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 Tools & Solutions

tools-solutions.com

المزيد

أهمـ المـسـتـجدات

المتخصصة في  المتحدة  األمم  وكالة  لالتصاالت،  الدولي  االتحاد  كلف 
مجال التقنية المعلومات واالتصاالت، المملكة العربية السعودية ممثلًة 
مدينة  برامج  أحد  التقنية،  األعمال  عات  ومسرِّ لحاضنات  “بادر”  ببرنامج 
العربية لحاضنات  بإدارة أعمال الشبكة  الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية 
التقنية وذلك من خالل مجلس االتحاد الدولي لالتصاالت المنعقد حالًيا 

في مدينة جنيف، وبحضور ممثلين أكثر من 75 دولة. 
وسينفذ برنامج بادر عددًا من المشاريع في مجاالت االبتكار وتمكين ريادة 
األعمال الرقمية في دول العالم العربي، وتعزيز الجهود المبذولة لخدمة 
برنامج  ويشمل  فيها،  الناشئة  والشركات  والمبتكرين  المشاريع  أصحاب 
والتي  التقنية،  والمدن  المعلومات واالتصاالت  تكنولوجيا  “بادر” مجال 
العربي  الوطن  في  تقنية  أعمال  مساحة  و19  أعمال  حاضنة   22 تضم 

بهدف تبادل األفكار الريادية.

ج 15 مشروعًا ناشئًا في  ا»بادر« تخرِّ
عتي »الرياض وجدة«ا مسرِّ

الداعمة،  والجهات  األعمال  بقطاع  المهتمين  يستهدف  بيبان  ملتقى 
الصغيرة  للمنشآت  المناسبة  الحلول  يقدم  الذي  األول  الملتقى 
والمتوسطة يضم أكثر من 304 ورشة عمل وأكثر من 153 مدرب وحلقات 

النقاش العلمية. 

التجارة  باب  مثل  متنوعة  معرفية  ومجاالت  أبواب  عدة  بيبان  يقدم 
الصناعة  باب  التمويل،  باب  النمو،  باب  األعمال،  ريادة  باب  اإللكترونية، 

والخدمات اللوجستية، وباب االبتكار وغيرهم.

بيبان الرياض

تم اإلعالن من قبل مجلس الوزراء العرب لالتصاالت والمعلومات في 
المملكة  تستضيفها  التي  المعتمدة  الفعاليات  إحدى  تعد  التي  الرياض 
في عام 2020، عن اختيار مدينة الرياض لتكون أول عاصمة عربية رقمية 
للعام 2020. نظرًا للجهود المبذولة من قبل المملكة في مجال االتصاالت 
وتقنية المعلومات، والتقدم الذي يشهده القطاع  الذي أدى إلى امتالك 
الناتج  القطاع في  ارتفاع معدل  أسهم في  وداعمة،  رقمية ممّكنة  بنية 
المحلي بنسبة 4 %، حتى حقق قطاع االتصاالت السعودي تقدمًا ملحوظًا 
في مؤشرات الريادة العالمية، حيث وصل سوق االتصاالت إلى المرتبة 
الـ13 عالميًا واألضخم في الشرق األوسط وشمال أفريقيا، وعلى صعيد 
التنافسية قفز ترتيب المملكة حسب التقرير الصادر عن منتدى االقتصاد 
للتنافسية  الفرعية  المؤشرات  نموًا في  الدول  كأكثر  مركزًا   16 العالمي 
المملكة هي  أن  الذي وضح  الدولي  البنك  تقرير  إلى  إضافة  العالمية، 
األولى من ناحية اإلصالحات في تقرير سهولة أداء األعمال، وفيما يتعلق 
الثالثة عالميًا في نشر  المملكة  الخامس تعد  الجيل  بمجال نشر شبكات 
هذه التقنية بعد الواليات المتحدة األمريكية وكوريا الجنوبية، إضافًة إلى 
تضاعف سرعات اإلنترنت وصواًل إلى 51.8 ميغابايت بنسبة نمو مقدارها 
24.7 % بالمقارنة مع العام الماضي، لتحتل بذلك المرتبة الخامسة بين 

دول مجموعة العشرين.

