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كفــاءة التقنية شركــة يمنية تـقــدم حلــول متـكـاملـة في عـــدة مجاالت مختلفة 

تــتــنــاسـب و إحتـيــاجـــات عمالءهـــا.

بــدأت رحلتنا في «كفـاءة التقنية» بــاتجــــاه التطور واالكتشاف، لنقود األفكار 

للتعامل مع  ابتكارية  الفرص، ونساهم في وضع حلول  التطور وتوليد  نحو 

اإلجراءات،  وتحسين  الخدمات  لتطوير  والريادة  التقنية  مجال  في  التحديات 

لصناعة  المتكاملة,  التقنية  والحلول  المبتكرة  الخدمات  عدٍد من  تقديم  عبر 

مستوى  رفع  في  والمساهمة  والخاص،  العام  القطاعين  أداء  في  التحول 

الخدمات بإستخدام تقنية المعلومات.

عـــــن  كفـــاءة التقنيـــة

كفاءة التقنية
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نعمل في كفاءة التقنية على تـقــديــم حلــول تـلـبـي احتياجات العميل، بدًءا 

باالستشارات وإيجاد الحلول التقنية، وانتهاًء بحلول رقمية متنوعة ومرنة، 

وذلك من خالل نخبة من العقول الوطنية المتميزة، وشراكات استراتيجية 

خارجية، لنجمع مع خبرتنا فرصًا أكبر لتحقيق النجاحات بكفاءة والوصول 

لرضا عمالئنا.

نتطلع في كفاءة التقنية عبر أهدافنا االستراتيجية لبناء مجتمع معرفي 

وتحقيق  الخدمات  تسهيل  أجل  من  الرقمي،  العصر  متطلبات  يواكب 

أفضل  تقديم  خالل  من  والمجتمع،  والمؤسسات  لألفراد  االحتياجات 

الخدمة  التقني ومستوى  التطور  انطالًقا من مبدأي  المنافسة  التقنيات 

الرفيع.

كفاءة التقنية
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أن نكون سند في نمـــو ونـجــــاح المؤسســات والشركـات 
من خالل تقديم حلول متقنة بكفاءة عالية.

رؤيتنـا 

رسـالتنا

المـعلومات  تـقنـيـة  خدمات  تقديم  في  الرواد  نكون  أن 

متكاملة  تقنية  بحـلول  متسلحين  مجاالتهـا،  بـكافة 

تواكب أحدث تقنية العصر الحديث.
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كفاءة التقنية
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أن نرتقي بعمالئنا ومجتمعنا من خالل 

توفير حلول تقنية مبتكرة ومتقنة .

هدفنـا

www.kafaahtech.com

كفاءة التقنية
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خدماتنـــــــا

نحن في كفاءة نقدم حزمة كبيرة من الحلول المتكاملة الجاهزة و 

والمرونة  بالتنوع  حلولنا  وتتسم  عــدة،  مجـــاالت  في  المخصصة 

تناسب ورغبة كل عميل من عمالءنا.

احتياجات  تلبي  التي  الجاهزة  الحلول  هي  التقنية  منتجاتنا  وتعد 

شريحة واسعة من عمالئنا. يمكن لهم الحصول عليها من خالل 

باقات متنوعة تناسب كل عميل وإحتياجه.

نقوم  التي  والمنتجات  الخدمات  المخصصة،  بحلولنا  نقصد  كما 

رغباتهم و  بما يحقق  الخاصة  احتياجاتهم  بتقديمها لعمالئنا وفق 

طموحاتهم.

كفاءة التقنية
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01

02
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حـلـول تقنـيـة متكــاملة

تسويق وتطوير األعمال

الدراسات واالستشارات

تــدريب وتــأهيــل

كفاءة التقنية

تكامـــل .. و إتقــــان
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نقّدم حلولنا التقنية لعمالئنا سواًء بتطوير تقني مخصص أو بابتكار منتجات وحلول من 

نقطة الصفر وحتى انطالقها. وتتمحور حلولنا في مجال التقنية حول ما يلي:

حلول تقنية متكاملة

حلول تطوير 
البرمجيــــــات

التحـليـل ودراســة
تجربة المستخدم

UX & UI
حلـول الحـمـايـة

واألمن السبراني
اإلستضافة
السحـابيــــــة

كفاءة التقنية
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KTrace ERPأنـظمة اإلدارة المتكــامـلـة

ProSite

ProShop

ProApp

منصة المتاجر اإللكترونية

منصة المواقع االحترافية

تطبيقـات الهواتف الذكية

حلول تطوير البرمجيات
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كفاءة التقنية



نظام تتبع تخطيط وإدارة المؤسسات KTrace ERP أحد مشاريع ومنتجات شركة كفاءة التقنية 

والكبرى  المتوسطة  الشركات  و  المصانع  و  المنظمات  إدارة  على  تعمل  تقنية  حلول  يحتوي 

حلقة  تشكل  التي  الويب  تقنية  إستخدام   KTrace ERP نظام  ويميز  وفروعها.  إداراتها  بجميع 

الوصل بين المدراء والنظام وتمكنهم من الولوج إلى النظام عن بعد ومتابعة جميع الوظائف 

جودة  تحسين  وكذلك  المالية,  البيانات  دقة  بتحسين   KTrace ERP نظام  ويقوم  والعمليات. 

وكفاءة الخدمات ومساعدة المدراء في اتخاذ القرارات المناسبة.
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KTrace ERP

نظــام تتبـــع تخطيــــط مــوارد المؤسســة
KTrace Enterprise Resource Planning

كفاءة التقنية
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إدارة الشـــــــــؤون 
المالية والمحاسبية 

إدارة العالقــــــــــــات
 العامة والتسويق 

إدارة الهيكل
 التنظيمـــــــي

إدارة المخزون 

إدارة الجودة إدارة اإلنتاج إدارة المبيعات 

إدارة الخدمات 
إدارة 

نقاط البيع  إدارة المستندات 

إدارة المشتريات إدارة المخازن 
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KTrace ERPأنظمـــة

كفاءة التقنية

إدارة المشاريع 
إدارة الموارد
البشـريــــــــــــة 
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المتـــاجــــــــــــــر
اإللكترونيــــة

تعتبر أحد حلول شركة كفاءة الجاهزة حيث تتكون من عدة 

منصات تتناسب و احتياجات العميل.

منصة متجرك

للمتاجر الصغيرة
 Matjark 

ProShop

MultiProShop
منصة بروشوب  متعددة البائعين

منصة بروشوب

للمتاجر المتوسطة والكبيرة

كفاءة التقنية
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مواقـــــــع شركــــات 

كفاءة التقنية

المـواقـــــــــــــع
اإللكترونيــــة

تتــالءم و  التي   (ProSite) بتصميم منصة بروسايت " " كفاءة  قمنا في 

العديـــد مـن المواقـــع اإللكترونيـــة بمختلــف أنواعهـــا.

مواقــــــــع خدميـــــــة

مواقـــــــــع إخباريــــة 

مواقــــع غير ربحية

مواقــــع تعليـميــــة 

12

 (للمنـظمــات اإلنسـانيـة) 



اإلستضـافــــــــات 
وامـــــن البيانــات 

حيث تتلخص خدمات اإلستضافة بالتالي:

Perfect Clouds

الماليزية  الشركة  مع  بالشراكة  التقنية  كفاءة  شركة  تقدم 

تأجير السرفرات الخاصة بمواصفات  PerfectClouds خدمات 

عالية تلبي جميع إحتياجات البنوك والشركات المالية.

تأجير سيرفرات خاصة
“dedicated server” 

تأجير سرفرات إفتراضية
“VPS” 

إستضافات المواقع
“shared hosting” 

www.kafaahtech.com

كفاءة التقنية

13



www.kafaahtech.com

كفاءة التقنية
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نمتلك في كفاءة خبراء يقومون بدراسة أحدث الطرق الممكنة 

أفضل  له  ويضمن  العميل  يرضي   (UX/UI) بتصميم  للخروج 

الممارسات وأنسبها في منتجه الرقمي 

التصميم البصري 
(Visual Design)

التصميم التفاعلي 
(Interaction Design)

