
A.A.S.Canada is committed to 

delivering world-class financial 

planning and wealth management 

within a conflict-free environment 

that puts our clients’ and their 

corporations needs first.

Advanced Accounting 
Systems Canada (AASC)

CPA Firm Profile

MENA OFFICE
Financial Solutions

Cost
saving  

Increase
Profitability  & النسخة العربية



Leading organizations seek our industry experience and specialized skills in 
areas related to:

WHY A.A.S CANADA ?

On the Job Training OJT

Mum Back To Work MBW

Small Business SB

Business Opportunities In Canada BOC

Individual ServicesCorporate Services
Smart Chief Executive Officers S-CEOS

Re-Building Financial Department RFD

Maintaining Financial Department MFD

Part time CFO

Universities Service
Next Generation Accountant NGA

aascanada.ca

“Learn how viewing risk through different lenses can help you spot 
value and creating opportunities.”
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aascanada.ca

التى  ا�يجابية  النصائح  ونقدم  عميل  بكل  الخاصة  المالية  المحفظة  ندير  نحن 
تساعد على تحقيق ا�هداف المخطط لها من قبل االدارة العليا .

الشركات في  داخل  المواهب  إدارة  العمالء في  بدعم    A.A.S.Canada قامت 
جميع الصناعات وأيضا ا�عمال التجارية العالمية المعقدة والكبيرة.

المحاسبة  خدمات  لتقديم  الالزمة  والموارد  المهارات   A.A.S.Canada تجلب 
والضرائب والمالية والخدمات القانونية من خالل النهج الحدًيث المتبع عالميا ، 

مما يمنح عمالئنا ميزة تنافسية في سوق العمل العالمى.
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أهدافنا

&
OUR
OBJECTIVES  
STRATEGIES



OUR
OBJECTIVES  
STRATEGIES&

استراتيجياتنا
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تساعد A.A.S.Canada المنظمات على التحرك بشكل إيجابى لالستفادة من الفرص الجديدة 
، ودفع عجلة النمو ، والتشجيع على ا�بداع لتجنب المخاطر التى قد تواجهها الشركة وترفع 

قيمة العمل.

تلتزم A.A.S.Canada دائم° بتقديم المساعدة والعمل بجانبك لتحقيق أهداف الشركة عن 
طريق تخطى أصعب المشاكل وإغتنام أعظم الفرص المتاحة.

تتمتع  A.A.S.Canada بخبرات كبيرة فى وضع االستراتيجيات الخاصة بالشركات العالمية من 
خالل تحسين ا�داء التنفيذى داخل االدارات المالية مما ينعكس على االدارات االخرى وتقديم 

الخدمة للعمالء بشكل إحترافى.

كل شركة تهدف إلى التميز اصبحت االن فى حاجة أكثر من أي وقت مضى إلى وضع 
االستراتيجيات التى تؤدى الى وضع نجاح الشركة فى حيز التنفيذ



OUR
OBJECTIVES  
STRATEGIES&

تستخدم A.A.S.Canada المعايير الدولية لتحليل ورصد التقدم المحقق فى أداء االعمال 
وتحقيق االهداف الخاصة بالشركات. 

عن  المستقبلية  االهداف  لتحديد  الالزمة  المعلومات  ورصد  بتتبع   A.A.S.Canada تقوم 
طريق مؤشرات ا�داء الرئيسية الخاصة بالشركة .

ما يميز A.A.S.Canada ما لديها من خبرات فى النواحى العملية والتكنولوجية والبرمجيات 
المرنة التى يمكن  تطبيقها بشكل كلى أو جزئى لدعم العمالء با�رتقاء بمستوى ا�داء 

والعمل بالشركة .

Page 5 of 22
Ahmed-Soliman
+20 122 219 2644

نهجنا

aascanada.ca



A.A.S.Canada أول من قدم خدمات وحلول مالية ذكية لمنطقة الخليج والشرق ا�وسط وشمال إفريقيا.

