Company profile

About Us
نبذة عنا
RIGHT TEAM RIGHT SOLUTIONS

يسرني أن أرحب بكم في نظم اإلحداثيات والتي تهتم بتقديم الحلول ألي أعمال تتعلق
.بالخرائط والمواقع وتطويرها
 لذلك، التحليل الجغرافي أمر أساسي لتطوير األعمال والتسويق وتوفير أفضل الخدمات،حاليا
نحن ملتزمون بتطوير انسب الحلول التي تتيح لشركائنا تطوير أعمالهم وتوفير المعلومات
.المطلوبة التخاذ القرار األمثل
. ونأمل في اقامة عالقة تجارية قوية وطويلة األمد معكم،نحن نقدر الثقة الموضوعة بنا
I am pleased to welcome you to our company Coordinates Systems.
As we deliver a solution for any business related to locations maps and its
development.
Currently, Geo-analysis is fundamental for business development, marketing
and services, so we are committed to developing solutions to provide the best
service that allows our customers improves their businesses.
We appreciate the trust placed in us and hope to establish a strong long-term
business relationship with our partners.

Something
About our Company

نبذة مختصرة
عن مؤسستنا

Coordinates Systems is a small company founded in
2016 to providing world-class services and solutions in
all aspects of GIS, Geomatics, Geo-marketing and Geodatabase by collecting and analyzing data using the
technology & technics of geographic information
systems and survey engineering.

نظم االحداثيات مؤسسة تدار بسواعد سعودية شابة أنشأت
 تقدم خدمات متكاملة وحلول في مجال نظم2016 عام
.المعلومات الجغرافية وتطبيقاتها
كما توفر الحلول للمسوقين ومطورين االعمال وتوفر جميع
المعلومات المكانية واالحصائية المطلوبة لألبحاث والدراسات
.حسب رغبة العمالء

In addition Coordinates Systems is providing business
intelligent and developing platforms and applications
for the GIS solutions, in collaboration with professional
developers.

إضافة الى ذلك فان نظم االحداثيات تقوم بتطوير وبرمجة
الحلول وانشاء التطبيقات المختلفة لها سواء للهواتف الذكية
أو غيرها حسب متطلبات عمالئنا وذلك بالتعاون مع مجموعة
.من المطورين حول العالم

Our Vision
& Mission
Our Vision
Our vision is to make your business world on your
screen. Make people lifestyle more efficient,
interactive and easy by solving all obstacles using
effective solutions for each level of services.

Our Mission
Our mission is make the GIS solutions the right tool
for our partners to providing best services to their
customers. We can achieve this through:
• Increase the awareness of GIS benefits
• Updated data for everyone
• Integrate between government and privet sectors
• Develop a business suite analyzing real time data

الرؤية
واألهداف
رؤيتنا
 وأن نجعل حياة الناس اكثر.رؤيتنا أن نجعل جميع أعمالك في شاشتك
فعالية وسهولة وذلك بتوفير حلول وتطبيقات فعالة ومتكاملة
.لمختلف الخدمات المقدمة

مهمتنا
أن نجعل استخدام نظم المعلومات الجغرافية وحلول تطبيقاتها األداة
المناسبة لمطورين األعمال وذلك لتقديم أفضل الخدمات للعمالء
: وسنحقق ذلك من خالل.والمستفيدين
• رفع مستوى المعرفة وايضاح فوائد نظم المعلومات الجغرافية
• معلومات دقيقة ومحدثة للجميع
• التوافق والربط بين القطاع الحكومي والخاص
• تطوير خريطة أساس لألعمال تقوم بتحليل بيانات واقعية ومحدثة

Our Values
قيمنا
Our values are part of our DNA. They guide the way we work with our business
partners, within our communities and with each other.

Innovation
االبتكار

Engagement
المشاركة

Responsibility
المسؤولية

Accuracy
الدقة

لماذا نحن؟
خبرات محلية

?Why Us
Local Talents

طاقات شابة طموحة ومتفانية

young and fully dedicated to work

فريق عمل تكامل

Strong Team

العمل الجماعي سمتنا

المعرفة
معرفة عالية بالتقنيات الفنية والهندسية

الدقة

Engagement is our theme

Know How
High level of education

Accuracy

الخلطة المميزة للحلول المقدمة

Is the recipe of our solutions

عالقات عامة قوية

Strong Relations

عالقات قوية في القطاع الحكومي والخاص

government or privet sectors

خبرة الفريق
خبرة أكثر من  15عام في المجال

Work Experience
More than 15 years

Our Services
خدماتنا
Don’t do what others can do

حلول نظم المعلومات لألعمال

GIS Business Solutions
brings a unique cross section of skills, experience

نقدم جميع الحلول المتعلقة بنظم المعلومات

and providing solutions to our client

الجغرافية وتحليل وإنتاج الخرائط حسب رغبة عملائنا

in GIS

business development including:

