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أمن المعلومات 

االتصاالت والسنترال  

تأسس��ت النجاح المتقدم��ة األمنية في المملك��ة العربية   
الس��عودية  بمنطق��ة المدين��ة المن��ورة ع��ام ٢٠١٥ وتخصص��ت في 

انظمة االتصاالت وتقنية المعلومات  .
ومع التطور الكبير الذي تش��هده المملكة العربية السعودية   
في مجال التقنية وتحقيقا لرؤية ٢٠3٠ لصاحب الس��مو الملكي ولي 
العهد األمير محمد بن س��لمان بن عبد العزيز ال سعود واكبنا مسار 
التقنية و عملنا على توسيع مجاالت الخدمة التقنية و دمج متطلبات 

الحياة بتقنية المعلومات وانترنت االشياء . 
أصبحن��ا الي��وم كيانًا متوس��عًا متع��دد المج��االت بإمكانيات   
كبي��رة وفري��ق عمل متكامل من مهندس��ين متخصصي��ن وفنيين 
محترفين لتقديم خدمة بجودة تنافس سوق التقنية في المملكة 

لتكون رائدة المجال التقني .

ل��م يقتصر عملنا على مجال مفرد من مج��االت التقنية فقد   
س��عينا للعمل في جميع مجاالت االتصاالت وتقنية المعلومات من 

خالل استقطاب القدرات القيمة وذوي الخبرة في المجال.
حيث نقدم خدماتنا في المجاالت :

مجاالت عمل المؤسسة مؤسسة النجاح المتقدمة األمنية 



األمنية النجاح  لماذا مؤسسة النجاح المتقدمة 
تعتمد كل مؤسسة او شركة  أسلوب معين لتتميز في مجال 
العمل داخل س��وق العم��ل – ونحن اخترنا التمي��ز باالهتمام 
بالعمي��ل والتعامل الصادق واعط��اء النصح المنطقي البعيد 

عن النظرة الربحية.

• لتخطي��ط الدقي��ق و المفصل  من قب��ل متخصصين بكل 	
مجال من مجاالتنا .

• اعطاء الحلول التقنية المناسبة  بالنظر لحاجة العميل.	
• دقة في مواعيد تسليم المشاريع 	
• خدمة مميزة لما بعد البيع 	
• متابعة دورية لعقود الصيانة 	
• مهندسين اشراف وفنيين مدربين على أفضل وجه.	
• القدرة على تنفيذ المشاريع الضخمة 	
• خبرة عالية في أصول المصلحة و اللمسة النهائية .	
• عملنا شغف و احتراف ال مطمع ومكسب .	
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الشبكيةالحلول
     تول��ت الش��ركة العدي��د م��ن األعم��ال الش��بكية ورب��ط 
المكات��ب الداخلية واألعمال المكتبي��ة والتواصل داخل فروع 
المؤسس��ات و الش��ركات المتوزعة على أنحاء المملكة وربط 
األف��رع فيم��ا بينه��ا والقيام عل��ى انش��اء س��يرفرات خدمية 
وتوصي��ل الخدم��ات بالمكات��ب  و توزي��ع الصالحي��ات عل��ى 
المس��تخدمين وانش��اء ش��بكة مدراء وموظفين بصالحيات 

وخيارات دقيقة ومدروسة .

• تجهيز البنى التحتية وتمديد الكابالت وتنظيمها . 	
• تركيب وتوصيل الخوادم .	
• تنظيم موزعات االشارة الالسلكية .	
• تركيب مقويات اشارة االنترنت وأعمال البرمجة المتعلقة .	
• أعمال الربط بين افرع الشركات .	
• تنظيم الشبكات المكتبية و اعطاء الصالحيات للمستخدمين.	
• 	. Help Desk تقديم خدمات
• توصيل شبكات الفايبر وتأسيسها.	
• 	. VPN �الربط عن طريق ال
• عقود صيانة ومتابعة.	

