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عباجة ألنظمة وخدمات
األمن

من نحن؟

"عباجة ألنظمة وخدمات األمن" هي شركة
سعودية معتمدة من الهيئة العليا لألمن الصناعي
لتقديم األنظمة األمنية وخدمات التوظيف للشركات
والمؤسسات .وتقدم الشركة مجموعة شاملة من
خدمات األمن والتوريد والتدريب والخدمات
اللوجستية ،باإلضافة لتوفير أنظمة األمن الذكية
للمؤسسات الحكومية في قطاعات الصناعة ،والنفط/
الطاقة ،والصحة والسالمة ،والقطاع المالي .وكذلك
للمؤسسات الكبرى التي تعمل في بيئات تتسم بمعدالت
عالية من التعقيدات والمخاطر وعدم االستقرار.

الخدمات التي نقدمها

تقدم شركة "عباجة" مجموعة متكاملة من الخدمات األمنية لمختلف القطاعات
والصناعات ،حيث نقوم بتصميم وتركيب ودعم كافة أنواع األنظمة األمنية ،بدايةً
من األنظمة البسيطة والمتوسطة وحتى األنظمة الكبيرة األكثر تعقيدًا ،وتعتمد
كافة أنظمتنا  -التي يتم تصميمها على يد مجموعة من أكفأ الخبراء  -على أحدث
المعدات والتقنيات األمنية وأحدث اإلستراتيجيات في مجال تكنولوجيا المعلومات.
"التقييم ،التحقق ،التصميم،
التنفيذ ،الصيانة"

معايير التسليم
الناجح للمشروع

عباجة ألنظمة وخدمات
األمن

رسالتنا

نطمح لتحقيق التميز في كل ما نقدمه
ونقوم به .وتقدم شركة "عباجة" مجموعة
واسعة من أفضل الخدمات والحلول التي
تضمن تلبية كافة االحتياجات األمنية
للمؤسسات ،بما في ذلك الخدمات
االستشارية والهندسية ،وخدمات التصميم،
والتخطيط ،والتوريد ،الصيانة ،وإدارة
المشروعات ،وتأسيس البنية التحتية
التكنولوجية للمؤسسات.

“

"ال نرضى ً
بديل عن التميز"

رؤيتنا

نهدف لتقديم حلول أمنية فائقة الجودة
بمساعدة فريقنا االستثنائي الذي يتمتع
بأعلى مستوى من الخبرة واالحترافية.
كما نسعى لغرس ثقافة مؤسسية تقوم
على التفاني في العمل ،والتطوير
المستمر ،والفعالية ،واالبتكار،
واالحترام المتبادل ،وروح الفريق،
والثقة .ومن خالل االلتزام بهذه القيم،
يمكننا تحقيق هدفنا بتمكين عمالئنا
وموظفينا ومجتمعاتنا وتوفير حياة
أفضل وأكثر جودة لهم.

"أعلى مستوى من الخبرة والمهارة واالحترافية"

عباجة ألنظمة وخدمات
األمن

خدمات المؤسسات

| حماية المصانع والمكاتب
| ُح ّراس أمن المؤسسة
| الحماية ضد التزوير والسرقة
| تعيين فريق األمن
| التنبيهات األمنية
| أمن البوابات /التحكم في حركة الدخول

خدمات ُح ّراس األمن
| حراسة الموقع | دوريات حراسة الموقع | التحكم في الحشود | حراسة البوابات | حراسة مواقع أو طوابق متعددة
| الدوريات األمنية | التحكم في الوصول | موظفو أمن محترفون | المتابعة والمراقبة | االستجابة المتحركة
| مركبات الدوريات األمنية المتحركة | االستجابة للتنبيهات في غير أوقات العمل

| اإلبالغ عن الحوادث
| حفظ بيانات الحوادث
| المراقبة عن بُعد
| التنبيهات والتحذيرات األمنية
| االستجابة السريعة للطوارئ
| المراقبة /موظفو غرفة التحكم

خدمات التحقيق

برنامج إدارة ُح ّراس األمن
| برنامج انتقاالت ال ُح ّراس
| برنامج إدارة ُح ّراس األمن

| برنامج األمن المادي
| برنامج التدريب األمني التقني

الخدمات والحلول التقنية
|
|
|
|
|
|
|
|
|

"تركيب وصيانة األنظمة"

