


:  قال تعالى

ْرِض َخَزآِئِن َعَلى  ٱْجَعْلِنىَقاَل   ٱْْلَ
 
َحِفيٌظ َعِليمٌ إِنِّىۖ

55-سورة يوسف *

وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

َه َتَعالى ُيِحّب إَِذا َعِمَل أََحُدكُ ) (ْم َعَماًل أَْن ُيْتِقَنهُ إِّن اللَّ



القانونيةةالمحاسبترخيصبموجبخدماتهاالمهنيةمنشأتناتزاول

-نوالمحاسبيللمراجعينالسعوديةالهيئةمنالصادر429رقم

منوغيرها141012رقماإلفالسأمانةترخيصوكذلكالتجارة،وزارة

.المعتمدةوالشهاداتالتراخيص

نقدماآلنتىوحتأسسناومنذعاماالثالثونتتجاوزالعمليةخبرتنا

حساباتالكتدقيقالمتميزةالمهنيةالخدماتمنمجموعةلعمالئنا

ةوالمحاسبوالضرائبالزكاةوخدماتالمهنيةواالستشارات

.ةالمتنوعالخدماتمنذلكوغيرالداخليةوالمراجعةالقضائية

واكبةلمدائًماونسعىعالية،احترافيةبطريقةخدماتنانقدم

.الصلةذاتاْلعمالوبيئةالمعاييرفيالتقنيةالتطورات

نبذة عن منشأة رامي الخضر 
محاسبون ومراجعون قانونيون ومستشارون معتمدون 

أمناء وخبراء إفالس 



Our firm provides its various services under the certified public
accounting license no.429 issued by the Saudi organization for auditors
and accountants “SOCPA”, the ministry of commerce, as well as the
bankruptcy trustee license no. 141012 and other licenses.

- Since our incorporation and through our vast experience of more than
thirty years of providing our clients with a wide range of distinguished
professional services, such as auditing, advisory, zakat & tax services,
internal audit and other miscellaneous services

We provide our services in a highly professional manner, and always
strive to keep pace with technical developments in the relevant
standards and business environment.

About Rami Al-Khedher
Certified accountants, auditors and consultants

Bankruptcy Trustees and  experts



نبذة عن مجموعة سفاي العالمية 

بعة العالميفة ، هفي كفركة خفدمات مهنيفة تحتفل المرتبفة السفاسففاي
-ممثل لها حفول العفالم 1٣0دولة عبر 115عشر على العالم وتتواجد في 

 Forum of Firmsوعضو

ك المففدير نعتففز بشففراكتنا المهنيففة مففل سفففاي العالميففة وكوننففا الشففري
المهنيفة لمنطقتي الشرق اْلوسط وكفمال إفريقيفا ونتبفادل الخبفرات

معهففا فففي كافففة مجففاالت خففدماتنا والتففي تشففمل المراجعففة وفحففص 
ا ت التأكيفففدات، االستشفففارات، حلفففول رأس المفففال البشفففري، استشفففار 

.والقضاياالمخاطر، الضريبة 

تعتمفد تساعد سفاي عمالءها على تطوير اسفتراتيجيات عمفل أفضفل
مهفا لفهفم على نقاط القوة الكامنة والفريدة لديهم ، وكيفف يفتم تن ي

ويرهفا فرص السوق واحتياجات العمالء ، عبر منهجيفة منطقيفة تفم تط
.من خبرتها الدولية الواسعة مل الشركات

نبذة عن مجموعة سفاي العالمية 

الشريك اإلداري في الشرق اْلوسط وكمال أفريقيا



SFAI Global, is a professional services firm ranked 17th in the world
with a presence in 115 countries with 130 representatives around the
world - and a member of the Forum of Firms

We are proud of our professional partnership with SFAI
International and being the managing partner for the Middle East
and North Africa regions, and we exchange professional
experiences with them in all areas of our services, which include
auditing and examination of assurances, consulting, human capital
solutions, risk consulting, tax and issues

SFAI helps its clients develop better business strategies based on
their inherent and unique strengths, and how they are organized to
understand market opportunities and customer needs, via a logical
methodology developed from its extensive international experience
with companies.

About  SFAI International



اأهدافن

عنايففة تهففدم منشففأتنا لتقففديم خففدمات تتجففاوز التوقعففات بحففرص و
مهنيفة وبناء الثقة مل العميل، وذلفك مفن خفالل تفوفير الكففاءات ال

ة المطلوبفففة والسفففعي إلفففى تطويرهفففا بشفففكل مسفففتمر، ومواكبففف
.التطورات التكنولوجية

لفى أن نحتل موقعا رائدا في اْلوساط المهنية والعمفل الفدبوع ع
النمفو تقديم خدمات متميزة لعمالئنفا تواكفب ال فروم المحيطفة و
ه، وتنفو  االقتصادي والخدمي الذي تعيشه المنطقة والعالم بأسفر 

ديففدا ووفففرة االسففتثمارات المحليففة والدوليففة ممففا يصففنل تحففديا ج
.لمستقبل أعمالنا

ربيتنا



To obtain a leading position in the profession and to work
diligently to provide distinguished services to our clients, by
adapting to the surrounding conditions, the economic and
service growth experienced by the region and the world, and the
diversity and abundance of local and international investments,
which create new challenges for the future of our business.

