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Al-Murjan Holding Group
Al Murjan Holding Group of companies is one of the leading family businesses in
the Kingdom of Saudi Arabia, owned by members of the Bin Mahfouz family. The
company was founded in 1994 by the late Sheikh Khalid bin Salim bin Mahfouz,
and today it is run by Sheikh Abdulrahman & Sheikh Sultan Bin Khalid Bin Mahfouz.
Al Murjan has since, expanded rapidly to become one of the largest business
groups in Saudi Arabia, by participating in appropriate investment and commercial
environments, taking advantage of international business opportunities,
which linked the group to vital projects that directly contributed to economic
development. Currently, Al Murjan Holding Group operates large investments in
the areas of economy, industry, real estate, health care, operation, maintenance
services and air transportation.

مﺠمﻮﻋة اﳌﺮﺟان اﻟﻘابﻀة
 وتعود ملك ّية،تُ عتبر مجموعة املرجان القابضة من الشركات العائلية الرائدة في اململكة العربية السعودية
م على يد املغفور له بﺈذن اﷲ تعالى الشيﺦ1994 تأسست في عام
 وقد.املجموعة ألفراد عائلة بن محفوظ
ّ
. ويعمل على إدارتها اليوم الشيﺦ عبدالرحمن والشيﺦ سلطان بن خالد بن محفوظ،خالد بن سالم بن محفوظ
،توسعت املجموعة بشكل سريع لتصبح إحدى أكبر مجموعات األعمال في اململكة العربية السعودية
وقد
ّ
 واالستفادة من الفرص االسثتمارية والتجارية،وذلك من خالل املشاركة في املناخ االسثتماري والتجاري املالئم
 وربطها بالنمو املتسارع للمشاريع الحيو ّية التي تساهم بشكل مباشر في التنمية،والصناعية املتاحة حول العالم
.اإلقتصادية
 ومنها االقتصاد والصناعة والعقارات والرعاية،وحاليًا أصبحت املجوعة تدير استثمارات ضخمة في مجاالت عدة
.الصحية والتشغيل وخدمات الصيانة والنقل الجوي
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Our Story
Oasis is a local health information system built in the mid-1990s that specializes in
the operation and management of hospitals. Oasis is one of the largest and most
comprehensive systems for healthcare management in the Middle East, offering a
wide range of Clinical and Non-Clinical subsystems, that can also run in a modular
basis to suit the requirement of varying sizes of hospitals.
In 24 years, it has become one of the best and most powerful operating systems in
the local and Gulf markets. It has the largest market share in the operation of large
and medium sized hospitals. The market share reaches 26%, covering more than
seventy hospitals in various cities of the Kingdom, in addition to the Sultanate of
Oman. Furthermore, the company had a presence in both Libya and Yemen, but
was opted out of those markets due to the disasters of war.

ﻗﺼتنا
 وهو متخصﺺ، وقد تم انشاؤﻩ في منتصﻒ التسعينات،''أوايسيس'' هو نظام محلي إلدارة املعلومات الصحية
 ويعتبر أحد أكبر أنظمة إدارة الرعاية الصحية وأكثرها شمو ًال في الشرق،في تشغيل وإدارة املستشفيات
ً  ويمكن أن يعمل، سواء السريرية أو غير السريرية، حيﺚ يوفًّ ر سلسلة طويلة من األنظمة الفرعية،،األوسط
أيضا
.على شكل وحدات ليناسب متطلبات املستشفيات بمختلﻒ أحجامها
 لديه أكبر حصة، عامًا اصبح أحد أفضل أنظمة التشغيل وأكثرها فعالية في السوق املحلي والخليجي24 وخالل
 مستشفى70  مغطيًا بذلك أكثر من،%26  أي ما نسبته،سوقية في تشغيل املستشفيات الكبيرة واملتوسطة
 عالة على فﺈن الشركة كان لها حضور في كل من. باإلضافة إلى سلطنة عمان،في مدن مختلفة من اململكة
. لكنها خرجت من تلك املناطق بسبب الصراعات السياسية والحروب،ليبيا واليمن
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Our Vision
To become the preferred integrated IT Solutions Provider for Healthcare in the region.

Our Mission
We strive to fulfill our clients’ needs by providing best in class IT solutions and innovations.