 الرياض أول عاصمة رقمية

المزيد

عامر  بن  عبدالله  المهندس  المعلومات  وتقنية  االتصاالت  وزير  معالي 
هامش  على  أقيم  الذي  الميزانية  ملتقى  خالل مشاركته في  السواحه 
صدور ميزانية المملكة العربية السعودية 2020، بمناسبة صدور الميزانية 
التي يستشرف المواطن من خاللها مشاريع تنموية ونوعية وركيزة رقمية 
لبناء وتمكين حاضر مترابط ومستقبل مبتكر. وعلى الصعيد االقتصادي 
أوضح معاليه، بأن القطاع شهد نموًا ملحوظًا بارتفاعه إلى بحوالي 4%، 
منوهًا إلى أن القطاع حقق تقدمًا كبيرًا في الريادة العالمية التي وصل 
إليها سوق االتصاالت والتي أوصلته إلى المرتبة الـ 13 عالميًا واألضخم 
في الشرق األوسط وشمال أفريقيا، وأنه على الصعيد التنافسي قفزت 
مركزا   16 العالمي  االقتصاد  منتدى  عن  الصادر  التقرير  حسب  المملكة 
كاألكثر نموًا في المؤشرات الفرعية للتنافسية العالمية، إضافة إلى تقرير 
اإلصالحات  حيث  من  األولى  المملكة هي  أن  بين  الذي  الدولي  البنك 
الثالث عالميا  المركز  المملكة تحتل  أداء األعمال، وأن  في تقرير سهولة 
في نشر شبكات الجيل الخامس بعد الواليات المتحدة األمريكية وكوريا 

الجنوبية.

 وزارة االتصاالت: تعلن استمرارية خلق
أساليب رقمية جديدة لرفاهية المواطنين

ما سبب تسمية Tools & Solutions بهذا االسم؟
كل كيان يتطلب أن يكون لديه األدوات والحلول لتحقيق النجاح 
– ولكون الشركة متخصصة في تقديم الخدمات فنحن نمتلك 
األدوات الحلول الالزمة لتخطي جميع التحديات وضمان نجاح 

عمالئنا. 

 ماهي المجاالت التي تهتم فيها Tools & Solutions؟ 
الذي االحترافي  والدعم  الخبرة  وحلول  أدوات  شركة   تقدم 
المملكة في  أعمالك  وتنمية  وتشغيل  إنشاء  من   سيمكنك 
للمكاتب الكامل  اإلعداد  من  بدًءا  بنجاح.  السعودية   العربية 
 وتسجيل الشركة إلى خدمات الموارد البشرية واالمتثال ومسك
 الدفاتر انتهاًء بحلول التدريب والتعليم للموظفين. إننا نتعامل
 مع جميع عمليات التشغيل والدعم مما يساعد عمالئنا بالتركيز

على أنشطتهم الرئيسية.

ما الذي يميز Tools & Solutions عن مثيالتها؟
1  حلول شاملة:

توفير مجموعة واسعة من حلول االستعانة بمصادر خارجية في 
مجال األعمال حيث تعمل شركة أدوات وحلول كوجهة شاملة 

لجميع متطلباتك اإلدارية.

2  فريق محلي متخصص:
تتكون شركة أدوات وحلول من فريق من أكثر من 100 موظف 
ولدينا خبرة تزيد عن 10 سنوات في السوق السعودي. نحن 
والتشغيلية  التنظيمية  البيئة  وعموميات  خصوصيات  نعرف 
في المملكة ولدينا شبكة قوية في مختلف قطاعات األعمال 

والحكومة.
 

3  سجل أعمال متميز:
الدخول  تسريع  من  حافل  سجل  وحلول  أدوات  شركة  تمتلك 
الناشئة  الشركات  من  بدءًا  السعودية  السوق  في  والنمو 

العالمية إلى أكبر الشركات في تخصصات مختلفة.

الهيئة  مع  تفاهم  مذكرة  المعلومات،  وتقنية  االتصاالت  وزارة  عت  وقَّ
السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن”، بهدف تمكين الثورة 
الصناعية الرابعة وتحفيز االستثمار في البنية التحتية الرقمية، والمشاركة 
للتحّول  الالزمة  المعلومات  وتقنية  الرقمنة  تدعم مجاالت  رقمية  بحلول 
التنظيمية  البيئة  دعم  إلى  إضافًة  الصناعي،  القطاع  في  الرقمي 
يسهم  بما  الوطنية،  الرقمية  القدرات  وتأهيل  المناسبة،  والتشريعية 
في إيجاد بيئة صناعية وتقنية ذكية وجاذبة لالستثمار، وتنمية االقتصاد 
الوطني، وبالتالي اإلسهام في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وتقنية  االتصاالت  وزير  نائب  معالي  الوزارة  جانب  من  المذكرة  وقع 
المعلومات المهندس هيثم بن عبدالرحمن العوهلي، ومن جانب “مدن” 
معالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية المهندس أسامة بن عبدالعزيز 
مذكرة  أن  وأفاد  الوزارتين.  وقيادات  من مسؤولي  عدد  بحضور  الزامل، 
التفاهم تسهم في دعم تحول المدن الصناعية إلى مدن ذكية، وتأسيس 
تقنيًا،  الصناعي  القطاع  في  األعمال  ريادة  لدعم  الرقمي  لالبتكار  مركز 
مشيرًا إلى أن “مدن” أطلقت مؤخرًا برنامج اإلنتاجية الوطني بالشراكة 
مع صندوق التنمية الصناعية السعودي، ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم 

