


  At a time when the pace of development accelerated, 
some of companies in the field of development and business 
management lives an autumnal situation in terms of 
performance, economy and growth and some other companies 
may try to search for solutions which puts it in a foggy area 
where no progress and may be delayed. Therefore, and from 
this point founded ASAS as a base to build companies of its 
strategy to reach out by ASAS to a green area in terms of 
business, development and information technology.

WELCOME

مرحبــا بك

في زمن تسارعت فيه وتيرة التطور واالزدهار, تعيش بعض الشركات في مجال 
الخ,   ... والنمو  واالقتصاد  األداء  حيث  من  خريفيًا  وضعًا  االعمال  وإدارة  التطوير 
البحث عن حلول مما يوقعها في منطقة  األخرى  الشركات  تحاول بعض  وقد 
ضبابية ال تقدم فيها وقد تتأخر. لذا ومن هذا المنطلق وجدت أساس كقاعدة 
تبني عليها الشركات استراتيجيتها لتصل بها لمنطقة خضراء تزدهر فيها 

الشركات من حيث األعمال والتطوير وتقنية المعلومات. 
من هذا المنطلق, استوحت شركة اساس هويتها. 
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ASAS company, is one of the Saudi’s companies that operate in the 
field of consulting and business solutions in several areas including, 
for example, (information technology, management consulting, and 
career development), for all companies
ASAS Recognizes the grounds that any work cannot be done without 
going through three basic stages which is (inputs, processes, outputs), 
and ensure the achievement of the desired results with high quality 
and at the lowest cost. ASAS adopts basis approach applied to provide 
services by working directly with the client at all stages to ensure the 
achievement of the Objectives desired.

• Information Technology
• Managment Consultation
• Career Development



The company is expected to be assessed need to 
improve the overall performance was expressed 
in yellow with the direction to the bottom of 
performance.

There is a gray area is unclear for a client that 
needs to be studied and corrected this might be a 
very simple correction only needs to diagnose.

The basis of cooperation with the partners to find 
appropriate solutions to amend the company's 
position in general, which helps in the increase of 
performance was expressed in a vector arrow to 
the top and green.

 ,
 ,

We designed our logo to express the main business with three 

main colors

IDENTITY



Vision الرؤيـــة 

Mission

Values

الرســالة

القيــم

To the best preferred provider in business 
solutions

األعمال  لحلول  خدمة  مقدم  كأفضل  التميز 

Providing business solutions and applying 
International standards through qualified 
Human Resources 

• Commitment
• Professionalism

• Customer Satisfaction
• Quality

المعايير  أفضل  وتطبيق  لألعمال  حلول  وضع 
المؤهلة  البشرية  الكوادر  خالل  من  العالمية 

	 إللتـــــــزام• ا
	 المهـنيـــــة•

	 رضــــا العمــــالء•
	 الجـــــودة•
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Information Technology

تعتمد كفاءة وفاعلية األداء على االستثمار األمثل لتقنية المعلومات من خالل 
التقنية  إستثمار  من  عمالئنا  ولتمكين  تكلفة،  واألقل  المناسبة  التقنية  إختيار 
بشكل فاعل، تقدم أساس خدمات واستشارات تقنية المعلومات بشكل حرفي 
من قبل نخبة من خبراء تقنية المعلومات في عدة مجاالت منها ) البنية التحتية 

لألنظمة، والشبكات، والحماية وكل ما يتعلق بتقنية المعلومات ( 

Effective and efficient organizational performance depends 
on proper utilization of information technology. To enable our 
customers effectively utilize information technology and improve 
their performance, we provide a wide range of IT consulting 
services such as (Infrastructure, Networking, Security and other 
IT Services)

تقنية المعلومات



المنشأة  التحتيه لألنظمة بشكل كامل، بداية من تخطيط  البنية  خدمة تأسيس هي بناء 
الكهرباء  ومتطلبات  الموقع  بتصميم  يتعلق  فيما  اإلرشاد  تقديم  الى  وتصميمها  الفعلية 

