
Untitled-1.indd   1 12/10/13   3:31:54 PM



2

الجغرافيا الرقميـة 

الجغرافيا الرقمية لتقنية المعلومات:

ن�سئت موؤ�س�سة اجلغرافيا الرقمية لتقدم خدمات متميزة يف جمال تقنية املعلومات، 
ُ
اأ

مع التخ�س�ص يف نظم املعلومات اجلغرافية، ونظم اإجراءات العمل، وتطوير البوابات 

االلكرتونية با�ستخدام نظم اإدارة املحتوى.

وللموؤ�س�سة �سراكات مع جمموعة من ال�سركات املتميزة واملتخ�س�سة يف هذا املجال يف 

م�سر والهند. تتطلع املوؤ�س�سة اإىل تقدمي خدمات متميزة لتحقيق متطلبات العميل، 

وجمال  والتمييز،  االبتكار،   : بني  جتمع  التي  املتكاملة  واحللول  االأنظمة  بناء  يف 

الت�سميم، وكفاءة االأداء، وحتقيق اأهداف العميل ور�ساه، بال�سعر املناف�ص.

الرؤية:
توظيف تقنية املعلومات حلياة اأف�سل للإن�سان.

الوسيلة:
القدرات العملية واالإبداعية لفريق العمل، 

واالإدارة الفعالة ال�سادقة للم�ساريع.
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الجغرافيا الرقميـة 

عمالؤنا:
لدى موؤ�س�سة اجلغرافيا الرقمية الكثري من اخلربات واالأفكار االإبداعية والتطويرية يف جمال تقنية املعلومات 

وتقدمي احللول املتكاملة، وتطوير االأنظمة، والبوابات االلكرتونية.

وحتر�ص اجلغرافيا الرقمية على حتقيق اأق�سى درجات ر�سى العميل، من خلل الفهم الكامل الحتياجاته، 

وتلبية كل متطلباتها، وحماولة تعدى تطلعات العميل بتقدمي احللول واالإ�سافات املنا�سبة مل�سروعه واأهدافه.

االأ�سعار  باأف�سل  ور�ساهم  عملئها  اأهداف  لتحقيق  وخرباتها  اإمكاناتها  كافة  الرقمية  اجلغرافيا  و�ست�سخر 

واأعلى جودة ممكنة.

ت�سمل قائمة عملء موؤ�س�سة اجلغرافيا الرقمية داخل اململكة العربية ال�سعودية كل من:

•   اأمانة العا�سمة املقد�سة 	
•   الهيئة العليا لتطوير مدينة الريا�ص 	

•   اأمانة منطقة الريا�ص 	
•    �سركة املعمر لتقنية املعلومات	

شركاؤنا:
تتمتع موؤ�س�سة اجلغرافيا الرقمية ب�سراكات ناجحة مع العديد من ال�سركات 

الرائدة يف تقنية املعلومات ونظم املعلومات اجلغرافية، منها على �سبيل املثال:

• 	.)Esri Certified Partner( سركة اإزري االأمريكية، �سريك ر�سمي�

نظم  يف  متخ�س�سة  امل�سرية،  املعلومات  لتكنولوجيا  اجلذور  •�سركة  	
املعلومات اجلغرافية

•�سركة بي �سي�ستمز امل�سرية، متخ�س�سة يف اإدارة املحتوى واإجراءات العمل 	
•    �سركة كو�ص واي الهندية	
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الجغرافيا الرقميـة 

خدماتنا:
التحول اإللكتروني للمؤسسات

واخلا�سة  احلكومية  املوؤ�س�سات  م�ساعدة  يف  العري�سة  اخلربة 

باالرتقاء مب�ستوى اأدائها وخدماتها من خلل اال�ستخدام االأمثل 

لتنفيذ  املختلفة  املتخ�س�سة  واالأنظمة  املعلومات  لتقنية  والفعال 

اأعمالها واإدارة م�ساريعها وتقدمي خدماتها.