والتقنية.

 تعاون وزارة االتصاالت ومدن لدعم
التحّول الرقمي في القطاع الصناعي

المزيد

المزيد

بيبان الرياض

من 4:00 مساًء إلى 11:00 مساًء  
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مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، الرياض

المزيد

حققت المملكة العربية السعودية تقدًما كبيًرا في مؤشر األمم المتحدة 
للتجارة اإللكترونية الصادر عن مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية

)UNCTAD(، حيث جاءت في صدارة الدول األكثر تطوًرا في المؤشر لتكون 
ضمن أبرز 10 دول في قطاع التجارة اإللكترونية، كما تقدمت في الترتيب 

العالمي لتحل المركز 49 متقدمًة بذلك 3 مراكز على المؤشر العام.

نسبة  أولهما  معيارين،  انطالًقا من  المملكة  حققته  الذي  التحسن  وجاء 
استخدام اإلنترنت بين األفراد، التي تشهد ارتفاًعا ملحوًظا في ظل تواجد 
انتشار  نسبة  ارتفاع  في  أسهم  الذي  األمر  وداعمة،  ممّكنة  رقمية  بنية 
استخدام اإلنترنت بين األفراد إلى ما نسبته %93 نتيجة للجهود الكبيرة 
التي تبذلها وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات والتكامل مع شركائها في 
معيار  على  التقرير  استند  كما  المعلومات،  وتقنية  االتصاالت  منظومة 
الِخْدمات البريدية واللوجستية من  االعتمادية البريدية، الذي مّكن قطاع 
إحراز تقدم واضح فيه، إذ قفزت نسبة التحسن إلى %93 بداًل من 80% 
حسب القراءة السابقة التي تمت في العام الماضي، حيث يعتمد هذا 
االرتباط،  الوصول،  )الموثوقية،  هي  للقياس  ركائز  أربعة  على  المؤشر 

المرونة(.

 المملكة تحتل المرتبة العاشرة في
مؤشر األمم المتحدة للتجارة اإللكترونية

المزيد

ماذا تقدم Tools & Solutions لرواد األعمال المهتمين؟
االستثمار  وتنمية  أدوات وحلول في جذب  حاضنة  تستهدف 
األعمال من مختلف  رواد  وبالخصوص  المملكة  األجنبي في 

أنحاء العالم. 
 

رخصة ريادة األعمال: تم تصميم رخصة ريادة األعمال لمساعدة 
أعمالهم في  تأسيس  على  واألجانب  المحليين  األعمال  رواد 

المملكة العربية السعودية بسرعة وفعالية من حيث التكلفة.

خاص  مكتب  إلى  بحاجة  كنت  سواء  مشتركة:  عمل  مساحة 
هادئ أو مساحة عمل مفتوحة، أو غرف اجتماعات. لدينا الحل 

المناسب لك.

دعم  في  المساهمة   Tools & Solutions لـ  يمكن  كيف 
المجتمع الريادي؟

عن  الريادي  المجتمع  دعم  في  وحلول  أدوات  شركة  تساهم 
طريق توفير خدمات الدعم التشغيلية والمعرفة إلتاحة الفرص 
لرواد األعمال لبدء نشاطهم التجاري بشكل سريع وكفاءة عالية. 
ال نركز على المساحات وأماكن العمل بقدر ما نركز على الجانب 
اإلداري والتشغيلي للشركات وبشراكتنا مع حاضنات السعودية 
األعمال وتوفير مساحات عمل  لرواد  نقدم خدماتنا  أن  يسرنا 

بشكل تفصيلي.

