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 1  أكيوت بيزنس نبذة عن   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 ؟أكيوت بيزنس هي ما
 

جيال جديدًا من شركات إسناد   أكيوت بيزنسمتثل 
األعمال اليت تعمل يف جمال تقدمي اخلدمات 

االستشارية، والعمليات التجارية، واملبيعات، وتقنية 
 املعلومات. 

 

 ؟أكيوت بيزنسما الذي تهدف إليه 
 

يتمثل هدفنا األساسي يف أن نساعدكم على زيادة فعالية وكفاءة 
ض التكاليف األعمال اخلاصة بكم، باإلضافة إىل خف

واملصروفات اليت تتكبدها شركاتكم، مع زيادة الفرص املحتملة 
للنجاح. ونتيجة لنجاحنا يف حتقيق ذلك، فإننا نأخذ بيد 

أعمالكم حنو جين املزيد من العوائد واألرباح. وعلى مدار 
، فقد قدمنا يد 2006سنوات عملنا يف هذا املجال منذ عام  

ات املشهورة، من أجل بناء من املؤسس املساعدة إىل العديد
 . العالمات التجارية واألعمال اخلاصة ذه املؤسسات 

 
 



 2  أكيوت بيزنس نبذة عن   

 خدمات تقديم االستشارات
 

لقد أسست أكيوت بيزنس شبكة   
استشارات مجاعية؛ تعترب هي األوىل 

من نوعها على مستوى العامل. 
وحتظى هذه الشبكة بإعجاب العمالء 
على الصعيد العاملي. بل إا حتظى  

بإعجابنا حنن، ملا حتققه من جناحات 
وإجنازات، وما تتمتع به من إمكانات. 
وبغض النظر عن نوع الصناعة اليت 

ن فيها، فسوف جتدون لدينا تعملو
العديد من االستشاريني املشهورين،  
الذين ينالون احترامكم وتقديركم 

(أو املؤسسات االستشارية) ممن 
 - بشكل فعال    - ميكنهم أن حيددوا  

املشكالت اليت تواجه أعمالكم، وأن 
يقدموا حلول هذه املشكالت بشكل 

يليب حاجات العمل اخلاصة بكم، ويف 
نية املحددة اليت تسمح ا إطار امليزا 

 إمكاناتكم. 
وفيما يلي، قائمة مبختلف الصناعات 

 اليت حنوز على زمام الريادة فيها: 
 تقنية املعلومات  ‹

  البنية التحتية 
  شبكات العمل 
  مواجهة الكوارث 
   تكوين شبكات العمل وضبط

 (الربامج واألجهزة) 
  تكامل األنظمة 
  أمن املعلومات 
  الربامج  تطوير  دورة حياة 

)SDLC( 
 إدارة األعمال  ‹

  ظيم هيكلة املؤسسات تن 
  االقتصاد اإلداري 
 السوق   حتليل 
 لوك التنظيميالس 
  ومراقبة فرق العمل   بناء 

 استراتيجيات اخلدمات بناء   ‹
  تصميم اخلدمات 
   نقل اخلدمات امتام 
   عمليات اإلشراف على

 اخلدمات 
  التطوير املستمر للخدمات 

 مؤشرات األداء األساسية  ‹
(KPIs)  

 ملؤشرات ا   حتليل 
   ملؤشرات اإنشاء 
  املراقبة 
  صناعة القرارات اليت تقوم

 على مؤشرات األداء األساسية 
 التمويل  ‹

 قييم املوقف املايل ت
 للمؤسسات 

  حتسني املوقف املايل
 للمؤسسات 

  تطوير قنوات متويلية 
 العمليات إدارة   ‹
 اجلودة إدارة   ‹
 إدارة اخلدمات  ‹
   التدريبو  التعليم  ‹

  املحتوى تطوير 

  إدارة املحتوى 
  أنظمة إدارة التعليم 
  تكامل األنظمة 

 تقييمات املهارات   ‹
  القيادة املتوازنة 
  مهارات العرض 
  آداب الربيد اإللكتروين 

 معايري تطبيقات الويب  ‹
   بناء املعلومات 
 الرسومية املستخدم اتواجه  
 ستخدام خربات اإلتطوير 
  الرسوم والتحريك 
  التطوير والتكامل 

 
 



 3  أكيوت بيزنس نبذة عن   

  نظرة عن قرب على خدماتنا التي نقدمها لكم:
 تقديم مفهوم ا�حقيقة املدمجة واإلف��اضية �� ا�جال التسو�ق:خدمات االستشار�ة �� مجال ا�

  
قامت أكيوت بيزنس مبساعدة العديد 
من مقدمي خدمات التسويق بعد أن 

يف جمال  جلأت اليها لإلستشارة
األسواق. تطوير األعمال والولوج إىل 

وكانت درة التاج يف هذا النطاق هو 
تقدمي مفهوم احلقيقة املدجمة 

واحلقيقة اإلفتراضية لعمالئها من 
 شركات التسويق

  احلقيقة املدجمة؟ هي ما
ودمج عبارة عن جتسيد  هي

مباشر او غري مباشر للواقع بكل 
تزداد شيئا فشيئا او  اليتعناصره 

تكتمل , فمن خالل الكمبيوتر 
ت أشياء حسية مثل ( تولد

 –الرسومات -الفيديو  –الصوت 
البيانات التوضيحية ), واملفهوم 
االكرب من ذلك يسمى وساطة 

الواقع والذى يعىن تعزيز الوضع 
لذا  بتصور التكنولوجيا. احلايل

تصور نفسك تسري يف شارع 
عادي، تبحث يف املباين أو ختزين 

اجلبهات. وأن هناك نظارات أو 
لك أن ترى بالضبط أدوات تسمح 

نفس الشارع، ولكن جبمالية 
بصرية أوروبية أكثر. ومبجرد 

خلعك هلا جتد فقط نفس الشارع 
كما كان من قبل، هذا باختصار 

هو  املحتوى اإللكتروين التفاعلي 
ثالثي األبعاد املتكامل 

)Augmented Reality.( 

 

 
 

  ؟كيف أفدنا عمالؤنا
احلقيقة بإقتراحنا وتنفيذنا ملفهوم 

اإلفتراضية واملدجمة داخل أعمال 
عمالؤنا من املسوقني، ضاعفنا مستوى 
إقناعهم عمالئهم باملنتج إىل ما يقارب 
الثالثة أضعاف. حيث قمنا ميسوحات 
إحصائية ووزعنا استبيانات للمقارنة 
بني مستوى اإلحساس بإحتياج املنتج 

