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باركر راندال اإلمارات
باركر راندال اإلمارات عضو مجموعة باركر راندال الدولية ،تتألف باركر راندال الدولية من شبكة
من مكاتب المحاسبة واالستشارات المنتشرة حول العالم والتي تقوم بعملية تقديم االستشارات
وتدقيق القوائم المالية التي تستخدم على الصعيد المحلي والدولي .باركر راندال الدولية ،إحدى أكبر
المجموعات الدولية للخدمات المھنية في مجاالت المحاسبة والتدقيق ،واالستشارات المالية
واإلدارية والحوكمة ،والتدريب وتكنولوجيا المعلومات.
تضم قاعدة عمالئنا مختلف القطاعات الصناعية والتجارية والمھنية حيث أننا نقدم خدماتنا
للمؤسسات على اختالف أحجامھا بدءاً من األعمال الصغيرة إلى التكتالت الدولية الكبرى ومن
الھيئات الحكومية إلى المؤسسات المالية و األكاديمية.
نحن قادرون على تلبية احتياجات جميع عمالئنا وذلك من خالل شبكاتنا الدولية المدعومة بموظفين
محترفين والتي تسمح لنا بتلبية احتياجاتھم بغض النظر عن الموقع أو اللغة ،يمارسون أعمالھم من
خالل  ٠٥١مكتباً للمجموعة منتشرة في أكثر من  ٢٤دولة حول العالم كما نسعى دوماً إلى تدعيم
شبكتنا بالخبرات والكفاءات المتميزة.
التدقيق والمراجعة
 التدقيق الخارجي
 التدقيق الداخلي
 تدقيق نظام الحوكمة في الشركات
 اإلجراءات المتفق عليھا
 تدقيق المعلومات التكنولوجية
 تقييم الھيئات والمؤسسات
اإلدارة المالية والمحاسبية
 التحليل والتقييم للجوانب المالية والمحاسبية
 إعداد األنظمة واللوائح المالية والمحاسبية
 مسك الدفاتر والسجالت المحاسبية
 إعداد التقارير المالية والميزانيات التقديرية.
 إعداد لوائح وإجراءات الرقابة الداخلية.
 إعدادعقود المشتريات واالتفاقيات.
 إعداد سياسات المشروعات والتخزين.
 محاسبة الضرائب والزكاة.
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خدمات االستشارات اإلدارية
تقوم باركر راندال اإلمارات بتنفيذ خدمات االستشارات اإلدارية واالقتصادية باالعتماد على فرق
استشارية متخصصة وتتعامل مع كافة االستشارات االقتصادية على أهميتها من أجل تحقيق اآلتي
-:





زيادة اإلنتاج.
تخفيض التكاليف.
الجودة واالمتياز.
زيادة األرباح.

ولتحقيق هذه األهداف بكفاءة وفعالية نقوم باستنباط األساليب والتطبيقات اإلدارية المتطورة
والمطردة باستمرار لنقلها لعمالئنا الكرام في المجاالت التالية-:
إعداد االستراتيجيات
 التقييم لإلستراتيجية العاملة.
 إعداد اإلستراتيجية الجديدة.
 إعداد الخطط والبرامج التشغيلية.
 إعداد العقود وإنشاء الشركات.
 تنظيم المشاريع.
التطوير والتنظيم اإلداري
 إعداد نظم اإلدارة العليا.
 قياس األداء المؤسسي وتطويره.
 تطبيق وإدارة الجودة الشاملة (قياس ،تحليل ،تكلفة)
 إعادة هيكلة العمليات اإلدارية.
 تحليل وقياس اإلنتاجية وتكلفة التشغيل.
 إعداد الهياكل واألدلة التنظيمية واإلجرائية.
 اإلجراءات اإلدارية.
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دراسات الجدوى االقتصادية والبحوث







دراسات الجدوى االقتصادية الفنية.
الدراسات االقتصادية والمالية
الدراسات الفنية والتسويقية والبيئية.
إعداد دراسات الجدوى لتقييم المشروعات.
تصميم وتنفيذ المسوحات االقتصادية واالجتماعية.
تصميم نماذج وعينات البحوث والمسوحات.

خـدمـات الحـوكمـة )(Corporate Governance
لدى باركر راندال خبراء متخصصين لتقديم االستشارات ومساعدة المنشآت في وضع إطار ودليل
الحوكمة ومراقبة تنفيذه وتعديله عند الضرورة من خالل.














