
0546922872
0565926492

المملكة العربية السعودية – جدة 
 ص ب 13011 جدة رمز بريدي 21435

www jtech.sa
info@j-t.sa



المحتويات
3 .................................................... كلمــة رئيــس مجلــس االدارة:
4 ........................................................................ مــن نحــن:
4 .............................................................. رؤيتــــــــــــــــــنا:
هدفـــــــــــــــــــنا:............................................................... 4
5 ............................... تقديم استشــارات ودراســات فنية وعقود صيانة
5 ................................................................... ــنا: خدماتــــــــ
أنظمــة كاميــرات المراقبــة ....................................................... 6
6 .................................................... أنظمــة التحكــم فــي األبــواب  
7 ...................................................... أنظمــة حضــور وأنصــراف 
8 ..................................................... الحواجــز والمصــدات امنيــة 
9 ......................................... تأميــن وتركيــب األبــواب االوتوماتيكيــة 
أنظمــة اإلنــذار ضــد الحريــق..................................................... 10
11 ................................................. بوابــات الحمايــة مــن الســرقة  
12 ................................................... أنظمــة الكشــف عــن المعــادن 
14 ................................. تصميم وتنفيذ الشــبكات الســلكية والالســلكية 
15 .............................. تقديم استشــارات ودراســات فنية وعقود صيانة
16 ................................................................. شــركاء النجاح
17 ........................................................................ عمالئنــا 

2



كلمة الرئيــس التنفيذي:
مرحبــا انــا ثامــر جميــل ســليمان رئيــس مجلــس اإلدارة لـــ جــي تــك للنظــم األمنيــة ، افتتحنــا المؤسســة فــي عــام 
2012م فــي مدينــة جــدة وكان هدفنــا هــوا تقديــم افضــل التقنيــات الموجــودة فــي العالــم لتواكــب متطلبــات عمالئنــا 
ــة  ــة األمني ــات و األنظم ــة المعلوم ــال تقني ــي مج ــة ف ــات التجاري ــل العالم ــع افض ــل م ــا لنعم ــنا وقتن ــك كرس ، لذل

لضمــان اعلــى مســتويات األمــان لكــم وبأفضــل األســعار. 

وظفنــا افضــل الكــوادر الفنيــة وبخبــرات عاليــة لهــدف تقديــم تجربــة مميــزة لعمالئنــا ، ومــن خــالل عملــي فــي 
ــل  ــاءة ورضــى العمي ــال المنش ــوا رأس م ــل ه ــت ان العمي ــنوات تعلم ــن 10 س ــر م ــاري ألكث ــي التج ــك األهل البن

ــل (. ــم العمي ــل ث ــم العمي ــل ث ــق العمــل ) العمي ــك دائمــا اردد لفري ــي لذل هــوا مــن اولويات

ــة  ــم تجرب ــم لك ــا وتقدي ــا وامكانياتن ــيع خبراتن ــم وبتوس ــل لك ــن األفض ــث ع ــف البح ــن نتوق ــا ل ــا بأنن ــم دائم نعدك
ــالتنا.  ــى رس ــدا عل ــة تأكي ــتويات األنظم ــى مس ــذ اعل ــدة وتنفي فري

الرئيــس التنفيذي
م. ثامر جميل ســليمان
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رؤيتــــــــــــــــنا:

نحن: من 

هدفـــــــــــــــــنا:

تقديــم أعلــى معاييــر األنظمــة األمنيــة والحمايــة لعمالئنا وذلك عبــر مواكبة أحدث التقنيــات و توظيف خبراء ذو 
عالية  كفاءات 

•  ان نحقــق أكبــر قــدر مــن العمالء عن طريــق تعزيز الثقــة بيننا وبينهم 
•  توظيــف نخبــه مــن الكفــاءات العالية لتقديــم خدمه متميزة 

مواكبــه كل مــا هــو جديــد وحديث في عالــم تكنولوجيا المعلومــات واألنظمة األمنية   •
الدقــة فــي االداء والتعامــل مع االجهــزة بمنتهى االحترافية  •

إتبــاع معاييــر الجــودة واإلتقان في العمل  •

جــي تــك هــي اختصــار لجنون التقنية للنظم األمنية وهي مؤسســة ســعودية مســجلة في وزارة التجارة واألســتثمار 
وفــي وزارة الداخليــة مقرهــا بجــدة وتــم تأسيســها في عام 2012 ونعمل فــي مجال تقنيــة المعلومات و األنظمة 

