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شـــركة متخصصـــة فـــي تقنيـــة
المعلومـــات تســـعى إلـــى تمكيـــن
القطــاع المجتمعي من اســتخدام
التقنيـــة بكفـــاءة.
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منــذ بــزغ ضياؤنــا فــي عــام  2013م ونحن نكـ ّرس جهودنا
فــي بنــاء أنفــع القــدرات الرقميــة وتقديــم أفضــل
الخدمــات التقنيــة مــن أجــل جــودة الحاضــر ونمــاء
المســتقبل ،ســلطنا ضوءنــا علــى التمكيــن التقنــي
للقطــاع النابــض بالحيــاة :القطــاع غيــر الربحــي ،ثــم
وســعنا دائــرة تأثيرنــا لتشــمل كافــة األطيــاف عبــر
ّ
تقديــم مختلــف المبــادرات والحلــول المبتكــرة إلنمــاء
التقنيــة ،معلنيــن بذلــك ريادتنــا فــي التمكيــن التقنــي
لكافــة أفــراد المجتمــع.
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الرؤية

قطاع مجتمعي فاعل رقميًـــا.

الرسالة

تمكيـــن القطـــاع المجتمعـــي مـــن
اســـتخدام التقنيـــة بكفـــاءة لتحقيـــق
أهدافـــه وتعظيـــم أثـــره.
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التي نسعى لتحقيقها

قيــــمنــــا

االبتكار
األثــــــــــر
تضمين التقنية
االستــدامــــة
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مجــاالت
عــمــــلنــا
المجــــاالت التقـــنية التي نعــمــل على
تحسيــــنها في المــــجـــــتـــمـــــع

اإلدارة
التـــقنيـــــــــة

األنـــــــظــمــــــــة
والبرمجيـــــــات

الخدمــــــات
السحـــابية

البنية التحتيـة
التــــــقنــــــيــــــــــة

إدارة
البيـــــــانـــات

اإلعـــــــــــــــــــــالم
الـرقــــــــــــــــــــمي

المـــــواقــــــــع
والتطبيقات

التـــــقنــــيــــــــات
النـــــاشــــــــــــئــة

المســارات
المعرفة
التــــدريب
الحــــلــول
الخدمات
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مــســار

المعـــرفــة

“
ننـــشــر المعــرفة
لنـحقق الـنـــمـــاء

“

> الدراســـات واألدلـة اإلجــرائية
> اإلثـــراء الــمــعـــرفي
> الفـــعـــاليــــات
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الدراسات واألبحاث العلمية
نعمــل فــي التحــول التقنــي علــى إعــداد الدراســات العلميــة التي تهدف
إلــى تقييــم واقــع المنظمــات غيــر الربحيــة فــي شــتى المجــاالت التقنية
واستشــراف المســتقبل التقنــي للقطــاع ،والتــي تقيــس التوجــه
التقنــي العــام ،ومــدى تطــور التقنيــة فــي المنظمــات ،والتحديــات التــي
تواجههــا ،وأثرهــا علــى العمــل والفــرص التــي يمكــن خلقهــا .وكذلــك
مســاعدة أصحــاب القــرار والمصلحــة فــي تعزيــز اتخــاذ القــرار.
انقر للحصول على كافة إصداراتنا

بعض الدراسات العلمية المنشورة

دراسة البيانات
واستخداماتها
في المنظمات
غير الربحية في
الســـــــــعوديـــة

دراسة واقـع
التقنـــــية فــي
المنظــــــمات
الخــــــيـــريــــــــــة
السعـــــوديــة

دراسة واقـــــع
الــــمــــــواقـــــــــع
اإللكترونية في
المــنــظـــمـــات
الخــــــيــــــريــــــــــة
الســـعـــــوديـــة

دراسة قياس
التجـــــاوب مع
الجمــهـــور في
منــــظــــمـــــــات
القطاع الثالث
الســـعــــوديــة
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األدلة اإلجرائية
نحــرص فــي التحــول التقنــي علــى إعــداد األدلة اإلجرائيــة في مجاالت
تقنيــة مختلفــة ،مــن أجــل تحســين الواقــع التقنــي بطريقــة إجرائيــة
منظمــة ،نحـ ّـول مــن خاللهــا المعرفــة إلــى تطبيــق عملــي متكامــل.

