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تأسست شركة حرف منذ 25 عاما، وتطورت على مدى هذه األعوام
مــع التطــور فــي عالــم تقنيــات الحاســوب، مواكبــة ألحــدث المســتجدات 
فــي مجــال البرمجيــات واإلنترنــت والحلــول واألنظمــة، لتصبــح مــن أكبــر 
شركات الشرق األوسط في هذا المجال. وتطوير أنشطة حرف لتشمل 
مجــاالت: أنظمــة التعليــم اإللكترونــي، وتطويــر المقــررات التعليميــة 
ــاج  ــات، وإنت ــدة لغ ــة بع ــة العربي ــى اللغ ــن وإل ــة م ــة، والترجم والتدريبي
البرمجيــات والتطبيقــات العربيــة واإلســالمية، ومواقــع اإلنترنــت، والنشــر 

اإللكتروني للمكتبات الورقية.

حول حرف
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حــول حـرف
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رسالة الشركة

لخدمــة  المعلوماتيــة  التقنيــة  تطويــع 
ــن  ــم م ــاء العال المســتخدم فــي كل أنح
أهميــة  ذات  منتجــات ومشــاريع  خــالل 

علمية وعملية.

رسالة الشركة
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أهداف الشركة

أهداف الشركة



والمعلومــات  اإلنســانية  والمعــارف  الثقافــة  نشــر 
الموثقــة والمعتمــدة التــي تلبــي حاجــات عمالئهــا علــى 

اختالف أنواعهم.

تكويــن وحــدة ثقافيــة ومعلوماتيــة إســالمية تســاهم 
فــي نشــر الوعــي اإليجابــي المنشــود لــدى الشــعوب 
ــات  ــى أن تكــون منتج ــرص عل ــن خــالل الح اإلســالمية، م

الشركة في األسواق العالمية وبلغات متعددة.

الســعي إلــى تحقيــق أعلــى مقاييــس الجــودة والكفــاءة 
والسرعة في اإلنتاج.

إتاحــة المصــادر اإلســالمية إلكترونيــا مــن خــالل البرامــج 
وشــبكة اإلنترنــت، وبصــورة حديثــة تناســب طبيعــة العصــر 
العالميــة  والتكنولوجيــة  العلميــة  الثــورات  وتواكــب 

المتسارعة يومًا بعد يوم.

ضمــان عــدم مخالفــة مــا ننشــره للثوابــت اإلســالمية، مــن 
ــى  ــب أعل ــن جان ــالل عرضهــا ومراجعتهــا وتوثيقهــا م خ

الهيئات الدينية والفقهية.
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اإللكترونــي  التعلــم  مشــروع 
بــن  محمــد  اإلمــام  لجامعــة 

سعود اإلسالمية.

مقــررات  وتطويــر  تصميــم 
لصالــح جامعــة اإلمــام محمــد 

بن سعود اإلسالمية.

مشــروع تطويــر دورات تدريبيــة 
لصالح البنك العربي السعودي.

مشــروع ترجمــة موقــع وزارة 
الحج السعودية لعدة لغات.

أهم اإلنجازات
مشروعات
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أهم اإلنجازات



مــن  العديــد  إلــى  باإلضافــة 
المشــروعات الســابقة لمختلــف 

الهيئات والمؤسسات.
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أهم اإلنجازات

أهم اإلنجازات
أنظمة التعليم اإللكتروني  

  
نظام شامل إلدارة العملية 

التعليمية LMS (اإلصدار الثامن). 

تدارس
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نظام مؤمن لبناء وإدارة وتقديم 

االختبارات اإللكترونية عبر اإلنترنت 
واإلنترانت.   

سين
Sein
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ــل نظــم الفصــول  ــة مث ــة العالمي ــع أشــهر األنظم التكامــل م
اإلفتراضيــة، القبــول والتســجيل، األرشــفة اإللكترونيــة، ونظــم 

المكتبات الرقمية.
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نظام إدارة محتوى التعلم 

وتطوير ونشر محتوى المقررات 
اإللكترونية.

خبير

  نظام التنسيق المركزي
نظام التنسيق والقبول اإللكتروني لطالب الجامعات 

(تستخدمه أكثر من جامعة سعودية).

Khabeer



أهم اإلنجازات
برامج وموسوعات إسالمية

موســوعة القــرآن الكريــم. موســوعة الحديــث الشــريف. موســوعة جامــع 
الفقــه اإلســالمي. موســوعة جامــع الســنة النبويــة. المعاجــم العربيــة. 

باإلضافة إلى العديد من البرامج الدينية والتاريخية والثقافية األخرى.

موسوعة القرآن 
الكريم

موسوعة الحديث 
الشريف

موسوعة جامع
 الفقه اإلسالمي

موسوعة جامع 
السنة النبوية

 المعاجم العربية
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أهم اإلنجازات
مواقع وبوابات على شبكة اإلنترنت

باإلضافة إلى العديد من البوابات 
والمواقع األخرى

بوابة اإلسالم لوزارة الشئون اإلسالمية 
واألوقاف بالمملكة السعودية.

بوابة مجمع الملك فهد بالمملكة 
السعودية (إنشاء وتطوير وترجمة).