واإدارة  االإلكرتونية،  البوابات  تطوير  اخلدمات  هذه  وت�سمل 

واإدارة  واأمتتتها،  العمل  اإجراءات  وهند�سة  املعلوماتي،  املحتوى 

متابعة  ونظم  املتطورة،  االإدارية  االت�ساالت  بنظم  املرا�سلت 

امل�ساريع وموؤ�سرات االأداء، ونظم تخطيط املوارد.

الحلول المتكاملة

االحتياجات،  ودرا�سة  اال�ست�سارية  االأعمال  تت�سمن  والتي 

التطبيقات،  وتطوير  البيانات،  وقواعد  النظام  وت�سميم 

وتنفيذ وت�سغيل النظام، وتقدمي احللول للأجهزة وال�سبكات 

االأنظمة  وتوفري  البيانات  ومعاجلة  وجمع  واحلماية 

مع  بالتعاون  جاهزة،  وبرامج  بيانات،  قواعد  من  امل�ساندة 

ال�سركات املتخ�س�سة املتميزة بتقدمي هذه اخلدمات، حتت 

اإ�سراف واإدارة اجلغرافيا الرقمية. 

الخدمات االستشارية 

التقنية  احللول  تقدمي  يف  اخلربة  ذوي  املخت�سني  خلل  من 

املعلوماتية  املختلفة، واأنظمة املعلومات اجلغرافية، تقدم املوؤ�س�سة 

واالحتياجات،  املوؤ�س�سات  ملختلف  اللزمة  اال�ست�سارية  الدرا�سات 

للو�سول الأف�سل الطرق لتحقيق اأهداف العميل باأق�سر واأف�سل 

واأرخ�ص طريق. وتت�سمن هذه اخلدمات التايل:

•حتديد احتياجات العميل 	
•تقييم البيانات وحتديد حجم امل�سروع 	

•االحتياجات الوظيفية للنظام 	
•اإعداد كرا�سة ال�سروط والعرو�ص الفنية 	

• تاأمني جودة البيانات	
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الجغرافيا الرقميـة 

جمع وتحويل ومعالجة البيانات

تقدم اجلغرافيا الرقمية خدمات جمع البيانات لنظم املعلومات 

اجلغرافية، من خلل امل�سوحات امليدانية ونظام حتديد املواقع 

العاملي، و�سور االأقمار ال�سناعية، واال�ست�سعار من بعد. وحتويل 

البيانات املختلفة مللفات رقمية واإىل ال�سيغ املنا�سبة لبيئة العمل، 

ومعاجلتها وربطها بقواعد البيانات اجلغرافية، لتكوين قواعد 

البيانات  وحتليل  املختلفة  اخلرائط  النتاج  جغرافية  بيانات 

والتوقعات  املختلفة  الريا�سية  النماذج  وتكوين  ودرا�ستها 

امل�ستقبلية.

تصميم وتطوير مواقع اإلنترنت

ت�سميم  خدمات  الرقمية  اجلغرافيا  موؤ�س�سة  تقدم 

وال�سركات  للموؤ�س�سات  االإنرتنت  وبوابات  مواقع  وتطوير 

واملعايري  التقنيات  اأحدث  با�ستخدام  احلكومية  واجلهات 

واإدارتها.  وحتديثها  ت�سفحها  ت�سهل  وبطريقة  العاملية، 

 Content( ويت�سلمها العميل مزودة بنظام الإدارة املحتوى

مهارات  اإىل  يحتاج  ال  بحيث   )Management system

تقنية الإدارته.

