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الحلول ا)منية 

المتكاملة
نبذة عن الشركة
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العربية تعد  المملكة  في  الرائدة  ا)نظمة  تكامل  شركات  من  المتكاملة  ا)منية  الحلول  شركة 

السعودية بتقديمها خيارات كاملة من حلول وتوريد وتركيب وتكامل لGنظمة ا)منية وأنظمة 

والشركاء  العميل  مع  العمل  مبدأ  على  المتكاملة  ا)منية  الحلول  شركة  فلسفة  وترتكز  والشبكات.  المراقبة 

لتقديم حلول مؤاتية لتلبي أو تفوق تطلعات العميل.

نحن نغطي جميع جوانب ا)نظمة ا)منية واالتصاالت والشبكات وا)نظمة السمعية البصرية، ونكامل  

جميع ا)نظمة في نظام واحد ذكي بحيث نقوم بدمج نظام الدائرة التلفزيونية المغلقة ونظام النداء العام 

بواسطة بروتوكول اgنترنت ونظام اgنذار ونظام التحكم بالدخول ونظام اgضاءة وغيرها من خدمات المباني 

والتي يعكف مهندسوا ا)نظمة لدينا على جعل تأمين ومراقبة منشأتكم سلسk وسهل التحكم، وخفض 

ضغط العمل باالعتماد على أنظمة المراقبة التلقائية وأنظمة التحليل.

نحن   نقدم حلول كاملة تلبي جميع متطلباتكم بغض النظر عن حجمها، بدءp بالحلول التجارية والصناعية  

المتعددة  الوسائط  أنظمة  بتوفير  نقوم  وكذلك  والسالمة،  ا)من  أنظمة  تصاميم  لتنفيذ  وصوًال  المتكاملة 

وتطبيقات عالية الجودة، ويقوم مهندسوا ا)نظمة والطاقم الفني بتطوير حلول كاملة.



حواجز الطريق والبوابات المقاومة لالصطدام

أجهزة الكشف وبوابات الكشف الشخصي با)شعة السينية

أجهزة كشف  المتفجرات

نظام الكشف أسفل المركبات و نظام التعرف على لوحة تسجيل المركبات

مراقبة ا)سوار والسياج

نظام الدوائر التلفزيونية المغلقة وأنظمة كاميرات بروتوكول اgنترنت 

أنظمة التحكم بالدخول وأنظمة التعريف بترددات الراديو الالسلكية

أنظمة إنذار الحريق

الشبكات و أنظمة اgتصال الصوتية و المرئية

آنظمة اخرى

ا)نظمة والحلول

يبتدأ  أمن منشأتكم من السياج بل وقبل ذلك، وتقوم شركة الحلول ا)منية المتكاملة بمسح ممتلكاتكم 
وتقديم االستشارات والتوصيات الالزمة للحلول التي تحتاجونها.

 إن جعبتنا تزخر بالمنتجات والخدمات التي تغطي جميع احتياجاتكم، ونقوم باستخدم أحدث ا)نظمة 
والمعدات،

وتضم أنظمتنا على سبيل المثال ال الحصر مايلي:

٣



 حواجز الطريق والبوابات المقاومة
لالصطدام

كانــت المصــدات و االعمــدة والبوابــات المانعــة لالقتحــام متواجــدة منــذ العديــد مــن الســنوات، عندمــا ظهــرت 
أول نمــاذج لهــا كانــت مصنعــة بشــكل بســيط وتــم تركيبهــا دون اختبــار أو إقــرار بأنهــا ســوف تعمــل أو تبــطء مــن 

عمليــة االختــراق فــي أحســن ا)حــوال.

إن المعاييــر الحديثــة وأنشــطة اgرهابييــن المكثفــة أجبــرت الشــركات علــى اختبــار أدواتهــم واســتصدار شــهادات 
لهــا الثبــات صالحيتهــا للقيــام بالمهمــة المنوطــة بهــا.