أنظمة المراقبة بالفيديو | تحليل محتوى الفيديو | التعرف التلقائي على لوحات أرقام السيارات )(ANPR
التحكم في الوصول | رصد العناصر الدخيلة | فحص المركبات بنظام أشعة X
العالمات التحذيرية /حواجز البوابات /البوابات الدوارة /حواجز الطرق
باإلضافة إلى:
نظام اإلنتركم ،نظام التوقيت المتزامن
| أنظمة مراقبة أمن المدن
إدارة بيانات األمن المادي
| أنظمة الرصد والمراقبة بالمناطق الواسعة
شبكات تكنولوجيا المعلومات (الكابالت الهيكلية النحاسية والفايبر)
| أنظمة رصد العناصر الدخيلة
الشبكات الصناعية  /الشبكة المحلية ( )LANوالشبكة العريضة ()WAN
| التحكم في الوصول والقياسات الحيوية
أنظمة الهاتف
| أنظمة المراقبة المعلقة لرصد التهديدات
إدارة المرور (إشارات المرور الذكية)
| فحص األشخاص
| فحص المركبات
| الحواجز المقاومة للهجمات والتفجيرات والقذائف
| الحد من المخاطر المتعلقة بالمركبات
| مراقبة المواقع البحرية
| إدارة معلومات األمن المادي ونظام C4
| االتصاالت والشبكات
| أنظمة "سكادا" لجمع ومراقبة البيانات والتحكم بها
| أنظمة المراقبة السريعة

"دمج ودعم األنظمة"

خدمات "عباجة" األمنية

يرجــع الفضــل فــي تميزنــا إلــى خبرتنــا الطويلــة فــي المجــال ،وفريــق عملنــا االســتثنائي (ســواء داخــل أو خــارج المملكــة)،
وقدرتنــا الكبيــرة علــى التكيــف واالســتجابة ،باإلضافــة إلــى الكفــاءة فــي اإلدارة والتواصــل ،وتأســيس الشــراكات الفعالــة،
وتنظيــم برامــج التدريــب المتميــزة ،والحــرص علــى تقديــم مجموعــة شــاملة ومتنوعــة مــن الخدمــات والحلــول األمنيــة،
وهــو مــا ضمــن لنــا التميــز فــي الســوق الســعودي فــي هــذا المجــال.

مشرفو األمن بالموقع

إدارة الحشود

لدينــا فريــق متميــز يتمتــع بأعلــى
مســتوى مــن الخبــرة فــي خدمــات الدعــم
وإدارة الحشــود .ويمكنــه مســاعدتك فــي
عمليــة التخطيــط واإلعــداد للفعاليــات
المختلفــة التــي تنظمهــا .كمــا يمكنــه
حضــور االجتماعــات التحضيريــة لهــذه
الفعاليــات نيابــةً عنــك ،إذا لــزم األمــر.
فاألمــن والســامة يأتيــان فــي مقدمــة
العناصــر المطلوبــة لنجــاح أي فعاليــة.
وتتمثــل مســؤوليتنا فــي توفيــر بيئــة
صحيــة آمنــة فــي الفعاليــات المختلفــة.
ويتمتــع فريقنــا بالخبــرة الالزمــة إلدارة
كافــة المتطلبــات األمنيــة للمؤسســات
المشــاركة فــي المعــارض
الكبــرى
ِ
والفعاليــات العامــة.
| الفعاليات الملكية واالحتفالية
| االجتماعات والمؤتمرات
| زيارات كبار الشخصيات للموقع
| المعارض

األدوات األمنية

| الصافرات
| الزي الرسمي | المركبات
| نظام الكشف عن المعادن/
الفحص بأشعة X
| قاعدة بث ألجهزة الالسلكي
| أجهزة الالسلكي