قابلية االستخدام 
(Usability)

www.kafaahtech.com

كفاءة التقنية

التحـليـل ودراســة
UX & UIتجربة المستخدم

استراتيجية المحتوى 
(Content Strategy)

نختص في كفاءة بالتالي :
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تعد تقنية المعلومات ضرورة ملحة في عصرنا الحديث وأحد 

المؤسسات  بمنح  يقوم  حيث   , السبراني  األمن  مجاالته 

ويضم  السيبرانية.  الهجمات  من  حماية  أدوات  واألفراد 

التهـــديــــدات  فــــي  يحققــــــون  باحثيــــــن    " كفاءة   " فريق 

الجــديــــدة والنــاشئـــــة واستراتيجيات الهجوم السيبراني. و 

يكشفون عن نقاط الضعف الجديدة ، ويعملون على تقوية 

أمن البيانات , لنجعل العمل على اإلنترنت أكثر أماًنا للجميع.

www.kafaahtech.com

كفاءة التقنية

حلـــــول الحـمـايــــة
واألمن السبرانـي
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السلع  من  بالعديد  األسواق  ازدحام  ظّل  في 

المتشابهة والبديلة في شّتى مجاالت  والخدمات 

يمكن  ال  ُملّحة  ضرورة  التسويق  أضحى  الحياة 

األهداف  وتحقيق  العمل  أو  عنها  االستغنــــــاء 

المطلوبة دون العناية بهذا الجانب اإلداري الهام، 

أساسية  وركيزة  كأداة  التسويق  يأتي  هنا  ومن 

األهداف  كافة  وتحقيق  األرباح  وتعظيم  للنجاح 

التقنية  كفاءة  دور  ويأتي  المدى..  وبعيدة  قريبة 

بدراسة وتحليل المنتجات و الخدمات من ثم عمل 

خطة إستراتيجية تتناسب ورغبة العميل.

التسويق وتطوير األعمال

www.kafaahtech.com

كفاءة التقنية
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كفاءة التقنية

إنشـاء وتطويـر03
الهوية البصرية

تطوير خدمات الشركات02
والمؤسسات

التسويـــــق01
اإللكترونـي

نعمل في كفـــــاءة التقنيـــــــة على 

إدارة وتقديــــم جميـــــع خدمــــــات 

التسويق اإللكتروني لعمالئنا.

نحــــرص ان تكــــــون الهويــــــة 

لمؤسستــــــك  البصريـــــــــــــة 

متميـــــــزة أمـــام عمالءك.

يـــلـــــــزم لتطــويــــــر  نقـدم كــل مــا 

ومنتجاتكم  خدماتكم  وتحسين 

بما يعزز نجاح ونمو الشركة.
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كفاءة التقنية

احدى خدمات كفاءة التقنية التي تهدف إلى تطوير األداء الخاص 

من  معينة  مرحلة  إلى  الوصول  على  ومساعدتهم  باألفراد 

بتزويد  التقنية  كفاءة  في  نقوم  حيث  والمعرفة.  المهارات 

األفراد بالخبرات المناسبة التي تساعدهم على تنمية المهارات 

سوق  إلى  للدخول  وتأهيلهم  معرفتهم  وزيادة  بهم،  الخاصة 

العمل من خالل االعتماد على تطبيق العمليات التدريبّية بأكثر 

الوسائل كفاءة.

التدريب والتأهيل
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01

التدريب على أنظمة
 كفـــــــاءة التقنيــــــــــة

نقــوم في كفـــــاءة بتدريب وتأهيـــل المتقدمين
 على استخدام جميع أنظمة ومنصات شركــة 

كفــــاءة التقنيـــــة.

نقوم بإعداد وتحضير دورات تدريبية مخصصة
لخريجـــي الجامعـــــات وكـــذا الكوادر الوظيفيــــة 

لتأهيلهـــم لتنافس في ســوق العمــل.

تسعى شركة كفاءة و يمن جوب لتنسيق مع الشركات
 والمعاهــد ومراكز التدريب لتقديم وتوفيـر فرص تدريب
 بغـرض التوظيــف واعداد ورشــات عمــل ودورات تأهيل

 للمتقدميـــن فــي شتـــى المجـــاالت.

