
أس  المصدر لجميع احتياجاتك المتعلقة بإدارة الرواتب، إدارة ر 
في  المال البشري والتوظيف، نظام إعارة الموظفين و اإلستشارات

منطقة الشرق األوسط



مرحباً بكم في

ا ا  االمصدر االئيسيدديامدياة الددقاالوددئوااال دفالقددملخاممئ لسدلالاددرةلباا ا  االئلا دد  

رفرمددقا ذئ ددلاةدد االخاالارددئ الاا اصددل ا   ددر ثاةددلاالمددرا  االروددئ قالاا اوددل اب اة 

راندئ ال ل سدلبالااد ر ئالم ا  ا رصلاملسهافلد االمدرا  االرودئ قاةد اة ئمدقافمسلدقال لدرخاة 

اافملخ



كإحدى شركات
نح انارم

:ة ا الخامئلف لامي

مليون  1.5+

آالف  3+

25

ةياارم

فمسل

 للق

االردن
عمان

المملكة العربية

السعودية
الرياض، جدة

اإلمارات
دبي

الكويت
مدينة الكويت 

مصر
القاهرة

سلطنة عمان
مسقط



م صليسلبا رةلبااال ا لنقا مصل  ا ل جسقالأل ا  الاأفرا االئلا  

ألف + 15

افرا اكورفاالئلا  

58+

ال مالء

8

 رةلباقؤلناالمرظذس  لران

600+

Through our branches in:

ال ئاو المغئب اال  ن ر  ل لر لن ةصئ ااةل اب المملنقاال ئ سق

الي ر  ق



نفخر بخدمة العديد من العمالء من  
هذه البلدان



ية  حلول حساب ودفع الرواتب وإدارة الموارد البشر 
ُمصممة خصيصاً لك

اال فا لرخاقل لقاللااصسصال هلقااال اارام اةرفرةقا  مضلالأ رثاالال سلبالارةقاة القاالوئو

.  كملهل

.هذاا سج لكا ئكزفلىا  مسقافملكالم ئكاالرلقيافلس ل

: رةل  لاالئيسيقاهي

أدوات
القياس والتحليل

ال الااقئا اباأمضلال ملك

إستشارات في مجال
الموارد البشرية واإلدارية

ل اقسل  امنئ قافللمسقاالااطالعالا عاةحلس

حلول التعاقد الخارجي
إلدارة الرواتب

ال الااقئا اباأمضلال ملك

خدمات التوظيف
الخارجي واإلعارة

ةملا يمحالكاالائكسئافلى

ااةر االجرهئ قالا مسقاأفمللك



لماذا العمل معنا؟
.ببساطة لخبراتنا وتواجدنا في جميع دول المنطقة

.فلىاةلا ياحلام ال اجهر كال رئا ك جل الكا ا قاالرلخاالايا حالجهلاللائكسزSOURCEitHRال ملاةعا

فملسقا رقسلاصل ةقالةئاج ق

ة اظمق

ةسيئاAPIا صلخا

ة للجلباةئكز قالاافرا ا لل  ئا

الرلخالنلا

ةر ئافالقلباةااصا

 سلنلباأة قالاةرثرققا

 لرخام رللق

ل رمسئامياالانللسفا

 يلبا قسلاللئلا  اجلهزا

للرمعامياكلاةئ امياالرقت

المحر 



ميعبرنامج إدارة الموارد البشرية والرواتب لج
أحجام الشركات

لصقا كانح االوئكقاالر سر امياالم القاالايا من هلام ا  االئلا  الالمرا  االروئ قاالا

وئ قةعا زل ركا اارسلاجراخالة صقا رةقااا سقاالمال  قاكلاةلا ا للا مرا  كاالر

لسوملاERPنظلممئ ل لاالذ ياالاالارئ االال سقاال للسقامياالم القاالاةثسلالهامياالانلةلاةعاأخ

لقالةئاكزاالانلذقالأ سئا اللسساآ ئا ا لل  ئاةانلةلقالقل  GLفلىا رسلاالمثلخاالاالحصئا

للااصسصالالا ر لالا ل  اجمسعااانراع

مدعوم من



حلول التعاقد الخارجي إلدارة
الرواتب للشركات الكبرى،

المتوسطة، والصغرى

نحن ندير بدقة جميع األنشطة والدورات المتعلقة بإدارة الرواتب
:  من األلف إلى الياء في الوقت المحدد في كل مرة

.(الواصسقالالمللسق)  ظس اة لرةلباالمرظفالالحذلظافلسهل•

لالررالبالالاصرةلبالالحرامز ا حضسئاالئلا  ا ملامياالكاالرقتاااضلميالالمنلمآب•

.. ملخ

. معاالئلا  ا  مالباةا ر  •

.ةا ر االلغلب•

.ةا ر االرلران•

.نظلماالحضر الاالنصئافالااجلزابالم ا  االم لل لباالما ر  •

.(ميا لخا رمئهل) حضسئاالئلا  ال حر لهلاللر ركا•

لكال حضسئاالالل  ئاالضئ رسقالغسئاام ا  ا يلباالئلا  االر نيالالضملنااالجاملفي•

.النثسئ



خدمات التوظيف الخارجي واإلعارة  
 ا  دقا صذا لاقئكقاةااصصدقامديا درةلباالارظسدفاالادل جيالاافدل  الغسئهدلاةد االادرةلباالما للدقا لاقيدلمااا

