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2030 2020

بروز نماذج أعمال عرصية تقلل االعتماد

عىل الورق والتعامل اليدوي المبارش

أهمية دقة البيانات وموثوقيتها، وتحميل المنشآت 

مسؤولية صحة بياناتها، والكلفة العالية للخطأ 

الهوية الرقمية أساس � التعامالت احلكومية واخلاصة لكل 

العمليات

ً واثق.. كن مطمئنا

امنح الثقة ألعمالك. كن مطمئناً أن بيانات عمالئك صحيحة ودقيقة، وأنك لست ضحية تزوير متقن، أو خطأ � نقل البيانات.

يمكنك قراءة الرشيحة الذكية اآلمنة، والمدمجة � بطاقة الهوية الوطنية، واحلصول عىل نسخة إلكرتونية من بيانات الهوية، والبيانات 
الشخصية األخرى، دقيقة جدا كما كتبت عىل البطاقة وكما هي مدخلة � بيانات اجلهات الرسمية.

المتوافرة لديك صحيحة تماماً، وبتوفري كبري  البيانات  إلكرتونياً، مما يجعل  بالعميل  النماذج اخلاصة  � منظومة (واثق)، يمكنك ملء 
للجهد و الوقت.

عدم  بتقنية  خفية  ذكية  رشيحة  أو  ظاهرة،  ذكية  برشيحة  المزودة  تلك  سواء  الوطنية،  الهوية  بطاقات  جميع  تدعم  (واثق)،  منظومة 
Contact-less التالمس

عقد كامل عنوانه التحول الرقمي



 حلول متكاملة وأدوات برمجية تشمل كافة االحتياجات االلزمة 

بشكل  الوطنية  للهوية  الذكية  الرشيحة  من  البيانات  لقراءة 

سهل وميرس.

نقدم خرباتنا االستشارية � تطوير وتكامل األنظمة مع البطاقة 

الذكية للهوية الوطنية، وبناء منظومة موثوقة لمطابقة السمات 

احليوية والبيانات، مكتبًيا ويف الميدان.

أمنية
حيث اليمكن تزوير المعلومات الموجودة بداخل الرشيحة الذكية، أو العبث بها، 

كما أن الصورة الشخصية موجودة داخل البطاقة أيضاً وال يمكن تعديلها.

عملية
حيث تسهل تعبئة النماذج عىل العميل، وتوفر إعادة إدخالها من قبل الموظف. 
كما يمكن توفري حلول أعمال ال تتطلب وجود موظف، مثل اخلدمات المقدمة عرب 

منصات اخلدمة الذاتية وغريها.

دقيقة
فعرب قراءة البيانات آلياً من الرشيحة الذكية ستتوفر كافة المعلومات اخلاصة 
دون  صحيح  بشكل  وغريها  ميالده  وتاريخ  واسمه  هويته  رقم  مثل  بالعميل 

عامل اخلطأ البرشي.

خدمية
سهلة  بآلية  اخلدمات  له  وتقدم  العميل  وقت  يستثمر  وميرس  سهل  كأسلوب 

ومتقنة، تحوز عىل رضاه وإعجابه.

منظومة واثق



نموذج من البيانات اليت يمكن قراءتها من خالل واثق

االسم باللغة العربية واالنجلزيية - الصورة الشخصية - احلالة االجتماعية - تاريخ الميالد - تاريخ انتهاء الهوية - رقم الهوية الوطنية بيانات دقيقة متوفرة بصيغة رقمية لقراءة لـحظية مبارشة



حكاية
هوية

� القرن التاسع عرش، بدأ استخدام البطاقات المصنوعة من الكرتون، لتسجيل الهوية اخلاصة بالناس.  واليوم، أصبحت بطاقة الهوية أساساً 
� جميع التعامالت احلكومية واخلدمية والمالية والتجارية. 

التطورات  ومع  احلني  ذلك  ومنذ  الذكية.  الرشيحة  تحوي  واليت  والسعوديات  للسعوديني  الوطنية  الهوية  بإصدار  البدء  تم   ،2008 من  بدءاً 
المستمرة لبطاقات الهوية، تعمقت التقنية الذكية � بطاقات الهوية، وأصبح اليوم متاًحا قراءة البيانات للحصول عىل دقة عالية � مدخالت 

البيانات جلميع اجلهات احلكومية واخلاصة. 

تحوي الرشيحة مجموعة متنوعة من المعلومات ذات األهمية العالية، واليت تتيح للمنشآت قراءة بيانات هوية عمالئها بشكل صحيح ودقيق 
وخال من األخطاء، وبموثوقية عالية.

تعرف عىل منظومة (واثق) لقراءة بيانات الهوية الوطنية، واستثمر � دقة بياناتك وموثوقية معلوماتك. 

تاريخ  اإلصدار،  تاريخ  النسخة،  الهوية،  رقم  البطاقة:  معلومات 
 . . . االنتهاء، مكان اإلصدار، رقم احلفيظة، مكانها، وتاريخها

الربيد  الطوارئ،  عند  االتصال  الهاتف،  رقم  المزنل،  عنوان  العنوان: 
اإللكرتوين

معلومات رخصة القيادة: جميع الرخص، بتاريخها ونوعها والقيود 
 . . . المتعلقة بها، وفصيلة الدم

المعلومات الشخصية: االسم الكامل باللغتني، تاريخ ومكان الميالد، 
اجلنس، الصورة الشخصية، بصمة االصبع

معلومات العائلة: احلالة االجتماعية، عدد أفراد األرسة، أسماؤهم، 
. . نوع العالقة، وأرقام سجالتهم المدنية

مكان  ونوعه،  انتهاءه، حالته  تاريخه،  رقمه،  السفر:  معلومات جواز 
. . . اإلصدار، وويل األمر

بيانات دقيقة متوفرة بصيغة رقمية لقراءة لـحظية مبارشة


