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الخطوة

التي صنعت الفرق

تمي ــز تاريخن ــا البش ــري بقف ــزات عمالق ــة انتقل ــت
ّ
ـك أن االبت ــكارات
بن ــا م ــن عص ــر إل ــى عص ــر ،وال ش ـ ّ
غي ــرت الطريق ــة الت ــي
الجريئ ــة وحده ــا ه ــي الت ــي ّ
نعي ــش به ــا ،وجعلته ــا أكث ــر ذكاء ورفاهي ــة.
طـــور آلـــة
هـــل دار فـــي بـــال الفـــزاري حينمـــا
ّ
اإلس ــطرالب من ــذ أل ــف ع ــام ،وح ـ ّـدد به ــا مواق ــع
الش ــمس والقم ــر وحرك ــة الكواك ــب ،فعرفن ــا به ــا
أن اكتشــافه
التوقيــت وخطــوط الطــول والعــرض؛ ّ
أصبـــح نـــواة "نظـــام تحديـــد المواقـــع" GPS
اليـــوم!...؟ بالطبـــع ال ..لكنـــه قـــام بخطوتـــه.

في عام  1988قمنا بخطوتنا األولى..
أطلقنـــا خدمـــة االســـتعالم عـــن "تصاريـــح الحـــج" كأول

2011م ،ف ــي ع ــام 2017م أصبحن ــا أول ش ــركة ُيس ــند له ــا

اإلنجـــازات تلـــو اإلنجـــازات.

إجـــادة للتفتيـــش اإللكترونـــي.

خدمـــة إلكترونيـــة علـــى مســـتوى مملكتنـــا ،ثـــم توالـــت

كثيـــرة هـــي الحلـــول والخدمـــات التـــي كنّ ـــا فـــي

«علـــم» الخطـــوة األولـــى ،ثـــم تتابعـــت
خطونـــا فـــي ِ

ّ
للتوثــق اآلنــي هــي أول خدمــة إلكترونيــة
فخدمــة "يقيــن"

الخدم ــات الحكومي ــة الرقمي ــة لمس ــة عل ــى تطبي ــق ف ــي

«علـــم» أول مـــن اســـتحدثها فـــي مملكتنـــا:
ِ

فـــي المملكـــة ،وتـــم إطالقهـــا فـــي عـــام 2004م ،ثـــم
جـــاءت خدمـــة "مقيـــم" كأول خدمـــة تفاعليـــة متكاملـــة
فـــي 2007م ،وفـــي عـــام 2010م قمنـــا بتشـــغيل أول

"مركـــز نموذجـــي" للخدمـــات الحكوميـــة ،ونفذنـــا خدمـــة
محـــرك لتأكيـــد األحقيـــة فـــي عـــام
"اســـتحقاق" كأول
ّ
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أعم ــال تفتيش ــية تابع ــة للقط ــاع الع ــام م ــن خ ــال خدم ــة

النجاحـــات بدعـــم مـــن حكومتنـــا الرشـــيدة ،حتـــى أصبحـــت
الجـــوال ،تســـتخدمها أينمـــا كنـــت ،ومتـــى مـــا شـــئت.

تغير مفهوم حياتنا..
لقد ّ

ابتكار فابتكار فابتكار ..هذه فلسفتنا..
«علم» ..نبتكر لحياة أرقى
ِ

نظرة عامة
«علــم» مــن أكبــر الشــركات القياديــة فــي مجــال البيانــات
تُ عــد شــركة ِ

وصــل عــدد موظفــي الشــركة أكثــر مــن  3,000موظــف وموظفــة،

إلــى الحكومــات الرقميــة.

وانطالقه ــا نح ــو العالمي ــة.

الضخمــة والحلــول الرقميــة المتكاملــة ،وخاصــة فــي مجــال التحــول

«علــم» كشــركة أبحــاث ســعودية تهتــم
ففــي عــام 1986م نشــأت ِ
بتوطي ــن التقني ــة ،وكان ــت بداي ــة أعماله ــا اإللكتروني ــة اآلمن ــة ف ــي
ع ــام 2002م ،ث ــم تحول ــت لش ــركة مس ــاهمة مملوك ــة لصن ــدوق

االس ــتثمارات العام ــة ف ــي ع ــام 2007م ،وأطلق ــت الش ــركة

اس ــتراتيجيتها للتوس ــع خ ــارج جوه ــر التقني ــة ف ــي ع ــام 2009م،

عالمي ــا ع ــام 2016م.
وبدأن ــا ف ــي التوس ــع
ً

كان له ــم أكب ــر األث ــر ف ــي تحقي ــق إنج ــازات الش ــركة ونجاحاته ــا،

تتلخ ــص رؤيتن ــا ب ــأن نك ــون المنص ــة الرقمي ــة المفضل ــة الت ــي توف ــر
ّ

تجربــة متكاملــة إلســعاد العميــل ،وترتكــز جميــع أعمالنــا علــى قيمنــا
الت ــي أثبت ــت فعاليته ــا خ ــال مس ــيرة نجاحن ــا وه ــي :الثق ــة ،وإس ــعاد
العمي ــل ،واإلب ــداع ،والمرون ــة ،والج ــدارة.

كم ــا ي ــرأس الفري ــق اإلداري للش ــركة س ــعادة الدكت ــور عبدالرحم ــن
اب ــن س ــعد الجضع ــي (رئيس ــا تنفيذي ــا) ،ويق ــع مركزن ــا الرئيس ــي ف ــي
مدينة الرياض.

«علــم» أنشــأنا شــركة باســم “إمــداد الخبــرات” تهــدف
تحــت مظلــة ِ

«علــم» ،ثــم
لتوفيــر الكفــاءات البشــرية المؤهلــة الســتكمال مشــاريع ِ
توف ــر الم ــوارد البش ــرية المؤهل ــة للمنش ــآت
توس ــعت حت ــى أصبح ــت ّ
فــي القطاعيــن العــام والخــاص ،وفــق أفضــل المعاييــر العالميــة.
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بيئتنا االبتكارية
تخبرنــا الدراســات بــأن أكبــر  500شــركة عالميــة قبــل  40عامــا كانــت

واالختراعـــات) أعلـــى قيمـــة مـــن البتـــرول؟! نعـــم وبـــا شـــك..

أصبح ــت األص ــول غي ــر المرئي ــة كاألبح ــاث والدراس ــات واالختراع ــات

سياس ــات وتج ــارب االبت ــكار العالمي ــة ،ألنن ــا عل ــى يقي ــن ب ــأن التغيي ــر

أصولهــا المرئيــة ّ
تمثــل  %80مــن إجمالــي األصــول ،أمــا اليــوم فقــد
تمث ــل أكث ــر م ــن  %80م ــن إجمال ــي األص ــول ف ــي قائم ــة الش ــركات
ال ـ  500األولــى عالميــا.

إن بع ــض الش ــركات الرقمي ــة دخل ــت التاري ــخ بتخط ــي قيمته ــا لحاج ــز

التريلي ــون دوالر كأعل ــى قيم ــة لش ــركة ف ــي التاري ــخ البش ــري ،فه ــل
أصبح ــت البيان ــات واألص ــول غي ــر المرئي ــة (األبح ــاث والدراس ــات

«علمــ» عل ــى تطوي ــر اس ــتراتيجياتنا وف ــق أح ــدث
عملن ــا ف ــي ِ

يب ــدأ م ــن داخ ــل الش ــركة وينعك ــس إل ــى خارجه ــا ،وبنين ــا ثقافتن ــا
الرقمي ــة عل ــى م ــا يجع ــل العمي ــل مح ــور اهتمامن ــا ،ونج ــاح المهم ــة
غاية أدائنا.

«علمــ» ب ــأن ال ــكل مب ــدع ولدي ــه الق ــدرة عل ــى الظه ــور
نؤم ــن ف ــي ِ
بأف ــكار وابت ــكارات جدي ــدة.

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:

 .1إدارة االبتكار

 .2إدارة األبحاث

تعمــل علــى بنــاء بيئــة إبداعيــة تســاهم فــي إيجــاد منتجــات وخدمــات

«عل ــم» إل ــى الوص ــول إل ــى المعرف ــة المتقدم ــة ف ــي
نس ــعى ف ــي ِ

مبتكــرة وحلــول إبداعيــة للتحديــات.
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التقني ــات الناش ــئة/المتطورة وح ــل مش ــكالت حاضرن ــا واستش ــراف

غدن ــا لفائ ــدة المجتم ــع األوس ــع .ألن تقني ــات الي ــوم ه ــي اللبن ــات

األساس ــية لعال ــم المس ــتقبل؛ فنح ــن نس ــعى جاهدي ــن للتعل ــم
وتحقيــق الوعــود بالخبــرات القيمــة مــن خــال حلــول معتمــدة علــى

البيان ــات وتهت ــم بالمس ــتخدم ،كم ــا ن ــدرس ونتوق ــع الط ــرق الت ــي

س ــيتعامل به ــا الن ــاس م ــع التقني ــات الت ــي ال ت ــزال قي ــد اإلع ــداد

ونعم ــل عل ــى معرف ــة اتجاه ــات صناع ــة التكنولوجي ــا ،وفه ــم أنم ــاط
المعوقــات وكيفيــة التعاطــي معهــا ،مــع اعتمــاد التقنيــات العالميــة

حالي ــا ،وتأمي ــن أعمالن ــا غ ـ ًـدا ،وم ــن أب ــرز
لتس ــريع نمون ــا ف ــي ِ
«عل ــم» ً
التقني ــة:
اهتماماتن ــا
ّ

الذكاء االصطناعي ()AI

يتــم مــن خاللــه تحليــل البيانــات الضخمــة وإدارة المخالفــات المروريــة

وإدارة الحشــود وتقنيــة معالجــة اللغــات الطبيعيــة.
سالسل الكتل ()Blockchain

نســتفيد مــن تقنيــة قواعــد بيانــات سالســل الكتــل لتخزيــن البيانــات

وإدارته ــا بص ــورة آمن ــة ف ــي المج ــاالت اآلتي ــة :الهوي ــة الرقمي ــة،

تم تحويل أكثر من
 70فكرة إلى

منتجات

تجارية ناجحة

وس ــجالت الصح ــة الطبي ــة ،ونق ــل الملكي ــة ،وتوثي ــق التاري ــخ

الوظيف ــي واألكاديم ــي.
إنترنت األشياء ()IoT

نوظ ــف إنترن ــت األش ــياء ف ــي الرعاي ــة الصحي ــة ع ــن بع ــد ،ومكافح ــة
ّ

سوس ــة النخي ــل الحم ــراء ،وعملي ــات التفتي ــش الميدان ــي وتقني ــات

المستش ــعرات.
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 .3رأس المال الجريء
نقــوم بدعــم رواد األعمــال فــي توســيع ابتكاراتهــم مــن خــال برامــج

اس ــتثمارية متنوع ــة ،جنب ــا إل ــى جن ــب م ــع اإلرش ــادات واألدوات
الضروري ــة لتطوي ــر مه ــارات رواد األعم ــال وش ــركاتهم.

ولنس ـ ّـرع إيق ــاع المس ــتقبل ونجعل ــه واقع ــا ..فإنن ــا نس ــتثمر ف ــي

الش ــركات الريادي ــة ونعم ــل معه ــم جنب ــا إل ــى جن ــب لتحقي ــق

طموحاته ــم وزي ــادة ف ــرص نجاحه ــم ف ــي الس ــوق.

وقمنــا فــي االســتثمار بعــدة شــركات منهــا :يونيفونــك ،ســيارة،
بيــزات ،زد.

شركة يونيفونك :تختص في مجال التواصل السحابي ،وتعمل

ش ــركة زد :ته ــدف إل ــى تمكي ــن قط ــاع التجزئ ــة م ــن الدخ ــول إل ــى

برمجية آمنة لضمان قنوات تواصل موثوقة بين الشركات

نمــاذج جاهــزة مرتبطــة بجميــع األنظمــة الالزمــة مــن دفــع وتوصيــل

على اعتماد التقنيات الحديثة لتطوير اتصاالت قوية عبر واجهة
والعمالء.