Our facility aims to provide services that exceed expectations
with care and build trust with the client, by providing the required
professional competencies and striving to develop them
continuously, and keep pace with technological developments.

Our goals

Our vision



محطاتنا التاريخية

افتتاح فر  الرياض

1440

االنضمام 
لسفاي العالمية

1439

افتتاح فر  الخبر

1435

تدكين  المكتب 
جدةفي الرئيسي

14311441

افتتاح قطا  المراجعة 
الداخلية والتحول 
لالستحقاق الرياض

2010

launch main branch
in Jeddah

2014

Opening of
Khobar branch

2018

Join SFAI intern.

2019

Opening of 
Riyadh branch

2020

Open. Internal 
Audit& Accruals 
shefting section

1420

الحصول على
الزمالة المهنية

1999

Certified Puplic
Accountat

Our historical stations



فاخفدمفاتفن

.التأكيداتوفحصالمراجعة

.والضريبيةالزكويةاالستشارات

.االستحقاقْلساسالتحولومشروعاتالداخليةالمراجعة

اياوقضالقضائيةالجهاتلكلالقضائيةالمحاسبةخدمات

.والتركاتالتصفيات

.أنواعهابمختلفاإلفالسن امإجراءاتخدمات

.الخارطةعلىالبيلمشروعات

.الدوليةالماليةالتقريرلمعاييرالتحولاستشارات

.المتنوعةالماليةاالستشارات



Our services

Audit and Assurance Checking services.

ZAKAT & Tax services.

Internal Audit & Gov. shift to accrual basis.

Forensic accounting, judicial authorities, liquidation and
inheritance services.

Bankruptcy Procedures services.

Off-plan sales projects.

IFRS advisory services.

Diversified advisory services.



خدمات المراجعة وفحص التأكيدات 

نا،لديالمقدمةالخدماتضمناْلهمالخدمةهوالحساباتتدقيقإن

بالكفاءةلتتمتتدقيقلعملياتالشركاتحاجةعلىإجراءاتناوتستند

نيةتقوسائلباستخداممتقدمةتكنولوجياونطبقوالسرعة،

اوفقذلكوكل.فعالةمتقدمةأركفةوأن مةمراجعةوبرمجيات

محاسبينللالسعوديةالهيئةمنوالمعتمدةالدوليةالتدقيقلمعايير

:وتشملالعالقةذاتالدوليةوالجهاتالقانونيين،

.السنويةالماليةالقوائممراجعة

.االختياريةالمراجعة

.الخاصةوالتقاريرمعينةْلغراضالمراجعة



Audit is the most important service among the services provided
by us, and our procedures are based on the companies’ need for
efficient and fast audits, and we apply advanced technology using
technical means, audit software, and effective advanced archiving
systems. And all this in accordance with international auditing
standards approved by the Saudi organization for certified public
accountants, and the relevant international bodies The service
includes:

Reviewing the annual financial statements

Optional review.

Audit for specific purposes and special reports.

Audit and Assurance Checking Services 



خدمات الزكاة والضريبية 

( ضريبة الثروة)فريضة الزكاة الشرعية 
ضفففففريبة الفففففدخل للمنشفففففيت اْلجنبيفففففة المقيمفففففة ففففففي المملكفففففة

.اْلجانبوالمستثمرين 
سفعودية ضريبة االستقطا  على العوائد المتحققة على اْلراضي ال

.مقيمةلجهات غير 

: الضرائب غير المباكرة
.المضافةخدمات ضريبة القيمة 

.االنتقائيةضريبة السلل 

:خدمات الضريبة الدولية والتي تشمل 
. ونتائجهاتخطيط الضرائب الخارجية ، احتسابها 

. الضريبيةاستشارات الحصول على اإلعفاءات والمزايا 
.خاصةالالتخطيط للمسائل والمعالجات الضريبية للعمليات 

.الضريبيتطبيق أن مة منل االزدواج 
بية أمفام نقدم خدمات متميزة في تسوية النزاعفات الزكويفة والضفري

لعامفة اْلمانة ا)الجهات المن مة في المملكة، وكذلك لجان االعتراض 
ميففزة تعففال  ونتمتففل بخبففرات مت(. للجففان الضففريبية والزكويففة والجمركيففة
.القضايا والمسائل الضريبية غير المحلية



The legal duty of zakat wealth tax))
Income tax for foreign establishments residing in the Kingdom and
foreign investors.
Withholding tax on returns generated on Saudi lands by non-
resident parties.