التدريب والتأهيل

اأن النجاح والتوظيف الفعال لتقنية  اجلغرافيا الرقمية توؤمن 

وتدريب  تاأهيل  على  كثريا  يعتمد  املوؤ�س�سات  يف  املعلومات 

ولدى  االأنظمة.  لهذه  وامل�سغلني  وامل�ستخدين  امل�ستفيدين 

املختلفة  التدريبية  االحتياجات  حتديد  يف  اخلربة  املوؤ�س�سة 

التخ�س�ص  مع  وبناء،  متكامل  ب�سكل  وتقدميها  للموؤ�س�سات 

اجلغرفية،  املعلومات  نظم  وا�ستخدام  ت�سغيل  على  التدريب  يف 

.ITIL واإدارة امل�ساريع، ومكتبة بنية املعلومات
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الجغرافيا الرقميـة 

مشاريعنا:
مشروع نظام رخص الحفريات ألمانة مكة المكرمة

حظيت موؤ�س�سة اجلغرافيا الرقمية ب�سرف خدمة العا�سمة املقد�سة مكة 

احلفريات  لرتاخي�ص  االإلكرتوين  النظام  م�سروع  خلل  من  املكرمة 

الأمانة العا�سمة املقد�سة.

يتعلق  ما  لكل  الورقية  التعاملت  كافة  اإلغاء  امل�سروع  اأعمال  ت�سمل 

مقاويل  اأعمال  ومتابعة  العلقة،  ذات  اجلهات  جميع  يف  باحلفريات 

جميع  وهند�سة  اجلغرافية،  املعلومات  نظام  خلل  من  احلفريات 

و�سبط  لتح�سني  �سيبل   – اأوراكل  نظام  با�ستخدام  واأمتتتها  االإجراءات 

االإلكرتونية  واالأنظمة  كافة اخلدمات  النظام مع  االأداء، وربط  وت�سريع 

وفق  االإنرتنت  �سبكة  عرب  االإلكرتونية  اخلدمات  وتوفري  ال�سلة،  ذات 

تقنية  طريق  عن  االأعمال  وقطاع  احلكومية  للجهات  العاملية  املعايري 

.Web Services

مشروع تطبيقات نظم جغرافية ألمانة مدينة الرياض

قامت املوؤ�س�سة بتطوير 11 نظام معلومات جغرافية الإدارة وت�سغيل جمموعة 

الريا�ص،  منطقة  باأمانة  املختلفة  االإدارات  من  ملجموعة  االأعمال  من 

ت�سمن امل�سروع: درا�سة االحتياجات، التحليل، الت�سميم، التنفيذ، الت�سغيل 

واالختبار، التدريب. وت�سمل هذه االأنظمة ما يلي:

•نظام اإدارة و�سيانة املرافق البلدية 	
•نظام تتبع م�ساريع الطرق 	

•نظام اإدارة الطرق 	
•نظام تتبع م�ساريع �سيانة الطرق 	

•نظام �سيانة الطرق 	
•نظام �سيانة اجل�سور واالأنفاق 	

•نظام �سيانة �سبكة ت�سريف ال�سيول 	
•نظام الطوارئ وا�ستقبال ال�سكاوى 	

•نظام املراقب ال�سحي 	
•نظام متابعة الدوريات 	

•نظام تتبع املخالفات البلدية 	

Untitled-1.indd   6 12/10/13   3:32:23 PM



7

الجغرافيا الرقميـة 

مشروع أتمتة إجراءات العمل للهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض

يهدف امل�سروع اإىل تطوير اإجراءات العمل يف الهيئة العليا لتطوير مدينة الريا�ص واأمتتتها 

اإىل  يوؤدي  والذي  العمل  الإجراءات  والتدقيق  واملتابعة  وال�سرعة  واملرونة  ال�سهولة  لتحقيق 

رفع كفاءة العمل يف املوؤ�س�سة ككل. وقد مت تنفيذ امل�سروع يف فرتة ت�سعة اأ�سهر، بداأت بتوثيق 

)هند�سة  اإجراء  كل  ودرا�سة  ثم مراجعة   ،)AS IS( اإدارة  كل  العمل يف  اإجراءات  وتو�سيف 

اإجراءات العمل( وتطوير وتعديل ما يحتاج منها لتطوير )TO BE(. وانتهت باأمتتة هذه 

االإجراءات وحتويلها للتنفيذ االآيل.

وقد مت االنتهاء من درا�سة جميع اإجراءات العمل يف الهيئة، ومت تطوير واأمتتة جمموعة من 

هذه االإجراءات كمرحلة اأوىل، بق�سد التدرج يف عملية نقل اأ�سلوب العمل يف الهيئة، و�سيتم 

تكملة باقي االإجراءات قريبا.