شـــركة ســـيارة :موق ــع إلكترون ــي يوف ــر أح ــدث ع ــروض األس ــعار

للس ــيارات المس ــتعملة والجدي ــدة ،محدث ــة يومي ــا ،م ــع تس ــهيل
التواص ــل بأصح ــاب العالق ــة ب ــدون وس ــيط ،كم ــا يمك ــن إيص ــال
الســيارة إلــى المــكان الــذي يختــاره العميــل كأي ســلعة يشــتريها مــن

أي موقــع إلكترونــي ،ويتــم جميــع ذلــك إلكترونيــا دون حاجــة لزيــارة

أي جه ــة م ــن الجه ــات.
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عال ــم التجزئ ــة اإللكتروني ــة بطريق ــة س ــهلة واحترافي ــة ،م ــن خ ــال

ودع ــم فن ــي وغي ــره

ش ــركة بي ــزات :ش ــركة تكنولوجي ــة توف ــر خدم ــات التأمي ــن الصح ــي
وبرام ــج خدم ــات الم ــوارد البش ــرية لألعم ــال التجاري ــة الصغي ــرة.

هـنـاك

طــريقتـان لـلتعـامـل مع المستقبل

إم ــا أن ننتظ ــره فيأتين ــا ،وإم ــا أن نذه ــب إلي ــه بابتكاراتن ــا ،وطريقتن ــا

لق ــد مارس ــنا االبت ــكار عل ــى أن ــه أس ــلوب حي ــاة ،واس ــتراتيجية

نح ــن ف ــي ِعل ــم ش ــركة متكامل ــة الحل ــول متناغم ــة القطاع ــات،

ـف طموحن ــا ف ــي الوص ــول إل ــى م ــا وراء ح ــدود
عب ــارة واح ــدة ِ
تص ـ ُ

أن نذه ــب إل ــى المس ــتقبل؛ ألن ــه يك ــون بإرادتن ــا وإبداعاتن ــا.
ن ــدرس الف ــرص ونبتك ــر الحل ــول وف ــق أعل ــى التقني ــات،

ونق ــدم الخدم ــات المس ــاندة لعمالئن ــا لنضم ــن تجرب ــة متكامل ــة
للمس ــتخد مين.

رئيس ــية تدخ ــل ف ــي جمي ــع مهامن ــا وأهدافن ــا بش ــكل يوم ــي.

الممك ــن;

إنها ..شغف االبتكار.
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 30عاما

من النجاح

«علـــم» علـــى
ثالثـــة عقـــود مضـــت ،حافظـــت ِ
نجاحاتهـــا المتواليـــة فـــي تقديـــم حلـــول رقميـــة
رائ ــدة س ــاهمت ف ــي التح ــول إل ــى االقتصادي ــات
الذكيـــة.

إيقاع التغيير
«عل ــم» اإليق ــاع العالم ــي المتس ــارع بتقدي ــم
واكبن ــا ف ــي ِ
حلـــول رقميـــة متكاملـــة نابعـــة مـــن رؤيتنـــا العميقـــة
لمس ــؤوليتنا اتج ــاه مجتمعاتن ــا والعال ــم ،ملتزمي ــن دائم ــا

بتطبيـــق أعلـــى المعاييـــر والخبـــرات المعتمـــدة عالميـــاً .

وإن مـــن أهـــم أســـباب نجاحنـــا اعتقادنـــا بـــأن عمالءنـــا

يســـتحقون حلـــوال متكاملـــة تأتـــي ثمـــرة للدراســـات
االحترافي ــة والخب ــرة العميق ــة ،مم ــا جعلن ــا نحق ــق تجرب ــة
مســـتخدم رائعـــة لـــكل عميـــل.
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إننا ومنذ أكثر من
 30عاما ..نرى التغيير
فرصة رائعة؛ فلطالما فتح
أسواقا جديدة وأطلق
شرارة اإلبداع التي أثمرت
ابتكارات عالمية..

والتطور
النشأة
ّ
1986

2002

أبحاث التقنية

المنتجات اإللكترونية

"شركة العلم لألبحاث والتطوير"

العلم ألمن المعلومات"
"شركة ِ

ش ــركة أبح ــاث تهت ــم بنق ــل التقني ــة م ــن كاف ــة أنح ــاء العال ــم

تقديــم خدمــات إلكترونيــة وكل مــا يتعلّ ــق بأمــن المعلومــات،

2011

2018

وتوطينه ــا.

ووســعنا نطــاق الخدمــات لتقديمهــا إلــى الحكومة.

 +الحلول المتخصصة

المنصات الرقمية
+
ّ

«علمـ»"
"شركة ِ

انطلقنا من األتمتة إلى الرقمنة

توس ــعنا ف ــي نش ــاطنا التج ــاري إل ــى تقدي ــم االستش ــارات

عب ــر اس ــتراتيجية تعتم ــد االبت ــكار ركيزته ــا األساس ــية

وخدم ــات تكنولوجي ــا المعلوم ــات واإلس ــناد

والتدري ــب.

لنك ــون المنص ــة الرقمي ــة األول ــى الت ــي تق ــدم تجرب ــة
عميل متكاملة ،وبدأنا في التوسع

دولياً .
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«علمـ» شركة حلول رقمية
ِ
متكاملة..
نق ــدم مجموع ــة كبي ــرة م ــن حلولن ــا الرقمي ــة الجاه ــزة والمخصص ــة

فــي العديــد مــن المجــاالت ،مــن خــال نمــاذج عمــل متنوعــة ومرنــة

تتناس ــب ورغب ــة كل عمي ــل م ــن عمالئن ــا.

ونقصــد بالحلــول الجاهــزة ،منتجاتنــا التــي تخــدم شــريحة عريضــة مــن
العمــاء ،ويمكــن لهــم أن يشــتركوا فيهــا مــن خــال باقــات متنوعــة

تناسب كل عميل واحتياجه.

كم ــا نقص ــد بحلولن ــا المخصص ــة ،المش ــاريع الت ــي نق ــوم بتقديمه ــا

لعمالئن ــا وف ــق احتياجاته ــم الخاص ــة به ــم بم ــا يحق ــق رغباته ــم

ويحق ــق طموحاته ــم.

ونتمي ــز ف ــي ِعل ــم بمجموع ــة جوهري ــة م ــن المواه ــب والمه ــارات،
ّ

كم ــا نعم ــل دوم ــا عل ــى االنتب ــاه للف ــرص الكبي ــرة الت ــي تل ــوح ف ــي

األف ــق ،ونرتك ــز ف ــي ذل ــك عل ــى ركيزتي ــن أساس ــيتين :موظفون ــا

الرائعـــون وأفكارنـــا المبتكـــرة.

إن العال ــم الي ــوم يحك ــم عل ــى األداء م ــن واق ــع النتائ ــج ،ل ــذا فإنن ــا

نبتك ــر الحل ــول األكث ــر م ــن رائع ــة؛ لتك ــون ِعل ــم ه ــي معي ــار النج ــاح.

منتجات
جاهزة
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حلول
مخصصة
ّ

بين الرائع

واألروع
هذا مدار
ابتكاراتنا

متنوعة
نماذج أعمال
ّ
إن نم ــوذج العم ــل ف ــي أبس ــط تعاريف ــه ه ــو كي ــف تق ـ ّـدم قيم ــة
عالي ــة لعمالئ ــك بتكلف ــة مناس ــبة.

لذل ــك فق ــد جمعن ــا م ــع االحترافي ــة ف ــي ابت ــكار الحل ــول والخدم ــات،
مرون ــة عالي ــة ف ــي طريق ــة تعاملن ــا م ــع عمالئن ــا وأس ــاليب التعام ــل
معه ــم ،وذل ــك م ــن خ ــال نم ــاذج عم ــل احترافي ــة متنوع ــة تتناس ــب

ومتطلباته ــم ،مم ــا أت ــاح ألصح ــاب المش ــاريع تجرب ــة ،واختب ــار ،ط ــرق
نموذجيــة مختلفــة لطريقــة هيكلــة تكاليفهــم وتدفقــات عائداتهــم.

عمالءن ــا م ــن الق ــدرة عل ــى إج ــراء تغيي ــرات
تمكّ ــن ه ــذه النم ــاذج
َ

افتراضي ــة وس ــريعة عل ــى نم ــوذج نش ــاطهم التج ــاري ال ــذي يرغب ــون

نماذج عمل

احترافية..
متنوعة
ومرنة

حالي ــا
ّ
ب ــه،
ـورا عل ــى كيفي ــة تأثي ــر التغيي ــر عل ــى أعماله ــم ً
واالط ــاع ف ـ ً
وف ــي المس ــتقبل.

تطوير حلول متكاملة
المشاركة مع القطاع العام
تطوير حلول جزئية
المشاركة في التكلفة
تنفيذ حلول متكاملة
اشتراكات في باقات جاهزة

من نماذج العمل في الشركة

15

16

تكامل

وتناغم

«علــم» بأننــا نتحمــل مســؤولية تجربــة
نفتخــر فــي ِ
عميلنـــا مـــن بدايتهـــا إلـــى نهايتهـــا ،ألننـــا شـــركة
متكامل ــة الحل ــول ومتناغم ــة القطاع ــات.
نس ــبر أغ ــوار التحدي ــات ،ون ــدرس الف ــرص ،ونبتك ــر
ونقـــدم الخدمـــات المســـاندة
الحلـــول وننفذهـــا،
ّ
لهـــا ،ونضمـــن اســـتمرارية نجاحهـــا.
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أصبحنا الشريك المفضل لعمالئنا..
«علـــم» بقدرتنـــا علـــى التشـــخيص
ِ
نمتـــاز فـــي

تكامـــل وتناغـــم قطاعـــات شـــركتنا ،ســـواء علـــى صعيـــد

األمثـــل لهـــا ،مـــع إمكانيـــة تنفيـــذ هـــذه الحلـــول تقنيـــا

أو اإلســـناد الرقمـــي.

االحتراف ــي للمش ــكلة ،وم ــن ث ـ ّـم دراس ــتها وابت ــكار الح ــل
وإســـنادا بحســـب احتياجـــات عمالئنـــا ،وذلـــك مـــن خـــال
ً
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االستشــارات أو التقنيــة المتكاملــة أو التدريــب المتخصــص

«علم» ليست شركة حلول
ِ
تقنية فقط!
متوحــدة التخصــص ،يــكاد كل
متنوعــة النشــاطات،
إننــا شــركة كبــرى
ّ
ّ

نشــاط منهــا أن يكــون شــركة مســتقلّ ة.

ولك ــن ..ليس ــت ه ــذه معادلتن ــا الصعب ــة ،فالعال ــم مل ــيء بالش ــركات
الكب ــرى.

إن معادلتنــا الصعبــة هــي قدرتنــا علــى تنفيــذ أعمالنــا المتنوعــة
بـــكل تكامـــل وتناغـــم بيـــن هـــذه القطاعـــات الكبـــرى ووفـــق
أعل ــى المعايي ــر العالمي ــة ،ضم ــن بيئ ــة ابتكاري ــة متكامل ــة ،بم ــا

يحق ــق تجرب ــة عمي ــل احترافي ــة.

ولتحقيــق هــذه المعادلــة قمنــا بتقســيم قطاعــات األعمــال حســب
تخصص ــات مركّ ــزة (المج ــال الصح ــي والصناع ــي والخدم ــات األمني ــة

وغيرهــا) لضمــان مســتوى االحترافيــة للخدمــة المقدمــة.

فعب ــر االستش ــارات نق ــوم بدراس ــة الفرص ــة أو المش ــكلة ووض ــع

أفض ــل الحل ــول االستش ــارية له ــا بم ــا يتناس ــب وس ــوق العم ــل.

ننف ــذ ه ــذه الحل ــول
وم ــن خ ــال الحل ــول الرقمي ــة المتخصص ــة ّ
التقني ــة وف ــق أعل ــى م ــا وصل ــت ل ــه التقني ــة.

وعن ــد حاج ــة عمالئن ــا لخدم ــات التش ــغيل؛ فإنن ــا نق ــوم بذل ــك وف ــق

مفه ــوم أن المراج ــع ضي ــف ولي ــس مراج ــع.

