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تراخ�ص وزارة الداخل�ة
Government License 

  ان العمل في مجال األنظمة األمنية في قانون المملكة العربية 
 الســـــــعودية يتطلب وجود ترخيص أمني من قبل وزارة الداخلية
وحدة التراخيص األمنية المركزية حتى يسـتطيع العميل الحصـول 
على التراخيص االزمة البد من حصـول الشــركة المشــغلة للنظام 

 األمني على ترخيص وزارة الداخلية

Working in the eld of security systems in the law of
Saudi Arabia requires a security license from the
Ministry of Interior and the Central Security Licensing
Unit in order for the client to obtain the necessary
licenses.



About Us
Safebox Company we have more than ten
years of successful relation with our clients
(success partners) and implementation of 
many projects of information technology
and low current, whether small or large or
mega projects .. Government sector or in
the private sector or personal projects 
whatever The size, type or location of the
project throughout the Saudi Arabia 
Kingdom It is an honor for us to offer you
in this catalog some of our modest
achievements or our services or products
we offer and all that only in order to reach
the maximum level of customer satisfaction…

ن�ذة عنا 
شركة الصــندوق األمن وبخبرة تز�د عن العشـــر سنوات من 
التعامل الناجح مع عمالئنا (شركاء النجاح) وتنف�ذ العد�د 
ريع الخاصة �تقن�ة المعلومات والتيار الخف�ف  من المشـــا
ريع صغيرة جدا او كبيرة او ضخمة ..  سواء كانت مشـــــــا
حكوم�ة كانت او في القطاع الخاص او على مســــتوى
ريع الشـخصـ�ة مهما كان حجم المشـروع او نوعه  المشـا
او موقعه في جميع أنحاء المملكة فأنه لشــــــــرف لنا 
شركائنا ان نقدم لكم في هذا الكتالوج ال�عض من انجازتنا 
المتواضــــــعه او خدماتنا او منتجاتنا التي نقدمها وكل 
ذلك فقط بهدف الوصول الي اقصى مستوى من رضى 

ألن رضى العميل هو هدفنا.وهو شر�كنا في النجاح 
العميل .

ريع وتنف�ذها  سياستنا في استالم المشا
Our Policy in implementation of projects

ريع وتنف�ذها فأن المشروع لد�نا �مر عبر عدة  مراحل  ألضافة المز�د من االحتراف�ة في سياستنا في استالم المشا
للوصول ألقصى ما �مكننا من أرضاء عمالئنا ... المراحل التي �مر فيها المشروع لد�نا ...

In order to add more professionalism in our policy in the receipt and implementation
of projects, our project goes through several stages to reach the maximum we can for
satisfaction of our customers ... Stages of our project .....    

المرحلة األولى تواصل العميل بأحدى ممثلي خدمة المب�عات لد�نا.
المرحلة الثان�ة تعين مهندس مب�عات مختص لتحد�د موعد مع العميل لمعا�نة المشروع ومناقشة متطلباته. 

المرحلة الثالثة �قوم مهندس المب�عات المختص �عمل دراسة للمشروع ورسم مخطط وتحد�د متطلبات 
المشروع وارسال عرض سعر للعميل.

المرحلة الرا�عة موافقة العميل على دراسة المشروع وعرض السعر المرسل ال�ه. 
ريع لد�نا.  المرحلة الخامسة ال�دء في عمل�ة تنف�ذ المشروع من قبل قسم ادارة المشا

المرحلة السادسة تسل�م المشروع الى العميل واقتراح عقد صيانة سنوي او شهري في حال رغ�ة العميل. 
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The rst stage the customer contact with one of our sales service
 representatives.
The second stage appoints a competent sales engineer to schedule an
appointment with the client to inspect the project and discuss its requirements.
The third stage the competent sales engineer study the project and draw 
a layout and determine the requirements of the project and send
a quotation to the client.
The fourth stage the client approves the project study and quotation.
The Five stage we Start project implementation process by our projects
 management department.
The sixth stage we deliver the project to the client and propose an annual
 or monthly maintenance contract in case the client wishes.
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products and services خدماتنا ومنتجاتنا 

ف�ما �لي الخدمات التي نقدمها لعمالئنا الكرام نقوم �توفير جميع مايخص 
تقن�ة المعلومات و أنظمة التيار المنخفض وجميع األنظمة األمن�ة ...