عند عمالء مت عرض املنتج عليهم 
عمالء آخرين مت  ذا األسلوب وبني

 عرض املنتج عليهم بالطرق التقليدية.
  ؟من هم عمالؤنا املستهدفون

قد تتصور أننا نستهدف ذه 
فقط.  املسوقنيالتكنولوجيا عمالء من 

لكن احلقيقة هي أن هذه التكنولوجيا 
ختدم قطاعات أخرى عريضة 

كالصناعات واهلندسة والصحة 
لو كنت مدرسا مهتما . فوالتعليم

يس العلوم كعلم الفلك على سبيل بتدر
املثال، ميكنك إعطاء الطالب جولة 

افتراضية للمريخ دون أن يضطر أي 
شخص إىل ترك مرتله. طالبك 

سيستخدمون هواتفهم الذكية أو 
سيضعون نظارة  املحتوى اإللكتروين 

التفاعلي ثالثي األبعاد املتكامل 
)Augmented Reality وسينتقلون (

طح املريخ. هذا على الفور إىل س
املفهوم سيكون عظيم الفائدة للبحث 

والباحثني، وكذلك. ستجعل املزيد من 
الناس قادرين على التخيل بل قادرين 

على إبتكار حلول ملشاكل كانت 
 مستعصية على البحث.

 د اجلوانب التطبيقية الرائعة حقاأح
تأيت فيما يتعلق باملجال الطيب. تلك 

ة االستخدامات يف منطقة مثري
لالهتمام الستكشاف ما يتعلق ذه 

التكنولوجيا يف جسم اإلنسان. 
تستطيع هذه التكنولوجيا أن حتفظ 

احلياة اخلاصة باإلنسان وما حوله إذا 
تعرض حلادث أو أي سيناريو يهدد 

احلياة. ال ميكن وصف أمهية القدرة 
على احلصول على ردود فعل حية يف 

الوقت احلقيقي بشأن حالة طبية 
ة فهي شيء مهم جدًا وأفضل خطري

بكثري من أي حل قابل للتطبيق يف 
الوقت احلاضر.  كما أنه ميكن 

مشاهدة أي جزء من اجلسم وتأثره 
بالعالج أو تصور طرق لعالج أو 

 تقييم احلالة.
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  نظرة عن قرب على خدماتنا التي نقدمها لكم:
 احلقيقة املدجمة واإلفتراضية يف املجال تقدمي مفهوم  دمات االستشارية يف جمال التسويق:اخل

  
 ؟ال جترب بنفسك ملاذا

جرب بنفسك حتميل التطبيق 
اخلاص بواحدة من جتاربنا الناجحة 
جدا مع عميل لنا يف جمال التسويق 

  QR Codeالعقاري باستخدام ال 
 أدناه

 

 
 

مث نصب التطبيق على أحد األجهزة 
األندرويد. املحمولة اليت تعمل بنظام 

مالحظة: قد يتطلب التنصيب التعديل 
يف إعدادات اجلهاز بالسماح للتطبيقات 

 من مصادر أخرى بالتنصيب.
بعد اكتمال التنصيب، شغل التطبيق مث 

مث وجه كامريا  "Take a Tourإختر "
اجلهاز اىل الشكل أدناه. حاول تقريب 

جهازك أو إبعاده ومن مث تغيري موقعه 
حاول أيضا إختيار أي من  وزاوية الرؤية.

طوابق هذا املبىن وتقريب اجلهاز لرؤية 
 التفاصيل الصغرية. 

 التسويق! خربات اىل نضيفه ما هذا
وعرض جماين  للحصول على مساعدتنا

، الرجاء االتصال بنا، هلذه التكنولوجيا
أو إرسال رسالة بريد إلكتروين حسب 

 تفاصيل االتصال املوضحة أدناه. 

 
 

https://acutebusiness.com/VillaLayout.apk 

https://acutebusiness.com/VillaLayout.apk
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  نظرة عن قرب على خدماتنا التي نقدمها لكم:
 اخلدمات االستشارية يف جمال تنظيم هيكلة املؤسسات

  
هل تعاين من املشكالت يف الوقت 

 احلايل؟
تطبيقات تقنية ارتفاع تكاليف 

 املعلومات +
استمرار وجود اإلجراءات اليدوية 

 وعدم التخلص منها +
عمل املوظفني وفق املفاهيم اخلاصة 
 بكل منهم = بيئة عمل رديئة / مفككة

  ما هي هيكلة املؤسسات؟
 هيكلة املؤسسات جتمع بني

قد املؤسسة؛ اليت  ائفوظ
تطبيقات تكون مميكنة ب

برجمية، مع "اإلجراءات 
اليدوية" اليت ما تزال قيد 

االستخدام بالفعل، وذلك يف 
خمتلف املؤسسات املستقلة، 

وتدجمها مع "تقييمات 
املوظفني" من أجل تقدمي 
إجراءات عمل فريدة ملالك 

املؤسسة، حيث يتم مراجعتها 
ومراقبتها مجيعا من خالل 
آلية مراجعة عادلة ومستقلة 

 وخفية، وغري مباشرة.
 حنو هيكلة املؤسسات؟ملاذا نتجه 
 دف هيكلة املؤسسات إىل

تأسيس إجراءات عمل قياسية 
فريدة، يف مستوى واحد أو 

أكثر من املستويات 
(االستراتيجية، أو اإلدارية، أو 
املالية أو التشغيلية) اخلاصة 

باملؤسسة، حبيث تصبح يف وضع 
 متكامل وفريد.

ميكن تأسيس مؤشرات ومن مث ،
، وعرضها )KPIs( األداء األساسية

، )Dashboards(على لوحة قياس
من خالل استخدام موارد النظام 

 املتاحة يف الوقت احلايل.
 هيكلة املؤسساتسريعة عن  حقائق
 لمؤسسات ليكلة املرنة اهلتقدم

إطار عمل ثابت للقرارات 
االستراتيجية حول تقنية املعلومات 

اإلجراءات اليدوية، ومهارات  /
استخدامها  املوظفني، اليت يتم

 لدعم العمل. 
 ،بصورة تساعد هيكلة املؤسسات

أساسية مالكي املؤسسات الذين 
يواجهون مشكالت يف مراقبة 

أعماهلم (شركام) املنتشرة على 
 واسع. جغرايف نطاق 

 هيكلة املؤسسات جمرد وسيلة
لنقل تكامل األعمال، باستخدام 

منهجية ملهمة / قياسية / دولية 
 ومعتمدة.  /

 هيكلة املؤسساتق طبيت

اخلط ب ما يسمىق يثتبدأ اهليكلة بتو
ألنظمة وهو وصف كامل لاألساسي 

"النظام"  كلمةشريتاملوجودة بالفعل. (و
إىل كافة جوانب املؤسسة، مبا يف ذلك 

املوظفني، وعمليات األعمال اليدوية 
 والكمبيوترية). 

