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عن الوسائط

وســائط المستقبــل هي أحــد رواد مقــدمي خدمات تقــنية المعلومات في 

هـ .   1419المملكة العربية السعودية تأسست عام 

تقـدم وســائط المستقبــل خدمات التطبيقــات والحــلول المتكاملة والتي 

تلبـــــي احـــــتياجات عمالئها من خالل توفير تطبيقـــــات بتقـــــنيات حــــــديثة 

وبـتكاليف منافسـة مع اإللتزام بـاإلطار الزمني لتســليم المشــاريع بشــكل 

دقيق وتمكين المستخدمين من التعامل مع التطبيقات وذلك عن طريق 

تقـــديم التدريب المالئم على تلك األنظمة. واليوم تحــــوز أنظمتنا على رضا 

قطاع كبير في المملكة العربية السعودية وتعتمد عليها أنشـطة حـيوية 

ضخمة في المملكة ومنها وزارة الدفاع والطيران والمفتشية العامة ووزارة 

الصحـة والشـركة السـعودية للصناعات األساسـية (سابـك ) . ومؤخرا قـامت 

وســـائط المستقبـــل بتوســـيع نطاق العمل ليشـــمل تقـــديم أفضل ماتم 

 LAN,WANتجربـته من حـلول متكاملة للشبــكات المحــلية والمتبــاعدة 

من خالل أفضل الشركات العالمية في هذا المجال .
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خدمات وسائط المستقبل في مجال هندسة الشبكات:

اسمحــوا لوســـائط المستقبـــل بتقـــديم خدماتها المتميزة في مجال الشبـــكات لكم ، إن خدماتنا ال 

تقتصر على بناء الشبكة وتركيب بـرامجها والتأكد من أنها تعمل فقـط بـل تتعداه إلى بـذل الوقـت 

معكم الطالعكم على كيفية البــدء باســتخدام الشبــكة أو اقــتراح التدريب المناســب إذا اســتدعى 

األمر.  نحـن في وسـائط المستقبـل يمكننا أن نصمم ونركب شبـكة جديدة كلياً ، أو أن نطور ونبـني 

على األجهزة الموجودة في منشـأتكم . سـوف نناقــش معكم كل الخيارات ونســاعدكم في االختيار 

األنسب لكم.

خدمات وسائط المستقبل

خدمات وسائط المستقبل للصيانة والتشغيل في مجال تقنية المعلومات:

إن خدمة الصيانة والتشغيل التي نقدمها هي خدمة توفر الكثير من األعباء المالية المتعلقة بإدارة 

تقــنية المعلومات لدى منشــأتكم وذلك بــأن ندير قســـم تقـــنية المعلومات لديكم ، مما يتيح لكم 

التركيز بشكل اكبر في مجال األعمال المتعلقة بنشاط منشاتكم .

إن من الممكن ألخصائينا توحيد عدد كبير من خدمات تقنية المعلومات تحـت مظلة حـل واحـد تتم 

إدارتها مركزياً ، األمر الذي يتيح لكم التوجه بـــإدارة تقـــنية المعلومات لديكم إلى الحـــجم المناســــب 

متى ما دعت الحـاجة بـكل يسـر وسـهولة . كما يمكن لوســائط المستقبــل مســاعدتكم في تنفيذ 

المشاريع القصيرة أو الطويلة األجل وذلك بتزويدكم بالطاقم الفني الالزم .
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خدمات وسائط المستقبل

خدمات وسائط المستقبل للتطبيقات:

إن فريق تطوير التطبيقــات و البــرامج لدى وســائط المستقبـــل يقـــدم عدة حـــلول 

لمنشــــــأتكم وذلك من خالل الحــــــلول المتكاملة والتطبيقــــــات الجاهزة والمالئمة 

الحـــتياجاتكم التفصيلية , بـــاإلضافة إلى ما سبـــق فأنه بـــإمكان خبــــرائنا في مجال 

تطوير التطبيقــات مســـاعدة طاقـــمكم الفني والعمل بـــالتعاون معهم لدراســـة 

وتحليل وتطوير حلول متكاملة ألنظمة المعلومات الخاصة بمنشأتكم .

حلول وسائط المستقبل لإلنترنت واإلنترانيت:

إن حلول اإلنترنت ليسـت مجرد الحـصول على صفحـات إنترنت اعتيادية , إن خدمات 

وحــلول اإلنترنت المقــدمة من وســائط المستقبـــل تفي بـــكامل احـــتياجاتك على 

اإلنترنت والتي تتدرج من خالل تصميم وبـناء مواقــع اإلنترنت الفعالة والجذابــة إلى 

بــناء مواقــع تجارة إلكترونية , وســواء كانت متطلبـــاتك على اإلنترنت بســـيطة أم 

معقدة فإن وسائط المستقبل على أتم استعداد للمساعدة.
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منتجات وسائط المستقبل

إن حـــــــلولنا هي فريدة من نوعها تماما. معظم المنشـــــــآت التي اســــــــتخدمت 