ــرة  ــة والمختب ــم المجرب ــى مســتوى العال ــن عل ــار أنظمــة أفضــل الموردي ــة باختي ــول ا)مني وتفخــر شــركة الحل
والتــي تــم تصميمهــا واختبارهــا وإعــادة اختبارهــا لتلبــي وتطابــق المعاييــر المطلوبــة لمنــع ولــوج الشــاحنات 

والمركبــات المفخخــة إلــى المناطــق ا�منــة.
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مصدات الطريق
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 أجهزة الكشف وبوابات الكشف
الشخصي با)شعة السينية

تفخــر شــركة الحلــول ا)منيــة المتكاملــة بتقديمهــا خيــارات واســعة مــن أجهــزة المســح ابتــدا ًء بأجهــزة مســح 
ــارك. يوجــد  ــل حــرس الحــدود والجم ــن قب ــي تســتخدم م ــرة الت ــات الكبي ــى الشــاحنات والحاوي الطــرود وصــوًال إل
ــزة المســح  ــع أجه ــإن جمي ــف االســتخدامات، ف ــوم لمختل ــج الي ــي تنت ــزة المســح الت ــواع أجه ــن أن ــدد م ــك ع هنال
المتوفــرة لدينــا للكشــف عــن ا)متعــة والحقائــب والحاصلــة علــى شــهادة اعتمــاد مــن هيئــة أمــن النقــل بأمريــكا 

ــر ا)مــن. ــة لتقديــم أعلــى معايي ليتــم اســتخدامها بالمطــارات والمنافــذ البحري

ــات باســتخدام  ــدي المركب ــر الســالمة وا)مــان لقائ ــرة معايي ــات الصغي تقــدم أجهــزة مســح الســيارات والمركب
أقــل نســبة اشــعاع، فــي حيــن تقــدم مســحk دقيقــk لمحتــوى تلــك المركبــات، حيــث أن هــذه ا)نظمــة تــم اعدادهــا 
لتأميــن المنشــئات أو منافــذ الحــدود التــي يلــزم الكشــف عــن ا)شــخاص الذيــن يقومــون بتهريــب مــواد ممنوعــة 

مثــل المخــدرات أو غيرهــا.

أصبحــت أجهــزة الكشــف الشــخصي با)شــعة الســينية منظــرا  اعتياديــk فــي المطــارات والفنــادق وغيرهــا مــن 
المرافــق التــي هــي بحاجــة إلــى التأميــن.

 إن مجموعــة أجهــزة الكشــف الشــخصي عــن المعادن با)شــعة ا)شــعة الســينية معتمــدة  كذلك لالســتخدام 
فــي المطــارات، لنقــدم أنظمــة لمختلــف المســتويات ا)منيــة لرصــد المعــادن والتــي يســهل برمجتهــا لتكــون خــط 

ا)ول.  دفاعكم 
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أجهزة الكشف عن ا)سلحة والمعادن
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أجهزة كشف المتفجرات

ــة  ــي ا)متع ــأة ف ــرات المخب ــن المتفج ــة بالكشــف ع ــرة الحديث ــواد المتفج ــرة الم ــزة كشــف أبخ ــل أجه تعم
ــات  ــوم برصــد جزيئ ــة تق ــة الدق ــى حساســات عالي ــد هــذه ا)جهــزة عل ــا. تعتم ــى رائحته ــاد عل ــب باالعتم والحقائ
المتفجــرات وإنــذار الطاقــم ا)منــي بوجودهــا، حيــث أن تلــك الوحــدات اليدويــة المحمولــة خفيفــة وســهلة 

االســتخدام، كمــا ونقــوم بعمليــة تدريــب الطاقــم ا)منــي لتطويــر امكانياتــه لحمايــة ا)رواح والممتلــكات.