توثيق رمسي للرؤية  يلي ذلكو
وهي  –املستقبلية اليت نرغب فيها 

حتديد واعتماد املتطلبات املستقبلية 
 وحتسني الفرص املحتملة. 

خريطة االنتقال  من مث يتم إنشاءو
كيفية التغيري من اخلط ووصف 

الرؤية املستقبلية األساسي إىل 
 .ةفستهدامل

 املرحلة الثانية املرحلة األوىل
بناء اخلط 

األساسي 
 ("احلايل")

البناء املستهدف  -
 ("يف املستقبل") 

 خطة االنتقال-

 هيكلة املؤسسات تفعيلاستراتيجية 
تعتمد هيكلة املؤسسات على الفصل 

املطلق بني "امللكية" و"املراجعة واملراقبة" 
و"بيئة التشغيل". وللوفاء مبفهوم 

احلوكمة، تؤسس مبادئ هيكلة 
جمموعة من القواعد املؤسسات أساس 

 اليت تتعلق حبوكمة املؤسسات.
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  نظرة عن قرب على خدماتنا التي نقدمها لكم:
"التفكري خارج الصندوق :لمواقع والتطبيقاتلتطوير الخدمات 

 
متخصصة يف تقدمي أفضل احللول لتطوير تطبيقات الويب واجلوال،   شركة أكيوت بيزنس  

تقدمي جمموعة  هدفنا  اإلنترنت.  وتطبيقات  اإللكتروين  والتعلم  السيرباين،  األمن  وبرامج 
املنتجات واخلدمات اليت تناسب جمموعة واسعة من اهليئات والشركات.   تتبع ومتنوعة من 

 . األساليب يف عملية إدارة املشاريع معايري اجلودة يف عملية اإلنتاج، وأفضل 
 

 اخلربات التراكمية
عشرة أعوام على تواجدها يف السوق بتقدمي جمموعة كبرية من املشاريع يف  مبرور  شركة أكيوت بيزنس  احتفلت مؤخرًا  

 :خمتلف القطاعات
 األمن والسالمة    | اجلهات احلكومية    |م  ي التعل   | االتصاالت    | النفط والغاز    | البنوك واالعمال  

 
 و اخلدمات احللول واملنتجات

 احللول  ‹
  حلول وتطوير

التطبيقات لالجهزة 
 املحمولة 

 لول نظم ومسارات ح
 Workflowالعمل (

Management ( 
  حلول الشركات

 والتدريب املستمر 
 م الفين يحلول التعل

 والصناعي
  حلول شركات التوظيف 
 اجلامعي م يحلول التعل 
  محالت توعية جمتمعية 

 املنتجات  ‹
  منصة قلم للتعليم

 األساسي 
  امعاتمنصة قلم للج  
 ليم املؤسسي منصة قلم للتع 
  مظومة الدفع املتكامل

 ياشكاش 
   كرسيcyberx  فتراضي اال

لتدريب على ل ثالثي األبعاد
 نتاج النفط ا 
  إدارة الوقت دورات 
  الصحة والسالمة دورات 
  األمنية التوعية دورات 
  ة ياملعامل التفاعلدورات 

 

 اخلدمات  ‹

  تصميم وتنفيذ املوشن
 جرافيك 

 أفالم ثالثية األبعاد 
  األلعاب التطبيقية ثالثية

 األبعاد
  املحاكاة والواقع

 االفتراضي ثالثي األبعاد
 تنصيب وإعداد  LMS 
  الترمجة والتعريب 
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 تطوير التطبيقات والمواقع لألعمال خدمات 

باتت تطبيقات اهلواتف 
الذكية جزءا مهما من 

األعمال واألنشطة 
التجارية. ويدرك كثري من 

صانعي القرار مبختلف 
الشركات قيمة هذه  

التطبيقات يف استراتيجيات  
التسويق اخلاصة م. كما  

يف  يشهد العامل العريب
السنوات األخرية إقباال 

كبريا على تطوير 
التطبيقات نظرا لتنامي 

.  ام اهلواتف الذكيةاستخد
 وحنن نقوم بـ: 

تصميم و برجمة تطبيقات 
 االندرويد 

ال أحد يشك يف منو بيئة 
أندرويد يف الفترة األخرية 
وهذا أدى فعال إىل تزايد 

الطلب على هذا الصنف من 
 أكيوت بيزينس التطبيقات. شركة  

تسارع تقين واكبت هذا التطور امل
لألندرويد منذ البداية وذلك 
بفضل فريقها املتخصص يف 

تصميم وبرجمة تطبيقات 
 االندرويد. 

ميكننا برجمة و تصميم تطبيقات 
االندرويد و رفع التطبيق علي  

متجر جوجل بالي حيث تتوافق 
التطبيقات مع كل االجهزة اليت 

تعمل بنظام تشغيل اندرويد 
كما نقوم بتصميم تطبيقات 

يد جبودة عالية و االندرو
 تصميمات رائعة 

فريقنا املطور لتطبيقات 
األندرويد لديه سنوات من 

اخلربة يف جمال تصميم وبرجمة 
تطبيقات اهلواتف الذكية وهو ملم 

 Androidبتقنيات بشكل كامل  
Software Development Kit 

(SDK), OpenGL, 3D graphics, 
Android Media APIs, 

Location–based Service APIs, 
Wi–Fi APIs, Android Security 

Architecture. 

 تصميم و برجمة تطبيقات آيفون
ميكننا برجمة و تصميم تطبيقات 

االيفون و ميكننا رفع التطبيق  
علي متجر ايتيونز اخلاص بشركة 

ابل حيث تتوافق التطبيقات مع 
منتجات ابل اليت تعمل بنظام اي 

 او اس مثل االيفون و االي باد و
االي بود نقوم بتصميم تطبيقات 

االيفون جبودة عالية و تصميمات 
 رائعة. 

