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 الشركة نبذة عن

 شركة المنطق الذهبً



لذكٌةا ةبككررا  الككنللليٌاالمركز   
األنظمة ككرملل ةتسكشررا  الككنللليٌلاالبرميٌة الحللل الشركة   



شزكة انمنطق انذهبي هي شزكة استشارات 

  حهىلراسخة ومىثىق بها ومزودل كنىنىجية ت

 انعزبيةوتكامم األنظمة في انممهكة انبزمجيات 

 .انسعىدية

بدوام كامل فً المكاتب السعودٌة وظف أكثر من م

   B2B + B2Cفً تطوٌر منصات  تتشارك والهندٌة

 فً منطمة دول مجلس التعاون الخلٌجً

ة السعودٌة ، البحرٌن ،  المملكة العرٌب

 .عمان، الهند، هونغ كونغ، سوٌسرا

من خالل استشاراث الجودة  التكنولوجيا مجال في الرائذة

في مجاالث  والتوسع والحلول المثبتت والقابلت للتخصيص

الخذماث المصرفيت والواقع االفتراضي واألمن وتكنولوجيا 

 المعلوماث

الخدمات المصرفٌة والمالٌة ، التأمٌن ، 

 ، العمارات ، السٌاحة

 .النفط والغاز

ة والتأمٌن والبورصةمؤسسات   - ة والماٌل   الخدمات المصرٌف

 الشركات والمؤسسات السعودٌة الحكومٌة الرائدة -

:من نحن  

 :ٌنظر الٌهر على انهر

 :الفرٌق

 :أمركن الكلايد

 :المتسكهدفة الصنرعر 

 :عمالئنر



 :  عرلضنر

البلابر  المصرفٌة 

   لالمرلٌة

رحال  الكعرف على 

اللاقع المعزز لاللاقع 

  غٌر المعزز
 زٌردة عدد الملظفٌن

كطلٌر الكطبٌقر  

 لالدعم
 

اتسكشررا  األمن 

 األنظمةرمل ككل

كحلٌال  البٌرنر  

 لالذكرء االصطنرعً

اتسكشررا  ككنللليٌر 

المعللمر  لككرمل 

 األنظمة



 دعم لكطلٌر الكطبٌقر  

 خبرة لممررتسة طلٌلة ممزلية براللكزام



 الكطبٌقر كطلٌر 
 

 االلتزامممزوجة بطوٌلة  وممارسة خبرة

 اسم النطاق
 استشارات

  رحال 

تصمٌم واجهة 

وتجربة 
 المستخدم

  حللل

 التصمٌم
 

 كخصٌص
 كطلٌر  األطر 

 التطبٌمات

لضع نظرم 
 للككرمل

 اتسكشررا 

 ضمرن
لرقربة 
 اليلدة

 كدرٌبر 

 التسلٌم 

دعم 

 المشاركة 



010 

؟ماذا نفعل .  العدٌد من العروض على نطاق واسع نمدم 
 لجمهور فرٌد

1 

 

