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التعريف بـمجموعة العمل:
امتدادا لالستشاريين لتقنية المعلومات والتي بدأت أعمالها عام  )1991( 1412تأسست مجموعة العمل المكونة من شركة
العمل للتقنية ونظم المعلومات ودار اإلسناد لالستشارات ومركز اإلسناد للتدريب (اإلسناد لالستشارات والتدريب) .وتعمل
دار اإلسناد لالستشارات في عدة مجاالت ومنها االتصاالت وتقنية المعلومات (ترخيص رقم  )14واالستشارات الصناعية
(ترخيص رقم  )35واالستتتشتتارات اإلدارية (ترخيص رقم  )854واالستتتشتتارات التربوية والتعليمية (ترخيص رقم )152
وتشتتتكل األ اافرا (مع مصتتتنع بيت الء ام ومدرستتتة نخبة الخبر العالمية) مجموعة العمل  Group of Workوموقع
المجموعة على االنترنت و:

www.GW.sa
وقد تشتتتترفت مجموعة العمل في عام  )2009( 1430بتكريمها في منتدى التنافستتتتية أتتتتمن أستتتتر  100شتتتتركة نمو في
المملكة العربية السعودية في أول منافسة تم تنظيمها في اا الصدد بالمملكة العربية السعودية.
تقدم مجموعة العمل خدمات تقنية وفنية و استتتتتتتشتتتتتتارية وتدريبية متنوعة وفي مجاالت متعددة منها تشتتتتتتءيل مراكز تقنية
المعلومات وتوفير الخدمات المستتاندة والدراستتات التنظيمية وإعادة الهيكلة وتنمية الموارد البشتترية وبرامت تعزيز القدرات
االنتمام الوظيفي وت وير كفامة العمل لتمكين ااجهزة الحكومية والق ا الخاص من ت وير أدائها باستتتتتتتخدام اانظمة
وااستتتتاليب والتقنيات الحدي ة وقد شتتتتاركت المجموعة في مراجعة وإعداد مشررررروي و رؤة اية المم ة  .2030وتستتتتتند
المجموعة في تقديم خدماتها على خبرات تمتد إلى أك ر من  30عاماً في مجاالت اإلدارة والتنظيم وتقنية المعلومات .كما
أن مجموعة العمل تستتتفيد من الخبرات المتراكمة لنخبة من الح فاء والشرررءاء العالمررن والوطنررن الاين يتفقون معها في
رؤيتها بتقديم خدمات وأعمال بأرقي مستتتتتوى وبأقل تكلفة على العمالم وبتنفيا أعمالها بكفامة وجودة معتمدة على توفي
ثم الم ابرة والحزم والحسم في الوفام بالعقود.

نماذج من الخبرات واألعمال:
الؤطاي العام:
دراسة معوقات استيعاب تقنية المعلومات بالق ا الحكومي ( 18جهة حكومية بين عامي  1412و)1414
الهيئة الملكية للجبيل وينبع :إعادة الهيكلة وت وير ااعمال ومساندة ودعم التوسعات الصناعية والسكنية ()1417
اإلشرا على وأع الجزم الخاص بالق ا الحكومي في الخ ة الوفنية لتقنية المعلومات واالتصاالت ()1425
المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني :تدريب ق ا التأمين ودراسة مخرجات التعليم ()1426
وزارة البترول وال روة المعدنية وشركة معادن :تخ يط استراتيجي ()1427
وزارة العدل :مشرو يكلة الوزارة ووأع اإلجرامات واانظمة الالزمة ()1429
الهيئة العامة للءاام والدوام :دراستتتتة مقارنة لنظام الموارد البشتتتترية واانظمة المالية واإلدارية واإلشتتتترا على
إعداد وتنفيا الهيكل التنظيمي الجديد والخ ة االستتتتتراتيجية لألنظمة واإلجرامات وإدارة مشتتتترو إستتتتناد برنامت
الءاام المستورد بالهيئة العامة للءاام والدوام ()1440-1429
ت وير النظام المركزي لالختبارات بوزارة التربية والتعليم ()1430
إدارة مشرو الت وير االستراتيجي لديوان المظالم ()1430
مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية :دراسة فنية ودعم لجان تخصصية ()1431
إدارة مشرو اإلسناد الفني والتقني لبرنامت الصحة االلكترونية بوزارة الصحة ()1435-1432
دراسات تنظيمية و يكلة وتوفير الخدمات االستشارية واإلدارية للمجلس ااعلى للقضام ()1432
ت وير الهيكل التنظيمي وتحسين اادام وتوفير الخدمات االستشارية واإلدارية للبنك السعودي لالدخار والتسليف
()1437-1432
الهيئة الوفنية لمكافحة الفساد (نزا ة) :استشارات متخصصة؛ تقويم ومراجعة الهيكل التنظيمي وتحكيمه
()1433
يئة الهالل ااحمر السعودي :مراجعة الخ ة االستراتيجية وبرنامت ت وير الموارد البشرية ووأع سلم رواتب
وحوافز للعاملين في الميدان وإعداد اللوائح والضوابط الالزمة ()1434-1433
وزارة التعليم (مؤسسة تكافل الخيرية) :إعداد يكل تنظيمي ولوائح وأنظمة الموارد البشرية وقواعد وإجرامات
العمل ()1438-1435
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لل اقة الارية والمتجددة (-1435