األمنيــة وتعمــل بخطــى ثابتــة ومتجــددة لتكــون بين أفضــل مقدمي الخدمات فــي المملكة العربية الســعودية وترقى 
بخدماتهــا بخبــرات متميــزة ورؤيــة عالميــة  وتتكــون من كــوادر ذات خبرة متميزة ذات طاقــات متجددة وتواكب 
المتطلبــات واالحتياجــات للتقنيــة المتقدمــة  كمــا تفخــر جــي تك بســابقة اعمــال كبيرة في مجال تقنيــة المعلومات و 

األنظمــة األمنيــة وقاعــدة كبيرة من كبار العمالء والشــركات والجهــات الحكومية 
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ــنا خدماتــــــــ

الحواجز والمصدات امنية نظمة كاميرات المراقبة  أنظمة التحكم باألبواب 

تأمين وتركيب األبواب االوتوماتيكية 

أنظمة حضور وانصراف 

تصميم وتنفيذ الشبكات السلكية أنظمة اإلنذار ضد الحريق
والالسلكية 

تقديم استشارات ودراسات فنية 
وعقود صيانة

أنظمة وأجهزة الكشف عن 
المعادن 

تصميم وتنفيذ الشبكات السلكية 
والالسلكية 
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أنظمة كاميرات المراقبة 
يعــد مجــال تقنيــات وأنظمة الحمايــة والمراقبة عن 

طريــق الكاميــرات مــن أكثر المجاالت المنتشــرة حالياً 
نظــراً لدورهــا الهام في مراقبة وحماية المنشــآت ســواء 
العامــة أو حتــى المنشــآت الخاصة ، وتســتخدم  جي تك 
أفضــل مــا توصلت إليــه التكنولوجيــا الحديثة في مجال 

المراقبــة والحمايــة علــى الرغم مــن تعدد أنواع تلك 
الكاميــرات ولكــن اخترنا شــركائنا بعناية لنناســب جميع 
شــرائح العمــالء وتلبيــة متطلباتهم وهدفنــا توفير الحماية 

والمراقبــة للمنشــأة والعامليــن بهــا ، لذلك فإن أنظمة 
كاميــرات المراقبــة تعد من أهم األساســات التى تقوم 

عليهــا أى منشــأة حديثة 
وعلــى ذلــك يتوجــب على أى مالك لشــركة أو مصنع أو 

أى منشــأة إداريــة أو خدميــة أو حتــى منزل أن يختار من 
بيــن أنــواع الكاميــرات العديدة مختلفــة التقنيات والتى 

تناســب المنشــأة الخاصة به فيســتطيع توفير كل عوامل 
الحمايــة والســالمة لمنشــأتك والعامليــن بها أو أهلك 

وأســرتك من خالل مؤسســة جي تك بأفضل اإلمكانات 
والتقنيات وافضل األســعار وبأشــكال وأحجام تناســب 

المواضع  كافة 

أنظمة التحكم في األبواب  
هــي انظمــة التحكم في األبواب واألقفال 

األمنيــة، حيــث يمكنك التحكــم بعملية الدخول 
والخــروج وفتح األبواب مــن خالل البصمة او 
الــكارت او بصمــة الوجه، وبالتالــي يمكن فتح 
األبــواب بــدون مفتاح عــادي، فيكفي ان يكون 
معــك كارت لــه صالحيــة فتح الباب، او عن 
طريق بصمة األصبع لألشــخاص المســموح 

لهــم فتح األبواب 
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أنظمة حضور وأنصراف 
تقــدم جــي تــك انظمــة الحضــور واالنصراف بالبصمة أو الكارت أو الرقم الســري وتســتخدم هــذه االنظمة لتحديد 

وقــت الحضــور، االنصــراف، التوقيــع، التأخيــر، االجر اإلضافي ، ايام الغيــاب، المرتبات، الخصومــات ، المراقبين، 
الســجالت  فعنــد اســتخدامك ألحــدى أجهــزة تســجيل الحضور واالنصراف فإنــك بهذا تتجنب الوقوع فــي الكثير من 

أخطــاء ومشــاكل التالعــب فــي كشــف الحضور واالنصــراف والتي كانت تحملــك أعباء مالية ضخمــة وقد أثبتت هذه 
النوعيــة مــن األجهــزة كفاءتهــا في العديد من الشــركات والمؤسســات خصوصاً فــي المصالح والهيئــات الحكومية 