Indirect taxes :
Added tax services.
Excise goods tax.

International tax services which include:
External tax planning, calculation and results.
Advice on obtaining tax exemptions and benefits.
Planning for special operations tax issues and treatments .
Implementation of double taxation prevention systems.
We provide distinguished services in settling zakat and tax disputes
before the regulators in the kingdom, as well as the objection
committees (general secretariat of tax, zakat and customs
committees). We have outstanding experience handling non-
domestic tax issues.

ZAKAT & Tax services



المراجعة الداخلية للشركات والمؤسسات والجهات الحكومية
والمنشيت غير الهادفة للربح

.هاعليالموظفينوتدريبالداخليةالمراجعةنشاطدليلنشاءإ

.والدوريةالمراجعة الداخلية السنوية 

.عنهاريروالتقالجهاتتلكتقييم جودة نشاط المراجعة الداخلية في 

.االستكشافيةالمراجعة التشخيصية 

.والحوكمةتقييم المخاطر والرقابة الداخلية 

.اْلخرىوالشركاتالمساهمةللشركاتالحوكمةأدلةنشاءإ

.الداخليةاالعداد وتنفيذ ملتقيات وندوات المراجعة 

.وتطويرهاالماليةواإلجراءاتالسياساتدراسة
.وتعديلهاالحساباتوأدلةالمحاسبيةالسجالتدراسة
أساسعلىالماليةالقوائمواستخراجالماليةالمعامالتتسجيل
.االستحقاق
.االستحقاقمبدأعلىالماليةاإلداراتمنسوبيتدريب
.الحكوميةللجهاتالماليةالقوائمواعدادمراجعة

أساسالىالنقدياْلساسمنالحكوميةالجهاتتحول
:الخدماتهذهوتشملاالستحقاق



Create an internal audit activity manual and train staff on it  
Annual and periodic internal audit  
Assessing and reporting on the quality of the internal audit activity 
in those entities 
Exploratory Diagnostic Review 
Risk assessment, internal control and governance 
Creating governance guides for joint stock companies and other 
companies 
Preparing and implementing internal audit forums and seminars 

Government agencies shift from cash basis to accrual basis. 
These services include:

Internal audit of companies, private institutions, government agencies
and non-profit establishments:

Developing financial policies and procedures
Amending accounting records and manuals of accounts
Extracting financial statements on an accrual basis
Training employees of financial departments on the principle of
entitlement
Reviewing and preparing the financial statements of government
agencies



:اإلفالسن امإجراءاتخدمات

لجنةعنصادر141012رقمترخيصبموجبمرخصونإفالسأمناءنحن

ةالتسوي)اإلفالسإجراءاتأنوا مختلفبإدارةونقوماإلفالس

اإلفالساملن وفقاوذلك،(التصفية–الماليالتن يمإعادة–الوقائية

اتذاْلن مةمنذلكوغيراْلمناءعملوقواعدالتنفيذيةوالئحته

.العالقة

خدمات المحاسبة القضائية لكل الجهات القضائية وقضايا التصفيات والتركات
: وتشمل هذه الخدمات

.الماليةالتقارير المحاسبية عن القضايا 

.الشركاتوتصفيةتصفية التركات 

.بأنواعهاخدمات اإلفالس 

.والشراكاتتصفية المخططات 



Forensic accounting reports on financial issues.

Liquidation of inheritances and liquidation of companie .

Bankruptcy services of all types.

Liquidation of schemes and partnerships.

Bankruptcy Procedures services:

Forensic accounting services for all judicial authorities, liquidation and inheritance cases,
These services include:

We are bankruptcy trustees and experts licensed under license no.
141012 issued by the bankruptcy committee and we manage
various types of bankruptcy procedures (preventive settlement -
financial reorganization - liquidation), in accordance with the
bankruptcy law and its executive regulations and the rules of work
of trustees and other related regulations.



مشروعات البيل على الخارطة

يل أو برنام  الب–أيضا نحن مرخصون معتمدون من قبل وزارة اإلسكان 

مشاريل لتقديم خدمات المراجعة والتدقيق ل( وافي)التأجير على الخارطة 

-:البيل على الخارطة متضمنة

لعملّيات(فلالدوثيقة)الالزمةالمالّيةالُمستنّداتوتدقيقمراجعة

.المّشرو علىالصرم

الئحةيفوردلماوفقاً مالّيةمبالغأّيةإيدا أوصرمأونقلاعتماد

.الضمانحساع

مالّيةالالعملّياتعنللّجنةسنوّيةوربلكهريةتقاريررفل

الصرمهوأوجالماليالمركزوقائمةالضمان،لحساعوالُمحاسبّية

.الضمانحساعمن



Also, we are licensed and approved by the ministry of housing - off-

plan sale or rent program (WAFI) to provide audit and audit

services for off-plan sales projects, including:

Review and audit the necessary financial documents (payment

document) for the disbursement processes of the project.