خدمات استشارية لمشرو الدعم واإلسناد اإلداري والفني لمدينة الملك عبد
.)1440
إأافة إلى عدد من المشروعات الصءيرة والمتوس ة بالحرس الوفني وحرس الحدود وغير ا من الجهات
الحكومية.

الؤطاي الخاص:
دراسة مستوى خدمات المعلومات في الق ا الصناعي السعودي (عام )1408
شركة االتصاالت السعودية :المسا مة في التخ يط االستراتيجي واإلشرا على برنامت التحويل وإعادة الهيكلة
()1427-1419
ت وير وصيانة نظم القبول والتسجيل لكلية بن سينام للعلوم ال بية بجدة ()1440 -1428
ت وير اانظمة المالية وااكاديمية وشتتتتتتؤون الموظفين لكليات الءد للعلوم الصتتتتتتحية وااكاديميات الدولية للعلوم
الصحية ،وت وير البنية التقنية التحتية والتأسيس واالشرا على تشءيل ك ير من مواقعها ()1432-1429
ت وير وصيانة بوابة القبول للمعهد العالي لتقنيات المياأل والكهربام برابغ ()1439 -1432
ت وير وصيانة بوابة القبول للمعهد السعودي التقني للتعدين بعرعر ()1440 -1432
شركة بكتل :مستشار للخ ة االستراتيجية العامة والعمرانية لمدينة الجبيل الصناعية ()1431
الشركة السعودية للصناعات المت ورة :مراجعة اانظمة الداخلية وبرامت ت وير الموارد البشرية ()1433
مجموعة العيسي :دراسة يكلة وت وير ()1434
شركة العليان القابضة :المساندة في ت وير الموارد البشرية ()1435
بوز ألن و املتون :المساندة في ت وير الموارد البشرية ()1427
شركة المملكة القابضة :المساندة في ت وير الموارد البشرية ()1433
شركة ماكنزي :برامت تنمية الموارد البشرية واستق اب الكفامات ودراسات متخصصة ()1434
شركة ميتشل وشركاأل :اختيار وتوظيف قيادات إدارية وتقييم ()1435
صتتتتندو بيل ومليندا قيتس الخيري بالواليات المتحدة اامريكية :المشتتتتاركة في إعداد دراستتتتات وبرامت تعريفية
بالمملكة العربية السعودية ()1436
تم يل جامعة ( ieأحد الجامعات المصتتتتتتنفة في المراتب ااولى أتتتتتتمن المقاييس العالمية) في المملكة العربية
السعودية وتقديم جميع الخدمات المساندة.
إأافة إلى عدد من المشروعات الصءيرة والمتوس ة لمجموعة شركات الفوزان ومجموعة شركات المجدوعي
وشركة صافوال وشركة معادن وشركة شيفرون وشركة سابك.

