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ــة انتقلـــت  ــزات عمالقـ ــري بقفـ ــا البشـ ــز تاريخنـ تمّيـ
بنـــا مـــن عصـــر إلـــى عصـــر، وال شـــّك أن االبتـــكارات 
الجريئـــة وحدهـــا هـــي التـــي غّيـــرت الطريقـــة التـــي 

نعيـــش بهـــا، وجعلتهـــا أكثـــر ذكاء ورفاهيـــة.
آلـــة  طـــّور  حينمـــا  الفـــزاري  بـــال  فـــي  دار  هـــل 
اإلســـطرالب منـــذ ألـــف عـــام، وحـــّدد بهـــا مواقـــع 
الشـــمس والقمـــر وحركـــة الكواكـــب، فعرفنـــا بهـــا 
التوقيـــت وخطـــوط الطـــول والعـــرض؛ أّن اكتشـــافه 
 GPS المواقـــع"  تحديـــد  "نظـــام  نـــواة  أصبـــح 

بخطوتـــه. قـــام  لكنـــه  بالطبـــع ال..  اليـــوم...!؟ 

الخطوة
التي صنعت الفرق
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في عام 1988 قمنا بخطوتنا األولى.. 
كأول  الحـــج"  "تصاريـــح  عـــن  االســـتعالم  خدمـــة  أطلقنـــا 
خدمـــة إلكترونيـــة علـــى مســـتوى مملكتنـــا، ثـــم توالـــت 

اإلنجـــازات. تلـــو  اإلنجـــازات 

كثيـــرة هـــي الحلـــول والخدمـــات التـــي كّنـــا فـــي 
»ِعلـــم« أول مـــن اســـتحدثها فـــي مملكتنـــا:

فخدمـــة "يقيـــن" للتوّثـــق اآلنـــي هـــي أول خدمـــة إلكترونيـــة 
ثـــم  2004م،  عـــام  فـــي  وتـــم إطالقهـــا  المملكـــة،  فـــي 
جـــاءت خدمـــة "مقيـــم" كأول خدمـــة تفاعليـــة متكاملـــة 
أول  بتشـــغيل  قمنـــا  2010م  عـــام  وفـــي  2007م،  فـــي 
"مركـــز نموذجـــي" للخدمـــات الحكوميـــة، ونفذنـــا خدمـــة 
عـــام  فـــي  األحقيـــة  لتأكيـــد  محـــّرك  كأول  "اســـتحقاق" 

ـــا أول شـــركة ُيســـند لهـــا  2011م، فـــي عـــام 2017م أصبحن
أعمـــال تفتيشـــية تابعـــة للقطـــاع العـــام مـــن خـــالل خدمـــة 

إجـــادة للتفتيـــش اإللكترونـــي.

تتابعـــت  ثـــم  األولـــى،  الخطـــوة  »ِعلـــم«  فـــي  خطونـــا 
ــت  ــى أصبحـ ــيدة، حتـ ــا الرشـ ــن حكومتنـ ــم مـ ــات بدعـ النجاحـ
الخدمـــات الحكوميـــة الرقميـــة لمســـة علـــى تطبيـــق فـــي 

الجـــوال، تســـتخدمها أينمـــا كنـــت، ومتـــى مـــا شـــئت.

لقد تّغير مفهوم حياتنا..
ابتكار فابتكار فابتكار.. هذه فلسفتنا..

»ِعلم«.. نبتكر لحياة أرقى
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نظرة عامة

ُتعـــد شـــركة »ِعلـــم« مـــن أكبـــر الشـــركات القياديـــة فـــي مجـــال البيانـــات 
الضخمـــة والحلـــول الرقميـــة المتكاملـــة، وخاصـــة فـــي مجـــال التحـــول 

إلـــى الحكومـــات الرقميـــة.
ففـــي عـــام 1986م نشـــأت »ِعلـــم« كشـــركة أبحـــاث ســـعودية تهتـــم 
بتوطيـــن التقنيـــة، وكانـــت بدايـــة أعمالهـــا اإللكترونيـــة اآلمنـــة فـــي 
عـــام 2002م، ثـــم تحولـــت لشـــركة مســـاهمة مملوكـــة لصنـــدوق 
الشـــركة  وأطلقـــت  2007م،  عـــام  فـــي  العامـــة  االســـتثمارات 
2009م،  عـــام  فـــي  التقنيـــة  جوهـــر  خـــارج  للتوســـع  اســـتراتيجيتها 

وبدأنـــا فـــي التوســـع عالمًيـــا عـــام 2016م.
 

 كمـــا يـــرأس الفريـــق اإلداري للشـــركة ســـعادة الدكتـــور عبدالرحمـــن 
 ابـــن ســـعد الجضعـــي )رئيســـا تنفيذيـــا(، ويقـــع مركزنـــا الرئيســـي فـــي 

مدينة الرياض.

تحـــت مظلـــة »ِعلـــم« أنشـــأنا شـــركة باســـم “إمـــداد الخبـــرات” تهـــدف 
لتوفيـــر الكفـــاءات البشـــرية المؤهلـــة الســـتكمال مشـــاريع »ِعلـــم«، ثـــم 
ـــة للمنشـــآت  ـــر المـــوارد البشـــرية المؤهل توســـعت حتـــى أصبحـــت توّف

فـــي القطاعيـــن العـــام والخـــاص، وفـــق أفضـــل المعاييـــر العالميـــة.

وصـــل عـــدد موظفـــي الشـــركة أكثـــر مـــن 3,000 موظـــف وموظفـــة، 
ونجاحاتهـــا،  الشـــركة  إنجـــازات  تحقيـــق  فـــي  األثـــر  أكبـــر  لهـــم  كان 

وانطالقهـــا نحـــو العالميـــة.

تتلّخـــص رؤيتنـــا بـــأن نكـــون المنصـــة الرقميـــة المفضلـــة التـــي توفـــر 
تجربـــة متكاملـــة إلســـعاد العميـــل، وترتكـــز جميـــع أعمالنـــا علـــى قيمنـــا 
التـــي أثبتـــت فعاليتهـــا خـــالل مســـيرة نجاحنـــا وهـــي: الثقـــة، وإســـعاد 

العميـــل، واإلبـــداع، والمرونـــة، والجـــدارة.
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بيئتنا االبتكارية

تخبرنـــا الدراســـات بـــأن أكبـــر 500 شـــركة عالميـــة قبـــل 40 عامـــا كانـــت 
ـــل 80% مـــن إجمالـــي األصـــول، أمـــا اليـــوم فقـــد  أصولهـــا المرئيـــة تمّث
أصبحـــت األصـــول غيـــر المرئيـــة كاألبحـــاث والدراســـات واالختراعـــات 
تمثـــل أكثـــر مـــن 80% مـــن إجمالـــي األصـــول فـــي قائمـــة الشـــركات   

الــــ 500 األولـــى عالميـــا.

إن بعـــض الشـــركات الرقميـــة دخلـــت التاريـــخ بتخطـــي قيمتهـــا لحاجـــز 
التريليـــون دوالر كأعلـــى قيمـــة لشـــركة فـــي التاريـــخ البشـــري، فهـــل 
ـــة )األبحـــاث والدراســـات  ـــر المرئي ـــات واألصـــول غي  أصبحـــت البيان

 واالختراعـــات( أعلـــى قيمـــة مـــن البتـــرول؟! نعـــم وبـــال شـــك..
أحـــدث  وفـــق  اســـتراتيجياتنا  تطويـــر  علـــى  »ِعلمــــ«  فـــي  عملنـــا 
سياســـات وتجـــارب االبتـــكار العالميـــة، ألننـــا علـــى يقيـــن بـــأن التغييـــر 
يبـــدأ مـــن داخـــل الشـــركة وينعكـــس إلـــى خارجهـــا، وبنينـــا ثقافتنـــا 
 الرقميـــة علـــى مـــا يجعـــل العميـــل محـــور اهتمامنـــا، ونجـــاح المهمـــة 

غاية أدائنا.

نؤمـــن فـــي »ِعلمــــ« بـــأن الـــكل مبـــدع ولديـــه القـــدرة علـــى الظهـــور 
ــدة. ــكارات جديـ ــكار وابتـ بأفـ

1. إدارة االبتكار 

تعمـــل علـــى بنـــاء بيئـــة إبداعيـــة تســـاهم فـــي إيجـــاد منتجـــات وخدمـــات 
مبتكـــرة وحلـــول إبداعيـــة للتحديـــات.

2. إدارة األبحاث  

ــة فـــي  ــة المتقدمـ نســـعى فـــي »ِعلـــم« إلـــى الوصـــول إلـــى المعرفـ
التقنيـــات الناشـــئة/المتطورة وحـــل مشـــكالت حاضرنـــا واستشـــراف 
ــات  ــي اللبنـ ــوم هـ ــات اليـ ــع. ألن تقنيـ ــع األوسـ ــدة المجتمـ ــا لفائـ غدنـ

رقمنة روحها االبتكار

إذا كان تكامل قطاعاتنا وتناغمها هو الجسد الذي يحقق إنجازاتها، فإن االبتكار هو روح هذه اإلنجازات بال شك.. 
ويتكون قطاع االبتكار من ثالث إدارات: 
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للتعلـــم  جاهديـــن  نســـعى  فنحـــن  المســـتقبل؛  لعالـــم  األساســـية 
وتحقيـــق الوعـــود بالخبـــرات القيمـــة مـــن خـــالل حلـــول معتمـــدة علـــى 
البيانـــات وتهتـــم بالمســـتخدم، كمـــا نـــدرس ونتوقـــع الطـــرق التـــي 
ســـيتعامل بهـــا النـــاس مـــع التقنيـــات التـــي ال تـــزال قيـــد اإلعـــداد 
ـــا، وفهـــم أنمـــاط  ونعمـــل علـــى معرفـــة اتجاهـــات صناعـــة التكنولوجي
المعوقـــات وكيفيـــة التعاطـــي معهـــا، مـــع اعتمـــاد التقنيـــات العالميـــة 
لتســـريع نمونـــا فـــي »ِعلـــم« حالًيـــا، وتأميـــن أعمالنـــا غـــًدا، ومـــن أبـــرز 

اهتماماتنـــا التقنّيـــة:

)AI( الذكاء االصطناعي

يتـــم مـــن خاللـــه تحليـــل البيانـــات الضخمـــة وإدارة المخالفـــات المروريـــة 
وإدارة الحشـــود وتقنيـــة معالجـــة اللغـــات الطبيعيـــة. 

)Blockchain( سالسل الكتل

نســـتفيد مـــن تقنيـــة قواعـــد بيانـــات سالســـل الكتـــل لتخزيـــن البيانـــات 
الرقميـــة،  الهويـــة  اآلتيـــة:  المجـــاالت  فـــي  آمنـــة  بصـــورة  وإدارتهـــا 
التاريـــخ  وتوثيـــق  الملكيـــة،  ونقـــل  الطبيـــة،  الصحـــة  وســـجالت 

واألكاديمـــي. الوظيفـــي 

)IoT( إنترنت األشياء

ـــة الصحيـــة عـــن بعـــد، ومكافحـــة   نوّظـــف إنترنـــت األشـــياء فـــي الرعاي
سوســـة النخيـــل الحمـــراء، وعمليـــات التفتيـــش الميدانـــي وتقنيـــات 

المستشـــعرات.

تم تحويل أكثر من 
70 فكرة إلى 
 منتجات 
تجارية ناجحة
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3. رأس المال الجريء

نقـــوم بدعـــم رواد األعمـــال فـــي توســـيع ابتكاراتهـــم مـــن خـــالل برامـــج 
واألدوات  اإلرشـــادات  مـــع  جنـــب  إلـــى  جنبـــا  متنوعـــة،  اســـتثمارية 

الضروريـــة لتطويـــر مهـــارات رواد األعمـــال وشـــركاتهم.
المســـتقبل ونجعلـــه واقعـــا.. فإننـــا نســـتثمر فـــي  إيقـــاع  ولنســـّرع 
لتحقيـــق  جنـــب  إلـــى  جنبـــا  معهـــم  ونعمـــل  الرياديـــة  الشـــركات 

الســـوق. فـــي  نجاحهـــم  فـــرص  وزيـــادة  طموحاتهـــم 
وقمنـــا فـــي االســـتثمار بعـــدة شـــركات منهـــا: يونيفونـــك، ســـيارة، 

بيـــزات، زد.

شركة يونيفونك: تختص في مجال التواصل السحابي، وتعمل 
على اعتماد التقنيات الحديثة لتطوير اتصاالت قوية عبر واجهة 

برمجية آمنة لضمان قنوات تواصل موثوقة بين الشركات 
والعمالء.

