
 تقن�ة المعلومات
_______________ 

تقدم بوصلة ا��ليج للتكنولوجيـا حـلـول تـقـنـيـة مـعـلـومـات مـن الـفـئـة األو�ـ� 

لعمال��ا ع�� دمج  املعرفة الفنية والـتـكـنـولـوجـيـا والـبـحـوث لـدعـم وتـحـسـ�ـن 

كـفـاءة األعـمــال. يـتـم تـحــقـيــق ذلــك عـ�ـ� الـتــطـبــيـق الـفـعــال واألمـثـل ألحــدث 

 تكنولوجيا املعلومات.

 

نتف�م �ش�ل تام انھ �� مجال تقنية املـعـلـومـات ا�ـ�ـيـوي واملـتـجـدد �ـ� يـومـنـا 

�ذا �عت�� جودة  تقديم ا��دمة والدعم �ما م��تان تنافس�تان اسـاسـ�ـتـان. 

لذا نبذل �ـل جـ�ـدنـا لـتـقـديـم خـدمـاتـنـا وفـق اعـ�ـ� مـعـايـ�ـ� ا�ـ�ـودة الـعـاملـيـة  

 وتوف�� خدمات دعمنا الف�� بصورة كفؤة، سر�عة، وآمنة. 

 

�شمـل مـجـاالتـنـا �ـ�ـلـول تـقـنـيـة املـعـلـومـات االسـ�ـشـارات، إدارة املـعـلـومـات، 

 وتنفيذ وتخصيص  وأمثلة ا��لول �� التخصصات التالية:
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 جمع وتحصيل البيانات 

 تحليل كفاءة األداء 

 إدارة املس�ندات 

 تخصيص وضبط حالة املوارد 

    إدارة الصيانة 

 ن املنتج للعمالء�� 

 ضبط ا��دولة التفصيلية للعمليات 

 وحدات ا��ودة 

 عقب أصل ومراحل ت�و�ن املنتج� 

 حلول األعمال

 إدارة اجراءات األعمال 

 اس��اتيجية سلسلة اإلمداد 

 عمليات سلسلة اإلمداد 

 ضبط عمليات ا��رد 

 إدارة عمليات ا��رد 

 إدارة اساطيل نقل املنتج 

 ر�ط خدمات تنفيذ عقود اإلمداد 

 تطبيق التكنولوجيا 

 أمثلة سلسلة اإلمداد 

 تنفيذ سلسلة اإلمداد 

 تطو�ر قيادة التحكم لسلسلة اإلمداد 
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خدمات االس�شارات والدعم التق�� ألنظمة 
 التطبيقات الصناعية:

 خدمات االس�شارات والدعم التق�� إلدارة 
 سلسلة اإلمداد:

 تقن�ة المعلومات
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لدعم احتياجات التغي�� الواسعة ملدراء تقنية املعلومات ذوي 

�ل إم�انا��ا �� بوصلة ا��ليج الرؤى املستقبلية فقد حشدت 

مجال التكنولوجيا �� حزمة موحدة من ا��لول املت�املة. لقد 

قمنا بتطو�ر وتوسيع قدراتنا لتوف�� حلول تكنولوجيا شاملة 

ومتم��ة لتلبية احتياجات �ل القطاعات ا���ومية والتجار�ة 

عالية األداء. �عمل فر�قنا ع�� التعاون الوثيق مع عمالئنا  

ضمان تطابق اس��اتيجية تقنية املعلومات وحلول لتكنولوجيا 

مع اس��اتيجية االعمال �غية تحسن األداء واملردود التجاري 
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 اس�شارات التقنية

 �شمل خدماتنا االس�شار�ة اآل�ي   

 االس��اتيجيات وال�ي�لة

 إدارة ا��اطر

 التعا�� من ال�وارث واستمرار�ة االعمال

 خدمات االعمال التجار�ة

 إدارة املش��يات
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 اس�شارات تقنية متخصصة

