
 المنتدب العضو و التنفيذي الرئيس كلمة
 

  النجاح، في شركائنا و العمالء أعزائنا

 التي نسختكم على حصولكم نشكرلكم

 أستكشافية رحلة خالل تقودكم سوف

 في إسهاماتنا و  خدماتنا على للتعرف

 التجاري و اإلقتصادي النشاط تحسين

 .العالمية و المحلية العمل أسواق في

 هذا يقابل و كذلك، التجارية األنشطة و األسواق و يتغير العالم أن

 و للعلم تحتاج التي الصعوبات و التحديات من الكثير و الكثير

 .معها للتعامل الحكيمة و الثاقبة الرؤية

 الحلول خدمات و لإلستشارات حضرموت بيت شركة جائت لذلك

 التدريب و التقنية و اإلستشارات سوق في النقص لتغطى اإللكترونية

 و المؤسسات أعمال تنشيط و تحسين في لتساهم و المؤسسي

 في بدوره سيساعد ما وهو التجارية العمليات أيضا و الشركات

 .المواطنين و للوطن اإلقتصادية الحالة تحسين

 و بقدراتنا و األفضل يستحق وطننا بأن بثقتنا و باهلل مستعينين

 و اإلقتصاد تعزيز على عزم كلنا و بدئنا اإلستراتيجية شراكتنا

 .التجارية والخدمات العمل فرص تحسين

 نساعد أننا هو منافسينا عن يميزنا ما أن أخيرة كلمة أقول أن وأود

 و أمانا   أكثرها و الطرق بأبسط أهدافهم تحقيق على عمالئنا

 .أقصرها

 ، تقديرنا و حبنا خالص مع

 العامري زغيو بن عصام: المستشار
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 و لإلستشارات حضرموت بيت عن

 اإللكترونية الحلول خدمات
 

 اإللكترونية الحلول خدمات و لإلستشارات حضرموت بيت شركة

 حضرموت بمحافظة المكال مدينة في تأسست يمنية شركة هي

 أساس على المبنية  المهنية لإلستشارات السوقية الحاجة لتغطي

 غيرها و التكنولوجيا و اإلستراتيجية و اإلدارة في األنسانية العلوم

 .المجاالت من

 اإللكترونية الحلول خدمات و لإلستشارات حضرموت بيت شركة

 كافة في المتخصصين المستشارين من نخبة بمساندة تأسيسها تم

 إنعاش على الحكومية و الخاصة  المؤسسات لتساعد العمل مجاالت

 أهداف  تحقيق فرص لتحسين كذلك و.التجارية الحركة و األقتصاد

 تقديم خالل من آمن بأسلوب و تكلفة أقل و أسرع بشكل المؤسسات

 و التخطيط عمليات في الفعالة المساهمة و النصح و اإلرشادات

 بما و المعمولة الخطط مع يتماشي بما التوجيه و للتنفيذ المتابعة

 .المؤسسات هذة في المتبعة العمل ومعايير القيم مع يتوائم

 اإللكترونية الحلول خدمات و لإلستشارات حضرموت بيت شركة

 :هي و الخدمات من أنواع أربعة تقدم

 :  اإلستشارية الخدمات.   1

 ثم من و الخطط و اإلرشادات و النصائح و اإلرشادات هي و

 و  التقديمية العروض و التقارير عبر لعمالئنا نقدمها التي المتابعات

 بعض في يتم كما( اإلستشارة طبيعة حسب كال  ) اإلحصائيات

 لتسهيل الفنادق في العمالء مع العمل ورش بعض تنفيذ األحيان

 .القرارات ألتخاذ و التواصل آليات

 األعمال مجاالت أغلب تغطي و متنوعة اإلستشارية خدماتنا 

 اإلقتصادية الجدوى لدراسات باإلضافة الحكومية و التجارية

 .المتنوعة

 : التدريب خدمات.   2

 مستواهم، في من و مدرائها و المؤسسات لقيادات تقدم الخدمة هذة

 اإلستشارية للحلول المكمل الجانب تعتبر و الفرق، لقيادات باإلضافة

 أقدر سيكون جيد بشكل المدرب العمل فريق بأن نؤمن أننا حيث

 الغير الفريق من أفضل بشكل المصاعب تحدي و المهام تنفيذ على

 .مدرب

 : اإللكترونية الحلول خدمات.   3

 و اإلستشارية للحلول المكمل الجانب اإللكترونية الخدمات تعتبر

 في التكنولوجيا و التقنية دور نتجاهل أن يمكننا ال أننا حيث التدريبية

 و المؤسسات، على الوقت و المال توفير و تسهيلها و األعمال خدمة

 ال التي و العمالء حاجة مع تتناسب التي التقنية الحلول نقدم لذلك

 .المباشرة اإلستشارات أو التدريب يقدمها

  ينخارجي بمستشارين االستعانة خدمات.   4

 تزيل أن تريد التي و للمؤسسات التكميلي الجانب توفر الخدمة هذة

 تقديم حضرموت بيت يتولى بحيث المختصين توظيف عناء عنها

 ذلك و العميل يحتاجها التي المجاالت ذات في خبرائه عبر الخدمة

 .العمالء مع بالتنسيق تجديده يتم سنوي خدمة بعقد

 :التالية لألقسام خارجية بمصادر األستعانة خدمات تنقسم

 المشاريع إدارة خدمة .1

 المعلومات تكنولوجيا خدمات .2

 المالي التدقيق خدمات .3

 اإلستثمار خدمات .4

 الثروات إدارة خدمات .5

 القانونية الخدمات .6

 