نلتــزم دائ ًمــا بتقديــم خدمــات تتمتــع بأعلــى مســتوى مــن الموثوقيــة والجــودة وتضمــن تلبيــة االحتياجــات الحاليــة
والمســتقبلية لعمالئنــا .لذلــك نحــرص علــى تدريــب موظفــي ومشــرفي األمــن لدينــا وفحــص خلفياتهــم الوظيفيــة جيـدًا
قبــل التعييــن .ويقــوم مشــرفو األمــن بزيــارة المواقــع لضمــان التــزام الحــراس بمواقعهــم وزيهــم الرســمي ويقظتهــم
األمنيــة .فحــراس األمــن يعملــون لســاعات طويلــة ومرهقــة .لذلــك ،يقــوم المشــرفون بزيــارات مفاجئــة للمواقــع
خــال ســاعات الليــل أو النهــار لضمــان احتفــاظ الحــراس بيقظتهــم وقيامهــم بمســؤولياتهم علــى أكمــل وجــه .وتتمثــل
المســؤولية الرئيســية لهــذا القســم فــي توفيــر اإلشــراف علــى مــدار الســاعة والقيــام بزيــارات مفاجئــة للمواقــع
للتأكــد مــن االحتفــاظ بأعلــى درجــات اليقظــة األمنيــة .فــي الوقــت نفســه يلتــزم جميــع أفــراد األمــن بتقديــم تقاريــر
أمنيــة كل ســاعة إلــى مكتــب التحكــم المركــزي مــن خــال أجهــزة الالســلكي ،أو الهواتــف األرضيــة أو الجوالــة.

التدريب

نجحــت شــركة "عباجــة" فــي تحقيــق الريــادة فــي قطــاع الخدمــات األمنيــة الــذي يشــهد زيــادة غيــر مســبوقة فــي
الطلــب فــي الوقــت الحالــي ،وتحــرص الشــركة علــى توفيــر برامــج التدريــب والتطويــر المهنــي لموظفيهــا للحفــاظ
علــى هــذا النجــاح .وتؤمــن الشــركة بــأن نجاحهــا يبــدأ مــن الداخــل ،أي مــن خــال تطويــر أداء موظفيهــا وتزويدهــم
بــاألدوات والمهــارات الالزمــة التــي تمكنهــم مــن أداء أصعــب المهــام فــي أصعــب الظــروف .وتشــمل برامــج التدريــب
التــي تقدمهــا الشــركة التدريــب علــى قواعــد الصحــة والســامة ،وزيــادة الوعــي بشــأن اإلســعافات األوليــة ومكافحــة
الحرائــق ،وتطويــر أداء الفريــق ،والتدريــب األمنــي.

مدير أمن الموقع

يتــم تعييــن مديــري أمــن المواقــع بشــركة "عباجــة" بنــا ًء علــى الخبــرة التــي يتمتعــون بهــا فــي المجــال لضمــان اختيــار أفضــل
العناصــر ،ثــم يخضعــون لبرنامــج تدريــب داخلــي للتأكــد مــن تزويدهــم بكافــة المهــارات التــي تؤهلهــم لتقديــم أعلــى مســتوى
مــن الخدمــة للعمــاء .ويتــم تدريــب مديــري أمــن المواقــع علــى كيفيــة مواءمــة الخطــة األمنيــة مــع معاييــر ومتطلبــات العميــل،
أو مســاعدة العميــل علــى تحديــد وتنفيــذ المعاييــر واإلجــراءات األمنيــة المطلوبــة ،مــع الموازنــة بيــن المخاطــر المحتملــة
والتكلفــة .وفــي بعــض األحيــان تقــوم شــركة "عباجــة" باالســتعانة بخدمــات مديــري أمــن المواقــع مــن خــارج الشــركة لضمــان
عــدم انقطــاع الخدمــة واســتبدال المديريــن الســابقين بآخريــن مباشــرةً دون حــدوث أي فجــوة زمنيــة أثنــاء عمليــة االســتبدال.
كمــا توفــر الشــركة حلـ ً
ـول متنوعــة لخدمــات مديــري أمــن المواقــع ،بــد ًءا مــن تعييــن مديــر أمــن داخــل المؤسســة (لتعزيــز
حمايــة مؤسســتك باســتخدام أفضــل المعاييــر األمنيــة ،والتعــرف علــى الفــرص المتاحــة لتوفيــر التكلفــة) ،وحتــى تعييــن مديــري
أمــن للمشــروعات الفرديــة (إلعــداد تقييمــات المخاطــر ،وإدارة االســتجابة للمخاطــر المرتبطــة بموقــع المشــروع ،والتأكــد مــن
تحديــث معاييــر التشــغيل ( ،)SOPsوتدريــب أفــراد األمــن بشــكل منتظــم) .ويمكننــا تصميــم النمــوذج األمثــل لــك لمســاعدتك
علــى تحســين الكفــاءة التشــغيلية لمؤسســتك بأقــل تكلفــة.