عليكــم الحــذر مــن أجهــزة كشــف المتفجــرات المزيفــة الموجــودة فــي الســوق والتــي تكلفكــم الكثيــر مــن 
ا)مــوال فــي حيــن أنهــا ال ترصــد أي شــيء، وتبــاع هــذه الكواشــف فــي المنطقــة حيــث أنهــا ســاهمت فــي وقــوع 

العديــد مــن الوفيــات والتــي الزلــت تســتخدم فــي العديــد مــن ا)ماكــن معرضــة حيــاة الكثيريــن للخطــر.
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أجهزة كشف المتفجرات
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 نظام الكشف أسفل المركبات  و نظام
التعرف على لوحة تسجيل المركبات

يعتبــر نظــام الكشــف أســفل المركبــات مــع نظــام التعــرف علــى لوحــة تســجيل المركبــة ثــورة وتطــور كبيــر 
علــى النظــام القديــم المكــون مــن مــرآة مثبتــة علــى عمــود مــزودة بكشــاف ضوئــي قــد يكشــف أو ال يكشــف 
علــى شــيء، أمــا النظــام اليــوم فإنــه يقــوم بالتقــاط صــور متحركــة أو ثابتــة )ســفل المركبــة أو الشــاحنة أو الحافلــة 

ممــا يســمح للمشــغل القيــام بعمليــة فحــص شــاملة للمركبــة علــى بعــد مســافة آمنــة فــي بيــت الحراســة.

وهنالــك أيضــk أنظمــة معقــدة أخــرى ال تقــوم فقــط بعمليــة مســح المركبــة بــل تقــوم بأخــذ تفاصيــل لوحــة 
تســجيل المركبــة وربطهــا مــع صــور مســح المركبــة ا)وليــة، وعليــه مســتقبًال يتــم التعــرف إن تــم أي تغييــر فــي 
أســفل المركبــة مــن عدمــه، ويســمح للمركبــة بالعبــور إن لــم يكــن هنالــك تغييــر، وال يســمح لهــا بالعبــور فــي حالــة 

وجــود تغييــر حتــى يتــم تفقــد تلــك المركبــة.

وتــم إضافــة نظــام التعــرف علــى رقــم لوحــة تســجيل المركبــة لتعزيــز ا)مــن، فــإن كال النظاميــن يســتطيعا 
ــة  ــات الوطني ــط هــذه ا)نظمــة مــع قاعــدة البيان التعــرف علــى الســائق وأرقــام لوحــة التســجيل معــk، ويمكــن رب

ــة. ــات التــي هــي تحــت المراقب ــات المســروقة أو المركب ــذارات عــن المركب لتقديــم اgن

للحصــول علــى معلومــات حــول المجموعــة الكاملــة مــن أنظمــة البحــث تحــت المركبــات والتعــرف علــى رقــم 
لوحــة تســجيل المركبــات تلقائيــk، الرجــاء التواصــل مــع فريقنــا.
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 نظام الكشف أسفل المركبات و نظام
التعرف على لوحة تسجيل المركبات
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مراقبة ا)سوار والسياج

ــرات مــن ا)ســوار دون  ــر نظــام حمايــة ا)ســوار مــن ا)نظمــة الحديثــة التــي تســمح بمراقبــة عــدة كيلومت يعتب
الحاجــة لدوريــات أمنيــة للتجــول بشــكل مســتمر حــول الســور.

يعمــل النظــام مــن خــالل ا)ليــاف البصريــة لنظــام المراقبــة المعقــد والــذي يقــوم بمراقبــة مســار الضــوء خــالل 
ــزاز أو القطــع، يتعطــل المســار الضوئــي ويتــم توجيــه  الليــف البصــري، وعنــد حــدوث اختــالل إمــا عنــد طريــق االهت

اgنــذار إلــى غرفــة التحكــم بتحديــد موقــع االختــراق فــي مجــال عــدة أمتــار مــن نقطــة االختــراق الفعلــي.