والمرافق، باإلضافة إلى احتياطات أمن المبنى.
كما تقوم شركة أساس بالتعاون مع عمالئها في إتمام مهام تجهيز الموقع المتبقية، مثل 

توصيل الكابالت ووضع المعدات، وإختبار نقاط الشبكة

Ta’sis is Foundation. It is the service to build the system infrastructure from the 
ground up, starting with the planning and design of the actual physical facility 
itself, up to guidance regarding site layout, electrical and utility requirements, 
as well as building safety precautions.
ASAS can work with clients in completing the remaining site preparation tasks, 
such as cabling, equipment housing, and network ports testing.
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تتولى أساس كافة المراحل من التخطيط إلى التنفيذ إلى مواصلة الدعم التقني، حيث نوفر 
المتكاملة لألعمال،  الخدمات  إدارة  العملية مع  تلزم. وبتوفير خبراتنا  الالزمة عندما  الخدمات 
نساعدك على االستفادة من أفضل الممارسات القياسية والعالمية لدفع عجلة النمو ألعمالك 

وزيادة رضا المستخدمين النهائيين

Tatweer is Development. ASAS will do the planning to implementation to 
continued technical support, we deliver the services you need, when you need 
them. Applying our hands-on experience with end-to-end business service 
management, we help you leverage standardized and global best practices to 
fuel your business growth and improve end-user satisfaction.
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لخفض  االحترازية  التدابير  على  والحصول  شبكتك  على  المخاطر  بتحليل  تقوم  أساس 
استمرارية  وضمان  المعلومات  لتقنية  التحتية  بنيتك  وتأمين  الشبكة،  لتهديدات  تعرضك 
وإدارة  التوافق  متطلبات  تدعم  بينما  التكلفة  حيث  من  الفعالة  العمليات  وتمكين  األعمال 

المخاطر

Hemaya is security. ASAS will analyze risks to your networks and get the 
countermeasures to reduce your exposure to network threats and Secure your 
IT infrastructure, ensure business continuity and enable cost-effective processes 
while supporting compliance and risk management requirements.
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التسجيالت  وإدارة  الوثائق  إدارة  تتناول  والتي  أساس،  تطبقها  التي  الرقابة  خدمات  تعمل 
وإدارة محتوى الويب وإدارة األصول الرقمية ومراقبتها. تساعد هذه الخدمات المؤسسات على 

الوفاء باستمرارية األعمال وتوحيد ودمج العمليات ومتطلبات التوافق

Raqeb is Watcher. ASAS is applying Watcher services that addressing Document 
Management, Records Management, Web Content Management, Digital Assets 
Management and monitor them. These services help organizations meet 
business continuity, process integration and compliance requirements.
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لمنشآت  واحد،  خدمة  مزود  من  تحتية  وبنية  وبرامج  تطبيقات  توفر  متطورة  خدمة  هي 
للخدمات  التشغيلية  واألعباء  والمخاطر  التكلفة  تقليل  إلى  وتهدف  والخاص  العام  القطاع 
مناسبة  تقنية  حلول  إليجاد  الرامية  الحلول  أهم  إحدى  الخدمة  هذه  وتعتبر  اإللكترونية. 

للقطاعات المستفيدة

Sahab is Cloud. It is a developed service that offers applications, platforms and 
infrastructure from a single provider, for public and private sector organizations 
and aims to reduce cost, risk, and operational burdens for the IT services
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هي تقديم مهاراتنا وخبراتنا المتميزة، وتوفير حلول الدعم التنسيقية التي تناسب الشركات 
من كافة األحجام والبيئات. وتزويدك بالنظم والبرمجيات التي تناسب احتياجاتك على أكمل 

