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بفضللللل هللا عز وج حققنا في مؤسلللللسللللل وادي النور بمدين جدة في المملك العربي
السللعودي الوصللو األفض ل لعمناناف ففضللفنا  1فروع جديدة لمؤسللس ل نا خن سللن ي
فقطف وحققنا أيضا ً ال وسع في أنشط أعما أخرى.
ويسللللرني أنا محمد الزبيدي مدير عاس مؤسللللسلللل وادي النور أ أسلللل عرك معكس أ س
فاصللي ةصلل نجاس مؤسللسلل نا ال ي بدأم شللك م خن أ س شللركاانا و س الحلو
النهااي ألعما الحاسللا ايلي الني ةدموا لنا مجموع أنةم أونكب برو ال ي أنجزنا
باس خدامها نةيس كاف أعمالنا المحاسبي واإلداري .

بداي عملنا ال جاري ةب سللنوام كانم اح ياجا نا طبيعي لل نةيسف لك جرب سللابق لنا
باسلللللل خداس نةاس للي أةلق نا كثرة مشللللللاكل وعمليا البطيا جعلم سللللللعينا أكثر أ مي
لن جاوز مشاكلنا ونعيد نةيس أعمالنا بفنةم أونكب بروف وكانم أ س اح ياجا نا ي:
 البناء اإلداري المنةس لمؤسس نا واالس فادة م اس ثمارنا.
 معالج االخ نالم أو القصور أو المخالفام ال ي حدث أحياناً.
 م ابع مخزو البضاع وضبط وثيقها وم ابع مبيعا ها.
 ال خلص م مشاك الجرد و وةيف العم وإغنق المحنم لعدة أياس.
 السرع في المعالج ايلي ألنشط نا بمدخن ها ومخرجا ها.
 الحصو على خدمام صيان وم ابع مس مرة مم ازة.
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كلامللم للدينلا معلوملام الفحص والمعرفل ألنةم أونكب بروف واة نعنا ب ف لها لعملي
ال حو في مؤسلللللللسللللللل نلا ال ي يجا أ نعيد نةيمهاف فقررنا في 5131 / 13/ 13
اسللللل خداس أنةم اإلدارة المالي م مجموع أنةم أونكب برو وأنجزنا دريا كوادر
إدار نا المالي مع الحلو النهااي على فاصللللي نفين واسلللل خداس األنةم ال ي ا سللللمم
بمرون هيا ها وإعدادا ها الم وافق مع خصص مؤسس نا.
لقد ةدمم لنا أنةم أونكب برو المعالجام األسلللللللاسلللللللي للبناء اإلداري وال نةيمي في
مؤسلللللللسللللللل نلا وحققلم اح ياجا نا ب نفين مهامها وأداء فريقها الفني واإلداري بمعلوما
ومهارا ومرون لبي لم طلبا ناف و نه أ س المعالجام األساسي :
 كام مكونا ها الفرعي بإعدادام هيا مرن ومناسلللللللب ألنشلللللللط ناف وبقواعد
بيانام ةوي ف وبمعالج سريع للعمليام المحاسبي واإلداري .
 ع مد المبادئ المحاسبي العالمي و رفك أي عمليام غير منطقي .
 ن ابع ك العمليام ال ي س في الفروع بصورة لني لنعالج أي ةصور فيها.
 ع بر ك عمليا نا حم المجهر بقوة الرةاب على األداء في ك فروعنا.
 ال فروةام مع أونكب ونس طيع جرد المخزو في أي وةم خن ساعام.
 نحص على معد دورا األصناف في الفروع بشك دةيقف ونحافة على كمي
الحد األعلى واألدنى لك صنف.
 الوصلللو للمعلومام بشلللك سلللريع وب قارير م نوع ف فعندما أطلا أي معلوم
أو قرير أحص على نلك في نفب اللحة م المحاسا وبك سهول .
 وصلنا لسياس مش ريام ع مد معلومام أونكب ل فاصي الشراء.
 قديس ن ااج األعما الخ امي ب قارير دةيق لحرك ف رة النشاط.
 نحص دااما ً على خدمام ما بعد البيع بفداء مم از م فريق أونكب برو.
لك أ س المعالجام األسلاسلي ال ي عنيناف و ناك معالجام فصيلي كثيرة شكلم األداء
الكام والشلللام لمخ لف عمليام البيع والشلللراء وال خزي واإلدارة الحسلللابي والمالي
والرةابي ف ون يج لألداء الم ميز كا ةرارنا خن أشهر ب عميس أنةم أونكب برو في
فروعنا الم وفرة حينها وربطها بالمركز الرايسي ففصبحم ك عمليا نا المحاسبي لني
بمخ لف إجراءا ها و فاصي قارير ا.
كنا حول نا أنةم أونكب برو إلى النةاس واالسللللل قرار فحصللللللنا على قارير العمنء
وأداء الفروع وحرك األصللللللناف وغير ا بك سللللللهول ف و زايد ا مامنا ب لبي طلبام
عمنانا بعد أ ملكنا زماس ال نةيس الدةيق والسريع.
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نجحم أعمالنا كمؤسلللللسللللل ب نةيمها وخدما ها وفوااد اف وأصلللللبحنا نبدأ فرعنا الجديد
بإعداد المحاسللا الم درا ونسللخ إضللافي ألنةم أونكب برو ال ي لوال ا ما كا لنا
ال وسع بفروع جديدة أو أنشط إضافي ونجاحام إضافي أيضاً.
لقد سلللبق النجاحام اإلضلللافي ال ي حققنا ا اسللل مراري العم المنةس واإلنجاز ال لقااي
لمهاس العاملي وةهور الفرص ال ي يجا االسللل فادة منها فام زجم الم ع الشلللخصلللي
للنجاس مع النجاحام العملي ال ي حققنا اف وال ي أ مها:





شلللللعرنا بقوة ثق نا بفعمالنا وببضلللللاع نا عندما منح نا أنةم أونكب برو ان ةاس
العم اإلداري والمحاسبي في مؤسس نا.
حكمنا بمواردنا وةررنا طوير أنشط نا بدعس مؤشرام أونكب برو.
وسللعم مؤسللسل نا إلى  7فـلللللللروع في المملك ونخطط لف ح المزيد م الفروع
بفض النمو السريع الني حقق األداء المنةس والمس قر مع أنةم أونكب برو.
خططنا للعم في أنشلللللللط جديدة ي األدوام المنزلي وال وسلللللللع في األدوام
الكهربااي إضاف لنشاطنا الرايسي و و النجف والثريام.

م ع أنةمل أونكب برو بكثير م الميزام ال ي كنلا نطمح لهلاف و صلللللللنع بيا العم
المنامل لجنجللازف و ي بللنلللك ثبللم أ إمكللانيللا هللا كبيرة جللدا ً ولهللا كللادر م الخبراء
المبدعي والمساولي الجادي ف و نه بعك ميزا ها اإلضافي المهم :
 قدس أنةم أونكب برو نبيهام رااع جدا ً فيدنا في م ابع حرك أعمالنا.
 صلني ال قارير م النةاس باإليمي و ي سرع إجراء مهم ألعمالنا.
 ال فاصي الموجودة في أنةم أونكب برو خدم نا كثيرا ً وبشك مميز.
 ال طوير المس مر ألنةم أونكب برو بإصدارام جديدة م أةوى مميزا .
 ي م ع فريق أونكب برو بمرون عالي في فهس طلبام العمنء وإنجاز ا.
إننا في مؤسللس ل وادي النور مس ل عدو لمسللاعدة المؤسللسللام
ال ي حا االسلللللل فادة م جرب نجاحنا وال حو اإليجابي الني حققناه بفضلللللل أنةم
أونكب بروف وأحا أيضا ً أ شكر الحلو النهااي ألعما الحاسا ايلي على أنةم ها
القوي بفدااها و فاصيلها و جدد اف وعلى خدما ها االح رافي .
في 31 :يونيو5132

محمد الزبيدي – مدير عاس مؤسس وادي النور
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