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التعريف بـمجموعة العمل:
تتكون مجموعة العمل من شررر اة العمل لنتة وة م ال المعنومود م اإل اادررر و لالدرررتاررروإلاد مم ا اادررر و لنتبإل(ا ساادررر و لالدرررتاررروإلاد
مالتبإل(ا) .متعمل اإل ااد و لالدتاوإلاد في مجول االتصوالد متة وة المعنومود ست خوص إلقل  )14ماالدتاوإلاد الص وعوة ست خوص إلقل
 )35ماالدرررتاررروإلاد اا اإل(ة ست خوص إلقل  )854ماالدرررتاررروإلاد الت او(ة مالتعنوموة ست خوص إلقل  )152متاررركل ه األط اف مع شررر اة
العمل مجموعة العمل  Group of Workمالممثنة اارررر اة العمل لنتة وة م ال المعنومود مم درررراررررة م ا اادرررر و مموقع المجموعة عن
اال ت ت و

www.GW.com.sa
مقب تا فت مجموعة العمل في عوم  1430س )2009اتك (مهو في م تبى الت وفاوة ضمن أد ع  100ش اة مو في الممنكة الع اوة الاعو (ة
في أمل م وفاة تل ت اومهو في ا الصب اولممنكة الع اوة الاعو (ة.
تةبم مجموعة العمل خبمود ادررتارروإل(ة متبإل(ووة متة وة مف وة مت وعة مفي مجوالد متعب م لتمكون اا اإلاد اليكوموة مالا ر اود ال و ررة من
تطو( أ ائهو اودررت بام األ امة ماألدررولوا مالتة وود اليب(ثة .متاررت ب المجموعة في تةب(ل خبموتهو عن خو اد تمتب إل أاث من  30عوموً في
مجول اا اإلم مالت اول متة وة المعنومود في الةطوعود اليكوموة مالتعنوموة مالتبإل(ووة مالاررر اود ال و رررة .امو أن مجموعة العمل تارررتفوب من
ال و اد المت اامة ل وة من الينفوء مالاررررر اوء ال (ن (تفةون معهو في إل (تهو اتةب(ل خبمود مأعمول امإلقي مارررررتوى مامقل تكنفة عن العمالء
مات فو أعمولهو اكفوءم مجو م معتمبم عن توفوق هللا ثل المثوا م مالي م ماليال في الوفوء اولعةو .