صة لدينا تضمن الحلول السهلة والسريعة وجه، فإن خطط الدعم المتخصِّ

Da’am is Support. Integrating ASAS skill competencies and experience, to create 
a collaborative support solution to suit enterprises of all sizes and environments. 
Providing you with the exact hardware and software support you need, our 
customized support plans guarantee quick and easy solutions.
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تتضمن الخدمات التي نقدمها تصميم الشبكات ونشرها واختبار األجهزة والمساعدة الفنية 
24 ساعة  مدار  على  الخدمة  استمرار  الطلبيات وضمان  وإدارة  التقني  العطاء  تقديم  ودعم 

وطوال أيام األسبوع. 
المتوقع  االستجابة  وقت  يضمن  بشكل  نقدمها  التي  الشبكات  خدمات  تصميم  ويتم 

للتطبيق عبر الشبكة. وتمتد خدمات الشبكات عبر كافة مراحل دورة العمل

Shabakat is Networks> Our services include network design, deployment, device 
testing and technical assistance, technical bid support, order management and 
ongoing 24 /7 service assurance.
Our Network services are designed to deliver predictable application response 
times over the network and span all stages of the lifecycle.
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موردين  من  متعددة  أنظمة  تشغيل  في  المتمثل  الكبير  التحدي  اليوم  العمالء  يواجه 
المنفصلة،  األنظمة  لهذه  والصيانة  التشغيل  تكاليف  وتؤدي  واحدة.  بيئة  في  مختلفين 
باإلضافة إلى »حمل البيانات المتزايد« الناتج عن ذلك، إلى التقليل من قيمتها وكذلك تقليل 
مًعا  األنظمة  هذه  لدمج  الالزمة  والموارد  المعرفة  أساس  توفر  المتوقعة.  االستثمار  عائدات 
بسالسة، مما يعمل على توفير واجهة مستخدم مبسطة وتجنب تكرار البيانات وتحسين 

عمليات تشغيل األعمال؛ وذلك من خالل تقليل التكاليف.

Rabt is Integrations. Customers today face the daunting challenge of operating 
multiple systems from different vendors in a single environment. The associated 
costs of operations and maintenance for these disparate systems, as well as 
the resulting ‹information overload›, diminish their value and expected return-
on-investment. ASAS provides the knowledge and resources to seamlessly 
integrate these systems together, providing a simplified user interface, avoiding 
data duplication, and optimizing business operations through reduced costs.
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تقوم أساس بتوفير أجهزة الكمبيوتر بكافة أنواعها والتجهيزات الشبكية الخاصة بك مع 
المنتجات عالية الجودة وتقديم المشتريات في الوقت المناسب وتحديث وتطوير المعلومات 

وتلبية احتياجات السوق المتغيرة للمنتجات والخدمات الجديدة.

Tawreed is Supply. ASAS is providing your computer and networking equipment 
with the highest quality products, offering timely purchase, upgrade and 
deployment information and meeting changing market demands for new 
products and services.
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الثابتة  الشبكة  عقد  إلى  اآلمنة  والفيديو  الصوت  واتصاالت  البيانات  بتوفير  أساس  تقوم 
على  االت  والبدَّ هات  الموجِّ هذه  وتعمل  والالسلكية.  السلكية  الشبكات  عبر  والمتحركة 
تمكين مجموعة متنوعة من حاالت استكشاف المواقف والتطبيقات المرتكزة على الشبكة 
مثل إمكانية الوصول الالسلكية إلى االنترنت بطريقة ونظام »االتصال عبر بروتوكول االنترنت« 

وغيرها

Etisal is Connecting. ASAS deliver secure data, voice, and video communications 
to stationary and mobile network nodes across wired and wireless networks. 
These routers and switches enable a variety of situation awareness and net-
centric applications such as in-vehicle wireless Internet access, VoIP, etc
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تقوم أساس بالتقليل من فترات التوقف مع حلول النسخ االحتياطي واالستنساخ التي تم 
تصميمها إلدراك احتياجاتك في مجال استعادة البيانات وتحديد األولويات للبيانات وأهداف 

مة والتخلص من األرشفة المتكررة وقت االستعادة. مع اإلحتفاظ بالبيانات القيِّ

وتحقيق  مركزي  مستودع  إلى  البعيدة  المكاتب  من  البيانات  نقل  على  تساعدك  حلولنا 
االستفادة القصوى من استخدام التخزين والنطاق العريض

Badeel is Disaster Recovery. ASAS solutions is to Minimize downtime with 
our data-back up and replication solutions designed to understand your data 
recovery requirements, data prioritization and recovery time objectives with 
Retaining valuable data and eliminate archival redundancy.

