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  عالمي إبتكار – مرشد
 اختراع ببراءة عالميا ومحمية مبتكرة مرشد منتجات
 النظام وتسجيل التصنيع ونماذج المؤلف وحقوق عالمية
   عالمي كمنتج

 العالمية الجوائز من العديد علي حاصلة مرشد منتجات
 الذهبية والمدليات

  ومنسوبي ومباني أعمال وتجسد تبرز معرفية , اعالمية , معلوماتية ذاتية خدمات
 وعمالئها بأفرادها لترتقي المنشأة داخل تتواجد Kiosk تفاعلية أجهزة خالل من المنشأة

  وطنى منتج – مرشد
 شركات احدى الذاتية الخدمات شركة منتجات مرشد
 الرياض وادي فى المنتجات تطوير وتم ,الرياض وادى

   سعود الملك بجامعة

   دولى منتج - مرشد
 القطاعات جميع تخدم حلول بتقديم عالميا يتميز مرشد

 .العربي المجتمع فى المختلفة
 باالسواق المبتكرة الحلول من بمنظومة ينفرد مرشد
 واالعالمية الذاتية الخدمات ووسائل تطبيقات ألنتاج

 شرائح كافة لتناسب صممت التى المتكاملة
 .المستخدمين

 منتجاته على للحفاظ استراتيجي نهج لديه مرشد
 وتحديثها مشروعاته وإستمرار بتفعيل وتطويرها

 متكاملة عمل بيئة - مرشد
 أنظمة حلول وإنتاج تصنيع في متكاملة عمل بيئة مرشد

   على تحتوى والتي المعلومات ونقاط الذاتية الخدمات
  االعالمية والشاشات المعلومات أكشاك تصنيع

   .خدماتهمو تطبيقاتهمو

 خدمات ذاتية

  المملكة العربية السعودية , جامعة الملك سعود , وادى الرياض 

 0509153672جوال         1/4693250.1.2هاتف   
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  المملكة العربية السعودية , جامعة الملك سعود , وادى الرياض 

 966551377726جوال         4693250.1.2,3هاتف   
www.iMorshed.com 

 

 المشروعات أهم – مرشد
 سعود الملك بجامعة كلية 35 :الجامعى المرشد

 االلكتروني التعليم عمادة ,الرياض وادى :المعلومات رشدم
 والتعليم التربية وزارة :اإلستعالم مرشد
 الدولى الرياض معرض :المعارض مرشد
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info.Feed® 

Kiosk Service Provider 

info.Point® 

Smart Kiosk Solution 

Arab.Kiosk ® 

Digital Kiosk Industry 
Media.Point® 

Digital Signage Solution 

Morshed Platforms for Kiosk and Digital Signage 
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 مكاتب الشركة

 الرياض , المكتب الرئيسى 

 جامعة الملك سعود, وادى الرياض , برج االبتكار 

 11613 الرياض 90076   ب. ص

 السعودية العربية المملكة

     +96614693250,1,2,3   تليفون

 +96614693249   فاكس

 القاهرة

 القاهرة,دينة نصر زهراء م 810

 مصر

   +20224093523    تليفون

 +20224093523     فاكس

 المصنع

 ,  الرياض , الصناعية الثانية 

 المملكة العربية السعودية

   + 96614693250,1,2    تليفون

 +96614693249     فاكس

Head Office, Riyadh 

Innovation Tower, Riyadh 

Valley, Saudi Arabian 

P.O. Box  90076 Riyadh 1161  

Tel  +966  1  9324950,1,2 

Fax  +966  1  9324949 

Website: www.imorshed.com 

Cairo 

39 Youssef Abbas, Nasr city, 

 Egypt  

Tel  +2  02  24093523 

Fax +2  02  24093523 

Website: www.imorshed.com 

Industry 

Second Industrial, Riyadh,  

Saudi Arabian 

Tel  +966  1  9324951 

Fax  +966  1  9324949 

Website: www.imorshed.com 

11613الرياض  90076.: ب.ص  

 

 

http://www.rvc.com.sa/ar/default.aspx