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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معادلتنا الصعبة
إننا شركة رقمية كبرى
متنوعـــة النشـــاطــات،
ّ
كل نشــاط منها يمكن
أن يكــــون شـــــــــركـــــة
مســـتقـلّ ـة ،تــتـكــامــل
فـي حلولهـا وتتنـاغم
بين قطاعاتها..
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فيم ــا يل ــي نوج ــز التعري ــف بحلولن ــا المتخصص ــة ،وحلولن ــا الجاه ــزة والت ــي تط ــورت م ــن بع ــض الحل ــول المخصص ــة
حت ــى أصبح ــت منتج ــا جاه ــزا يخ ــدم ش ــريحة كبي ــرة م ــن العم ــاء.

تنوع في
ّ
التخصصات

عنــد التعامــل مــع أي عميــل يتوجــه لــه فريقنــا المتخصــص فــي مجالــه مــن خــال
خبرتن ــا الطويل ــة ف ــي ه ــذه التخصص ــات (الصح ــة – العم ــل – األم ــن – الع ــدل –
النقـــل  -الحـــج والعمـــرة – الماليـــة – الصناعـــة  -العقـــار – األمانـــات  -الدفـــاع -
الطاق ــة وغيره ــا ).فنفهم ــه أفض ــل فه ــم ،ونختص ــر الوق ــت والجه ــد.

تكامل في
الحلول..

نقـــوم بدراســـة الفرصـــة أو المشـــكلة (حســـب الحاجـــة) ووضـــع أفضـــل الحلـــول
االستشــارية لهــا بمــا يتناســب وســوق العمــل (االستشــارات وقطاعــات األعمــال)،
ننفـــذ هـــذه الحلـــول التقنيـــة وفـــق أعلـــى مـــا وصلـــت لـــه التقنيـــة (الحلـــول
ثـــم ّ
الرقمي ــة المتخصص ــة) ،وعن ــد حاج ــة عمالئن ــا للتش ــغيل فإنن ــا نق ــوم بذل ــك أيض ــا
بمفه ــوم أن المراج ــع ضي ــف.

تناغم بين
القطاعات..

إن جميـــع قطاعاتنـــا  -وموظفينـــا الذيـــن يزيـــد عددهـــم عـــن 3,000موظـــف
 تعم ــل فيم ــا بينه ــا بتناغ ــم يجعله ــا تلت ــزم بأعل ــى المعايي ــر ف ــي جمي ــع مراح ــلالعم ــل ،ابت ــداء م ــن الدراس ــات المتخصص ــة م ــرورا بتنفي ــذ ه ــذه الحل ــول وانته ــاء
بالتشـــغيل نيابـــة عـــن عمالئنـــا وتدريـــب قدراتهـــم البشـــرية.
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االستشارات
الجي ــد ه ــو عنص ــر النج ــاح األول ألي مش ــروع ،واالس ــتفادة
اإلع ــداد ّ

«عل ــم» بتقدي ــم االستش ــارات للقطاع ــات الحكومي ــة
أبدعن ــا ف ــي ِ

«عل ــم» ه ــي مفت ــاح
والتكلف ــة ،وتعتب ــر الخدم ــات االستش ــارية ف ــي ِ

خبراتنــا الطويلــة مــن خــال عملنــا الدائــم مــع القطاعــات الحكوميــة.

م ــن التج ــارب العالمي ــة والمحلي ــة الناجح ــة يختص ــر الزم ــان والجه ــد
كل المش ــاريع والقاع ــدة األول ــى الت ــي تق ــوم عليه ــا ،حي ــث أن ــه ال
يخل ــو أي مش ــروع م ــن خدماتن ــا االستش ــارية.

«عل ــم» خدماتن ــا االستش ــارية عب ــر إدارة متكامل ــة م ــن
نق ــدم ف ــي ِ
خــال طاقــم استشــاري ذا خبــرة طويلــة فــي العديــد مــن المجــاالت

التقني ــة واإلداري ــة والتش ــغيلية.

نهت ــم م ــن خ ــال عملن ــا ف ــي ه ــذا المج ــال لفه ــم طبيع ــة المش ــكلة

القائم ــة ف ــي المنش ــأة واكتش ــاف أبعاده ــا ،ودراس ــة مراح ــل العم ــل

حالي ــا بمزاياه ــا وعيوبه ــا ،واس ــتيعاب التحدي ــات
المس ــتخدمة
ً

المس ــتقبلية ،وتحدي ــد العقب ــات الت ــي ق ــد تعرق ــل تطبي ــق أس ــاليب
العم ــل الجدي ــدة ،وذل ــك بغ ــرض رس ــم رؤي ــة واضح ــة لخط ــة العم ــل

ومراحله ــا وأجزائه ــا م ــع تحدي ــد أهدافه ــا الت ــي ينبغ ــي تحقيقه ــا.

ف ــي س ــعيها إل ــى الوص ــول إل ــى الحكوم ــة اإللكتروني ــة نظ ــرا لتراك ــم

ومن أبرز الخدمات التي نقدمها:
1 .االستشارات االستراتيجية واإلدارية وبرامج التحول
   -تصميم االستراتيجيات.

   -تصميم النماذج التشغيلية.
   -التحول الرقمي.

   -إعادة هندسة اإلجراءات.
2 .المشاريع وإدارة التغيير.
3 .تنفيذ االستراتيجية

   -مكاتب تحقيق الرؤية .2030

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

ويت ــم ف ــي ه ــذا المرحل ــة أيض ــاً البح ــث ع ــن أفض ــل الممارس ــات

4 .استشارات تقنية المعلومات

واس ــتنباط أفض ــل األف ــكار العملي ــة واألس ــاليب اإلداري ــة والفني ــة؛

   -تطوير استراتيجيات تقنية المعلومات.

العالميــة المتصلــة بالمجــال محــل البحــث ،وذلــك ألغــراض المقارنــة
وتحدي ــد المعايي ــر المعتب ــرة دولي ــاً ف ــي مج ــاالت العم ــل المختلف ــة.

   -تطوير خطط حوكمة تقنية المعلومات.
   -ت ـط ــوي ــر استرات ــيجـ ـي ــات إدارة وحــوكـ ـمــة البيانات.

5 .استشارات تحليل البيانات

   -الـ ـت ـحــليالت ال ــمتــقدمة لدعم متخذي القرار.
   -التحليل التشغيلي.

   -بناء المراصد التحليلية.
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األعمال التقنية المتكاملة
م ــن خ ــال حلولن ــا التقني ــة المتكامل ــة نق ــوم ب ــإدارة وتحلي ــل البيان ــات

الضخم ــة المرتك ــزة عل ــى المنص ــات الرقمي ــة ،والرب ــط والتكام ــل ف ــي
البنــى التحتيــة ،حيــث تتكامــل األفــكار مــع التنفيــذ بتناغــم احترافــي.

ونق ـ ّـدم حلولن ــا التقني ــة لعمالئن ــا س ــواء بتطوي ــر تقن ــي مخص ــص أو
بابت ــكار منتج ــات وحل ــول م ــن نقط ــة الصف ــر وحت ــى انطالقه ــا.
وتتمحور حلولنا في مجال التقنية حول ما يلي:
1 .تطوير منتجات حسب حاجة العميل

وفق ــا الحتياج ــات العمي ــل
ً
نق ــوم بتصمي ــم وتنفي ــذ الحل ــول التقني ــة

باس ــتخدام أعل ــى م ــا وصل ــت ل ــه التقني ــة الرقمي ــة عالمي ــا.
2 .تطوير منتجات مبتكرة

نق ــوم بتنفي ــذ دورة حي ــاة كامل ــة للمنت ــج بداي ــة م ــن تحدي ــد وتكوي ــن
الح ــل وحت ــى إطالق ــه وتحقي ــق نجاح ــه.
3 .تطبيقات الجواالت الذكية

نس ــاعد عمالءن ــا عل ــى مواكب ــة حل ــول التطبيق ــات عل ــى الج ــواالت

الذكي ــة لتوس ــيع نط ــاق وصوله ــم لعمالئه ــم.

4 .تطبيقات ذكاء األعمال

وتشــمل مســتودع البيانــات ،ونمذجــة األعمــال والمعالجــة التحليليــة

المباش ــرة  ،OLAPوتصمي ــم وتنفي ــذ اس ــتخالص البيان ــات وتحويله ــا

وتحميله ــا  ،ETLوتطوي ــر التقاري ــر ،واختب ــار البيان ــات وأتمتته ــا ،وإدارة
البيانــات المرجعيــة واألداء.
5 .محركات االستحقاق

ه ــي أنظم ــة متكامل ــة لضب ــط مس ــتوى اس ــتحقاق الخدم ــات الت ــي

تقدمه ــا مختل ــف المنش ــآت الحكومي ــة أو الخاص ــة ،به ــدف التأك ــد
م ــن وص ــول مختل ــف أش ــكال الدع ــم إل ــى مس ــتحقيها الفعليي ــن،

وضم ــان تطاب ــق ش ــروط الدع ــم عل ــى أوضاعه ــم الحقيقي ــة.

وق ــد ُو ِج ـ َـد ه ــذ النظ ــام لرب ــط المنش ــأة بمختل ــف الجه ــات المعني ــة

لتزويده ــا بالبيان ــات الت ــي تس ــاعدها عل ــى تس ــهيل وص ــول خدماته ــا
المتنوع ــة للمس ــتفيدين منه ــا؛ م ــا يع ــزز س ــرعة التع ــرف بش ــكل

ويعج ــل عملي ــة قب ــول الطلب ــات.
موث ــوق عل ــى كل متق ــدم،
ّ
"علم" لتخطيط موارد المنشآت ERP
6 .أنظمة ِ
7 .األمن السيبراني

نعمــل علــى حمايــة أصــول عمالئنــا الرقميــة ،وبنــاء وتوفيــر كفــاءات
بشــرية احترافيــة فــي هــذا المجــال ،وتطويــر البرمجيــات التــي تعمــل

عليه ــا الش ــركة مم ــا يمكنه ــا م ــن التنب ــؤ بالمش ــكالت الحالي ــة
والمس ــتقبلية وتحس ــين االس ــتعداد لكاف ــة التهدي ــدات الس ــيبرانية.
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اإلسناد الرقمي
نس ــعى عب ــر اإلس ــناد الرقم ــي إل ــى تعزي ــز المي ــزة التنافس ــية لن ــا ف ــي
مجــال التشــغيل وتقديــم الخدمــة فــي مجــاالت االختصــاص؛ وذلــك

م ــن خ ــال اإلدارة والتش ــغيل الكل ــي للخدم ــات ،أو الدع ــم الجزئ ــي

له ــا ف ــي مج ــاالت مح ــددة ،والت ــدرج به ــا نح ــو التح ــول الرقم ــي.
عدة مجاالت:
ونقدم حلولنا في ّ
ّ
1 .القوى الميدانية

وتش ــتمل الخدم ــات الت ــي نقدمه ــا ف ــي مج ــال خدم ــة الجمه ــور
عل ــى م ــا يل ــي:

   -مراكز الخدمات.

   -خدمات العمالء المتنقلة.
   -رحلة العميل.

3 .دعم األعمال

«علــم» مجموعــة مــن الخدمــات الداعمــة لألعمــال فــي
نقـ ّـدم فــي ِ

م ــن خ ــال خدم ــات الق ــوى الميداني ــة نس ــعى إل ــى رف ــع الكف ــاءة

مج ــاالت تخصصي ــة مح ــددة ،تس ــاهم بص ــورة فعال ــة ف ــي تحقي ــق

الخدم ــات م ــن ممارس ــات تنظيمي ــة إل ــى خدم ــات ذات قيم ــة

الكل ــي للخدم ــات.

والج ــودة ف ــي الحل ــول التش ــغيلية والرقمي ــة ،ونه ــدف لتحوي ــل

اقتصاد ي ــة.

وتشمل قائمة خدمات القوى الميدانية ما يلي:
   -التفتيش الميداني.
   -التراخيص.