والشركات  والبنوك 
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الحواجز والمصدات امنية 
تقــدم جــي تــك عــدة منتجــات وحلول خاصــة بتأمين مداخــل منطقة مواقف الســيارات ويعتمد إختيار المنتج المناســب 

علــى رغبــة العميــل وطبيعــة الموقع ودرجــة الحماية المطلوبة ، ومن هــذه المنتجات :

الحواجز
الحــل المثالــي للتحكــم فــي حركــة دخول وخــروج المركبات من مبنــى المواقف او من منطقــة المواقف الخاصة   

توفــر جــي تــك عــدة خيارات مرتبطة بطبيعة اإلســتخدام ســواءا علــى مداخل ومخارج مبنــى المواقف بأذرع باطوال 
مختلفــة تتماشــى مــع عرض المســار او لحجز مواقــف خاصة معينة  

المصدات األمنية
تمتــاز منتجاتنــا بأعلــى مســتويات الحمايــة ضــد تهديــد المركبات ومنع دخــول هذه المركبات عبر بوابات المنشــأة 

والتــي تشــمل وحــدات متوافقــة مــع معايير التصــادم العالمية ، وحــدات للبيئة الصناعية و وحدات اإلســتخدام المحدود 
جميهــا متوفــرة بتقنيــات عمــل مختلفــة تضمــن عملهــا لفتــرات طويلة دون أعطال  مــع العلم أن جميــع المنتجات التي 

توفرهــا الشــركة قابلــة للربــط مــع أنظمة التحكــم المختلفــة ومراقبتها من خالل وحــدة المراقبة المركزية 
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تأمين وتركيب األبواب االوتوماتيكية 
تقــدم جــي تــك العديــد مــن المنتجات ذات الجودة العاليــة لألبواب األوتوماتيكيــة اعتمادا على أهــم العالمات التجارية 

ذات الجــودة العاليــة مثــل Wayne Dalton ، Lift Master،  Somfy وغيرهــا  ، وتوفــر جــي تك أنواع 
متعــددة من األبواب الســحابة ذات الشــكل الجمالــي وهي كالتالي:

1

4

2

5

3

6

أبواب شرائح أبواب شبك  ابواب ذات ذرفتين اوتوماتيكية 

أبواب منزلقة جانبية أبواب منزلقة أبواب فوالذية 
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أنظمة اإلنذار ضد الحريق
تهــدف األنظمــة الحديثــة للكشــف عن الحريق إلى إستشــعار وإكتشــاف الحريق واإلســتجابة المبكــرة له ثم تحويل 
ذلــك إلــى إشــارة مزدوجــة ســمعية وبصرية إلعطــاء تنبيه لألفــراد المتواجدين داخل المبنــى أو في مركز اإلطفاء 

بوجــود مراحــل مبكــرة لنشــوب حريــق ، إال أن كواشــف الحريق بشــكل عــام ال يمكنها تحديد ســبب الحريق أو مدى 
شــدته لــذا فوجــود أنــواع غيــر جيــدة من كواشــف الحريق قد تٌحِدث إنــذارات خاطئة ال تكون بالطبع بســبب خطأ في 

الكشــف لكنــه راجــع إلــى رداءة هــذه االنواع أو عــدم توزيعها بشــكل علمي صحيح ، لذلك فالبــد أن تخضع تلك 
الكواشــف إلــى معاييــر عالميــة فــي تصميمهــا وتجريبها داخل معامــل حديثة ومجهــزة باإلضافة إلى وجوب ضبط 