Following are the services we provide to our valued 
customers. We provide all information technology, 
low current systems and all security systems..

أنظمة كاميرات المراق�ة بجميع انواعها ومجاالتها 

Indoor CCTV : we supply and install indoor cameras xed surveillance cameras and indoor PTZ Cameras, High
Denition visibility (FULL HD) 4K with Wide 180 -degree angle face-detected and people counting and smart
camera for best Brands – Chinese Korean – European Brands…

اجهزة التسجيل : نقوم �تور�د وترك�ب اجهزة التسجيل التي تقوم بحفظ الف�ديوهات �دقة وضوح عال�ة ومساحات تخزين عال�ة وامكان�ة ر�طها على 
االنترنت للمشاهدة والمتا�عة عن �عد من اي مكان في العالم عبر الهاتف الجوال او الكمبيوتر المحمول ألفضل الماركات العالم�ة : الكور�ة والص�ن�ة 

واالورب�ة 
Recording Devices : we supply and install of DVR and NVR and SNVR video Recorder that record Videos with
High Denition Full HD 4K and BIG capacity and can be connected to internet so customer will be able to view
the CCTV System Over his mobile phone and computers from anywhere Around the World, best brands., Chinees,
Korean, European…

ًكاميرات المراق�ة الخارج�ة : نقوم �تور�د وترك�ب كاميرات المراق�ة الخارج�ة الثا�ته منها والمتحركة. كاميرات ذات وضوح عالي جدا وكاميرات ذات دقة  ً
ووضوح عال�ة جدا                                        كاميرات تحتمل حاالت الجو المتغيرة ودرجات الحرارة العال�ة وسقوط األمطار والرؤ�ة لمسافات �ع�دة جدا ألفضل

الماركات العالم�ة - الص�ن�ة والكور�ة واألوروب�ة.
 (FULL HD) 4K

Outdoor CCTV : we supply and install of all type of outdoor camera xed and PTZ cameras support High Denition
( FULL HD 4K ) camera That Support Long distance for the best brand: Chinese , Korean , European.....

CCTV PRODUCTS



شهادات توزيع معتمدة
Distribution certicate

كما أنا شركتنا لديها الكثير من شهادات التوزيع المعتمدة من أفضل
المصانع التقن�ة حول العالم

we have distribution certicate from the best factories
around the world



أنظمة الحضور واألنصراف وأنظمة االكس�س كنترول وأنظمة األنذار

رير يوم�ة  أنظمة الحضور واألنصراف : نقوم �تور�د وترك�ب أجهزة الحضور واالنصراف الخاصة بالموظفين بجميع انواعها كما نمكن العميل من سحب التقا
رير الحضور واالنصراف في اي وشهر�ة وسنو�ة لمعرفة حالة الحضور واالنصراف في المنشاة وكما نقوم بر�ط الفروع حتى �تمكن العميل من متا�عة تقا

مكان عبر االنترنت.
Attendance System: we supply and install of attendance system that let you make report of the employees work
and the system can be connected to the internet so customer can view the reports from anywhere… 

انظمة االكس�س كنترول : نقوم �تور�د وترك�ب أجهزة األقفال الخاصة باالبواب والبوابات االلكترون�ة وأجهزة الكشف عن المعادن وبوا�ة االمن الخاصة 
بالمطارات والمصدات األرض�ة وأنظمة المواقف الذك�ة واالقفال الفندق�ة وجميع ما يخص أنظمة األكس�س كنترول....

Access Control System: we supply and install the door locks and access door and  electronic gates and metal
detector devices and security gates and smart parking systems and hotel locks and all access control systems.