مراقبة األصول واألشخاص على مدار الساعة

تعمــل مراكــز المراقبــة واالســتجابة والطــوارئ لدينــا علــى مــدار الســاعة طــوال أيــام األســبوع .وهــي تضــم مجموعــة مــن أكفــأ العناصــر األمنيــة
التــي تتمتــع بأعلــى مســتوى مــن الخبــرة والمهنيــة والتدريــب .وهــي تتبــع سلســلة مــن اإلجــراءات التشــغيلية المحــددة لضمــان توفيــر أعلــى
مســتوى مــن األمــن والحمايــة للعمــاء .وباإلضافــة ألنظمــة الحمايــة مــن الحرائــق ورصــد الدخــاء ومراقبــة الفعاليــات ،فإننــا نــزود المواقــع
بأنظمــة تتيــح لنــا مراقبــة مواقــع العمــاء عــن بُعــد ،مــن خــال متابعــة كاميــرات المراقبــة األمنيــة وأنظمــة المراقبــة بالفيديــو (ســواء كاميــرات
الـــ  Analogأو الـــ  ،IPأو النظــام الهجيــن) .كمــا نقــوم بتحديــث وإعــادة تصميــم هــذه األنظمــة إذا لــزم األمــر .فضـ ًـا عــن ذلــك ،فــإن لدينــا
كافــة المعــدات واإلمكانيــات والخبــرات الالزمــة لتقديــم العديــد مــن خدمــات أمــن المواقــع (مثــل خدمــة "العامــل الواحــد" (،)Lone Worker
وتعقــب المركبات/األصــول ،ومراقبــة وتحديــد الســياج الجغرافــي ،إلــخ) ،باإلضافــة لالســتجابة االســتباقية و/أو التفاعليــة للحــوادث الطارئــة،
بنــا ًء علــى بنــود االتفاقيــة المبرمــة مــع العميــل.

سياسات شركة "عباجة"
سياسة الصحة والسالمة
تأتــي صحــة وســامة الموظفيــن فــي مقدمــة أولويــات شــركة "عباجــة لألنظمــة األمنيــة" .وال تقتصــر
مســؤولية حمايــة صحــة الموظفيــن علــى اإلدارة العليــا فحســب ،بــل إنهــا تمتــد لتشــمل كل فــرد فــي
الشــركة .فحتــى يتســنى للشــركة تحقيــق المســتوى المطلــوب مــن الصحــة والســامة ،يجــب علــى جميــع
الموظفيــن علــى اختــاف درجاتهــم الوظيفيــة التعــرف علــى مســؤولياتهم فــي هــذا اإلطــار والقيــام بهــا
علــى أكمــل وجــه.
وتحــرص الشــركة علــى وضــع كافــة الترتيبــات والخطــوات العمليــة التــي تضمــن الحفــاظ علــى الصحــة
والســامة فــي مــكان العمــل ،ليــس لموظفيهــا فحســب ،وإنمــا لــكل األطــراف المرتبطــة بأنشــطتها أي ً
ضــا،
بمــا فــي ذلــك العمــاء والمقاولــون ،أو حتــى العامــة المتواجــدون بمواقعهــا .وهــي توفــر اآلتــي:
| بيئة عمل صحية وآمنة
|معــدات وأجهــزة آمنــة وتناســب طبيعــة المهمــة المطلوبــة وتضمــن الحفــاظ علــى الســامة فــي مــكان
العمــل.
| خطط ومعدات آمنة تناسب طبيعة المهمة المطلوبة
| تقديم التعليمات والنصائح الضرورية للحفاظ على صحة وسالمة الموظفين في مكان العمل.
| زيادة وعي الموظفين عبر الشركة حول قضايا الصحة والسالمة
| التخزين واالستخدام والتخلص اآلمن للمواد الخطرة.
| توفير منشآت طبية لتقديم العالج المناسب لإلصابات التي تحدث في مكان العمل.
| توفير العالج المطلوب لجميع اإلصابات واألمراض المرتبطة بالعمل.