تقــــــــــنياتنا اســــــــــتفادة من الفوائد العديدة لهذه لتقــــــــــنية مثل ارتفاع األمن ، 

والموثوقية ، التكلفة القليلة ، نحن نوفر عليك المال من اليوم األول لالستخدام  

مع نفس فوائد التي تحــــــصل عليها من اســـــــتخدام اجهزة حاســـــــب آلي لكل 

مســـــــــتخدم ، بــــــــــل وفوائد أكثر مع مرور الزمن .  ســــــــــطح المكتب االفتراضي 

تكنولوجيا جديدة تضاعف قــدرات اســتخدام الكمبــيوتر الخاص بـــك عن طريق 

٣٠الســـــماح للوصول لعدد  مســـــتخدم في وقـــــت واحــــــد من المســــــتخدمين 

الستخدام الكمبيوتر في آن واحد. حتى تتمكن من خفض التكاليف الخاصة بك 

(بشــــــكل كبــــــير) وذلك مع منتجات في غاية الســـــــهولة وبســـــــيطة التركيب 

والصيانة ، وبشكل ال يصدق وأيضاً صديقة للبيئة .

يمكنكم من االســتفادة   Softfm Stationمعظم الناس ال يسـتخدام إالّ نسبـة مئوية صغيرة من الطاقـة الكهربـائية المتوفرة بـأجهزة الكمبـيوتر. 

 Softfm Stationالقــصوى حــيث تتقاســم الطاقــة مع ٣٠ من المســتخدمين اآلخرين. والحــل يقــوم على تقـــنية ســـطح المكتب االفتراضية وجهاز 

الصغير جدا ، ليس هناك حـاجة للقـلق هذه التكنولوجيا التحـتاج الى تدريب الموظفين أو المسـتخدمين ، ألن هذا التقـنية تجربـة غنية من الســهل 

على المســـتخدم العادي إدارتها كما تتوافق مع تطبيقـــات الكمبـــيوتر القياســـية. حـــيث يمكنك خفض نفقــــات الصيانة ،و يمكنك خفض تكاليف 

الحوسبة لنسبة تصل إلى ٧٠ ٪.   باإلضافة إلى تخفيض تكاليف الطاقة الكهربائية .
 Softfm Stationاآلالف من المدارس ، و المنشـآت الحـكومات والمؤسســات التجارية ركبــت ونشــرت أجهزة   لتحقــيق االســتفادة المثلى من أجهزة 

الكمبيوتر الخاصة بهم.

SoftFMجهاز 
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عمالء وسائط المستقبل

مكتب معالي رئيس األركان للقوات المسلحة 

إدارة المعلومات للقوات المسلحة 

اإلدارة العامة لألسلحة والمدخرات للقوات المسلحة  

اإلدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة 

إدارة مدينة الملك عبدالعزيز العسكرية للتشغيل والصيانة 

إدارة الشؤون العامة للقوات المسلحة 

إدارة مكافحة المخدرات بالقوات المسلحة 

قيادة سالح النقل والوحدات التابعة له 

قيادة سالح الصيانة والوحدات التابعة له 

قيادة طيران القوات البرية و الوحدات التابعة له 

قيادة سالح التموين 

إدارة الحاسب أآللي للقوات البرية 

قيادة سالح اإلشارة 

هيئة استخبارات وامن القوات البرية 

هيئة إمداد وتموين القوات البرية 

إدارة االحتياجات للقوات البرية  

إدارة الشؤون العامة للقوات البرية  

إدارة التخطيط والميزانية للقوات البرية  

قيادة وحدات المظلين للقوات البرية 

قيادة سالح المشاة 

إدارة مدينة الملك خالد العسكرية للتشغيل والصيانة 

قيادة سالح المهندسين والوحدات التابعة له 

مكتب معالي قائد القوات البرية  

إدارة شؤون الضباط للقوات البرية 

إدارة شؤون األفراد للقوات البرية 

إدارة الحرب االلكترونية للقوات البحرية 

هيئة استخبارات وامن القوات البحرية 

هيئة استخبارات وأمن القوات الدفاع الجوي 

إدارة المشاريع بالقوات الجوية 

قاعدة الرياض الجوية 

الجهات الحكومية

القطاع الخاص

الشركة السعودية للصناعات األساسية (سابك) 

شركة اإللكترونيات المتقدمة 

شركة بانسما المحدودة 

شركة الوسطى المتحدة التجارية 

معهد بداية المستقبل للتعليم الطبي 

مؤسسة هلهول للمقاوالت 

مؤسسة واكي للتجارة 

مجموعة الفهاد  

مصنع اليمامة للطوب األحمر الفخاري 

 

شركة مصنع المزارع 

مؤسسة الشيخ بن عثيمين الخيرية 

مؤسسة الشيخ سليمان الراجحي الخيرية 

مجلس إدارة أعمال الشيخ صالح الراجحي 

المقصورة لالحتفاالت والمؤتمرات
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مشاريع وسائط المستقبل