   -إدارة قدرات العموم.
   -االستبيان والرصد.
2 .مقابلة الجمهور

األه ــداف التش ــغيلية المطلوب ــة ،دون أن يس ــتوجب ذل ــك التش ــغيل
"علــم" علــى
نقدمهــا فــي ِ
وتشــتمل خدمــات دعــم األعمــال التــي ّ

مــا يلــي:

   -قنوات التواصل.
   -تطوير األداء.

   -إدارة المنصات الرقمية.

4 .الدعم بالتقنيات الحديثة

نق ـ ّـدم ه ــذه المنظوم ــة لتوظي ــف التقني ــات الحديث ــة الت ــي تدع ــم

األعم ــال ف ــي المج ــاالت المختلف ــة به ــدف تمكي ــن الجه ــات

نق ـ ّـدم م ــن خ ــال منظوم ــة مقابل ــة الجمه ــور الحل ــول المثل ــى

المس ــتفيدة م ــن تحقي ــق نتائ ــج نوعي ــة لح ــل المش ــكالت المعق ــدة

تقدي ــم الخدم ــة؛ فم ــن خ ــال باق ــة الخدم ــات ،نس ــعى لتحقي ــق

نقدمه ــا لعمالئن ــا عل ــى م ــا
وتش ــتمل الخدم ــات المس ــاندة الت ــي ّ

للجه ــات الخدمي ــة الت ــي تتعام ــل بصف ــة مباش ــرة م ــع الجمه ــور أثن ــاء
مع ــدالت عالي ــة م ــن الكف ــاءة ف ــي كاف ــة محط ــات رحل ــة العمي ــل.

م ــن خ ــال اس ــتثمار التقني ــة المتقدم ــة.

يل ــي:

   -المختبرات والمعامل الحديثة.
   -األجهزة الذكية.
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مجموعة المنتجات
تكامـــا مـــع حلولنـــا المخصصـــة ،نقـــوم بـــإدارة مجموعـــة

ويمكــن لعمالئنــا االشــتراك بهــا مباشــرة مــن خــال باقــات

تقـــدم كخدمـــات تقنيـــة وبوابـــات وتطبيقـــات
تقنيـــة ّ

وتتن ــوع حلولن ــا الجاه ــزة تح ــت مس ـ ّـميات دعائي ــة تُ س ـ ّـهل

المنتج ــات بالتع ــاون م ــع اإلدارات األخ ــرى لتطوي ــر حل ــول

إلكترونيـــة ،ويتـــم تســـويقها كعالمـــات تجاريـــة.

متنوعــة تتناســب واحتياجاتهــم.

تس ــويقها ،وق ــد قس ــمناها بحس ــب التصني ــف اآلت ــي:

حلول النقل

حلول أمنية

حلول إدارية
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إدارة البيانات
Data Management

مقياس
Meqyas

مركز الطباعة
Printing Centre

ِبدار
Bedar

البريد اإللكتروني
E-mail Service

مزادات
Mazadat

ِمحور
Mehwar

إثراء
Ethraa

األرشفة اإللكترونية
Electronic Archive

عندما

تالمس الخدمات التي نقدمها الماليين..

فإننــا نضــع فــي أولــى اهتماماتنــا كيفيــة تقديمهــا بما يليق

فمـــن خـــال خدماتنـــا اإللكترونيـــة تجاوزنـــا عامـــل الزمـــان

ب ــل نتع ــدى ذل ــك إل ــى تقديمه ــا ف ــي قال ــب يحق ــق الرض ــا

مجتمعن ــا ،فض ــا ع ــن ارتف ــاع المس ــتوى األمن ــي والصح ــي

بمواطنينــا ،لــذا فإننــا ال نكتفــي بصناعــة الحلــول وجودتهــا
ويجعلهــا أقــرب للخدمــات المدفوعــة فــي القطــاع الخــاص.

والمــكان ،وأصبحــت هــذه الســاعات لرفاهيــة وراحــة أفــراد

«علم»
إنناِ ..

ندير أكثر من
 50عالمة

تجارية ،ونتعامل

مع 50

ألف

عميل وأكثر..
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ومضات

على اإلنجازات

«علـــم» أكثـــر مـــن  250مشـــروعا،
نُ ديـــر فـــي ِ
ونســـوق أكثـــر مـــن  50عالمـــة تجاريـــة ،وفيمـــا
ّ
يلـــي إضـــاءات علـــى بعـــض مـــن هـــذه المشـــاريع
والمنتجـــات.
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أبشر

أبشر أفراد ،أبشر أعمال ،أبشر حكومة
منصــة تفاعليــة متكاملــة تخــدم المجتمــع بأكملــه وفــق
أعلــى مــا وصلــت لــه التقنيــة العالميــة وبطابــع مجتمعنــا
وخصوصياتــه
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من ــذ انط ــاق بواب ــة أبش ــر بالتع ــاون م ــع وزارة الداخلي ــة والمديري ــة

وتس ــهيال لوص ــول الخدم ــات للمس ــتفيدين منه ــا قمن ــا بتوزي ــع

ف ــي خدم ــة المواطني ــن والمقيمي ــن.

أعم ــال ،وأبش ــر حكومة.

العام ــة للج ــوازات ف ــي ع ــام  2008وه ــي تحق ــق النج ــاح تل ــو اآلخ ــر

الخدم ــات على منصات فرعية حس ــب االحتياج :أبش ــر أفراد ،وأبش ــر

فقــد قمنــا بتصميــم وتطويــر منصــة رقميــة متكاملــة لــوزارة الداخليــة

تحص ــد منصة (أبش ــر) العديد من الجوائز التقني ــة في كل عام ،فقد

والمقيمي ــن وأصح ــاب المؤسس ــات تنفي ــذ أكث ــر م ــن  213خدم ــة

الس ــعودية .وحصل ــت على ش ــهادة  ISO27001لهذه الخدمات.

الس ــعودية (أبش ــر) والت ــي تتي ــح للجه ــات الحكومي ــة والمواطني ــن
إلكتروني ــة تفاعلي ــة تابع ــة للج ــوازات والم ــرور واألح ــوال المدني ــة
والج ــوازات وغيره ــا.

حقق ــت المرك ــز األول ضم ــن خدمات األف ــراد في المملك ــة العربية

اس ــتقبلنا أكث ــر م ــن  1.2مليون مكالم ــة في الدعم الفن ــي ،وحققنا

نس ــبة رضا إجمالية  4.7من  5لعام  2019بحس ــب إحصائية محايدة

للمستخدمين.

أبشر في أرقام..

أكثر من

أكثر من

خدمة
إلكترونية

213

أكثر من

أكثر من

 34مليار

 14مليون

 5ماليين

زيارة
للبوابة

مسجل
فعلي موثق

مستخدم
للتطبيق
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منظومة النقل البري
بالتعـــاون مـــع الهيئـــة العامـــة للنقـــل أطلقنـــا منظومـــة
متكاملـــة للنقـــل البـــري تحـــت شـــعار
"نقل للمستقبل"..

حصل ــت "منصـ ــة وصـ ــل" ف ــي ع ــام  2019عل ــى جـائـ ــزة االتح ــاد
العالم ـ ــي للمواص ــات العام ــة  UITPف ــي مجـ ــال التميـ ــز
التشغيلي والتقني
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«عل ــم» بإط ــاق ه ــذه المنظوم ــة ابت ــداء م ــن إع ــادة
قمن ــا ف ــي ِ

هندســة اإلجــراءات فــي جميــع مراحــل رحلــة العميــل مــن خــال بوابــة
نق ــل ،وم ــرورا بتيس ــير بي ــان حمول ــة الش ــاحنات ووثائقه ــا م ــن خ ــال
بوابــة بيــان ،وانتهــاء برفــع مســتوى الضبــط والمتابعــة واألمــان مــن

خ ــال منص ــة وص ــل.

وت ــم اختص ــار خط ــوات الحص ــول عل ــى أي م ــن ه ــذه الخدم ــات م ــن
 18خط ــوة إل ــى أرب ــع خط ــوات فق ــط وتت ــم كله ــا بطريق ــة رقمي ــة

متكامل ــة.

كم ــا يمك ــن تقدي ــم ه ــذه الحل ــول بش ــكل مس ــتقل حس ــب حاج ــة

عمالئن ــا ف ــي عال ــم النق ــل ،كبواب ــة نق ــل منف ــردة ،أو بواب ــة بي ــان ،أو
منصــة وصــل ،ويمكننــا إيجــاز التعريــف بهــذه المنظومــة فيمــا يلــي:

بيـــان :بواب ــة إلكتروني ــة تمك ــن الناقلي ــن ووس ــطاء الش ــحن م ــن
إص ــدار وثيق ــة نق ــل البضائ ــع وبي ــان حمول ــة الش ــاحنات عل ــى الط ــرق

البري ــة ،س ــواء داخ ــل المملك ــة أو خارجه ــا ،والتحق ــق م ــن معلوم ــات

الش ــحنات وحالته ــا.

2019

نقـــل :بواب ــة إلكتروني ــة تمك ــن األف ــراد والش ــركات م ــن تقدي ــم

وص ــل :منص ــة إلكتروني ــة ته ــدف إل ــى رب ــط المنش ــآت العامل ــة ف ــي

الس ــائقين؛ بحي ــث يت ــم معالج ــة جمي ــع اإلج ــراءات إلكتروني ــا دون

ضبــط ومراقبــة هــذا النشــاط لرفــع جــودة وأمــان وســامة عمليــات

خدم ــات تراخي ــص المنش ــآت وبطاق ــات التش ــغيل وبطاق ــات
الحاج ــة ألي معام ــات ورقي ــة.

نش ــاط النق ــل الب ــري للبضائ ــع؛ بحي ــث تمك ــن هيئ ــة النق ــل الع ــام م ــن

النق ــل.
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المراكز النموذجية
نقـــدم الخدمـــات
مـــن خـــال هـــذه المراكـــز النموذجيـــةّ ،
الحكومي ــة بطاب ــع القط ــاع الخ ــاص ،مم ــا يجع ــل العمي ــل
يحظ ــى بأفض ــل الخدم ــات ،وانتقلن ــا م ــن مفه ــوم المراج ــع
إل ــى مفه ــوم الضي ــف.
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األحوال المدنية

المركز الشامل

المدني ــة الجه ــة األول ــى
كان ــت وكال ــة وزارة الداخلي ــة لألح ــوال
ّ

س ــعدنا ب ــأن نك ــون الش ــريك االس ــتراتيجي م ــع إم ــارة المدين ــة

ونوعي ــة خدماته ــا ،م ــن
األح ــوال المدني ــة نقل ــة نوعي ــة ف ــي أس ــلوب
ّ

الحكومي ــة الش ــامل.

الت ــي بدأن ــا معه ــا خدماتن ــا ف ــي ع ــام  ،2011وحققن ــا بالتع ــاون م ــع

الخدمي ــة.
خ ــال تأس ــيس المراك ــز النموذجي ــة وتطوي ــر المنظوم ــة
ّ
وق ــد ت ــم إنش ــاء أكث ــر م ــن  50مرك ــز تاب ــع لألح ــوال المدني ــة لخدم ــة

المواطني ــن ،وتوظي ــف  400موظ ــف وموظف ــة مدربي ــن.

المن ــورة م ــن خ ــال المس ــاهمة ف ــي تش ــغيل وإدارة مرك ــز الخدم ــات
كم ــا أن م ــن أه ــداف المرك ــز الرئيس ــية تخفي ــف الع ــبء عل ــى
القطاعــات الحكوميــة والعمــل علــى إيجــاد حلــول بديلــة للمواطنيــن
ف ــي تس ــهيل الطل ــب عل ــى الخدم ــات الحكومي ــة حي ــث أن المرك ــز

كم ــا ت ــم خف ــض مع ــدل االنتظ ــار إل ــى ث ــاث دقائ ــق فق ــط ،وت ــم

يق ــدم خدمات ــه للمس ــتفيدين ألكث ــر م ــن  15جه ــة حكومي ــة ف ــي

تح ــت مس ــمى الموظ ــف الش ــامل.