شـــركة ســـيارة: موقـــع إلكترونـــي يوفـــر أحـــدث عـــروض األســـعار 
تســـهيل  مـــع  يوميـــا،  محدثـــة  والجديـــدة،  المســـتعملة  للســـيارات 
إيصـــال  يمكـــن  كمـــا  وســـيط،  بـــدون  العالقـــة  بأصحـــاب  التواصـــل 
الســـيارة إلـــى المـــكان الـــذي يختـــاره العميـــل كأي ســـلعة يشـــتريها مـــن 
أي موقـــع إلكترونـــي، ويتـــم جميـــع ذلـــك إلكترونيـــا دون حاجـــة لزيـــارة 

أي جهـــة مـــن الجهـــات.

ــى  ــول إلـ ــن الدخـ ــة مـ ــاع التجزئـ ــن قطـ ــى تمكيـ ــدف إلـ ــركة زد: تهـ شـ
عالـــم التجزئـــة اإللكترونيـــة بطريقـــة ســـهلة واحترافيـــة، مـــن خـــالل 
نمـــاذج جاهـــزة مرتبطـــة بجميـــع األنظمـــة الالزمـــة مـــن دفـــع وتوصيـــل 

ودعـــم فنـــي وغيـــره

شـــركة بيـــزات: شـــركة تكنولوجيـــة توفـــر خدمـــات التأميـــن الصحـــي 
ــرة. ــال التجاريـــة الصغيـ ــرية لألعمـ ــوارد البشـ وبرامـــج خدمـــات المـ



 هـنـاك 
                            طــريقتـان لـلتعـامـل مع المستقبل  

إمـــا أن ننتظـــره فيأتينـــا، وإمـــا أن نذهـــب إليـــه بابتكاراتنـــا، وطريقتنـــا 
وإبداعاتنـــا. بإرادتنـــا  يكـــون  ألنـــه  المســـتقبل؛  إلـــى  نذهـــب  أن 
القطاعـــات،  متناغمـــة  الحلـــول  متكاملـــة  شـــركة  ِعلـــم  فـــي  نحـــن 
التقنيـــات،  أعلـــى  وفـــق  الحلـــول  ونبتكـــر  الفـــرص   نـــدرس 
تجربـــة متكاملـــة  المســـاندة لعمالئنـــا لنضمـــن  الخدمـــات  ونقـــدم 

للمســـتخدمين.

واســـتراتيجية  حيـــاة،  أســـلوب  أنـــه  علـــى  االبتـــكار  مارســـنا  لقـــد 
يومـــي. بشـــكل  وأهدافنـــا  مهامنـــا  جميـــع  فـــي  تدخـــل   رئيســـية 

عبـــارة واحـــدة تِصـــُف طموحنـــا فـــي الوصـــول إلـــى مـــا وراء حـــدود 
الممكـــن;

إنها.. شغف االبتكار.

9





علـــى  »ِعلـــم«  حافظـــت  مضـــت،  عقـــود  ثالثـــة 
نجاحاتهـــا المتواليـــة فـــي تقديـــم حلـــول رقميـــة 
رائـــدة ســـاهمت فـــي التحـــول إلـــى االقتصاديـــات 

الذكيـــة.

30 عاما
من النجاح
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إيقاع التغيير
واكبنـــا فـــي »ِعلـــم« اإليقـــاع العالمـــي المتســـارع بتقديـــم 
العميقـــة  رؤيتنـــا  مـــن  نابعـــة  متكاملـــة  رقميـــة  حلـــول 
ــا  ــا والعالـــم، ملتزميـــن دائمـ ــاه مجتمعاتنـ لمســـؤوليتنا اتجـ

بتطبيـــق أعلـــى المعاييـــر والخبـــرات المعتمـــدة عالميـــًا.
عمالءنـــا  بـــأن  اعتقادنـــا  نجاحنـــا  أســـباب  أهـــم  مـــن  وإن 
للدراســـات  ثمـــرة  تأتـــي  متكاملـــة  حلـــوال  يســـتحقون 
االحترافيـــة والخبـــرة العميقـــة، ممـــا جعلنـــا نحقـــق تجربـــة 

عميـــل. لـــكل  رائعـــة  مســـتخدم 

 إننا ومنذ أكثر من
 30 عاما.. نرى التغيير 

فرصة رائعة؛ فلطالما فتح 
أسواقا جديدة وأطلق 

شرارة اإلبداع التي أثمرت 
ابتكارات عالمية..
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النشأة والتطّور

1986
أبحاث التقنية

"شركة العلم لألبحاث والتطوير" 

شـــركة أبحـــاث تهتـــم بنقـــل التقنيـــة مـــن كافـــة أنحـــاء العالـــم 
ــا. وتوطينهـ

المنتجات اإللكترونية

"شركة الِعلم ألمن المعلومات"

تقديـــم خدمـــات إلكترونيـــة وكل مـــا يتعّلـــق بأمـــن المعلومـــات، 
ووســـعنا نطـــاق الخدمـــات لتقديمهـــا إلـــى الحكومة.

2002

+ الحلول المتخصصة

"شركة »ِعلمـ«"

توســـعنا فـــي نشـــاطنا التجـــاري إلـــى تقديـــم االستشـــارات 
والتدريـــب. واإلســـناد  المعلومـــات  تكنولوجيـــا  وخدمـــات 

2011
+ المنّصات الرقمية

انطلقنا من األتمتة إلى الرقمنة

األساســـية  ركيزتهـــا  االبتـــكار  تعتمـــد  اســـتراتيجية  عبـــر 
تجربـــة  تقـــدم  التـــي  األولـــى  الرقميـــة  المنصـــة   لنكـــون 

عميل متكاملة، وبدأنا في التوسع دوليًا.

2018
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»ِعلمـ« شركة حلول رقمية 
متكاملة..

ــا الرقميـــة الجاهـــزة والمخصصـــة  نقـــدم مجموعـــة كبيـــرة مـــن حلولنـ
فـــي العديـــد مـــن المجـــاالت، مـــن خـــالل نمـــاذج عمـــل متنوعـــة ومرنـــة 

ـــا. ـــة كل عميـــل مـــن عمالئن تتناســـب ورغب
 ونقصـــد بالحلـــول الجاهـــزة، منتجاتنـــا التـــي تخـــدم شـــريحة عريضـــة مـــن
 العمـــالء، ويمكـــن لهـــم أن يشـــتركوا فيهـــا مـــن خـــالل باقـــات متنوعـــة 

تناسب كل عميل واحتياجه.
ـــا المخصصـــة، المشـــاريع التـــي نقـــوم بتقديمهـــا  كمـــا نقصـــد بحلولن
رغباتهـــم  يحقـــق  بمـــا  بهـــم  الخاصـــة  احتياجاتهـــم  وفـــق  لعمالئنـــا 

ويحقـــق طموحاتهـــم.
ونتمّيـــز فـــي ِعلـــم بمجموعـــة جوهريـــة مـــن المواهـــب والمهـــارات، 
كمـــا نعمـــل دومـــا علـــى االنتبـــاه للفـــرص الكبيـــرة التـــي تلـــوح فـــي 
األفـــق، ونرتكـــز فـــي ذلـــك علـــى ركيزتيـــن أساســـيتين: موظفونـــا 

الرائعـــون وأفكارنـــا المبتكـــرة.
إن العالـــم اليـــوم يحكـــم علـــى األداء مـــن واقـــع النتائـــج، لـــذا فإننـــا 
نبتكـــر الحلـــول األكثـــر مـــن رائعـــة؛ لتكـــون ِعلـــم هـــي معيـــار النجـــاح.

بين الرائع
واألروع 
هذا مدار 
ابتكاراتنا

 منتجات 
جاهزة

 حلول 
مخّصصة
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نماذج أعمال متنّوعة

إن نمـــوذج العمـــل فـــي أبســـط تعاريفـــه هـــو كيـــف تقـــّدم قيمـــة 
عاليـــة لعمالئـــك بتكلفـــة مناســـبة.

ـــا مـــع االحترافيـــة فـــي ابتـــكار الحلـــول والخدمـــات،  لذلـــك فقـــد جمعن
مرونـــة عاليـــة فـــي طريقـــة تعاملنـــا مـــع عمالئنـــا وأســـاليب التعامـــل 
ـــة متنوعـــة تتناســـب  معهـــم، وذلـــك مـــن خـــالل نمـــاذج عمـــل احترافي
ومتطلباتهـــم، ممـــا أتـــاح ألصحـــاب المشـــاريع تجربـــة، واختبـــار، طـــرق 
نموذجيـــة مختلفـــة لطريقـــة هيكلـــة تكاليفهـــم وتدفقـــات عائداتهـــم.
تمّكـــن هـــذه النمـــاذج عمالَءنـــا مـــن القـــدرة علـــى إجـــراء تغييـــرات 
افتراضيـــة وســـريعة علـــى نمـــوذج نشـــاطهم التجـــاري الـــذي يرغبـــون 
بـــه، واالّطـــالع فـــوًرا علـــى كيفيـــة تأثيـــر التغييـــر علـــى أعمالهـــم حالًيـــا 

ــتقبل. ــي المسـ وفـ

من نماذج العمل في الشركة

نماذج عمل 
احترافية.. 
متنوعة 
ومرنة

المشاركة مع القطاع العام

المشاركة في التكلفة

اشتراكات في باقات جاهزة

تطوير حلول متكاملة

تطوير حلول جزئية

تنفيذ حلول متكاملة
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نفتخـــر فـــي »ِعلـــم« بأننـــا نتحمـــل مســـؤولية تجربـــة 
عميلنـــا مـــن بدايتهـــا إلـــى نهايتهـــا، ألننـــا شـــركة 

ــات. ــة القطاعـ ــول ومتناغمـ ــة الحلـ متكاملـ
ــر  ــرص، ونبتكـ ــدرس الفـ ــات، ونـ ــوار التحديـ ــبر أغـ نسـ
الحلـــول وننفذهـــا، ونقـــّدم الخدمـــات المســـاندة 

ــا. ــتمرارية نجاحهـ ــن اسـ ــا، ونضمـ لهـ

تكامل
وتناغم
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أصبحنا الشريك المفضل لعمالئنا..
التشـــخيص  علـــى  بقدرتنـــا  »ِعلـــم«  فـــي  نمتـــاز 
ــل  ــكار الحـ ــتها وابتـ ــّم دراسـ ــن ثـ ــكلة، ومـ ــي للمشـ االحترافـ
تقنيـــا  الحلـــول  تنفيـــذ هـــذه  إمكانيـــة  مـــع  لهـــا،   األمثـــل 
وإســـناًدا بحســـب احتياجـــات عمالئنـــا، وذلـــك مـــن خـــالل 

تكامـــل وتناغـــم قطاعـــات شـــركتنا، ســـواء علـــى صعيـــد 
االستشـــارات أو التقنيـــة المتكاملـــة أو التدريـــب المتخصـــص 

أو اإلســـناد الرقمـــي.
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»ِعلم« ليست شركة حلول 
تقنية فقط!

إننـــا شـــركة كبـــرى متنّوعـــة النشـــاطات، متوّحـــدة التخصـــص، يـــكاد كل 
نشـــاط منهـــا أن يكـــون شـــركة مســـتقّلة.

ولكـــن.. ليســـت هـــذه معادلتنـــا الصعبـــة، فالعالـــم ملـــيء بالشـــركات 
الكبـــرى.

إن معادلتنـــا الصعبـــة هـــي قدرتنـــا علـــى تنفيـــذ أعمالنـــا المتنوعـــة 
بـــكل تكامـــل وتناغـــم بيـــن هـــذه القطاعـــات الكبـــرى ووفـــق 
أعلـــى المعاييـــر العالميـــة، ضمـــن بيئـــة ابتكاريـــة متكاملـــة، بمـــا 

يحقـــق تجربـــة عميـــل احترافيـــة.
ولتحقيـــق هـــذه المعادلـــة قمنـــا بتقســـيم قطاعـــات األعمـــال حســـب 
ـــزة )المجـــال الصحـــي والصناعـــي والخدمـــات األمنيـــة  تخصصـــات مرّك

وغيرهـــا( لضمـــان مســـتوى االحترافيـــة للخدمـــة المقدمـــة.
 فعبـــر االستشـــارات نقـــوم بدراســـة الفرصـــة أو المشـــكلة ووضـــع 

أفضـــل الحلـــول االستشـــارية لهـــا بمـــا يتناســـب وســـوق العمـــل.
الحلـــول  هـــذه  ننّفـــذ  المتخصصـــة  الرقميـــة  الحلـــول  خـــالل  ومـــن 

التقنيـــة. لـــه  التقنيـــة وفـــق أعلـــى مـــا وصلـــت 
ـــا نقـــوم بذلـــك وفـــق  ـــا لخدمـــات التشـــغيل؛ فإنن ـــد حاجـــة عمالئن وعن

مفهـــوم أن المراجـــع ضيـــف وليـــس مراجـــع.