بعض األدلة اإلجرائية المنشورة

الدليــل المســاعد
لتـوثيـــــــق البيــــــــئة
التقنــــــــــــية فــــــــــــي
المنظمــة

دليــل كـتابـــــة طلبـــــــات
تـــقديم العــروض RFP
لمــشــــــاريع بـــــــــنــــــــــاء
المـــــواقع اإللكترونيــة

أفضــــــل الممـارســـات
التقنية في التطبيقات
القــرآنيـة

SEARCH

دليـــل برامـــج إدارة
المشــــ ــاريع

الدلـيـــــــل الــمــبـســـــــط
لفـهـــم  SEOوتهــيــئــــة
المــــواقع لمــحــركــــات
البـحــــث

انقر للحصول على كافة إصداراتنا
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أبـــرز مبــــــــادرات
إثـــراء المحــتــــوى

منصـــة إلكترونيـــة لإلثـــراء المعرفـــي وتطويـــر العمـــل
غي ــر الربح ــي ،تض ــم العدي ــد م ــن المق ــاالت ،وال ــدروس،
والشـــروحات التقنيـــة ،الموجهـــة للقطـــاع غيـــر الربحـــي.
www.mozn.ws

أقسام المنصة

اإلدارة
التقنية

إدارة
البيانات

التطبيقات
والنــــظـــــم

الشـــبكــات
االجتماعية

أهــداف المنصة:

إثراء المحـــتـــــــوى
الـمــــــــــعــــــــرفـــــــي
المتخصص فــــي
تقنيات العمــــــــل
غـــيــــــــر الربـــحــــي.

نشر ثقافة التقنية
في المؤسـســــــات
غير الربحيـــة.

تـــــــكـــويـــن مـرجـــــع
معتــــمـد من قبـــل
التقنيين العامليـن
في القــطــــاع غيــر
الربحي.

ّ
الكــتــــــاب
إبـــــــــــراز
المتخصصين في
التقنية واإلعـــالم
االجتـــماعي.

تدعيم العمل غير
الربـحي بدراســـات
وأدلة إجرائيــة.

التعريف بالوسائل
التـــــــقـــنـــــيــــــة الــتي
تسهل من عمـــــل
المؤسســات غـــير
الربحية.
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الــفـعــالــيـــات
نعمــل فــي التحــول التقنــي علــى إقامــة الفعاليــات التقنيــة بمختلــف
أنواعهــا التــي تهــدف إلــى رفــع كفــاءة التقنيــة فــي المجتمــع ،حيــث
نســـتضيف أبـــرز المتخصصيـــن والخبـــراء التقنييـــن ،ونعـــرض أبـــرز
الممارس ــات والتج ــارب التقني ــة الناجح ــة ،ونتن ــاول أفض ــل الحل ــول
المالئم ــة لطبيع ــة المنظم ــات غي ــر الربحي ــة.

المــــؤتـــمــــرات
والملــتــقـــيات

اللقــــــاءات
والنـــــدوات

االجــتــمــاعـــات
وورش العمل

الفــعـاليـات
اإلفتراضية
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أبــرز فعــــــاليـــــات
التــحـــول التــــقــــني

ﻣﺠﺘﻤـــــﻊ ﻣﻄﻮري
ﺟﻮﺟــﻞ اﻟﺴﺤﺎﺑﻲ
اﻟﺴــــــﻌـــــــــــــــﻮدي

مجتم ــع مط ــوري  Googleف ــي المملك ــة العربي ــة الس ــعودية ،بدع ــم
رســمي مــن شــركة  Googleوبالشــراكة مــع مبــادرة العطــاء الرقمــي
م ــن وزارة االتص ــاالت وتقني ــة المعلوم ــات .يه ــدف المجتم ــع إل ــى
نشــر المعرفــة الرقميــة فــي مجــال التقنيــات الناشــئة الحديثــة،
عب ــر تقدي ــم ال ــدورات التدريبي ــة وورش العم ــل واللق ــاءات اإلثرائي ــة
المتنوع ــة ،وبش ــكل مجان ــي للجمي ــع.