واألمان ــة ووزارة التج ــارة والعم ــل والتنمي ــة والدف ــاع والصح ــة

توحيــد جميــع الخدمــات التابعــة لألحــوال المدنيــة فــي مــكان واحــد

م ــكان واح ــد منه ــا األح ــوال المدني ــة والج ــوازات والم ــرور واإلم ــارة

وفـــي عـــام  2019أصبحـــت هـــذه المراكـــز تحـــت إدارة وكالـــة

والع ــدل والمي ــاه والمؤسس ــة العام ــة للتقاع ــد.

الغذاء والدواء

بلدي

بالتع ــاون م ــع الهيئ ــة العام ــة للغ ــذاء وال ــدواء قمن ــا بتنفي ــذ مش ــروع

بالتع ــاون م ــع أمان ــة مدين ــة الري ــاض قمن ــا بتطوي ــر تش ــغيل وإدارة

بيئ ــة احترافي ــة تق ــدم فيه ــا خدم ــات مح ــددة للمس ــتفيدين م ــن

األمان ــة وذل ــك م ــن خ ــال التش ــغيل الجزئ ــي والكام ــل للمش ــروع .

األحـــوال المدنيـــة مباشـــرة.

تشــغيل مركــز دعــم األعمــال للهيئــة ،ويهــدف المشــروع إلــى إيجــاد
خدم ــات "الهيئ ــة العام ــة للغ ــذاء وال ــدواء” بطاب ــع عص ــري وحدي ــث

يعك ــس م ــدى االهتم ــام بالعمي ــل ويحق ــق أعل ــى درج ــات الرض ــا بم ــا
يتواف ــق م ــع رؤي ــة المملك ــة.

وبلغ مستوى تقييم الضيوف لمجمل خدمات المركز %95,4

برنام ــج «بل ــدي» (مرك ــز خدم ــة الضي ــف) لتقدي ــم جمي ــع خدم ــات
وحقــق مشــروع مراكــز خدمــة الضيــف «بلــدي» نتيجــة  %76نســبة
لرضــا العمــاء.

ويتــم فــي هــذه المراكــز تقديــم خدمــات الهيئــة للمســتفيدين بشــكل

مثالــي يحقــق أعلــى درجــات الرضــا ويجيــب علــى استفســاراتهم.

كمــا وصــل مؤشــر رضــا العميــل إلــى  %90نســبة الجــودة إلــى %84

مــن خــال تقييــم الضيــوف.
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حلول أمنية
فـــي عالمنـــا اليـــوم ،أصبحـــت البيانـــات أهـــم مـــا تكـــون
للحفـــاظ عليهـــا ،وحمايتهـــا ،ورفـــع مســـتوى جودتهـــا،
وهـــذه بعـــض منتجاتنـــا الداعمـــة لذلـــك.

36

س ــعيا من ــا لتحس ــين ج ــودة البيان ــات ورف ــع مس ــتوى الثق ــة فيه ــا،

ولننظ ــم س ــوق البن ــادق الهوائي ــة قمن ــا بابت ــكار بواب ــة "أمـــن"

وغيره ــم م ــن التأك ــد م ــن بيان ــات عمالئه ــم بش ــكل ف ــوري وذل ــك

إلكتروني ــة وتتي ــح أيض ــاً نق ــل ملكي ــة ه ــذه البن ــادق إلكتروني ــاً.

قمن ــا بتطوي ــر خدم ــة "يقي ــن" الت ــي تمكّ ــن مش ــتركيها مث ــل البن ــوك
بالرب ــط م ــع قواع ــد البيان ــات الحكومي ــة وبأعل ــى مس ــتويات األم ــن
والحماي ــة المعتم ــدة عالمي ــا.

اإللكتروني ــة إلص ــدار رخ ــص حم ــل البن ــادق الهوائي ــة م ــن خ ــال بواب ــة

كم ــا قمن ــا بإنش ــاء بواب ــة "زاول" وه ــي بواب ــة إلكتروني ــة هدفه ــا

تســهيل التقديــم عــن ُبعــد علــى جملــة مــن التصاريــح األمنيــة لدخــول

وم ــن خ ــال خدم ــة "نذي ــر" أصب ــح بإم ــكان عمالئن ــا الحص ــول عل ــى

المناط ــق الواقع ــة تح ــت إدارة ومس ــؤولية المديري ــة العام ــة لح ــرس

يســاعدهم علــى وضــع الحلــول االســتباقية ألي مشــكلة قــد تحــدث.

الحاج ــة لزي ــارة المديري ــة أو فروعه ــا ،ودون الحاج ــة إل ــى تقدي ــم أي ــة

تغي ــر أي بيان ــات تخ ــص عمالئه ــم ،مم ــا
اإلش ــعارات اللحظي ــة ف ــي ّ

وبه ــذا نك ــون ق ــد رفعن ــا المس ــتوى األمن ــي للمعلوم ــات وس ــاعدنا
عمالئنــا علــى تحديــث بيانــات عمالئهــم والتأكــد مــن ســامتها ممــا
قضــى علــى الكثيــر مــن عمليــات التزويــر واالحتيــال.

الح ــدود ،وإتم ــام جمي ــع اإلج ــراءات ومعالجته ــا إلكتروني ــاً دون

معام ــات ورقي ــة ،وذل ــك لتس ــهيل دخ ــول أفراده ــا ومركباته ــا إل ــى
مختل ــف أش ــكال المناف ــذ الحدودي ــة ،إضاف ــة إل ــى تنظي ــم عملي ــة
اإلبح ــار والصي ــد له ــواة الصي ــد والنزه ــة.

كم ــا قمن ــا بابت ــكار خدم ــة "كاشـــف" والت ــي تمكّ ــن المنش ــآت

وتق ــوم بواب ــة "ســـامة" ف ــي المديري ــة العام ــة للدف ــاع المدن ــي،

بيان ــات المركب ــة وقائده ــا عب ــر قراءتهم ــا بكامي ــرات خاص ــة،

الت ــي تحت ــاج إل ــى تصاري ــح الدف ــاع المدن ــي.

الحكومي ــة والخاص ــة إلكتروني ــاً م ــن التحق ــق المباش ــر م ــن
ليت ــم كش ــف الحال ــة النظامي ــة لهم ــا بش ــكل لحظ ــي ،وذل ــك

بالرج ــوع الف ــوري لقواع ــد بيان ــات األنظم ــة الحكومي ــة.
وتس ــاعد ه ــذه الخدم ــة عل ــى رف ــع االس ــتعداد األمن ــي لجه ــات
الحراس ــة المش ــرفة عل ــى المنش ــآت ،ومن ــع الدخ ــول ب ــأوراق م ــزورة

للمركبــات ،وتوفيــر إجــراء ســريع وآمــن للتحقــق مــن وضــع أي مركبــة.

بزي ــادة اس ــتعدادات الس ــامة ف ــي المنش ــآت والمح ــات التجاري ــة
فه ــي تمكّ ــن مختل ــف المنش ــآت ف ــي القط ــاع الخ ــاص م ــن إنش ــاء

حس ــابات خاص ــة به ــا عل ــى البواب ــة اإللكتروني ــة للدف ــاع المدن ــي
إلكتروني ــا ،دون
تتي ــح له ــا إص ــدار أو تجدي ــد تراخي ــص الدف ــاع المدن ــي
ً

الحاج ــة لزي ــارة مق ــرات الدف ــاع المدن ــي.

وأطلقن ــا مؤخ ــرا خدم ــة "التصاريـــح األمنيـــة" بالتع ــاون م ــع هيئ ــة
الطي ــران المدن ــي لتمكي ــن العاملي ــن ف ــي المط ــارات م ــن إص ــدار

وإدارة التصاري ــح األمني ــة الالزم ــة لدخ ــول المط ــارات ف ــي المملك ــة
العربي ــة الس ــعودية.

وتخ ــدم ه ــذه البواب ــة التصاري ــح المقدم ــة لألف ــراد والمركب ــات
والمع ــدات.
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طريق مكة
"نسـ ّـخر طاقاتنــا وإمكاناتنــا لخدمــة
الرحمــن"
ضيــوف ّ
بهـــذه العبـــارة اســـتهلت رؤيـــة المملكـــة ُ 2030أولـــى
أهدافهـــا لبنـــاء مجتمـــع حيـــوي قيمـــه راســـخة..
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قمن ــا ف ــي ع ــام 2018م بإط ــاق مب ــادرة "طري ــق مك ــة" بالتع ــاون
م ــع وزارة الداخلي ــة ،واالش ــتراك م ــع  7جه ــات حكومي ــة (الج ــوازات
ومرك ــز المعلوم ــات ووزارة الح ــج والخارجي ــة والجم ــارك والصح ــة
والهيئ ــة العام ــة للطي ــران) وحققن ــا نجاح ــا كبي ــرا ف ــي خدم ــة حج ــاج
بي ــت الل ــه.

ومن أبرز ما حققناه في عام 2019م ما يلي:
   -تمت خدمة أكثر من  171,919ألف حاج.

   -بدأن ــا المش ــروع م ــع دولت ــي ماليزي ــا وأندونيس ــيا ،و ت ــم توس ــيعه
إل ــى بنق ــادش و تون ــس وباكس ــتان.

   -تــم إنهــاء جميــع إجــراءات الســفر فــي مطــارات بالدهــم (الفحــص
الطبــي والتبصيــم وختــم الدخــول وغيرهــا) وكان معــدل االنتظــار

مــع تقديــم الخدمــة  6دقائــق.

   -كان مع ــدل االنتظ ــار إلنه ــاء جمي ــع اإلج ــراءات بع ــد وصوله ــم
إل ــى مط ــار ج ــدة  10دقائ ــق ،والمدين ــة المن ــورة  3دقائ ــق،
علم ــا بأنه ــم ال يحمل ــون س ــوى أمتعته ــم الش ــخصية وينزل ــون
م ــن الطائ ــرة إل ــى الحاف ــات الخاص ــة به ــم مباش ــرة.

   -تس ــبق الحج ــاج أمتعته ــم إل ــى مق ــرات س ــكنهم دون عن ــاء
االنتظ ــار ،وكان مع ـ ّـدل وص ــول األمتع ــة ف ــي المدين ــة المن ــورة
 28دقيق ــة بينم ــا بل ــغ  2.30س ــاعة بالنس ــبة لج ــدة نظ ــرا ألن

عندمـــا تســافر إلــــى
بـالد الحرمين وتحمل
أمتـعـتــك الشـخصيــة
فقط ،وتستغرق
جميع إجراءات سفرك
أقل من نصف
ساعة ،ثم تصل إلى
مقر إقامتك فتجد
ّ
أمتعتك قد سبقتك
إليه ..فال شك أنك
سافرت عبر خدمة
"طريق مكة"

إقام ــة الحج ــاج ف ــي مك ــة المكرم ــة.
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حلول صحية
الوقاية خير من العالج..

«علمـــ» أن نبتكــر
بعــد أن كان مثــا يضــرب ،اســتطعنا فــي ِ

حل ــوال تحق ــق ه ــذه المعادل ــة
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واحد
نظ ــام إلكترون ــي يس ــتهدف جمي ــع المعام ــات واإلج ــراءات الت ــي
تت ــم ف ــي المنش ــآت الصحي ــة بش ــكل يوم ــي ،عب ــر تقدي ــم الخدم ــات

األساس ــية والفرعي ــة بتقني ــة عالي ــة؛ كأنظم ــة مراقب ــة األم ــراض،

وبيان ــات المختب ــرات ،وبيان ــات إدارة المرض ــى ،وش ــؤون الموظفي ــن
ـكل ع ــام؛ وذل ــك ليتماش ــى م ــع الحاج ــة الملح ــة
ذوي العالق ــة بش ـ ٍ

إليج ــاد نظ ــام يتي ــح إمكاني ــة تب ــادل الملف ــات الصحي ــة للمرض ــى
بطريق ــة ميس ــرة وآمن ــة ،وأن يك ــون الوص ــول للمل ــف الطب ــي متاح ــا

ف ــي كل وق ــت وم ــكان.
ويمتاز واحد بما يلي:

   -سهولة تشغيل النظام والوصول إليه من أي مكان.

   -توفي ــر واجه ــة نظ ــام س ــهلة للمس ــتخدمين مم ــا يس ــهل المرحل ــة
االنتقالي ــة عل ــى منس ــوبي المنش ــأة الس ــتخدام النظ ــام الجدي ــد.