نحن من الشركات 
القليلة التي تجمع 

 الحلول تحت 
مظلة واحدة 

)استشارات وتقنية 
وإسناد وتدريب( 
وبإمكاننا تحمل 

المسؤولية الكاملة 
عن تجربة العميل..
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إننا شركة رقمية كبرى 
متنّوعـــة النشـــاطــات، 
كل نشــاط منها يمكن 
شـــــــــركـــــة  يكــــون  أن 
مســـتقـّلـة، تــتـكــامــل 
فـي حلولهـا وتتنـاغم 

بين قطاعاتها..

معادلتنا الصعبة
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تكامل في 
الحلول..

تنّوع في 
التخصصات

تناغم بين 
القطاعات..

عـــن3,000 موظـــف  يزيـــد عددهـــم  الذيـــن  إن جميـــع قطاعاتنـــا  - وموظفينـــا 
ــل  ــع مراحـ ــر فـــي جميـ ــزم بأعلـــى المعاييـ ــا تلتـ ــم يجعلهـ ــا بتناغـ ــا بينهـ ــل فيمـ - تعمـ
العمـــل، ابتـــداء مـــن الدراســـات المتخصصـــة مـــرورا بتنفيـــذ هـــذه الحلـــول وانتهـــاء 

بالتشـــغيل نيابـــة عـــن عمالئنـــا وتدريـــب قدراتهـــم البشـــرية.

نقـــوم بدراســـة الفرصـــة أو المشـــكلة )حســـب الحاجـــة( ووضـــع أفضـــل الحلـــول 
االستشـــارية لهـــا بمـــا يتناســـب وســـوق العمـــل )االستشـــارات وقطاعـــات األعمـــال(، 
ثـــم ننّفـــذ هـــذه الحلـــول التقنيـــة وفـــق أعلـــى مـــا وصلـــت لـــه التقنيـــة )الحلـــول 
ــا  ــا نقـــوم بذلـــك أيضـ ــا للتشـــغيل فإننـ الرقميـــة المتخصصـــة(، وعنـــد حاجـــة عمالئنـ

بمفهـــوم أن المراجـــع ضيـــف.

عنـــد التعامـــل مـــع أي عميـــل يتوجـــه لـــه فريقنـــا المتخصـــص فـــي مجالـــه مـــن خـــالل 
ــدل –  ــن – العـ ــل – األمـ ــة – العمـ ــات )الصحـ ــذه التخصصـ ــي هـ ــة فـ ــا الطويلـ خبرتنـ
النقـــل - الحـــج والعمـــرة – الماليـــة – الصناعـــة - العقـــار – األمانـــات - الدفـــاع - 

الطاقـــة وغيرهـــا.( فنفهمـــه أفضـــل فهـــم، ونختصـــر الوقـــت والجهـــد.

ـــا الجاهـــزة والتـــي تطـــورت مـــن بعـــض الحلـــول المخصصـــة  ـــا المتخصصـــة، وحلولن فيمـــا يلـــي نوجـــز التعريـــف بحلولن
ـــرة مـــن العمـــالء. حتـــى أصبحـــت منتجـــا جاهـــزا يخـــدم شـــريحة كبي
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االستشارات 

ـــد هـــو عنصـــر النجـــاح األول ألي مشـــروع، واالســـتفادة  اإلعـــداد الجّي
ــد  ــان والجهـ ــر الزمـ ــة يختصـ ــة الناجحـ ــة والمحليـ ــارب العالميـ ــن التجـ مـ
والتكلفـــة، وتعتبـــر الخدمـــات االستشـــارية فـــي »ِعلـــم« هـــي مفتـــاح 
كل المشـــاريع والقاعـــدة األولـــى التـــي تقـــوم عليهـــا، حيـــث أنـــه ال 

يخلـــو أي مشـــروع مـــن خدماتنـــا االستشـــارية.

ــن  ــة مـ ــر إدارة متكاملـ ــارية عبـ ــا االستشـ ــم« خدماتنـ ــي »ِعلـ ــدم فـ نقـ
خـــالل طاقـــم استشـــاري ذا خبـــرة طويلـــة فـــي العديـــد مـــن المجـــاالت 

التقنيـــة واإلداريـــة والتشـــغيلية.

ـــا فـــي هـــذا المجـــال لفهـــم طبيعـــة المشـــكلة  ـــم مـــن خـــالل عملن نهت
القائمـــة فـــي المنشـــأة واكتشـــاف أبعادهـــا، ودراســـة مراحـــل العمـــل 
التحديـــات  واســـتيعاب  وعيوبهـــا،  بمزاياهـــا  حالًيـــا  المســـتخدمة 
المســـتقبلية، وتحديـــد العقبـــات التـــي قـــد تعرقـــل تطبيـــق أســـاليب 
العمـــل الجديـــدة، وذلـــك بغـــرض رســـم رؤيـــة واضحـــة لخطـــة العمـــل 

ــا. ــي ينبغـــي تحقيقهـ ــا التـ ــد أهدافهـ ــع تحديـ ــا مـ ــا وأجزائهـ ومراحلهـ
الممارســـات  البحـــث عـــن أفضـــل  أيضـــًا  المرحلـــة  ويتـــم فـــي هـــذا 
العالميـــة المتصلـــة بالمجـــال محـــل البحـــث، وذلـــك ألغـــراض المقارنـــة 
واســـتنباط أفضـــل األفـــكار العمليـــة واألســـاليب اإلداريـــة والفنيـــة؛ 
وتحديـــد المعاييـــر المعتبـــرة دوليـــًا فـــي مجـــاالت العمـــل المختلفـــة.

أبدعنـــا فـــي »ِعلـــم« بتقديـــم االستشـــارات للقطاعـــات الحكوميـــة 
فـــي ســـعيها إلـــى الوصـــول إلـــى الحكومـــة اإللكترونيـــة نظـــرا لتراكـــم 
خبراتنـــا الطويلـــة مـــن خـــالل عملنـــا الدائـــم مـــع القطاعـــات الحكوميـــة.

ومن أبرز الخدمات التي نقدمها:

االستشارات االستراتيجية واإلدارية وبرامج التحول. 1
تصميم االستراتيجيات. ----
تصميم النماذج التشغيلية. ----
التحول الرقمي. ----
إعادة هندسة اإلجراءات. ----

المشاريع وإدارة التغيير.. 2
تنفيذ االستراتيجية. 3

مكاتب تحقيق الرؤية 2030. ----
مكاتب إدارة برامج الرؤية 2030. ----
مكاتب دعم تنفيذ االستراتيجية. ----

استشارات تقنية المعلومات. 4
تطوير خطط حوكمة تقنية المعلومات. ----
تطوير استراتيجيات تقنية المعلومات. ----
تــطـــويـــر استراتـــيجـــيـــات إدارة وحــوكـــمــة البيانات. ----

استشارات تحليل البيانات. 5
الـــتــحــليالت الـــمتــقدمة لدعم متخذي القرار. ----
التحليل التشغيلي. ----
بناء المراصد التحليلية. ----
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األعمال التقنية المتكاملة 

مـــن خـــالل حلولنـــا التقنيـــة المتكاملـــة نقـــوم بـــإدارة وتحليـــل البيانـــات 
الضخمـــة المرتكـــزة علـــى المنصـــات الرقميـــة، والربـــط والتكامـــل فـــي 
البنـــى التحتيـــة، حيـــث تتكامـــل األفـــكار مـــع التنفيـــذ بتناغـــم احترافـــي.
ونقـــّدم حلولنـــا التقنيـــة لعمالئنـــا ســـواء بتطويـــر تقنـــي مخصـــص أو 

بابتـــكار منتجـــات وحلـــول مـــن نقطـــة الصفـــر وحتـــى انطالقهـــا.

وتتمحور حلولنا في مجال التقنية حول ما يلي:

تطوير منتجات حسب حاجة العميل. 1
نقـــوم بتصميـــم وتنفيـــذ الحلـــول التقنيـــة وفًقـــا الحتياجـــات العميـــل 

باســـتخدام أعلـــى مـــا وصلـــت لـــه التقنيـــة الرقميـــة عالميـــا.

تطوير منتجات مبتكرة. 2
ـــاة كاملـــة للمنتـــج بدايـــة مـــن تحديـــد وتكويـــن  نقـــوم بتنفيـــذ دورة حي

الحـــل وحتـــى إطالقـــه وتحقيـــق نجاحـــه.

تطبيقات الجواالت الذكية. 3
ــا علـــى مواكبـــة حلـــول التطبيقـــات علـــى الجـــواالت  ــاعد عمالءنـ نسـ

ــم. ــم لعمالئهـ ــاق وصولهـ ــيع نطـ ــة لتوسـ الذكيـ

تطبيقات ذكاء األعمال. 4
وتشـــمل مســـتودع البيانـــات، ونمذجـــة األعمـــال والمعالجـــة التحليليـــة 
المباشـــرة OLAP، وتصميـــم وتنفيـــذ اســـتخالص البيانـــات وتحويلهـــا 
ـــار البيانـــات وأتمتتهـــا، وإدارة  ـــر، واختب ـــر التقاري وتحميلهـــا ETL، وتطوي

البيانـــات المرجعيـــة واألداء. 

محركات االستحقاق. 5
هـــي أنظمـــة متكاملـــة لضبـــط مســـتوى اســـتحقاق الخدمـــات التـــي 
ــة، بهـــدف التأكـــد  ــة أو الخاصـ ــآت الحكوميـ ــا مختلـــف المنشـ تقدمهـ
مـــن وصـــول مختلـــف أشـــكال الدعـــم إلـــى مســـتحقيها الفعلييـــن، 

ــة.  ــم الحقيقيـ ــى أوضاعهـ ــم علـ ــروط الدعـ ــق شـ ــان تطابـ وضمـ

وقـــد ُوِجـــَد هـــذ النظـــام لربـــط المنشـــأة بمختلـــف الجهـــات المعنيـــة 
لتزويدهـــا بالبيانـــات التـــي تســـاعدها علـــى تســـهيل وصـــول خدماتهـــا 
بشـــكل  التعـــرف  يعـــزز ســـرعة  مـــا  للمســـتفيدين منهـــا؛  المتنوعـــة 

موثـــوق علـــى كل متقـــدم، ويعّجـــل عمليـــة قبـــول الطلبـــات. 

6 .ERP أنظمة "ِعلم" لتخطيط موارد المنشآت
األمن السيبراني. 7

نعمـــل علـــى حمايـــة أصـــول عمالئنـــا الرقميـــة، وبنـــاء وتوفيـــر كفـــاءات 
بشـــرية احترافيـــة فـــي هـــذا المجـــال، وتطويـــر البرمجيـــات التـــي تعمـــل 
الحاليـــة  بالمشـــكالت  التنبـــؤ  مـــن  يمكنهـــا  ممـــا  الشـــركة  عليهـــا 
والمســـتقبلية وتحســـين االســـتعداد لكافـــة التهديـــدات الســـيبرانية.
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اإلسناد الرقمي

نســـعى عبـــر اإلســـناد الرقمـــي إلـــى تعزيـــز الميـــزة التنافســـية لنـــا فـــي 
مجـــال التشـــغيل وتقديـــم الخدمـــة فـــي مجـــاالت االختصـــاص؛ وذلـــك 
مـــن خـــالل اإلدارة والتشـــغيل الكلـــي للخدمـــات، أو الدعـــم الجزئـــي 

ـــدرج بهـــا نحـــو التحـــول الرقمـــي. لهـــا فـــي مجـــاالت محـــددة، والت

ونقّدم حلولنا في عّدة مجاالت: 
القوى الميدانية. 1

مـــن خـــالل خدمـــات القـــوى الميدانيـــة نســـعى إلـــى رفـــع الكفـــاءة 
لتحويـــل  ونهـــدف  والرقميـــة،  التشـــغيلية  الحلـــول  فـــي  والجـــودة 
قيمـــة  ذات  خدمـــات  إلـــى  تنظيميـــة  ممارســـات  مـــن  الخدمـــات 

اقتصاديـــة.