Saudi Arabia

مجتمــع النســاء الرائــدات فــي التقنيــة  WTMبدعــم رســمي من شــركة
 ،Googleيهــدف إلــى نشــر المعرفــة الرقميــة وبنــاء المجتمعــات
النســائية التقنيــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية.
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أبــرز فعــــــاليـــــات
التــحـــول التــــقــــني

ملتقى التسويق الرقمي
يهـــدف إلـــى رفـــع مســـتوى اســـتثمار المنظمـــات غيـــر الربحيـــة فـــي
التســـويق الرقمـــي ،حيـــث يجتمـــع أصحـــاب االختصـــاص والمهتميـــن
ف ــي م ــكان واح ــد الس ــتعراض مفاهي ــم التس ــويق الرقم ــي ومس ــتجداته،
وعــرض التجــارب مــن خــال طــرح أبــرز الممارســات النموذجيــة ،والتعــرف
عل ــى كيفي ــة توظي ــف التقني ــة الحديث ــة ف ــي رف ــع ج ــودة التس ــويق الرقم ــي.

أهداف الملتقى:

تعزيــز مفهوم اســتثمار
التس ــويق الرقم ــي ف ــي
القط ــاع غي ــر الربح ــي

تـــــنـــميـــــــة الــــقــــــــدرات
البش ــرية والمؤسس ــية
فـــي مجـــال التســـويق
الرقمـــي

التـــعــــــريـــــــف بــــــــأدوات
ووســـائل النجـــاح فـــي
التســـويق الرقمـــي
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أبــرز فعــــــاليـــــات
التــحـــول التــــقــــني

مؤتمر تقنية القطاع غير الربحي (حلول)
يهـــدف المؤتمـــر لعـــرض أبـــرز الممارســـات والتجـــارب التقنيـــة الناجحـــة،
ويســتضيف أبــرز المتخصصيــن التقنييــن ،ويشــارك فيه العديــد من المنظمات
واألف ــراد العاملي ــن ف ــي القط ــاع غي ــر الربح ــي.
ُتعقــد ضمــن المؤتمــر دورات تدريبيــة ،وورش عمــل ،وحلقــات نقــاش ،ويصاحبــه
معــرض لطــرح أحــدث الحلــول التقنيــة ،والمنتجات ،واالستشــارات.
يش ــكل المؤتم ــر فرص ــة لكب ــار المس ــؤولين والخب ــراء والمس ــتثمرين لتب ــادل
الخب ــرات ،وإث ــراء الخدم ــة المجتمعي ــة ،ومواكب ــة أح ــدث التط ــورات والتقني ــات،
والتعــرف علــى فــرص الشــراكة بيــن القطــاع غيــر الربحــي والقطاعيــن الحكومــي
والخ ــاص.

altqniah.sa/conf/

أهداف المؤتمر:

التقـــاء المتخصصيـــن
تحـــت قبـــة واحـــدة مـــع
أصـــحــــــاب الـــتـــجــــارب
والممارســـات المحليـــة
والعـــالـــمــيــــــة لنــقــــــل
الخبـــرات والتجـــارب.

إبــــــــــــــراز أفـــــــــــضـــــــــــــل
الممارســــــات التــقنـــــية
المحلي ــة والعالمي ــة ف ــي
المـــنظـــمــــــات غــــيــــــــــر
الر بحيـــة.

تكويـــن أرضيـــة لتـــدارس
المس ــتجدات المعرفي ــة
واستــشــــراف اآلفـــــاق
المستقـــــبلية لتــقنيـــــة
القطـــاع.

نشــر الوعــي التقنــي لــدى
أصحـــاب القــــــرار فـــي
الــمــنــــظـــــمـــــات حـــــول
االستــخـــــــدام األمــثــــــل
للتقنيـــة .

تـــقــــديم رؤى وأفــكــــــار
وتطبـــيـــــقات عـمــــليـــــة
لتطوي ــع جدي ــد التقني ــات
فـــي خدمـــة القطـــاع.

تمكيـــن العامــــليــــن فـــي
مـــــــجــــــــال تــــــــقــــنــيــــــــة
المعــــــلــــومــــــات فـــــــــي
ا لمنظمـــا ت .
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مــســار

الحــــلـــول
“
نبـــتـــكــــــر الـــحـــــلــــول
لقــيـادة المستقـبـل

> البرمجة والتــطـــوير

“

> المنتـــجــات
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قــــســــــــم
البـرمـجـــة
والتطوير
نبتكــر الحلــول الرقميــة بمعاييــر عالميــة ،مــن خــال تصميــم
وتطويــر األنظمــة والمنصــات والبوابــات اإللكترونيــة ،ألتمتة
العمــل ورفع كفـــاءته.