مع أكثر من 30 عاًما من الخبرة المالية لشركة A.A.S.Canada  نحن ندعم جميع المشكالت المالية ونصمم 
الحلول الحديثة الخاصة لتواكب إحتياجات الشركة في سوق العمل االحترافي.

aascanada.ca

30%

EGYPT

70%

GULF

CPA Firm to Serve
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What We Do ?

aascanada.ca

R.F.D

Re-Building 
Financial 

Department

M.F.D

Maintaining
Financial

Department

PT. CFO

Part-Time
CFO

Smart Chief 
Executive 
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CORPORATE SERVICES (B2B) 
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What We Do ?
INDIVIDUAL SERVICES (B2I) 
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INDIVIDUAL 
SERVICES 

(B2I)

MBW
Mum Back 

To Work

OJT
On the Job 

Training

SB
Small BusinessBOC

Business 
Opportunities
In Canada
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Smart Chief
Executive Officer 

S-CEO
خدمة ا�ستشارات المالية الذكية مقدمة خصيص° لتدعيم 
قرارات المديرين التنفيذيين وصناع القرار مدعومة بالخبرة 
التحديات  جميع  على  والتغلب  حلول  اليجاد  الكندية 
الشركات  بإدارة  المتعلقة  والمخاوف  المالية  والمشاكل 
من جميع النواحى وخاصًة الجانب المالى  (كإدارة التدفق 

النقدى ñ التقارير المالية ñ الرقابة الداخلية الخ ...).

خدمات 
الشركات

CPA Firm to Serve

MENA
                  Region



aascanada.ca

تمنحك إعادة هيكلة ا�دارة المالية بالكامل المساعدة على 
إيضاح أهداف الشركة ثم العمل على تحقيقها.

المالية  القيمة  زيادة  إلى  المالية  ا�دارة  هيكلة  إعادة  تؤدى 
ا�دارة  وأداء  كفاءة  ورفع  المميزين  العمالء  وزيادة  للشركة 

المالية  إلى جانب توقير الوقت وتحسين أرباح الشركة.

Re-Building 
Financial 
Department 

RFD
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خدمات 
الشركات

CPA Firm to Serve

MENA
                  Region



aascanada.ca

برنامج رفع كفاءة ا�دارة المالية يوفر لك الحلول االستراتيجية 
والمالية التى تحتاجها شركتك للتغلب على التحديات وبناء 

أساس قوى للنمو المستقبلى للشركة.

فى  ويساهم  التنفيذين  المديرين  دور  يعزز  ايض°  البرنامج 
توضيح وتحقيق أهداف الشركة.

Maintaining 
Financial 
Department 

MFD
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CPA Firm to Serve

MENA
                  Region

خدمات 
الشركات



التى  المديرالمالى بدوام جزئى يتمتع باالحترافية والكفاءة 
تؤهله لتحمل المسئوليات الخاصة بالمشاكل المالية تحت 

ضغوط وضوابط العمل بدوام جزئى للشركات.

من  الشركات  تواجهها  التى  الحالية  الظروف  ظل  فى 
جائحة  بسبب  ا�خيرة  الفترة  فى  وأرباح  إيرادات  إنخفاض 
على  ا�دارة  يساعد  مما   , خلفتها  التى  والمشاكل  كورونا 

توفير التكلفة وزيادة الربحية.

خدمات وحلول Part-Time CFO توفر االدارة االستراتيجية 
والمالية والمحاسبية وإدارة العمليات لتحقيق أقصى ربحية 

للشركة.

Part-Time

CFO
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aascanada.ca

CPA Firm to Serve

MENA
                  Region

خدمات 
الشركات



aascanada.ca

RFD 
Work Shops

هو أول برنامج إستشارات كندى للمحاسبين داخل الشركات 
فائدة  أكثر  فهو  وبالتالى  المالية,  ا�دارة  أداء  لتحسين 
اختيار  على  المهدرة  التكاليف  تقليل  خالل  من  للمؤسسة 

تدريب محاسبين غير أكفاء.

أداء  على  قادرون  المحاسبين  أن  يضمن  أيض°  البرنامج 
واجباتهم بكفاءة ويتلقون التدريب المهنى المناسب الذى 

يمكنهم من مراقبة ا�دارة المالية بطريقة فعالة.
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CPA Firm to Serve

MENA
                  Region

خدمات 
الشركات
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هو برنامج متقدم يعمل على تحسين الخبرات المحاسبية 
العمل   سوق  �حتياجات  وتجهيزك  لديك،  الفنية  والمهارات 
الشركات  فى  فرصة عمل  إيجاد  في  ويساعدك  مجالك  فى 

العالمية والمتعددة الجنسيات .

خاللها  من  يمكنك  بيئة  فى  التعلم  على  نساعدك  نحن 
لمهنة  المكتسبة  ا�حترافية  والمهارات  المعرفة  ممارسة 

أحالمك.