وتشمل قائمة خدمات القوى الميدانية ما يلي: 
التفتيش الميداني. ----
التراخيص. ----
إدارة قدرات العموم. ----
االستبيان والرصد. ----

مقابلة الجمهور. 2
المثلـــى  الحلـــول  الجمهـــور  مقابلـــة  منظومـــة  خـــالل  مـــن  نقـــّدم 
ـــاء  للجهـــات الخدميـــة التـــي تتعامـــل بصفـــة مباشـــرة مـــع الجمهـــور أثن
الخدمـــات، نســـعى لتحقيـــق  باقـــة  الخدمـــة؛ فمـــن خـــالل  تقديـــم 
ــل.  ــة العميـ ــات رحلـ ــة محطـ ــي كافـ ــاءة فـ ــن الكفـ ــة مـ معـــدالت عاليـ

ــور  ــة الجمهـ ــال خدمـ ــا فـــي مجـ ــات التـــي نقدمهـ ــتمل الخدمـ وتشـ
علـــى مـــا يلـــي: 

مراكز الخدمات. ----
خدمات العمالء المتنقلة. ----
رحلة العميل. ----

دعم األعمال . 3
نقـــّدم فـــي »ِعلـــم« مجموعـــة مـــن الخدمـــات الداعمـــة لألعمـــال فـــي 
ــق  ــي تحقيـ ــة فـ ــورة فعالـ ــاهم بصـ ــددة، تسـ ــة محـ ــاالت تخصصيـ مجـ
األهـــداف التشـــغيلية المطلوبـــة، دون أن يســـتوجب ذلـــك التشـــغيل 

الكلـــي للخدمـــات.
وتشـــتمل خدمـــات دعـــم األعمـــال التـــي نقّدمهـــا فـــي "ِعلـــم" علـــى 

مـــا يلـــي: 
قنوات التواصل. ----
تطوير األداء. ----
إدارة المنصات الرقمية. ----

الدعم بالتقنيات الحديثة. 4
نقـــّدم هـــذه المنظومـــة لتوظيـــف التقنيـــات الحديثـــة التـــي تدعـــم 
الجهـــات  تمكيـــن  بهـــدف  المختلفـــة  المجـــاالت  فـــي  األعمـــال 
المســـتفيدة مـــن تحقيـــق نتائـــج نوعيـــة لحـــل المشـــكالت المعقـــدة 

مـــن خـــالل اســـتثمار التقنيـــة المتقدمـــة. 
وتشـــتمل الخدمـــات المســـاندة التـــي نقّدمهـــا لعمالئنـــا علـــى مـــا 

يلـــي: 
المختبرات والمعامل الحديثة. ----
األجهزة الذكية. ----
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مجموعة المنتجات

تكامـــال مـــع حلولنـــا المخصصـــة، نقـــوم بـــإدارة مجموعـــة 
المنتجـــات بالتعـــاون مـــع اإلدارات األخـــرى لتطويـــر حلـــول 
وتطبيقـــات  وبوابـــات  تقنيـــة  كخدمـــات  تّقـــدم  تقنيـــة 

تجاريـــة. تســـويقها كعالمـــات  ويتـــم  إلكترونيـــة، 

ويمكـــن لعمالئنـــا االشـــتراك بهـــا مباشـــرة مـــن خـــالل باقـــات 
متنوعـــة تتناســـب واحتياجاتهـــم.

وتتنـــوع حلولنـــا الجاهـــزة تحـــت مســـّميات دعائيـــة ُتســـّهل 
تســـويقها، وقـــد قســـمناها بحســـب التصنيـــف اآلتـــي:

حلول أمنية

حلول إدارية

مركز الطباعة 
Printing Centre

مزادات 
Mazadat

إثراء
Ethraa

البريد اإللكتروني 
E-mail Service

إدارة البيانات
Data Management

مقياس  
Meqyas

ِبدار  
Bedar

ِمحور  
Mehwar

األرشفة اإللكترونية 
Electronic Archive

حلول النقل
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 عندما 
                            تالمس الخدمات التي نقدمها الماليين.. 

فإننـــا نضـــع فـــي أولـــى اهتماماتنـــا كيفيـــة تقديمهـــا بما يليق 
بمواطنينـــا، لـــذا فإننـــا ال نكتفـــي بصناعـــة الحلـــول وجودتهـــا 
بـــل نتعـــدى ذلـــك إلـــى تقديمهـــا فـــي قالـــب يحقـــق الرضـــا 
 ويجعلهـــا أقـــرب للخدمـــات المدفوعـــة فـــي القطـــاع الخـــاص. 

فمـــن خـــالل خدماتنـــا اإللكترونيـــة تجاوزنـــا عامـــل الزمـــان 
والمـــكان، وأصبحـــت هـــذه الســـاعات لرفاهيـــة وراحـــة أفـــراد 
مجتمعنـــا، فضـــال عـــن ارتفـــاع المســـتوى األمنـــي والصحـــي

إننا.. »ِعلم«

 ندير أكثر من
50 عالمة 

تجارية، ونتعامل 
مع 50 ألف 
عميل وأكثر..
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مشـــروعا،   250 مـــن  أكثـــر  »ِعلـــم«  فـــي  ُنديـــر 
تجاريـــة، وفيمـــا  50 عالمـــة  أكثـــر مـــن  ونســـّوق 
يلـــي إضـــاءات علـــى بعـــض مـــن هـــذه المشـــاريع 

والمنتجـــات.

ومضات
على اإلنجازات
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أبشر
أبشر أفراد، أبشر أعمال، أبشر حكومة

منصــة تفاعليــة متكاملــة تخــدم المجتمــع بأكملــه وفــق 
ــا  ــع مجتمعن ــة وبطاب ــة العالمي ــه التقني أعلــى مــا وصلــت ل

وخصوصياتــه
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أبشر في أرقام..

ــة  ــة والمديريـ ــاون مـــع وزارة الداخليـ ــر بالتعـ ــة أبشـ ــذ انطـــالق بوابـ منـ
العامـــة للجـــوازات فـــي عـــام 2008 وهـــي تحقـــق النجـــاح تلـــو اآلخـــر 

ــة المواطنيـــن والمقيميـــن. فـــي خدمـ

فقـــد قمنـــا بتصميـــم وتطويـــر منصـــة رقميـــة متكاملـــة لـــوزارة الداخليـــة 
الســـعودية )أبشـــر( والتـــي تتيـــح للجهـــات الحكوميـــة والمواطنيـــن 
والمقيميـــن وأصحـــاب المؤسســـات تنفيـــذ أكثـــر مـــن 213 خدمـــة 
المدنيـــة  واألحـــوال  والمـــرور  للجـــوازات  تابعـــة  تفاعليـــة  إلكترونيـــة 

والجـــوازات وغيرهـــا.

وتســـهيال لوصـــول الخدمـــات للمســـتفيدين منهـــا   قمنـــا بتوزيـــع 
الخدمـــات على منصات فرعية حســـب االحتياج: أبشـــر أفراد، وأبشـــر 

أعمـــال، وأبشـــر حكومة.

تحصـــد منصة )أبشـــر( العديد من الجوائز التقنيـــة في كل عام، فقد 
حققـــت المركـــز األول ضمـــن خدمات األفـــراد في المملكـــة العربية 

الســـعودية. وحصلـــت على شـــهادة ISO27001 لهذه الخدمات.
اســـتقبلنا أكثـــر مـــن 1.2 مليون مكالمـــة في الدعم الفنـــي، وحققنا 
نســـبة رضا إجمالية 4.7 من 5 لعام 2019 بحســـب إحصائية محايدة 

للمستخدمين. 

أكثر من
34 مليار

 زيارة 
للبوابة

أكثر من
14 مليون

 مسجل 
فعلي موثق

أكثر من
5 ماليين

مستخدم 
للتطبيق

أكثر من
213
خدمة 

إلكترونية
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منظومة النقل البري 
بالتعـــاون مـــع الهيئـــة العامـــة للنقـــل أطلقنـــا منظومـــة 

متكاملـــة للنقـــل البـــري تحـــت شـــعار
"نقل للمستقبل"..

االتحـــاد  جـائــــزة  علـــى   2019 عـــام  فـــي  "منصــــة وصــــل"  حصلـــت 
التميــــز  مجــــال  فـــي   UITP العامـــة  للمواصـــالت   العالمـــــي 

التشغيلي والتقني
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قمنـــا فـــي »ِعلـــم« بإطـــالق هـــذه المنظومـــة ابتـــداء مـــن إعـــادة 
هندســـة اإلجـــراءات فـــي جميـــع مراحـــل رحلـــة العميـــل مـــن خـــالل بوابـــة 
نقـــل، ومـــرورا بتيســـير بيـــان حمولـــة الشـــاحنات ووثائقهـــا مـــن خـــالل 
بوابـــة بيـــان، وانتهـــاء برفـــع مســـتوى الضبـــط والمتابعـــة واألمـــان مـــن 

خـــالل منصـــة وصـــل.

وتـــم اختصـــار خطـــوات الحصـــول علـــى أي مـــن هـــذه الخدمـــات مـــن 
18 خطـــوة إلـــى أربـــع خطـــوات فقـــط وتتـــم كلهـــا بطريقـــة رقميـــة 

متكاملـــة.

كمـــا يمكـــن تقديـــم هـــذه الحلـــول بشـــكل مســـتقل حســـب حاجـــة 
عمالئنـــا فـــي عالـــم النقـــل، كبوابـــة نقـــل منفـــردة، أو بوابـــة بيـــان، أو 
منصـــة وصـــل، ويمكننـــا إيجـــاز التعريـــف بهـــذه المنظومـــة فيمـــا يلـــي:

تقديـــم  مـــن  والشـــركات  األفـــراد  تمكـــن  إلكترونيـــة  بوابـــة  نقـــل: 
وبطاقـــات  التشـــغيل  وبطاقـــات  المنشـــآت  تراخيـــص  خدمـــات 
الســـائقين؛ بحيـــث يتـــم معالجـــة جميـــع اإلجـــراءات إلكترونيـــا دون 

ورقيـــة. معامـــالت  ألي  الحاجـــة 

مـــن  الشـــحن  ووســـطاء  الناقليـــن  تمكـــن  إلكترونيـــة  بوابـــة  بيـــان: 
إصـــدار وثيقـــة نقـــل البضائـــع وبيـــان حمولـــة الشـــاحنات علـــى الطـــرق 
البريـــة، ســـواء داخـــل المملكـــة أو خارجهـــا، والتحقـــق مـــن معلومـــات 

الشـــحنات وحالتهـــا.

2019

وصـــل: منصـــة إلكترونيـــة تهـــدف إلـــى ربـــط المنشـــآت العاملـــة فـــي 
نشـــاط النقـــل البـــري للبضائـــع؛ بحيـــث تمكـــن هيئـــة النقـــل العـــام مـــن 
ضبـــط ومراقبـــة هـــذا النشـــاط لرفـــع جـــودة وأمـــان وســـالمة عمليـــات 

النقـــل.
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المراكز النموذجية
مـــن خـــالل هـــذه المراكـــز النموذجيـــة، نّقـــدم الخدمـــات 
ــل  ــل العميـ ــا يجعـ ــاص، ممـ ــاع الخـ ــع القطـ ــة بطابـ الحكوميـ
ـــا مـــن مفهـــوم المراجـــع  يحظـــى بأفضـــل الخدمـــات، وانتقلن

ــوم الضيـــف. إلـــى مفهـ
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األحوال المدنية

األولـــى  الجهـــة  المدنّيـــة  لألحـــوال  الداخليـــة  وزارة  وكالـــة  كانـــت 
التـــي بدأنـــا معهـــا خدماتنـــا فـــي عـــام 2011، وحققنـــا بالتعـــاون مـــع 
ـــة خدماتهـــا، مـــن  ـــة فـــي أســـلوب ونوعّي ـــة نوعي ـــة نقل األحـــوال المدني
خـــالل تأســـيس المراكـــز النموذجيـــة وتطويـــر المنظومـــة الخدمّيـــة.
وقـــد تـــم إنشـــاء أكثـــر مـــن 50 مركـــز تابـــع لألحـــوال المدنيـــة لخدمـــة 

ــن. ــة مدربيـ ــن، وتوظيـــف 400 موظـــف وموظفـ المواطنيـ
كمـــا تـــم خفـــض معـــدل االنتظـــار إلـــى ثـــالث دقائـــق فقـــط، وتـــم 
توحيـــد جميـــع الخدمـــات التابعـــة لألحـــوال المدنيـــة فـــي مـــكان واحـــد 

ــامل. تحـــت مســـمى الموظـــف الشـ
وفـــي عـــام 2019 أصبحـــت هـــذه المراكـــز تحـــت إدارة وكالـــة 

المدنيـــة مباشـــرة. األحـــوال 

الغذاء والدواء

ـــا بتنفيـــذ مشـــروع  بالتعـــاون مـــع الهيئـــة العامـــة للغـــذاء والـــدواء قمن
تشـــغيل مركـــز دعـــم األعمـــال للهيئـــة، ويهـــدف المشـــروع إلـــى إيجـــاد 
بيئـــة احترافيـــة تقـــدم فيهـــا خدمـــات محـــددة للمســـتفيدين مـــن 
خدمـــات "الهيئـــة العامـــة للغـــذاء والـــدواء” بطابـــع عصـــري وحديـــث 
يعكـــس مـــدى االهتمـــام بالعميـــل ويحقـــق أعلـــى درجـــات الرضـــا بمـــا 

يتوافـــق مـــع رؤيـــة المملكـــة.
ويتـــم فـــي هـــذه المراكـــز تقديـــم خدمـــات الهيئـــة للمســـتفيدين بشـــكل 

مثالـــي يحقـــق أعلـــى درجـــات الرضـــا ويجيـــب علـــى استفســـاراتهم.
كمـــا وصـــل مؤشـــر رضـــا العميـــل إلـــى 90% نســـبة الجـــودة إلـــى %84 

مـــن خـــالل تقييـــم الضيـــوف.

