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تعّرف أكثر على
هـــاي ســـورس
Learn More About
High Source

الُملهمة   2030 لعام  السعودية  العربية  المملكة  رؤية  من  إنطالقًا 
والمواكبة للتطورات في العالم جاءت فكرة تأسيس هاي سورس للعمل 
كفاءة  ولرفع  والعامة،  الخاصة  والتقنية  االقتصادية  الكيانات  نجاح  على 
المنشآت السعودية للعالمية، بتقديم كل الدعم المتخصص في العمل عن 
الخاصة، على يد خبراء متميزين  البرمجيات  الرقمي، وبرمجة  بعد، والتحول 
التي  الرقمي،  والتسويق  والتشغيل  والمالية  البشرية  الموارد  إدارة  في 

تساهم في نقل عالمتك التجارية إلى آفاق أوسع.

According to the inspiring vision of Saudi Arabia 2030, the idea 
of High Source came to life to work on all the aspects of 
economics, specialized/general technicality and increasing the 
efficiency by providing all specialized support. By a group of 
experts in human resources, financial, digital marketing 
management, which contributes to carry your brand to its best 
potential.



تحقيق الريادة بنجاح األعمال.
Entrepreneurship achieves business 
success.

رؤيتنـــــــــــــــــــــــــــا



رســـــــــــــــــــــالتنــــا
الخبرات  بأحدث  مستقل  بشكل  قطاع  لكل  بعد  عن  المنشآت  أقسام  بإدارة  األعمال  قطاع  موارد  تكلفة  لخفض  نسعى 

والشراكات والتقنيات الفّعالة بجودة واحترافية عالية.

We seek to reduce the cost of business resources by managing the facilities remotely and separately for 
each departments with latest expertise, partnership and effective technologies with high quality and 
professionalism.



قـــــــيمنا
الحــياديـة

Neutrality
الثقة
Trust

القوة
Power

الفـــاعليـــة
Effectiveness

الكــفاءة
Efficiency

النجــاح
Success

األمــــانـــة
Honesty



خـــــدماتنــــا
النجاح واستمراريته وضعنا  بخبراتنا نضيف إلى الكيانات الكثير لنحقق التطوير ونضمن 
في هاي سورس نصب أعيننا إيصالك إلى القمة وفق خطط مدروسة ومنظمة أعدت 

لمشروعــك خصيصا 

With our experience, we add to the entities a lot To achieve development 
and ensure success and continuity



اإلدارة والتشغيل
عن ُبعد 

العامة  المنشآت  لدى  أصبح شائعا  المهام  وإنجاز  األقسام  (التعهيد) إلدارة  خارجية  بمصادر  االستعانة 
والخدمات  المنتجات  وتطوير  التخطيط  مهام  على  التركيز  من  يمكّنهم  التوجه  وهذا  عالميا،  والخاصة 

ويمنحهم ميزة رفع الكفاءة وجودة المخرجات والتحكم في التكاليف المالية.

في هاي سورس نقوم بدراسة األقسام ثم ترتيبها وتنظيمها لنبدأ بإدارتها عن بعد والسير بها إلى تحقيق 
النجاح  وزيادة اإليرادات مع خفض التكاليف المالية المترتبة على تشغيل األقسام.

Outsourcing (outsourcing) to manage departments and accomplish tasks has become 
common for public and private establishments globally, and this approach enables them 
to focus on planning tasks and developing products and services and gives them the 
advantage of raising efficiency, quality of outputs, and control of financial costs.

In High Source, we study the departments, then arrange and organize them, to start 
managing them remotely, and leading them to achieve success and increase revenues 
while reducing the financial costs of operating the departments.



تشغيل المنصات 
والمتاجر االلكترونية 

 Operating
 Platforms &
 Electronic

Stores

التسويق الرقمي
 Digital

Marketing

المالية والمحاسبة 
 Finance &
Accounting

الموارد البشرية 
HR



التحــــول الرقــمي
وتخطيط الموارد 

الفائدة  كتحقيق  كثيرة  مميزات  منح مشروعك  على  قادرة  أحسنته، فهي  إال  بشيء  التقنية  تدخل  لم 
الذكية  الحلول  لشركائنا هذه  وفرنا  لذلك  المنشآت  عالم  وإبرازه في  وتثبيت وجودها  األعمال  وتنمية 

بكفاءة عالية لتطوير منشآتهم وصنع النجاح في كافة القطاعات.

واستراتيجيات  خطط  وفق  وتحققها  أهدافك  لتخدم  المعلومات  تكنولوجيا  نوظف  سورس  هاي  في 
مدروسة ومتميزة لنسهل عملية التحول الرقمي لمشروعك وتخطيط موارده لتتماشى مع تقدم العالم 

رقميا وتطور التكنولوجيا وصوال إلى تحقيق أهدافك المرجوة لنكللها بالنجاح.

Technology has not entered anything but its best, as it is able to give your project many 
advantages, such as achieving benefit, business development, and establishing its 
presence and highlighting it in the world of establishments.

Therefore, we have provided our partners with these smart solutions with high 
efficiency to develop their facilities and make success in all sectors.



 ERP تنصيب أنظمة
Systems ERP  
installation

إدارة وتشغيل 
Oracle أنظمة
Operation & 

management to 
the Oracle 

إدارة وتشغيل 
SAP أنظمة

Operation & 
management to 
the SAP system

إدارة وتشغيل 
Odoo أنظمة
Operation & 

management to 
the Odoo system

إدارة وتشغيل 
Dynamics أنظمة

Operation & 
management to 
the Dynamics 

system



البرمجــــيات
والتطبيقات

مواكبة التطورات جزء من استراتيجية كل منظومة لتستمر في تحقيق النجاحات.

في هاي سورس نقوم بتطوير وتطبيق حلول رقمية ذكية ومتطورة وبرمجتها ليتماشى مشروعك مع 
تقدم العالم وتطور التكنولوجيا والتقنيات

Keeping abreast of developments is part of the strategy of each organization to continue 
achieving success.

At High Source, we develop and implement smart and advanced digital solutions and 
program them to keep your project in line with the progress of the world and the 
development of technology and technologies.



UX/UI تصاميم
UX/UI designs

SSL شهادة األمان
Safety certificate 

SSL

استضافة 
السيرفرات 

والخوادم الخاصة
Hosting services 

& private 
services

استضافة المواقع 
والبريد اإللكتروني
Hosting sites & 

Emails



شــركاء النجاح
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شـــــــــكـًرا لكم
Thank You

+966 53 269 9982

info@high-s.com
www.highsource.sa

+966 55 712 7726
+966 53 269 9978
+966 53 311 1740

@Highsourcesa