الحلول الشبكية
 ) النقل الالسلكي  و الشبكات ( 
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االتصاالت حلول  
     أقام��ت ش��ركة النج��اح المتقدم��ة العديد م��ن أعمال 

االتصاالت السلكية والالسلكية الفندقية والمكتبية .
وقمن��ا عل��ى العدي��د م��ن المش��اريع باألم��ور المتخصص��ة 

باالتصاالت والسنتراالت الداخلية بمختلف أنواعها .
كم��ا لدينا الخب��رات الفنية التي يمكنه��ا  التعامل مع جميع 
الم��اركات  وبجمي��ع  باالتص��االت  المتعلق��ة  التقني��ة  أن��واع 

والشركات العاملة في المجال .
ونقوم على ربط انظمة الهاتف المرئي مع كاميرات المراقبة 

بحيث يتم المساعدة على التحدث من خاللها .
كما نق��وم على توصي��ل الج��واالت داخل الس��نترال والدمج 

بينهما و الذي يسهل الواصل بين الموظفين .

• الهات��ف المرك��زي – الس��نترال و جمي��ع ما يش��مل أعماله 	
وبرمجته وتنظيمه .

• هواتف االي بي الشبكية الصوتية والمرئية .	
• انظمة ربط قاعات االجتماعات .	
• عمل انظمة اجتماعات مرئية عن بعد.	
• ربط افرع الشركات البعيدة بالسنترال .	
• ربط انظمة السنترال باألنظمة الصوتية .	
• ربط السنترال ببرامج تحليل و اعطاء احصاءات .	
• 	 .Call center تهيئة انظمة
• تمكين انهاء معامالت مكتبية عن طريق الرد االلي.	

حلول االتصاالت 
) السنترال و خدمات الهاتف (
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الحماية حلول   
لقد قمنا بتطوير قدرات الفنيين والمهندسين المشرفين 
عل��ى مجال الحماية بحيث ال يقتصر عل��ى الحماية الفيزيائية 
وانما عل��ى الحماية البرمجي��ة البس��يطة أو المعقدة وأقمنا 
بع��ض األعم��ال الكبي��رة المتخصص��ة ف��ي حماي��ة االنظمة 

المحاسبية والتشاركية الشبكية 
و قمنا بتقديم انظمة الحماية الحركية والحس��ية للمناطق 
الحساسة والعسكرية وأنظمة األمان العالية في الفحص و 

كشف االخطار وأنظمة التنبيه المبكر 
وأنظمة الحماية لألبواب المتخصص للمركبات أو المتخصص 
لألشخاص المثبت والمحمول مثل أنظمة المطبات الصناعية 
الذكي��ة وأنظمة فح��ص المعان والحقائ��ب وأنظمة تحكم 
الدخ��ول وحواجز األم��ان وأب��واب الكراج��ات و أنظمة حماية 

المداخل واالقتحام وحماية األسوار والخزنات .

• حماية البرامج والحواسيب.	
• حماي��ة المواقع و الش��بكات وتأمين أجهزة ج��در الحماية 	

النارية.
• حماية المنازل و المؤسس��ات عن طريق حساس��ات ونظم 	

الحماية الحركية و حماية الدخول واالقتحام.
• اعداد أسس أمنية وتنظيم قواعد أمان وقوانين وتنفيذها 	

واالشراف على حماية النظم المعلوماتية الحساسة .
• أنظم��ة المطب��ات الصناعية الذكي��ة المزودة بحساس��ات 	

وكاميرات كشف.
• انظمة البوابات االمنية واشعة اكس.	
• انظمة حماية السرقة من المعارض التجارية.	
• انظم��ة مراقب��ة الكاش��ير ورب��ط الكاش��ير بنظ��ام مراقبة 	

تحليلي ذكي.
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حلول الحماية
)حماية أنظمة الحاسب والحماية الفيزيائية التقنية ( 
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الذكي  التوصيل 
نظ��ام التوصي��ل الذك��ي و ال��ذي يعن��ى بتوصي��ل جميع 
مجاالت التقنية ويتيح لك االستمتاع التام بالحماية والتحكم 
التام بمفردات التكنولوجيا كاملة في نطاق عملك أو موضع 

