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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 اإلسننناد لالسننتشننارات لي مجاا ا تتننا ت وتقنية المعلومات (تر ي ر م  )14وا سننتشننارات التننناعية (تر ي
ر م  )35وا ستشارات اإلدارية (تر ي ر م  )854وا ستشارات التربوية والتعليمية (تر ي ر م  )152وتشكل هذه
األطراف مع شنننركة العمل مجموعة العمل  Group of Workوالممثلة بشنننركة العمل للتقنية ونظم المعلومات ومةسنننسنننة
مركز اإلسناد ومو ع المجموعة على ا نترنت هو

www.GW.com.sa
و د تشننننرلت مجموعة العمل لي عام  )2009( 1430بتكريمها لي منتدى التنالسننننية أننننمن أسننننر  100شننننركة نمو لي
المملكة العربية السعودية لي أوا منالسة تم تنظيمها لي هذا التدد بالمملكة العربية السعودية.
تقدم مجموعة العمل دمات استشارية وتدريبية وتقنية ولنية متنوعة ولي مجا ت متعددة منها الدراسات التنظيمية وإعادة
الهيكلة وتنمية الموارد البشرررررية وبراعز تعايا التدرات ااءتماو الو يتط وت وير ةتاوة العمل لتمكين األجهزة الحكومية
والقطا الخاص من تطوير أدائها باسننننننتخدام األنظمة واألسنننننناليب والتقنيات الحديثة و د شنننننناركت المجموعة لي عراجعة
وإعداد عشررروو وقيتة رةية المملكة  .2030وتسننتند المجموعة لي تقديم دماتها على برات تمتد إلى أكثر من  30عاما ً
لي مجا ت اإلدارة والتنظيم وتقنية المعلومات .كما أن مجموعة العمل تسننننننت يد من الخبرات المتراكمة لنخبة عن الحلتاو
والشرررررررةاو العالميين والوطنيين الذين يت قون معها لي رؤيتها بتقديم دمات وأعماا بأر ي مسننننننتوى وبأ ل تكل ة على
العمالء وبتن يذ أعمالها بك اءة وجودة معتمدة على توليق هللا ثم المثابرة والحزم والحسم لي الولاء بالعقود.

ءماذج عن الخبرات واألعمال:
الت او العام:
دراسة معو ات استيعاب تقنية المعلومات بالقطا الحكومي ( 18جهة حكومية بين عامي  1412و)1414
الهيئة الملكية للجبيل وينبع :إعادة الهيكلة وت وير األعمال ومسنننننناندة ودعم التوسننننننعات التننننننناعية والسننننننكنية
()1417
اإلشراف على وأع الجزء الخاص بالقطا الحكومي لي الخطة الوطنية لتقنية المعلومات وا تتا ت ()1425
المةسسة العامة للتعليم ال ني والتدريب المهني :تدريب طا التأمين ودراسة مخرجات التعليم ()1426
وزارة البتروا والثروة المعدنية  -شركة معادن :تخطيط استراتيجي ()1427
وزارة العدل :عشروو هيكلة الوزارة ووضع اإلجراوات واألءظمة الالزعة ()1429
الهيئة العاعة للغذاو والدواو :دراسرة عتارءة لنظام الموارد البشررية واألءظمة المالية واإلدارية واإلاررال عل
إعداد وتنتيذ الهيكل التنظيمط الجديد والخ ة ااسرررتراتيجية لمءظمة واإلجراوات وإدارة مشنننرو إسنننناد برنام
الغذاء المستورد بالهيئة العامة للغذاء والدواء ( -1429تاريخه)
تطوير النظام المركزي لال تبارات بوزارة التربية والتعليم ()1430
إدارة مشرو التطوير ا ستراتيجي لديوان المظالم ()1430
مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية :دراسة لنية ودعم لجان تختتية ()1431
إدارة مشرو اإلسناد ال ني والتقني لبرنام التحة ا لكترونية بوزارة التحة ()1435 -1432
دراسات تنظيمية وهيكلة وتوفير الخدعات ااستشارية واإلدارية للمجلس األعل للتضاو ()1432
ت وير الهيكل التنظيمط وتحسررررررين األداو وتوفير الخدعات ااسررررررتشررررررارية واإلدارية للبند السررررررعود لالد ار
والتسليف ()1437-1432
الهيئة الوطنية لمكافحة التساد (ءااهة) :استشارات عتخصصة؛ تتويم وعراجعة الهيكل التنظيمط وتحكيمه
()1433
هيئة الهالل األحمر السعود  :عراجعة الخ ة ااستراتيجية وبرءاعز ت وير الموارد البشرية ووضع سلم
رواتب وحوافا للعاعلين فط الميدان وإعداد اللوائح والضوابط الالزعة ()1434-1433
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وزارة التعليم (عؤسسة تكافل الخيرية) :إعداد هيكل تنظيمط ولوائح وأءظمة الموارد البشرية وقواعد
وإجراوات العمل ()1438-1435
دمات استشارية لمشرو الدعم واإلسناد اإلداري وال ني لمدينة الملك عبدهللا للطا ة الذرية والمتجددة (-1435
تاريخه)
إأالة إلى عدد من المشروعات التغيرة والمتوسطة بالحرس الوطني وحرس الحدود وغيرها من الجهات
الحكومية.