إجــراءات فعالــة إلخــاء المبانــي والمواقــع الصناعيــة فــي حــاالت
الحرائــق واالنفجــارات وغيرهــا مــن حــاالت الطــوارئ .ونحــرص
طــوال الوقــت علــى اســتخدام أحــدث المعــدات والتقنيــات العالميــة
فــي مجــال الســامة .كمــا نحــرص علــى إثــراء وعــي الموظفيــن
حــول الصحــة والســامة مــن خــال عقــد دورات تدريبيــة حــول
إجــراءات الســامة التــي تطبقهــا الــدول المختلفــة.
|التأكــد مــن توافــر اشــتراطات الصحــة والنظافــة واألمــان فــي
أماكــن اإلقامــة.
|التأكــد مــن توافــر اشــتراطات الصحــة والنظافــة فــي منافــذ
تقديــم المأكــوالت والمشــروبات

سياسة إدارة الجودة

ونسعى لتحقيق ذلك من خالل اآلتي:

يتمثــل الهــدف الرئيســي لشــركة "عباجــة" فــي توفيــر أعلــى
مســتوى مــن الجــودة فــي جميــع الخدمــات التــي تقدمهــا
لعمالئهــا .وذلــك فــي إطــار ســعيها لتصبــح الخيــار األول للعمــاء
والموظفيــن علــى الســواء ،مــن خــال تأســيس نظام قــوي وفعال
إلدارة الجــودة يضمــن اتســاق أســلوب العمــل عبــر جميــع أقســام
الشــركة ،وااللتــزام الصــارم بتطبيــق سياســات وقواعــد الشــركة
فــي جميــع األنشــطة والعمليــات التــي تقــوم بهــا .وتقــع علــى
إدارة الشــركة مســؤولية التأكــد مــن امتثــال الموظفيــن لهــذه
السياســات والقواعــد فــي جميــع المشــروعات ،مــع مراجعتهــا
بشــكل مســتمر لضمــان توافقهــا مــع المتطلبــات الحاليــة للشــركة
والعميــل علــى الســواء.

| وضع احتياجات العمالء في مقدمة أولوياتنا وتلبيتها بكل نزاهة.
| إظهار المسؤولية عن المشروعات التي نقوم بها.
| تزويد أفراد األمن بالمهارات الالزمة لتنفيذ المهام المطلوبة.
| توفير األدوات والمعدات الالزمة لتنفيذ المهام المطلوبة.
| إظهار التقدير واالحترام لموظفينا
| التفاني في العمل لتحقيق التميز

فنجاحنــا يعتمــد علــى مــدى تفانينــا فــي العمــل للفــوز برضــا
عمالئنــا ،وذلــك مــن خــال االبتــكار المســتمر ،وتطويــر مهــارات
موظفينــا ،وتقديــم حلــول ومنتجــات تتمتــع بأعلــى مســتوى مــن
الجــودة والموثوقيــة.

نحــرص علــى التحســين المســتمر ألدائنــا ،ونأخــذ فــي االعتبــار جميــع
المالحظــات والمقترحــات التــي يقدمهــا عمالؤنــا وموظفونــا لتحســين
جــودة الخدمــات التــي نقدمهــا ،خاصــةً فيمــا يتعلــق باســتخدام أحــدث
التقنيــات التكنولوجيــة.
ســا لجهودنا في مجال إدارة الجودة ،حصلت الشــركة على شــهادتي
وانعكا ً

 ISO 9001:2015وOHSAS 18001:2007

فــي عــام  ..2015ونلتــزم بمواصلــة تطبيــق أعلــى معاييــر النزاهــة
والمســؤولية فــي جميــع األنشــطة التــي نقــوم بهــا .وسيســاعدنا علــى
ذلــك نظــام إدارة الجــودة الفعــال الــذي تطبقــه الشــركة والــذي يتوافــق مــع
معاييــر ISO 9001-2015

سياسة إدارة الجودة

تتمثل أهم أهداف التدريب فيما يلي:

تؤمــن شــركة "عباجــة لألنظمــة األمنيــة" بضــرورة الســعي المســتمر
لتعزيــز وتطويــر نقــاط القــوة لديهــا ،ســواء علــى مســتوى المؤسســة
أو األفــراد.

| تطوير مهارات جميع الموظفين.

وتــدرك إدارة الشــركة جي ـدًا أهميــة التدريــب المســتمر فــي الحفــاظ
علــى ربحيــة الشــركة.

|ضمــان فهــم الموظفيــن ألدوارهــم مــن خــال إشــراكهم
المباشــر فــي رســالة وأهــداف الشــركة ،ممــا يعــزز
الفوائــد واألربــاح للمســاهمين.