 أكبر تجمع للخبراء في مجال النقل والخدمات اللوجستية،يهدف لعرض مشاريع النقل 
الحالية والقادمة في المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي،يقدم 
المعرض السعودي للنقل والخدمات اللوجستية 2019 مجموعة كبيرة من المتخصصين 
في هذا المجال ، من خدمات البريد السريع إلى خدمات الشحن الجوي ووكالء الشحن 

ووصواًل إلى خبراء السالمة واألمن.

فبراير 6 - 4

الرياض - مركز الرياض الدولي للمؤتمرات

 المعرض السعودي للنقل والخدمات اللوجستية

من 4:00 مساًء إلى 10:00 مساًء

إدارة المنشآت في المملكة. الوحيد المتخّصص في مجال   هو المعرض والمؤتمر 
بعضهم  مع  للتواصل  واحد  سقف  تحت  الرئيسيين  القرار  صّناع  المعرض  وسيجمع 
البعض، كما سيقدم لجميع المشاركين فرًصا مذهلة لتطوير األعمال.يضم المعرض 

أكثر من 20 ورشة و2000 زائر.

فبراير 13-11

الرياض - مركز الرياض الدولي للمؤتمرات

معرض إدارة المرافق والمنشآت 2020

من 9:00 صباحًا إلى 9:45 مساًء

السعودية. العربية  المملكة  الداخلية في  التصميمات والتجهيزات  الرائد في  الحدث 
المعرض هو منصة توريد رائدة للمشترين المهتمين بالتصميمات والتجهيزات الداخلية 
في السعودية ممن يحّددون المنتجات والخدمات لقطاعات الضيافة والتجارة واإلسكان 

والبيع بالتجزئة في هذا الوقت الذي تواصل فيه المملكة نموها بمعدل استثنائي.

فبراير 5 - 3

الرياض - مركز الرياض الدولي للمؤتمرات

معرض التصميم )اندكس(

من 4 مساًء إلى 10 مساًء.

المشاريع  تعرض  التي  األوسط  الشرق  في  المنصات  أكبر  من  جعلته  فريدة  منصة 
المستقبلية، حيث يهدف المنتدى الي جمع مالك المشاريع من جهات حكومية أو خاصة 
مع المقاولين والمهتمين في مكان ووقت واحد لخلق فرص جديدة من خالل التعرف 
على تفاصيل المشاريع المستقبلية في قطاع المقاوالت وآلية التأهيل والمنافسة 
عليها. ويهدف المنتدى إلى خلق شبكة من العالقات بين مالك المشاريع والمقاولين 

والمهتمين، باإلضافة إلى إتاحة فرصة بناء الشراكات بين المقاولين.

فبراير 26 - 25

الرياض - مركز الرياض الدولي للمؤتمرات

منتدى المشاريع المستقبلية 
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مدير عام مركز بابسون العالمي لريادة األعمال
أمل دخان

وظاهرة متاحة  أصبحت  الرؤية  فرص   اليوم 
األعمال، رواد  مستقبل  بناء  لدعم   للجميع 
 واإلسهام في تنمية مجتمعهم واقتصادهم،
األعمال حاضنات  من  العديد  إنشاء   وسنرى 

التي تدعم توجه رؤية المملكة
”

”

https://tools-solutions.com
http://www.abhacci.org.sa/ar/MediaCenter/News/Pages/news27.aspx
https://www.mcit.gov.sa/ar/media-center/news/215650 
https://www.mcit.gov.sa/ar/media-center/news/218383 
https://misk.org.sa/miskmediaforum/ar/cairo-2019-ar/
https://biban.monshaat.gov.sa/home/
https://www.a7walsaudi.com/18797
https://www.mcit.gov.sa/ar/media-center/news/215287
https://www.recexpo.com/events/saudi-transport-and-logistic-services/
https://www.fmexpo-saudi.com
https://www.index-saudi.com/ar/lp/digital-marketing-2020/?utm_campaign=S%20%7C%20B%20%7C%20INDEX%20Saudi%202020%20%7C%20Visprom%20(Ar)&utm_medium=cpc&utm_source=google&utm_content=7014G000001FwCoQAK&utm_term=CN=S%20%7C%20B%20%7C%20INDEX%20Saudi%202020%20%7C%20Visprom%20(Ar)-SN=google&gclid=EAIaIQobChMI0r-py5ar5wIVAVPTCh2HBwxLEAAYASAAEgK0lfD_BwE
https://saudifpf.com/?lang=ar
https://twitter.com/saudiincubators?lang=ar
http://saudiincubators.sa/ar