اإلشــارة الســمعية لكاشــف الحريق أعلى من مســتوى الصوت في المكان المحيط بالجهاز 
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بوابات الحماية من السرقة  
ــا  ــدث تكنولوجي ــك اح ــا، الي ــل نهائي ــل المح ــرقات داخ ــع الس ــد ان تمن ــس وتري ــع مالب ــل بي ــك مح ــت تمل اذا كن
اجهــزة انــذار الســرقة المصممــة والمصنعــة خصيصــا لمحــالت المالبــس، حيــث يمكنــك االســتعانة ببوابــات انــذار 
ســرقة المالبــس، وهــي بوابــة يتــم تركيبهــا علــى بــاب المحــل، ومــن ثــم يتــم تركيــب جــزء اســمه التــاج فــي جميــع 
المالبــس الموجــودة بالمحــل، وهــي اجــزاء بالســتيكية صغيــرة ال يمكــن خلعهــا مــن المالبــس اال مــن خــالل جهــاز 
ــس  ــى المالب ــن عل ــاج م ــك الت ــم ف ــتراه يت ــا اش ــة م ــل تكلف ــع العمي ــا دف ــاذا م ــط، ف ــير فق ــد الكاش ــر موجــود عن صغي
والخــروج بأمــان مــن البوابــة    امــا فــي حالــة الخــروج والتــاج مثبــت فــي المالبــس فســيقوم جهــاز االنــذار بإطــالق 

انــذار بصــوت عــال جــدا لتنبيــه األمــن او موظفــي المحــل اليقــاف الشــخص الســارق 
وتتكــون منظومــة بوابــة انذار ســرقة المالبس من مكونات اساســية وهي:

البوابــة والتــي تتكــون غالبــا مــن قطعتيــن علــى األقل يتــم تركيبها على أطراف بــاب المحل، واذا كان الباب ذا . 1
عــرض كبيــر يتــم اضافــة قطعــة ثالثــة حيث ان المســاحة بين كل قطعتين البــد أال تزيد عن 2 متر 

التاجــات وهــي القطعــة البالســتيكية الصغيــرة التــي يتــم تثبيتها في جميــع المالبس، ويوجد لتلــك التاجات العديد . 2
من االشــكال واالحجــام المختلفة 

جهــاز فــك التــاج وهــو الجهــاز الذي يتــم وضعه عند مكتب الكاشــير حيث بعــد اتمام عملية الدفع يقوم الكاشــير . 3
بوضــع قطعــة المالبــس مــن المنطقــة المثبــت فيها التــاج ليتم خلع التــاج وبالتالي يمكن خــروج قطعة المالبس من 

دون اطــالق جهاز االنذار 
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أنظمة الكشف عن المعادن 
أجهــزة كشــف المتفجــرات و المعــادن هــى من أهم أجهزة األمن و الحماية التى تســتخدم للكشــف عــن المتفجرات 

و المعــادن بــكل أنواعهــا و تصلــح هــذة األجهزة لكل مــن )الموالت، البنوك، الفنادق، المطارات، الشــركات 
الكبــرى( و الشــركة يتوافــر لديهــا كل أنــواع هذة األجهزة وهى بوابات ذات حساســية قوية للكشــف عــن المتفجرات 

أو المعــادن يتــم تركيبهــا فــى الفنــادق و البنــوك و الموالت و هى بوابات تقوم بالكشــف عــن المعادن من خالل 
مــرور األفــراد مــن خاللهــا فعنــد وجــود أى نوع من أنــواع المعادن لدى الفرد تقوم بإطــالق إنذار صوتى  وتوفر 

جــي تــك أنظمة متعددة في الكشــف عن المعــادن وهي كالتالي:

جهــاز كشــف المعــادن اليــدوي لتفتيش األشــخص GARRETT األمريكي ويعمــل بخاصتي الصوت . 1
واألهتــزاز ممــا يفيد عمليــة التفتيش 

البوابــة األمنيــة التــي تعمــل بنظــام اإلضاءة واالنذار الصوتــي وتتميز هذه البوابة بوجــود عدد ثالثة وثالثون . 2
منطقــة كشــف بهــا يوضحها شــريط اإلضــاءة على حوافها مما يســهل عملية الكشــف والتفتيش 

جهــاز الكشــف عــن الحقائب XRAY وتســتخدم عادة فــي المطارات والفنادق. 3
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تصميم وتنفيذ الشــبكات الســلكية والالســلكية 
نقــوم  بتصميــم وتنفيــذ شــبكات الكمبيوتــر، واإلنترنــت  باإلضافة إلى ذلك نقوم  بإدارة الشــبكات وتقديــم الدعم الفني 

بموجــب عقــود ســنوية ، والتركيــز على الصيانــة الوقائية لمنــع وتقليل حدوث األعطال 

تصميم الشبكات
تعتمــد األعمــال التجاريــة علــى البنيــة التحتيــة للشــبكة ولذلك هدفنا لعمل الدراســة الوافيــة ومعرفة كل األهداف 
والمتطلبــات التشــغيلية واإلداريــة ومــن ثــم تقوم بوضع التصاميم المناســبة للشــبكة لضمان كفاءة وســرعة وحماية 

