
لامضغظ
الئحـري

اتضظعلعجغ
رأس المال



طظ ظتظ
في تطوير برمجيات شركة إقليمية متخصصة 

المؤسسيةوحلول إدارة المواهب واإلدارة  

تتواءم مع السوق المحلي مصممة خدمات 
خصيًصا لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا

2003تأسست عام 

دولة  25تعمل في 

عميل  3000منأكثر 

للنظاممليون مستخدم   1.5من أكثر 

د في تكنولوجيا الموار خبيًرا 215من أكثر فريق يضم  
البشرية

+3000
سمغض

+215
شغ تضظعلعجغا خئغًرا 

الئحرغئالمعارد 

7
طضاتإ

+1,500,000
طساثثم لطظزام

25
دولئ

أبرز طقطح 
الحرضئ



الفروع
 عمان، األردن: المكاتب الرئيسية
 الرياض، السعودية

 جدة، السعودية
 القاهرة، مصر
 الدوحة، قطر

 مدينة الكويت، الكويت
دبي، اإلمارات العربية



تصظغات افجعجة 
المتمعلئ تاى 

تامضظ طظ إظةاز 
المجغث شغ أي وصئ 

وشغ أي طضان

تطعل جتابغئ 
طئاضرة لاصثغط 

خثطات إدارة طعارد 
بحرغئ أضبر ذضاءً 

طظخئ شسالئ سطى 
 حئضئ العغإ تدط
طعام إدارة المعارد 
الئحرغئ الضاططئ

وتطعل برطةغات 
المعارد طسطعطات إدارة

الئحرغئ
علئوافجعجة المتمالستابغئ التعجئئ ، تصظغات العغإ

منصة فّعالة على شبكة الويب

 حلول سحابية مرنة وآمنة

تجربة مستخدم أفضل مع تطبيق 
 األجهزة المحمولة



طظاةات سطى حئضئ 
العغإ

برمجيات وحلول إدارة المواهب واإلدارة 
 الشاملةالمؤسسية  

 

تلبي احتياجات العمليات متعددة 
 والفروعاالختصاصات 

 

ة مصممة للعمالء من الشركات الكبير 
 والشركات متعددة الجنسيات

 طةمعسئ المظاةات
حئضئ العغإسطى 

ظزام تطعل 
إدارة المعاعإ

 طظخئ تصغغط
حاططئ

إدارة ظزام 
الرواتإ وحآون 

المعظفغظ

ظزام خثطات 
المعظفغظ 
والمثراء

وتثة تتطغض 
طرظئ وطاسثدة 

افبساد

خثطات اتاساب 
الرواتإ بالاساصث 

SourceitHRالثارجغ



ى المظاةات الصائمئ سط
التعجئئ الستابغئ

®MenaLite
Menapayمنصتينسخة مخففة وبسيطة من 

الذاتيةالخدمة  ومزايا   MenaHRو

®MenaCRM
منصة سحابية تتخذ شكل ومظهر وسائل التواصل 

لاالتصااالجتماعي، أتمتة فرق المبيعات وإدارة جهات  

®MenaTracks
الفنيالدعم  نظام  

®MenaDMS
الوثائقنظام إدارة  

®MenaDMS
نظام إدارة األداء المؤسسي



أظةج 
باجاثثام 

المجغث 
®Plus-MenaME

 Plus-MenaME®تطبيق  خالل من المحمولة  األجهزة  ثورة من القصوى  االستفادة  حقق
 ماستخدا   سهولة موظفوك سيحب .ميناآيتك ابتكارات  سلسلة في األحدث  يُعدّ   الذي

 قالمتعل  الورقي  العمل  في يغرقوا أن  دون  المزيد  إنجاز  من  مدراؤك  وسيتمكّن التطبيق
.البشرية  بالموارد



دولة 25عمالء في أكثر من 
 

عميل 0030أكثر من 
 

عميل للحلول  700أكثر من 
السحابية

 

مليون من مستخدمي  1.5أكثر من 
األنظمة

سمقؤظا
ئحرغئ لصث وّشرت طغظاآغاك ظزام إدارة المعارد الئحرغئ الثي جاسث المتارشغظ شغ طةال المعارد ال

