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... تعّرف علينا أكثر 
نقدم حلول مثالية لتعزيز أعمالكم

هاشم املتحدة لالتصاالت وتقنية املعلومات شركة متخصصة في عالم االتصاالت وأمن املعلومات 
التقنية املتقدمة من قبل كوادر سعودية مؤهلة ذات خبرات فنية في أحدث  الحلول  وابتكار 
مجاالت التقنية، وذلك إدراًكا مّنا بأهمية املساهمة في النهضة التي تشهدها اململكة وتنمية 
قطاع  أهمها  ومن  التنافسية  ورفع  االقتصادي  النمو  في  تسهم  التي  القطاعات  من  العديد 

االتصاالت وتقنية املعلومات.

نقّدم خدماتنا بكل شغف
نسعى دوًما جاهدين لتقديم خدمات حيوية رائدة ودعم متخصص، ونأخذ على عاتقنا تزويدكم 
مع  التقنية  خدماتكم  ملواءمة  واالستراتيجية  االستشارية  والخدمات  الالزمة  الحلول  بكافة 
الجودة  لضمان  لها  األنسب  الحل  إليجاد  تواجهكم  التي  املشاكل  وتحليل  أعمالكم  متطلبات 

واالستمرارية.

نعطي عمالءنا أولوية
نتميز بتقديم خدمات احترافية ترضي عمالءنا أثناء التنفيذ وما بعد البيع، ونوفر لكم املرونة 
لتمنحكم  لديكم مع متطلباتكم،  املعلومات  بتقنية  الخاصة  التحتية  البنى  التامة ملواءمة 
أخطار  تقليل  دائًما، مع  البال  براحة  التمتع  وتمكنكم من  عالية في مجالكم  تنافسية  ميزة 

االعتماد الكلي على استخدام التكنولوجيا في إدارة مشاريعكم.
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إحدى  نكون  أن  إلى  نتطلع  واالحتراف،  القوة  معنى  إال  يعرف  ال  عالم  في 
الشركات الرائدة في املجال التقني والرقمي ببصمة واضحة في دعم وتقديم 

الحلول التقنية املبتكرة لعدد كبير من األفراد والشركات واملستثمرين.

واإلبداع التميز  رؤيتنا 

قوتنا نستمد  قيمنا  من 

نلتزم بالنزاهة 	
نرسم التغيير 	
نبني الجودة 	
ندعم روح الفريق 	

نطور املهارات 	
نختار األفضل 	
نبتكر بشغف 	
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نتطلع في هاشم املتحدة للحصول على دعم كافة األطراف لتعزيز مواردنا 
واملساهمة  االستراتيجية  أهدافنا  وتحقيق  رسالتنا  أداء  من  تمكننا  التي 
واضحة  قيمة  وإضافة  املعلومات  وتقنية  االتصاالت  قطاع  نمو  تعزيز  في 
في هذا املجال. كما نقوم بتوفير فرص عمل جديدة ومتنوعة ألبناء وبنات 
الرقمية  الوظائف  احتياجاتهم في  لتلبية  الوطن بشكل مباشر وغير مباشر 
والتكنولوجية واملساهمة في بناء سمعة الشركة لتكون األفضل في مجالها.

نحو أهداف ثابتة
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كيف 
يمكننا 

خدمتكم؟
نقدم العديد من الخدمات املتكاملة في مجال تقنية املعلومات والحلول التقنية بأفضل جودة وأسرع وقت لتواكب 

متطلبات العصر الحديث وتناسب متطلبات أعمالكم املتغيرة، والتي تشمل:
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املسح امليداني وتحديد 
احتياجات املشروع

1

املشروع  بزيارة  املتحدة  لدينا في هاشم  املشاريع  فريق  يقوم 
ودراسة االحتياجات وتحديدها بشكل مباشر بحيث تسهل عمليه 

تنفيذه. 
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الكراسة الفنية للمشروع: 2

تحديد الحجم املناسب للمشروع. 	

البنية التحتية للمشروع. 	

بيانات ومعلومات عن املنتج. 	

تكاليف املشروع. 	



8

أنظمة اإلنذار املبكر ومكافحة الحريق 3

نقدم في هاشم املتحدة منظومة متكاملة من الخدمات ونأخذ 
خالل  من  مشاريعنا  جميع  في  واالبتكار  االحترافية  عاتقنا  على 
مجموعة من املهندسين والفنيين املتخصصين في امليكانيكا 
أنظمة  جوانب  كافة  في  واملتميزين  واإللكترونيات  والكهرباء 
املتابع  اإلداري  النظام  إلى  باإلضافة  الحرائق،  من  املبكر  اإلنذار 
لكافة تفاصيل املشاريع التي يتم تنفيذها وخدمات الضمان على 

مدار العام. ويمكن اإلشارة إلى أهم هذه الخدمات كما يلي:

عقود الصيانة الدورية ألنظمة اإلنذار املبكر ومكافحة الحريق•	

توريد كافة أنواع األجهزة واملواد املستخدمة•	

تصميم مخططات السالمة واعتمادها من الجهات املختصة•	

تركيب جميع أنظمة اإلنذار املبكر ومكافحة الحريق•	
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أنظمة التحكم بالدخول وكاميرات 
املراقبة الرقمية

4

أصبح الجميع يفكرون في حماية منشآتهم أو منازلهم أو األماكن 
العامة عبر تركيب كاميرات مراقبة، والتي باتت ضرورة أمنية عند 
كل املجتمعات سواء املنشآت الخاصة أو العامة أو على مستوى 
األفراد. واململكة العربية السعودية، التي ُعرفت بتطورها التقني 
الذي عّم جميع مناطقها بفضل اهلل  املتقدم وبحرصها األمني 
وحرص قادتها، تعتبر من الدول التي تنتشر بها ثقافة كاميرات 
كاميرات  بتركيب  املنشآت  من  العديد  إلزام  تم  حيث  املراقبة، 

مراقبة للحصول على شهادة إنجاز.
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حلول أمن املعلومات 5

عدم  يعنى  والكاملة  املباشرة  تحت سيطرتك  إبقاء معلوماتك 
وأن  منك  إذن  دون  آخر  أي شخص  قبل  من  لها  الوصول  إمكانية 
ما  لشخص  السماح  على  املترتبة  باملخاطر  علم  على  تكون 
بالوصول إلى معلوماتك الخاصة. ونحن في هاشم املتحدة نقدم 
املعلومات  أمن  في  املتخصصة  الشركات  مع  املناسبة  الحلول 
بتشفير البيانات للشبكات املحلية والخارجية واستخدامات الويب 

والبريد اإللكتروني.
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حلول خدمات املكاملات 
الصوتية واملرئية

6

عاملنا اليوم هو عالم االتصاالت وتقنية املعلومات والتي أصبحت 
محوًرا أساسًيا في صناعة األعمال وعنصًرا رئيًسا في تنميتها. ومن 
خالل حرص شركة هاشم املتحدة على تقديم التكامل لعمالئها 
الكرام، قامت بتخصيص قسم خاص بتقنية االتصاالت بإدارة فنية 
املنتجات  بأحدث  املجال  هذا  في  تقنية  حلوال  لتقدم  متكاملة 
متكاملة  سنترال  شبكة  ببناء  الشركة  تقوم  كما  والتطبيقات. 
توفي بجميع متطلبات العمل مع تقديم القيم املضافة للخدمة 
نظام  مع  التفاعلية  والتطبيقات  والتراخيص  الهاتف  كأجهزة 
التشغيل وربط كل فروع الشركة لتمكينها من إجراء املكاملات 
)VOIP( بجودة عالية وخفض تكاليف االتصال  املحلية والدولية 
استخدامها  كيفية  على  والتدريب  خاصة،  املنشآت  فروع  بين 

واالستفادة من كل إمكانياتها املتاحة.
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إدارة 
املشاريع
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خدمات شبكات الحاسب اآللي:  7

كبائن  التركيب،  التوريد،  التصميم،  امليداني،  املسح  وتشمل 
والكهربائية  املدنية  املواد  الشبكة،  األجهزة وموزعات  الخوادم، 
التي  والخارجية  الداخلية  املدنية  األعمال  وتنفيذ  املطلوبة، 

يتطلبها إنشاء وتوثيق الشبكة.
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تجهيز غرف مراكز املعلومات:  8

األرضيات  تركيب  التوريد،  التصميم،  امليداني،  املسح  وتشمل 
تركيب  األرضية،  تحت  الكوابل  تمديدات  وملحقاتها،  املرتفعة 
حوامل الكوابل، األعمال املدنية والكهربائية، أجهزة توليد الطاقة 
البيئي،  التحكم  التكييف، نظام  )UPS(، أجهزة  غير املنقطعة 
تجهيز وتركيب كبائن الشبكة، تركيب الخوادم وموزعات الشبكة، 

وتنصيب أنظمة التشغيل وبرمجتها.
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VOIP االتصال الهاتفية الرقمية 9

وتشمل خدمات االتصال الصوتي واملرئي عبر بروتوكول الشبكة 
وزيادة  التنافس  وتحقيق  التكاليف  توفير  في  ذلك  ويساهم 
إنتاجية املوظفين وتحسين األداء وخدمة العمالء بشكل أفضل.
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املنزل الذكي 10

من خالل مجموعة كاملة من حلول املباني الذكية، يمكننا في 
وفًقا  للعائلة  ذكي  ذكي  بحل  عائلة  كل  تزويد  املتحدة  هاشم 
تحت  املنزل  في  شيء  كل  وضع  لك  يتيح  مما   ، الحتياجاتها 

السيطرة بضغطة خفيفة على الزر 

الخدمات:

التكييف•	

اإلضاءة•	

الستائر•	



17

شركائنا:

TIME
AIR CONDITION
وقت التكييف للمقاوالت



تواصل معنا

@HUC_SA

www.huc-sa.com/salla.sa

966592433311info@huc-sa.com

@huc2020