التطبيقات

البرمجيات
الخــــاصــــة

المـــــواقــــع
االلكترونية

االستضافة

األنـــظـــمة
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المنتجات البرمجيـــة
نظام إدارة المؤتمرات
بـــدءا
نظـــام إلكترونـــي إلدارة العمليـــات اإللكترونيـــة الخاصـــة بالفعاليـــات،
ً
مــن اســتقبال أوراق العمــل للمشــاركين فــي المؤتمــر ،ثــم اســتقبال طلــب
التس ــجيل ،وم ــرور ًا ب ــإدارة المحاض ــرات والمداخ ــات خالله ــا ،والفعالي ــات
المصاحب ــة ،وانته ــاء بتقيي ــم المؤتم ــر وإرس ــال الش ــهادات للمش ــاركين.

نظام إدارة المــــــــــــنـــــــح
نظـــام إلكترونـــي موجـــه للمؤسســـات المانحـــة إلدارة المســـتفيدين،
والتواصـــل معهـــم ،واالطـــاع علـــى طلبـــات المنـــح والـــرد عليهـــا ،ويمكـــن
للجه ــة المس ــتفيدة (طالب ــة المن ــح) الوص ــول للجه ــة المانح ــة بس ــهولة
لتقديـــم طلـــب المنـــح ،والتواصـــل مـــع المانحيـــن.

نـــــــظـــــام البــاقـــات
نظــام إلكترونــي لعــرض خدمــات المنظمــة فــي باقــات متعــددة ،حيــث يربــط
النظ ــام بي ــن مق ــدم الباق ــة والمس ــتفيد منه ــا ،بحي ــث تس ــتطيع المنظم ــة
اس ــتقبال طلب ــات االش ــتراك ،واحتس ــاب م ــرات الطل ــب ،وتقدي ــم خدم ــات
الدع ــم الفن ــي للمس ــتخدم.

نظام إدارة التعليم عن بعد
نظ ــام إلكترون ــي لتنظي ــم ال ــدورات المقام ــة مباش ــرة عب ــر اإلنترن ــت ،يمك ــن
م ــن خالل ــه ع ــرض إعالن ــات ال ــدورات وتحدي ــد موعده ــا ،واس ــتقبال طلب ــات
التســجيل ،وربــط النظــام بمنصــة بــث الفصــل اإللكترونــي ،وتقييــم وطباعــة
ش ــهادات الحض ــور،

للحصول على أحد الحلول التقنية
اتصل بنا https://altqniah.sa/contactus :
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المنتجات البرمجيـــة
إدارة الدورات والفعاليات
نظ ــام إلكترون ــي يتي ــح إدراج الفعالي ــات وال ــدورات عل ــى هيئ ــة دلي ــل يع ــرض
الفعالي ــات والمعلوم ــات الخاص ــة به ــا كـــ (العن ــوان ،الوق ــت ،الم ــكان ،اس ــم
المـــدرب) وكذلـــك إدارة عمليـــة التســـجيل مـــرورا بتحضيـــر يـــوم الـــدورة،
وانتهــاء بإصــدار الشــهادات .ويمكــن مــن خاللــه اســتقبال طلبــات التطــوع
ف ــي تنظي ــم الفعالي ــات.

نظام الدورات اإللكترونية
نظ ــام إلكترون ــي إلدارة ال ــدورات اإللكتروني ــة المس ــجلة ،م ــن حي ــث تنظي ــم
طريقـــة العـــرض إلـــى سلســـلة دروس مقســـمة مـــع ربطهـــا بأســـئلة
واختبـــارات لقيـــاس اســـتيعاب المتـــدرب ،وإصـــدار الشـــهادة الرقميـــة لـــه
بع ــد إتم ــام ال ــدورة وح ــل كاف ــة أس ــئلتها .توف ــر المنص ــة مس ــاحة للنق ــاش
وطـــرح األســـئلة بيـــن المتدربيـــن والمـــدرب.

نظام البطاقات
نظـــام إلكترونـــي لتقديـــم أســـلوب مبتكـــر لجمـــع التبرعـــات ،عبـــر إنشـــاء
وتصديــر وإرســال بطاقــات إهــداء التبــرع آل ًيــا ،مــع دعــم النظــام للربــط مــع
بواب ــات الدف ــع اإللكترون ــي.