نقدم   أكيوت بيزينس حنن يف فريق 
،   iOSخدمات تطوير تطبيقات  

حيث نتعامل مع دورة التطوير 
بأكملها من املفهوم إىل تسليم 
السوق. يعد تطوير تطبيقات 

الكفاءات األساسية  اآليفون أحد
لدينا ، مما يتيح لنا تقدمي 

تطبيقات عالية اجلودة واليت توفر 
  جتربة مستخدم سلسة.
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ان االنتشار السريع كما 
 ب يلتطبيقات ومواقع الو

بكافة انواعها حول العامل  
يتوجب تواجدك على 

االنترنت لكي تليب ما يطلبه 
املفضلون باسرع عمالؤك 

طريقة ممكنة , وعقد  
صفقات مرحبة وغريها من 
االسباب الضرورة لتكون لك  

 هوية على االنترنت. 
تقدم   أكيوت بيزينس شركة 

جمموعة من التطبيقات  
واالنظمة االلكترونية املتكاملة 

واملتخصصة لكافة أعمال 
ز ب ابتداءا من حجيالو

العالمة التجارية والدومني , 
بناء التطبيقات والعمليات  

االلكترونية بناءا على  
تطلعاتك واهداف مؤسستك 
وصوال لالشهار والتسويق 

 كما اننا نقوم بـ:  االلكتروين. 
 تطوير مواقع الويب

خدماتنا لتطوير املواقع متوفرة 
باسعار مناسبة و كفاءة عالية. عملك 

موقع جذاب يبدأ على االنترنت من  
 وهذا أفضل ما نقوم به 

 

تطوير مواقع احترافية تتميز 
بالرقي هو هدف 

الشركة عند 
تصميم وبرجمة 
مواقع االنترنت ، 
حيث نقدم خدمة 

تصميم املواقع 
االلكترونيه ىف 

أكيوت شركة  
تقين   بيزينس 

بأحدث التقنيات 
واألساليب الفنيه 

تصميم مواقع   ىف
اإلنترنت ، فنحن 

نقوم بإنشاء املوقع 
االلكتروين مبا يتناسب مع حمركات 
البحث و مجيع متصفحات االنترنت 
و أجهزة اجلوال والتابلت واألي فون 

وغريها ومبا يتناسب مع املعايري 
العاملية يف تصميم وبرجمة املواقع 
اإللكترونية التخطيط اجليد هو 

لكتروىن ولذا أساس جناح أى موقع إ 
فاننا حنرص على رسم خطة 

استراتيجية للموقع وفقًا لطبيعة 
املوقع ونشاطة وطبيعة زوار و عمالء 

بعد تصميم موقعك و رسم   املوقع .
شكل املوقع 
املبدئى يبدأ 

فريق التصميم 
والربجمة ىف 

توىل مهامهم ىف 
انشاء املوقع ويتم 

مراعاة املعايري 
التقنية ملحركات 

املوقع بدأ أساسى ىف بناء  البحث كم
. واليكم بعض االلكتروىن

 من خدماتنا: 
 تطوير مواقع الشركات 

تصميم مواقع الكترونية 
باحدث وارقي اساليب 

تصميم املواقع هي أوىل 
خطوات جناح تصميم 

موقع الكتروىن ألى شركة 
على شبكة اإلنترنت لذا 
حنرص دائما على عمل 

الدراسىات الالزمة 
على  إبراز   للشركة والعمل 

نقاط القوى وتقدمييها لعمالئك  
بأسهل الطرق وبأفضل األساليب من 

خالل تصميم موقع رمسى ميثل 
واجهة الشركة على شبكة اإلنترنت 

وتوفري كل وسائل التواصل مع 
 العمالء على املوقع 

 تطوير املواقع الشخصية 
انشاء موقع شخصي (تعريفي) 

أصبح من ضروريات احلياة اليوم 
شخص  باملجتمع الذي يسعى آلي  

النشاء موقع تعريفي يعطى معلومات 
عنه او اخباره او التعريف باخلدمات 

 او املنتجات الىت يقدمها
 أكيوت بيزينسلذلك شركة 

تساعدك على تصميم و 
تطوير موقع رمسي 

تعريفي او خدمي باحدث 
ول التقنيات الىت تسهل وص
خرباتك بشكل بسيط و 
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واضح ليكون نافذتك على 
 العامل. 

 
 تطوير املتاجر االلكترونية 

يف عصر ازدهار التجارة االلكترونية 
كان لزاما ان تتغري قواعد التجارة 

ايل االحدث  وحنن  نسعى لتطويع 
هذه االفكار احلديثة إلظهار تصميم 
متجرك االلكتروين مبا يتناسب مع 

كي حتقق ارباح احتياجات السوق ل 
عالية ، مع عند تصميم وبرجمة 
هذه املوقع حبيث نستهدف سرعة 
ظهورها ملحركات مع سهولة نشر 
األخبار واملقاالت وكذلك تيسري  
عمليات املشاركة أتوماتيكيا على  

شبكات التواصل اإلجتماعى , مع 
مراعاة توافقها مع مجيع األجهزة 
والشاشات مما يسهل على الزائر 

 ملوقع بشكل مستمر متابعة ا

 
 تطوير مواقع التطبيقات 

انشاء موقع تعريفي عن تطبيق يقدم 
خدمات او منتجات معينة أصبح امرا 

شائع جدا، فاذا كنت تريد اشهار 
تطبيقك و الترويج له أو كنت تريد 
الربح السريع من خالل تطبيقك،  

وتريد تصميم موقع متميز وبرجمة 
قوية … فأنت يف املكان الصحيح،  

تقدم لك خدمة   أكيوت بيزينس شركة  
متميزة يف تصميم و تطويرمواقع 

تعريفية عن التطبيقات، ابدا االن ىف 
انشاء موقع لتطبيقك اخلاص و 
سهل الوصول اىل تطبيقك من 

خالل افضل شركة تصميم و تطوير 
 أكيوت بيزينس شركة  

. 
 