االس�شارات الفنية لشركتنا موج�ة �ش�ل فر�د لسد الفجوة ب�ن قـدرات 

املـعــلــومـات ا�ـ�ــالــيـة لــلـشــر�ـات ورؤ�ــ�ـ�ــا لـألداء املـتــمــ�ـ�. ولــدى   تـكــنـولــوجــيـا

 فر�قنا:

 :ا��ليج للتكنولـوجـيـا لـد�ـ�ـا الـقـدرة عـ�ـ� تـقـديـم  بوصلة ��ل حافل

 مشار�ع التحول التق�� للمعلومات ع�� نطاق واسع و�نجاح كب��.

 :مــن املـراس �ــ� جـمـيــع ا�ـ�ــاالت الـفــنـيــة،  مسـتــمـدة  املـوارد املــنـاســبــة

ولذلك ا��تصون لدينا يمتل�ون خ��ة عـمـيـقـة، وفـ�ـم دقـيـق ألنـظـمـة 

األعمال ون�� مبتكر من شأنھ أن يخفف مـن ا�ـ�ـاطـر و�ـحـافـظ عـ�ـ� 

 التحكم بالت�اليف.

 عم، نحن نركز ع�� حل مشا�ل تكنـولـوجـيـا املـعـلـومـات، : شامل  ن���

ولكن من أجل خلق حلول أك�� اكتماال وذات تأث�� إيجا�ـي عـ�ـ� نـتـائـج 

األعمال، فنحن نـدمـج االسـ�ـ�اتـيـجـيـة والـتـقـنـيـات واملـعـا�ـ�ـات واملـوارد 

الـــ�ـــشـــر�ـــة وعـــمـــلـــيـــات تـــكـــنـــولـــوجـــيـــا املـــعـــلـــومـــات وحـــوكـــمـــة الشـــر�ـــات 

 واملؤسسات.

 :نـحـن لسـنـا أ�ـ�ـاب مـعـرفـة فـنـيـة مـحـدودة.   عمق املعرفة الـتـقـنـيـة

املـ�ـنـيـون لـديـنــا يـحــوزون عـ�ــ� عـمـيــق مـ�ــارات االسـ�ــشـارات الــتـقـنـيــة، 

واملـنــ�ـ�ــيــات واألفــ�ـار الــ�ـ� ثـبــ�ــت نــجـاعــ�ــ�ـا، لـتــتــضـافــر مــعــا لــ�ـســاعــد 

 عمالئنا لتحقيق أ�داف�م املتعلقة بالت�لفة واألداء.

 :عمل   تحالفات مع مجموعة من رواد التكنولوجيا�

�ش�ل لصيق مع املوردين الرئ�س�ن لل��امج واالج�زة 

كمايكروسوفت، آي �ي إم، إ�ش �ي، صن،س�س�و، إي 

ام ���، أورا�ل، �ي إم ���، ��� أي، سي��يكس، 

سيمانتك، ار إس أي، وتروكس. عالقاتنا التحالفية 

 �سمح لنا بتوسيع مجال القدرات وا��لول ال�� نوفر�ا.

 :بوصلة ا��ليج جلب موارد  �ستطيع  صالت عاملية

وخ��ات فنية عاملية لتعمل ع�� مدار الساعة �� جميع 

 انحاء املنطقة.
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ـــنيـة   حلول فـــــ

تدعم بوصلة ا��ليج خ��ة عر�ضة �� مجال تطبيقات الساب 

كمس�شار موثوق �� املعا��ة الشاملة لتصميم وتنفيذ ودعم 

عمليات اعمال كفؤة ومنيعة مع االستفادة من تب�� أفضل 

 املمارسات العاملية �� مجال تقنية املعلومات.