وقد مت تنفيذ اأمتتة هذه االإجراءات با�ستخدام نظام اإدارة اإجراءات العمل من �سركة اأوراكل 

بالفعالية  ويت�سم  املتخ�س�سة،  الربامج  اأف�سل  من  واحدا  يعد  والذي   Oracle BPM

وال�سرعة واملرونة، وميكن تدريب موظفي الهيئة للتعامل معه لتنفيذ اأي تعديلت م�ستقبلية 

قد تطراأ يف اإجراءات العمل.
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الجغرافيا الرقميـة 

نظام االتصاالت اإلدارية

خدمة  اإىل  الرقمية«  اجلغرافيا  »موؤ�س�سة  قبل  من  املطور  االإدارية  االت�ساالت  نظام  يهدف 

االت�ساالت  اأق�سام  اأعمال  ومتابعة  واإدارة  اأمتتة  خلل  من  واخلا�سة  احلكومية  املوؤ�س�سات 

االإدارية باأف�سل الطرق املمكنة واأ�سهلها، وي�سمل ذلك املعاملت ال�سادرة اإىل جهات خارجية 

الداخلية بني خمتلف  املذكرات  اأو  الواردة من جهات خارجية )ال�سادر/الوارد اخلارجي(  اأو 

اإدارات املوؤ�س�سة )ال�سادر/الوارد الداخلي(. 

مميزات النظام:

•احلفاظ على �سرية املعاملت. 	
اإدخال املعاملت )ال�سادر / الوارد( حيث يتم ذلك من خلل �سا�سة واحدة  •�سهولة  	

تتفاعل مع كل موظف ح�سب �سلحياته.

•اإمكانية اإن�ساء وكتابة املذكرات الداخلية وتوقيعها وطباعة الباركود عليها وتوجيهها  	
من داخل النظام دون احلاجة اإىل طباعتها.
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الجغرافيا الرقميـة 

•�سهولة اإدارة ومتابعة املعاملت واإمكانية اتخاذ اإجراء اأو اأكرث )توجيه / تن�سيخ / حفظ يف  	
ملف / اإغلق( على اأكرث من معاملة يف نف�ص الوقت.

•�سرعة و�سهولة البحث عن املعاملت مبفاتيح بحث عدة، وعر�سها والتعديل عليها، مما  	
يوفر الكثري من الوقت.

على  التعرف  من  العليا  االإدارة  املدير/  املوظف/  متكن  وغنية  متنوعة  تقارير  •عر�ص  	
املغلقة  املتاأخرة/  املعلقة/  املنجزة/  املعاملت  االإدارة )مثل: عدد  املوظف/  اأداء  موؤ�سرات 

دون اإنهاء( واإمكانية حفظ التقارير ب�سيغة PDF اأو اإر�سالها عرب الربيد االإلكرتوين.

•خا�سية التنبيهات حيث يتم تنبيه املوظف بوجود معاملت جديدة اأو متاأخرة اأو مقيدة  	
بوقت للتنفيذ اأو ذات اأهمية عالية، كما يتم اإر�سال التنبيهات عرب الربيد االإلكرتوين.

مع  فتحها  ي�ستطيع  التي  ال�سا�سات  موظف  لكل  يحدد  للم�ستخدمني  �سلحيات  •نظام  	
حتديد العمليات اخلا�سة بكل �سا�سة.

•اإدارة ال�سلحيات )مثل: االإنابة/ التن�سيخ( اآلياً. 	
اإجراء ومن  وتاريخ كل  التي متت عليها  االإجراءات  املعاملة ومعرفة  تتبع م�سار  •اإمكانية  	

قام به.

•وجود لوحة حتكم الإدارة امل�ستخدمني/ املجموعات/ املعاملت/ ال�سجلت/ ال�سلحيات/  	
الهيكل التنظيمي للموؤ�س�سة/ فروع املوؤ�س�سة/ اجلهات اخلارجية.. الخ.