السكن.
أنظم��ة التوصيل الذكي أو ما يعرف بالمنازل الذكية , يتيح لك 
التحكم بكافة متعلقات المنزل الكهربائية عن طريق جوالك 
أو الكمبيوت��ر اللوح��ي لدي��ك كالتحك��م باإلن��ارة والتكيي��ف 
والس��تائر وشاش��ات العرض والتلفاز والس��تااليت والخدمات 
و نظ��ام الصوت وحت��ى في مكونات المطب��خ أو في أنظمة 
الحماية وفتح واقفال النوافذ و االبواب  ومن خيارات ال نهائية 

.
كم��ا بإمكاننا تطبيق ه��ذه الخيارات على المس��اجد وادخال 
التقنية المرفهة في مجال توفير طاقة المساجد و التحكم 
عن بعد في جميع أجهزة المسجد وامكانية معايرة الصوت 

من األجهزة اللوحية أو الجوال .
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التوصيل الذكي  
)سمارت هوم ( 

14

• تهيئ��ة و تجهي��ز الفل��ل والبي��وت والمكات��ب بطريق��ة آلية 	
وذكية ومتصلة على األجهزة الذكية .

• توصيل األجهزة المحيطية بكامل نظام المنزل واش��راكه 	
بنظام ذكي عبر الحاسب اللوحي والجوال .

• تقديم خدمة انترنت االشياء بشكل دقيق وموسع.	
• ربط نظام الستائر والعرض واالضاءة والصوت وتقسيمها و 	

التحكم الدقيق والمفصل بها .
• العمل على توفير الطاقة الكهربائية من خالل وضع اجهزة 	

ذكية للتحكم باإلنارة والتكييف و التقليل من االس��تخدام 
في الحاالت الغير مجدية.
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المراقبة  أنظمة  
لقد قمنا بتطوير قدرات الفنيين والمهندس��ين المشرفين 
عل��ى مجال الحماية بحيث ال يقتصر عل��ى الحماية الفيزيائية 
وانما عل��ى الحماية البرمجي��ة البس��يطة أو المعقدة وأقمنا 
بع��ض األعم��ال الكبي��رة المتخصص��ة ف��ي حماي��ة االنظمة 

المحاسبية والتشاركية الشبكية 
و قمنا بتقديم انظمة الحماية الحركية والحس��ية للمناطق 
الحساسة والعسكرية وأنظمة األمان العالية في الفحص و 

كشف االخطار وأنظمة التنبيه المبكر 
وأنظمة الحماية لألبواب المتخصص للمركبات أو المتخصص 
لألشخاص المثبت والمحمول مثل أنظمة المطبات الصناعية 
الذكي��ة وأنظمة فح��ص المعان والحقائ��ب وأنظمة تحكم 
الدخ��ول وحواجز األم��ان وأب��واب الكراج��ات و أنظمة حماية 

المداخل واالقتحام وحماية األسوار والخزنات .
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األنظمة األمنية    
)حلول الحماية و أنظمة المراقبة ( 

16

• حماية البرامج والحواسيب.	
• حماية المواقع و الشبكات وتأمين أجهزة جدر الحماية النارية.	
• حماية المنازل و المؤسس��ات عن طريق حساس��ات ونظم 	

الحماية الحركية و حماية الدخول واالقتحام .
• اعداد أسس أمنية وتنظيم قواعد أمان وقوانين وتنفيذها 	

واالشراف على حماية النظم المعلوماتية الحساسة .
• أنظم��ة المطب��ات الصناعية الذكي��ة المزودة بحساس��ات 	

وكاميرات كشف.
• انظمة البوابات االمنية واجهزة فحص الحقائب باشعة اكس.	
• انظمة حماية سرقة البضائع من المعارض التجارية.	
• انظم��ة مراقب��ة الكاش��ير ورب��ط الكاش��ير بنظ��ام مراقبة 	

تحليلي ذكي.
• أنظمة مراقبة للمنشآت والمحالت الصغيرة .	
• أنظمة مراقبة معدة للفنادق والمستشفيات .	
• أنظم��ة مراقبة بمق��درات قوية ومعق��دة لتحديد الوجوه 	

ولوحات السيارات و مراقبة أجزاء معينة .
• امكانية ربط الفروع البعيدة وجمعها في مركز مراقبة واحد.	
• انظمة المراقبة التحليلية إلعطاء احصاءات معينة ومراقبة 	