..."سطى تعتغث وأتمائ سمطغات طسغظئ ضمظ المعام وتصطغض سثد افخطاء

وجام السغسى
طثغر المعارد الئحرغئ
أضاضعس تضظعلعجغج

“

ئتئ لصث أخئتئ سمطغئ اتاساب الرواتإ والدمان اقجاماسغ لثغظا سطى ُبسث ظصرة واتثة وأخ
..."طاططئات العبائص طااتئ لططئاسئ سظث التاجئ أو سظث ذطإ المعظش

لمى صاصغح
طثغرة المعارد الئحرغئ والحآون اإلدارغئ

زاد

“



افردن

السسعدغئ

طخر

اإلطارات



سمان

الضعغئ

صطر



بعد أكثر من عقد من الزمن، 
 استطعنا بناء الثقة والعالقات

عمالئنامع طويلة األمد 

طتفزئ 
ضاططئ



حئضئ
خئرة

إصطغمغئ
طتطغئ

نبتكر حلول الموارد 
وى البشرية عالمية المست

 في منطقة الشرق األوسط
ة وشمال أفريقيا والمصمم

ات خصيًصا لتلبية احتياج
دولةكل  



ر تعمل ميناآيتك باستمرا
ا على فتح آفاق جديدة عندم

ول يتعلق األمر بتطبيق حل
مبتكرةجديدة وتقنيات 

ظعب
تطعل

اباضاري
طساصئطغئ

 للمعلومات الصحية واالستشارات" الطبي"إقامة شراكة مع موقع 
مدار  الطبية الذي يربط المرضى باألطباء المعتمدين بفعالية على

الساعة مع مراعاة الخصوصية التامة

ن أطلقنا منصة كازادور، وهي عبارة عن منصة توظيف ذكية يمكن م
لية خاللها تقديم السيرة الذاتية عبر مقطع فيديو لتبسيط عم

.التوظيف

ة لتطوير أول مترجم لغة إشار" مايند روكيتس"التعاون مع شركة 
 افتراضي لدعم الصّم وضعاف السمع الذين يستخدمون منصات

.الموارد البشرية والموقع اإللكتروني الخاص بنا



الكويت
 

 +965 2 246 2610: هاتف
 +965 2 246 2611: فاكس

 6شارع فهد السالم، برج القبلة، الطابق السادس 
 مدينة الكويت

 
 

قطر
 

 +974 3055 0013: موبايل
 +974 4442 3033: هاتف
 +974 4442 4044: فاكس

 المرقاب –مجمع ترانس وورلد، شارع المرفأ 
Qatar، 30314: ب. ص

 الدوحة
 
 

 المملكة المتحدة
 

 +44 845 803 5509: هاتف
 +44 7836596632: موبايل

Turning Point HR Solutions Ltd
Ground Floor, 2B Vantage Park

Washingley Road
Huntingdon, PE29 6SR

 الواليات المتحدة األمريكية
 

 +1 212 842 4640: هاتف
 +1 212 819 8922: فاكس

405 Lexington Avenue
26th Floor

New York 10174

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

المكتب الرئيسي –األردن 
 

 +962 6 554 5314: هاتف
 +962 6 554 5319: فاكس

 840256: ب. ص
 ،2مجمع طيبة التجاري 

 11184عمان 
 
 

جدة –المملكة العربية السعودية 
 

 +966 12 639 2213: هاتف
 +966 11 453 6208: فاكس

 40538: ب. ص
 شارع صاري

 21511جدة 
 
 

الرياض –المملكة العربية السعودية 
 

 +966 11 453 7053: هاتف
 +966 11 453 6208: فاكس

 286597: ب. ص
 طريق الملك عبد هللا، حي الورود

 مبنى البنك األهلي
 11323الرياض 

 
 

مصر
 

 +20 1 1100 02104: هاتف
 التجمع الخامس

الحي األول
Core Business Complex 

 C12 مكتب الدور األول،
 القاهرة الجديدة

 
 

اإلمارات العربية المتحدة
 

 +971 4 4521116: هاتف
 +971 4 3607679: فاكس

 53839: ب. ص
 الخليج التجاري

 904برج المنارة، مكتب 
 دبي

 

تعاخض
طسظا