تطوير املواقع 
 السياحية 

جناح أي شركة 
سياحية  يعتمد يف 

األساس على التواصل 
مع الشركات ىف 

الداخل واخلارج، 
والتواصل مع الوكالء 

حول العامل، ولعل 
املوقع اإللكتروىن 
االنترنت متعدد 
اللغات هو أسهل 

وأقصر طرق التواصل، شريطة أن 
ينجح ىف التعبري عما تقدمه الشركة 
من خدمات وأن يقدم عرض شامل 

وض والرحالت، وأن يوفر للعر
للعمالء حجز وشراء خدمات الشركة 
من خالل املوقع من أى مكان حول 

  العامل وىف أى وقت وتقدمي
 

 تطوير املواقع التعليمية 
هل لديك مركز تعليمي؟ هل ترغب 

 يف إنشاء موقع له؟ 
ن تصميم و تطوير موقع تعليمي  إ 

أعد خصيصا للتواصل والتكامل بني 
 العملية التعليمية مجيع االطراف يف

يف اي وقت ومن اي 
مكان بني الطالب 

واملعلمني و املركز او 
املدرسة وويل االمر و 

االدارة بكل سهولة من 
خالل انشاء موقع 

خاص باملدرسة 
باالضافة إيل خدمات 

إخرى مثل نبذة 
تعريفية باملركز و 

االنشطة واخبار املركز 
ومزايا كثريه ميكنك 

احلصول عليها يف 
 . أكيوت بيزينسكة  شر
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  نظرة عن قرب على خدماتنا التي نقدمها لكم:
 خدمات التعليم اإللك��و�ي

 

 
 
 
 
 
 
 

 ̈ فأتذكر. أفعل فأفهم أمسع فأنسى. أرى  ¨

 
 خدماتنا يف جمال التعليم اإللكتروين 

حتديات تدريبية تتطلب حل  تواجه مؤسستك قد  
ملالءمة   ختصيصه التعليم اإللكتروين والذي ميكن  

 .كما أنه حل سريع وفعال وغري مكلف  كاحتياجات
تطوير حمتوى الدورة   على أكيوت بيزنس تعمل  

التعلم اليت من شأا بناء  واستراتيجياتالتدريبية  
وأكثر قدرة على   افريق عمل مدرب ومطلع وأكثر إنتاج

االنسجام مع سياسة املنظمة وإجراءاا وأكثر قدرة على 
 .حتقيق األهداف اهلامة للمنظمة

حتويل األفكار إىل إبداعات وأفعال   على أكيوت بيزنس مل  تعو
وحلول للشركات كل ذلك عرب حمتوى تفاعلي ومرونة يف  

 .االنتشارالتسليم وسرعة يف  
لديها خربة يف إنتاج حمتوى إلكتروين من  أكيوت بيزنس 

جمموعة من التقنيات املتطورة اليت  باستخدامالطراز العاملي  
ملحاكاة ثالثية األبعاد التفاعلية توفر التدريب عن طريق ا 

. املحاكاة لدينا تعمل يف متصفح  االفتراضيوتطبيقات الواقع  
 اإلنترنت لسهولة توزيعها وأيضا االندماج يف نظام إدارة التعلم

(LMS) 
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 تطوير املحتوي التعليمي جبميع انواعه إنتاج و 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

تطوير املحتوى بعدة لغات أوهلا 
  العربية

أصبح تطوير املحتوى اإللكتروين 
باستخدام الكائنات التعليمية املعيارية 

متطلبا رئيسا لتصميم املناهج 
أن تطوير املحتوى  حيثاإللكترونية.  

باستخدام الكائنات التعليمية يؤدى 
إىل إنتاج مواد تعليمية ذات جودة  

عالية تسهم بشكل فاعل ىف مراعاة 
الفروق الفردية بني املتعلمني 
كما أنه ومراعاة حاجام التعليمية. 

يزيد من فاعلية التعلم ويعمل على 
حتسني خمرجاته النوعية، كما يعمل 

لفة والوقت الالزم على ختفيض التك
إلنتاج مواد تعليمية معيارية ذات 

 جودة عالية. 
 

تطوير اىل    أكيوت بيزنس تعمد  
حمتوى إلكتروين يعتمد على بناء 

كائنات تعليمية معيارية وجتميعها ىف 
-Eمستودعات إلكترونية  

Repositories    حبيث تشكل هذه
وحدة األساسية لبناء الكائنات ال

حمتويات املناهج اإللكترونية 
خبالف معظم املنافسني يف املختلفة،  

بناء هذا املجال والذين يعملون على  
مناهج ومقررات إلكترونية كاملة 

غري قابلة للتجزئة وإعادة 
 االستخدام. 

 
ختزن الكائنات التعليمية عادة ىف 

-Eمستودعات إلكترونية  

Repositories  ستودعات تسمى م
). وهى LORالكائنات التعليمية ( 

كمكتبة رقمية تعد كمخزن مستمر مزود 
مبيزة االسترداد الداخلي وبعض 

التسهيالت البحثية مع وجود ميزة أخرى 
وهى البيانات التعريفية الىت تيسر 

الوصول إىل الكائنات التعليمية املناسبة 
الىت متكن املستخدمني (املعلمني / 

صول إىل احتياجام الطالب) من الو
ومتطلبام بسهولة حيث تقوم هذه 

املستودعات بتخزين الكائنات التعليمية 
 وفهرستها وتصنيفها. 

ومع التقدم اهلائل يف إعداد املحتويات 
االلكترونية اعتمادا على الكائنات 
 التعليمية ومستودعاا، مل يهتم

املسئولني عن تطبيق تكنولوجيا التعلم 
اإللكتروين بتوفري مستودعات الكائنات 

التعليمية اليت تساعد املعلم يف االستفادة 
منها يف تصميم دروسه االلكترونية 

 وحتديثها بصفة مستمرة. 
املحتوى باستخدام  أكيوت بيزنستبين 

اييس قأحدث التقنيات وعلى افضل امل
) كما أن Global Standardsالعاملية (

لدينا خربة كبرية يف تكوين حمتوى 
تفاعلي متزامن وغري متزامن باستخدام 

 قلم مثل  أشهر وأفضل األدوات  

 
الذي i-qalam.com   لقد قمنا ببناء قلم 

القيمة للمؤسسات  يقدم الكثري من امليزات
التعليمية واملعلمني وأولياء األمور  

يف   قلم استخدام نظام    ن إ   كما والطالب

التعليم  يساعد األستاذ يف حتسني 
عملية التعليم بشكل كبري. ويتضح هذا 

تفعيل اخلصائص التعليمية   األثر عند 
املتوفرة يف النظام بشكل كامل 

 ومستمر. 
 

املحاكاة والواقع االفتراضي ثالثي 
 3D Virtual Realityاألبعاد ( 

& Simulation ( 

تسمح  تكنولوجيا الواقع االفتراضي 
للمتدرب بالدخول والتفاعل مع العامل 

الذي مت إنشاؤه بواسطة جهاز  
رسومات خاصة   باستخدام كمبيوتر.  