مشروع مبنى قيادة سالح الصيانة

نظام اإلداري إلداراة المدن العسكرية

نظام مكافحة المخدرات

مشروع نظام الزوار

نظام الشرطة العسكرية

نظام النقل اآللي

نظام التصحيح اآللي بقيادة الحرس الملكي

نظام التصحيح اآللي بمعهد اللغات

PMD_Linkمشروع ربط المستشفيات العسكرية 

نظام قاعدة المعلومات إلدارة المشاريع بالقوات الجوية

 ERPنظم  لشركة الوسطى المتحدة

مشروع شبكة قيادة طيران القوات البرية

شبكة قيادة طيران الحرس الوطني

مشروع شبكة األلياف البصرية بالمعهد الفني للقوات البرية

مشروع ربط صيانات القواعد بشبكة االلياف البصرية 

تطوير شبكة وأنظمة الحاسب اآللي بقيادة سالح المهندسين

اسم المشروع
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الجهة
القوات البرية - سالح الصيانة

إدارة مدينة الملك عبدالعزيز العسكرية للتشغيل والصيانة

 اإلدارة العامة لمكافحة المخدرات بالقوات المسلحة

مكتب معالي رئيس هيئة األركان العامة

قيدة الشرطة العسكرية

قيادة سالح النقل ـ القوات البرية

قيادة الحرس الملكي - العمليات

معهد اللغات ـ القوات البرية

إدارة البرامج بالخدمات الطبية للقوات المسلحة

إدارة المشاريع ـ القوات الجوية

شركة الوسطى المتحدة التجارية

قيادة طيران القوات البرية

رئاسة طيران الحرس الوطني

قيادة سالح الصيانة - معهد الملكي الفني للقوات البرية

قيادة سالح الصيانة

قيادة سالح المهندسين ـ القوات البرية

* يمكن االطالع على مزيد من المشاريع من خالل موقعنا



خدمة المجتمع والتدريب التعاوني

تولي وسائط المستقبل إهتماما كبيرا بالتدريب التعاوني مع الجامعات والكليات التقنية في المملكة العربية السعودية حيث قامت وسائط المستقبل بتدريب عدد من الشباب 

السعودي من خريجي كلية التقنية بالرياض و من خريجي كلية علوم الحاسب والمعلومات في جامعة الملك سعود بالرياض.

) طالب من خريجي  م حتى اآلن وقد قامت وسائط المستقبل خالل فترة البرنامج بتدريب ما يصل إلى ( هـ -  ٣٩بدأ برنامج وسائط المستقبل للتدريب التعاوني في العام  ٢٠٠٠ ١٤٢٠

الكلية التقنية بالرياض ومن خريجي كلية علوم الحاسب والمعلومات في جامعة الملك بالرياض.

٢٠٠٤وقد وقعت وسائط المستقبل إتفاقية تدريب تعاوني مع كلية اإلتصاالت والمعلومات لتدريب طالب الكلية ، وقد أنهت أول دفعة من المتدربين تدريبها خالل العام  م ، كذلك 

بدأت وسائط المستقبل بالتدريب التعاوني بالتعاون مع جامعة الملك فهد للبترول والمعادن.
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* يمكن االطالع على مزيد من المشاريع من خالل موقعنا

االجهة/ السنة

جامعة الملك سعود

االكلية التقنية بالرياض

هــ         هــ         هــ       هــ        هــ       هــ         هــ       هـ      ١٤٢٠ ١٤٢٩  هــ       هــ         ١٤٢٨ ١٤٢٧ ١٤٢٦ ١٤٢٥ ١٤٢٤ ١٤٢٣ ١٤٢٢ ١٤٢١

طالبين       ٣ طالب          طالب           ٤ طالب           طالبين               -                      -                  -                      -                     -

٣ طالب       ٦ طالب         ٤ طالب          ٦ طالب          ٣ طالب           طالبين           ٤ طالب          ٥ طالب          ٣ طالب             طالب

كلية االتصاالت والمعلومات

جامعة للبترول والمعادن

ويوضح الجدول التالي عدد ونسبة الطالب المتدربين خالل األعوام الماضية:

    -                   -                  -                   -                     -               طالبين                -                    -                     -                     -  

    -                   -                  -                   -                     -                 طالب                 -                    -                     -                     -  



شهادات إنجاز حصلت عليها وسائط المستقبل
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* يمكن االطالع على تفاصيل الشهادات من خالل موقعنا



االتصال بوسائط المستقبل

العنوان البريدي:

الرياض ١١٤٨١ ص.ب. ٣٧٤٩

المملكة العربية السعودية

الهواتف:

+  ٤٧٣٣٩٩٢٩٦٦ ١

+  ٤٧٣٣٩٩٥٩٦٦ ١

الفاكس:

+  ٤٧٣٢٢٨٢٩٦٦ ١

البريد اإللكتروني:

SUPPORT@SOFTFM.COMالدعم الفني : 

JOBS@SOFTFM.COMالوظائف : 

PROJECTS@SOFTFM.COMالمشاريع : 

 SALES@SOFTFM.COMالمبيعات : 

االتصال بنا
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