لتصرفات وسلوك محدد.
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الصوتية   األنظمة   
االنظمة الصوتية هي من األنظمة البسيطة والتي تحتاج 
إلى الخب��رة والبعد التقني في المجال الفني , وخبرة الفنيين 

المتخصصين في هذا المجال تتجاوز العشرين عامًا.
فقد عملن��ا وهلل الحمد على أنظمة صوت فندقية و مكتبية 
مقس��مة  منزلي��ة  وأنظم��ة  الخي��ارات  ومتع��ددة  معق��دة 

تقسيمات هندسية معقدة ومتعددة الوظائف .
كم��ا و , ونق��وم عل��ى تأمي��ن أنظم��ة الع��رض المختلف��ة و 
باألحج��ام المطلوبة الصغيرة والعمالق��ة ونقوم على دمج 
أنظمة العرض بالديكور حيث رافعات نظام العرض الضوئي 
) Projector  ( ومزلقات الشاشات من األسقف وستائر العرض 

الكهربائية الالسلكية و أنظمة العرض الذكية و التفاعلية .
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األنظمة الصوتية
و المرئية  
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• أنظمة صوت المساجد والمدارس والقاعات.	
• أنظمة الصوت المؤتمتة والموزعة لمناطق متعددة .	
• أنظمة اجتماعات ونداء عامة أو لمناطق مخصصة .	
• أنظمة نداء موالت ومشافي .	
• أنظمة صوت مسارح و غرف تسجيل واستديو هات .	
• انظمة صوت لغرف العزل واالستديو هات.	
• شاش��ات عمالق��ة قابلة للتركي��ب  بمواصفات موس��عة و 	

خيارات متعددة.
•  شاشات قطع ذات دقة عالية .	
•  شاشات اعالنية ضخمة جدارية.	
• انظمة عرض ضوئي ليزر بمواصفات عالية خارجية وداخلية 	

وستائر عرض متحركة و شاشات عرض ثنائية االتجاه.
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والطابور    االستدعاء 
نظام االستدعاء والطابور من االنظمة االساسية في عمل 
البنوك والمؤسس��ات الرس��مية وحتى المطاعم ولدينا منها 
األنواع الت��ي تلبي طلبات العميل من أنظمة ش��بكة معقدة 

وذكية ال االنظمة الذكية التي تعمل بالزر الواحد 
وكما لدى المؤسس��ة الحلول المتكاملة لخدمات المطاعم 
و المس��اعد لمقدمي خدمة طاوالت المطاعم ) الجرسون ( 
حيث لدينا نظام مزود بساعة ذكية يرتديها الموظف متصلة 
مباش��رة مع نظام متكامل و أزار موزعة على طاوالت الطلب 

حيث توضح الزبون الطالب للخدمة من خالله .
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نظام االستدعاء 
والطابور 
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• أجهزة السلكية الستدعاء طلبات طاوالت المطاعم .	
• شاشات وأنظمة دور للمشافي والمطاعم والبنوك.	
• أجهزة سماعات السلكية للتواصل بين الموظفين. 	
• أجهزة دور معقدة سلكية وال سلكية وامكانية الحجز من 	

خالل الموقع االلكتروني او تطبيق الجوال .
• نظ��ام اس��تقصاء اراء العم��الء وعم��ل احص��اءات ع��ن اداء 	

الموظفين.
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باألبواب     والتحكم 
نظام االنترفون  و االنتركوم من االنظمة المهمة لتسهيل 

الولوج للنازل ومن الضروريات المتعلقة بالمسكن .
توزعت االنواع المتعلقة بهذا المجال الى انواع عديدة اكتسبنا 
فيها الخب��رات المتقدمة وقدمنا لعمالئنا الحلول المناس��بة 

لطلب والمتناسقة مع حالة مسكن العميل .
حي��ث وفرن��ا االن��واع الديجت��ال و األجه��زة الم��زودة بخيارات 

متقدمة .
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األقفال والتحكم 
باألبواب 
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• أنظمة الجرس المدمج بكامي��رة ) Intercom( لفتح االبواب 	
المزود بكاميرة من مختلف الماركات العالمية .