وصور الفيديو والصوت جمسم جعل 
أقرب إىل   االفتراضيهذا العامل 

 .الواقع 
 

هو حماكاة،   الواقع االفتراضي 
بإستخدام املجسمات والبيئات ثالثية 
األبعاد خللق رؤية جمسمة وتتضمن 

  .خربات تعليمية
مبدأ الواقع االفتراضي يف التعليم 

اإللكتروين هو نقل املعرفة وممارستها 
والتحقق من مدى معرفة املتدرب ا 

وذلك بإستخدام السيناريوهات 
والبيئات التفاعلية لتعكس مواقف 
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 خدمات إسناد األعمال 

 
 
 
 

  

 يتوافق بشكل األعمال إسناد
 مؤسستكم طبيعة مع

 
لقد أصابت األزمة االقتصادية  

احلالية الشركات واألسواق العاملية.  
ومع ذلك، ففي كل بيئة اقتصادية  
صعبة، يوجد بعض العالمات على 

 وجود حتسن يف املنظور القريب.  
وهناك اتفاق عام على أن رأس املال 
دائما ما يكون حمدودا؛ وبناء على 

ذلك يتم القيام بتخفيضات حادة يف  
من العمالء واملؤسسات؛   نفقات كل

مع تباطؤ الطلب على املنتجات أو  
اخلدمات؛ وهو األمر الذي من شأنه  

أن يؤثر على األسعار وهوامش 
األرباح. وعندما نضيف التغريات يف  

أفق التنافس الذي يظهر ديد 
االستحواذ على املشهد، جيب علينا  

تأسيس فرص تساعد يف حتقيق 
 األداء املميز.  
عددا كبريا من   وحنن نقدم

اخلدمات املصممة من أجل معاجلة  
كافة جوانب حاجات املؤسسات.  

وميكن أن يكون حل إسناد األعمال 
بشكل يتوافق مع طبيعة مؤسستكم 

هو اإلجابة الصحيحة للشركات، 
حيث يساعدها على حتويل عملياا  

 لتقدمي أداء متميز بتكاليف أقل.  
وتتناسب خدمات إسناد األعمال 

يتوافق مع طبيعة مؤسستكم بشكل 
واليت يتم تقدميها من قبل  –

بشكل وثيق، مع  – أكيوت بيزنس 
متطلبات العمالء، من أجل تأسيس  
أساليب ووسائل، ميكن من خالهلا  

خدمة األسواق أو تنفيذ عمليات جتارية  
 حمددة.  
عمالءها على  أكيوت بيزنس وتساعد 

حتقيق األداء املتميز من خالل خدمات  
إسناد األعمال املصممة حتديدا ملواجهة 
ة  حتديات األعمال اخلاصة م، مع تلبي

 حاجات إدارة املصروفات.  
وتزيد الشركات من حبثها عن املزيد من 

األساليب املعقدة، من أجل مواجهة  
حتديات الصناعة والتجارة، وهي 

  على الوفر يفالتحديات اليت تزيد 
التكاليف، حيث تساعدها هذه األساليب 
على حتقيق التحسن يف كل من الفعالية 
واإلنتاجية. وهذه الشركات تبحث خارج 

إسناد األعمال اإلطار التقليدي حللول 
(مثل تقنية املعلومات واملوارد البشرية  

واملالية) لتوفري مدخرات التكاليف،  
وحتقيق التميز التشغيلي، مع تطوير 

 خدمات العمالء يف الوقت نفسه.  
إلسناد  أكيوت بيزنس وتقدم خدمات 

األعمال بشكل يتوافق مع طبيعة  
مؤسستكم، أفضل اخلربات يف جمال 

والصناعات املشتركة،  الصناعات العاملية
وذلك لتقدمي حل موثوق به يواجه  

التحديات الفريدة ألعمال عمالئنا، مع  
 الوفاء حباجات إدارة التكاليف.  

وبناء على ذلك، فإن العديد من عروض  
القياسية الصناعية املحددة  أكيوت بيزنس 

واخلاصة بالصناعات املشتركة، قد نشأت  
ت  أكيوعن العالقات اخلاصة خبدمات 

إلسناد األعمال بشكل يتوافق مع  بيزنس 
طبيعة مؤسستكم، واليت متتاز باالبتكار 

. وميكن أن  يف آن واحد والتخصيص
إلسناد  أكيوت بيزنس تساعد خدمات 

األعمال بشكل يتوافق مع طبيعة  

مؤسستكم، العمالء على حتقيق األداء  
املتميز، حىت يف ظل بيئة العمل اليت  

، وذلك من خالل  تشهد تراجعًا اقتصاديًا
الكفاءات التشغيلية والفعاليات املؤسسية  

  املتطورة من أجل حتقيق ما يلي:
تطوير التدفق النقدي   ‹

 والسيولة 
 إدارة تكاليف فعالة ومستمرة  ‹
 رؤية النتائج بشكل أسرع  ‹
 الوصول إىل وضع يتيح النمو  ‹
تأسيس وإدارة وظائف جديدة   ‹

 سريعا 
تصميم وبناء وإدارة عمليات   ‹

 يدة جتارية جد 
  نقل العمليات احلالية  ‹

يف البيئة االقتصادية احلالية، يبحث 
أكثر من أي وقت  -العديد من الشركات 

اخلاصة ا،   لعمااأل عن إسناد – مضى 
إىل شركات أخرى، من أجل التركيز  

بشكل أكرب على حتديات أعماهلا. وتعمل  
إلسناد األعمال أكيوت بيزنس خدمات 

بشكل يتوافق مع طبيعة مؤسستكم، يف  
عميال   32الوقت احلايل، مع أكثر من 

لتطوير حلول حمددة للعمالء، حيث  
حتسّن هذه احللول من التدفق النقدي، 

ة التكاليف املستدامة، وتعزز  وحتقق إدار 
من الوضع التنافسي، من خالل زيادة  

 النمو التجاري.
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 خدمات إسناد األعمال 

 
 
 
 

  

  إسناد املبيعات
ورد يف موسوعة ويكيبيديا تعريف  

اإلسناد كما يلي: "إسناد املبيعات هو  
مطالبة شركة خارجية بتنفيذ  

 املبيعات لصاحلك."  
وألننا نركز (بشكل أساسي) على 

منوذج مبيعات داخلي، فإننا نستطيع 
العمل لصاحل أي شركة يف أي مكان.  