Out solutions help you to transfer data from remote offices to a central repository 
and optimize storage and bandwidth utilization.
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Managment Consultation

تقدم أساس خدماتها في مجاالت اإلستشارات اإلدارية بكل صورها المختلفة 
االستراتيجيات ووضع  المالية والتسويقية ووضع  الجدوى  إعداد دراسات   (
التنظيمية وإعادة هيكلتها وتصميم  أنظمة والخطط وتصميم الهياكل 
بطاقات الوصف الوظيفي ووضع أنظمة الموارد البشرية والمالية، وهندسة 

العمليات(

We offer our services in the areas of management consulting 
in all its forms different (preparation of feasibility studies, 
marketing and financial situation and develop strategies, plans 
and systems design of organizational structures, restructuring and 
job description cards design and develop systems of human and 
financial resources, and Process Engineering)

اإلستشارات اإلداريـــة



تقدمها  التي  الخدمات  أحد  هي  التفصيلية  و  األولية  اإلقتصادية  الجدوى  دراسات  إعداد  إن 
والهندسية،  الفنية  والدراسات  السوق،  دراسة  منها  أقسام  عدة  تتضمن  والتي  أساس، 

والدراسة المالية

The preparation of the initial feasibility studies and detailed is one of the services 
provided by the foundation, which includes several sections, including market 
research, and technical studies, engineering, and financial study
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العمل  ونماذج  اإلجراءات  وتطوير  اإلدارية  واإلجراءات  العمليات  هندسة  بإعادة  أساس  تقوم 
لزيادة  واللوائح  بالسياسات  واإلجراءات  النظم  جميع  العالميةوربط  الممارسات  أفضل  وفق 
من  المنشآت  لتمكين  قيمة  تضيف  ال  التي  النشاطات  على  والقضاء  األداء  وفاعلية  كفاءة 
وتحقيق  اإلجرائي  المنهج  إلى  الوظيفي  المنهج  من  والتحول  مؤسسي  بشكل  العمل 
التنظيمي وسهولة تدفق  الترابط  عالية من  المتاحة لضمان درجة  للتقنية  أفضل استثمار 
المعلومات والعمل وفق عالقات تنظيمية واضحة وأهداف محددة ومتكاملة وتسهيل عملية 

اتخاذ القرارات في المنشأ.

ASAS has its own approach to reengineering processes and reducing the 
cost of performance without compromising quality and effectiveness. For 
each procedure, ASAS develops clear work instructions and Key Performance 
Indicators (KPIs). All processes are developed in a format to be easily and simply 
automated for effective utilization of Information Technology.
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 تقدم أساس خدماتها في اإلعداد و التنظيم لعقد الندوات و المؤتمرات المحلية و اإلقليمية 
المعايير  أفضل  و دقة متناهية وفق  عالية  بكفاءة  و ذلك  أو خارجها،  المملكة  سواء داخل 

المتعارف عليها و يدعم و يعزز ذلك خبراتها في هذا المجال.

ASAS provides its services in the preparation and organization of seminars and 
conferences local and regional whether inside or outside the Kingdom, and with 
high efficiency and accuracy in accordance with the best accepted standards and 
supports and enhances its expertise in this field.