الوصول إلى 

مجموعة ضخمة من 

مواهب المؤهلٌن ال

وذوي الخبرة من 

 الهند

 الملارد
قلي من المهندتسٌن فرٌق 

لالمهندتسٌن المعمررٌٌن + 

لالمحللٌن ل  الككنللليٌٌن

المصممٌن ذلي الخبرة 

فً صنرعة  لاتسعةال

الخدمر  المصرفٌة لالمرلٌة 
 لالكأمٌن

 خدمر ال

  12000من أكثر 

فً منتجات  ابداًعا

تطوٌر التطبٌمات 

حسب الطلب لخلك 

 كبٌرةعائدات 

 للشركات

 حتسب الطلب

 تمٌزناالولت أثبت 

فً السوق من خالل 

تركٌزنا المستمر 

 على أطر جاهزة
 لتسرٌع األعمال

 عمرلاألإطرر 

لسم المنتجات نحتضن 

الخاصة بنا والذي أنشأ 

 مختلفةابتكارات فنٌة  3

-2017اعتباًرا من 
2018 

 منكير ال

5 



 عمالاألإطار 
 

 ودلة ولت الدخول إلى السوق  من أجل ضمان سرعة

الرسوم 

 البٌانٌة
المحفظة 

 المالٌة 
 البٌانات بحاثاأل

تطبٌك رسم تمنً 

لوي ٌستند إلى 
HTML5   

أداة مالٌة تشمل جمٌع 

المٌزات الضرورٌة إلدارة 

االستثمارات عبر أصول 
 متعددة

الجٌل التالً من  للوصول إلى
  OAO المستثمرٌن ، ٌمدم 

 للتطوٌر لابل حالً ذكًٌا
على  ٌعمل والذي والتوسع

أتمتة كل العمل الشاق فً 
 .ولت ألل وتكالٌف ألل بكثٌر

نظام شامل لنشر 

البحوث ٌجعل من 

السهل على 

المستخدمٌن فهم 
 وتطبٌك أبحاثن

بٌانات سوق ل عملإطار

تعامل مع ت ة والتًكامل

العملٌات الحسابٌة التحلٌلٌة 
 الهدففً بنٌة موجهة نحو 



 الخدمر  المدارة
 /ملبشكل كا  فرق إلدارة دورة حٌاة تطوٌر البرمجٌات

 وفعالةنماذج مرنة  باستخدامجزئً 

 الترجٌل  الدعم    االحتضان   OCD   التطوٌر

 زٌردة الملظفٌن
 الدعم   إدارة البرامج   مصممٌن   التكنولوجٌا لائدي   لاعدة البٌانات   مطور



 والوالع المختلطالوالع المعزز 
 

معالم الطبٌعة إلى الحٌاة باستخدام أحدث تمنٌات الوالع لمنطك الذهبً ٌجلب ا

 المختلط /المعزز/االفتراضً



لدراتنا 

 التكنولوجٌة

 الوالع 

 المعزز

 الوالع 

 المختلط

 تمنٌة 

 أي بٌكون
  التصامٌم

 التفاعلٌة
  ابراز

 النجاحات



400+ 
Talent pool 

 

100+ 
Leadin
g  
brands 

 

 

4+ 
Regions 

لدرات 

 موهوبٌنا 

  خبرات التصمٌم المبتكر ، COM XRحصرٌة مع الستراتٌجٌة االشراكة بالالمنطك الذهبً تمدم 

وسائل اإلعالم واإلعالنات التً تم ووالخبرات الوالع المعزز والوالع االفتراضً والمختلط وتطوٌر 

 االمنطك الذهبً عمالئه تمتد منه شركةالذي و التطوٌرإنشاؤها من لبل فرٌك 



 زٌادة الموظفٌن
 

 حدود ممارسة فرٌدة للخدمات المدارة تتجاوز: التعزٌز الذكً
 .السٌرة الذاتٌة



 الكعزٌز الذكً للمنطق الذهبً
 

  مزود خدمات متخصص وفرٌد من نوعه

 محترف+ 150

 سنوات+ 5 خبرة متوسط

 عمٌاًل  50مع أكثر من خبراء فً المشارٌع  

 تطوٌر المنتجات خبرة فً
 

 فقط ر كطلٌر الكطبٌقركز على مهررا  ن

 البرمجٌات انواعجمٌع فً  لدرات

 تسلٌم ممتاز باالثبات
 وتكنولوجٌا المعلومات الصرافة واالستثمارمع أفضل شركات  نعمل

 نماذج االشتبان فرٌدة من نوعها



 عملٌة المنطك الذهبً
 لمواردمنظومة ا

 عملٌة التوظٌف 
 الصارمة

 

 اختبارات المدرات

 االختبارات الفنٌة

 الممابالت الفنٌة

 المدراءممابالت 

 تحدٌد رد الفعل

 اتمشروع
 Finoux 

 
 المائمالعمٌل مشروع 

 الفوريلتدرٌب ا

 خبرة متعلمة

 إرشادات الخبراء

 تكنولوجٌا الغنٌةالالتعرض 

 المواهب  مجموعة
 الخبٌرة

 