الخبرات واألعمال:
اعضو ممو شمنته خو ات و مأعمول و:
إلادة ماتوى خبمود المعنومود في الةطوع الص وعي الاعو ي سعوم )1408
إلادة ال المعنومود الص وعوة :أ امة الص وعود الم ة اولوال(ود المتيبم األم (كوة ساون عومي  1409م)1410
إلادة معوقود ادتوعوب تة وة المعنومود اولةطوع اليكومي س 18جهة حكوموة اون عوم  1412معوم )1414
تةوول تة ( مةبم من م امة ال نوج لالدررتارروإلاد الص ر وعوة حول إعبا خطة لبعل مإث اء المعنومود الص ر وعوة في مراإلم الص ر وعة
مالكه اوء في مجول إلاط المبن الص وعوة م اوم ااعفوءاد الجم اوة مال اط امصنية الجموإلك 1420
إلادة متةوول خبمود اليودا لنةواد الو (ة اوراإلم البفوع مالطو ان 1421
إلادرررة متةوول مارررتوى تة وة المعنومود في الةطوع العوم اولممنكة الع اوة الارررعو (ة ضرررمن ماررر مع ال طة الوط وة لتة وة المعنومود
ال ي قومت اه جومعة المنك فهب لنوت مل مالمعو ن 1422
تةب(ل مإلقة عمل عن "اليكومة االلكت م وة في الممنكة الع اوة الارعو (ة :ال اوئ مالم طنةود" إل النج ة البائمة لنتجوإلم االلكت م وة
اوراإلم التجوإلم 1422
عضرررو(ة النج ة الت فو (ة مإلئودرررة ف (ق عمل ميوإل اا اإلم مال بمود س(ارررمل الةطوع اليكومي) في ال طة الوط وة لتة وة المعنومود
ماالتصرررررروالد مالمكو ة من أإلاعة ميومإل – االتصرررررروالد مأمن المعنومود-اا اإلم مال بمود-التجوإلم ماالقتصررررررو – الثةوفة مالتعنول
سعومي  1423م)1424
إلادرررررررة متةوول المواقع اليكوم وة االلكت م وة متطو( إلمائ لنتةوول مفق م عو(و األمل المت يبم مالجمع وة األم (ك وة لإل اإلم ال عومة
مم اجع أخ ى مذلك ضررمن ايع عن إلاوئ مم طنةود اليكومة االلكت م وة في الةطوع اليكومي اولممنكة الع اوة الاررعو (ة سعومي
)1426-1425
إلئودررة جموع النجون العنوو ال و ررة اتة وة المعنومود مالتبإل(ا مالتعنول االلكت م ي في الم درراررة العومة لنتبإل(ا التة ي مالمه ي مقب
فور موقع الم داة لا تون عن التوالي اجوئ م إلقمي محصل عن الم ا األمل في مجول التعنول االلكت م ي س)1427-1423
تطو( ال اوم الم ا ي لالختووإلاد اوراإلم الت اوة مالتعنول س)1430
تطو( األ امة المولوة ماألاو (موة مش من الموظفون لكنوود الغب لنعنوم الصيوة ماألاو (موود البملوة لنعنوم الصيوة ،متطو( الو وة
التة وة التيتوة مالتمدوس ماالش اف عن تاغول اثو من مواقعهو س)1432-1429
إ اإلم ما مع التطو( االدت اتوجي لب(وان الماولل س)1430
إ اإلم ما مع إد و ا ومج الغ اء الماتوإل اولهوئة العومة لنغ اء مالبماء س -1429توإل( ه)
إ اإلم ما مع ااد و الف ي مالتة ي لو ومج الصية االلكت م وة اوراإلم الصية س)1435 -1432
توفو ال بمود االدتاوإل(ة ماا اإل(ة لنمجنس األعن لنةضوء س)1432
توفو ال بمود االدتاوإل(ة ماا اإل(ة لنو ك الاعو ي لال خوإل مالتانوف س)1437-1433
تطو( م وو ة ال الةوول مالتاجول لكنوة ان دو وء لنعنوم الطووة اجبم س -1428توإل( ه)
تطو( م وو ة اوااة الةوول لنمعهب العولي لتة وود المووه مالكه اوء ا ااغ س -1432توإل( ه)
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تطو( م وو ة اوااة الةوول لنمعهب الاعو ي التة ي لنتعب(ن اع ع س -1432توإل( ه)
عب من الماررررر معود الصرررررغو م مالمتودرررررطة اولي ل الوط ي مح ل اليبم ممجموعة شررررر اود الفوران ممجموعة شررررر اود
المجبمعي مش اة وفوال مش اة معو ن مش اة شوف من مش اة دواك.

الخدمات:
تامل خبموت و التولي:
إ اإلم الماوإل(ع لو امج ميب م دواء في م حنة التمدوس أم التطو( أم التودوع .ابء من توظوف الكوا إل الوط وة أم ال و اد
األج ووة إل توإل(ب األجه م ماأل امة م وال لتطو( الم اومود ال قموة أم التبإل(ا متطو( المواإل الوا (ة اعبم ط ق
مامدولوا تُعطي مف ا اوو ا في التكولوف مةوإل ة اوألدنوب الاوئب.
توفو الكوا إل الف وة المت صصة عو ا امج التاغول مالصوو ة التةنوب(ة.
توفو ال و اد االدتاوإل(ة حاا اليوجة.
م اجعة متبقوق البإلادود االدتاوإل(ة ممةت حود التطو( .
تطو( متاغول الووااود االلكت م وة م وو تهو ماالدتم اإل في تطو( و حاا اليوجة.
تطو( األ امة اليودواوة ساالتصوالد اا اإل(ة-ش من الموظفون-األإلشفة االلكت م وة مغو و) حاا اليوجة الفعنوة م وو تهو
ماالدتم اإل في تطو( و حاا التغو اد في طووعة االحتووجود متوفو حنول اليكومة االكت م وة مفي موقع و عن اال ت ت
ش ح عن مجموعة من األ امة التي تل العمل اهو متطو( و.
مضع مم اجعة ال طط االدت اتوجوة عمومو ملتة وة المعنومود ماالتصوالد عن مجه ال صوص م ووغة األ باف مخطط
العمل مالتيةق من ت فو و.
تطــو( اليـنـول المعـنوموتـوة م(امل ذلك تطو( الووااود االلكت م وة متطو( م وو ة المواقع االكت م وة لنم اآد ماختووإل
مفيص مم اقوة جو م األ امة مالمواقع متصمول متطو( ال المعنومود مالو مجوود.
ااش اف عن ماوإل(ع تطو( تة وة المعنومود.
إ اإلم متاغول م وو ة م اا مإ اإلاد اليودا مالتة وة.
إ اإلم ماوإل(ع الو امج الماو بم لإل اإلاد اليكوموة.
توفو المواإل الوا (ة المت صصة مال بمود الماو بم األخ ى.
توفو البعل الف ي .Help Desk
إعبا األ لة ااج ائوة مخ ائط دو العمل متواوطهو مإعو م بدة ااج اءاد  Business Process Reengineeringامو
(تالءم مع متطنوود أتمتة ااج اءاد مإلاطهو مع متطنوود اليكومة االكت م وة مالتطووةود األخ ى لنيكومة االكت م وة.
تطو( ال الجو م الاومنة.
إعبا الهووال الت اوموة ماالختصو ود ممصفوفة المائولوود مالصالحوود مق واد االتصول ماألم وف الوظوفوة محاوب
متيب(ب المة إلاد الوظوفوة معب الموظفون لكل إ اإلم.
إعبا أ امة المواإل الوا (ة مم اجعة النوائح مال ال اا اإل(ة.
ت فو الو امج التبإل(ووة المت صــصة التة وة ماا اإل(ة متبإل(ا متم ول الموظفون ل فع مهوإلتهل مقبإلاتهل اا اإل(ة مالةوو (ة مالتة وة
مالف وة من خالل تيب(ب االحتووجود التبإل(ووة مإلدل الماوإل الوظوفي مالتبإل(وي لكل مظوفة متةوول األ اء معةب البمإلاد التبإل(ووة
المت وعة لم تنف الماتو(ود اا اإل(ة في الم امم.