   -مرون ــة النظ ــام ليتواف ــق تمام ــا م ــع احتياج ــات المنش ــأة ومرحل ــة
اس ــتعدادها للتح ــول الرقم ــي.

   -التواف ــق م ــع غالبي ــة األنظم ــة العالمي ــة لألجه ــزة الطبي ــة مث ــل
آنيــا للممارســين
أجهــزة األشــعة والبيانــات الحيويــة لتوفيــر البيانــات ً
الصحيي ــن.

   -توفير مستويات مختلفة من الصالحيات

   -أتمت ــة تقاري ــر اإلج ــراءات لتوفي ــر الجه ــد والوق ــت للموظفي ــن
لخدم ــة أكب ــر ع ــدد م ــن المراجعي ــن.

إفادة
بواب ــة تتي ــح التحق ــق م ــن نتيج ــة الفح ــص الطب ــي؛ حي ــث تعم ــل عل ــى

تس ــجيل ونق ــل نتائ ــج الفح ــص م ــن المراك ــز الصحي ــة المعتم ــدة ل ــدى

وزارة الصح ــة إل ــى قواع ــد بيان ــات الجه ــة المختص ــة (كالج ــوازات
إلكتروني ــا وبش ــكل لحظ ــي وآم ــن ،دون
أو الم ــرور أو األمان ــات)
ً

حاج ــة المنش ــأة أو صاح ــب العم ــل إل ــى مراجع ــة المرك ــز الصح ــي.

ومن خدمات إفادة ما يلي:

   -إصدار الشهادات الطبية (رخص المرور)

   -إصدار الشهادات الطبية (العمالة الوافدة)

   -إصدار الشهادات الصحية الخاصة بأمانة الرياض

   -فحص الموظف الجديد

   -توفي ــر الرب ــط اآلل ــي م ــع المستش ــفيات الت ــي تتعام ــل معه ــا
المنش ــأة مم ــا يس ــهل عل ــى المس ــؤول إرس ــال طلب ــات الفح ــص

الطب ــي إل ــى المستش ــفى واس ــتالم النتيج ــة بع ــد اكتم ــال

الفحوص ــات وتس ــجيلها ف ــي خدم ــة إف ــادة مباش ــرة.

   -اإلجازات المرضية اإللكترونية

طاب
تقني ــة متكامل ــة تمكّ ــن الممارس ــين الصحيي ــن م ــن أداء أعماله ــم

بأفض ــل ج ــودة وبأق ــل تكلف ــة ،م ــع تقدي ــم قي ــم تنافس ــية عب ــر توفي ــر

الرعاي ــة الصحي ــة للمرض ــى بعي ـ ًـدا ع ــن صعوب ــات الرعاي ــة الس ــريرية

التقليدي ــة ،وانخف ــاض ع ــدد األس ــرة المجه ــزة الس ــتيعاب المرض ــى

(م ــن كب ــار الس ــن وأصح ــاب األم ــراض المزمن ــة).

مقدم ــي الرعاي ــة م ــن متابع ــة الحال ــة الصحي ــة
تس ــاعد ه ــذه التقني ــة
ّ
لمرضاه ــم ع ــن ُبع ــد دون الحاج ــة للت ــردد عل ــى المستش ــفيات
واالنتظ ــار لس ــاعات طويل ــة لتلق ــي الع ــاج.

وتتميــز تقنيــة الرعايــة الصحيــة عــن ُبعــد بمتابعــة وتســجيل المؤشــرات

الحيوي ــة مث ــل :ضغ ــط ال ــدم ومع ــدل نبض ــات قل ــب المري ــض ودرج ــة
حرارت ــه وغيره ــا ،ع ــن طري ــق أجه ــزة ذكي ــة متصل ــة بالمنص ــة الرئيس ــية
لط ــاب.

مستمر
منصــة موحــدة لتنظيــم نشــاطات وبرامــج التطويــر المهنــي المســتمر
بالتع ــاون م ــع الهيئ ــة الس ــعودية للتخصص ــات الصحي ــة ،لرف ــع كف ــاءة

العمــل وربــط الجهــات المعنيــة فــي منصــة واحــدة.
كمــا تتيــح التأكــد مــن اإلجــازات الطبيــة بشــكل إلكترونــي ممــا يســاعد

عل ــى القض ــاء عل ــى التزوي ــر ف ــي ه ــذه الش ــهادات ويرف ــع مس ــتوى
ج ــودة البيان ــات.

ومن أهم أهدافها:

   -الموافق ــة عل ــى طلب ــات اعتم ــاد الجه ــات المقدم ــة ألنش ــطة
التطوي ــر المهن ــي المس ــتمر.

   -تمكي ــن الهيئ ــة م ــن مراقب ــة أداء الجه ــات حت ــى تتواف ــق برامجه ــا
التعليمي ــة م ــع أفض ــل الممارس ــات العالمي ــة.

   -تمكيــن الجهــات مــن االطــاع علــى أنــواع األنشــطة وإحصاءاتهــا،
وتس ــجيل س ــاعات الحض ــور التدريبي ــة الخاص ــة بالممارس ــين
الصحيي ــن.

   -تطويــر مؤشــرات أداء لقيــاس جــودة األنشــطة التدريبيــة ،وجــودة
أداء موظفــي إدارة التطويــر المهنــي المســتمر ،بهــدف مســاعدة
الهيئــة علــى القيــاس والتحســين
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التفتيش الميداني الرقمي
«علمـــ» بأننـــا المشـــغل األول الـــذي تـــم إعتمـــاده
نفخـــر فـــي ِ

لتحوي ــل الخدم ــات م ــن ممارس ــات تنظيمي ــة إل ــى خدم ــات ذات

الميدانيـــة مـــن خـــال هـــذا البرنامـــج المتكامـــل تســـعى

ونق ــوم م ــن خ ــال التفتي ــش الميدان ــي ببن ــاء وإدارة وتش ــغيل

مـــن بعـــض الـــوزرات للقيـــام نيابـــة عنهـــم بأعمـــال التفتيـــش
خدمـــات القـــوى الميدانيـــة إلـــى رفـــع الكفـــاءة والجـــودة

مـــن خـــال الحلـــول التشـــغيلية والرقميـــة ،وتهـــدف
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قيم ــة اقتصادي ــة مضاف ــة.

الخدم ــات التفتيش ــية الحكومي ــة لضم ــان مس ــتويات عالي ــة م ــن

ج ــودة المخرج ــات وزي ــادة نس ــب االمتث ــال.

نظرة عامة على خدماتنا الميدانية الرقمية
الخدمات

األنظمة التقنية

زيارة
رقابية

إدارة
حشود

منصة
القوى الميدانية

زيارات ميدانية
بغرص الترخيص

مسح
ميداني

نظام إدارة
االسطول

المكونات

نظام
التفتيش

نظام
المتابعة والتقارير

المزايا

االعتراضات
والشكاوى

إدارة
الدعم والمتابعة

رفع مستوى
الرقابة والتفتيش

رفع مستويات
االمتثال للمنشآت

إدارة
تقنية المعلومات

إدارة
التغيير

زيادة كفاءة
الفرق الميدانية

تطوير التقنيات في
األعمال الميدانية
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"استحقاق"
نظام تأكيد األحقية
كل حق ال بد أن يصل لمستحقه..

بعي ــدا ع ــن التقني ــة تصع ــب ه ــذه المهم ــة كثي ــرا ،وقمن ــا
بوض ــع الحل ــول المتكامل ــة م ــن خ ــال ه ــذا النظ ــام
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حاف ــز ،إس ــكان ،حس ــاب المواط ــن ...وغيره ــا الكثي ــر م ــن

وق ــد ُو ِج ـ َـد ه ــذ النظ ــام لرب ــط المنش ــأة بمختل ــف الجه ــات المعني ــة

س ــاهمت ف ــي التوزي ــع األمث ــل للمس ــتحقين له ــذه الخدم ــات،

المتنوع ــة للمس ــتفيدين منه ــا؛ م ــا يع ــزز س ــرعة التع ــرف بش ــكل

«علمــ»
ِ
المش ــاريع الوطني ــة الكب ــرى الت ــي نفذناه ــا ف ــي
مم ــا كان ل ــه أكب ــر األث ــر عل ــى تحقي ــق العدال ــة ف ــي مجتمعن ــا..

وهــي أنظمــة متكاملــة أطلقناهــا فــي عــام  2011لضبــط مســتوى
اس ــتحقاق الخدم ــات الت ــي تقدمه ــا مختل ــف المنش ــآت الحكومي ــة
أو الخاص ــة ،به ــدف التأك ــد م ــن وص ــول مختل ــف أش ــكال الدع ــم

إل ــى مس ــتحقيها الفعليي ــن ،وضم ــان تطاب ــق ش ــروط الدع ــم عل ــى

أوضاعه ــم الحقيقي ــة.

لتزويده ــا بالبيان ــات الت ــي تس ــاعدها عل ــى تس ــهيل وص ــول خدماته ــا
ويعج ــل عملي ــة قب ــول الطلب ــات.
موث ــوق عل ــى كل متق ــدم،
ّ

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:

بوابة رقمية
لتحقيق
الموجه
الدعم
ّ

الربط مع عدد غير
محدود من
مصادر البيانات

بوابة سهلة
االستخدام
للتسجيل اآللي

استقبال
االعتراضات
والدعم الفني
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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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ف ــي أوائ ــل ع ــام  2008أطلقن ــا خدم ــة "ت ــم" والت ــي تتي ــح للمنش ــآت
العامل ــة ف ــي مج ــال النق ــل وتج ــارة واس ــتئجار الس ــيارات أو المالك ــة
ـهل لقواع ــد المعلوم ــات
إلكتروني ــا س ـ ً
ـول
ألس ــاطيل المركب ــات وص ـ ً
ً

الخاص ــة ب ــاإلدارة العام ــة للم ــرور وتنفي ــذ مختل ــف المعام ــات

المروري ــة.

ومصادرهــا وتســهيل أعمــال األطــراف العاملــة فــي قطــاع الشــحن

الج ــوي.

وأطلقن ــا م ــن خ ــال ه ــذه البواب ــة خدم ــة "شـــاحن" وه ــي نظ ــام
لتتب ــع الش ــحنات بش ــكل إلكترون ــي ع ــن طري ــق الرب ــط بي ــن وكالء

وم ــن خالله ــا يمكن ــك االس ــتعالم ع ــن بيان ــات الس ــيارات ،ونق ــل

الش ــحن ومكات ــب الش ــحن الج ــوي (التجمي ــع) ،بحي ــث يت ــم تعق ــب

بالقيــادة داخــل المملكــة وخارجهــا ،وإصــدار رخــص الملكيــة ولوحــات

متعه ــد المناول ــة ف ــي المط ــارات ،وتق ـ ّـدم منص ــة ش ــاحن خدماته ــا

ملكيته ــا وتجدي ــد وثائقه ــا ،وتحدي ــد القائ ــد الفعل ــي أو المف ــوض
الس ــيارات بش ــكل ف ــوري.

وتس ــهيال للباحثي ــن ع ــن س ــيارات مس ــتعملة التخ ــاذ ق ــرار الش ــراء،

أطلقنــا خدمــة "موجــز" لتقـ ّـدم المعلومــات المتوفــرة عــن أي مركبــة

مس ــتعملة من ــذ تاري ــخ دخوله ــا إل ــى المملك ــة العربي ــة الس ــعودية

والت ــي تس ــتقي معلوماته ــا م ــن مصادره ــا الرئيس ــية (كالم ــرور
وش ــركات التأمي ــن ووكالء الس ــيارات ...إل ــخ) ،مم ــا يحق ــق الثق ــة ف ــي
صح ــة ه ــذه المعلوم ــات.

الش ــحنات م ــن لحظ ــة االنط ــاق وحت ــى وص ــول الش ــحنات إل ــى
لجمي ــع الجه ــات ذات العالق ــة بقط ــاع الش ــحن الج ــوي س ــواء كان ــوا
ـرادا أو ش ــركات ،أو جه ــات حكومي ــة.
أف ـ ً

تتبــع إلكترونيــة تمكّ ــن
ومــن خــال خدمــة "حافــات" و هــي منصــة ّ

الجه ــات التنظيمي ــة م ــن ضب ــط ومراقب ــة أنش ــطة النق ــل بالحاف ــات

لرف ــع ج ــودة عملي ــات النق ــل وضم ــان س ــامتها.