وضع اإلطار العام واللوائح ألنظمة الحوكمة.
تطبق وتنفيذ أنظمة الحوكمة .
مراجعة وتقييم أنظمة الحوكمة.
التحقق من تطبيق أنظمة ولوائح الحوكمة وتقويمھا
المشاركة في تشكيل وتنظيم مجلس اإلدارة.
تحديد دور رئيس مجلس اإلدارة.
تنظيم أعمال المجلس.
تحديد أنشطة ومسؤوليات المجلس.
المشاركة في تشكيل اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة وتحديد مسؤولياتھا ومھامھا
وصالحياتھا.
 لجنة التدقيق والمراجعة.
 لجنة الترشيحات والمكافآت.
 لجنة إدارة المخاطر.
 لجنة الحوكمة.
مراجعة أنظمة الرقابة الداخلية .
التدريب والمتابعة.
إعداد ندوات ومؤتمرات الخاصة بالحوكمة
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خدمات المتسوق السري
الغرض من المتسوق السري ھو مساعدة اإلدارة على فھم متطلبات وتوقعات العميل وتعزيز وعي
العاملين بخدمة العمالء.
من خالل تقديم خدمات المتسوق السري فإننا نوفر للمالك والمدراء المعلومات األساسية الالزمة
لمساعدتھم على التعرف على أعمالھم من وجھة نظر العميل ،ونولي نحن في باركر راندال
اھتماماً خاصاً بجودة تقارير المتسوق السري ،ويتم تصميم وتطوير تقنيات التسوق السري وھياكل
إعداد التقارير لمالئمة فئات األعمال المختلفة ،وتشمل خدماتنا في مجال المتسوق السري-:








تطبيق خدمات ومعايير المتسوق السري للمؤسسات الحكومية والخاصة
تحسين نقاط الضعف التي تحددھا تقارير المتسوق السري ومتابعة تنفيذھا
تطوير أداء الموظفين في نقاط الضعف الوارد في تقرير المتسوق السري
تقديم دورات وورش مكثفة في أساليب التعامل مع الجمھور
تقديم أفضل الممارسات في كتابة تقارير ونتائج المتسوق السري
دراسات خاصة للمؤسسات الحكومية والمؤسسات المالية
منھجية " رادار " حسب متطلبات التميز العالمية والمتسوق السري.

حل وتصفية الشركات
تشمل خدمات تصفية الشركات مجموعة من االجراءات واألنشطة التي من شأنھا تحصيل الرسوم
وسداد االلتزامات وحساب صافي راس المال بعد التصفية .ومن اھم اعمال وإجراءات التصفية ما
يلي:
 جرد موجدات الشركة
 تحصيل اصول الشركة
 تسوية وسداد التزامات الشركة
 تنظيم مزاد لبيع موجدات الشركة
 تمثيل الشركة امام القضاء ولجان التحكيم
 تقديم تقارير دورية
 االنتھاء من اعمال التصفية
إن االلتزام بالمعايير الدولية وأخالقيات المھنة ومعايير التميز والجودة ھي األسس التي تقوم
عليھا الرؤية المستقبلية لشبكة باركر راندال الدولية ،لتقديم مجموعة متنوعة من الخدمات
المھنية ذات الجودة الفريدة لعمالئھا في مجاالت المحاسبة والتدقيق ،االستشارية المالية
وإلدارية ،الحوكمة واإلصالح اإلداري حول العالم بغض النظر عن الموقع أو اللغة.
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Parker Randall UAE
Parker Randall UAE is one of UAE’s leading public accounting and advisory
firms. Parker Randall UAE is a member of Parker Randall
International with member firms worldwide. PRI is a worldwide organization
of independent professional firms and businesses, legal, management and IT
advisers, providing clients with extensive and personalized range of
integrated services.
Our Mission
Our mission is to partner with our clients in realizing their goals. We
accomplish this by continually developing our knowledge, resources, skills
and systems in a rewarding environment that encourages teamwork,
innovation and excellence.
Our Services
 Auditing & Assurance Services





External Audits
Internal Audits
Forensic Services
Special Purpose Audit

 Accounting & Outsourcing Services




Part-Time Accounting & Book-keeping Services
Designing and Implementing of Accounting System Soft ware
Payroll Outsourcing Services

 Management Consultancy Services





Corporate Governance
Compliance Officer Services
Due Diligence
Feasibility Studies

 New Business Set-up Services






Business Set-up Advisory
Registration with Relevant Authorities and Obtaining License
Registration in Free Trade Zones
Preparation of Legal Documents and Business Contracts
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 Islamic Economy & Finance Services





Islamic Finance Consultation
Business Converting to Shari’s Compliance
Training on Islamic Product
Developing Internal Shari’s Audit Systems

 IT & IS Management Services



IT Audit & IT Consultancy Services
Software & Business Intelligence

 Training & Accreditations






EFQM Training & Assessment
Management Courses
Financial & Accounting Certifications
SAP/Oracle Application Training
Most of our staff is bilingual in English and Arabic.

Our Clients
We have clients from different business activities such as:
Advertisement, Entertainment, Financial Institutions, Insurance, General
Trading, Charitable Organizations, Medical Services, Building and
Construction, Travel and Tourism, Agriculture, Information Technology,
Import and Export, Real Estates, Educational Institutions and Government
Entities.
Our Staff
Our firm is supported by a team of qualified and experienced professional
staff as well as efficient office support staff. Our people are dedicated and
passionate about their work and are constantly in pursuit of excellent service
to our clients and same time maintaining a friendly and personalized
environment.
Meeting our clients’ highest expectations is our standard…
… To exceed them is our goal.
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