المركز الشامل

المدينـــة  إمـــارة  مـــع  االســـتراتيجي  الشـــريك  نكـــون  بـــأن  ســـعدنا 
المنـــورة مـــن خـــالل المســـاهمة فـــي تشـــغيل وإدارة مركـــز الخدمـــات 

الشـــامل. الحكوميـــة 
علـــى  العـــبء  تخفيـــف  الرئيســـية  المركـــز  أهـــداف  مـــن  أن  كمـــا 
القطاعـــات الحكوميـــة والعمـــل علـــى إيجـــاد حلـــول بديلـــة للمواطنيـــن 
فـــي تســـهيل الطلـــب علـــى الخدمـــات الحكوميـــة حيـــث أن المركـــز 
يقـــدم خدماتـــه للمســـتفيدين ألكثـــر مـــن 15 جهـــة حكوميـــة فـــي 
ــارة  ــا األحـــوال المدنيـــة والجـــوازات والمـــرور واإلمـ مـــكان واحـــد منهـ
والصحـــة  والدفـــاع  والتنميـــة  والعمـــل  التجـــارة  ووزارة  واألمانـــة 

للتقاعـــد. العامـــة  والعـــدل والميـــاه والمؤسســـة 
وبلغ مستوى تقييم الضيوف لمجمل خدمات المركز %95,4 

بلدي

بالتعـــاون مـــع أمانـــة مدينـــة الريـــاض قمنـــا بتطويـــر تشـــغيل وإدارة 
برنامـــج »بلـــدي« )مركـــز خدمـــة الضيـــف( لتقديـــم جميـــع خدمـــات 
ــروع . ــل للمشـ ــغيل الجزئـــي والكامـ ــن خـــالل التشـ ــة وذلـــك مـ األمانـ

وحقـــق مشـــروع مراكـــز خدمـــة الضيـــف »بلـــدي« نتيجـــة 76% نســـبة 
لرضـــا العمـــالء.
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حلول أمنية
تكـــون  مـــا  أهـــم  البيانـــات  أصبحـــت  اليـــوم،  عالمنـــا  فـــي 
جودتهـــا،  مســـتوى  ورفـــع  وحمايتهـــا،  عليهـــا،  للحفـــاظ 

لذلـــك. الداعمـــة  منتجاتنـــا  بعـــض  وهـــذه 
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ســـعيا منـــا لتحســـين جـــودة البيانـــات ورفـــع مســـتوى الثقـــة فيهـــا، 
قمنـــا بتطويـــر خدمـــة "يقيـــن" التـــي تمّكـــن مشـــتركيها مثـــل البنـــوك 
ــوري وذلـــك  ــم بشـــكل فـ ــات عمالئهـ ــن بيانـ ــد مـ ــن التأكـ ــم مـ وغيرهـ
بالربـــط مـــع قواعـــد البيانـــات الحكوميـــة وبأعلـــى مســـتويات األمـــن 

والحمايـــة المعتمـــدة عالميـــا. 

ــا الحصـــول علـــى  ــر" أصبـــح بإمـــكان عمالئنـ ومـــن خـــالل خدمـــة "نذيـ
اإلشـــعارات اللحظيـــة فـــي تغّيـــر أي بيانـــات تخـــص عمالئهـــم، ممـــا 
 يســـاعدهم علـــى وضـــع الحلـــول االســـتباقية ألي مشـــكلة قـــد تحـــدث.
وبهـــذا نكـــون قـــد رفعنـــا المســـتوى األمنـــي للمعلومـــات وســـاعدنا 
عمالئنـــا علـــى تحديـــث بيانـــات عمالئهـــم والتأكـــد مـــن ســـالمتها ممـــا 

قضـــى علـــى الكثيـــر مـــن عمليـــات التزويـــر واالحتيـــال.

المنشـــآت  تمّكـــن  والتـــي  "كاشـــف"  خدمـــة  بابتـــكار  قمنـــا  كمـــا 
مـــن  المباشـــر  التحقـــق  مـــن  إلكترونيـــًا  والخاصـــة  الحكوميـــة 
خاصـــة،  بكاميـــرات  قراءتهمـــا  عبـــر  وقائدهـــا  المركبـــة  بيانـــات 
وذلـــك  لحظـــي،  بشـــكل  لهمـــا  النظاميـــة  الحالـــة  كشـــف  ليتـــم 
الحكوميـــة. األنظمـــة  بيانـــات  لقواعـــد  الفـــوري   بالرجـــوع 
وتســـاعد هـــذه الخدمـــة علـــى رفـــع االســـتعداد األمنـــي لجهـــات 
الحراســـة المشـــرفة علـــى المنشـــآت، ومنـــع الدخـــول بـــأوراق مـــزورة 
للمركبـــات، وتوفيـــر إجـــراء ســـريع وآمـــن للتحقـــق مـــن وضـــع أي مركبـــة.

"أمـــن"  بوابـــة  بابتـــكار  قمنـــا  الهوائيـــة  البنـــادق  ســـوق  ولننظـــم 
اإللكترونيـــة إلصـــدار رخـــص حمـــل البنـــادق الهوائيـــة مـــن خـــالل بوابـــة 

إلكترونيـــة وتتيـــح أيضـــًا نقـــل ملكيـــة هـــذه البنـــادق إلكترونيـــًا.

كمـــا قمنـــا بإنشـــاء بوابـــة "زاول" وهـــي بوابـــة إلكترونيـــة هدفهـــا 
تســـهيل التقديـــم عـــن ُبعـــد علـــى جملـــة مـــن التصاريـــح األمنيـــة لدخـــول 
المناطـــق الواقعـــة تحـــت إدارة ومســـؤولية المديريـــة العامـــة لحـــرس 
دون  إلكترونيـــًا  ومعالجتهـــا  اإلجـــراءات  جميـــع  وإتمـــام  الحـــدود، 
الحاجـــة لزيـــارة المديريـــة أو فروعهـــا، ودون الحاجـــة إلـــى تقديـــم أيـــة 
معامـــالت ورقيـــة، وذلـــك لتســـهيل دخـــول أفرادهـــا ومركباتهـــا إلـــى 
مختلـــف أشـــكال المنافـــذ الحدوديـــة، إضافـــة إلـــى تنظيـــم عمليـــة 

ــة. ــد والنزهـ ــواة الصيـ ــد لهـ ــار والصيـ اإلبحـ

وتقـــوم بوابـــة "ســـالمة" فـــي المديريـــة العامـــة للدفـــاع المدنـــي، 
بزيـــادة اســـتعدادات الســـالمة فـــي المنشـــآت والمحـــالت التجاريـــة 

ــي. ــاع المدنـ ــح الدفـ ــى تصاريـ ــاج إلـ ــي تحتـ التـ
ــاء  ــن إنشـ ــاص مـ ــاع الخـ ــي القطـ ــآت فـ ــن مختلـــف المنشـ ــي تمّكـ فهـ
المدنـــي  البوابـــة اإللكترونيـــة للدفـــاع  بهـــا علـــى  حســـابات خاصـــة 
ـــا، دون  تتيـــح لهـــا إصـــدار أو تجديـــد تراخيـــص الدفـــاع المدنـــي إلكترونًي

ــي. ــاع المدنـ ــرات الدفـ ــارة مقـ ــة لزيـ الحاجـ

ــة  ــع هيئـ ــاون مـ ــة" بالتعـ ــح األمنيـ ــة "التصاريـ ــرا خدمـ ــا مؤخـ وأطلقنـ
إصـــدار  مـــن  المطـــارات  فـــي  العامليـــن  لتمكيـــن  المدنـــي  الطيـــران 
وإدارة التصاريـــح األمنيـــة الالزمـــة لدخـــول المطـــارات فـــي المملكـــة 

العربيـــة الســـعودية.
والمركبـــات  لألفـــراد  المقدمـــة  التصاريـــح  البوابـــة  هـــذه  وتخـــدم 

والمعـــدات.
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طريق مكة

"نســـّخر طاقاتنـــا وإمكاناتنـــا لخدمـــة 
ضيـــوف الّرحمـــن"

ُأولـــى   2030 المملكـــة  رؤيـــة  اســـتهلت  العبـــارة  بهـــذه 
راســـخة.. قيمـــه  حيـــوي  مجتمـــع  لبنـــاء  أهدافهـــا 
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ــا فـــي عـــام 2018م بإطـــالق مبـــادرة "طريـــق مكـــة" بالتعـــاون  قمنـ
مـــع وزارة الداخليـــة، واالشـــتراك مـــع 7 جهـــات حكوميـــة )الجـــوازات 
الحـــج والخارجيـــة والجمـــارك والصحـــة  ومركـــز المعلومـــات ووزارة 
والهيئـــة العامـــة للطيـــران( وحققنـــا نجاحـــا كبيـــرا فـــي خدمـــة حجـــاج 

بيـــت اللـــه.

ومن أبرز ما حققناه في عام 2019م ما يلي:

تمت خدمة أكثر من 171,919 ألف حاج. ----
ـــا وأندونيســـيا، و تـــم توســـيعه  ---- ـــا المشـــروع مـــع دولتـــي ماليزي بدأن

إلـــى بنقـــالدش و تونـــس وباكســـتان.
تـــم إنهـــاء جميـــع إجـــراءات الســـفر فـــي مطـــارات بالدهـــم )الفحـــص  ----

الطبـــي والتبصيـــم وختـــم الدخـــول وغيرهـــا( وكان معـــدل االنتظـــار 
مـــع تقديـــم الخدمـــة 6 دقائـــق.

كان معـــدل االنتظـــار إلنهـــاء جميـــع اإلجـــراءات بعـــد وصولهـــم  ----
إلـــى مطـــار جـــدة  10 دقائـــق، والمدينـــة المنـــورة  3 دقائـــق، 
علمـــا بأنهـــم ال يحملـــون ســـوى أمتعتهـــم الشـــخصية وينزلـــون 

مـــن الطائـــرة إلـــى الحافـــالت الخاصـــة بهـــم مباشـــرة.
عنـــاء  ---- دون  ســـكنهم  مقـــرات  إلـــى  أمتعتهـــم  الحجـــاج  تســـبق 

ــة المنـــورة  ــّدل وصـــول األمتعـــة فـــي المدينـ ــار، وكان معـ االنتظـ
28 دقيقـــة بينمـــا بلـــغ 2.30 ســـاعة بالنســـبة لجـــدة نظـــرا ألن 

إقامـــة الحجـــاج فـــي مكـــة المكرمـــة.

عندمـــا تســافر إلــــى 
بـالد الحرمين وتحمل 
أمتـعـتــك الشـخصيــة 

فقط، وتستغرق 
جميع إجراءات سفرك 

أقل من نصف 
ساعة، ثم تصل إلى 
مقّر إقامتك فتجد 

أمتعتك قد سبقتك 
إليه.. فال شك أنك 
سافرت عبر خدمة 

"طريق مكة"
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حلول صحية
الوقاية خير من العالج..

بعـــد أن كان مثـــال يضـــرب، اســـتطعنا فـــي »ِعلمــــ« أن نبتكـــر 
حلـــوال تحقـــق هـــذه المعادلـــة
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واحد

التـــي  نظـــام إلكترونـــي يســـتهدف جميـــع المعامـــالت واإلجـــراءات 
ــات  ــم الخدمـ ــر تقديـ ــي، عبـ ــكل يومـ ــة بشـ ــآت الصحيـ ــي المنشـ ــم فـ تتـ
األمـــراض،  مراقبـــة  كأنظمـــة  عاليـــة؛  بتقنيـــة  والفرعيـــة  األساســـية 
وبيانـــات المختبـــرات، وبيانـــات إدارة المرضـــى، وشـــؤون الموظفيـــن 
ذوي العالقـــة بشـــكٍل عـــام؛ وذلـــك ليتماشـــى مـــع الحاجـــة الملحـــة 
للمرضـــى  الصحيـــة  الملفـــات  تبـــادل  إمكانيـــة  يتيـــح  نظـــام  إليجـــاد 
بطريقـــة ميســـرة وآمنـــة، وأن يكـــون الوصـــول للملـــف الطبـــي متاحـــا 

فـــي كل وقـــت ومـــكان. 

ويمتاز واحد بما يلي: 

سهولة تشغيل النظام والوصول إليه من أي مكان.  ----
ـــة  ---- ـــر واجهـــة نظـــام ســـهلة للمســـتخدمين ممـــا يســـهل المرحل توفي

االنتقاليـــة علـــى منســـوبي المنشـــأة الســـتخدام النظـــام الجديـــد. 
مرونـــة النظـــام ليتوافـــق تمامـــا مـــع احتياجـــات المنشـــأة ومرحلـــة  ----

اســـتعدادها للتحـــول الرقمـــي. 
التوافـــق مـــع غالبيـــة األنظمـــة العالميـــة لألجهـــزة الطبيـــة مثـــل  ----

أجهـــزة األشـــعة والبيانـــات الحيويـــة لتوفيـــر البيانـــات آنًيـــا للممارســـين 
الصحييـــن. 