أنظمة األنذار وكشف الحركة: نقوم �تور�د وترك�ب أجهزة األنذار وكشف الحركة وكشف الدخان وحساسات األبواب و�مكن ر�طها على شريحة الجوال 
حتى �قوم النظام باالتصال على هاتف العميل في حال حدوث حاالت الطورائ كما أنها تصدر صوت أنذار عالي جدا...

Alarm System and motion detection: we supply and install alarm devices and motion detections smoke detectors
and doors sensor also it can be connected to sim card to call the customer in emergency situations…..

B I O M E T R I C S  &  S E C U R I T Y

R

Attendence System and Access Control and Alarm System



أنظمة السنتراالت – وأنظمة تتبع المركبات – وأنظمة الصوتيات 

أنظمة تتبع المركبات : نقوم �تور�د وترك�ب أجهزة تتبع المركبات ومتا�عة االسطول عن �عد والتحكم باالسطول عن 
�عد وشرائح االتصال الخاصة �متا�عة االسطول.... 

Tracking System : we supply and install tracking devices for cars and it’s internet
 subscription….

أنظمة السنتراالت : نقوم �تور�د وترك�ب أحدث أنظمة السنتراالت أجهزة التلفون الذك�ة ونوفر عمل�ة الر�ط ف�ما 
 بين الفروع وعمل�ة ر�ط التحو�لة بالجوال وتوفير السنترال الخاص بالرد األلي والكول سنتر ألفضل الشركات العالم�ة. 

Central Systems : we supply and install the newest smart telephone systems and we
 connect brunches and IVR system and Call center of the best brands….  

أنظمة الصوتيات : نقوم �تور�د وترك�ب أنظمة الصوتيات الخاصة باألماكن العامة مثل المطاعم والمقاهي سواء 
كانت داخل�ة او خارج�ة وتوفير المكسرات الخاصة بالصوتيات وال دي جي ....

Sound Systems : We supply and install sound systems for public places like restaurants
 and cafes indoor or outdoor with mixers and DJ …

IP Phone - Tracking System - Sound System



الش�كات – السيرفرات – أنظمة توفير الطاقة 

We supply and install and offer networks soltions and software for wire and wireless networks Lan or WAN and
connect networks and offer nano stations and computers and opreation systems and  networks software and
printers and support and anti-virus everthing relted to networks ..

Networks - Servers - UPS

ور�ط الفروع وتوفير LANوش�كات الـ WANنقوم �توفير وتور�د وترك�ب وتمد�د وبرمجة وتجهيز كل ما يخص الش�كات السلك�ة واال سل�ك�ة والش�كات الـ 
مقويات الش�كة وتوفير أجهزة الكمبيوتر وانظمة التشغيل والبرامج الخاصة بالش�كات والطا�عات والدعم الفني وحما�ة ش�كات الحاسب االلي من الهجمات 

والفايروسات وتخط�ط وأدارة الش�كات وترك�ب وتشغيل أنظمة  رقا�ة المستخدمين على الش�كة والصالحيات الخاصة بهم .. 

نقوم �تور�د وترك�ب وبرمجة وتجهيز أجهزة السيرفرات والكبائن الخاصة بها وتجهيز غرف الداتا سنتر وتمد�دياتها وكل ما يخص السيرفرات من برامج تشغيل 
او انظمة تشغيل

we supply and insall and congure servers and it’s cabinet and data centre-rooms and it’s cabling 

لألجهزة التيار الخف�ف من أنظمة امن�ة او أجهزة كمبيوتر او سيرفرات او غرف الداتا سنتر...  UPSنقوم �تور�د وترك�ب وتجهيز أجهزة توفير الطاقة االحتياط�ة
we supply and install all UPS types and it’s battery for networks and security systems 



خدماتنا األلكترون�ة 

خدمة الدعم الفني والتدر�ب : نقوم �توفير خدمة الدعم الفني لعمالئنا الكرام عبر موقعنا االلكتروني وخدمات التدر�ب كل ذلك عبر موقعنا االلكتروني ... 
Support and training service : we offer to our customers the support and training over our website and much more services….