 تمكن من الكفاءة ال�شغيلية ورفع 
ً
تصمم بوصلة ا��ليج حلوال

التقار�ر عن املعاي�� الواسعة النطاق لكفاءة أداء امل�شاة، وال�� 

 مع ضمان 
ً
 واس��اتيجية

ً
تجيب عن ال�ساؤالت األك�� �عقيدا

استمرار النمو ا��يوي للم�شأة من خالل التحس�ن املستمر. 

 �عض خدماتنا �ذه �شمل:

 تقييمات تقنية املعلومات 

 اس�شارات اجراءات االعمال 

 تطبيقات/ تدش�ن تقنية االعمال 

 تحديثات/ اختبارات تقنية املعلومات 

 الدعم الف�� لتقنية املعلومات �� مرحلة االنتاج 

 أنظمة تخز�ن بيانات امل�شأة  

 حلول التدش�ن السر�ع/ أفضل املمارسات العاملية لتطبيقات الساب 

 ت�امل نظام وتطو�ر تطبيق امل�شأة 

 تطو�ر وتصميم املوقع االلك��و�ي 

 دعم وصيانة التطبيق 

 قواعد البيانات 

  ،حلول قواعد بيانات االورا�ل (ال��كيب، التخصيص وال��يئة، الصيانة

 التحديث، والدعم الف��)

  ،ا��ادم ا��اسو�ي لتطبيقات االورا�ل والو�ب لوجيك (ال��كيب

 التخصيص وال��يئة، الصيانة، التحديث، والدعم الف��)
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 خفض الت�اليف وتحس�ن الناتج وكفاءة امل�شأة 

 التحديد السر�ع ل��ودة امل�شودة للبيانات ال�امة للم�شأة 

  إيجاد أك�� ا��اطر الناجمة من اضافة مصدر البيانات لنظام تخز�ن

 بيانات او نقل البيانات لتطبيق جديد

 تحديد لوائح االعمال ال�امة 

  علم كيفية خلق خصائص بيانات ألطقم البيانات ال�امة مع ا�شاء�

 ملكية مش��كة ملسائل جودة البيانات مع جانب االعمال

  علم م�ارات تخصيص البيانات ال�� يمكن تطبيق�ا ع�� مصدر بيانات�

 آخر

  تقييم جودة بيانات اح��ا�� ��ال تخص��� م�م الذي يمكن من

 ع�� التأث�� ع�� 
ً
تحديد اولو�ات مشار�ع تحس�ن جودة البيانات بناءا

 س�� االعمال و�لفة التنفيذ

  تحديد ا���وز�ة لالنتقال نحو نموذج معياري 

 علم ن�� للتحس�ن املستمر ��ودة بيانات امل�شأة� 

 علم أفضل املمارسات ملزوا�� جودة البيانات املؤسس�ن� 

 فتح نوافذ ا�� جودة البيانات بم�شأتك 

  امتالك القدرة لتضم�ن جودة وتخصيص البيانات كجزء عضوي من

 عمليات ت�امل البيانات بم�شأتك 

 تقن�ة المعلومات
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 خدمات جودة البيانات

 ا��لول املقدمة
 

 البيانات كب��ة ا���م 
 حوكمة البيانات 
  نقل البيانات من ب�ئة �شغيل ا�� أخرى 
 جودة البيانات �� إدارة عالقة العمالء 
 جودة البيانات �� أنظمة تخز�ن البيانات 
 تزامن البيانات 
 استخالص، تحو�ل، وتحميل البيانات إلجراء التحليالت 
 إدارة البيانات الرئ�سية 
 ي�لة بيانات موج�ة با��دمات� 
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  خدمات جودة بيانات متخصصة

 ح ل و ل ن ا   ل ل ب ي ا ن ا ت   كـبـ�ـ� ة   ا �ـ�ـ�ـم /   أ نـظـمـة   تـخـر �ـن   بـيـا نـا ت   ا ملـ�ـشـأ ة 
 

�نالك حاجة دائمة ألن ت�ون البيانات منظمة ومعينة.  التنظيم �ع�� ف�م 

موقع البيانات �� مسار مجر�ات األعمال. �سب الطبيعة امل�شا��ة ملعظم 

 ��رى قيمة البيانات من خالل واج�ات 
ً
امل�شئات فإن البيانات ت�تقل وفقا

التطبيقات، وتحو�الت وتحس�نات البيانات، ونقاط ت�امل النظام األخرى 

وال�� تتطلب خ��ة �� مجال التنظيم للوظائف ا��ددة ملسار مجر�ات االعمال 

 الشامل. 
 