توفير مستويات مختلفة من الصالحيات ----
للموظفيـــن  ---- والوقـــت  الجهـــد  لتوفيـــر  اإلجـــراءات  تقاريـــر  أتمتـــة 

المراجعيـــن. مـــن  عـــدد  أكبـــر  لخدمـــة 

إفادة

بوابـــة تتيـــح التحقـــق مـــن نتيجـــة الفحـــص الطبـــي؛ حيـــث تعمـــل علـــى 
تســـجيل ونقـــل نتائـــج الفحـــص مـــن المراكـــز الصحيـــة المعتمـــدة لـــدى 
)كالجـــوازات  المختصـــة  الجهـــة  بيانـــات  قواعـــد  إلـــى  الصحـــة  وزارة 
دون  وآمـــن،  لحظـــي  وبشـــكل  إلكترونًيـــا  األمانـــات(  أو  المـــرور  أو 
إلـــى مراجعـــة المركـــز الصحـــي.   حاجـــة المنشـــأة أو صاحـــب العمـــل 

كمـــا تتيـــح التأكـــد مـــن اإلجـــازات الطبيـــة بشـــكل إلكترونـــي ممـــا يســـاعد 
ــتوى  ــع مسـ ــهادات ويرفـ ــذه الشـ ــي هـ ــر فـ ــى التزويـ ــاء علـ ــى القضـ علـ

جـــودة البيانـــات. 

ومن خدمات إفادة ما يلي:

إصدار الشهادات الطبية )رخص المرور( ----
إصدار الشهادات الطبية )العمالة الوافدة( ----
إصدار الشهادات الصحية الخاصة بأمانة الرياض ----
فحص الموظف الجديد ----
معهـــا  ---- تتعامـــل  التـــي  المستشـــفيات  مـــع  اآللـــي  الربـــط  توفيـــر 

ــال طلبـــات الفحـــص  ــا يســـهل علـــى المســـؤول إرسـ ــأة ممـ المنشـ
اكتمـــال  بعـــد  النتيجـــة  واســـتالم  المستشـــفى  إلـــى  الطبـــي 

مباشـــرة. إفـــادة  خدمـــة  فـــي  وتســـجيلها  الفحوصـــات 
اإلجازات المرضية اإللكترونية ----

طاب

أعمالهـــم  أداء  مـــن  الصحييـــن  الممارســـين  تمّكـــن  تقنيـــة متكاملـــة 
ـــر  ـــر توفي ـــم قيـــم تنافســـية عب بأفضـــل جـــودة وبأقـــل تكلفـــة، مـــع تقدي
الرعايـــة الصحيـــة للمرضـــى بعيـــًدا عـــن صعوبـــات الرعايـــة الســـريرية 
التقليديـــة، وانخفـــاض عـــدد األســـرة المجهـــزة الســـتيعاب المرضـــى 

)مـــن كبـــار الســـن وأصحـــاب األمـــراض المزمنـــة(.
تســـاعد هـــذه التقنيـــة مقّدمـــي الرعايـــة مـــن متابعـــة الحالـــة الصحيـــة 
المستشـــفيات  علـــى  للتـــردد  الحاجـــة  دون  ُبعـــد  عـــن  لمرضاهـــم 

العـــالج. لتلقـــي  واالنتظـــار لســـاعات طويلـــة 
وتتميـــز تقنيـــة الرعايـــة الصحيـــة عـــن ُبعـــد بمتابعـــة وتســـجيل المؤشـــرات 
الحيويـــة مثـــل: ضغـــط الـــدم ومعـــدل نبضـــات قلـــب المريـــض ودرجـــة 
حرارتـــه وغيرهـــا، عـــن طريـــق أجهـــزة ذكيـــة متصلـــة بالمنصـــة الرئيســـية 

لطـــاب.

مستمر

منصـــة موحـــدة لتنظيـــم نشـــاطات وبرامـــج التطويـــر المهنـــي المســـتمر 
بالتعـــاون مـــع الهيئـــة الســـعودية للتخصصـــات الصحيـــة، لرفـــع كفـــاءة 

العمـــل وربـــط الجهـــات المعنيـــة فـــي منصـــة واحـــدة.

ومن أهم أهدافها:
الموافقـــة علـــى طلبـــات اعتمـــاد الجهـــات المقدمـــة ألنشـــطة  ----

المســـتمر. المهنـــي  التطويـــر 
تمكيـــن الهيئـــة مـــن مراقبـــة أداء الجهـــات حتـــى تتوافـــق برامجهـــا  ----

التعليميـــة مـــع أفضـــل الممارســـات العالميـــة.
تمكيـــن الجهـــات مـــن االطـــالع علـــى أنـــواع األنشـــطة وإحصاءاتهـــا،  ----

بالممارســـين  الخاصـــة  التدريبيـــة  الحضـــور  ســـاعات  وتســـجيل 
الصحييـــن.

تطويـــر مؤشـــرات أداء لقيـــاس جـــودة األنشـــطة التدريبيـــة، وجـــودة  ----
أداء موظفـــي إدارة التطويـــر المهنـــي المســـتمر، بهـــدف مســـاعدة 

الهيئـــة علـــى القيـــاس والتحســـين



42

التفتيش الميداني الرقمي
نفخـــر فـــي »ِعلمــــ« بأننـــا المشـــغل األول الـــذي تـــم إعتمـــاده 
التفتيـــش  نيابـــة عنهـــم بأعمـــال  الـــوزرات للقيـــام  مـــن بعـــض 
تســـعى  المتكامـــل  البرنامـــج  هـــذا  خـــالل  مـــن  الميدانيـــة 
والجـــودة  الكفـــاءة  رفـــع  إلـــى  الميدانيـــة  القـــوى  خدمـــات 
وتهـــدف  والرقميـــة،  التشـــغيلية  الحلـــول  خـــالل   مـــن 

ـــى خدمـــات ذات  ـــة إل ـــل الخدمـــات مـــن ممارســـات تنظيمي لتحوي
ـــة مضافـــة. قيمـــة اقتصادي

ــاء وإدارة وتشـــغيل  ونقـــوم مـــن خـــالل التفتيـــش الميدانـــي ببنـ
الخدمـــات التفتيشـــية الحكوميـــة لضمـــان مســـتويات عاليـــة مـــن 

جـــودة المخرجـــات وزيـــادة نســـب االمتثـــال.
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 إدارة 
حشود

زيارات ميدانية 
بغرص الترخيص

 زيارة 
رقابية

 مسح
 ميداني

الخدمات

 منصة 
القوى الميدانية

 نظام 
التفتيش

نظام إدارة 
االسطول

 نظام 
المتابعة والتقارير

األنظمة التقنية

االعتراضات 
والشكاوى

 إدارة 
الدعم والمتابعة

إدارة 
التغيير

 إدارة 
تقنية المعلومات

المكونات

رفع مستويات 
االمتثال للمنشآت

 زيادة كفاءة
الفرق الميدانية

تطوير التقنيات في 
األعمال الميدانية 

 رفع مستوى
الرقابة والتفتيش

المزايا

نظرة عامة على خدماتنا الميدانية الرقمية 
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 "استحقاق" 
نظام تأكيد األحقية

كل حق ال بد أن يصل لمستحقه..
بعيـــدا عـــن التقنيـــة تصعـــب هـــذه المهمـــة كثيـــرا، وقمنـــا 

بوضـــع الحلـــول المتكاملـــة مـــن خـــالل هـــذا النظـــام
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بوابة رقمية 
 لتحقيق 

الدعم الموّجه

بوابة سهلة 
االستخدام 

للتسجيل اآللي

الربط مع عدد غير 
 محدود من 

مصادر البيانات

استقبال 
االعتراضات 

والدعم الفني

مـــن  الكثيـــر  وغيرهـــا  المواطـــن...  حســـاب  إســـكان،  حافـــز، 
»ِعلمــــ«  فـــي  نفذناهـــا  التـــي  الكبـــرى  الوطنيـــة  المشـــاريع 
الخدمـــات،  لهـــذه  للمســـتحقين  األمثـــل  التوزيـــع  فـــي  ســـاهمت 
فـــي مجتمعنـــا.. العدالـــة  تحقيـــق  علـــى  األثـــر  أكبـــر  لـــه  كان   ممـــا 
وهـــي أنظمـــة متكاملـــة أطلقناهـــا فـــي عـــام 2011 لضبـــط مســـتوى 
ــآت الحكوميـــة  ــا مختلـــف المنشـ ــات التـــي تقدمهـ ــتحقاق الخدمـ اسـ
أو الخاصـــة، بهـــدف التأكـــد مـــن وصـــول مختلـــف أشـــكال الدعـــم 
إلـــى مســـتحقيها الفعلييـــن، وضمـــان تطابـــق شـــروط الدعـــم علـــى 

أوضاعهـــم الحقيقيـــة. 

وقـــد ُوِجـــَد هـــذ النظـــام لربـــط المنشـــأة بمختلـــف الجهـــات المعنيـــة 
لتزويدهـــا بالبيانـــات التـــي تســـاعدها علـــى تســـهيل وصـــول خدماتهـــا 
بشـــكل  التعـــرف  يعـــزز ســـرعة  مـــا  للمســـتفيدين منهـــا؛  المتنوعـــة 

موثـــوق علـــى كل متقـــدم، ويعّجـــل عمليـــة قبـــول الطلبـــات. 
ويشمل نظام »استحقاق« الخدمات اآلتية: 

حوافز العاطلين عن العمل ----
دعم التعليم ----
تأمين الرعاية الصحية ----
التدريب على الوظائف ----
الخدمات المدعومة )كاإلسكان والماء والكهرباء( وغيرها ----

من أبرز مزايا النظام:
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حلول النقل
مـــع خدماتنـــا المتنوعـــة والمتكاملـــة فـــي عالـــم النقـــل، 
أصبـــح بإمكانـــك كفـــرد أن تشـــتري ســـيارتك وتغـــادر بهـــا 

وكأنـــك تشـــتري جـــوال مـــن محـــل اتصـــاالت!
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فـــي أوائـــل عـــام 2008 أطلقنـــا خدمـــة "تـــم" والتـــي تتيـــح للمنشـــآت 
العاملـــة فـــي مجـــال النقـــل وتجـــارة واســـتئجار الســـيارات أو المالكـــة 
ألســـاطيل المركبـــات وصـــواًل إلكترونًيـــا ســـهاًل لقواعـــد المعلومـــات 
المعامـــالت  مختلـــف  وتنفيـــذ  للمـــرور  العامـــة  بـــاإلدارة  الخاصـــة 

المروريـــة. 
ومـــن خاللهـــا يمكنـــك االســـتعالم عـــن بيانـــات الســـيارات، ونقـــل 
ملكيتهـــا وتجديـــد وثائقهـــا، وتحديـــد القائـــد الفعلـــي أو المفـــوض 
بالقيـــادة داخـــل المملكـــة وخارجهـــا، وإصـــدار رخـــص الملكيـــة ولوحـــات 

ــوري.  ــكل فـ ــيارات بشـ السـ

وتســـهيال للباحثيـــن عـــن ســـيارات مســـتعملة التخـــاذ قـــرار الشـــراء، 
أطلقنـــا خدمـــة "موجـــز" لتقـــّدم المعلومـــات المتوفـــرة عـــن أي مركبـــة 
مســـتعملة منـــذ تاريـــخ دخولهـــا إلـــى المملكـــة العربيـــة الســـعودية 
)كالمـــرور  الرئيســـية  مصادرهـــا  مـــن  معلوماتهـــا  تســـتقي  والتـــي 
وشـــركات التأميـــن ووكالء الســـيارات... إلـــخ(، ممـــا يحقـــق الثقـــة فـــي 

ــات.  ــذه المعلومـ ــة هـ صحـ

بتطويـــر  قمنـــا  وحيويتـــه  الســـيارات  تأجيـــر  قطـــاع  ونظـــرا ألهميـــة 
خدمـــة "مســـارات" إلدارة أســـاطيل المركبـــات، لتســـاعد المنشـــآت 
علـــى تتبـــع ومراقبـــة المركبـــات لحظًيـــا، وتحديـــد موقعهـــا الجغرافـــي، 
الدوريـــة  الصيانـــة  ومتابعـــة  الســـيارات،  قائـــدي  ســـلوك  ومراقبـــة 
والوثائـــق الخاصـــة بالمركبـــات، واالطـــالع علـــى التقاريـــر التـــي تحتاجهـــا، 
ويتـــم كل ذلـــك مـــن خـــالل شاشـــة تحّكـــم واحـــدة، علـــى الكمبيوتـــر أو 

األجهـــزة الذكيـــة.