Our Values
1. Innovation

2. Sustainability

3. Integrity

4. Adaptability

5. Security.

رؤيتنا
.أن نصبح مزود حلول تكنولوجيا املعلومات املتكامل واملفضل في مجال الرعاية الصحية باملنطقة

مﻬمتنا
.نسعى جاهدين لتلبية احتياجات عمالئنا من خالل توفير أفضل الحلول واالبتكارات في مجال تكنولوجيا املعلومات

ﻗيمنا
. األمان.5
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 التك ّيﻒ.4

 النزاهة.3

 االستدامة.2

 االبتكار.1

Our Clients
ﻋمﻼؤﻧا
Military
املستشفيات العسكرية

Public
املستشفيات الحكومية

7 Hospitals
 7مستشفيات

41 Hospitals
 41مستشفى

7 Hospitals
 7مستشفيات

Public
املستشفيات الحكومية
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Our Products

Oasis Plus
We are continuously working on improving our products and services to adopt
the latest in cutting edge technologies to meet rapidly changing requirements,
prompting us to introduce Oasis Plus, a product that enhances user experience,
accessibility and functionality along with introducing multi-organizational support.
Components
•OASIS Security
•Patient Master Index
•Outpatient Scheduling
•Inpatient Management
•Accident & Emergency
•Electronic Medical Record

•Transcription
•Laboratory Information System
•Pharmacy Information System
•Blood Bank
•Lab Quality Control
•Dietary Management

•Nursing Management
•Operating Theatre
•Renal Dialysis
•Delivery Room
•Physiotherapy
•Endoscopy
منتجاتنا

أوايسيس بلس
كشركة تعمل باستمرار على تطوير منتجاتها وخدماتها من خالل تبني أحدث التقنيات الرائدة التي تلبي
 وإمكانية الوصول، وهو منتج يعزز تجربة املستخدم،'' قمنا بطرح ''أوايسيس بلس،املتطلبات السريعة واملتغ ّيرة
. وذلك بالتزامن مع دعم تعدد املستشفيات،والتشغيل
مكونات النظام
ّ
إدارة التمريض
غرف العمليات
غسيل الكلى
غرف الوالدة
العالج الطبيعي

•
•
•
•
•
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أنظمة معلومات املختبرات
أنظمة معلومات الصيدليات
بنك الدم
إدارة جودة املختبرات
إدارة الحمية

•
•
•
•
•

''''أوايسيس أمان
أنظمة تسجيل املرضى
جدولة مرضى العيادات الخارجية
إدارة مرضى العيادات الداخلية
الحوادث والطوارئ
السجل الطبي اإللكتروني

•
•
•
•
•
•

Oasis Mini
The aim of this product is to reach small medical entities like polyclinics and single
practices/clinics, as well as targeting MOH medical centers (Primary Healthcare
Centers)
Components

• Cloud-Based Service
• Managed Services
• Shared Medical Records

أوايسيس ميني
،املجمعة والعيادات الفردية
 مثل العيادات،الهدف من هذا املنتج هو الوصول إلى املنشآت الطبية الصغيرة
ّ
.وأيضًا املراكز الطبية الرئيسة التابعة لوزارة الصحة
:مكونات النظام
ّ
• الخدمات السحابية
• خدمات مدارة مركزيا
• مشاركة امللفات الطبية
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Tele Oasis
Tele-OASIS, is a new safe and secure offering that uses modern technologies to
overcome geographical barriers, and increases access to health care services.
It provides a cloud platform that allows physicians and patients to communicate in
real time, through virtual sessions using video conferencing. Patients with chronic
diseases can be monitored in their homes with mobile medical devices that collect
data about vital signs, as blood sugar levels, blood pressure or other. Remote
caregivers can review and analyse the data instantly.
Components
•Cloud Booking Platform
•Tele-Consultation
•Tele-Monitoring

تيلي أوايسيس
 وزيادة الوصول إلى خدمات الرعاية، هذا املنتج يستخدم التقنيات الحديثة للتغلب على الحواجز الجغرافية
.الصحية عن بعد
 من خالل جلسات افتراضية باستخدام، يوفر نظامًا سحابيًا يتيح لألطباء واملرضى التواصل في الوقت الفعلي
 يمكن من خالله متابعة مرضى األمراض املزمنة في منازلهم بواسطة أجهزة طبية متنقلة.مؤتمرات الفيديو
 يمكن ملقدمي.تقوم بجمع بيانات حول العالمات الحيوية مثل مستويات السكر في الدم أو ضغط الدم أو غيرها
.الرعاية عن بعد مراجعة وتحليل البيانات على الفور
مكونات النظام
ّ
• منصة الحجوزات السحابية
• اإلستشارة عن بعد
• متابعة حاالت املرضى عن بعد
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Oasis Academy
We are seeking to build a training academy that supports our member hospitals
to help them use the system smoothly with increased efficiency, through
providing free and paid training courses. The academy would also support the
company's employees through continuous training courses that will help increase
their understanding of the system and the business process in the health sector,
enabling a team of trained consultants.
Features:

• Increase the efficiency of using the system in hospitals
• To understand the business process at the health sector
• Support the company’s employees

أكاديمية أوايسيس
 وذلك عن،نسعى لبناء أكاديمية لتدريب منسوبي املستشفيات على استخدام األنظمة بكل سالسة وكفاءة
 كما أنها ستعمل أيضًا على دعم املوظفين،طريق الدورات التدريبية املجانية واملدفوعة التي ستقدمها للعمالء
التابعين للشركة عبر التدريب املستمر والتي من شأنها مساعدتهم على فهم واستيعاب نظام العمل بالقطاع
. والوصول إلى فريق استشاريين بأعلى مستويات التدريب،الصحي
:مزايا
• زيادة فعالية استخدام النظام في املستشفيات
• فهم طرق العمل في القطاع
• دعم موظفي الشركة
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Oasis Consultation
We are seeking to integrate with many international companies to align ourselves
with the latest technologies in “Health management information system” from all
over the world, giving us leverage to provide consultation in this field.

استشارات أوايسيس
نسعى لتحقيق التكامل والتعاون مع العديد من الشركات العاملية ملواكبة أحدث التقنيات عامليًا في نظم
ّ
.سيمكننا من تقديم االستشارات في هذا املجال
 األمر الذي،املعلومات اإلدارية الصحية
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Our Partnerships
Our strategy relies on the constant development of our Oasis systems, to
accommodate the fast pacing changes in the technological and medical sectors,
taking into consideration the new requirements from customers. That is why we
always ensure that we build special strategic partnerships, which help us improve
the quality and development of the services provided.

• Oracle
• Nuance - Emerging Technologies
• Wolters Kluwer

ﺷﺮكاؤﻧا
تعتمد استراتيجيتنا على التطوير املستمر لنظام أوايسيس ملواكبة التغييرات السريعة في املجالين التقني
 ولذلك نحرص دائما على انشاء شراكات استراتيجية، آخذين في االعتبار االحتياجات الجديدة للعمالء،والطبي
.مميزة مما يساعد على تحسين جودة الخدمة املقدمة وتطويرها
• اوراكل
( • نيوانس – ) للتكنولوجيا املستجدة
• والترز كالور
• هواوي
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Our CSR
We believe that we have a great opportunity to significantly impact our communities,
by continuing to operate our system “Oasis”, as one of the social responsibility
projects initiated by the company in line with its new strategy this year.

مسﺆوﻟيتنا اﻻﺟتماﻋية
تماشيًا مع استراتيجيتنا الجديدة ،فﺈننا نؤمن أن لدينا فرصة كبيرة للتأﺛير بطريقة إيجابية في مجتمعاتنا من خالل
االستمرار في تشغيل ''أوايسيس'' كواحد من مشاريع املسؤولية االجتماعية التي بادرت بها الشركة ،لذلك أخذنا
على عاتقنا أن نساهم بشكل مؤﺛر وفعال في نمو وتطوير املجتمع.
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Our Management Team
Thamer Shaker

Managing Director
A management professional, organization development and business expert with
more than 24 years of experience, and one of the top performing MDs, leading
strategic plans in change management and talent identification.
He worked in several fields including initiating, planning and leading to build and
implement a significant organization growth plan, followed by an accurate execution.
He holds a Bachelor degree in Computer Science and a Masters Degree in Business Situational Leadership from Nova Southeastern University, United States.

ﻓﺮيﻖ إدارتنا
ﺛامر شاكر

اﻟﻌﻀﻮ اﳌنتﺪب واﻟﺮﺋيس اﻟتنﻔيﺬي
 وأحد كبار املديرين، عامًا24 خبير في اإلدارة والتطوير املؤسسي وفي مجال األعمال يتمتع بخبرة تزيد عن
. حيﺚ يقود خططًا استراتيجية في إدارة التغيير وتحديد املواهب،أداء
ً التنفيذيين

.عمل في العديد من املجاالت بما في ذلك التخطيط والريادة لبناء وتنفيذ خطط النمو للمؤسسات
حاصل على درجة البكالوريوس في علوم الكمبيوتر ودرجة املاجستير في إدارة األعمال من جامعة نوفا ساوث
.إيسترن بالواليات املتحدة
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The Oasis Team
We are proud to have a team with a massive amount of experience, uniquely
combined, with professionalism in both the areas of technical and management
fields for hospital information systems.

ﻓﺮيﻖ أوايسيس
تكامل فريد من االحترافية في املجالين اإلداري وتقنية وإدارة أنظمة
نفتخر أننا نمتلك فريقًا ذا خبرة طويلة مع
ٍ
.املعلومات للمستشفيات
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