ومن مميزات الخدمة:

•التحك ــم وضب ــط ج ــودة وإدارة عملي ــات النق ــل بالحاف ــات
وتطوير ه ــا

ونظ ــرا ألهمي ــة قط ــاع تأجي ــر الس ــيارات وحيويت ــه قمن ــا بتطوي ــر

•تشجيع االستثمار في قطاع النقل بالحافالت

لحظيــا ،وتحديــد موقعهــا الجغرافــي،
علــى تتبــع ومراقبــة المركبــات
ً

•الحفاظ على حقوق الجهات ذات العالقة

خدم ــة "مســـارات" إلدارة أس ــاطيل المركب ــات ،لتس ــاعد المنش ــآت
ومراقب ــة س ــلوك قائ ــدي الس ــيارات ،ومتابع ــة الصيان ــة الدوري ــة
والوثائــق الخاصــة بالمركبــات ،واالطــاع علــى التقاريــر التــي تحتاجهــا،

ويتــم كل ذلــك مــن خــال شاشــة تحكّ ــم واحــدة ،علــى الكمبيوتــر أو

•التحقق من نظامية المركبات والسائقين

•رف ــع مس ــتوى األم ــن والس ــامة عل ــى الط ــرق والحف ــاظ عل ــى
البيئ ــة والبني ــة التحتي ــة

األجه ــزة الذكي ــة.

كمــا قمنــا بتطويــر بوابــة "وشــج" (وهــي األحــرف األولــى مــن :وكالــة

الش ــحن الج ــوي) بالتع ــاون م ــع الهيئ ــة العام ــة للطي ــران المدن ــي

به ــدف تقدي ــم خدم ــات قط ــاع الش ــحن الج ــوي وتتب ــع الش ــحنات
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حلول إدارية
طورناهـــا فـــي
كثيـــرة هـــي الخدمـــات والبوابـــات التـــي ّ

كعلـــم ،أنهـــا مرنـــة كل
ولكـــن الميـــزة األكبـــر فـــي حلولنـــا ِ

التنظيميـــة.

الس ــاعة عب ــر مراك ــز اتص ــال احترافي ــة.

«علـــم» كحلـــول إداريـــة متكاملـــة فـــي جميـــع المجـــاالت
ِ
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المرونــة ،آمنــة وفــق أعلــى المعاييــر ،مدعومــة علــى مــدار

«علم» قريبون منك جدا..
إننا في ِ

 .1حلول تطويرية متكاملة
عب ــر مجموع ــة متنوع ــة م ــن الحل ــول اإلداري ــة اس ــتطعنا توفي ــر

وته ــدف خدمـــة االتصـــاالت اإلداريـــة لتمكي ــن منش ــآت

خدمــة البريــد اإللكترونــي يمكــن للمنشــآت إرســال وتبــادل الرســائل

وت ــداول ومتابع ــة المعام ــات الص ــادرة وال ــواردة وأرش ــفتها

خدم ــات ترف ــع م ــن احترافي ــة الجه ــات الت ــي نتعام ــل معه ــا ،فعب ــر

اإللكتروني ــة م ــن خ ــال خ ــوادم البري ــد الموج ــودة داخ ــل المملك ــة
بش ــكل فاع ــل ومحم ــي وآم ــن.

القطاعي ــن الحكوم ــي والخ ــاص ومس ــاعدتها عل ــى تس ــجيل
بش ــكل إلكترون ــي م ــن أي م ــكان ،وه ــذا يس ــاعدها عل ــى تحقي ــق

الدق ــة ف ــي عمله ــا ،م ــع التخل ــص م ــن المعام ــات الورقي ــة.

وأب ــرز م ــا تقدم ــه ه ــذه الخدم ــة ع ــن مثيالته ــا ف ــي الس ــوق ه ــي

وتوف ــر ه ــذه الخدم ــة طباع ــة بارك ــود (رم ــز خط ــي) للمعام ــات

تعم ــل ف ــي مج ــاالت أو قطاع ــات حساس ــة.

باس ــتخدام ق ــارئ إلكترون ــي ،كم ــا يمك ــن إج ــراء المس ــح المباش ــر

ميــزة األمــن والخصوصيــة ،والتــي تحتاجهــا كثيــر مــن المنشــآت التــي

وم ــن خ ــال خدمـــة إدارة المشـــاريع يمك ــن لمدي ــري المش ــاريع

الصــادرة والــواردة بشــكل يســهل البحــث واالســتعالم عنهــا بســهولة
لمرفق ــات المعام ــات م ــع إمكاني ــة الش ــرح عل ــى المعام ــات.

إدارة مش ــاريعهم بمرون ــة وفاعلي ــة ،وتمنحه ــم الق ــدرة عل ــى

"علـــم"
كم ــا قمن ــا بتطوي ــر نظـــام تخطيـــط المـــوارد الحكوميـــة ِ

لمش ــاريعهم ودرج ــة تقدمه ــم ف ــي تنفي ــذه ،وتحدي ــد مكام ــن

والبرام ــج المطبق ــة والمس ــاعدة عل ــى إدارة أعم ــال الجه ــة بش ــكل

توزي ــع المه ــام وإدارة أعض ــاء الفري ــق ومراقب ــة األداء الع ــام
األخط ــار والمش ــكالت ،وتوزي ــع الم ــوارد واس ــتغاللها ب ــكل كف ــاءة.
وته ــدف ه ــذه الخدم ــة إل ــى تحقي ــق تراب ــط عال ــي المس ــتوى بي ــن

أعضــاء فريــق المشــروع ،بحيــث يكــون هــو قاعــدة تواصلهــم ،فتقـ ّـل

الحاج ــة إل ــى االتص ــال الهاتف ــي وكتاب ــة رس ــائل البري ــد اإللكترون ــي

والتفاع ــل عب ــر باق ــي منص ــات التواص ــل بش ــكل كبي ــر.

كخدم ــة تعم ــل عل ــى س ــد الفج ــوة بي ــن إج ــراءات العم ــل الحكومي ــة
أكث ــر فاعلي ــة.

«علــم» لتخطيــط المــوارد الحكوميــة نظــام متكامــل
إن نظامنــا فــي ِ
مبن ــي باس ــتخدام البرمجي ــات مفتوح ــة المص ــدر ،ومصم ــم لتنفي ــذ
كافــة اإلجــراءات الحكوميــة مــن أنظمــة المــوارد البشــرية ،والماليــة،
والمس ــتودعات والمش ــتريات،

ويعمــل بكفــاءة أســرع وبتكلفــة أقــل مــن األنظمــة مغلقــة المصــدر،

كم ــا نق ــدم ه ــذه الخدم ــة بنظ ــام "أوراكل" كح ـ ّـل متكام ــل بقاع ــدة
بيانــات مشــتركة تخــدم جميــع أقســام وإدارات المنشــأة الحكوميــة؛
لتتمك ــن م ــن اس ــتخدام وإدارة موارده ــا المعلوماتي ــة والمادي ــة

والبش ــرية ب ــكل كف ــاءة وفاعلي ــة.
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وتعم ــل خدمـــة إدارة بيانـــات عل ــى مس ــاعدة المنش ــأة لجم ــع م ــا

وتســاعد مديريهــا علــى ســرعة اتخــاذ القــرارات الصحيحــة مــن واقــع

عملي ــة واضح ــة تزي ــد م ــن ق ــدرة المنش ــأة عل ــى تأدي ــة مه ــام عمله ــا

المبنــي علــى أســس صحيحــة.

تحت ــاج إلي ــه م ــن بيان ــات وتحليله ــا وتنظيمه ــا وترتيبه ــا ف ــي أنس ــاق
األساس ــية.

البيانــات التــي تــم تنظيمهــا؛ ممــا يسـ ّـهل عمليــة اتخــاذ القــرار الســليم

 .2حلول متابعة األداء
ِمحــور ..خدمــة تتيــح للمســتفدين تســجيل وتوثيــق العمليــات

وتأت ــي خدمـــة ِبـــدار كحزم ــة متكامل ــة م ــن الخدم ــات تجم ــع بي ــن

ومعالجتهــا مــع اإلدارات المعنيــة فــي الوقــت الزمنــي المحــدد.

تطوي ــر ومتابع ــة س ــير العم ــل فيه ــا ،م ــع تحس ــين ج ــودة التواص ــل

التشــغيلية الخاصــة بقطاعــات اإلســناد الحكومــي لتتــم متابعتهــا
ويهــدف النظــام إلــى زيــادة الكفــاءة واإلنتاجيــة وتقليــص المــدة

الزمنيــة لتنفيــذ وتقديــم الطلبــات وضمــان االلتــزام بمعاييــر الجــودة
والتكامــل بيــن العمليــات وإدارة القطــاع .فمــن خــال الخدمــة يمكــن

المقدمــة ،ومتابعــة
للمســتخدم معرفــة إجمالــي عــدد الطلبــات
ّ

حالتهــا والفتــرة التــي اســتغرقتها الطلبــات لتتــم معالجتهــا؛ ممــا
يســاعد فــي رفــع جــودة ودقــة العمليــات التشــغيلية.

وتــم تطويــر خدمــة ِمقيــاس كمجموعــة مــن معاييــر الجــودة يتــم

الحل ــول البش ــرية والرقمي ــة الت ــي ننفذه ــا لتس ـ ّـهل عل ــى المنش ــآت

بي ــن المنش ــأة وعمالئه ــا وتس ــريع اإلج ــراءات؛ مم ــا يحق ــق رض ــا

عم ــاء المنش ــأة.

المقدم ــة أجه ــزة قي ــاس رض ــا ذاتي ــة االس ــتخدام
وتش ــمل الخدم ــات
ّ

للعم ــاء ،وواجه ــة أداء تفاعلي ــة للموظ ــف ،وأجه ــزة تقيي ــم أداء
للموظفي ــن وألنظم ــة المنش ــأة ،وفري ــق ميدان ــي بخب ــرات متنوع ــة،
وتقاريــر ذات جــودة عاليــة؛ ممــا يســاعد فــي تحســين عمــل المنشــأة
ورف ــع مس ــتوى خدماته ــا.

تقديمهــا للجهــات التــي تقـ ّـدم خدمــات مباشــرة لعمالئهــا ،ويتــم

أم ــا خدم ــة س ــراج فه ــي نظ ــام متكام ــل يه ــدف إل ــى دراس ــة وإدارة

تطبيــق معاييــر مقيــاس.

بالشــكل الســليم ،ويســاعد نظــام ســراج فــي متابعــة أداء المبــادرات

تطبيقهــا مــن خــال زيــارات دوريــة للجهــة المســتفيدة؛ للتأكــد مــن

ومتابع ــة وتنفي ــذ الخط ــط االس ــتراتيجية ،والتأك ــد م ــن تنفيذه ــا
والمؤش ــرات االس ــتراتيجية ع ــن طري ــق مؤش ــرات وتقاري ــر يمك ــن
الوص ــول له ــا م ــن خ ــال اس ــتخدام تقني ــة الوي ــب؛ مم ــا يحق ــق

التكام ــل بي ــن جمي ــع مكون ــات االس ــتراتيجية والمش ــاريع.
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 .3حلول خدمية متنوعة
مركز الطباعة اآلمنة

مزادات

مرك ــز نموذج ــي وطن ــي مخت ــص بطباع ــة الوثائ ــق الرس ــمية

منص ــة إلكتروني ــة تس ــاعد المنش ــآت عل ــى ط ــرح وإج ــراء الم ــزادات

جمي ــع القطاع ــات ،عب ــر منظوم ــة تقني ــة وفني ــة متكامل ــة.