Approving the transfer, disbursement or deposit of any money in

accordance with what is stated in the escrow account regulation.

Submit monthly and quarterly reports to the Committee on the

financial and accounting operations of the escrow account, the list

of financial position and aspects of disbursement from the escrow

account.

Off-plan sales projects: 



الخدمات االستشارية المتنوعة

.ويةالسناالستراتيجيةوالخططوالسياسات،اْلن مةإعداد

.واالستثمارالمشاريلدراساتوعرضتقييم

.(والعائليةالفردية)والمؤسساتالشركاتتصفية

.الماليةوالعملياتالمحاسبيةالن موتقويمتقييم

.التجاريةالعملياتهيكلةإعادة

.اْلن مةوتنفيذتصميم

.الجهالةنفيوتأكيداتالتحويالت



Policies, and annual strategic plans and presentation of project

and investment studies .

Liquidation of companies and institutions (individual and family).

Evaluation and evaluation of accounting systems and financial

operations.

Business process restructuring.

Systems design and implementation.

Transfers and affirmations of negation of ignorance.

Diversified  advisory  services:



قانونيونومراجعونمحاسبونالخضرخالدراميمكتبيلتزم

الدوليةيربالمعايوااللتزامالعالقةذاتالمهنيةللمعاييرباالمتثال

:ذلكمنولعمالئنانتائ أفضلإلىللوصولوذلكالجودةلمراقبة

ماذجنعلىبالتوقيلالعملفريقيتعهد:واالستقالليةالنزاهة

.االستقاللية

كمللحيؤهلهمبماالعمللفريقالكافيالتأهيل:الموضوعية

.العميلواستمرارقبولطريقةوكذلكالمنطقي

اءاتالكفتعيينعلىنحرص:الواجبةوالعنايةالمهنيةالكفاءة

.للموظفينسنويتقييمعملويتمالمهنية

الفنيينمنالمكتبفيموظفكلمسؤوليةوهي:السرية

.العمالءملالتعاقداتضمنالفقرةهذهإدراجويتمواإلداريين،

فيترافياالحالمهنيالسلوكإتبا علىنحرصكما:المهنيالسلوك

.وغيرهمالعمالءملالتعامل

الرقابة النوعية في منشأة رامي خالد الخضر 



Quality control in Rami Khaled Al-Kheder Org.

We are committed to comply with the relevant professional 

standards and adhere to international standards for quality 

control in order to reach the best results for our clients by:

Integrity and Independence: The Teamwork undertakes to sign 

independence forms.

Objectivity: sufficient qualification to the teamwork to qualify 

them for logical judgment, as well as the method of acceptance 

and continuation of the client.

Professionalism: We are keen to hire professional competencies. 

an annual evaluation is done for the employees.

Confidentiality: It is the responsibility of every employee in the 

office, and this paragraph is included in agreement with clients.

professional behavior: We are keen to follow a professional 

behavior in dealing with clients and others.



محاسبون ومراجعون قانونيون –الهيكل التن يمي لمنشأة رامي الخضر 

التنفيذيالرئيسي 
أمين وخبير -محاسب قانوني

مستشار المالية إفالس 
اإلسالمية

ماليةتسوية المنازعات الخصائي أ
زمالة المستشار الشرعي

المنطقة الشرقية-فر  الخبر
الفر مدير 

ىالمنطقة الوسط-فر  الرياض 
الفر مدير 

جدة -المركز الرئيسي 
منطقة مكة المكرمة 
منطقة المدينة المنورة   
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ول عام المراجعة الداخلية ومشاريل التحمدير 
لتركاتلالستحقاق، ومستشار التصفيات وا

كهادة معايير القطاعات الحكومية

معتمدداخلي مراجل  

ية المحاسبة القضائمستشار 
والتصفيات والتركات

عيةعام المراجعة الخارجية والرقابة النومدير 
الخارطةوالزكاة والضريبة والبيل على 

كهادة المعايير الدولية–ماجستير 

قسم قضايا اإلفالس بأنواعها−
قسم التصفيات والتركات −

والحراسة القضائية
نزاعات قسم المحاسبة القضائية وال−

المالية
ربحخدمات المنشيت غير الهادفة لل−

ضريبة استشاراتتدقيق  

CEO
Chartered Accountant –

Bankruptcy Trustee & Experts, 
Islamic Finance Adviser

Financial Dispute Specialist
Legal Counsel Fellowship

Khobar Branch - Eastern Region
Director

الرمحيأمجد جميل 
Amjad Jameel Al Ramahi

Headquarter - Jeddah 
Makkah Region
Madinah Region

Riyadh Branch - Central Region
Director

Director of External Audit, Quality 
Control, Zakat & Tax

Master – International Standards 
Certificate

مجاهدسراج 
Siraj Mujahed

− Div. Of Bankruptcy cases,
− Div. Of Company Liquidation, 

Inheritance, and judicial custody
− Div. Of Forensic accounting
− Non-profit org. services