ويتبــع الموظــف المســؤول عــن التدريــب المديــر العــام للشــركة
مباشــرةً ،وتتمثــل مســؤولياته فــي إعــداد تقييمــات ســنوية الحتياجات
التدريــب بالشــركة ،وتقديــم االستشــارات والمســاعدات المطلوبــة
للمديريــن فيمــا يتعلــق بأنشــطة التدريــب ،وتوفيــر خدمــات التدريــب
المطلوبــة.

|التحســين المســتمر لكفــاءة الموظفيــن ،مــن خــال تطويــر
مهاراتهــم وتزويدهــم بالمعرفــة المطلوبــة التــي تمكنهــم
مــن اســتغالل كامــل إمكاناتهــم وقدراتهــم ،وأداء وظائفهــم
علــى أكمــل وجــه ،وتحقيــق أهدافهــم وطموحاتهــم
الوظيفيــة.

وتحــرص الشــركة علــى تطبيــق منهــج مفتــوح قائــم علــى الشــفافية
والتشــاور لتحديــد وتوفيــر احتياجــات التدريــب المطلوبــة.

|تعزيــز مســتوى الكفــاءة علــى المســتوى الفــردي
والجماعــي والمؤسســي ،للمســاعدة علــى تحقيــق أهــداف
الشــركة المتمثلــة فــي زيــادة الربحيــة ،وتحقيــق الكفــاءة
التشــغيلية ،والحفــاظ علــى ســمعتها المتميــزة كشــريك
فعــال لعمالئهــا وجهــة عمــل اســتثنائية لموظفيهــا.

تتمثل أهم أهداف التدريب فيما يلي:
|تطبيــق إســتراتيجية تدريــب مناســبة تتوافــق مــع احتياجــات الشــركة
والموظفيــن.
|مســاعدة الموظفيــن علــى اكتســاب المعرفــة المطلوبــة التــي تمكنهــم مــن
أداء المهــام المطلوبــة بأعلــى مســتوى مــن الكفــاءة مــن أول مــرة.
|تحديــد احتياجــات التدريــب للشــركة والموظفيــن ،بنــا ًء علــى المالحظــات
الــواردة فــي تقاريــر تقييــم األداء ،ونتائــج اســتبيانات الموظفيــن،
و"برنامــج التحســين المســتمر" ،وخطــط وإســتراتيجيات الشــركة.
|تحديــد أولويــات التدريــب بنــا ًء علــى احتياجــات الشــركة والموظفيــن
وميزانيــة التدريــب المتاحــة.
|تقديــم برامــج التدريــب للمديريــن والموظفيــن داخــل الشــركة وخــارج
الموقــع وأثنــاء العمــل ،وتوفيــر فــرص للتدريــب المهنــي.
|تطبيــق التدريبــات المتبادلــة المناســبة للمشــرفين والمشــغلين لتوجيــه
كافــة الجهــود ناحيــة العنصــر الــذي يحتــاج أكبــر قــدر مــن العمــل.
|تقديــم تدريبــات تمهيديــة للموظفيــن الجــدد للتأكــد مــن انتمائهــم للمؤسســة
واندماجهــم معهــا ومــع إدارتهــا وموظفيهــا منــذ بدايــة توظيفهــم.

|المشــاركة فــي مبــادرات التدريــب الحكوميــة بالمملكــة ،مثــل دورات
التدريــب المتخصصــة وبرامــج التدريــب المهنــي ،مــع التركيــز علــى
البرامــج التــي تســاعد الشــركة علــى تلبيــة احتياجاتهــا مــن جهــة والوفــاء
بمســؤوليتها االجتماعيــة مــن جهــة أخــرى.
|تقديــم البرامــج والــدورات المناســبة لتطويــر مهــارات الحاســب اآللــي
والتشــجيع علــى اســتخدام التقنيــات التكنولوجيــة الجديــدة.
|مراقبــة وتقييــم فعاليــة التدريــب ،عــن طريــق التقييــم الذاتــي ،وتقاريــر
تقييــم األداء ،وتقييــم الفــرص المســتقبلية المتاحــة للتدريــب فــي الهيــكل
اإلداري للشــركة.
|االحتفــاظ بملــف خــاص بالتدريــب لــكل موظــف يتضمــن احتياجــات
التدريــب الخاصــة بــه ،والمهــارات التــي اكتســبها ،والــدورات والبرامــج
التــي حصــل عليهــا ،وتقييــم األداء الخــاص بــه.
|تحديــد المهــارات التــي اكتســبها الموظفــون مــن التدريــب وإدراجهــا فــي
تقاريــر ومراجعــات تقييــم األداء لمســاعدتهم علــى تحقيــق المزيــد مــن
التقــدم.

