تكنولوجيا لتمكين
رأس المال البشـري

+2500

من نحن

25
+215

+1,500,000

خبي ًرا في تكنولوجيا
الموارد البشرية

مستخدم للنظام

تأسست عام 2003
تعمل في  25دولة
أكثر من  2500عميل
أكثر من  1.5مليون مستخدم للنظام

خبيرا في تكنولوجيا الموارد
فريق يضم أكثر من 215
ً
البشرية

7
مكاتب

دولة

شركة إقليمية متخصصة في تطوير برمجيات وحلول
إدارة المواهب واإلدارة المؤسسية
خدمات تتواءم مع السوق المحلي مصممة
خصيصا لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا
ً

عميل

أبرز مالمح
الشركة

الفروع
المكاتب الرئيسية :عمان ،األردن
الرياض ،السعودية

جدة ،السعودية
القاهرة ،مصر
الدوحة ،قطر
مدينة الكويت ،الكويت
دبي ،اإلمارات العربية

برمجيات وحلول
إدارة معلومات الموارد
البشرية

تقنيات الويب ،الحوسبة السحابية واألجهزة المحمولة

منصة ف ّعالة على شبكة الويب
حلول سحابية مرنة وآمنة

تجربة مستخدم أفضل مع تطبيق
األجهزة المحمولة
منصة فعالة على
شبكة الويب تضم
مهام إدارة الموارد
البشرية الكاملة

حلول سحابية
مبتكرة لتقديم
خدمات إدارة موارد
بشرية أكثر ذكا ًء

تقنيات األجهزة
المحمولة حتى
تتمكن من إنجاز
المزيد في أي وقت
وفي أي مكان

منتجات على شبكة
الويب
نظام حلول
إدارة المواهب

برمجيات وحلول إدارة المواهب واإلدارة
المؤسسية الشاملة

تلبي احتياجات العمليات متعددة
االختصاصات والفروع

مصممة للعمالء من الشركات الكبيرة
والشركات متعددة الجنسيات

نظام إدارة
الرواتب وشؤون
الموظفين

وحدة تحليل
مرنة ومتعددة
األبعاد

نظام خدمات
الموظفين
والمدراء

مجموعة المنتجات
على شبكة الويب

خدمات احتساب
الرواتب بالتعاقد
الخارجي SourceitHR

منصة تقييم
شاملة

المنتجات القائمة على
الحوسبة السحابية
®MenaLite
نسخة مخففة وبسيطة من منصتي Menapay
و  MenaHRومزايا الخدمة الذاتية

®MenaCRM
منصة سحابية تتخذ شكل ومظهر وسائل التواصل
االجتماعي ،أتمتة فرق المبيعات وإدارة جهات االتصال

®MenaTracks
نظام الدعم الفني

®MenaDMS
نظام إدارة الوثائق

®MenaDMS
نظام إدارة األداء المؤسسي

أنجز المزيد
باستخدام ®MenaME-Plus

حقق االستفادة القصوى من ثورة األجهزة المحمولة من خالل تطبيق ®MenaME-Plus
عد األحدث في سلسلة ابتكارات ميناآيتك .سيحب موظفوك سهولة استخدام
الذي يُ ّ
التطبيق وسيتمكّن مدراؤك من إنجاز المزيد دون أن يغرقوا في العمل الورقي المتعلق
بالموارد البشرية.

أكثر من  2500عميل
أكثر من  700عميل للحلول
السحابية
أكثر من  1.5مليون من مستخدمي
األنظمة

وسام العيسى
مدير الموارد البشرية
أكاكوس تكنولوجيز

“

عمالء في أكثر من  25دولة

“

عمالؤنا

لقد و ّ
فرت ميناآيتك نظام إدارة الموارد البشرية الذي ساعد المحترفين في مجال الموارد البشرية
على توحيد وأتمتة عمليات معينة ضمن المهام وتقليل عدد األخطاء"...

لقد أصبحت عملية احتساب الرواتب والضمان االجتماعي لدينا على بُعد نقرة واحدة وأصبحت
متطلبات الوثائق متاحة للطباعة عند الحاجة أو عند طلب الموظف"...

لمى قاقيش
مديرة الموارد البشرية والشؤون اإلدارية
زاد

األردن
السعودية

مصر
اإلمارات

عمان

الكويت

قطر

محفظة
كاملة
بعد أكثر من عقد من الزمن،
استطعنا بناء الثقة والعالقات
طويلة األمد مع عمالئنا

شبكة إقليمية
خبرة محلية
نبتكر حلول الموارد
البشرية عالمية المستوى
في منطقة الشرق األوسط
وشمال أفريقيا والمصممة
خصيصا لتلبية احتياجات
ً
كل دولة

نهج ابتكاري
حلول مستقبلية
تعمل ميناآيتك باستمرار
على فتح آفاق جديدة عندما
يتعلق األمر بتطبيق حلول
جديدة وتقنيات مبتكرة

التعاون مع شركة "مايند روكيتس" لتطوير أول مترجم لغة إشارة
الصم وضعاف السمع الذين يستخدمون منصات
افتراضي لدعم
ّ
الموارد البشرية والموقع اإللكتروني الخاص بنا.
أطلقنا منصة كازادور ،وهي عبارة عن منصة توظيف ذكية يمكن من

خاللها تقديم السيرة الذاتية عبر مقطع فيديو لتبسيط عملية
التوظيف.
إقامة شراكة مع موقع "الطبي" للمعلومات الصحية واالستشارات
الطبية الذي يربط المرضى باألطباء المعتمدين بفعالية على مدار
الساعة مع مراعاة الخصوصية التامة

األردن – المكتب الرئيسي

الكويت

هاتف+962 6 554 5314 :
فاكس+962 6 554 5319 :
ص .ب840256 :
مجمع طيبة التجاري ،2
عمان 11184

هاتف+965 2 246 2610 :
فاكس+965 2 246 2611 :
شارع فهد السالم ،برج القبلة ،الطابق السادس 6
مدينة الكويت

قطر
المملكة العربية السعودية – جدة

تواصل
معنا

هاتف+966 12 639 2213 :
فاكس+966 11 453 6208 :
ص .ب40538 :
شارع صاري
جدة 21511

موبايل+974 3055 0013 :
هاتف+974 4442 3033 :
فاكس+974 4442 4044 :
مجمع ترانس وورلد ،شارع المرفأ – المرقاب
Qatarص .ب،30314 :
الدوحة

المملكة العربية السعودية – الرياض

المملكة المتحدة

هاتف+966 11 453 7053 :
فاكس+966 11 453 6208 :
ص .ب286597 :
طريق الملك عبد هللا ،حي الورود
مبنى البنك األهلي
الرياض 11323

هاتف+44 845 803 5509 :
موبايل+44 7836596632 :
Turning Point HR Solutions Ltd
Ground Floor, 2B Vantage Park
Washingley Road
Huntingdon, PE29 6SR

مصر

الواليات المتحدة األمريكية

هاتف+20 2 2268 5353 +20 2 2268 5757 :
مصر للتعمير 41
شارع عبدالحميد بداوي
شيراتون هليوبوليس
القاهرة

هاتف+1 212 842 4640 :
فاكس+1 212 819 8922 :
405Lexington Avenue
26th Floor
New York 10174

اإلمارات العربية المتحدة
هاتف+971 4 4521116 :
فاكس+971 4 3607679 :
ص .ب53839 :
الخليج التجاري
برج المنارة ،مكتب 904
دبي