مجموعة غنٌة من المطورٌن 

ذوي الخبرة والمدربٌن 

 المحترفٌن اآلخرٌن

متطلبات زٌادة 

 الموظفٌن
 

المدرة على تمدٌم 

المرشحٌن ذوي الخبرة 

واألكثر مالءمة لمعظم 

 األدوار المطلوبة



 الفرٌدة من نوعها -التجربة لبل التعٌٌن 

 
 النموذج الوحٌد -المنطك الذهبً

او النتائج  لتجنب عملٌة التمٌٌم واالختٌار

 العرض على، ٌمكننا الغٌر مرضٌة

 .مرشحٌنا إجراء تجربة مدتها أسبوع واحد

 

سبوع بعد التجربة ألإذا تم اختٌار العمٌل 

 .واحد

 الدفعفسٌستمر العمٌل فً عملٌات  

 

 لاللكزامر   ال



 المعرلم الككنللليٌة
 المهارات والتغطٌة التكنولوجٌة

 الدعم   مدٌرالمشروع    مصمم   التكنولوجٌا لائدي    لاعدة البٌانات   مطور

Linux  ل  Microsoftل   Sun Solaris المنصات: 

   :لاعدة البٌانات  MS SQLلألراكل 

Java Enterprise   لMS Transaction Server   لMS Msg Queue   ل      

COM لDCOM   لSSL 
   :بٌئة الخادم

 :األطر AIRفلٌكس ،  ، EJBصرفً اإلطرر ، 

C ، C ++ ، Java ، C # ، F # ، Perl ، Scala ، Ruby ، Python ، Rebol + ... اللغات: 

ASP   لASP.Net لPHP  لJS  لVBScript  لHTML  لDHTML  لAS3 البرمجة النصٌة:  

   :شبكة أخرى فالش ، كللد فٌلين

soln integ: Net.Commerce ، Microsoft Communication Srvr الوٌب:   

iOS  لAndroid  لWin  لSymbian  لJ2ME  لPalm  لBlackberry منصات الجّوال  : 



استشارات تكنولوجٌا المعلومات وتكامل 

 النظام
 

هً المزود الرائد ألنظمة تكنولوجٌا المنطك الذهبً 

المعلومات والشرٌن مع أبرز الشركات المصنعة 
 .لمختلف األنظمة والحلول



ذ  ٌم لكنٌف كصم
ٌرنر   مركز الب

ٌة  ٌكل الكربال  اله
ب  لخدمر  كرٌك

رفاألٌل  

كصمٌم الشبكر  
لحللل االكصرل 
 الالتسلكً

ٌر  خدمر  ككنلللي
المعللمر  
 المدارة

اتسكشررا  
ٌر المعللمر   ككنلللي

 استشارات تكنولوجٌا المعلومات
 مصفوفة الخدمات



 استشارات األمن والحلول

المنطك الذهبً هو مزود خدمات أمن 

سعودي مسجل ٌمدم استشارات وحلول 

 أمنٌة عالمٌة المستوى



 ةاألمنٌ االستشارات
 نظرة عامة للخدمات

 :استشارات األمن المادي

 التهدٌدات األمنٌة وتمٌٌم المخاطر •

 تطوٌر استراتٌجٌة األمن والتخطٌط الرئٌسً •

 أنظمة األمن المادي وصٌانة المعدات •

 واالستشاراتتكنولوجٌا األمن والنظام والتصمٌم  •

 تصمٌم مراكز المٌادة والسٌطرة المركزٌة والمحلٌة •

 سٌاسات وإجراءات األمن والتطوٌر والتطبٌك •
 عملٌات تدلٌك السالمة واألمن •



مرالبة الدوائر 
التلفزٌونٌة 

المغلمة 
 والتحلٌالت

 

عمود 
 الصٌانة

صالحٌة 
التحكم 

وصالحٌة 
 الدخول

 

أمن وأنظمة 
ولوف 
 السٌارات

 

مرالبة 

محٌط ال

 حلول األمن  واإلضاءة
 نظرة عامة على الحلول 

أنظمة 

األمن 

 المادي
 



 بعض عمالئنا
 

غنٌة من العمالء لدٌها مجموعة المنطك الذهبً شركة 
 فً الصناعة المصرفٌة العالمٌة





 شكرا لكم

 مكتب الرٌاض الرئٌسً

طرٌك أنس بن مالن الملما  3760

المملكة العربٌة  13524الرٌاض 

 السعودٌة