عباجة ألنظمة وخدمات
األمن

تعرف على عمالئنا
عمالء عباجة:
www.kjo.com.sa
www.aramco.com

www.sabic.com

www.saipem.com.

www.kapsarc.org
www.sec.com.sa
www.Hyundai-holdings.org

www.rcjy.gov.sa

أرامكو السعودية :الرياض ( 5سنوات)  -جيزان ( 3سنوات و 6أشهر)

الهيئة الملكية السعودية

www.kaust.edu.sa

سابك الشركة السعودية للكهرباء

عمليات الخفجي المشتركة وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية

مركز الملك عبد هللا للدراسات والبحوث البترولية  -الرياض ( 5سنوات)

هيونداي للصناعات الثقيلة ــــ جيزان (سنة واحدة)

عباجة ألنظمة وخدمات
األمن

تعرف على شركائنا

تقــدم "عباجــة" مجموعــة واســعة مــن األنظمــة األمنيــة وملحقاتهــا ،والتــي
تــم تصنيعهــا بواســطة كبــرى الشــركات العالميــة فــي هــذا المجــال.

أبرز المنتجات
والخدمات التي نقدمها

بالتعاون مع:

"تركيب وصيانة األنظمة"
"دمج ودعم األنظمة"

االمتثال
شركة "عباجة" حاصلة على ترخيص لتقديم الخدمات األمنية للمؤسسات من وحدة
التراخيص األمنية التابعة لوزارة الداخلية السعودية.
وزارة الداخلية

المملكة العربية السعودية

األنشطة ال ُمر َخصة |تركيب وصيانة
األنظمة األمنية
رقم الترخيص |2050632016
تم اعتماد "عباجة" من قِبَل وزارة الداخلية السعودية وتحت إشراف الهيئة العليا
لألمن الصناعي لتقديم عروض لتوفير األنظمة األمنية لمشروعات األمن الصناعي

وزارة الداخلية

الهيئة العليا لألمن الصناعي

األنشطة ال ُمر َخصة |العقود األمنية
رقم الترخيص |07024139
نظام إدارة الجودة
شركة "عباجة لألنظمة األمنية" حاصلة على شهادة ISO 9001:2015

المنظمة الدولية للمعايير

نطاق العمل | تقديم الخدمات التالية في مجال األمن الصناعي:
التصميم ،األعمال الهندسية ،التوريد ،التركيب،
التجربة واالختبار ،التشغيل والصيانة
رقم الترخيص |161013016621

العضويات
نظام اإلدارة البيئية
شركة "عباجة لألنظمة األمنية" حاصلة على شهادة ISO 14001:2015

نطاق العمل | تشغيل وصيانة المشروعات
رقم الترخيص |200711026601

المنظمة الدولية للمعايير

نظام إدارة السالمة والصحة المهنية
شركة "عباجة لألنظمة األمنية" حاصلة على شهادة OHSAS 18001:2017

السالمة والصحة المهنية

نطاق العمل | تشغيل وصيانة المشروعات
رقم الترخيص |161013036621

تُعد "غرفة الشرقية" إحدى أقدم وأعرق المؤسسات الخدمية في المملكة العربية السعودية .ويتمثل هدفها
األساسي في تعزيز مساهمة القطاع الخاص في النمو االقتصادي بالمملكة.
وشركة "عباجة لألنظمة األمنية" هي شركة مسجلة بغرفة الشرقية ،كما أنها عضو بالغرفة

نطاق العمل | تقديم الخدمات األمنية المدنية وتوريد المعدات األمنية
رقم االعتماد والعضوية |236799
رقم السجل التجاري |2066003723

نحن موردون معتمدون لكل من
أرامكو السعودية  -رقم التسجيل:
10035988 ،10005841
شيفرون السعودية
رقم التسجيلA-063 :

الشركة السعودية للكهرباء  -رقم التسجيل:
،2003588 ،100000005
35370
سابك
رقم التسجيل505419 :

االتصاالت السعودية
رقم التسجيل20169 :
عمليات الخفجي المشتركة
رقم التسجيل:
268S0401
سبكيم
رقم التسجيل505419 :

خبراتنا
قدمت "عباجة" الكثير من الخدمات والحلول األمنية للعديد من المشروعات
الكبرى بالمملكة ،مثل اآلتي:

•األنظمة األمنية بمدينة جازان االقتصادية (أرامكو السعودية)
•مركز الملك عبد هللا للدراسات والبحوث البترولية  -الرياض
(أرامكو السعودية)
•مجمع هيونداي للصناعات الثقيلة والمناطق المحيطة  -جازان
كما قدمت الشركة مجموعة من الحلول األمنية واإلنشائية للجهات التالية:

•مركز إدارة الحوادث والمعلومات األمنية  -مدينة جازان االقتصادية
•مكاتب ومعسكر فريق إدارة المشروعات بأرامكو السعودية
•مدينة جازان االقتصادية  -خدمات إدارة المرور ومراقبة المدينة

كما قامت الشركة بتأسيس مركز إدارة الحوادث والمعلومات األمنية ،مع التجهيز الكامل للغرف وتوفير المعدات المطلوبة للمكتب الرئيسي

نبذة عن الخدمات التي قدمناها
نظام الكاميرات

قامت "عباجة" بتركيب وصيانة كاميرات مراقبة تلفزيونية " "CCTVفي مواقع متفرقة بمدينة جازان
االقتصادية ،والتي يمكنها العمل بالطاقة الشمسية والكهربائية وتتصل ببعضها البعض عن طريق كابالت الفايبر.

التخطيط الرئيسي (كابالت فايبر ـــ  51كم ،كور )96

كاميرا تعمل بالطاقة النظيفة

أنظمة التعرف التلقائي على لوحات وتراخيص السيارات

قامت شركة "عباجة" بتركيب أنظمة "( "ANPRالتعرف التلقائي على لوحات السيارات) و"( "LPRالتعرف التلقائي على
لوحات التراخيص) في مدينة جازان االقتصادية لرصد حاالت تجاوز السرعة ،وطول مدة انتظار السيارات ،والحركة المتكررة
لسيارات المقاولين والزوار المسجلة وغير المسجلة.

أنظمة التحكم في الوصول

قامت الشركة بتركيب وتشغيل أنظمة التحكم في الوصول لمباني القسم اللوجستي وقسم األمن في شركة أرامكو السعودية.

نبذة عن الخدمات التي قدمناها
نظام التعرف على بطاقات الهوية

قامت "عباجة" بتركيب ودمج نظام التعرف على بطاقات الهوية كجزء من أنظمة التحكم في الوصول ،حيث قامت بتصميم
وإصدار أكثر من  3آالف بطاقة عادية من بطاقات الهوية ونحو  5آالف بطاقة من بطاقات التحكم في الوصول .وقامت
الشركة بتركيب العديد من األنظمة المطلوبة للمشروع ،مثال حوائط الفيديو ،ومحطات العمل ،ولوحات المفاتيح ،إلخ.

التدريب األمني

تقدم شركة "عباجة" برامج تدريبية لموظفي األمن لتمكينهم من تشغيل وإدارة األنظمة األمنية بكفاءة ،بما في ذلك برامج
األمن المادي ،والحراسة األمنية ،وإدارة الوقت ،وتغيير ال ُح ّراس ،وبرامج األمان ،والعمليات التقنية.

نظام دوريات الحراسة

قدمت "عباجة" أنظمة دوريات الحراسة (للدوريات الثابتة والمتحركة على السواء)  ،للتأكد من مراقبة وزيارة كافة المواقع،
ونقاط التفتيش ،والممرات ،والمكاتب اإلدارية ،والمعسكرات بشكل منتظم .وتساعد هذه األنظمة أيضًا على التأكد من تواجد
أفراد األمن بالموقع.

أنظمة إدارة المرور

قامت الشركة بتركيب العديد من أنظمة المرور فائقة الجودة في مدينة جازان االقتصادية (مثل :العالمات التحذيرية لتجاوز السرعة ،وإشارات
المرور ،وكشافات اإلضاءة الغامرة المبتكرة) .وتم تصميم وتركيب هذه األنظمة بشكل يضمن توفير الطاقة والتكلفة وزيادة الموثوقية والكفاءة.

تعرف على
الفريق اإلداري

المؤسس | الرئيس التنفيذي :علي عبد هللا العباس

 Pنائب الرئيس  -قسم األمن

 Pنائب رئيس أول

 Pنائب الرئيس  -قسم اإلنشاءات

 Nصالح علي العباس

 Nعبد هللا علي العباس

 Nمناع علي العباس
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