:وتتضمن خدماتنا

• GIS Data Collection

توفير المعلومات المكانية والاحصائية

•

تحليل وإنتاج الخرائط

•

حلول وتطبيقات الأعمال

•

• GIS Analysis Maps
• GIS Business Solutions & Intelligence

خدمات الجيوماتكس

Geomatics Services
offering turn-key solutions in geospatial
information fields including:

نخبة من المهندسين والمتخصصين

نقدم لكم

:بمجال الحلول الهندسية وتتضمن خدماتنا ما يلي

• GPS Collections

• Surveying geodesy

• Digital mapping

• Remote sensing

• Photogrammetry

• Statistical Database

Application Solutions

المساحة الجيوديسية

•

نظام المواقع العالمي

•

الاستشعار عن بعد

•

الخرائط الرقمية

•

قواعد البيانات الاحصائية

•

المساحة التصويرية

•

حلول وبرمجة التطبيقات

We love to build innovative app for every solution we offered

نود أن نقدم حلول لبناء تطبيقات مبتكرة لكل حل

for our clients in collaboration with our partners including:

نقدمه لعملائنا وذلك بالتعاون مع شركائنا المحليين

• Idea Analysis
• Wireframing &
Architectural Planning
• User Interface Design

:والعالميين ويشمل ذلك

• Functional Model
Development
• Quality Assurance
• Deployment

Open Database
We love to provide all the data available to all of our clients
through open API or soft files. These data include:

تصميم واجهات المستخدمين

•

تحليل الأفكار

•

ضمان الجودة

•

تخطيط وتحليل الأعمال

•

التطوير والبرمجة

•

تطوير نماذج الوظائف

•

خدمة البيانات المفتوحة
نطمح ان نوفر جميع البيانات المتاحة لدينا لجميع عملائنا عن طريق
:الربط الالكتروني أو الطلب المباشر وتشمل هذه البيانات

• Points of interest in cities

نقاط الاهتمام في المدن

•

• Detailed road networks, cities, districts polygons

شبكات الطرق التفصيلية

•

البيانات السكانية والمؤشرات الحضرية

•

بيانات مكانية واحصائية للأعمال في المدن والأحياء

•

• Demographic data and Urban Indicators
• Business Spatial & statistical data for cities and districts

Meet our Team
تعرف على فريق العمل
R i g h t Te a m R i g h t S o l u t i o n s

تعرف على الفريق
Meet our Team
In the business world, everyone is paid in two coins: cash and experience. Take the experience first; the
cash will come later - Harold S. Geneen

عبدالله األنصاري

نايف سمندر

نايف الحازمي

المؤسس والمدير التنفيذي

المؤسس المشارك والمدير التنفيذي لتقنية للمعلومات

المدير التنفيذي لألعمال

Abdullah A. Al-Ansari

Naif M. Samandar

Naif S. Al-Hazmi

FOUNDER & Managing Directors

CO-FOUNDER & IT Director

Business Director

الحسين شلبي

عاطف عبدالملك

المدير التنفيذي للحلول الجغرافية

المدير التنفيذي لتقنية نظم المعلومات الجغرافية

Al-Hussain M. Shalabi

Atif Abdul Malik

GIS Solution Director

GIS Technology Director

Our Portfolio
Simple But Professional

Our Latest Solutions
Data Accuracy is our Target

Real Estate Portfolio Analysis

Routing System for Ambulance

Hajj Dispatching Plan

Public Services Accessibility

A GIS study provided to

A GIS study provided to Saudi

This Project will be developed

This study provided to KAU

automotive distributer for best

Red Crescent giving best route

and provided to Hajj authority

university as an academic work

practice model in real estate

for the ambulance vehicles to

as initiative solution to reduce

required to evaluating and

gives recommendations as per

reach the emergency call

trip time, tracking the vehicles

comparison between all

the market trends,

within certain minutes as per

and enhance the control

households for the accessibility

demographics data, etc.

required performance and

during the dispatching of

from/to public services based

mejors

pilgrims and works efficiently

on the traffic data, analyzing

as per the requested KPI

the roads network and more.

Mobile Apps Pipeline
Innovation is Our Value - Kick-off 2018

Mal3App

KuShan

Find My District

SEDAH

This App is a social platform for

This App is an artificial engineering

App is allowing the users to pick from

This App is a solution for home

soccer players. A solution for finding

platform allows users to get all

a list the needed lifestyle criteria and

drivers. add routing with stops,

nearest available playgrounds,

buildings consultancy services and

choose a desired place as per

tracking cars, monitoring trips and

navigation tools and booking system

permits approvals

searching result

video monitoring

Get in Touch
تواصل معنا
L e t ’ s S h a r e O u r E x p e r i e n c e W i t h Yo u

Send us a message or visit us
Whenever you like
Al Tahliyah Street, Aster Center,
Jeddah, Saudi Arabia
Land Line: +966 12 420 4664
Email: info@coordinatesystems.net
www.coordinatesystems.net
@coordinates_XY
www.facebook.com/coordinatesystems