Next 
Generation 
Accountant

NGA
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CPA Firm to Serve

MENA
                  Region

خدمات 
الشركات



aascanada.ca

ورش محاكاة بيئة العمل فى مجال المالية والمحاسبة هى 
الالزمة  والكفاءات  والمعرفة  المهارات  لثقل  عملية  طريقة 
إحترافى   بشكل  المالية  ا�دارة  فى  كمحاسب  مهامك  �داء 
منصب  بدء  أو  للترقية  الفرصة  زيادة  على  ايض°  وتساعدك 

جديد فى قسم المالية والمحاسبة داخل الشركة .

تساعدك هذه الورش على تعلم االسلوب االحترافى وتطوير 
والمتعددة  العالمية  الشركات  إحتياجات  لتالئم  مهاراتك 

الجنسيات.

On the Job Training 
Finance & Accounting OJT
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CPA Firm to Serve

MENA
                  Region

خـدمـات 
ا�فـــراد



aascanada.ca

للعمل تقدم نصائح عملية فلدينا طرق  المرأة  ورش عودة 
الصحيحة  والخطوة  ذلك,  تسهل  أن  يمكن  كثيرة  وحلول 

للبدء, هى تحديد الخطة الخاصة برحلة عودتك إلى العمل.

تحسين  على  القدرة  تمنحك  العمل  إلى  المرأة  عودة  ورش 
بشكل  العمل  إلى  للعودة  والتقنية  الشخصية  مهاراتك 
والفنية  السلوكية  االسئلة  فهم  على  وتساعدك  إحترافى 
التى ستطرح عليكى أثناء مقابالت العمل لتتخطيها بنجاح.

Mum Back To Work
Finance 
Human Resource
Marketing MBW
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CPA Firm to Serve

MENA
                  Region

خـدمـات 
ا�فـــراد
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تقوم ورش عمل المشاريع الصغيرة لدينا بإعداد المحاسبين 
حياتهم  فى  تنشأ  قد  التى  الجديدة  للفرص  المستقلين 

المهنية فى العمل الحر   خالل هذا ا�قتصاد الصعب.

أن تعمل كمحاسب مستقل أمر له مميزات عدة ,  انت تقرر 
فرصة  إنها   , المستهدف  العميل  وتحدد  به  القيام  تريد  ما 
جيدة لتكون خبيرا فى مجالك, كما أن أرباحك المحتملة أعلى 
بكثير حيث يمكنك أن تأخذ المزيد من العمل فى مختلف 

أوقات اليوم.

Small 
Business SB
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CPA Firm to Serve

MENA
                  Region

خـدمـات 
ا�فـــراد
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هذا البرنامج يساعد المستثمرين ا�جانب الذين ينظرون إلى 
أمريكا الشمالية باعتبارها خطتهم االستثمارية المقبلة على 

الوصول الى فرص مميزة لالستثمار داخل كندا.

المستثمرين  يدعم  ا�وسط  الشرق  مكتب   A.A.S.Canada

للدخول  الالزمة  الترتيبات  ا�جراءات وإعداد  العرب لتسهيل 
بنجاح في اسوق العمل الكندية.

Business
Opportunities
In Canada

BOC
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CPA Firm to Serve

MENA
                  Region

خـدمـات 
ا�فـــراد
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Our 
Certificates
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Our 
Trusted 
Partners
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Cost Saving & Efficiency

  

%70  Gulf
%30  Egypt

S-CEOs

Smart Cihef
Executive

Officer

RFD

Re-Building
Financial

Department

MFD

Maintaining
Financial

Department

PT. CFO

Part-Time 
CFO

NGA

Next
Generation
Accountant

OJT

On the Job
Training

F & A

MBW

Mum Back
To Work

SB

Small
Business

BOC

Business
Opportunities

In Canada

CO. UCs

B2IB2B
The first to provide Intelligent 
Financial Services to The Gulf 
area, Middle East and North 
Africa (MENA).

With A.L.L.C’s 30+ years of finan-
cial experience. We backup all the 
financial issues and tailor our 
modern solutions to your career 
specific needs.
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في  مساعدتك  هو  وحيد  بهدف  المالية  المشورة  ونقدم  العمالء  محافظ  ندير  نحن 
تحقيق أهدافك المالية. مساعدتك على تحقيق راحة البال هو هدفنا ا�كبر.

aascanada.ca

Toronto  : 2 Bloor St, East, ON, Canada.
Cairo : 5th Settlement, new cairo, Egypt.

Toronto  : +1 647 866 34 23
Cairo : +20 122 219 2644

info@aascanada.ca

aascanada.ca

aascanada


