
دليل خدمات

مكتب مهارات التعقيب لخدمات االعمال

الشركة االولى في المملكة



دليل الخدمات



خدمات مهارات التعقيب إلدارة الرواتب ( نظام حماية األجور )

خدمات رفع الرواتب وفق عقود سنوية

خدمات تأسيس المؤسسات والشركات

خدمات نقل الملكية للمنشات

خدمات تحويل الشكل القانونى للمنشات

خدمات تخفيف األعباء المالية على المنشآت

خدمات التسجيل للعمالة ذات المهن العليا

خدمات الدعم المباشر لمشاكل الوزرات الحكومية

خدمات التأمين التعاوني للمنشآت

تسجيل العالمات التجارية

خدماتنا



خدمات مهارات التعقيب لددارة الرواتب (نظام حماية االجور)

• ضمان خلو ملفات الرواتب من مخالفات نظام حماية األجور

• تدقيق ملفات الرواتب قبل رفعها للبنك مع البيانات

• المسجلة في المؤسسة العامة للتأمينات اإلجتماعية

• السرعة في إزالة مالحظات حماية األجور وفتح األنظمة

• في وزارة الموارد البشرية

• التأكد من إلمام العميل في كيفية التعامل مع نظام

• حماية األجور بعد االنتهاء من تأهيله وتدريبه

• حتى ال تتعرض المنشأة ألى معوقات مستقبال

• الدعم المباشر المستمر للعميل بعد انجاز الخدمة

خدمة ١

وتشمل مايلي :



• طلب بطاقات العمالة الجديدة وتحديثها وإنهاء كافة األوامر المتعلقة بها

• ضمان خلو ملفات الرواتب من مخالفات نظام حماية األجور

• تدقيق ملفات الرواتب قبل رفعها للبنك مم البيانات المسجلة في المؤسسة

• العامة للتأمينات اإلجتماعية

• متابعة إزالة مالحظات حماية األجور وفتح األنظمة في وزارة الموارد البشرية

• رفع ملفات الرواتب للبنوك ووزارة الموارد البشرية

خدمات رفع الرواتب وفق عقود سنوية

خدمة ٢

وتشمل الخدمة :



• حجز األسماء التجارية

• استخراج السجالت التجارية

• استخراج التراخيص الالزمة بحسب النشاط

• فتح الملفات للمنشأة لدى الحهات ذات العالقة

• تسهيل استخراح تأشيرات العمالة فقي وقت وجيز

• تقديم استشارات 

خدمات تأاسيس المؤسسات والشركات

خدمة ٣

وتشمل مايلي :



خدمات نقل الملكية للمنشات

• إعداد صيغة عقود المبايعة والتنازل بالشكل القانوني

• تعديل السجالت التجارية للشكل القانوني الجديد   حجز األسماء التجاريةْ 

• استخراج التراخيص الالزمة بحسب النشاط

• فتح الملفات للمنشأة لدى الجهات ذات العالقة

• إغالق ملفات المنشأة ذات الكيان السابق لدى الجهات ذات العالقة

• نقل العمالة وتعديل المسمى لهم من الكيان السابق للكيان الجديد

• تسهيل استخراج تأشيرات العمالة في وقت وجيز

• تقديم استشارات أعمال

خدمة ٤

وتشمل مايلي :



خدمات تحويل الشكل القانوني للمنشات

• تعديل السجالت التجارية للشكل القانوني الجديد

• حجز األسماء التجاريةْ 

• استخراج التراخيص الالزمة بحسب النشاط

• فتح الملفات للمنشأة لدى الجهات ذات العالقة

• إغالق ملفات المنشأة ذات الكيان السابق لدى الحهات ذات العالقة

• نقل العمالة وتعديل المسمى لهم من الكيان السابق للكيان الجديد

• تسهيل استخراج تأشيرات العمالة في وقت وجيز

• تقديم استشارات أعمال

خدمة ٥

وتشمل التالي :



خدمات تخفيف األعباء المالية على المنشات

• التسجيل في مبادرات منشات ومنها استرداد

• التسجيل في برامج صندوق تنمية الموارد البشرية - هدف

• التسجيل في المبادرات المتسحدثة الحقا

• تقديم دراسة شاملة وفق خطط ممنهجة للمنشأة لمساعدتها

• فى تخفيف االعباء المالية

خدمة ٦

وتشمل التالي :



خدمات التسجيل للعمالة ذات المهن العليا

• التسجيل في الهيئة السعودية للمهندسين

• التسجيل في الهيئة السعودية للمحاسبين

• التسجيل في الهيئة السعودية للتخصصات الصحية

• التسجيل في الهيئات األخرى

خدمة ٧

وتشمل التالي :



خدمات الدعم المباشر لمشاكل الوزارات الحكومية

• خدمات وزارة التجارة

• خدمات وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية

• خدمات المؤسسة العامة التأمينات اإلجتماعية

• خدمات وزارة الموارد البشرية

• خدمات وزارة الداخلية - ( أبشر - مقيم )

• خدمات الهيئة العامة للزكاة والدخل

خدمة ٨

ومنها :



• إحدار وثائق التأمين

• التأمين على الموظفين

• التأمين على المركبات

• أنواع التأمين األخرى

خدمات التأمين التعاوني للمنشئات 

خدمة ٩

وفيها :



تقدم مهارات التعقيب خدمة تسجيل العالمات التجارية حيث نقوم نيابة

عن الشركات والمؤسسات واالفراد بتسجيل عالماتهم التجارية

المميزة لدى الهيئة السعودية للملكية الفكرية ويتوفر لدى

مهارات التعقيب فريق متخصص لتصميم العالمات التجارية وتسجيلها

واالعتراض عليها

تسجيل العلدمات التجارية

خدمة ١٠