الت او الخاص:
دراسة مستوى دمات المعلومات لي القطا التناعي السعودي (عام )1408
اررررةة ااتصررراات السرررعودية :المسررراهمة فط التخ يط ااسرررتراتيجط واإلاررررال عل برءاعز التحويل وإعادة
الهيكلة ()1427-1419
تطوير وصيانة نظم القبوا والتسجيل لكلية بن سيناء للعلوم الطبية بجدة ( -1428تاريخه)
تطوير األنظمة المالية واألكاديمية وشننننننةون الموك ين لكليات الغد للعلوم التننننننحية واألكاديميات الدولية للعلوم
التحية ،وتطوير البنية التقنية التحتية والتأسيس وا شراف على تشغيل كثير من موا عها ()1432-1429
تطوير وصيانة بوابة القبوا للمعهد العالي لتقنيات المياه والكهرباء برابغ ( -1432تاريخه)
تطوير وصيانة بوابة القبوا للمعهد السعودي التقني للتعدين بعرعر ( -1432تاريخه)
ارةة بكتل :عستشار للخ ة ااستراتيجية العاعة والعمراءية لمدينة الجبيل الصناعية ()1431
الشرةة السعودية للصناعات المت ورة :عراجعة األءظمة الدا لية وبراعز ت وير الموارد البشرية ()1433
عجموعة العيسط :دراسة هيكلة وت وير ()1434
ارةة العليان التابضة :المساءدة فط ت وير الموارد البشرية ()1435
بوز ألن وهاعلتون :المساءدة فط ت وير الموارد البشرية ()1427
ارةة المملكة التابضة :المساءدة فط ت وير الموارد البشرية ()1433
ارةة عاةنا  :براعز تنمية الموارد البشرية واستت اب الكتاوات ودراسات عتخصصة ()1434
شركة ميتشل وشركاه :ا تيار وتوكيف يادات إدارية وتقييم ()1435
صننننندو بيل ومليندا يتس الخيري بالو يات المتحدة األمريكية :المشنننناركة لي إعداد دراسننننات وبرام تعري ية
بالمملكة)1436( .
إأالة إلى عدد من المشروعات التغيرة والمتوسطة لمجموعة شركات ال وزان ومجموعة شركات المجدوعي
وشركة صالو وشركة معادن وشركة شي رون وشركة سابك.