ــل  ــة مــن القطــع بحيــث يســمح للنظــام مــن العمــل حتــى بعــد قطــع الكاب يتمتــع النظــام بخاصيــة الحماي
ــة اgصــالح. ــة الســور حتــى تتــم عملي ــة مراقب ــام بعملي ــة ممــا يســمح للمشــغل القي بالكلي

 
إن هذا النظام مثالي )سوار المجمعات ومحيط المطارات والحدود التي يلزم مراقبتها لمسافات شاسعة.

إن نظــام مراقبــة ا)ســوار الحديــث ال يحتــاج للعديــد مــن الموظفيــن لمتابعــة الشاشــات أو القيــام بدوريــات 
بشــكل مســتمر حــول الحــدود الطويلــة أو ا)ســوار لغــرض اgمســاك بالمخترقيــن، فبإســتخدام ا)جهــزة الحديثــة 
ــة  ــوم الطــرق ا)مني ــل أن تق ــل قب ــراق محتم ــي أو اخت ــراق أمن ــأي اخت ــة ب ــذارات متعلق ــي إن ــق ا)من ــيتلقى الفري س

ــة باكتشــافها. القديم

الرجــاء التواصــل مــع فريقنــا للحصــول علــى مزيــد مــن المعلومــات ونســعد بتقديــم استشــارة وتوصيــة للمنتــج 
ا)كثــر مالئمــة لمتطلباتكــم.
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مراقبة ا)سوار والسياج
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ــد والتركيــب والتكامــل فــي غرفــة  ــة التوري ــع احتياجاتكــم، ونقــوم بعملي ــة جمي نقــدم هــذه ا)نظمــة لتلبي
ــززة بأحــدث  ــى الســواء مع ــة عل ــة والخارجي ــة الداخلي ــk شــامًال للمراقب ــدم نظام ــة، ونق ــة ا)مني التحكــم با)نظم

ــر. ــزم ا)م ــة بدرجــة IP٦٦ و IP٦٨ إن ل ــات الحماي تقني

لتلبيــة  الالزمــة  ا)جهــزة  جميــع  وتحديــد  التصميــم  بعمليــة  للقيــام  عاليــة  كفــاءة  علــى  مهندســينا  إن 
ــة نفخــر بهــا  ــة متكامل ــم عملي ــب وفحــص وتشــغيل النظــام بتقدي ــة تركي ــه نقــوم بعملي متطلباتكــم، وعلي

جميعــأ.

تمنــح التقنيــات الحديثــة اليــوم وضــوح أعلــى وأفضــل للكاميــرات التــي تعمــل بتقنيــات النهاريــة الليليــة والتــي 
تقــدم أعلــى وضــوح للصــور واgنــذارات التلقائيــة والتقليــل مــن ا)خطــاء البشــرية والقيــام بعمليــة التنبيــه للطاقــم 

ا)منــي بالمناطــق التــي يجــب التنبــه إليهــا.

 نظام الدوائر التلفزيونية المغلقة وأنظمة
كاميرات بروتوكول اgنترنت
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 نظام الدوائر التلفزيونية المغلقة
وأنظمة كاميرات بروتوكول اgنترنت
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 أنظمة التحكم بالدخول وأنظمة
التعريف بترددات الراديو الالسلكية

تــم تطويــر أنظمــة التحكــم بالدخــول انطالقــk مــن لوحــة مفاتيــح تحتــوي علــى الحــروف وا)رقــام إلــى أنظمــة 
متطــورة يتــم إدارتهــا مــن قبــل ا)شــخاص المخوليــن بذلــك فــي أي مــكان بالعالــم حتــى أثنــاء الســفر. باســتخدام 
أنظمــة البطاقــات التقاربيــة والبصمــة الحيويــة تصبــح المناطــق أكثــر أمنــk وتعقيــدp بمنــح تصاريــح عبــور إلــى بعــض 
ــكان اســتخدامها  ــي باgم ــة والت ــوح باســتخدام الشــرائح الذكي ــي الممن ــح ا)من ــع المناطــق حســب التصري أو جمي

كذلــك كباطاقــات تعريــف.