نظام االستشارات
نظــام إلكترونــي يربــط بيــن المستشــير وجهــة االستشــارة ،حيــث تتــم عمليــة
تقدي ــم االستش ــارة بي ــن المستش ــار والمستش ــير م ــن خ ــال الموق ــع ،م ــع
خاصيـــة ربـــط الـــردود بالرســـائل النصيـــة والبريـــد اإللكترونـــي .كمـــا تقـــدم
المنصـــة شاشـــة عـــرض البيانـــات» »DashBoardلمتابعـــة المستشـــارين
وأدائه ــم.

للحصول على أحد الحلول التقنية
اتصل بنا https://altqniah.sa/contactus :
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نظام أكيد إلدارة الموارد ()ERP
نظـــام إلكترونـــي للتحكـــم فـــي فـــي المؤسســـات والمنظمـــات غيـــر الربحيـــة،
يدي ــر العملي ــات اإلداري ــة الداخلي ــة ويوف ــر أه ــم الوظائ ــف مث ــل (نظ ــام ش ــؤون
الموظفيـــن ،الرواتـــب ،الماليـــة ،االتصـــاالت اإلداريـــة ،التبرعـــات وغيرهـــا)

سحابي

مـــن أي مـــكام وفـــي أي وقـــت
يمكنـــك إدارة مـــوارد الجمعيـــة
والربـــط بيـــن فروعهـــا بـــكل يســـر
وســـهولة فـــ  STCيعتمـــد علـــى
التقنيـــات الســـحابية

التحديث
يضمـــن  STCاســـتخدام أحـــدث
التقنيـــات فـــي عالـــم التكنولوجيـــا
والت ــي تجع ــل أنظمت ــه ف ــي مطل ــع
أنظمـــة إدارة المنشـــآت

الدعم الفني
مهمـــا كانـــت المشـــكلة التـــي
تواجههـــا ،فمـــع آليـــات الدعـــم
الفنــي المتوفــرة فــي  STCبإمكانــك
الحصـــول علـــى أفضـــل الحلـــول
بأســـرع وقـــت وأفضـــل كفـــاءة

آمــــن

ً
أوال قبـــل كل شـــيء فــــ STC
األمـــن
يحفـــظ بياناتـــك بعيـــد ًا عـــن كل
المخاطــر ويســتخدم أفضــل تقنيــات
حمايـــة البيانـــات عالميـــ ًا

النسخ االحتياطي

التقلــق علــى بيانــات شــركتك فهنــاك
دائمـــ ًا نســـخة احتياطيـــة تحـــدث
بشـــكل مســـتمر

متوافق

مايميـــز  STCتوافقـــه مـــع جميـــع
شاش ــات الع ــرض فبإمكان ــك اإلدارة
والتحكـــم بمـــوارد الجمعيـــة مـــن
الج ــوال أو التابل ــت أو م ــن حاس ــوبك
ا لشـــخصي

للحصول على أحد الحلول التقنية
اتصل بنا https://altqniah.sa/contactus :
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مــســار

التدريب
“

نـــــدرب الــــطــــاقـــات
لتنمية المــــهــــارات

> التدريب المــبـــــــاشــــر

“

> التدريب غير المباشر
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التــــــدريـــب
المــــباشــر

نق ــدم ع ــدد ًا م ــن البرام ــج التدريبي ــة المبني ــة عل ــى تحلي ــل االحتي ــاج،
والمنتهجـــة ألســـلوب التدريـــب المبنـــي علـــى الجـــدارات.
تتميز البرامج التدريبية باحتوائها على:
تطـــبيــــقات
عمــــلــية

ســــاعـــات
اســـتشارية

مشـــــاريع
خــــتاميــــة

فـــصـــــول
الكــتــرونـــــية

أبرز برامج التدريب المباشر:
تأهيل مســـؤول

إعـــــداد مســـــؤول

مـــهــــــارات

احـــــتــراف

إعالم رقمـــي في

تقنية المعلومات

التسويـــق

تطبيقات

المنظــماتغير

في المنظـــمــــــات

الرقــمــــــــي

جـــــوجـــــل

الربحية

غير الربحية
تمـكــــيــن

بــــــــنـــــــــاء

المــــــــرأة

القيـادات

التقنـيــــة

التقــنيــــة
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التـــــــــــدريـــب
اإللكـــــتروني