02

03

تدريب وتأهيل الخريجين 
والكــــــــوادر الوظيفيــــــــــة

التنسيق مع الشركات
 والمعاهـــــد

كفاءة التقنية
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كفاءة التقنية

التقنية في المجاالت  نقدم في شركة كفاءة إستشارات في الحلول 

 ERP الــ  وأنظمة  الحوكمة  وأنظمة  الحكومية  باألنظمة  تهتم  التي 

وكذلك المتاجر اإللكترونية العمالقة.

االستشارات التقنية 01

الجدوى  دراسات  إعداد  في  متخصص  فريق  كفاءة  شركة  تمتلك 

المتكاملة لجميع المشاريع اإلستثمارية واإلنسانية بما يلبي تطلعات 

المستثمرين وشركائهم.

دراسات جدوى 02

www.kafaahtech.com

خدماتنــــــــا  كفـــاءة  فـــي  نقـــدم 

مـــن  متكاملـــة  إدارة  عبـــر  اإلستشـــارية 

خالل طاقـم استشـاري ذو خبـرة طويلـة 

التقنيــة  المجـاالت  مـن  العديـد  فـي 

واإلدارية.

اإلستشارات والدراسات
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إعــــداد الخطـــــط اإلستراتيجيــــــة 03

تقدم كفاءة عبر كادر متخصص خدمات إستشارية في إعداد وإعادة الهيكل التنظيمي 

وإعداد  االستشارات  خدمة  نقدم  والشركات.كما  للمؤسسات  الوظيفي  التوصيف  و 

اللوائـــح واألنظمـــة الداخليــة المعنيـــة في تطويـــر الحوكمـــة المؤسسيـــة.

فــي  القائمــة  المشــكلة  طبيعــة  بفهــم  المجــال  هــذا  فــي  عملنــا  خــالل  مــن  نهتــم 

المنشــأة واكتشــاف أبعادهــا، ودراســة مراحــل العمــل المســـتخدمة حاليـــًا بمزاياهـــا 

وعيوبهـــا، واســـتيعاب التحديـــات المســتقبلية.

إعداد األنظمة و اللوائح الداخلية 04

Third Party Monitoring نعمـــــــل فـــــــي شركــــــــة كفــــــــاءة علـــى تقديـــــــم خدمــــــــات الــــ

جميع  لتلبية  سعيًا  المشاريع  وتنفيذ  ,تقييم  متابعة  الى  خاللها  من  نهدف  والتي 

إحتياجــــات المؤسســـــات والشركـــات والمانحيــــن.

التقييـــــم والمتابعــــــة 05

كفاءة التقنية
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مشاريعنا

منصة يمن جوب

كفاءة التقنية

www.kafaahtech.com23

يمن جـوب أحــــد مشـاريـــــع شركــــة كفـــاءة 
التقنيــة االحترافيــة المتخصصـة فـي عرض
 أحــــــدث وأفـضـــــل الوظــائـــــف الشــاغـــــــرة

 والمناقصــات في اليمن.
حيث يحـرص فـريــق يمـن جـوب على تقديــم 
أفضـل الخــدمات للشركات والمــؤسسات

 بــالقطــــاعيـــن الــخــــــــاص والعـــام وكذلــــك 
المنظمــات اإلنسانيــة.

ويسعى فريق يمن جوب للعب دور رئيسي
 للمساهمة في تطوير ونجاح مجتمعنا .
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نشر  في  جوب  يمن  منصة  خدمات  تقتصر  ال 
العديد  تقدم  بل  مناقصة  او  إعالن عن وظيفة 

من الخدمات المخصصة والمتميزة لكًال من :

خدمات يمن جوب

الباحثين عن وظائف

رواد االعـــــمــــال
ومزودي الخدمات

الشركات والمنظمات

الشـركــات الخــارجيـة
في دول الجـــــوار

تتميز منصة يمن جوب كونها ضمن اكثر المنصات 
زيارتها  اليمني والعربي  التي يفضل الجمهور  اليمنية 

بحسب احصائيات اشهر المواقع العالمية .
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Fo r  Tra d e  &  I m p o r t ResponseFor and Development

میاه شرب نقیة

مجموعة شركة جازان الدولية
Jazan International Group
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