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تستشرق المستقبل من خالل تحويل جميع عملياتها التشغيلية إلى مكاتب 

بال أوراق وتكوين شراكة إستراتيجة مع كنده لالستفادة من تقنيات الذكاء 

 اإلصطناعي التي تقدمها أنظمتنا.

 

 

 الشركة البريطانية المتخصصة في تطبيق وتطوير أنظمة موارد الشركات

(ERP) .تمتلك منظومة حلول تقنية تشمل كافة القطاعات 

 

 (ERPالشركة المصرية الرائدة في تطبيق وتطوير أنظمة موارد الشركات )

 تمتلك خبرات تقنية وتشغيلية واسعة داخل وخارج جمهوية مصر العربية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

الخليجيةشركة كنده   hi@kinda.sa 
 

www.kinda.sa 
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. . . أعرف أكثر  
 

عالية االعتمادية، متخصصة في عمليات  (ERP) خالل العشر سنوات الماضية طورنا مع شركاؤنا منظومة

التقييم العقاري وتدعم جميع أساليب وطرق التقييم العالمية، أضيفت لها خوارزميات ذكاء إصطناعي 

  األوراقلمتابعة إلى بيئة عمل خالية من متقدمة ساهمت في تحويل جميع عمليات التقييم والتشغيل وا

م كمؤسسة متخصصة في  2009تأسست شركة كنده الخليجية عام 

غير مسبوقة لعمليات التشغيل، وتحولت إلى شركة تقديم حلول تقنية 

 ( على حصة مؤثرة.IPGD plcبريطانية )من خالل حصول الشركة ال 2018عام 

 

 الشراكات اإلستراتيجية



 

 

 

  

’’  

 

‘‘ 

إن منظومة المقياس العقاري التي نراها اليوم بمثابة 

اآليفون تورة ها تنقلة نوعية التقل أهمية عن التي أحدث

طرحه ألول مرة، من خالل خبرتي الممتدة لعشرات عند 

 السنين لم أرى أية أنظمة متكاملة مثل المقياس العقاري

 أحمد الوكيل

المنهاج القابضةرئيس مجلس إدارة شركة بيت   

عالميةإعتمادات شهادات محلية و  

   

  

 
 

  
 



 

 

 

  

 مميزات تستحقها أعمالك

أنعش أعمالك بمنظموتنا اإلحترافية، أنها حلول مبسطة وسهلة وتفي بجميع متطلباتك  

… 

إدارة مالية شاملة امنظ  

.. 

إحترافي تقييم عقاري  

… 

 ذكاء أعمال

… 

 ذكاء إصطناعي 

.. 

 عروض أسعار

 

 جودة شاملة
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أسرع مقارنة 

 بالعمليات التقليدية

في إنتاجية دة زيا

 الموظفين

تقليص األخطاء 

 البشرية

. وحدك.ملك لكبياناتك   

 
ركته سواء كانت بمقر ش العميل،تدار الخوادم من قبل 

ويشمل ذلك قواعد البيانات  البيانات،أو في مراكز 

 واألنظمة بشكل مطلق.

 إستدامة ونمو ألعمالك

تسهم تقنياتنا في استدامة اعمالك من خالل األرشفة 

باإلضافة إلى أن عمالءنا سجلوا نموًا بأكثر  واإلعتمادية،

 خالل السنة األولى. %100من 

 أمان وموثوقية

مع تبادل البيانات  أثناءتشفير عالي تؤمن أنظمتنا 

وقواعد وكذلك على مستوى كلمات المرور الخوادم 

 البيانات.

تشار عالميإن  

منظمتك  ، ستكونالمملكةباإلضافة إلى جميع مدن 

مؤهلة تقنيًا للعمل الدولي بما في ذلك دول الخليج 

 واألردن وبريطانيا. ومصر،
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أعمالك ... أهم أهدافنانمو   



 

 

 مجموعة عمل إبداعية
 

 (ادارة مخاطر تخصص) جامعة هارفردمن دكتوراه 

 ماجستير في الذكاء الصناعي

 

 الدكتور نضال السعافين

شريك مؤسس-الرئيس التنفيذي  
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 هيفاء عايش

 نائب الرئيس التنفيذي للعمليات

دت ألكثر من من خالل خبرة أمت

 الشركة  تدير عملياتنة( س20)

 

 ضيف اهلل الحسني

 شريك مؤسس- نائب الرئيس لتطوير األعمال

 

 مرتبة الشرف-بكالوريوس إدارة أعمال 

  مستشار رئيس مجلس إدارة سنابل السالم

الرئيس التنفيذي لشركة التقنية لالتصاالت 

 سابقاً -

 

إدارة مخاطر –من جامعة هارفارد  دكتواره  

 ماجستير ذكاء إصطناعي

 

 السعافين رم. ماه

 نائب الرئيس لحلول األعمال

 وجوده صناعيه هندسة بكالوريوس

 اعمال مطور يه،ونوع

د. محمد اسمران

 رئيس تطوير التكنولوجيا

 المعلومات نظم دكتوراه

 .االداريه



 

 

 فريق عمليات إحترافي  

 

 

 الصعيدي يم. صبح

 رئيس قسم البرمجة

 نظم هندسة ماجستير
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أبو مرار ةم. حمز  

 رئيس هندسة قواعد البيانات

  نظم هندسة بكالوريوس

 .اتبيان قواعد تخصص

ساره وليد

 اخصائي توثيق فني

 انجليزية لغة بكالوريوس

 دالقادر سعيدبع

 اإلبداع الجرافيكيرئيس 

 جرافيكي تصميم بكالوريوس 



 

 

 

  

م.عبدالرحمن محمود

 ور ويبمط

 

سالمه امين

 رئيس خدمات األعمال االحترافية

شحاده م.أنور  

 مطور تطبيقات هواتف

 

 خليل المجذوب

 إخصائي حلول تقنية

 

 عبداهلل عسيري

 إخصائي حلول تقنية
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