رسالة ورؤية مجموعة العمل:
ال دولة :عمل في مجموعة العمل لتوفو ال بمة األفضل لعمالئ و امةو(وس عولموة ل ق جموعو.
ال (ة :مصبإل موثوق في الممنكة الع اوة الاعو (ة ا اإلم الماوإل(ع مال بمود التة وة ماالدتاوإل(ة مالتبإل(ووة الماو بم.

التزاماتنا:
ت فو األعمول األدررودرروة في مجول عمن و ماالدررتعو ة اولجهود المت صررصررة المتمو م فومو (مكن أ ا ه اارركل أفضررل عن ط (ق تنك الجهود مع
ااش اف عن ت فو األعمول الماو بم مت فو جموع األعمول المطنواة متةب(ل الوثوئق المصوحوة امعن ماتو(ود االحت افوة مالمه وة.
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من عمالئنا:
في مجال تقنية المعلومات
مراإلم الت اوة مالتعنول
مراإلم الباخنوة  -اا اإلم العومة لي ل
اليبم

األاو (موة البملوة لنعنوم الصيوة
الكنوود البملوة لنعنوم الصيوة
انوة اان دو و األ نوة لنبإلادود الطووة
مجموعة أاو وون سش اة أاوا اومإل).
ش اة معو ن

www2.moe.gov.sa/english/Pages/Default.htm
www.fg.gov.sa/ar/Pages/default.aspx
www.medacademy.info
www.alghadcolleges.com/
www.ibnsina.edu.sa
www.acwapower.com/
www.maaden.com.sa

في مجال االستشارات وإدارة المشروعات
مجموعة ش اود الفوران

www.alfozan.com

شوف من الاعو (ة

www.sachevron.com

وفوال

www.savola.com

مجموعة

مجموعة ش اود دوإلم
الهوئة العومة لنغ اء مالبماء
(وان الماولل
المجنس األعن لنةضوء
مراإلم الصية
معهب لوجاتوود الا ق األمدط
الغ فة التجوإل(ة الص وعوة امكة المك مة

www.sara.com.sa
www.sfda.gov.sa
www.bog.gov.sa
www.scj.gov.sa
www.moh.gov.sa
www.MELI.edu.sa
www.makcci.com

في مجال التدريب
جومعة المنك فهب لنوت مل مالمعو ن
الغ فة التجوإل(ة الص وعوة اواهو
اا اإلم العومة لنت اوة مالتعنول اولم طةة
الا قوة
يوفة الووم
الهوئة المنكوة لنجوول م( وع
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www.kfupm.edu.sa/default.aspx
www.abhacci.org.sa/Pages/default.aspx
edueast.gov.sa/portal/index.php?pageid=1
www.alyaum.com/News/index.php
www.rcjy.gov.sa/ar-SA/Pages/default.aspx

ش او و:
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