 خدماتنا في سطور
 

يقدم بيت حضرموت لإلستشارات و حلول الخدمات اإللكترونية 

 الخدمات التالية:

 في الجانب اإلستشاري

 القوانين و للوائح األمتثال على اإلداري التدقيق خدمة 

 المؤسسات على المالي التدقيق خدمة 

 الخلل مكامن تحديد و المؤسسة وضع تقييم خدمة 

 إستراتيجية إستشارات 

 إدارية إستشارات 

 إقتصادية إستشارات 

 المختلفة بأنواعها المشاريع إدارة إستشارات 

 المعلومات تكنولوجيا إستشارات 

 المؤسسي األداء تحسين إستشارات 

 المؤسسات تأسيس إستشارات 

 األموال إدارة إستشارات 

 القرارات دعم إستشارات 

 تسويقية إستشارات 

 تفاصيله و التنظيمي الهيكل إعداد 

 المعلومات لتكنولوجيا واإلجراءات السياسات دليل إعداد 

 منتجاتنا اإلستشارية المساندة 
 اإلدارية للشئون واإلجراءات السياسات دليل 

 المالية للشئون واإلجراءات السياسات دليل 

 المشاريع إلدارة واإلجراءات السياسات دليل 

 للمشتريات واإلجراءات السياسات دليل 

 العامة العالقات لشئون واإلجراءات السياسات دليل 

 للصيانة واإلجراءات السياسات دليل 

 و المخازن لشئون واإلجراءات السياسات دليل 

 المستودعات

 اإلستثمار لشؤون واإلجراءات السياسات دليل 

 القانونية للشئون واإلجراءات السياسات دليل 

 المناقصات لشئون واإلجراءات السياسات دليل 

 التسويق لشئون واإلجراءات السياسات دليل 

 و اإلستراتيجي للتخطيط واإلجراءات السياسات دليل 

 متابعته

 متابعته و التشغيلي للتخطيط واإلجراءات السياسات دليل 

 المتابعات و لالجتماعات واإلجراءات السياسات دليل 

  التقنيةمنتجاتنا 
 البشرية الموارد نظام 

 واألجور الرواتب نظام 

 العام األستاذ دفتر نظام 

 الدفع/  الشراء نظام 

 األيراد/  المبيعات نظام 

 المستودعات نظام 

 العمل سير إدارة نظام 

 المشاريع إدارة نظام 

 اإللكترونية الوثائق نظام 

 العمالء إدارة نظام 

 األمنية المراقبة نظم 

  خدماتنا التدريبية

 
 اإلستراتيجي التخطيط 

 اإلستراتيجية اإلدارة 

 األعمال هندسة 

 المؤسسات هندسة 

 المشاريع إدارة 

 الحوكمة إدارة – COBIT 

 المؤسسات إدارة 

 المجموعات و الفرق قيادة 

 نا عن األخرين؟يميز الذي ما
 

  نفتخر في بيت حضرموت بأننا تأسسنا في ظروف

قيادات العمل اإلستشاري و إيجابية جدا و بدعم كبير من 

المهنيين الذين يقدمون خدمات اإلستشارات و الحلول 

اإللكترونية على مستوى العالم و لكال القطاعين الحكومي 

و الخاص و لهم إنجازات عديدة و متميزة في هذة 

و حصلوا على أعلى الدرجات العلمية من كبرى اإلعمال 

ت إعتماد في الجامعات في العالم و كذلك لديهم شهادا

 مجاالت تخصصهم.

  كما أننا نعتز بكوننا الشركة األولى و على مستوى

الجمهورية التي تقدم الخدمات وفقا للمعايير األمريكية و 

األوروبية و بأسلوب يتماشى مع ثقافتنا النابعة من إرثنا 

 الديني و الحضاري.

  باإلضافة لما سبق ، يقوم بيت حضرموت بإجراء

سسية من الداخل للخارج و ليس العكس التغييرات المؤ

كما هو حاصل في كل الشركات و المؤسسات الحكومية 

و ذلك لتعزيز العمل الداخلي للعمالء و تقوية و تثبيت 

العمالء و من ثم تأهيل و مساعدة العمالء للدخول في 

األسواق و المنافسة بشكل قوي و فعال و مخطط له 

 لتحقيق النجاح.

 

 لإلتصال بنا:
 

 info@HadramoutHouse.com بالبريد اإللكتروني على
 930  360  (05)  967+ )المكال(الفرع الرئيسي 

 صنعاء وكيلنا بمحافظة 
+967  (01)  473 287 

+967  (77)  434  5144 

الواتس أب و رقم الخدمة 
 المجاني

+965  (99)  360  64 

 عنواننا
فوة مساكن المتضررين ، عمارة 

 المكال ، اليمن، الدور الرابعالعمقي ، 

 