الف�م الف�� الوظيفي مل�ان تـواجـد الـبـيـانـات، لـتـعـيـيـ�ـ�ـا او �ـعـقـ�ـ�ـا ا�ـ� قـيـمـة او 
معيار سابق أو متطلب تقر�ر، �عت�� حـزمـة مـ�ـارات مسـتـقـلـة. نـحـن �ـ� بـوصـلـة 

.
ً
 ا��ليج للتكنولوجيا يمكننا تحقيق االثن�ن معا

 كما نقدم ا��دمات املتخصصة �� ا��االت التالية:
 

 تقييم جودة البيانات 

 إضافة مؤ�ل/كفاءة ا�� أنظمة تخر�ن البيانات 
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 خدمات حماية البيانات

مع التقدم السر�ع للتكنولوجيا وضغوط السوق امل��ايدة والتطور املتنامي 
مل�ددات امن املعلومات، فأنھ أصبح من الضروري لشر�ات تقنية املعلومات 
ان تتحول من ا��اراة ا��ضة ا�� الدفاع االس�با�� وخلق القيمة االمنية 
للمعلومات. ي�ب�� ع�� قيادى تقنية املعلومات عمل توازن دقيق ب�ن 
تخفيف ا��اطر وحفز نمو امل�شأة. ال��ك�� غ�� السليم    ع�� جانب واحد 
فقط قد يؤدي إلضعاف االمن املعلوما�ي للم�شاة أو عدم املقدرة للتحرك 
�سالسة للمنافسة �� سوق عاملي شديد التنافس. �ستفيد خ��اء بوصلة 
ا��ليج للتكنولوجيا من عقود من ا����ة واملعرفة الصناعية واإلملام �س�� 
االعمال ��لق طرق عملية ومرنة �ساعد ع�� ا��ماية ضد ال��ديدات وتقلل 
ا��اطر أثناء تب�� تكنولوجيا جديدة يتطل��ا نمو األعمال. ب�نفيذ حلول 

 امن معلومات شاملة �ستطيع امل�شئات:
 
 ز�ادة قيمة أس�م امل�شأة بخفض ا��اطر وال�لفة والتعقيد 
 تحقيق أ�داف التوافق مع األنظمة والقوان�ن 
 ز�ادة االنتاجية ونمو االعمال 
  ز�ادة ثقة العميل من خالل حماية االنظمة واملعلومات من امل�ددات

 وال��مات االلك��ونية

 �ـ� 
ً
�إحدى الشر�ات االس�شار�ة املـتـقـدمـة واملسـتـقـلـة تـكـنـولـوجـيـا

ــ�ــــلــــق  ــتــــيـــاز �ــ ــيــــج مــــؤ�ــــلـــة بــــامــ ــ�ــــلـ الشـــرق االوســــط، بــــوصـــلــــة ا�ــ
اس��اتيجيات أمن معلوما�ي تب�� ع�� اصول امل�شأة املـوجـودة مـع 

 دمج ا��ل األمثل للمش�لة.
 م س � شـا ر   خـبـ�ـ�   و مـو ثـو ق : 

كمس�شار موثوق �ستمع و�ـالحـظ و�ـقـيـم �ـل وضـع �ـ� مضـمـونـھ، 
فإننا �ستجلب ثروة من ا����ات ال�� تمتد ل�شمـل انـواع عـده مـن 
 املؤسسات ا���ومية وقطاعات الصناعات الرئ�سة حول العالم.