بوابة الهيئة العامة لإلفتاء بالمملكة 
السعودية (إنشاء وتطوير وترجمة).



04
أهم اإلنجازات

أهم اإلنجازات
برامج الوسائط المتعددة

المصــري  الصنــدوق  لصالــح  األميــة  محــو  برنامــج 
لتكنولوجيا المعلومات و االتصاالت.

20 برنامجــا لألطفــال بلغــات متعــددة: 12 ســاعة مــن 
الرســوم المتحركــة، وأكثــر مــن 75 نشــيدا لألطفــال، 

وأكثر من 50 لعبة حاسوب لألطفال.



أهم اإلنجازات
تطبيقات ألجهزة آبل آي فون وآندرويد

األربعون النووية.
البيان فيما اتفق عليه الشيخان بأكثر من لغة.

سلسلة تعلم اإلسالم لألطفال (األخالق).
سلسلة حكايات لألطفال.



أهم اإلنجازات
إعداد محتوى إسالمي (عربي وإنجليزي) 
في رسائل SMS و MMS و WAB لصالح 

أكبر شركات االتصاالت. 
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أهم اإلنجازات
برامج حرف الخاصة (أنظمة وحلول)

نظام ناشر حرف.01

محرك البحث (الُبراق).03

المحلل الصرفي.04
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حرف سات :نظام إلعداد
وإدارة وتطوير مواد

للقنوات الفضائية.
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المصنف اآللي للنصوص
اإلسالمية.

المصنف اآللي للنصوص
العربية.

الملخص اآللي.

نظام مساعد المترجم.02
Eأ

ö
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شهادات وجوائز 



ــة،  ــة والدولي ــز والشــهادات العربي ــن الجوائ ــر م ــى الكثي ــت الشــركة عل حصل
وذلــك عــن برامجهــا لســطح المكتــب أو عــن مواقعهــا علــى اإلنترنــت والتــي 
القياســية  المواصفــات  مــع  والمتفقــة  العاليــة  منتجاتهــا  جــودة  تؤكــد 

لتكنولوجيا المعلومات العربية.

شهادات وجوائز حصلت عليها الشركة
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شهادة األيزو 9001

CMMI شهادة
المستوى الثالث
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شهادة األيزو 9001

CMMI شهادة
المستوى الثالث



أهم جوائز البرامج

موســى  لقصتــي  أطفــال  برنامــج  أفضــل  جائــزة 
وعيسى من مجلة PC MAGAZINE لعام 2001م.

جائــزة أفضــل  برنامــج أطفــال لبرنامــج رشــيد فــي 
عالم القرآن من مجلة PC MAGAZINE لعام 2000م.

جائــزة أفضــل برنامــج عربــي لسلســلة قصــص األنبيــاء  
خــالل  األوســط، وذلــك  الشــرق  وينــدوز  مــن مجلــة 

معرض جيتكس دبي 2000م.

جائزة أفضل برنامج ثقافي إسالمي عام 2000 لبرنامج 
ــة PC Magazine ، خــالل  المتحــف اإلســالمي مــن مجل

معرض جيتكس دبي 2000م.
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شهادات وجوائز 



جائــزة أفضــل برنامــج عربــي دينــي ثقافــي لبرنامــج 
جامع الفقه اإلسالمي في معرض جيتكس دبي 1999م 

المقدمة من مجموعة الدباغ لتقنية المعلومات.

جائــزة أفضــل برنامــج إســالمي لبرنامــج جامــع الفقــه 
اإلسالمي في معرض كومدكس القاهرة عام 1999 – 
مجلــة PC – مجلتــي الشــرق األوســط وإنترنــت العالــم 

العربي.

جائــزة أفضــل برنامــج للقــرآن الكريــم لبرنامــج القــرآن 
الكريم في عام 1998 – مجلة ويندوز، وفي عام 1996 – 
مجلة PC – الشــرق األوســط، وفي عام 1995 – مجلة 

بايت – الشرق األوسط.

جائــزة خيــار المحرريــن إذ منحــت جائــزة خيــار المحرريــن 
ــرف  ــه شــركة ح ــذي أصدرت ــم ال ــرآن الكري ــج الق لبرنام
لتقنية المعلومات (جيتكس دبي 96) – مجلة PC – الشرق 

األوسط.
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لبرنامــج  الشــريف  للحديــث  برنامــج  أفضــل  جائــزة 
أصدرتــه شــركة  الــذي  الشــريف  الحديــث  موســوعة 

حرف لتقنية المعلومات، عام 1998 – مجلة ويندوز.
09

جائــزة خيــار المحرريــن  لبرنامــج موســوعة الحديــث 
لتقنيــة  حــرف  شــركة  أصدرتــه  الــذي  الشــريف 
المعلومــات (جيتكــس دبــي 96) – مجلــة PC – الشــرق 

األوسط.
10



جوائــز مواقــع حــرف 
على اإلنترنت

حصــل موقــع حــرف لألطفــال www.harfkids.com علــى 
جائــزة ســمو الشــيخ ســالم علــي الصبــاح المعلوماتيــة 
لعــام 2009 كأفضــل موقــع تعليمي على مســتوى الوطن 

العربي.