• فتح االبواب عن طريق الجوال – للفنادق والمنازل .	
• كوالي��ن الكترونية متصلة بالش��بكة إلعطاء تحكم فعال 	

ومتكامل .
• انظمة اكسس دور للمباني الكبيرة والمستشفيات واعطاء 	

الصالحيات وتمكين التحكم عن طريق حاسب الي.
• انظمة االقف��ال اإللكترونية التي تعم��ل بالبصمة او الكرت 	

الممغنط.
• انظم��ة االبواب واالقف��ال المركزية واعط��اء امكانية بفتح 	

وحج��ز الغرف من خالل الجوال والتحكم المركزي لألبواب 
واعطاء وسحب الصالحيات من العميل من خالل الحاسب.

• أنظمة رصد الحضور واالنصراف عن طريق االنظمة الحيوية.	
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الستااليت أنظمة 
نعمل على تطوير انظمة الستااليت و التلفزة ودمج أنظمة 

التحكم بأنظمة العرض والتلفزة 
كما نعم��ل على توفير انظمة الس��تااليت متعددة التفرعات 

وشبكات الستااليت .
ونق��دم أفض��ل دق��ة عالي��ة وأجه��زة متقدم��ة ف��ي مجال 

شبكات الستااليت

25

أنظمة
  IPTV الستااليت  و

24

• انظمة ال��دش المرك��زي ذات القنوات المح��دودة الخاصة 	
بالمنتزهات والمنظمات الخدمية والفنادق.

• انظمة الدش الشبكي الذكية .	
• دمج انظمة الستااليت بالتحكم الذكي في الفنادق.	
• أنظمة التلفزة الشبكية وامكانية طلب الخدمات من خالل 	

الشاشة و عرض شاشة ترحيبية للعميل في الفنادق .

النجاح المتقدمة األمنيةالنجاح المتقدمة األمنية



انظمة امنية

انذار اقتحام 
وسرقة

انظمة حماية  
وتحكم دخول

انظمة حماية 
مواقع عسكرية 

مطبات امنية ذكية

انظمة حماية اسوار 

انترفون ذكي
مزود بكاميرا

بوابة وصول ذكية

أنظمة عرض 
وصوت ذكية 

نظام أمني ضد السرقةمتناسقة 

كاميرا 
مراقبة

تحكم باألضواء
والستائر والتكييف

المنازل الذكيةأنظمة أمنية



أنظمة كاميرات 
شبكة

أنظمة مراقبة مع 
نظام تحليلي

أنظمة مراقبة  لعدة 
مواقع عن  بعد

أنظمة مراقبة منزلية

أنظمة  السلكية 
متطورة

تناسق مع انظمة 
الصوت والنداء

ربط بين الفروع البعيدة

خاصية االذان من الهاتف 
في اوقات الصالة

انظمة الهاتف  ) السنترال (

اجتماعات مرئية 
بعيدة

سنترال من خالل الجوال

انظمة الهاتف  ) السنترال (كاميرات المراقبة



لقد عملنا على مشاريع عديدة ومتطورة وفي مناطق ومستويات 
مختلفة على مستوى المدينة المنورة .

وقد أكس��بنا هذا األمر الخبرات المتعمقة في متطلبات ومستوى 
التقني��ة ف��ي المدينة المن��ورة خاص��ة والعمل على رفع مس��توى 
التقنية بالتعاون مع الشركات العاملة في هذا المجال في المدينة 

المنورة 

معيارن��ا في التمي��ز هو ابداء الحل��ول التقنية بش��كل راق و تقديم 
أعمالن��ا كلوحة فنية بديعة  ,ُنله��ُم من ِثقتكم و َينبُع ابتكارنا من 
ُطموحكم ,لم يكن سقف منهلنا الوصول الى غاية قريبة بل الى 

أبعد ما وصل اليه االبداع و التطور.  

بصمتنا في المدينة المنورة من شركاء النجاح



مؤسسة النجاح المتقدمة
المملك��ة العربية الس��عودية - المدينة المنورة 
اإلسكان - طريق الهجرة الفرعي - هاتف : 018483778

www.advancedsuccessit .com الموقع اإللكتروني: 
س��جل تجاري رقم : 4650212756   - الترخيص األمني : 19506019517

+966 5 9236 8887 +966 5 96962228
advancedsit advanced.success.it