الخدمات:
تشمل خدماتنا التالي:
إدارة المشاريع لبرامت محددة سوام في مرحلة التأسيس أو الت وير أو التوسيع .بدم من توظيف الكوادر
الوفنية أو الخبرات ااجنبية إلى توريد ااجهزة واانظمة وصوال لت وير المنظومات الرقمية أو التدريب
وت وير الموارد البشرية بعدة فر وبأساليب تُع ي وفرا كبيرا في التكاليف مقارنة بااسلوب السائد.
توفير الكوادر الفنية المتخصصة عبر برامت التشءيل والصيانة التقليدية.
توفير الخبرات االستشارية حسب الحاجة.
مراجعة وتدقي الدراسات االستشارية ومقترحات الت وير.
إدارة مشاريع البرامت المساندة لإلدارات الحكومية.
توفير الموارد البشرية المتخصصة والخدمات المساندة ااخرى.
إعداد اادلة اإلجرائية وخرائط سير العمل وتبسي ها بما يتالمم مع مت لبات أتمتة اإلجرامات ورب ها مع
مت لبات الحكومة اإللكترونية والت بيقات ااخرى للحكومة اإللكترونية.
ت وير نظم الجودة الشاملة.
الهندرة أو إعادة ندسة اإلجرامات Business Process Reengineering
إعداد الهياكل التنظيمية واالختصاصات ومصفوفة المسئوليات والصالحيات وقنوات االتصال وااوصا
الوظيفية وحساب وتحديد المقررات الوظيفية وعدد الموظفين لكل إدارة.
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إعداد أنظمة الموارد البشرية ومراجعة اللوائح والنظم اإلدارية.
تنفيا البرامت التدريبية المتخصــصة تدريب وتأ يل الموظفين لرفع مهارتهم وقدراتهم اإلدارية والقيادية
واإلشراقية من خالل تحديد االحتياجات التدريبية ورسم المسار الوظيفي والتدريبي لكل وظيفة وتقييم اادام
وعقد الدورات التدريبية المتنوعة لمختلف المستويات اإلدارية في المنشأة.
ت وير وتشءيل البوابات االلكترونية وصيانتها واالستمرار في ت وير ا حسب الحاجة.
ت وير اانظمة الحاسوبية (االتصاالت اإلدارية-شؤون الموظفين-اارشفة االلكترونية وغير ا) حسب الحاجة
الفعلية وصيانتها واالستمرار في ت وير ا حسب التءيرات في فبيعة االحتياجات وتوفير حلول الحكومة
اإللكترونية وفي موقعنا على االنترنت شرح عن مجموعة من اانظمة التي تم العمل بها وت وير ا.
وأع ومراجعة الخ ط االستراتيجية عموما ولتقنية المعلومات واالتصاالت على وجه الخصوص وصياغة
اا دا وخ ط العمل والتحق من تنفيا ا.
ت ــوير الحـلـول المعـلوماتـية ويشمل ذلك ت وير البوابات االلكترونية وت وير وصيانة المواقع اإللكترونية
للمنشآت واختبار وفحص ومراقبة جودة اانظمة والمواقع وتصميم وت وير نظم المعلومات والبرمجيات.
اإلشرا على مشاريع ت وير تقنية المعلومات.
إدارة وتشءيل وصيانة مراكز وإدارات الحاسب والتقنية.
توفير مركز الدعم الفني .Help Desk

سالة و اية مجموعة العمل:
الرسالة :نعمل في مجموعة العمل لتوفير الخدمة اافضل لعمالئنا بمقاييس عالمية لنرقى جميعا.
الرؤية :مصدر موثو في المملكة العربية السعودية إلدارة المشاريع والخدمات التقنية واالستشارية والتدريبية المساندة.

من عمالئنا:
في مجال االستشا ات وإدا ة المشروعات:
مجموعة شركات
الفوزان
www.alfozan.com

شيفرون السعودية
www.sachevron.com

مجموعة صافوال
www.savola.com

مجموعة شركات سارة
www.sara.com.sa

الهيئة العامة للءاام
والدوام
www.sfda.gov.sa

ديوان المظالم
www.bog.gov.sa

المجلس ااعلى للقضام
www.scj.gov.sa

وزارة الصحة
www.moh.gov.sa

معهد لوجستيات الشر
ااوسط
www.MELI.edu.sa

في مجال التد يب:


جامعة الملك فهد للبترول والمعادن



الءرفة التجارية الصناعية بابها



اإلدارة العامة للتربية والتعليم بالمن قة الشرقية



صحيفة اليوم



الهيئة الملكية للجبيل وينبع



وزارة الصحة
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في مجال تؤنرة المع ومات
وزارة التربية والتعليم

www2.moe.gov.sa

وزارة الداخلية -اإلدارة العامة لحرس الحدود

www.fg.gov.sa

ااكاديمية الدولية للعلوم الصحية

www.medacademy.info

الكليات الدولية للعلوم الصحية

www.alghadcolleges.com/

كلية ابن سينا اا لية للدراسات ال بية

www.ibnsina.edu.sa

مجموعة أبو نيان (شركة أكوا باور).

www.acwapower.com/

شركة معادن

www.maaden.com.sa

التزاماتنا:
تنفيا ااعمال ااساسية في مجال عملنا واالستعانة بالجهات المتخصصة المتميزة فيما يمكن أداؤأل بشكل أفضل عن فري
تلك الجهات مع اإلشرا على تنفيا ااعمال المساندة وتنفيا جميع ااعمال الم لوبة وتقديم الوثائ المصاحبة بأعلى مستويات
االحترافية والمهنية.
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