منصـــة للتدريـــب اإللكترونـــي ،تقـــدم دورات تدريبيـــة مســـجلة فـــي شـــتى
المجـــاالت ،وهـــي موجهـــة للعامليـــن فـــي منظمـــات القطـــاع غيـــر الربحـــي
بشــكل خــاص ،وإلــى جميــع المســتخدمين فــي العالــم العربــي بشــكل عــام.
تس ــعى المنص ــة إل ــى رف ــع المس ــتوى المعرف ــي والمه ــاري م ــن خ ــال
توفيــر المحتــوى التدريبــي فــي العديــد مــن المجــاالت ،وتســهيل الوصــول
ل ــه ف ــي كل زم ــان وم ــن أي م ــكان.

www.sdeem.org

مجاالت التدريب:
تقنـية المعلومـات
اإلدارة والتخطيط

اإلدارة والقـــيـادة

العالقات الـعامــة

الشؤون الماليــة

اإلعــــالم الـــرقـــمي

الموارد البشريــة
التطوير والجودة
22

مجاالت التدريب:

منـــح شـــهادات حضـــور
الـــدورة التدaريبيـــة بعـــد
مشـــاهدة المقاطـــع
المـــــرئيــــــة وإنـــــــجــــــــاز
ا لمتطلبـــا ت .

أنشطـــــــــة متـــعـــــددة
مرافــــقـــــة للـــمـــــــــادة،
كـــــــــــا ال ختـــــــــبـــــــــــا ر ا ت
والتـــــمار ين.

التفاعــــــل والتــــــواصـــــــل
المباشـــر مـــع المـــدرب.

إمكـــانــــيــــــة تقــــيــيــــــــــم
الـــدور ات.

عــــــرض الـــــــدورة علـــى
أجـــزاء ،مـــع إمكـــــــانية
تـــــفــــــعيـــــــل مــــــيــــــزة
ا لتسلســـل .

تطبيق سديم
يتوف ــر تطبي ــق «س ــديم» للهوات ــف الذكي ــة
علــى نظامــي  iosو  ، androidبحيــث يســهل
التعل ــم ف ــي كل زم ــان وم ــن أي م ــكان.
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خدمـــة للتدريـــب اإللكترونـــي المباشـــر عبـــر قاعـــات
الكترونيـــة ،نقـــدم فيهـــا المحاضـــرات والنـــدوات
وال ــدورات ف ــي ش ــتى المج ــاالت التقني ــة ،ونرب ــط م ــن
خاللهـــا المســـتفيدين بالمتخصصيـــن التقنييـــن.

webinars.altqniah.sa
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مــســار

الخدمات
“

تبتـــــكـــــر الخــــدمـات
لتلـبية االحتيــاجــات

“

> برنامج منح البرمجيات
> االسـتــــشـــــارات
> منــــصــة تك
> تقييم الواقع التقني
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أبـــــــرز المــــــبــــــادرات
في مسـار الخــــدمـات

منح البرمـــــــجيــــــات بالـــشـــــراكة
مع منظمة تكسوب
نقــدم الخصومــات الضخمــة علــى عــدد كبيــر مــن األنظمــة والبرامج الحاســوبية
األصليـــة ،وذلـــك مـــن خـــال االنضمـــام إلـــى برنامـــج منـــح البرمجيـــات والـــذي
يق ــدم بالش ــراكة م ــع منظم ــة تكس ــوب العالمي ــة.

فوائد البرنامج للمنظمات:

تــــقـــــليــل تكاليـــــف
الخدمات والبرامج
التــــقــــــنـيـــــة عـــــلى
المنظـــــمة.

االستـــفـــ ــادة م ــن منتـــجـــــ ــات عالميـــــ ــة
مقدمـــة مـــن شـــركات تقنيـــة كبـــرى
مثـــل مايكروســـوفت وجوجـــل وأدوبـــي
وسيســـكو وســـيمانتك وغيرهـــا.

الحص ــول عل ــى برمجي ــات أصلي ــة برس ــوم مخفض ــة ج ــد ًا ،مث ــل :نظ ــام
وينـــدوز أصلـــي ،حزمـــة برامـــج األوفيـــس ،مكافحـــات الفيروســـات،
مســـاحات تخزيـــن مجانيـــة ،وغيرهـــا الكثيـــر.