ا دائا سجسلبالالمرا  االروئ ق الذاام ح انيلفركافلىاالار عامديا أ اةللدكاالرودئخال للادللياالار دعامدياأفمللدكال

. ال مراالالصقا ك

 رةلباالموائ لب

لااةر االلرجياسق

الارةلب

اا ا  قالالمنارسق

مفل  ا

المرظذس 

 حضسئ

ل حر لاالئلا  

اا اول اباالللنرنسق  رةلباااناللخ

نفذ استراتيجيتك، بغض النظر عن مكان تواجدك في العالم



واإلدارية  استشارات الموارد البشرية

.  للسل اكركرقاة االمحائمس الالمه سس االخا رئ الة ئمقالا  قاةحلسل المقلسمسل ال

 قاالهل مدقا اماعامئ ل لا اردئ اطر لدقامديام ا  ا أ االمدلخاالرودئخالالادرةلبااا اودل 

قالاار ئاالوئكلبافلىاةاالفاأنرافهدل ال فمهدلاةد ا دالخاةجمرفدقاةد االحلدرخااللل لد

.للااصسصالالا ذسذالااكثئاةاليمقالارس قاالوئكقالأهرامهل

الادئا فالالادآز اأ لر  لالة هج لا اجللزاالر سقاالاحاسقالالهسنلقالاامئا ا لاني ىالالدل

.   س اجمسعاال  لصئالرمعافملكاملىاااةلم

م ا  االاغسسئ م ا  االنذلءابالالمراه  م ا  االمنلمآب الاار ئاالمؤ يي



ةلااانذ ل
ثلددىاةدد ا أ االمددلخاالروددئخاالاددل ا ددكال احلسددلانحدد اناوددل كاة ددكالااددر ئام للسددقاةؤ يدداكالاال دداذل  االم 

ا ائا سجسقافملك

4 3 2 1

5 6 7 8

12 11 10 9

مجمللياالمنلمآب

الملل نقاالم سل  قا)

(لالاار ئ

الر جلبا لسس االرظليفالهسنلق

الرظسذسق

 حلسلاالرظسذقا

الرصفاالرظسذي)

(لالمجمرفقاالرظسذسق

 صمس ال ار ئ

المؤ يق

 سل لبالمجئاءاب

المرا  االروئ ق
نظلمام ا  ااا اءالنذلء اال مذجق

فالاار ئاالرظسذيال ااس

الا لق االرظسذي

اللس الالثللمق
م ا  االاغسسئالق راب

الاراصلاالرا لي
الار   الالاار ئ

اللرىاال لةلقم ا  ال ااسف



أدوات التحليل والقياس

ي اتخةةةةاذ  أدوات دقيقةةةةة وفع الةةةةة ذمنيةةةةاً وذات لةةةةلة فةةةةي متنةةةةاول يةةةةدك لمسةةةةاعدتك فةةةة
:قرارات العمل الحاسمة التي تجيب على أسئلة مثل

هلاقئكايالر هلا  لر ا لا  ا  لميي؟

هلالرخاة لرةلبال حلسالباكلمسقاف اةرا  خاالروئ ق؟

ة اه االخااا اءااامضلالكسفاننلمئه ؟

هلانلرما للارظسفا للونلاالصحسحالة ذاالمئ اااللى؟



!ةصممقاة اأجلك
أنا صددم اأخانددرعاةدد اأ لاباSOURCEitHRلضددملناال مددرالال ليددرااامضددلاال دداثمل كا ا مندد الدد ا

 األاالئلا دد االاودداسصالالاحلسددلالاا الصددلءاةثددلاا ددارسلناالئضددلاالددرظسذياألاانددرةل االمددرظذس

 ابا يدد اة ددل سئااليددرو الا ل دد اا اسلجددلبالأهددرافافملددكاالالصددقا اددىا ايدد ىالددكاأ ددذاقددئا

.أمضل

أ لابا لسس ااامئا  حلسلااامئا 

الر ا لبااال الصليسق أ لابا لسس االلغق



شهادات وتوليات
SOURCEitHR من خالل توفير  الوقت والعمليات التشغلية  هو الحل األفضل الذي يساعدني على التركيز على األمور الجوهرية في عملي“

"وحتى المال  

  كاااثمل -ز ل االئملفيا

ناالكاة  لاف اق ئباللا كراة اأن لاةرجهرنا للونلاالصحسحامياكلا ار ااناارهلااميافمل ل الكلSOURCEitHRفملامئ لا“

.“مياغل قاااهمسق

.“أفالراأناهذهاهياالوئاكقاالحلسلسقاالايا جل الكاالذلير اللذئ لافملك“

- .DaVita Incصرئخاصرئخ



قةائمة عمالئنا



قةائمة عمالئنا




