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عـن

البرامج المستقبلية

فرعهافي2008عامالمعلوماتلتقنيةالمستقبليةالبرامجمؤسسةتأُسست

ومصنفة(2050075997)رقمالتجاريالسجلبموجببالدماماألساسي

دية،السعوالعربيةبالمملكةالتقنيةللخدماتمزودوتعتبر،19398برقم

والمغربعمان،البحرين،فيلهاتابعةومؤسساتشركاتلهاوالمؤسسة

الهندفيالمجالنفسفيأخرىشركاتمعاستراتيجيةبشركاتوتتعاون

عمالئهاياجاتإلحتوتبعا  خدماتهانطاقتوسيعفيلرغبتهاوإيطالياوبريطانيا

عمالهاأشبكةخاللمنالنجاحتحقيقفيالمستقبليةالبرامجاستمرت.

مصادرباللإلستعانةإضافةاإلستشاريةبخبراتهاتعززهاالتيالتجارية

خبرةىعلذلكفيمستندة،التابعةوالشركاتالتحالفاتخاللمنالخارجية

.الحديثةللتقنياتالمواكبينمستشاريها

شركة عالمية لتكنولوجيا المعلومات تقع في منطقة الشرق األوسط 
إفريقيا والهندوشمال 

نتيجةالعمليات التجارية للحصول على أفضل رقمنة

لديها شراكة مع مصنعي البرامج واألجهزة

وتطويرهااحتياجات تكنولوجيا المعلومات ودعم إدارة 



عـن

البرامج المستقبلية

المهمة

ل تقديم نهدف ألن نكون شركة قيادية بمعايير تطبيقية من أج

منتجات وخدمات عالية الجودة إلى مجموعة كبيرة من 

الصناعات في جميع أنحاء العالم

الرؤية

المعلوماتتكنولوجياخدماتأحدثتوفير

رةالمهامعبالتزامنوالنزاهةالجودةبمقياسي

ةالجودعاليةاألعمالوتطويرأداءفيوالدقة

القيم

االحترام•

النزاهة•

المسائلة•

المصداقية•

االبتكار•

التعاون•



عـن البرامج المستقبلية

تواجدنا

السعودية

الهند
عمان

البحربن
المغرب



الخدمات

خدمة إدارة تقنية 
المعلومات

Managed

Services

استشارات 
األعمال

Business 
Consulting

تحليل البيانات

Data 
Analytics

خدمات الحوسبة السحابية

Cloud Services

خدمة التطبيقات

SaaS

خدمة البنية 
التحتية

IaaS

خدمات 
التطبيقات 

Application 
Services

البنية التحتية

IT 
Infrastructure 

خدمات  
االتصاالت أس 

دي وان

SD-WAN 
Services

تشغيل مركز 
البيانات

Data Center

تشغيل مكاتب 
واألتصالالدعم 

Service Desk 
Operations

التوعية وأمن 
المعلومات



المنتجات



الحلول

نظام إدارة الموارد

ساب•

اوراكل•

مايكروسوفت•

اودو•

إي آر بي نكست•

خدمات  االتصاالت أس دي وان

كالودفولي 

سيسكو

إدارة األسطول والتتبع

إدارة الوثائق

ادارة مشروع



الكفاءات

الرئيسية

تنفيذ ودعم نظام إدارة الموارد

ERP Implementation & Support

حلول الكوارث

DisasterRecovery

استشارات تقنية المعلومات

IT Consultancy 

& Policy Setup

مركز البيانات

Data Center

التحتيةالبنية

IT Infrastructure& IP

Telephony

أمن المعلومات

CyberSecurity

التحول الرقمي

Digital Transformation

الكاميرات والمراقبة

Surveillance& CCTV 

حلول الويب

Web Solutions



الكفاءات

التقنية

SAPساب •

Oracleأوراكل •

 Microsoftمايكروسوفت•

Ciscoسيسكو•

VeloCloudكالودفيلو •

Juniperجونبور•

 Fortinetفورتنيت•

7Rapid7رابيد•

Forcepointفورس بوينت •

Paloaltoبالولوتو•

5F5أف •

Nagiosناقيوس•

Veeamفيام•



كفاءة

أمن المعلومات

حماية البنية التحتية

التطبيقات

تسجيل الدخول 

والمراقبة

الحوسبة 

السحابية

التعريف بالهوية

حماية البيانات

إدارة المخاطر



خبرات

المشاريع

T-Forceتطوير موقع مشروع •

تطوير المحتوى اإللكتروني لمجموعة بالطيور مشروع •

مشروع تطوير موقع فندق النمران•

مشروع تطوير موقع الخبر مول•

مدى بالستيك الدوليةترايوتطوير المحتوى اإللكتروني لشركة مشروع •

التغليفمشروع تطوير المحتوى اإللكتروني لشركة الخليج لصناعات •

التجارية المحدودةالصوايرمشروع تطوير المحتوى اإللكتروني لشركة •

إير الصناعية العربية المحدودةثيرماللشركة شركة مشروع تطوير المحتوى اإللكتروني •

شركة بالطيورخدمات االنترنتمشروع •

شركة مدى SD-WANمشروع االتصاالت •

شركة الخليج لصناعات التغليفSD-WANاالتصاالت مشروع •

Videoمشروع تنفيذ مونتاج فيديو • Production  لشركة صدارة

CCTV and Cablingمشاريع أخرى •

األمير سلطان بن عبد العزيزخدمات تقنية المعلومات صندوق مشروع •

لشركة أرامكوكوادر بشرية في تطوير المواقع •

ويبروكوادر بشرية في نظام الساب شركة •

هندراكوادر بشرية في نظام الساب شركة تيك ما •

شركة التميميSAP Smartformsتحديث النماذج في نظام •

أجيليتياوبتيك والكاميرات  شركة والفايبرالتحتيةخدمة البنية •

2020مارس –2014مشروع الدعم الفني شركة صدارة •

2020مارس –2014دعم مركز البيانات  شركة صدارة مشروع •

2019–2016شركة صدارة  Help Deskمركز االتصاالت مشروع •

المعلومات شركة سابكمتخصصة في أمن كودار•

كوادر متخصصة في امن المعلومات شركة صدارة•

النقدكوادر الدعم الفني لمؤسسة •

كوادر مركز االتصاالت لمؤسسة النقد•

مشروع تطوير موقع كباسا•

مستخدم حيث يتمثل هدفنا الرئيسي في إرضاء الالفرعي، بالعمل مع شركائها وعمالئها في إطار التعاقد المباشر أو البرامج المستقبليةتفخر 

.وإدارة المشروعالنهائي لدينا دون أي تنازالت بشأن الجودة 



مجال

خدمة أعمالنا

1
االعمال المتوسطة والصغيرة النقل والشحناإلتصاالت

القطاع العام

النفط والغاز

البنوك والمصارفقطاع التعليم

المنافع

العقارقطاع الصحة



تواجدنا

وأعمالنا



تواجدنا

موردين



ناتحالفات

IT Managed 

Services

Application 

Services

ولوجيا الشراكة مع جميع مزودي تكنالبرامج المستقبلية بنموذج تؤمن 

KasperskyوOdooو Oracle, SAPالبرمجيات مثل 

تواجدنا



لكم منا الشكر والتقدير

الهند                          المغربالسعودية                                           البحرين                                         عمان                      

، الهندبانقلور بوشر، مسقط، الرفاع الشرقيالحجيات المقاومة ، الدار البيضاء، الدمامالمزروعية

www.futuresofts.netmarketing@futuresofts.net