انـــضـــم إلى برنــامـــج تكـــســـوب
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أبـــــــرز المــــــبــــــادرات
في مسـار الخــــدمـات

12345

االســـتـــــشـــارات

منصة استشارة تك:
منصـــة الكترونيـــة غيـــر ربحيـــة ،تقـــدم االستشـــارات التقنيـــة للمنظمـــات
غيـــر الربحيـــة وتجيـــب علـــى استفســـاراتها .تتميـــز المنصـــة بوجـــود خبـــراء
ومستشــارين ّ
مطلعيــن علــى احتياجــات العمــل غيــر الربحــي ،لضمــان تقديــم
أفضـــل الحلـــول المالئمـــة لطبيعـــة المنظمـــات غيـــر الربحيـــة.

istshara.tech
االستشارات المباشرة:
نق ــدم أفض ــل االستش ــارات واإلرش ــادات التقني ــة بم ــا يتناس ــب م ــع طبيع ــة
المنظمـــات غيـــر الربحيـــة ،عبـــر متخصصيـــن تقنييـــن ،نعمـــل مـــن خـــال
ه ــذه الخدم ــة عل ــى تصحي ــح المس ــار التقن ــي للمنظم ــة ،والتوصي ــة بأفض ــل
الممارســـات والحلـــول التقنيـــة ،ومتابعـــة أثـــر ذلـــك علـــى المنظمـــة.

للحصول على أحد الحلول التقنية
راسلنـــا على البـــريد اإللكـــترونيpr@altqniah.sa :
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أبـــــــرز المــــــبــــــادرات
في مسـار الخــــدمـات

خدمــة إنشــاء وتصميــم الموقــع اإللكترونــي للمنظمــات غيــر
الربحيــة بواســطة قوالــب جاهــزة وبخصائــص متعــددة تلبــي
االحتيــاج.

تصاميم مرنة ومتوافقة
مــع جــميع شـــاشـات
العرض

لوحة تحكم سهلة
االستخدام

خدمــــات الدعـــم الفــني
المســـتــــمر.

دعـــم الظهــــور في
محركات البحث

إمكــانيـــة الربـــط مع
نطـــاق المنــظمة

minasatech.com
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أبـــــــرز المــــــبــــــادرات
في مسـار الخــــدمـات

تقييم الواقع التقني
نعم ــل عل ــى تصحي ــح مس ــار القط ــاع ف ــي الجان ــب التقن ــي م ــن حي ــث دراس ــة البني ــة
التحتيــة للمنظمــات ،وقيــاس مســتوى األمــن المعلوماتــي ،والتشــفير والصالحيــات،
كمـــا يتـــم قيـــاس مواءمـــة وأداء األنظمـــة والبرامـــج المســـتخدمة ،وتقييـــم األداء
الع ــام ل ــإدارة التقني ــة ف ــي المنظم ــة ،ث ــم اقت ــراح الحل ــول التقني ــة المناس ــبة.

أهداف الخدمة:
تعزيــــز الحوكـــمــــة

الــحــــد من التكـــــاليف

إيــــجــــــــــــاد بيــئـــــــة

والشــــــــــفافــــيــــــــة

والمـــــــــصــــــروفـــــــات

رقمـيــــة ممـــــــيزة.

التشغيـــليــــة.
تـــــــوفــــــيــــر الوقــــــــت

ســهـــــولــة التواصــــل

مضاعفة اإلنتاج

والجــــــهـــــــد عــــــــلـــــى

واسدال المهام بين

و زيادة األثــــــر.

منسوبي المنظمة.

فريق العمل.

مجاالت التقييم:
مجال اإلدارة التقنية

مجال األنظمة والخدمات.

مجال البنية التحـتية

مــــجـال البــــيانـــات

هل ترغب في الحصول على خدماتنا؟
راسلنا على البريد اإللكترونيpr@altqniah.sa :
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شـــــركـــــاء
النـــــــجــــاح
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Saudi Arabia

ﻣﺠﺘﻤـــــﻊ ﻣﻄﻮري
ﺟﻮﺟــﻞ اﻟﺴﺤﺎﺑﻲ
اﻟﺴــــــﻌـــــــــــــــﻮدي
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الواتس التقني
للحصول على الرسائل التقنية ولمعرفة أخبار
التحول التقني أرسل «مشترك»
اشــترك

النشرة البريدية
للحصول على النشرة البريدية الدورية الخاصة
بالتحول التقني
اشــترك

تواصل معنا
@altqniah
altqniah.sa
0566065533

شــــاهدنا
https://cutt.ly/ Vd7jQLi
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