لقــد أصبــح نظــام التحكــم بالدخــول أمــرp اعتياديــk فــي الشــركات الكبيــرة والصغيــرة علــى الســواء والتــي 
تخولهــم بمراقبــة ا)شــخاص الذيــن دخلــوا وخرجــوا مــن المبنــى بشــكل واضــح وبمعلومــات مهمــة كذلــك فــي 
حالــة إخــالء المبنــى. معــززة ببطاقــات الــزوار التــي تحــدد نطــاق حركتهــم فــي المناطــق مــن خــالل أبــواب الدخــول 
والبوابــات الــدوارة. وباالعتمــاد علــى نظــام التعريــف بتــرددات الراديــو الالســلكية يمكننــا تحديــد ومتابعــة الموظفيــن 

والــزوار علــى الســواء داخــل المبنــى.

إن بطاقــات التعريــف التــي تعمــل بتــرردات الراديــو الالســلكية مســتخدمة منــذ زمــن علــى المنتجــات المتواجــدة 
ــد مخــرج المحــل  ــة عن ــة موضوع ــب أو حلق ــك باســتخدام لول ــع ســرقتها وذل ــرة لغــرض من فــي المحــالت الكبي

تحتــوي علــى إنــذار ذاتــي يقــوم بإحــداث رنيــن لحظــة مــرور بطاقــة لــم يتــم إلغائهــا.

لقــد تــم إدخــال تطويــرات علــى هــذا النظــام ليشــمل اســتخدامات أخــرى منهــا تعقــب ا)صــول داخــل المبانــي 
أثنــاء تنقلهــا مــن إدارة إلــى أخــرى، وا�ن وبفضــل تلــك البطاقــات الحديثــة نســتطيع تعقــب ا)شــخاص داخــل المبنــى 
أو فــي المنطقــة المؤمنــة عــن طريــق توســيع الشــبكات الداخليــة والخارجيــة، والتــي مــن غرضهــا تعقــب الــزوار مــن 

دون مرافــق.

ــى  ــات والتحكــم بدخولهــا إل ــات gدارة أســطول المركب ــى المركب ــه باgمــكان وضــع تلــك البطاقــات عل كمــا أن
المواقــف، ويمكــن إدخــال أنظمــة متخصصــة علــى تلــك المركبــات تقــوم بتســجيل بيانــات ســائق المركبــة والمــدة 

التــي قــام باســتخدامها.

إن كنتــم بحاجــة )ي مــن أنظمــة التعريــف التــي تعمــل بتــرددات الراديــو الالســلكية الرجــاء التواصــل مــع فريقنــا 
للحصــول علــى مزيــد مــن المعلومــات.
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 أنظمة التحكم بالدخول وأنظمة
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أنظمة إنذار الحريق

نظــرp لســرعة انتشــار الحريــق وا)ضــرار المدمــرة الناتجــة عنــه فــإن خطــر الحرائــق يعــد مــن أكثــر المخاطــر 
خطــورة. إن الممتلــكات المخربــة أو التــي تدمرهــا الطبيعــة يمكــن إصالحهــا، حتــى ا)غــراض المســروقة فباgمــكان 
اســتعادتها أمــا الممتلــكات المتلفــة بالحرائــق فــال يمكــن إصالحهــا. بإمــكان النيــران التــي ال يتــم الســيطرة عليهــا 

أن تلتهــم محتويــات غرفــة بأكملهــا خــالل دقائــق معــدودة وأن تحــرق مبنــى بأكملــه خــالل بضــع ســاعات.