الخدعات:
تشمل دماتنا التالي:
إدارة المشاريع لبرام محددة سواء لي مرحلة التأسيس أو التطوير أو التوسيع .بدء من توكيف الكوادر
الوطنية أو الخبرات األجنبية إلى توريد األجهزة واألنظمة وصو لتطوير المنظومات الر مية أو التدريب
وتطوير الموارد البشرية بعدة طر وبأساليب تُعطي ولرا كبيرا لي التكاليف مقارنة باألسلوب السائد.
تولير الكوادر ال نية المتختتة عبر برام التشغيل والتيانة التقليدية.
تولير الخبرات ا ستشارية حسب الحاجة.
مراجعة وتد يق الدراسات ا ستشارية ومقترحات التطوير.
إدارة مشاريع البرام المساندة لإلدارات الحكومية.
تولير الموارد البشرية المتختتة والخدمات المساندة األ رى.
إعداد األدلة اإلجرائية و رائط سير العمل وتبسيطها بما يتالءم مع متطلبات أتمتة اإلجراءات وربطها مع
متطلبات الحكومة اإللكترونية والتطبيقات األ رى للحكومة اإللكترونية.
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تطوير نظم الجودة الشاملة.
الهندرة أو إعادة هندسة اإلجراءات Business Process Reengineering
إعداد الهياةل التنظيمية وا تتاصات ومت ولة المسئوليات والتالحيات و نوات ا تتاا واألوصاف
الوكي ية وحساب وتحديد المقررات الوكي ية وعدد الموك ين لكل إدارة.
إعداد أءظمة الموارد البشرية ومراجعة اللوائح والنظم اإلدارية.
تنتيذ البراعز التدريبية المتخصــصة تدريب وتأهيل المو تين لرفع عهارتهم وقدراتهم اإلدارية والتيادية
واإلاراقية عن الل تحديد ااحتياجات التدريبية ورسم المسار الو يتط والتدريبط لكل و يتة وتتييم األداو
وعتد الدورات التدريبية المتنوعة لمختلف المستويات اإلدارية فط المنشأة.
تطوير وتشغيل البوابات ا لكترونية وصيانتها وا ستمرار لي تطويرها حسب الحاجة.
تطوير األنظمة الحاسوبية (ا تتا ت اإلدارية-شةون الموك ين-األرش ة ا لكترونية وغيرها) حسب الحاجة
ال علية وصيانتها وا ستمرار لي تطويرها حسب التغيرات لي طبيعة ا حتياجات وتولير حلوا الحكومة
اإللكترونية ولي مو عنا على ا نترنت شرح عن مجموعة من األنظمة التي تم العمل بها وتطويرها.
وأع ومراجعة الخطط ا ستراتيجية عموما ولتقنية المعلومات وا تتا ت على وجه الختوص وصياغة
األهداف و طط العمل والتحقق من تن يذها.
تطــوير الحـلـوا المعـلوماتـية ويشمل ذلك تطوير البوابات ا لكترونية وتطوير وصيانة الموا ع اإللكترونية
للمنشآت وا تبار ولح ومرا بة جودة األنظمة والموا ع وتتميم وتطوير نظم المعلومات والبرمجيات.
اإلشراف على مشاريع تطوير تقنية المعلومات.
إدارة وتشغيل وصيانة مراكز وإدارات الحاسب والتقنية.
تولير مركز الدعم ال ني .Help Desk

رسالة ورةية عجموعة العمل:
الرسالة :نعمل لي مجموعة العمل لتولير الخدمة األلضل لعمالئنا بمقاييس عالمية لنر ى جميعا.
الرؤية :متدر موثو لي المملكة العربية السعودية إلدارة المشاريع والخدمات التقنية وا ستشارية والتدريبية المساندة.

عن عمالئنا:
فط عجال ااستشارات وإدارة المشروعات:
مجموعة شركات
ال وزان
www.alfozan.com

شي رون السعودية
www.sachevron.com

مجموعة صالو
www.savola.com

مجموعة شركات سارة
www.sara.com.sa

الهيئة العامة للغذاء
والدواء
www.sfda.gov.sa

ديوان المظالم
www.bog.gov.sa

المجلس األعلى للقضاء
www.scj.gov.sa

وزارة التحة
www.moh.gov.sa

معهد لوجستيات الشر
األوسط
www.MELI.edu.sa

3

فط عجال التدريب:


جامعة الملك لهد للبتروا والمعادن



الغرلة التجارية التناعية بابها



اإلدارة العامة للتربية والتعليم بالمنطقة الشر ية



صحي ة اليوم



الهيئة الملكية للجبيل وينبع

فط عجال تتنية المعلوعات
وزارة التربية والتعليم

www2.moe.gov.sa

وزارة الدا لية -اإلدارة العامة لحرس الحدود

www.fg.gov.sa

األكاديمية الدولية للعلوم التحية

www.medacademy.info

الكليات الدولية للعلوم التحية

www.alghadcolleges.com/

كلية ابن سينا األهلية للدراسات الطبية

www.ibnsina.edu.sa

مجموعة أبو نيان (شركة أكوا باور).

www.acwapower.com/

شركة معادن

www.maaden.com.sa

التزاماتنا:
تن يذ األعماا األساسية لي مجاا عملنا وا ستعانة بالجهات المتختتة المتميزة ليما يمكن أداؤه بشكل ألضل عن طريق
تلك الجهات مع اإلشراف على تن يذ األعماا المساندة وتن يذ جميع األعماا المطلوبة وتقديم الوثائق المتاحبة بأعلى مستويات
ا حترالية والمهنية.
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