المباركإبراهيم سعيد 
Ibrahim ALmubarak

سالمةعبدالحميد 
Abdulhamid Salama

Director of Internal Audit Transformation 
projects to accrual & Consultant in Company 

Liquidation And Inheritance 
Standards of Government Sectors Certificate

إدريسخالد 
Khalid Idris

البابويعز الدين فوزي 
Ezzedine Fawzy

الزفريخالد 
Khaled Zufari

Consultant in Forensic 
Accounting, Company Liquidation 

And Inheritance 

Certified Internal Auditor
CIA, CRMA, CISA, CCSA, Cert 

IPSAS

Director  Assurance & Tax
Advisory 

Organizational Chart of Rami AL-Khedher - Certified Public Accountants and Auditors 

الخضررامي خالد 
Rami Khaled AL-Kheder



االحجاممتنوعةومؤسساتلشركاتماليةقائمة٣00منأكثروتدقيقمراجعة−

.سنويا

ةالمملكمناطقمختلففيللربحهادفةغيرمنشاة600منأكثروتدقيقمراجعة−

.(االجتماعيةوالتنميةالبشريةالمواردوزارةمنبتعيين)

تجارية-ةعام)المحاكمأنوا لمختلفسنوياقضائيمحاسبيتقرير50منأكثرإعداد−

.(كخصيةأحوال-عمالية-

الحكوميةالجهاتكبرىمنالثنيناالستحقاقْلساستحولمشروعيعددتنفيذ−

سخممنْلكثر(تصفية-ماليتن يمإعادة)بأنواعهاإفالسإجراءاتتنفيذ−

.وكركاتمؤسسات

وعددمختلفة،كركات10منوأكثرومتنوعة،كبرىتركاتخمسمنأكثرتصفية−

.العقاريةالمخططاتمن

خاصةوكركاتحكوميةجهة11منْلكثرداخليةمراجعةمشروعاتتنفيذ−

.للربحهادفةغيرومنشيت

.والشركاتالمؤسساتمنلعددالمخاطرسجلوإعدادتقييم−

.مساهمةكركاتثالثلعددالحوكمةلوائحإعداد−

.رىكباستثماريةمشاريلثالثلعدداالستثماريةالدراساتبعضتقييم−

ملالعرأسوعلىوالخاصةالحكوميةالجهاتمنللعديدالعملوورشالتدريب−

.وركة(15)منأكثربلغت

خبراتنا و انجازاتنا باْلرقام 



− Auditing more than 300 financial Statement for companies and 
establishments of different sizes annually.

− Auditing more than 600 non-profit establishments in different regions of the 
Kingdom.(Appointed by the Ministry of Human Resources.

− Preparing more than 50 forensic  accounting reports annually for various 
types of courts.(public, commercial, labor and Personal Status Court).

− Implementation of two Projects shifted to accrual basis For two major 
government agencies.

− Implementation of all Types of bankruptcy procedures (financial 
reorganization, liquidation( for more than 5 companies and establishments.

− liquidation for more than 5 big Inheritance, More than 10 different 
Companies  and real estate schemes.    

− Implementation of internal audit projects  for more than 11 government 
agencies, Private companies and non-profit establishments.

− Evaluation and preparation of risk register for a number of institutions and 
companies.

− Preparing governance regulations for 3 joint stock companies.

− Evaluation of some investment studies for 3 major investment projects.

− Training and workshops for many government and private agencies reach 
to more than 15 workshops.

Our experiences and achievements



عددةالمجموعات المتكاملة واْلنشطة المت

مجموعة الراكد

(كابكو)مجموعة خالد وعلي أحمد بالحمر 

مجموعة سام الخلي 

مجموعة إبرام 

مجموعة الثنيان

الباروممجموعة 

.مجموعة مازن محمد السعيد

مجموعة سيدرس الصناعية

مجموعة سكاع

مجموعة الشريف القابضة

مجموعة الدبل القابضة

مجموعة النهدي الطبية

القابضةأباحسينمجموعة 

مجموعة البسام القابضة

ةالقابضالجضعيكركة عبدالعزيز عبدالهادي 

وأوالدهالكوهجيكركة نجيب إسحاق 

مجموعة سمو القابضة
كركة ومصانل اإليمان للمقاوالت والتجارة 

المحدودة
كركة المقاولون المبتكرون

المطاطية كركة الطيار للصناعات البالستيكية و
المحدودة

مجموعة كركات زينل

المداحيةمجموعة 

كركة مجموعة دار السالم القابضة

القطا  التجاري

لإللكترونياتوسيطكركة
وكركاهالعصيميعبدالرحمنعثمانكركة
التجارية

(ليآك)التجاريةوأوالدهالرقيبمحمدحمدكركة

والمجوهراتللذهبالسعوديةلماركركة

الذهبمعاييركركة

المقاوالتقطا 

اهمةمس)والمقاوالتللتجارةالطويرقيكركة
(مقفلة
نجينيرن ادرلين كيبوسيبيانسيكركةفر 

كومباني
دودةالمحوالطاقةللقوةحسينأبااتحادكركة

المحدودةللمقاوالتوالطاقةالقوةكركة

المحدودةالعربيةباكاداركركة
سبورتترانديلإكونومياوايإنجينيراكركةفر 
(إينيكو)