الشــبكة مــن أي اختــالالت أو أعطال مما قــد يؤدي إلى التوقف 

البنية التحتية للشبكة
لدىنــا الخبــرة الكاملــة فــي بنــاء وتطوير الشــبكات الصغيرة والمتوســطة والكبيرة )LAN( و )WAN( باإلضافة 

إلــى الشــبكات الالســلكية وتقنيــة  VPN باعتمادهــا على كادرها المؤهل وشــراكتها اإلســتراتيجية مع شــركات عالمية 
متخصصة 

نظام الحماية
تتضمــن خطتنــا األمنيــة مراقبــة الشــبكة الداخليــة والخارجيــة باإلضافة للحمايــة الوقائية للموقع مــع تقديم كافة 
التقاريــر لتصحيــح االختــالالت األمنيــة في الشــبكة عن طريق أنظمة كشــف التســلل وحلول مكافحة الفيروســات 

وغيرهــا لتفــادي كل المشــاكل المحتملــة ومــن خــالل التحديثات المســتمرة ألنظمة األمن والحمايــة نضمن بذلك األمان 
التام 

تنفيذ الشبكات
تنفيــذ أعمــال الشــبكات عمليــة معقــدة للغاية وليســت مجرد تمديد أســالك وربطهــا كما يعتقد البعض وهذا لألســف ما 
يقــع فيــه الكثيــر مــن خالل تنفيذ مشــروعاتهم بواســطة شــركات أو أفــراد غير متخصصيــن  لدىنا  خبرة عاليــة في تنفيذ 

وتركيــب ودعــم الشــبكات مــن خــالل تطبيــق كل التصاميم والبنــى التحتية الموضوعة للشــبكة معتمــده على خبراتها 
وكوادرها المؤهلة والمتخصصة لتنفيذ مشــاريع الشــبكات حســب الدراســة األولية للمشــروع كي تضمن التنفيذ حســب 

ــر والمواصفات الدولية  المعايي

الدعم الفني للشبكات
تحتــوى الشــبكات علــى أجــزاء عديــدة حساســة ومتغيرة ولذلــك نقوم بتقديم الدعــم الفني الوقائي للشــبكات لتفادي أي 

اختــالالت قــد تصيــب الشــبكة مما يؤدي إلى تعطيــل قدرات موظفيك عــن العمل واإلنتاجية 

إدارة الشبكات
تعتبر إدارة الشــبكات من متطلبات الشــركات الرئيســة خصوصاً الشــركات التي تعتمد على شــبكات الحاســوب 

بشــكل أساســي و باعتبارهــا الوســيلة األساســية لالتصــال والتعاون وتبــادل المعلومات لضمــان أداء األعمال اليومية 
 وتمكيــن إنتاجيــة الموظفين 

ولذلــك نقــدم خطــة صيانــة الشــبكة والحفــاظ على اإلنتاجية بأعلى مســتوياتها وذلــك من خالل القيــام بتحليل النظام 
ووضــع التوصيــات الالزمــة ألي تكنولوجيــا أو تحســينات جديدة للشــبكة وذلك مــن خالل عقود صيانة ســنوية ليبقى 
النظــام محــدث باســتمرار ويعمــل بشــكل ســليم  باإلضافة لوضــع برامج حماية وقائيــة وتحديثها لمكافحة الفيروســات 

لتجنــب أي خلــل قد يصيب الشــبكة 
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تقديم استشارات ودراسات فنية وعقود صيانة
وتقديــم  الدراســات  عمــل  إلــى  الخدمــة  هــذه  وتهــدف 
االستشــارات الالزمــة لتنفيــذ المشــاريع التقنيــة واألمنيــة 
الشــركات ومتطلباتهــا  و  المؤسســات  احتياجــات  وتحديــد 
التنفيذيــة  الخطــط  وضــع  فــي  والمشــاركة  التكنولوجيــة 
االســتمرارية  مــع   ، شــركة  أو  مؤسســة  لــكل  المالئمــة 
ــود  ــر عق ــذ عب ــد التنفي ــارات بع ــم واالستش ــم الدع ــي تقدي ف

الصيانــة 
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النجاح شركاء 
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ئنا  عمال

 ... والمزيد 
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