ـة
يـــ

دار
اإل

ت 
ارا

شـــ
ست

اإل



تقدم أساس لعمالئها خدمة تحليل وتطوير الهياكل التنظيمية وبناء األدلة التنظيمية وفق 
منهج علمي وتطبيقي للتحليل والتطوير التنظيمي لتمكين عمالئها من تحقيق األهداف

ASAS develop detailed organizational manuals specifying the objectives and 
roles of every organizational unit.
All organizational structures developed by ASAS enable organizations to achieve 
the Gols.
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هي خدمة إنشاء البنية األساسية لإلدارت وطريقة إدراجها ضمن الهيكل اإلداري التنظيمي 
مهام  وتحديد  أقسام،  إلى  وتقسيمه  لإلدارة  الداخلي  النظام  تأسيس  ثم  ومن  للشركة، 

ومسؤوليات كل قسم من خالل دليل خاص، إضافة إلى تدريب الكادر وفق خطط منظمة.

Insha is Create. It is the create the infrastructure for departments and method 
to included in the organizational structure of the company, and then make the 
procedure manuals for it and divide it into sections, and defining the functions 
and the responsibilities of each department through special guide, in addition 
to staff training according to Organization plans.
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إضافية،  خبرة  يحتاج  ببساطة  أو  الموظفين  ونقص  العمل،  ضغط  شركتك  تواجه  عندما 
أساس يمكنها المساعدة.

أو  بها  وموثوق  الخبرة  ذوي  من  والمدربين،  االستشاريين  مع  لعملك  توفر  أن  يمكن  نحن 
الموظفين التي من شأنها أن تساعدك على انجاز العمل خالل هذه الفترات المزدحمة.

لك أن تختار ما إذا كنت تريد لهم للعمل في المقر الخاص بك أو في مكاتب شركة أساس، 
وتحصل لدينا ضمانة للسرية المطلقة

When your company is experiencing work peaks, staff shortage or simply needs 
additional expertise, ASAS can help. We can provide your business with trained, 
experienced and reliable consultants or staff that will help you get through 
these busy periods. You get to choose whether you want them to work at 
your premises or at the ASAS offices, and you get our guarantee for absolute 
confidentiality
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اإلعالنية  وحمالتها  هوياتها  لصناعة  للعمالء  الدعائية،  الخدمات  بتقديم  أساس  تقوم 
وحلول  الفوتوغرافي،  والتصوير  للطباعة  الفنية  اإلستشارات  وتقديم  التجارية،  والعالمات 

المواقع اإللكترونية، باإلضافة إلى الخدمات الفنية الخاصة.

ASAS offers all advertising services, for customers such as corporate identities, 
advertising campaigns, branding, and providing technical advice for printing and 
photography, and Web Solutions, in addition to the Special Technical Services.
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Career Development

وتقديم  وظيفة،  لكل  واالحتياجات  الالزمة  المهارات  بتطوير  أساس  تقوم 
المسار  مصاعب  ليجتازوا  للموظفين  المهنية  واألفكار  النصائح  كافة 
إجتياز  بعد  الموظفين،  لتأهيل  التدريبية  البرامج  توفير  مع  الوظيفي، 

إختبارات القياس والتقييم.

ASAS will do the development of the necessary skills and 
requirements of each job, and provide all the professional tips and 
ideas for employees to pass the career path, with the provision of 
training programs for the rehabilitation of staff, after passing the 
tests and evaluation.

التطوير الوظيفي



وتطوير  التدريبية  االحتياجات  لتحديد  بالشمولية  وتتميز  متكاملة  منهجية  أساس  تتبنى 
أساسية  مستويات  لثالثة  متكامل  تحليل  على  المنهجية  وتعتمد  علمي.  بشكل  األداء 

لالحتياجات التدريبية مثل ) إحتياجات المشأه، واحتياجات الوظيفة، واحتياجات الموظف (

ASAS applies a very practical and tested methodology for training needs 
assessment.
ASAS methodology for training needs assessment consists of three levels ( 
Organizational level, Job level and Employee level )
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والمسؤوليات  للواجبات  شامل  بيان  يتضمن  والذي  الوظيفي  الوصف  ببناء  أساس  تقوم 
الوظيفة  بها شاغل  يقوم  التي  والواجبات  للمهارات  كامل  وأيضا وصف  بالوظيفه،  الخاصة 
المسارات  وخطط  الرواتب  بساللم  ربطها  يتم  والتي  والعملية،  العلمية  مؤهالته  شامله 

الوظيفية.