المحدودةوالمقاوالتللتجارةالرقيكركة

السعوديةأستيأنكركة

ليمتدبرايفتإنجينيرن ديلإنويشكركةفر 

الفنيةالتجاريةالعربيةالمؤسسة

والمقاوالتللتجارةالطاقةتطويركركة

رستركتشكادين اويرستيفانمؤسسة

القطا  الصناعي

طاْلوسالشرقهاندلين فلوريدكولفاكس
للصناعاتالجزيرةطموحاتمصنلكركة
الحديدية
حديدللوكريكهإبراهيمإسماعيلمصنلكركة

المحدودةالجزيرةفازمصنل
وديةالسعللصناعاتالتقنيةالخدماتكركة

المحدودة
وكركاهالعصيميعبدالرحمنعثمانمصنل
والصلبللحديد
للدهاناترغدانمصنلكركة

المحدودةالحدادةكركة

للمقاوالتالحدادةكركة

المحدودةصفراكركة

للكيماوياترويالمصنلكركه

سقالةكركة

سدكوكركات

الدمام-القابضةازدانمشروعاتكركة

النقلقطا 

وكركاهالعصيميعبدالرحمنعثمانكركة
للنقل
رالجن)للسياراتالعالميةالتوكيالتكركة
.(موتورز
للسياراتالجميحكركة

المحدودةالسياراتلتأجيرهاديبنكركة

العاملةالقوىقطا 

للتوظيفالمتحدةكركة

كركابنا في النجاح



Integrated groups and multiple activities

Al-Rashid Group
Khalid & Ali Ahmed Balhamer Group (Capco)
Saf alkhalij Group
Ebram Group
Al-Thinayyan Group
Al-Baroom Group
Mazen Mohamed Alsaeed Group
Sedres Industrial Group
Skab Group
Al-Sharif Holding Group
Al-Dabal Holding Group
Al-Nahdi Medical Group
Abahsain Holding Group
Al-Bassam Holding Group
Abdulaziz Abdulhadi Al-Jadhai Holding Co.
Najeeb Ishaq Al-Kooheji & Sons Co.
Sumou Holding Group
Al-Iman Contracting & Trading Co. & 
Factories Ltd.
Innovative Contractors Co.
Al-Tayar for Plastic & Rubber Ltd.
Xenel Group
Al-Maddahia Group
Dar Al-Salam Holding Group Co.

Commercial Sector

Waseet Electronic Co.
Othman Abdulrahman Al-Usiami & Partners 
Trading Co.
Hamad Mohamed Al-Rugaib & Sons Trading 
Co. (Ashley)
Lamar Saudia for Jewellery Co.
Gold Standards Co.

Industrial Sector

Colfax Fluid Handling Middle East
Al-Jazeera Ambitions Factory Co. for Steel 
Industries 

Ismail Ibrahim & Partner Factory Co. for steel

Faz Al-Jazeera Factory Ltd.
Technical Services Co. for Saudi Industries 
Ltd.
Raghdan Paints Factory Co. 
Hidada Co. Ltd.
Hidada Contracting Co.
Safra Co. Ltd.
Royal Chemicals Factory Co.
Cigalah Co.
Sedco Co.
Ezdan Projects Holding Co.

Contracting Sector

Al-Tuwairqi Trading & Contracting Co.
Branch of CNPC Xibu Drilling Engineering 
Co.
Abahsain Consolidated For Energy & Power 
Co. Ltd.
Energy & Power Contracting Co. Ltd

Pacadar Arabia Co. Ltd.
Inegiera Econ. Del Transport-
Al-Ruqee Trading & Contracting Co. Ltd.
Saudi NTS Co.
Branch of Wish N Deal Engineering Private 
Co. Ltd. 
Arabia Technical Trading Est. 
Energy Development for Trading & 
Contracting Co.
Stefan Auer Shading Structures Co. Est.

Transport Sector

Othman Abdulrahman Al-Usiami & Partners 
for Transportation Co.
Universal Motors Agencies Co. Ltd (GM)
Al-Jomaih Automotive Co. Ltd.
Bin Hadi Car Rental Co. Ltd.

Labour Sector

United Recruitment Co.

