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يةمركز اإلبتكارات التكنولوجية الذك
جية شركة الحلول البرمجية واإلستشارات التكنولو

وتكامل األنظمة



نبذة عنــــــــــــا

 وجيةتكنول استشارات شزكة هي الذهبي المنطق شركة
 وتكامل البرمجيات لحلول مزودةو بها وموثوق راسخة

 من اجدونتو السعودية العربية المملكة في ومقرها األنظمة
 باوأورو الخليجي التعاون مجلس دول في شركائنا خالل

.كونج وهونك والهند

؟نحــــن مــــن 

 جودةال استشارات خالل من التكنولوجيا مجال في رائدون
 في ـــعوالتوس للتخصيص والقـــابلة المــــثبته والحلول
.واألمن االفتراضي / المعــزز والواقــع البرمجيات مجاالت

 ، يــاحةالس ، العـقـارات ، والتأمين المـالية الخدمـات ، البنـوك

.الحـــــكومة ، والغـــــاز الــنفـط ، البنــــاء

علــى أننــــــــا ُنقــــــدم 

الصناعات المستهدفــة



تطوير 
ودعم 

التطبيقات

استشارات 
تكنولوجيا 

المعلومات 

خدماتنا

The image part with relationship ID rId3 was not found in the file.

البوابات 
المالية 

والمصرفية

  التوظيف  
المتميز

,  الواقع المعزز 
اإلفتراضي 
والمختلط

األمن استشارات 
و تكامل وتوريد 
األنظمة



دعم وتطوير التطبيقات
خبرة ومهارة عالية تكتمل باإللتزام



خبرة ومهارة عالية تكتمل باإللتزام

اإلرتباط
بالدعم

استشارات
ضمان الجودة

ورقابة الجودة 

تدريبات
التسليم

وضع
نظام التكامل

تطوير
التطبيق

تخصيص
األطر

إنشاء 
واجهة المستخدم

موتجربة المستخد 

تصميم
الحلول

استشارات
المجال

تطوير التطبيق



العالمة التجارية+ التصميم 
مالتفكير في تجربة المستخد

التشاور في الحل
خلق المحتوى
خبرة في المجال المالي
تطوير الواجهة األمامية
منطق األعمال
كفاءة قاعدة البيانات
التطبيقات األساسية

البيانات+ الذكاء االصطناعي 
وضع نظام التكامل

الدعم+ اتفاق مستوى الخدمة 

رقمية                          الشركات االستشارية                            " وكاالت"المنطق الذهبي                             شركات تكنولوجيا المعلومات الكبيرة                  

حالة فرضية لبائع برمجيات مفضل
ميزاتنا التنافسية



أهم ميزات تطوير 
تطبيق مخصص

 مع الدفع بوابة دمج
األخرى البوابات

 مدعومة :العربية اللغـــة
وسلسة

 فقةمتوا التطبيقات جميع
  المحمول الهاتف مع



البوابات والخدمات المالية
مجموعة من الخدمات واألطر والمنتجات الجاهزة حصرياً 

لقطاع الخدمات المصرفية والمالية والتأمين



الموارد الخدمات حسب الطلب إطار أعمال المنتجات

الوصول إلى
مجموعة ضخمة من
المواهب المؤهلين

وذوي الخبرة 

فريق قوي من 
المهندسين 
التكنولوجيين 
والمحللين و 

المصممين ذوي 
الخبرة الواسعة في 

صناعة الخدمات 
المصرفية والمالية 

والتأمين

۰۰۰۲۱أكثر من 
ابداعاً في منتجات
تطوير التطبيقات
حسب الطلب لخلق

عائدات كبيرة
للشركات

ا أثبت الوقت تميزن
في السوق من 

خالل تركيزنا 
المستمر على أطر 

جاهزة لتسريع 
األعمال

تنضم قسم المنتجا
الخاصة بنا والذي 

أنشأ
ابتكارات فنية  ۳

مختلفة
۱۸-٧۲۰۱اعتباراً من 

٥ ٤ ۳ ۲ ۱

"متخصصين"ورغم ذلك ما زلنا , نقدم العديد من العروض على نطاق واسع 

عروضنا الحصرية لقطاع الخدمات المصرفية والمالية والتأمين



التوظيف المتميز
نماذج تعاقد فريدة من نوعها لتوظيف ذوي المهارات 

والقدرات العالية لدينا



البرمجيات أنواع جميع في قدرات
ممتاز وتتبع تسليم سجل

لوجيا العمل مع أفضل شركات الصرافة واإلستثمار وتكنو
المعلومات

الفريدة االشتباك نماذج

محترف ۱٥۰+ 
سنوات ٥+ خبرة متوسط

عميل ٥۰+ من أكثر مع مشاريع خبراء
المنتجات تطوير في خبرة

مزود خدمات متخصص ذو خبرة وفريد من نوعه
التوظيف المتميز

متطلبات زيادة 
الموظفين

القدرة على تقديم
المرشحين ذوي الخبرة
واألكثر مالئمة لمعظم

األدوار المطلوبة

مجموعة الخبراء 
ذوي المهارات

مجموعة غنية من 
رة المطورين ذوي الخب

 المدربين وغيرهم من
المهنيين المهرة

مشروعات

مشروع العميل القائم
التدريب الوظيفي
خبرة ذات صلة
إرشادات الخبراء

يا العرض على تكنولوج
غنية

عملية التوظيف 
الصارمة

اختبارات القدرات
االختبارات الفنية
المقابالت الفنية
مقابالت المدراء
تحديد رد الفعل