إن الخطــوة ا)ولــى لوقــف انتشــار الحريــق هــي تحديــد مصــدره وإنــذار الموجوديــن بالمبنــى وبعدهــا إبــالغ فــرق 
اgنقــاذ المتخصصــة، وهــذه هــي خصائــص نظــام رصد وإنــذار الحرائــق العامة. وتتنــوع الخيــارات والتجهيــزات المتاحة 

بنــا ًء علــى مواصفــات المــكان المــراد حمايتــه.

إن ا)نظمــة التــي نقــوم بعنايــة بتصميمهــا وتركيبهــا وصيانتهــا تعمــل علــى تــدارك أي قصــور فــي عمليــة إدارة 
المخاطــر وتشــييد المبنــى واســتجابة الطــوارئ. وتعمــل هــذه ا)نظمــة علــى تعزيــز مرونــة تصميــم المبنــى ورفــع 

مســتوى الســالمة مــن الحرائــق.

 إن دورنا هو حماية ممتلكاتكم عن طريق ا)نظمة الذكية والمتكاملة.
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أنظمة إنذار الحريق
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تشــكل شــبكات اgتصــاالت ا�ن تأثيــرا خاصــا علــى حياتنــا أكثــر مــن أي وقــت مضــى فهــي واحــدة مــن الخطــوات 
الرئيســيه للمســتقبل الذكــي كمــا ان جميــع النظــم المتكاملــة تعتمــد علــى اgتصــال باgنترنــت.

تكنولوجيــا  باســتخدام  االتصــاالت   فــي  أساســيان  عنصــران  والشــبكات  والالســلكية  الســلكية  االتصــاالت 
اgلكترونيــات، ولكــن هنــاك العديــد مــن التقنيــات التــي ال تــزال تســتخدم الهواتــف التقليديــة فــي كثيــر مــن ا)حيــان 
ويشــار إليهــا  (نظــام الهاتــف القديــم أو العــادي)، أمــا ا�ن فأصبــح العالــم أكثــر تطــورا وأكثــر خبــره فــي اgتصــال عبــر 

اgنترنــت وعبــر الجــوال وغيرهــا مــن وســائل اgتصــال الحديثــة.

هنــاك مجموعــة كاملــة مــن أدوات الوســائط المتعــددة المتاحــة لتلبيــة  اgتصــاالت المرئيــه والمســموعه حســب  
متطلبــات كل عميــل فإننــا نقــوم بالتصميــم والتوريــد والتنفيــذ  والتشــغيل والصيانــة، ونحــن قــادرون تمامــا علــى 

القيــام بهــذه الخدمــة.

 تعمــل شــركتنا علــى أنظمــة مختلفــة مــن نظــم اgتصــال المرئــي وشاشــات عــرض الفيديــو والمســرح المنزلــي 
اســتدعاء  ونظــام  الترجمــه  ونظــم  والبصريــه   الســمعيه  المؤتمــرات  وأzنظمــة  المختلفــة   الترفيــه  وأنظمــة 
ــة. ــه ذات الصل الممرضــات وأنظمــة اgســتدعاء باgضافــة إلــى مجموعــه متنوعــه مــن ا)نظمــة الســمعيه والبصري

كما نستطيع أن نقوم بإنشاء أنظمة مصممه خصيصا حسب متطلبات العميل.

الشبكات و أنظمة اgتصال الصوتية
و المرئية

٢٠



 الشبكات
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أنظمة تتبع المركبات وا)فراد

 أنظمة النقل البحرى وحلول الطيران

أنظمة الكشف عن الغازات واgشعاع

أنظمة الرؤية الليلية والتصوير الحراري

أنظمة أخرى

 

وغيــر ذلــك العديــد مــن ا)نظمــة، يســعد فريقنــا المكــون مــن المختصيــن واالستشــاريين بتقديــم العــون 
والمســاعدة فــي دراســة وتطبيــق ا)نظمــة ا)منيــة التــي ترغبــون فــي تنفيذهــا.
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أنظمة أخرى
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شركائنا
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