كمـــا قمنـــا بتطويـــر بوابـــة "وشـــج" )وهـــي األحـــرف األولـــى مـــن: وكالـــة 
الشـــحن الجـــوي( بالتعـــاون مـــع الهيئـــة العامـــة للطيـــران المدنـــي 
بهـــدف تقديـــم خدمـــات قطـــاع الشـــحن الجـــوي وتتبـــع الشـــحنات 

ومصادرهـــا وتســـهيل أعمـــال األطـــراف العاملـــة فـــي قطـــاع الشـــحن 
الجـــوي. 

وأطلقنـــا مـــن خـــالل هـــذه البوابـــة خدمـــة "شـــاحن" وهـــي نظـــام 
لتتبـــع الشـــحنات بشـــكل إلكترونـــي عـــن طريـــق الربـــط بيـــن وكالء 
الشـــحن ومكاتـــب الشـــحن الجـــوي )التجميـــع(، بحيـــث يتـــم تعقـــب 
إلـــى  الشـــحنات مـــن لحظـــة االنطـــالق وحتـــى وصـــول الشـــحنات 
متعهـــد المناولـــة فـــي المطـــارات، وتقـــّدم منصـــة شـــاحن خدماتهـــا 
ـــوا  لجميـــع الجهـــات ذات العالقـــة بقطـــاع الشـــحن الجـــوي ســـواء كان

أفـــراًدا أو شـــركات، أو جهـــات حكوميـــة.

ومـــن خـــالل خدمـــة "حافـــالت" و هـــي منصـــة تتّبـــع إلكترونيـــة تمّكـــن 
الجهـــات التنظيميـــة مـــن ضبـــط ومراقبـــة أنشـــطة النقـــل بالحافـــالت 

لرفـــع جـــودة عمليـــات النقـــل وضمـــان ســـالمتها. 
ومن مميزات الخدمة:

بالحافـــالت 	  النقـــل  عمليـــات  وإدارة  جـــودة  وضبـــط  التحكـــم 
وتطويرهـــا

تشجيع االستثمار في قطاع النقل بالحافالت	 
التحقق من نظامية المركبات والسائقين	 
الحفاظ على حقوق الجهات ذات العالقة	 
رفـــع مســـتوى األمـــن والســـالمة علـــى الطـــرق والحفـــاظ علـــى 	 

البيئـــة والبنيـــة التحتيـــة
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حلول إدارية
فـــي  طّورناهـــا  التـــي  والبوابـــات  الخدمـــات  هـــي  كثيـــرة 
»ِعلـــم« كحلـــول إداريـــة متكاملـــة فـــي جميـــع المجـــاالت 

التنظيميـــة.

ولكـــن الميـــزة األكبـــر فـــي حلولنـــا كِعلـــم، أنهـــا مرنـــة كل 
المرونـــة، آمنـــة وفـــق أعلـــى المعاييـــر، مدعومـــة علـــى مـــدار 

الســـاعة عبـــر مراكـــز اتصـــال احترافيـــة.
إننا في »ِعلم« قريبون منك جدا..
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1. حلول تطويرية متكاملة

توفيـــر  اســـتطعنا  اإلداريـــة  الحلـــول  مـــن  متنوعـــة  مجموعـــة  عبـــر 
خدمـــات ترفـــع مـــن احترافيـــة الجهـــات التـــي نتعامـــل معهـــا، فعبـــر 
خدمـــة البريـــد اإللكترونـــي يمكـــن للمنشـــآت إرســـال وتبـــادل الرســـائل 
اإللكترونيـــة مـــن خـــالل خـــوادم البريـــد الموجـــودة داخـــل المملكـــة 

بشـــكل فاعـــل ومحمـــي وآمـــن.
وأبـــرز مـــا تقدمـــه هـــذه الخدمـــة عـــن مثيالتهـــا فـــي الســـوق هـــي 
ميـــزة األمـــن والخصوصيـــة، والتـــي تحتاجهـــا كثيـــر مـــن المنشـــآت التـــي 

تعمـــل فـــي مجـــاالت أو قطاعـــات حساســـة.

 ومـــن خـــالل خدمـــة إدارة المشـــاريع يمكـــن لمديـــري المشـــاريع 
علـــى  القـــدرة  وتمنحهـــم  وفاعليـــة،  بمرونـــة  مشـــاريعهم  إدارة 
العـــام  األداء  ومراقبـــة  الفريـــق  أعضـــاء  وإدارة  المهـــام  توزيـــع 
مكامـــن  وتحديـــد  تنفيـــذه،  فـــي  تقدمهـــم  ودرجـــة  لمشـــاريعهم 
ــاءة.  ــكل كفـ ــتغاللها بـ ــوارد واسـ ــع المـ ــكالت، وتوزيـ ــار والمشـ  األخطـ
ــن  ــتوى بيـ ــي المسـ ــط عالـ ــق ترابـ ــى تحقيـ ــة إلـ ــذه الخدمـ ــدف هـ وتهـ
أعضـــاء فريـــق المشـــروع، بحيـــث يكـــون هـــو قاعـــدة تواصلهـــم، فتقـــّل 
الحاجـــة إلـــى االتصـــال الهاتفـــي وكتابـــة رســـائل البريـــد اإللكترونـــي 

والتفاعـــل عبـــر باقـــي منصـــات التواصـــل بشـــكل كبيـــر. 

منشـــآت  لتمكيـــن  اإلداريـــة  االتصـــاالت  خدمـــة  وتهـــدف 
تســـجيل  علـــى  ومســـاعدتها  والخـــاص  الحكومـــي  القطاعيـــن 
وأرشـــفتها  والـــواردة  الصـــادرة  المعامـــالت  ومتابعـــة  وتـــداول 
بشـــكل إلكترونـــي مـــن أي مـــكان، وهـــذا يســـاعدها علـــى تحقيـــق 
الورقيـــة.  المعامـــالت  مـــن  التخلـــص  مـــع  عملهـــا،  فـــي   الدقـــة 
للمعامـــالت  )رمـــز خطـــي(  باركـــود  الخدمـــة طباعـــة  وتوفـــر هـــذه 
الصـــادرة والـــواردة بشـــكل يســـهل البحـــث واالســـتعالم عنهـــا بســـهولة 
باســـتخدام قـــارئ إلكترونـــي، كمـــا يمكـــن إجـــراء المســـح المباشـــر 

لمرفقـــات المعامـــالت مـــع إمكانيـــة الشـــرح علـــى المعامـــالت. 

"ِعلـــم"  الحكوميـــة  المـــوارد  نظـــام تخطيـــط  بتطويـــر  كمـــا قمنـــا 
كخدمـــة تعمـــل علـــى ســـد الفجـــوة بيـــن إجـــراءات العمـــل الحكوميـــة 
والبرامـــج المطبقـــة والمســـاعدة علـــى إدارة أعمـــال الجهـــة بشـــكل 

ــة.  ــر فاعليـ أكثـ
إن نظامنـــا فـــي »ِعلـــم« لتخطيـــط المـــوارد الحكوميـــة نظـــام متكامـــل 
مبنـــي باســـتخدام البرمجيـــات مفتوحـــة المصـــدر، ومصمـــم لتنفيـــذ 
كافـــة اإلجـــراءات الحكوميـــة مـــن أنظمـــة المـــوارد البشـــرية، والماليـــة، 

والمســـتودعات والمشـــتريات، 
ويعمـــل بكفـــاءة أســـرع وبتكلفـــة أقـــل مـــن األنظمـــة مغلقـــة المصـــدر، 
كمـــا نقـــدم هـــذه الخدمـــة بنظـــام "أوراكل" كحـــّل متكامـــل بقاعـــدة 
بيانـــات مشـــتركة تخـــدم جميـــع أقســـام وإدارات المنشـــأة الحكوميـــة؛ 
والماديـــة  المعلوماتيـــة  مواردهـــا  وإدارة  اســـتخدام  مـــن  لتتمكـــن 

والبشـــرية بـــكل كفـــاءة وفاعليـــة. 
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وتعمـــل خدمـــة إدارة بيانـــات علـــى مســـاعدة المنشـــأة لجمـــع مـــا 
تحتـــاج إليـــه مـــن بيانـــات وتحليلهـــا وتنظيمهـــا وترتيبهـــا فـــي أنســـاق 
ـــة مهـــام عملهـــا  ـــد مـــن قـــدرة المنشـــأة علـــى تأدي عمليـــة واضحـــة تزي

األساســـية.

وتســـاعد مديريهـــا علـــى ســـرعة اتخـــاذ القـــرارات الصحيحـــة مـــن واقـــع 
البيانـــات التـــي تـــم تنظيمهـــا؛ ممـــا يســـّهل عمليـــة اتخـــاذ القـــرار الســـليم 

المبنـــي علـــى أســـس صحيحـــة.

2. حلول متابعة األداء

العمليــات  وتوثيــق  تســجيل  للمســتفدين  تتيــح  خدمــة  ِمحــور.. 
لتتــم متابعتهــا  الحكومــي  الخاصــة بقطاعــات اإلســناد  التشــغيلية 
المحــدد.  الزمنــي  الوقــت  فــي  المعنيــة  اإلدارات  مــع  ومعالجتهــا 
المــدة  الكفــاءة واإلنتاجيــة وتقليــص  زيــادة  إلــى  النظــام  ويهــدف 
الزمنيــة لتنفيــذ وتقديــم الطلبــات وضمــان االلتــزام بمعاييــر الجــودة 
والتكامــل بيــن العمليــات وإدارة القطــاع. فمــن خــالل الخدمــة يمكــن 
ومتابعــة  المقّدمــة،  الطلبــات  عــدد  إجمالــي  معرفــة  للمســتخدم 
ممــا  معالجتهــا؛  لتتــم  الطلبــات  اســتغرقتها  التــي  والفتــرة  حالتهــا 

يســاعد فــي رفــع جــودة ودقــة العمليــات التشــغيلية.

وتــم تطويــر خدمــة ِمقيــاس كمجموعــة مــن معاييــر الجــودة يتــم 
تقديمهــا للجهــات التــي تقــّدم خدمــات مباشــرة لعمالئهــا، ويتــم 
تطبيقهــا مــن خــالل زيــارات دوريــة للجهــة المســتفيدة؛ للتأكــد مــن 

تطبيــق معاييــر مقيــاس. 

وتأتـــي خدمـــة ِبـــدار كحزمـــة متكاملـــة مـــن الخدمـــات تجمـــع بيـــن 
ــآت  ــّهل علـــى المنشـ ــا لتسـ ــة التـــي ننفذهـ ــرية والرقميـ ــول البشـ الحلـ
ــل  ــودة التواصـ ــين جـ ــع تحسـ ــا، مـ ــل فيهـ ــير العمـ ــة سـ ــر ومتابعـ تطويـ
رضـــا  يحقـــق  ممـــا  اإلجـــراءات؛  وتســـريع  وعمالئهـــا  المنشـــأة  بيـــن 

عمـــالء المنشـــأة. 
ـــة االســـتخدام   وتشـــمل الخدمـــات المقّدمـــة أجهـــزة قيـــاس رضـــا ذاتي
أداء  تقييـــم  للموظـــف، وأجهـــزة  تفاعليـــة  أداء  للعمـــالء، وواجهـــة 
للموظفيـــن وألنظمـــة المنشـــأة، وفريـــق ميدانـــي بخبـــرات متنوعـــة، 
وتقاريـــر ذات جـــودة عاليـــة؛ ممـــا يســـاعد فـــي تحســـين عمـــل المنشـــأة 

ورفـــع مســـتوى خدماتهـــا. 

أمـــا خدمـــة ســـراج فهـــي نظـــام متكامـــل يهـــدف إلـــى دراســـة وإدارة 
تنفيذهـــا  مـــن  والتأكـــد  االســـتراتيجية،  الخطـــط  وتنفيـــذ  ومتابعـــة 
بالشـــكل الســـليم، ويســـاعد نظـــام ســـراج فـــي متابعـــة أداء المبـــادرات 
يمكـــن  وتقاريـــر  عـــن طريـــق مؤشـــرات  االســـتراتيجية  والمؤشـــرات 
يحقـــق  ممـــا  الويـــب؛  تقنيـــة  اســـتخدام  خـــالل  مـــن  لهـــا  الوصـــول 

التكامـــل بيـــن جميـــع مكونـــات االســـتراتيجية والمشـــاريع. 
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3. حلول خدمية متنوعة

مركز الطباعة اآلمنة
الرســـمية  الوثائـــق  بطباعـــة  مختـــص  وطنـــي  نموذجـــي  مركـــز 
والحساســـة، وهـــو أحـــد الحلـــول المبتكـــرة لتلبيـــة رغبـــات العمـــالء فـــي 

جميـــع القطاعـــات، عبـــر منظومـــة تقنيـــة وفنيـــة متكاملـــة. 
ويقـــوم المركـــز بتقديـــم حلـــول الطباعـــة بجميـــع أنواعهـــا مـــن خـــالل 
ـــة؛ حيـــث ُتطبـــع  ـــة آني ـــة أمني ـــة وتحـــت مراقب إجـــراءات ذات جـــودة عالي
المـــرور، وهويـــات المقيميـــن، والشـــهادات الصحيـــة،  فيـــه: رخـــص 

ــا.  وغيرهـ
ويمتـــاز المركـــز أيًضـــا بتقديـــم خدمـــة التوصيـــل للمســـتخدم النهائـــي 
بخيـــارات متعـــددة؛ ممـــا يخـــدم الجهـــات التـــي نتعامـــل معهـــا ويحقـــق 

رضـــا المســـتخدمين النهائييـــن. 