وخيتلف إسناد املبيعات عن إعادة 
ة، يف استخدام البيع بالقيمة املضاف

حيث  – منوذج "املخاطر املشتركة" 
يتطلب منوذج التمويل من العميل  

وجهة البيع استثمارا يف برنامج 
وهذه املخاطر   –املبيعات الفعلية 

"املشتركة" هي اليت جتعل إسناد 
املبيعات ناجحا. وحنن نستطيع 

مساعدة أعمالكم فيما يتعلق مبا  
 يلي .. 

 املفاجئة خدمة املكاملات   ‹
نتمتع بفهم عميق لكيفية جناح 
األعمال وأمهية القيام حبملة  
تسويق هاتفي خمططة، وذلك  

من خالل استخدام املكاملات  
املفاجئة بني الشركات.  

وميكنكم التركيز على وظائف  
العمل األساسية اخلاصة بكم،  

 بينما نقوم حنن بإعداد  
الفرص اليت نتوقع   لقاءات

 حتديد  جناحها، باإلضافة إىل
 النتائج املستهدفة. 

 
الوفاء باملبيعات / خدمات   ‹

  إدارة الطلبات 

نقوم بتقدمي توحيد ملقاييس  
العمليات، كما نوفر التقنيات،  

والتحويل املؤسسي، واملراقبة، وإعداد  
التقارير، من أجل ضمان جناح 

عمليات إدارة الطلبات ذات التصنيف  
 العاملي. 

 خدمات سالسل التوريد  ‹
وير جمموعة من أصول قمنا بتط 

تنفيذ سالسل التوريد القوية، 
ملساعدة عمالئنا على إجياد وتأسيس  

الوسائل اخلاصة م من أجل  
أكيوت  حتقيق األداء املرتفع. وتعمل 

على استكشاف كيفية بناء   بيزنس
الشركات الرائدة يف السوق لسالسل  

التوريد اخلاصة ا، حيث متتاز  
ات، هذه السالسل بثراء املعلوم

واملرونة العالية، كما يتم بناؤها 
 حسب حاجات العمالء. 

  إسناد تقنية املعلومات
ماذا عن زيادة قيمة البنية التحتية لتقنية  

  املعلومات إىل أقصى حد ممكن لديك؟
يزيد تنوع وتعقيد التحديات اليت تواجه  

مديري وأقسام تقنية املعلومات اليوم عنها  
يف أي وقت مضى. وتستلزم احلاجة إىل  
التوجه حنو تقنيات جديدة، املزيد من 

الطلب على املوارد البشرية واملالية اليت  
تزيد أعباؤها بالفعل. وتتمثل الصعوبة يف  

لوسيلة مواجهة هذه التحديات يف اختيار ا
الصحيحة بني العديد من الوسائل  
األخرى اليت يتم عرضها أمامك.  

وبالنسبة إىل عدد كبري من الشركات اليت  
يزيد عددها يوما بعد يوم، فإن اختيار 

 قد أحدث فارقا كبريا. أكيوت بيزنس 

إىل حلول   أكيوت بيزنسوقد تطورت حلول 
وخدمات متتاز بتوجه فريد يهتم بالعمالء،  

ر يف تقدمي حلول تقنية معلومات  حيث تستم
أكيوت  متتاز باإلبداع واملرونة. وحترص 

على االستمرار يف نيل سبق الريادة    بيزنس
يف جمال صناعة تقنية املعلومات اليت متتاز  

بالتطور السريع، حيث عملنا على زيادة  
برامج استشارات ما قبل البيع لضمان اختاذ  

قرارات الشراء بأفضل شكل ممكن وفق  
  أكيوت بيزنسالبدائل املتاحة. كما عملت 

كذلك على زيادة برامج الدعم غري املتوازي،  
لكي تتضمن إدارة العقود، واستبدال 

الكوارث، وخدمات إدارة األنظمة يف املواقع 
 وعن بعد.

ومن أجل تقدمي حلول كاملة، فإننا نقدم  
العديد من اخلدمات التكميلية األخرى، 

 منها ما يلي:  
 لول تقنية املعلومات تكامل ح  ‹
 التسويق على اإلنترنت  ‹
تسجيل العالمات التجارية   ‹

 والترويج والنشر 
 تطوير األسواق  ‹

وملعرفة املزيد حول كيفية احلصول على 
مساعدتنا، الرجاء االتصال بنا، أو إرسال 

رسالة بريد إلكتروين حسب تفاصيل  
االتصال املوضحة أدناه. وحنن على يقني 

دث فارقا كبريا من أن حلولنا سوف حت
 ألعمالكم. 
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 مخصص إلسناد األعمال بشكل  أكيوت بيزنس نقدم خدمات لماذا 
 إلسناد األعمال بشكل يتوافق مع طبيعة مؤسستكم، جتربة عاملية ناجحة.  أكيوت بيزنستعترب خدمات  
  مارسات احلالية وخطط مواجهة الكوارث أفضل امل 
 با والشرق األوسط وإفريقيا وتقارب املنطقة الزمنية مع أور 
 شهادات عامليةCOPC, 6σ ، ITIL، ISO 27001، 

FKA Prince 2، PMP، Microsoft Business 
Intelligence TOGAF 

 7   غات ل 
   إلسناد األعمال   أكيوت بيزنسميل خلدمات ع   32أكثر من

 اهم بشكل يتوافق مع طبيعة مؤسست
   ايل عقود جديدة موقعة يف العام احل   9أكثر من 
   عمالء جدد مت إضافتهم إىل سرية العمل   4أكثر من

 اخلاصة بنا يف العام املايل 

االحتاد الدويل بعضوية    أكيوت بيزنستتشرف  
 ملحتريف إسناد األعمال (آي أي أو يب). 
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 عمالؤنا 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ال ميكن قياس امهية  
خدماتنا إال مع قياس  
مدى رضاء عمالؤنا  

 وأمههم:
 

   السعودية أرامكو 
  معهد اإلدارة العامة 
  وزارة املالية 
  كلية امللك فهد األمنية 
  الشركة السعودية للكهرباء 
 مصرف سامبا 
  مصرف الراجحي 
  مجعية احلاسبات السعودية 
  إتصاالت 
  دار اإلفتاء املصرية 
  اجلامعة املصرية للتعليم

 اإللكتروين 
  آي يب إم 
  وزارة املالية املصرية 
  اإلسالمي بنك أبوظيب 
  شركة عذيب 
  (أمريكا) سيمبيو 
  (فنلندا) تيتوري فيجن 
  (سويسرا) يت دبليو جيتس 
 آي يت إس 
 آفاق اجلودة 
 راميدا 
  جمموعة منصور 
  أيه يت أيه أنيماشن 
  نيسان 
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 (تتمة) عمالؤنا