•االأر�سفة وامل�سح االإلكرتوين للمعاملت. 	
•اإمكانية حفظ املعاملت يف ملفات خا�سة باملوظف. 	

•دعم كامل للغة العربية والتقومي الهجري. 	
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الجغرافيا الرقميـة 

نظام تعقب المركبات

للموارد ولتكوين  ناجح  ا�ستخدام  املركبات ومراقبتها لتحقيق  اإدارة  اإىل  النظام  يهدف 

واجهة معلومات من خللها ميكن لكل من مديري النظام ومالكي املركبات اأن يتابعوا 

خط �سري املركبات بدقة. 

وظائف النظام:

• وظائف اخلرائط الرئي�سية:	

 - اأدوات ملحة اخلريطة كتكبري اأو ت�سغري اخلريطة. 

 - اأدوات القيا�ص للأطوال وامل�ساحات.

 - طباعة اخلريطة، عر�ص اخلريطة بكامل ال�سا�سة.

•تعقب املركبات: 	
 - تعقب مركبة واحدة.

 - تعقب اأكرث من مركبة يف نف�ص الوقت.

 - ت�سغيل تاريخ املوقع اجلغرايف ملركبة كملف فيديو.

•اعلم امل�ستخدم من خلل التنبيهات على �سفحة الويب، اأو بالربيد االلكرتوين،  	
اأو بر�سالة ن�سية ق�سرية وذلك بخ�سو�ص:

 - جتاوز حد ال�سرعة امل�سموح به.

. - GEO-Fence دخول / خروج احلدود اجلغرافية 

 - GPS ميكن حتديد التنبيهات االأخرى بناًء على اخلوا�ص املتوافرة بجهاز الـ 

)مثل وزن املركبة، اأو بطارية املركبة اأو حزام االأمان...اإلخ(.

•البحث: 	
 - البحث عن منطقة، اإمارة، مدينة، اأو حمافظة.

 - البحث عن �سارع.

 - البحث عن خدمة اأو نقطة دالة.

• التقارير.	
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الجغرافيا الرقميـة 

موقع عقارات الرياض

يتيح  حيث  الريا�ص  مبدينة  العقار  �سوق  تخدم  التي  املوؤ�س�سة  م�ساريع  اأحد  هو 

باأ�سلوب متميز وت�سويقه على  ك العقارات واملكاتب العقارية عر�ص عقاراتهم  ملَُلاّ

عدد كبري من الراغبني يف ال�سراء ب�سكل متكامل وفعال. وهو اأي�ساً يوفر الكثرَي 

من العناء على امل�سرتي، فيعر�ص له العقارات التي تطابق موا�سفات العقار الذي 

يبحث عنه، باأ�سلوب �سهل، ومعلومات غنية.

اأهم ما مييز موقع عقارات الريا�ص: ا�ستخدام خريطة قوقل التفاعلية من خلل 

و�سمولية  �سحة  اخلريطة،  هذه  على  باملوقع  املتوفرة  العقارات  وعر�ص  املوقع، 

يف  البحث  �سهولة  ا�سرتاك،  ر�سوم  وجود  عدم  املعرو�سة،  العقارات  عن  البيانات 

املوقع، التخ�س�ص ملدينة الريا�ص.

خبرة مؤسسي المؤسسة في إدارة وتنفيذ مجموعة من 
المشاريع المختلفة مثل:

•م�سروع تطوير نظام املعلومات اجلغرافية لهيئة تطوير مدينة الريا�ص. 	
• 	www.Arriyadhmap.com م�سروع موقع خرائط الريا�ص

• ل�سالح الهيئة العليا لتطوير مدينة الريا�ص. 	ECM م�سروع اإدارة املحتوى

• لتقدمي خدمات تقنية املعلومات. 	 ITIL  م�سروع تطبيق منهجية

•تطوير نظام الإدارة العقارات الأحدى ال�سركات العقارية الكربى بالريا�ص. 	
• م�سروع نظم معلومات جغرافية متكامل باجلمهورية الليبية.	
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