 ح ل و ل   م ج � ز ة   ك م ا   تـفـي   بـا حـتـيـا جـا تـك   ا �ـ�ـاـصـة : 
لدينا حلول أمن معلوماتية معدة ولقد اس�ثمرنا �ش�ل مكثف �ـ� 
خدماتنا لنجعل أدواتنا وعملياتنا قابلة إلعادة االسـتـخـدام �ـ� �ـل 
وضع/ حالة. مع ذلك �ذا ال �ع�� أن حـلـولـنـا مـتـطـابـقـة مـن عـمـيـل 
آلخر بل ع�� الـعـكـس نـحـن نـفـصـل حـلـولـنـا لـتـنـاسـب احـتـيـاجـاتـك 

 ا��اصة. 
 ت ق د ي م   خ د م ا ت   سـر �ـعـة   و غـ�ـ�   مـ�ـلـفـة : 

باالستفادة من حـزمـة أدوات امـن مـعـلـومـا�ـي مـعـتـمـدة و�ـالـتـطـبـيـق 
السـر�ـع إلجـراءات امـن مــعـلـومــا�ـي مـنـيــعـة، فـإن مسـ�ــشـار�ـنــا ذوي 
ا�ـ�ــ�ـ�ة الـعــاملـيــة �ــ� مـجــال األمــن املــعـلــومـا�ــي مـتــوفـر�ــن عــ�ـ� مــدار 

 الساعة من خالل نماذج عمل قر�ب و�عيد وع�� املوقع.
 ع ال قـا ت   و ثـيـقـة : 

 عـنـدمـا يـتـعـلـق 
ً
بالرغم من ان بوصلة ا��ـلـيـج مـحـايـدة تـكـنـولـوجـيـا

األمــر بــتــوصــيــاتــنــا الــتــكــنــولــوجــيــة، إال ان عــالقــاتــنــا مــع مــقــدمــي 
التكنولوجيا املتم��ين ع�� مستـوى الـعـالـم �سـاعـدنـا عـ�ـ� تـوسـيـع 
نطاق مقدراتنا، وخفض مخاطر املشار�ع، و�س�يل تقييم موردي 

 التكنولوجيا وعملية الشراء.
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 خدمات حماية بيانات متخصصة

 إن مجموعة خدماتنا لألمن املعلوما�ي تتضمن:

 

�� عباره عن عمليات وأدوات   خـد مـا ت   إ د ا ر ة   ا لـ�ـو �ـة   و ا لـد خـو ل   لـلـنـظـا م : 

ملركزة و�س�يل إدارة الدخول للنظام والتفو�ضات �� داخل امل�شأة املمتدة 

ملساعدة العمالء �� تخفيض ال�لفة وا��اطر ومقابلة متطلبات التوافق 

 مع االنظمة والقوان�ن.

 

�� اطارات عمل قابلة للتمدد وال��قية   خ د م ا ت   حـمـا يـة   ا ملـعـلـو مـا ت : 

والتكيف �ساعد امل�شئات ملقابلة متطلبات ا��صوصية و�ع�� بمسائل 

التوافق مع القوان�ن والسياسات املتبعة و�ذلك تمكن امل�شئات من 

 خفض ا��اطر وز�ادة الثقة مع العمالء والشر�اء واملوردين.

 

�ساعد الشر�ات ع��  خ د م ا ت   أ م ن   ا ل ت ط ب ي قـا ت   و ا ل ب � يـة   ا لـتـحـتـيـة   لـلـنـظـا م : 

حماية تطبيقات امل�شأة بما �� ذلك تطبيقات الساب واالورا�ل 

والتطبيقات املعدلة ذات الصلة من ال��ديدات الداخلية وا��ارجية. 

بحماية التطبيقات والب�ية التحتية للنظام، �ستطيع الشر�ات بثقة تب�� 

 التكنولوجيا ا��ديدة املطلو�ة ��لق النمو.



 لالتصال بنا
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