أفضل موقع تعليمي

05
شهادات وجوائز 

موقــع  حصــل   2000 دبــي  جيتكــس  معــرض  خــالل 
www.al-islam.com الــذي ترعــاه شــركة حــرف علــى جائــزة 
أفضل موقع على إنترنت من مجلة ويندوز الشرق األوسط.

أفضل موقع على إنترنت



 www.al-islam.com اإلســالمي  الموقــع  اختيــار  تــم 
كأفضــل موقــع عربــي إســالمي علــى اإلنترنــت (1999) – 

مجلة إنترنت العالم العربي. 
 

أفضل موقع عربي إسالمي

خيار القراء
حــاز الموقع اإلســالمي www.al-islam.com على جائزة خيار 
القــراء كأفضــل موقــع عربــي إســالمي علــى اإلنترنــت عــام 
 – PC 1997 – مجلــة عالــم اإلنترنــت  – الطبعــة العربية، ومجلة

الشرق األوسط.



أنشطة الشركة 
وإمكانياتها

06

ــة  ــج حاســوب وموســوعات إلكتروني ــر برام تطوي
على أسطوانات. 01

تطوير  تطبيقات إسالمية لألجهزة الكفية والجوال. 02

تطويــر أنظمــة تعليميــة وتدريبيــة إلكترونيــة للجامعــات 
والمعاهد والمؤسسات والشركات. 04

طــالب  وقبــول  لتنســيق  إلكترونيــة  أنظمــة  تطويــر 
الجامعات من خالل اإلنترنت. 05

لشــركات  ودينــي  ثقافــي  محتــوى  وتصميــم  إعــداد 
 SMS- MMS-  :شــبكات الجوال لتســتخدمها في رســائل

.WAP
03

أنشطة الشركة 
وإمكانياتها



ــم  ــة ومقــررات للتعلي ــداد مناهــج تدريبي ــز وإع تجهي
اإللكتروني.

06

تجهيــز وإعــداد المحتــوى العربــي الورقــي للنشــر 
اإللكتروني بخدمات البحث المتنوع والفهرسة. 07

ترجمــة النصــوص العربيــة ألكثــر مــن لغــة: أوربيــة 
وآسيوية وإفريقية (أكثر من 11 لغة). 08

اآلليــة  والحلــول  التقنيــة  االستشــارات  تقديــم 
للمنظمات والمؤسسات. 09

تصميم وتطوير المواقع اإلسالمية. 10

استضافة المواقع اإلسالمية ورعايتها. 11



أهم شركاء النجاح

- وزارة الشؤون اإلسالمية 
  والدعوة واإلرشاد. 

- الرئاسة العامة للبحوث العلمية
 واإلفتاء.

- جامعة اإلمام محمد بن سعود
 اإلسالمية.

- جامعة أم القرى.
- الشركة السعودية للكهرباء.

- الرئاسة العامة لهيئة االمر بالمعروف
 والنهي عن المنكر بالمملكة العربية السعودية.

- وزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية.
- وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية الكويتية.

- وزارة الشؤون اإلسالمية باإلمارات. 
- وزارة العدل بالمملكة العربية السعودية. 
- وزارة الزراعة بالمملكة العربية السعودية.

- وزارة الخدمة المدنية بالمملكة العربية السعودية.
- مجلس الشوري السعودي. 
- الحرس الوطني السعودي. 

- وزارة الشؤون الدينية الماليزية.
- وزارة االتصاالت المصرية.

.(UN) األمم المتحدة -

مؤسسات ووزارات
حكومية

07
شركاء النجاح



- جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية. 
- جامعة الملك سعود.

- جامعة أم القرى.

مؤسسات وهيئات تعليمية

شركة GN4ME وسيطا بين شركات المحمول التالية:
- شركة موبايلي بالسعودية. 

- شركة زين بالسعودية. 
- االتصاالت اإلماراتية.

- اتصاالت مصر – شبكة المحمول. 
- عراقنا – بالعراق.

شركات قطاع خاص

- مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف. 

- الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض. 
- البنك اإلسالمي للتنمية. 

- بيت التمويل الكويتي. 
- مؤسسة الراجحي الخيرية  المملكة العربية السعودية. 

- مؤسسة الدعوة الخيرية. 

- مؤسسة األمير سلطان الخيرية بالمملكة العربية السعودية. 

- مؤسســة العنود الخيرية بالمملكة الســعودية. المكتب الخيري لصاحب 

- السمو الملكي األمير سعود بن فهد بن عبد العزيز.

هيئات إسالمية حكومية وأهلية
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قسم التطوير 
واالنترنت واالستشارات

قسم أنظمة التعليم 
اإللكتروني

قسم النشر 
اإللكتروني

قسم تطوير المناهج 
والمقررات

أقسام
الشركة

Eأ

قسم الترجمة 



www.harf.com info@harf.com

HarfTechnology/@ HarfTechnology

HarfInformationTechnology

+

+
+

+





جميع الحقوق محفوظة لشركة حرف لتقنية المعلومات 