خدمات الموقع االلكتروني : لتقد�م افضل خدمة لعمالئنا الكرام فاننا نقوم �توفير العد�د من الخدمات االلكترون�ة على موقعنا االلكتروني وعرض أخر 
األخبار الخاصة بالشركة وعرض جميع منتجاتنا والكثير من الخدمات نقوم �توفيرها على موقعنا االلكتروني 

Our Website E-services : to offer the best service to our customers we have put a lot of electronic services in our
 website news and products and a lot more you can nd in our website….

 :Contact usالتواصل معنا : 
رياض المملكة العرب�ة السعود�ة – ال

واتس اب: ٠١١٢٤٢٨٣٥٨  
بر�د المب�عات : 

  support@safeboxgroup.comبر�د خدمة الدعم الفني : 
Sales@safeboxgroup.com 

KSA – Riyadh – 0558947945 – 0112428358 – whatsapp 0112428358 

sales team: sales@safeboxgroup.com

Support team: support@safeboxgroup.com

#safeboxgroup

E-Services
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Our Customersعمالئنا – شركاء النجاح



What our customers said about usماذا قالو عنا عمالئنا 



: Company structure ه�كل الشركة لد�نا :

أقسام الشركة 
Safebox Department

قسم األدارة 

قسم شؤون الموظفين 

قسم المال�ة 

ريات  قسم المشت

قسم المب�عات 

Management Dep

HR Dep 

Financial Dep 

Purchases Dep

Sales Dep 

قسم التسويق 

قسم تقن�ة المعلومات 

ريع والدعم الفني  قسم المشا

قسم التدر�ب 

Marketing Dep

IT Dep 

Projects and Support Dep 

Training Dep



سياسة وشروط البيع والضمان واالستيراد #اعرف_حقك
Selling, Refunding and warranty police #know_your_rights



: Company Visionرؤ�ة الشركة : 

دائما ما ت�دأ قصص النجاح برؤ�ة، وأنجح الرؤى هي تلك التي ت�نى على
مكامن القوة.

Success stories always start with Vision, and the
most successful visions are those built on strengths. 

 كما �دانا قبل عشـــــر سنوات �مؤسســـــة صغير جدا فكان ال�د لنا ان �صـــــبح 
لد�نا روؤ�ة وأهداف واضــــــــــــحة نت�عها لذلك عملنا جاهدين على تطوير

 أنفســـنا وتطوير طاقم  العمل لد�نا لتقد�م افضـــل مســـتوى خدمة لعمالئنا 
كما انا اهداف الشــــــــركة الحال�ة هي ل�ســــــــت تحقيق الربح�ة فقط انما 
رياض فقط  هدفنا هو �ناء كيان ضخم �فتخر �ه ل�س فقط على مســــــتوى ال
او على مستوى المملكة العرب�ة السـعود�ة بل هدفنا هو التوسع واالنتشـار 
وفتح أفرع لنا حتى خارج المملكة العرب�ة السعود�ة والوصول الى العالم�ة 
وكل ذلك �عد عمل خطط طو�لة ومدروسة وخطوات واضحة نت�عها  حتى 
نحقق أهدافنا....وبالتأك�د ال �مكننا تحقيق ذلك دون عمالئنا الذين هم شـركاء

As we started ten years ago with a very small institution,
we had to have a clear vision and goals to follow, so we
worked hard to develop ourselves and develop our 
staff to provide the best level of service to our customers
... As the objectives of our company is not only to achieve
protability, but our goal is to build A huge entity proud
of it not only at the level of Riyadh only or at the level of
Saudi Arabia, but our goal is to expand and spread and
open branches for us even outside the Kingdom of Saudi
Arabia and access to global all after the work of long
and thoughtful plans and clear steps to follow until we
achieve our goals .... And certainly We can't make it 
without Our customers who are our success partners…

 النجاح لد�نا 
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