األرشفة اإللكترونية
خدمـــة نســـاعد مـــن خاللهـــا المنشـــآت علـــى التحـــول اإللكترونـــي مـــع 
حفـــظ كامـــل تاريخهـــا الوثائقـــي، عبـــر خدمـــة األرشـــفة المتكاملـــة، 

وتشـــمل مـــا يلـــي: 
تحويل الوثائق الورقية إلى إلكترونية ----
تخزين الوثائق اإللكترونية ----
إدارة الوثائق الورقية وتخزينها ----
معالجة الوثائق المتضررة وترميمها ----
اإلتالف اآلمن للوثائق ----
األرشفة المتنقلة ----

مزادات
منصـــة إلكترونيـــة تســـاعد المنشـــآت علـــى طـــرح وإجـــراء المـــزادات 
المزايديـــن  بيانـــات  مـــن  التحقـــق  مـــع  إلكترونـــي،  بشـــكل  والدفـــع 
بشـــكل لحظـــي ودقيـــق. وتمّكـــن المنصـــة الجهـــات الحكوميـــة مـــن 
االطـــالع علـــى نتائـــج وتحليـــل المـــزادات الحكوميـــة مثـــل الرجيـــع 
واإلتـــالف، وتتيـــح كذلـــك للجهـــات الرقابيـــة متابعـــة آليـــات وتفاصيـــل 
عمـــل المـــزادات الحكوميـــة مـــن خـــالل تقاريـــر ومؤشـــرات أداء واضحـــة. 

نظام التعّلم اإللكتروني "منصة إثراء"
منصــــــة تّعلــــــم وتدريــــــب إلكترونــــــي يتــــــم تقديمهــــــا إلدارة ومتابعــــــة 
ـــة  ـــج التدريبيـــ ـــال البرامـــ ـــاءة، وإيصـــ ـــة بكفـــ ـــة التدريبيـــ ـــم العمليـــ وتقييـــ
للمتدربيــــــن بــــــكل ســــــهولة، مــــــن خــــــالل أتمتــــــة جميــــــع األنشــــــطة 

ـــتمر.  ـــم المســـ ـــب والتعليـــ ـــة بالتدريـــ المتعلقـــ

إلـــى  اإللكترونـــي  والتدريـــب  التعّلـــم  إلدارة  إثـــراء  منصـــة  تهـــدف 
تقديـــم نظـــام آمـــن ومـــرن وقابـــل للتوســـع مـــن خـــالل توفيـــر أدوات 
ــاركة  ــم، وأدوات المشـ ــارات والتقييـ ــة، واالختبـ ــج التدريبيـ إدارة البرامـ
والتعـــاون، والتعّلـــم باســـتخدام األجهـــزة الذكيـــة، وأدوات التقاريـــر 

وتحليـــل البيانـــات فـــي منصـــة واحـــدة متكاملـــة.
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تحســـب اإلنجـــازات بآثارهـــا، نســـلط الضـــوء هنـــا 
علـــى المعـــدل الســـنوي للعمليـــات اإللكترونيـــة 
التـــي فـــي شـــركة »ِعلمــــ«، ومـــا هـــو أثرهـــا التقريبـــي 

ــع ــى المجتمـ ــر علـ والمباشـ

»ِعلم«
والمجتمع
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نبتكر.. لحياة أفضل

سـاهمنا مـن خـالل حلولنـا المتكاملـة، وخدماتنـا المتنوعة، 
فـي توفيـر مئـات المالييـن مـن السـاعات التـي كانـت ُتهـدر 

إلنجـاز المعامـالت الحكوميـة.

أمـا علـى المسـتوى البعيـد؛ وبالتأّمـل فـي التغّيـرات التـي 
طـرأت علـى مجتمعنـا مـن خـالل الخدمـات التـي قدمناهـا، 

فلقـد أصبحـت الشـفافية والرفاهيـة سـمة مجتمعاتنـا.
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الوقت هو الحياة

المعامـــالت  وإنجـــاز  الخدمـــة  تقديـــم  مفهـــوم  »ِعلـــم«  غيـــرت 
اليوميـــة، متجـــاوزة بذلـــك حـــدود الزمـــان والمـــكان، حيـــث أن المراجـــع 
الـــذي يحتـــاج إلـــى إنجـــاز معاملتـــه لـــم يعـــد مضطـــرا إلـــى الخـــروج مـــن 
مقـــره إلـــى الدائـــرة المعنيـــة لتنفيذهـــا، وضيـــاع الســـاعات فـــي معانـــاة 
االزدحامـــات المروريـــة، وإنمـــا صـــار بإمكانـــه تنفيذهـــا مـــن أي مـــكان 
ـــة، وخـــالل مـــدة ال تتجـــاوز  ـــر الخدمـــات اإللكتروني وفـــي أي وقـــت عب

دقائـــق معـــدودة.
لقـــد ســـاعد ذلـــك علـــى خلـــق وفـــر كبيـــر فـــي ســـاعات العمـــل التـــي 

كانـــت ُتهـــَدر ســـنويًا فـــي تنفيـــذ هـــذه المعامـــالت.

»ِعلمـ« واالقتصاد..

ســـاهمنا بالتعـــاون مـــع صنـــدوق المـــوارد البشـــرية فـــي إدارة أكثـــر 
ــروع  ــة توظيـــف فـــي كل يـــوم عمـــل، مـــن خـــالل مشـ مـــن 40 عمليـ
)طاقـــات علـــم( والـــذي يســـتقطب الباحثيـــن عـــن عمـــل ويوفـــر لهـــم 
التدريـــب المناســـب وفـــرص العمـــل بالتعـــاون مـــع القطـــاع الخـــاص، 
ممـــا أثمـــر عـــن توظيـــف مـــا يقـــارب مـــن 40,000 موظـــف وموظفـــة 

منـــذ انطالقـــه.
وبفضـــل اللـــه حققنـــا المركـــز األول فـــي مســـتوى الخدمـــات التـــي 
نقدمهـــا فـــي مراكـــز التوظيـــف )طاقـــات ِعلـــم( بالتعـــاون مـــع صنـــدوق 

المـــوارد البشـــرية.

 11.5 
مليار ريال..

سـنويا  »ِعلـم«  فـي  نوفرهـا 
قيمـة سـاعات العمـل التـي كانت 
مليـون   250 إنجـاز  فـي  مهـدرة 

حكوميـة معاملـة 

 1,200 
فرصة عمل..

نوفرهــا فــي »ِعلــم« ســنويا 
للمواطنيــن والمواطنــات عبــر 

مكاتــب طاقــات »ِعلــم«
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ألجيال المستقبل

كان تنفيـــذ معظـــم المعامـــالت ســـابقًا يتطلـــب خـــروج الموظـــف 
إلنجازهـــا، متنقـــاًل بســـيارته بيـــن الدوائـــر واألجهـــزة المعنيـــة بإجـــراء 
هـــذه المعامـــالت، ممـــا يعنـــي اســـتهالك كميـــات كبيـــرة مـــن الوقـــود 
الـــذي كان ُيحـــَرق مـــن أجـــل التنقـــالت العديـــدة فـــي المســـافات التـــي 

كان يقطعهـــا الموظـــف بســـيارته.
أمـــا اآلن، ومـــع انتشـــار خدمـــات »ِعلـــم« اإللكترونيـــة، فقـــد بـــات مـــن 
الممكـــن إجـــراء هـــذه المعامـــالت فـــي أي وقـــت ومـــن أي مـــكان 

وخـــالل عـــدة دقائـــق فقـــط.

معامالت بال أوراق

التحـــول  لتنفيـــذ  عديـــدة  مشـــروعات  علـــى  »ِعلـــم«  فـــي  عملنـــا 
الرقمـــي وإلغـــاء أو تقليـــل االعتمـــاد علـــى الـــورق كعنصـــر فـــي تنفيـــذ 
المعامـــالت اليوميـــة الروتينيـــة. ممـــا نتـــج عنـــه توفيـــر مالييـــن الريـــاالت 
التـــي كانـــت تدفـــع لشـــراء وتصنيـــع األطنـــان الهائلـــة مـــن األوراق 

ــك المعامـــالت. ــاز تلـ ــة إلنجـ الالزمـ

نوفرهـــا فـــي »ِعلـــم« ســـنويا قيمـــة ألكثـــر  ----
مـــن 750 مليـــون ورقـــة كانـــت مهـــدرة فـــي 

إنجـــاز المعامـــالت الروتينيـــة.

ورقـــة  ---- مليـــون   750 علـــى  الحفـــاظ  مـــع 
للمســـتقبل مصنعـــة 

27 
مليون ريال

ــن  ---- ــر مـ ــة ألكثـ ــنويا قيمـ ــا »ِعلـــم« سـ توفرهـ
400 مليـــون لتـــر وقـــود كان مهـــدرا.

ــرر  ---- ــر مكـ ــون لتـ ــى 400 مليـ ــاظ علـ ــع الحفـ مـ
للمســـتقبل.

أكثر من
مليار ريال..
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»ِعلمـ« والبيئة

أصبـــح الحديـــث عـــن أســـعار البتـــرول وتذبذبهـــا، وبدائـــل البتـــرول وأثـــره 
علـــى المجتمعـــات مـــن أكثـــر المواضيـــع التـــي تشـــغل المواطـــن فـــي 
الســـنوات القليلـــة الماضيـــة، وال يقـــل عنـــه أهميـــة الحديـــث الـــذي 
ــا  يتنـــاول األمـــن المائـــي الـــذي هـــو أّس الحيـــاة بـــال شـــك، ومـــن هنـ
تضمـــن  والتـــي  علـــى ممتلـــكات مجتمعنـــا  الحفـــاظ  أهميـــة  تأتـــي 

ــتقبل. ــال المسـ ــا وأجيـ ــتقرار أجيالنـ اسـ
لقـــد كان تنفيـــذ معظـــم المعامـــالت ســـابقًا يتطلـــب خـــروج الموظـــف 
إلنجازهـــا، متنقـــاًل بســـيارته بيـــن الدوائـــر واألجهـــزة المعنيـــة بإجـــراء 
هـــذه المعامـــالت، ممـــا يعنـــي اســـتهالك كميـــات كبيـــرة مـــن الوقـــود 
أجـــل  مـــن   )CO2 غـــاز  انبعـــاث  فـــي  )ويتســـبب  ُيحـــَرق  كان  الـــذي 
التنقـــالت العديـــدة فـــي المســـافات التـــي كان يقطعهـــا الموظـــف 

ــيارته. بسـ
إلنهـــاء  الوحيـــدة  الطريقـــة  هـــي  الورقيـــة  المعامـــالت  وكانـــت 
اإلجـــراءات، ممـــا يتطلـــب مـــن المراجـــع تقديـــم 3 أوراق علـــى األقـــل 
ــذه  ــر هـ ــجار لتوفيـ ــن األشـ ــع مالييـ ــي قطـ ــا يعنـ ــه ممـ ــاز معاملتـ إلنجـ

األوراق.
أمـــا اآلن، ومـــع انتشـــار خدمـــات »ِعلمــــ« اإللكترونيـــة، فقـــد بـــات مـــن 
الممكـــن إجـــراء هـــذه المعامـــالت فـــي أي وقـــت ومـــن أي مـــكان 
وخـــالل عـــدة دقائـــق فقـــط وبـــدون تقديـــم ورقـــة واحـــدة للمعاملـــة.

325 
مليون لتر من الماء..

ــذي  ــاء الـ ــن المـ ــنويا مـ ــا »ِعلمــــ« سـ توفرهـ
كان الـــذي كان مهـــدرا فـــي صناعـــة الـــورق.

 مليار
..Co2 كجم من غاز

مـــن االنبعاثـــات تخفضهـــا »ِعلمــــ« ســـنويا 
بســـبب الوقـــود الـــذي كان يســـتخدم إلنجـــاز 

المعامـــالت.

230 
ألف شجرة..

مـــن  »ِعلمــــ«  فـــي  ســـنويا  عليهـــا  نحافـــظ 
اإللكترونيـــة  المعامـــالت  أتمتـــة  خـــالل 
واالســـتغناء عـــن المعامـــالت الورقيـــة التـــي 

إلنتاجهـــا. األشـــجار  تســـتهلك 
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