Our Partners in Success



والعمرةالح قطا والسياحيةالسفرياتقطا واإلعالنالدعايةقطا 

النواالعللدعايةالمتطورةالجودوكالةكركة

دعايةللالخيلأباابراهيمعبدهللاابراهيموكالة
واالعالن

(كمس)السياحيةالمشروعاتكركة
(عامةمساهمة)

والسفرللسياحةالسراجوكالة

جنوعدولحجاجلمطوفياْلهليةالمؤسسة
أسياكرق
دةالمحدوالداخلحجاجلخدماتالمكرمونكركه

والمطاعمالفنادققطا 

المحدودةالمتنوعةالمطاعمكركة
للوجباتوالمشروباتالمأكوالتكركة
المحدودةالسريعة
الغذائيةريدانكركة

التعليمقطا 

العالميةالريادةعالممدرسةكركة

المحدودةالعربيةإجادمدرسة

جدةثغرمدارس

للبناتاْلهليةالعلومجزيرةمدارس

االستشاراتقطا 

مكتب)المحدودةالطاقةمواردتطويركركة
(بوركونسلت–االستشارات

ىعلالبيل)المحدودةالصفوةمبانيكركة
(الخارطة
نطقةبملإلسكانالتعاونيةالجمعيةمؤسسة

المكرمةمكة

العقاريالتطويرقطا 

االجتماعيةالشؤونوزارة

العسكريةخالدالملككلية

الجومجامعة

المجتملخدمةكليةالقرىأمجامعة

جدةمتروكركة

الحكوميوكبهالحكوميالقطا 

التأمينالقطا 

الغذائيالتموينقطا 

يةلألغذالسعوديةالعربيةمونتيدلكركة

امينللتالسعوديالوطنياالتحادوكالةكركة
المحدودة
التامينلوكالةالمتحدةالتعاونكركة

االتصاالتقطا 
كابيتالونجلفكركة

الماليةاْلوراقالقطا 

K.S.Aتيليكومأكسيومكركة

كركابنا في النجاح

طبيالالعنيزيداودليلىالدكتورةعياداتمجمل

الدمام–العامالروضةمستشفى

الطبيالفرابيمجمل

الطبيةالمراكزكركة

فرعونغسانمستشفى

الطبيالقطا 



Advertising Sector

Al-Joude Advanced Advertising & Publicity 
Co. 
Ibrahim Abdullah Ibrahim Abalkhail
Advertising Agency

Hotel & Restaurant Sector

Diversified Restaurants Co. Ltd.

Food and Beverage for Fast Food Co. Ltd.

Raydan Food Co.

Medical Sector

Dr.Layla Dawood Al-Onaizi Polyclinic

Arrawdha General Hospital –Dammam

Al- Faraby Medical Center

Medical Center Co.

Ghassan Pharaon Hospital

Education Sector

Al-Reeyada International School Co.

Ejad Arabic School Ltd.

Thagher Jeddah Schools

Jazeerat Al-Uloom National School

Travel & Tourism Sector

Touristic Enterprises Co. (Shams)

Al-Seraj Travel Agency

Consulting Sector

Energy Resources Development Co. Ltd.      
)Consulting office - Proconsult) 

Real Estate Development Sector

Al-Safwah Building Co. Ltd.
Cooperative Association of Housing in 
Makkah Region 

Food catering sector

Del Monte Saudi Arabia for Food Co.

Telecom sector

Axiom Telecom K.S.A Co.

Hajj & Umrah Sector

The Institution of Civil Pilgrims Southeast 
Asia
Al-Mokramon Company for Domestic 
Pilgrims Services Ltd.

Government & semi-government 
Sector

Ministry of Social Affairs

King Khalid Military College

Jouf University
Umm Al-Qura University –College of 
Community Service
Metro Jeddah Co.

Insurance Sector

Saudi National Union Insurance Agency Co. 
Ltd.
Al-Tawun Union Company for Insurance 
Agency

Stock Exchange Sector

Gulf One Capital Co. 

Our Partners in Success



للربحهادمالغيرالقطا 

جمعية التوحد بتبوكجمعية العفامالمكرمةبمكةوْلدبيالثقافيمكةنادي
علومهوالكريمالقرآنلتعليمالخيريالمركزجمعية

(تعلم)
جمعية سكر لمرضي السكر بعنيزةجمعية المشورة االجتماعية

منورةالالمدينةبمنطقةاالسريةالتنميةجمعية
(أسرتي)

جمعية اصدقاء بنوك الدم بالقصيمجمعية الخيرية للرعاية الصحية بتبوك

جمعية التنمية االسرية بتبوكجمعية البيئة السعودية.النورةبالمدينةالخيرالبرجمعية
معافي-الجمعية الخيرية للمخدرات جمعية الخيرية االولي النسائية(تكافل)المنورةبالمدينةاْليتامدارجمعية
جمعية المتقاعدين  بالحدود الشماليةجمعية التحفيظ بتبوكالبحربلبيناالجتماعيةوالخدماتالخيريةالبرجمعية
جمعية مشكور بنك الطعامجمعية الدعوة واالركاد بتبوكالمنورةبالمدينةالنسائيةطيبةجمعية
جمعية امان الخيرية لمكافحة التدخينجمعية المسؤولية االجتماعية بتبوكلمنورةابالمدينةاالستهالكيةالتعاونيةالجمعية
جمعية الملك خالد النسائية بتبوكجمعية المستقبل لرعاية االيتام(يالرئيس)المنورةبالمدينةالخيريالمستود 