 
 
 

 

 

 

  

 
  جمموعة ألكان 
  مركز االتصاالت املصرية

 إكسيد 
  أمسنت تبوك 
  املجموعة البافارية للسيارات

 (أملانيا+مصر) 
  سنابل للتمويل 
  املعهد الوطين للتنمية 
  موانئ ديب 
  جملة اإلسالم احلي 
   وزارة االتصاالت املصرية –

 مبادرة حيي 
  املركز التنافسي للتعليم

 اإللكتروين 
  املعهد الدويل للبترول

 (أوغندة) 
  أوراسكوم تيليكوم 
  رواد األعمال املصريون

 إجييربونور 
  إنوفييت 

 
 
 
 
 
 
 

سنسعد بانضمامكم إىل جمموعة 
، الرجاء االتصال  شركاء النجاح

بنا، أو إرسال رسالة بريد 
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  تنا معكم فخر لناشراك

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  صلواااللتزام بالت
يف أي عالقة إسناد أعمال، يعترب 

االتصال هو جوهر العالقة. 
وحنن دف إىل تطوير الشراكة 

بني مؤسستنا ومؤسستكم، وال  
ينبع ذلك من حتقيق النتائج 

ولكنه ينبع كذلك من فقط،  
االتصال املستمر معكم على مدار 

 كافة مراحل الطريق. 
  كفاية التكاليف

حنن نسعى إىل تقدمي الفائدة 
من كل اتصال، وال نسعى إىل 

 جمرد إحصاء كل اتصال. 
عندما ترغب يف توظيف شركة 

استشارات حلول تقنية معلومات، 
أو تسويق هاتفي، أو تطوير 

إىل معرفة أسواق، فإن احلاجة  
التكاليف يكون هلا قيمة كبرية. 

وعندما نقوم بالبدء يف كل محلة 
عرض، فإن معظم عمالئنا   /

يطلبون أرقاما وإحصاءات، حىت 
يتمكنوا من املقارنة السريعة 

لتكلفة كل حل من احللول 
املتوافرة. ويف بعض األوقات، 

يطلب هؤالء العمالء معرفة سعر 
كالً كل مبادرة أو حل من احللول  

على حدة. كما نواجه أسئلة حول  
عدد احللول اليت ندعمها أو 

نقدمها، وكذلك أسئلة حول ما إذا 

كان مبقدورنا ضمان عدد حمدد  
 من النتائج الناجحة. 

وفيما يتعلق بكفاية التكاليف، 
فإننا نعتقد أنه من خالل اإلعداد 

والتخطيط والبناء واألسلوب 
 اخلاص بنا، فإن اجلودة والعمالة

تضمن لنا   فضةخذات التكلفة املن 
خدمات اليت تقدير عمالئنا لل

نقدمها هلم، كما تضمن العائد 
 على االستثمار. 

  القيمة احلقيقية للبيانات
ابدأ بوضع تصور حمدد يف 

خميلتك للنتيجة اليت ترغب يف 
الوصول إليها. وسوف تكتشف 

أنك قد حصلت على فريق ميتاز 
يقدم بالذكاء وسرعة االستجابة؛  

لك ملحوظات ذات جودة عالية 
وقيمة كبرية. كما ميكنك كذلك 
حتديد نوع املعرفة الكمية اليت 
قد حتتاج إليها والطريقة اليت 

سوف يتم من خالهلا تقدمي هذه  
  املعرفة.

  املخصصةاحللول 
من املؤكد أن املقياس الواحد ال  
يتناسب مع كافة الشركات، ومبا 

بيعات أننا حمترفون يف جمال امل
املومسية والتسويق، فإننا ندرك  

متام اإلدراك أن احللول املخصصة 

هي مفتاح النجاح. ويتم معاملة 
كل من عمالئنا واحلمالت 

اخلاصة م كأهداف وأغراض 
فريدة خاصة. وحنن نعمل معكم 

من أجل الوصول إىل حتديد 
واضح للطموحات واألهداف 

اخلاصة بكم، كما نسرب أغوار 
اخلدمات اخلاصة بكم،   املنتجات أو 

وكذلك نقوم بدراسة املشترين 
املحتملني هلذه املنتجات أو 

اخلدمات والدوافع اليت تدفعهم 
 حنو شرائها. 

  التطوير املستمر واجلودة
يعد االستثمار يف األفراد أحد أهم 
 أنواع االستثمار اليت ال غىن عنها. 

وحنن نؤمن بأن العامل الذي 
ة مبيعات حيدث الفارق يف أي محل 

هو العامل املتعلق باألفراد الذين 
يعملون لصاحلك. وهلذا السبب،  

فإننا نستثمر بشكل كبري يف إعداد 
"أفضل فريق" وحتقيق "أفضل 

 جودة" خاصة بنا. 
 

وملعرفة املزيد حول كيفية 
احلصول على مساعدتنا، الرجاء 

االتصال بنا، أو إرسال رسالة بريد 
ال إلكتروين حسب تفاصيل االتص

املوضحة أدناه. وحنن على يقني 
من أن حلولنا سوف حتدث فارقا 

 كبريا ألعمالكم. 
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  صلوالتل
 ياسر عبده 

 مدير تطوير االعمال 
yasser.abdou@acutebusiness.com 

 3793300 100 20+ل:  جوا 
 
  أبوزيد محدأ 

 املدير التنفيذي 
ahmad.abozaid@acutebusiness.com 

 ل:جوا 

5310118 100 20 + 
http://www.acutebusiness.com 

 

 

  أكيوت بيزنسحول 
ا نمهمتوضعنا    أكيوت بيزنس   بعد تأسيس 

أن نكون أفضل مقدم جودة، وأن نكون األوىل  
شريك استشارات، وعمليات إسناد أعمال، 

وتقنية معلومات، مع عدد كبري من 
املؤسسات، والشركات، والصناعات. تعمل 

يف جمال تقدمي اخلدمات بني   أكيوت بيزنس
الشركات وبني الشركات والعمالء، وحتقق 

ج رائعة، وهلا تأثري إقليمي وعاملي يف نتائ
جمال التشغيل. كما إننا نعترب إحدى 

الشركات املفضلة يف جمال استشارات تقنية 
با ومنطقة الشرق واملعلومات يف مصر وأور

األوسط، من قبل العديد من الشركات 
 الرائدة اليت تعمل يف جمال التقنية. 
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