وذلــك بهــدف مســاعدة 

المؤسســات  ومديــري  والمســاهمين  الشــركات  اصحــاب 

والهيئــات والمنظمــات الحكوميــة والخاصــة والشــبه حكوميــة 

والشــركات  فــي اتخــاذ قــرارات عمل صائبة بمــا يحقق أهدافهم 

ــة . وبمــا يتفــق مــع التشــريعات والقوانيــن بالدول
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