جمعية التحفيظ بمكة المكرمةجمعية تمور الخيرجمعية احسان بتبوك
جمعية اصدقاء القلبجمعية المتقاعدين بمنطقة القصيمميثاق-جمعية التنمية االسرية 

جمعية الفيصلية الخيريةجمعية البر االهلية بالرسبريدةببالفايزيةجمعية الدعوة واالركاد الجاليات 
جمعية اكتفاء الخيريةجمعية طهور لمرضي السرطانالجمعية الخيرية لداء السكر والغدد ببريدة

المنورةبالمدينةاالجتماعيةالتنميةلجنةالقصيمالجمعية الخيرية للتطوير والعمل التطوعي بجمعية التنمية االسرية ببريدة

منورةالالمدينةبشرقاالجتماعيةالتنميةلجنةالجمعية السعودية لمرضي الكبدالجمعية السعودية الخيرية لمرضي السكر

لجنة تنمية حي الملك خالد بعنيزةالجمعية التنموية النسائية بالرسجمعية المسؤولية االجتماعية بالقصيم

الجمعية الخيرية بضباءجمعية الخدمات الصحية بالقصيم

جمعية المسؤولية االجتماعية بجدةجمعية ماجد بن عبدالعزيز
جمعية المودة للتنمية االسريةجمعية حماية اْلسرة اْلهلية

كركابنا في النجاح



Non-Profit Sector

Autism Association in TabukAl-Afaf Association Makkah Cultural and Literary Club in Makkah

Sukkar Association for Diabetes in UnaizahMishwarah Society Association 
Charity Center Association for Teaching the Qur’an 
and its Sciences (Tallam)

Friends of Blood Banks Association in QassimCharitable Association for Health Care in TabukFamily Development Society in Medina (OSRAT)
Family Development Association in TabukSaudi Environmental AssociationAl-Bir Al-Khairiah Association in Medina
Charitable Association for Drugs (Moafa)First Charitable Association for Women Dar Al-Aytam Association in Medina (Takaful)

Retired Association in Northern borders
Charity Center Association for Teaching the Qur’an 
in Tabuk 

Al Bir Al-Khairiah and Social Services Association 
(Yanbu)

Mashkor Association Food BankAl-Dawah & Irshad Association in in Tabuk Taibah Women Association in Medina 
Aman Charitable Association for Anti-SmokingSocial Responsibility Association in Tabuk Consumers’ cooperative society in Medina
King Khalid Women's Association in TabukFuture Association for Orphans CareAl-mstwda Al-Khairi Association in Medina
Charity Center Association for Teaching the Qur’an 
in Makkah

Khair Dates Association Ehsan Association in Tabuk 

Heart Friends Charitable Association Retired Association in Tabuk Family Development Association (Meethaq)

Al-Faisaliah Charitable AssociationAl-Bir Society Association in Alrass
Al-Dawah & Irshad Association in Al-Fayzyah, 
Buraidah

iktfa charitable associationTahour Association for Cancer Patients
Charity Society for Diabetes & Endocrinology in 
Buraidah

Social Development Committee in Medina 
Charitable Association for Development and 
Volunteering in Al-Qassim

Family Development Association in Buraidah

Social Development Committee in East Medina  
Saudi Liver Diseases AssociationSaudi Charitable Association for Diabetics

King Khalid District Development Committee in 
Unaizah

Women's Development Association n AlrassSocial Responsibility Association in Al-Qassim

Charitable Association in Duba
Qassim Health Services Association 
Majeed bin Abdulaziz Association 

Social Responsibility Association in JeddahFamily Protection Association 
Al-Mawddah Association for Family Development

Our Partners in Success



جدة
Jeddah

الرياض
Al Riyadh

الخبر
Al Kobar

محاسبون ومراجعون قانونيونفرو  منشأة رامي الخضر 

Rami Al-Kheder Certified Public Accountants branches

www.rcpa.sa Info@rcpa.sa @RCPA429

يالمركز الرئيس–جدة فر  

+966 12 6988020

+966 12 6984755

Jeddah Branch -Headquarters

الخبرفر   

+966 13 8938582

+966 13 8935024

Khobar Branch

الرياضفر   

+966 11 2020207

+966 11 2190770

Riyadh Branch



We can serve you in all branches ofفرو نستطيل خدمتكم في كافة 
Aroundحول العالم the world