بش ــكل لحظ ــي ودقي ــق .وتمكّ ــن المنص ــة الجه ــات الحكومي ــة م ــن

والحساســة ،وهــو أحــد الحلــول المبتكــرة لتلبيــة رغبــات العمــاء فــي

والدف ــع بش ــكل إلكترون ــي ،م ــع التحق ــق م ــن بيان ــات المزايدي ــن

ويق ــوم المرك ــز بتقدي ــم حل ــول الطباع ــة بجمي ــع أنواعه ــا م ــن خ ــال

االط ــاع عل ــى نتائ ــج وتحلي ــل الم ــزادات الحكومي ــة مث ــل الرجي ــع

في ــه :رخ ــص الم ــرور ،وهوي ــات المقيمي ــن ،والش ــهادات الصحي ــة،

عمــل المــزادات الحكوميــة مــن خــال تقاريــر ومؤشــرات أداء واضحــة.

إج ــراءات ذات ج ــودة عالي ــة وتح ــت مراقب ــة أمني ــة آني ــة؛ حي ــث تُ طب ــع
وغيره ــا.

واإلتــاف ،وتتيــح كذلــك للجهــات الرقابيــة متابعــة آليــات وتفاصيــل

أيض ــا بتقدي ــم خدم ــة التوصي ــل للمس ــتخدم النهائ ــي
ويمت ــاز المرك ــز ً

نظام التعلّ م اإللكتروني "منصة إثراء"

رض ــا المس ــتخدمين النهائيي ــن.

وتقييـ ـــم العمليـ ـــة التدريبيـ ـــة بكفـ ـــاءة ،وإيصـ ـــال البرامـ ـــج التدريبيـ ـــة

بخيــارات متعــددة؛ ممــا يخــدم الجهــات التــي نتعامــل معهــا ويحقــق

األرشفة اإللكترونية

خدمــة نســاعد مــن خاللهــا المنشــآت علــى التحــول اإللكترونــي مــع
حف ــظ كام ــل تاريخه ــا الوثائق ــي ،عب ــر خدم ــة األرش ــفة المتكامل ــة،

وتش ــمل م ــا يل ــي:

منصـ ـــة ّتعلـ ـــم وتدريـ ـــب إلكترونـ ـــي يتـ ـــم تقديمهـ ـــا إلدارة ومتابعـ ـــة

للمتدربيـ ـ ــن بـ ـ ــكل سـ ـ ــهولة ،مـ ـ ــن خـ ـ ــال أتمتـ ـ ــة جميـ ـ ــع األنشـ ـ ــطة
المتعلقـ ـ ــة بالتدريـ ـ ــب والتعليـ ـ ــم المسـ ـ ــتمر.

ته ــدف منص ــة إث ــراء إلدارة التعلّ ــم والتدري ــب اإللكترون ــي إل ــى
تقدي ــم نظ ــام آم ــن وم ــرن وقاب ــل للتوس ــع م ــن خ ــال توفي ــر أدوات

   -تحويل الوثائق الورقية إلى إلكترونية

إدارة البرام ــج التدريبي ــة ،واالختب ــارات والتقيي ــم ،وأدوات المش ــاركة

   -إدارة الوثائق الورقية وتخزينها

وتحلي ــل البيان ــات ف ــي منص ــة واح ــدة متكامل ــة.

   -تخزين الوثائق اإللكترونية

   -معالجة الوثائق المتضررة وترميمها

والتع ــاون ،والتعلّ ــم باس ــتخدام األجه ــزة الذكي ــة ،وأدوات التقاري ــر

   -اإلتالف اآلمن للوثائق
   -األرشفة المتنقلة
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«علم»
ِ

والمجتمع

تحســـب اإلنجـــازات بآثارهـــا ،نســـلط الضـــوء هنـــا
علـــى المعـــدل الســـنوي للعمليـــات اإللكترونيـــة
«علمـــ» ،ومــا هــو أثرهــا التقريبــي
التــي فــي شــركة ِ
والمباش ــر عل ــى المجتم ــع
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نبتكر ..لحياة أفضل
سـاهمنا مـن خلال حلولنـا المتكاملـة ،وخدماتنـا المتنوعة،

التغيـرات التـي
وبالتأمـل فـي
أمـا علـى المسـتوى البعيـد؛
ّ
ّ

إلنجـاز المعاملات الحكوميـة.

فلقـد أصبحـت الشـفافية والرفاهيـة سـمة مجتمعاتنـا.

فـي توفيـر مئـات المالييـن مـن السـاعات التـي كانـت تُ هـدر

54

طـرأت علـى مجتمعنـا مـن خلال الخدمـات التـي قدمناهـا،

«علمـ» واالقتصاد..
ِ

الوقت هو الحياة

س ــاهمنا بالتع ــاون م ــع صن ــدوق الم ــوارد البش ــرية ف ــي إدارة أكث ــر

«عل ــم» مفه ــوم تقدي ــم الخدم ــة وإنج ــاز المعام ــات
غي ــرت ِ

(طاق ــات عل ــم) وال ــذي يس ــتقطب الباحثي ــن ع ــن عم ــل ويوف ــر له ــم

ال ــذي يحت ــاج إل ــى إنج ــاز معاملت ــه ل ــم يع ــد مضط ــرا إل ــى الخ ــروج م ــن

م ــن  40عملي ــة توظي ــف ف ــي كل ي ــوم عم ــل ،م ــن خ ــال مش ــروع
التدري ــب المناس ــب وف ــرص العم ــل بالتع ــاون م ــع القط ــاع الخ ــاص،

ممــا أثمــر عــن توظيــف مــا يقــارب مــن  40,000موظــف وموظفــة
من ــذ انطالق ــه.

اليوميــة ،متجــاوزة بذلــك حــدود الزمــان والمــكان ،حيــث أن المراجــع
مقــره إلــى الدائــرة المعنيــة لتنفيذهــا ،وضيــاع الســاعات فــي معانــاة

االزدحام ــات المروري ــة ،وإنم ــا ص ــار بإمكان ــه تنفيذه ــا م ــن أي م ــكان
وف ــي أي وق ــت عب ــر الخدم ــات اإللكتروني ــة ،وخ ــال م ــدة ال تتج ــاوز

وبفض ــل الل ــه حققن ــا المرك ــز األول ف ــي مس ــتوى الخدم ــات الت ــي

دقائ ــق مع ــدودة.

الم ــوارد البش ــرية.

كان ــت تُ ه ـ َـدر س ــنوياً ف ــي تنفي ــذ ه ــذه المعام ــات.

نقدمهــا فــي مراكــز التوظيــف (طاقــات ِعلــم) بالتعــاون مــع صنــدوق

1,200
فرصة عمل..

«علــم» ســنويا
نوفرهــا فــي ِ
للمواطنيــن والمواطنــات عبــر
«علــم»
مكاتــب طاقــات ِ

لق ــد س ــاعد ذل ــك عل ــى خل ــق وف ــر كبي ــر ف ــي س ــاعات العم ــل الت ــي

11.5

مليار ريال..
«علـم» سـنويا
ِ
نوفرهـا فـي
قيمـة سـاعات العمـل التـي كانت
مهـدرة فـي إنجـاز  250مليـون
معاملـة حكوميـة
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ألجيال المستقبل

معامالت بال أوراق

كان تنفي ــذ معظ ــم المعام ــات س ــابقاً يتطل ــب خ ــروج الموظ ــف

«عل ــم» عل ــى مش ــروعات عدي ــدة لتنفي ــذ التح ــول
عملن ــا ف ــي ِ

هــذه المعامــات ،ممــا يعنــي اســتهالك كميــات كبيــرة مــن الوقــود

المعامــات اليوميــة الروتينيــة .ممــا نتــج عنــه توفيــر مالييــن الريــاالت

إلنجازه ــا ،متنق ـ ًـا بس ــيارته بي ــن الدوائ ــر واألجه ــزة المعني ــة بإج ــراء
الــذي كان ُيحـ َـرق مــن أجــل التنقــات العديــدة فــي المســافات التــي
كان يقطعه ــا الموظ ــف بس ــيارته.

«علــم» اإللكترونيــة ،فقــد بــات مــن
أمــا اآلن ،ومــع انتشــار خدمــات ِ

الرقم ــي وإلغ ــاء أو تقلي ــل االعتم ــاد عل ــى ال ــورق كعنص ــر ف ــي تنفي ــذ
الت ــي كان ــت تدف ــع لش ــراء وتصني ــع األطن ــان الهائل ــة م ــن األوراق

الالزم ــة إلنج ــاز تل ــك المعام ــات.

الممك ــن إج ــراء ه ــذه المعام ــات ف ــي أي وق ــت وم ــن أي م ــكان

وخ ــال ع ــدة دقائ ــق فق ــط.

أكثر من
مليار ريال..

«عل ــم» س ــنويا قيم ــة ألكث ــر م ــن
   -توفره ــا ِ
 400ملي ــون لت ــر وق ــود كان مه ــدرا.
   -م ــع الحف ــاظ عل ــى  400ملي ــون لت ــر مك ــرر
للمس ــتقبل.
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مليون ريال
«عل ــم» س ــنويا قيم ــة ألكث ــر
   -نوفره ــا ف ــي ِ
م ــن  750ملي ــون ورق ــة كان ــت مه ــدرة ف ــي
إنج ــاز المعام ــات الروتيني ــة.
   -م ــع الحف ــاظ عل ــى  750ملي ــون ورق ــة
مصنع ــة للمس ــتقبل

«علمـ» والبيئة
ِ
أصبــح الحديــث عــن أســعار البتــرول وتذبذبهــا ،وبدائــل البتــرول وأثــره

عل ــى المجتمع ــات م ــن أكث ــر المواضي ــع الت ــي تش ــغل المواط ــن ف ــي
الس ــنوات القليل ــة الماضي ــة ،وال يق ــل عن ــه أهمي ــة الحدي ــث ال ــذي
أس الحي ــاة ب ــا ش ــك ،وم ــن هن ــا
يتن ــاول األم ــن المائ ــي ال ــذي ه ــو ّ

تأت ــي أهمي ــة الحف ــاظ عل ــى ممتل ــكات مجتمعن ــا والت ــي تضم ــن
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مليون لتر من الماء..
«علمــ» س ــنويا م ــن الم ــاء ال ــذي
توفره ــا ِ
كان الــذي كان مهــدرا فــي صناعــة الــورق.

اس ــتقرار أجيالن ــا وأجي ــال المس ــتقبل.

لقــد كان تنفيــذ معظــم المعامــات ســابقاً يتطلــب خــروج الموظــف
إلنجازه ــا ،متنق ـ ًـا بس ــيارته بي ــن الدوائ ــر واألجه ــزة المعني ــة بإج ــراء

هــذه المعامــات ،ممــا يعنــي اســتهالك كميــات كبيــرة مــن الوقــود
ال ــذي كان ُيح ـ َـرق (ويتس ــبب ف ــي انبع ــاث غ ــاز  )CO2م ــن أج ــل

التنق ــات العدي ــدة ف ــي المس ــافات الت ــي كان يقطعه ــا الموظ ــف
بس ــيارته.

وكان ــت المعام ــات الورقي ــة ه ــي الطريق ــة الوحي ــدة إلنه ــاء
اإلج ــراءات ،مم ــا يتطل ــب م ــن المراج ــع تقدي ــم  3أوراق عل ــى األق ــل
إلنج ــاز معاملت ــه مم ــا يعن ــي قط ــع ماليي ــن األش ــجار لتوفي ــر ه ــذه
األوراق.

«علمــ» اإللكترونيــة ،فقــد بــات مــن
أمــا اآلن ،ومــع انتشــار خدمــات ِ
الممك ــن إج ــراء ه ــذه المعام ــات ف ــي أي وق ــت وم ــن أي م ــكان

وخــال عــدة دقائــق فقــط وبــدون تقديــم ورقــة واحــدة للمعاملــة.
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ألف شجرة..
«علمــ» م ــن
نحاف ــظ عليه ــا س ــنويا ف ــي ِ
خ ــال أتمت ــة المعام ــات اإللكتروني ــة
واالس ــتغناء ع ــن المعام ــات الورقي ــة الت ــي
تس ــتهلك األش ــجار إلنتاجه ــا.

مليار

كجم من غاز ..Co2

«علمــ» س ــنويا
م ــن االنبعاث ــات تخفضه ــا ِ
بســبب الوقــود الــذي كان يســتخدم إلنجــاز
المعام ــات.
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