ASAS develops job description for every job which includes a full and detailed 
duties and responsibilities of the job, and also a full description of the skills 
and duties performed by the employee with the education and experience 
qualifications, in order to be linked with salary scale and career path plans.
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اإلنسجام  من  عالية  درجة  لتحقيق  العاملة  القوى  لتحليل  متكامل  منهج  أساس  تتبنى 
أعمالهم بكفاءة  العاملين ألداء  الموظف والوظيفة واستثمار معارف ومهارات وقدرات  بين 

وفاعلية عاليتين.
ويعتمد منهج أساس على تحليل األفراد من خالل قياس وتحديد معارف ومهارات وقدرات 
المعارف  وتحديد  وظيفة  لكل  وزن  وتحديد  قياس  خالل  من  الوظائف  وتحليل  موظف،  كل 

والمهارات والقدرات المطلوبة لكل وظيفة، وتحديد معايير ومؤشرات األداء لكل وظيفة.
ولضمان العمل وفق منهج متكامل للموارد البشرية .

ASAS adopts a very effective and well developed and tested methodology that 
ensures matching employees with their jobs to enable organizations to utilize 
employees knowledge, skills and abilities.
ASAS reliable and credible tools to measure employees knowledge, skills, and 
abilities; and determine the required knowledge, skills, and abilities for every 
job in the organization to determine the match between employees and their 
jobs.
ASAS develops detailed job descriptions for every job.
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هو قياس أداء وسلوك الموظفين أثناء فترة زمنية محددة ودورية وتحديد كفائتهم حسب 
الوصف الوظيفي المحدد لهم من خالل المالحظة المستمرة. والتي تتضمن تقويم الموظف 
من حيث قدراته وطاقاته، وجانب القوة والضعف في شخصيته،وأهدافه القصيرة والطويلة 

األجل.وكيف يمكن الموائمة بينها وبين احتياجات المنظمة وأهدافها وخططها.

It is a measure of the performance and behavior of staff during a specific period 
of time and periodically determines their competence according to the job 
description specified for them. This is done through constant observation.
The evaluation includes the employee in terms of his abilities and energies, and 
the strengths and weaknesses in his character, and objectives of the short-and 
long-term and how the alignment can be between them and the needs of the 
organization and its goals and plans.
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يقصد بتخطيط وتطوير المسار الوظيفي ، التحديد المسبق للوظائف والمستويات اإلدارية 
أو المحطات الوظيفية التي سيشغلها الموظف أفقيا أو رأسيا بما يتفق مع قدراتة وخصائصه 

الشخصية وطموحاته، وكذا على تخطيط الموارد البشرية على مستوى المنظمة.
تقوم أساس بتطبيق خطة التطوير الوظيفي لمدة ثالثة سنوات على األقل، والتي تعتمد 
الوظيفي  المسار  تخطيط  يتضمن  حيث  قياس،  برنامج  ومخرجات  الوظيفي  المسار  على 
تحديد أهداف المسار الوظيفي للفرد، على ضوء رصد وتقييم اهتماماته وطموحاته وقدراته 

وقيمه وأهدافه.

Planning and development intended career path, predetermination of functions 
and managerial levels or functional stations be occupied by an employee 
horizontally or vertically in line with his abilities and personal characteristics 
and aspirations, and human resources planning at the corporate level.
ASAS will apply career development plan for at least three years, which is 
dependent on the career track and Qiyas program outcomes, which includes 
career planning setting career goals of the individual,
The light of the monitoring and evaluation of interests, aspirations and abilities, 
values and objectives.
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