عملية المنطق الذهبي



الواقع المعزز و اإلفتراضي والمختلط
المنطق الذهبي يجلب معالم الطبيعة إلى الحياة باستخدام 

أحدث التقنيات والنماذج المتربطة بها



 نم فريقها مع ، الذهبي المنطق تقدم
 جيينالخار  والموظفين لديها الموظفين
 اضياالفتر  الواقع لتجارب المخصصين

.مبتكرة تجربة ، والمختلط والمعزز
 ، اكاةالمح على تدريب ، التجارب تصميم
 والمعزز االفتراضي  الواقع تطوير

  .واإلعالن واإلعالم والمختلط
 تم الرائدة التجارية العالمات من العديد
 المنطق فريق قبل من متطلباتها تلبية

الذهبي

۰٦ +
من ذوي المهارات   

۰٤ +
عالمة تجارية رائدة  

٤+
مناطق   

اقدراتن



استشارات تكنولوجيا المعلومات ، 
توريد وتكامل النظام

المنطق الذهبي هي مزود الرائد لحلول تكنولوجيا 
المعلومات وشريك مع رواد السوق لمختلف األنظمة 

واألجهزة والبرامج والحلول



خدمات استشارات تكنولوجيا المعلومات

تصميم 
وتنفيذ 
مركز 
البيانات

الكابالت 
الهيكلية 
وخدمات 

تركيب األلياف

تصميم 
الشبكات 

وحلول 
االتصال 
الالسليك

خدمات
تكنولوجيا  

المعلومات 
المدارة



منتجات وحلول تكنولوجيا المعلومات

Networks Infrastructure
Strategic Partners

IT Infrastructure
Product portfolio

Software Licenses
Product portfolio



ماتالب   ماثوركس ®

 والرسومات للرياضيات برنامج هو "ماتالب"

 لخوارزمياتا وتطوير البيانات بتحليل يقوم والبرمجة

 التي قةبالطري ماتالب تصميم تم .النماذج وإنشاء

.به تقوم الذي والعمل بها تفكر

"ماتالب "  ما هو 

 النفط ، مالتعلي ، التأمين ، والمالي المصرفي القطاع

.إلخ ، الحكومة ، البحوث ، والغاز

:يخدم القطاعات 



االستشارات األمنية ، توريد وتكامل 
النظام

المنطق الذهبي هي مزود سعودي لخدمات األمن 
يقدم استشارات وحلول أمنية عالمية المستوى



حواجز الطرق ، 
شمعات وحواجز 

أمنية ، حواجز 
.شوكية ، إلخ

مداخل السالمة 
واألمن

تعريف عن المنتج  

البوبات األمنية ، 
البوابات السريعة ، 

األبواب الدوارة ، 
إلخ

TISO واألمن ةالسالم حلول وتقدم الذهبي المنطق لشركة استراتيجي شريك هي 

 المحترفين من فريق مع الذهبي المنطق تعمل .عالمي مستوى على المادي

.لعمالئها المختلفة الحلول لتنفيذ المعتمدين



بعض من عمالئنا القيمين



ي منتج المنطق الذهب
الرقمية 

 رؤية مع السعودية العربية المملكة من انطالقاً 
Book بدأ األوســط الشــــرق في للتــوسع A Resto 

 تاخدم لتقديم لسعيا هو لفكرته األول الباعث وكان
 و المالك من لكًال   المطاعم مجال في ومميزة ستثنائيةا

 بها التحكم أو زاتلحجوا زنجاإل رةمتطو تخدما العميل،
.لسبلا بأيسرو قتو عسرأ في

 مساعدة أو المطاعم إيرادات زيادة فقط ليس هدفنا
 ، المطعم في طاولة ألفضل فوري حجز على العمالء
 يمكن حيث نالطرفي بين بشرية صلة إلنشاء أيًضا ولكن

 للغاية ومريحة ُمرضية تجربة للعمالء تقدم أن للمطاعم
 أي تجنبل الحجوزات على الكاملة السيطرة إلى باإلضافة

 افالستكش فرصة أيضا للعمالء وسيكون .زائد حجز
 لراحة،ا وسائل القوائم، األسعار،( الميزات كافة بسهولة

 يطابق الذي المطعم وحجز المطاعم وخدمات ).. الخ
.أذواقهم



تواصل معنا
T  +966 11 440 9010

البريد اإللكتروني
hello@golden-logic.com.sa

هاتف

Golden Logic Company
3760 Anas Bin Malik                                                One Space Business Center LLC

13524 Al Malqa, Riyadh                                          390928, Dubai Investment Park

Kingdom of Saudi Arabia                  United Arab Emirates                            

.

Address

09:00AM – 06:00PM

Sun -Thu

Office hours

golden-logic.com.sa

golden-logic.ae


