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   و إعتماد المخططات  أنظمة السالمو تصميم و  مستوى الخطرتقيم 
  توريد و تركيب جميع  أنظمة اإلطفاء من الحريق  

o  بالرش األلى نظام اإلطفاء   
o  صناديق الحريق  بإستخدامنظام االطفاء العادى 
o ثانى اكسيد الكربون نظام اإلطفاء بالغاز(CO2  ،FM200 ) 
o  وماإلطفاء بالفنظام 
o نظام اإلطفاء بالماء المبخر mist system water 
o نظام اإلطفاء لممطابخ kitchen hood  
  يق          توريد و تركيب جميع أنظمة اإلنذار من الحر 

o نظام اإلنذار العادى(conventional system)    
o  نظام االنذار المعنون(Addressable System)  
   توريد وتركيب و صيانة طفايات الحريق  بدره, ماء، ثانى أكسيد الكربون، فوم 
   توريد و تركيب و صيانة جميع أنظمة و أنواع مضخات الحريقUL,LPCB,CE 
   صيانة جميع أنظمة اإلطفاء 
  صيانة جميع أنظمة اإلنذار 
   المدنى لممنشأتلصيانو إلستخراج تصاريح السالمو من الدفاع اعقود  
    اإلشراف الفنى و تقديم اإلستشارات                   
   توريد سيارات و معدات المطافى                            
  السالمة الصناعيو و ىندسة األخطار  
  اإلختبار و التشغيل 

 834الدفاع المدنى تصريح رقم دف معتمد لدى
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                                                 (who we are)لمسالمة جاردلتعريف بمؤسسة ا

 
الرائده فى مجال السالمة فى المممكو العربية السعوديو من المؤسسات لمسالمو جارد مؤسسة  

معتمدة لدى المديرية العامة لمدفاع المدنى لتوريد و تركيب و صيانة جميع انظمة االطفاء و 
 (834رقم التصريح )د ف   و اإلنذار من الحريق

 
 :(mission) تنارسال

ظمت دوما الخيار االول لمعمالء لما يجدون من إىتمام و مصداقية و شفافيو و  جاردمؤسسة 
 إلتزام  فى أداء األعمال و المواصفات 

ال تدخر جيدا فى إرضاء عمالئيا و ذلك من خالل تقديم أفضل الخدمات و  جاردمؤسسة 
 األسعار و المواصفات حيث أن أى عميل ىو موضع إىتمام و تقدير 

ريصو دوما عمى تطوير أدائيا من خالل تطوير كوادرىا العاممو  و الحرص عمى ح جاردمؤسسة 
 تدريبيم و رفع قدراتيم و تييئة بئية العمل حتى يتمكنوا من أداء واجبيم بأفضل طريقة ممكنو 

تحرص دوما عمى التوسع و التطور فى مجاالت أعماليا المختمفو و ذلك حرصا  جاردمؤسسة 
 الريادة و تظل دوما ىى الخيار االول  لمعمالءمنيا لتظل دوما فى 

ىى الوكيل الحصرى لعدة منتجات عالمية فى المممكة العربيو السعوديو و  تحرص  جاردمؤسسة 
  دوما عمى تقديم أفضل األسعار و الخدمات ما بعد البيع و التركيب

 (vision)رؤيتا
 الشرق االوسط خال من الحرائق رؤيتنا أن نكون روادًا فى جعل 

 

GUARD FOR SAFETY 
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                                                        (installationsالتركيبات ) 
مكنيا من إنجاز اإلدارية و اليندسيو  و العمالة الفنية المدربو ما  لدييا من الخبره جاردمؤسسة 

 جاردجميع األعمال المتعمقة بالسالمة بكل يسر و سيولة و احترافيو، و لذلك فإن مؤسسة 
 الثناء و الشكر من العمالء. تمقىعمى  تعودت

 (:Technical Specificationsالمواصفات الفنيو)
بالتركيبات بناء عمى المواصفات القياسيو لمدفاع المدنى لممممكة العربيو  نقوم جاردمؤسسة 

 العالميو  NFPAالسعوديو و ال
المواد و األجيزة المعتمده زات الجودة العالية و الحاصمة عمى شيادات  يتم اختيار جاردمؤسسة 

 UL, LPCB,FM,CE,NFPAعالمية مثل 
بكفأه عالية عمى دراية تامة بمواصفات السالمة فريق ميندسين و مصممين  لدينا جاردمؤسسة 

التى يجب إعتمادىا فى المناطق التى تحتاج لمواصفات خاصة مثل غرف الكمبيوترات و 
 حظائر الطائرات و المصانع الكئميائيو و خالفو

 (: Quality) الجوده
المختمفو من توريد  مى تطبيق الجوده فى جميع نشاطاتناع لنامن أول يوم  نحرص جاردمؤسسة 

 و تركيب و صيانو و قد لعبت الجوده كعنصر رئيسي فى تميزنا 
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                                                     (maintenanceالصيانو )
 نرتقى بخدمات الصيانو إلى جيل جديد و غٍد مشرق نحن      
أكبر مؤسسات السالمو فى المممكة العربيو السعوديو التى تقوم  من جاردمؤسسة 

  برنامج فريد و فعال إلدارة الصيانو . وقد طورنابعمميات الصيانو فى مجال السالمو 
العالميو و الدفاع  NFPAبصيانة أنظمة السالمة حسب متطمبات و معاير ال  نقوم

 المدنى لممممكة العربيو السعوديو
شراكة دائمة مع العمالء بأخذ أرائيم و إقتراحاتيم عمى محمل الجد  فى  جاردمؤسسة 

 فى سبيل تقديم خدمات صيانو فريده و مميزه ترقى إلى مستوى تطمعات العمالء 
 

  نبذه عن برامج الصيانو
 قيمو:التشغيل الم   خدمة الصيانو و  -1
ساعات يوميا  8بتوفير و تجييز فريق صيانو و تشغيل مدرب  لمتواجد  ,نقوم  جاردمؤسسة 

فى موقع العميل, و يتكون الفريق عادًة من ميندسين و فنىين و عمال صيانو، وردية او ورديتين 
 المستشفيات و المصانع و الفنادق ، و ىذا النظام مناسب أكثر لممطارات و محطات الطاقو 

 خدمة الصيانو عند الطمب: -2
مجموعو من فرق الصيانو فى حالة تأىب و جاىزيو عمى مدار  لدينا ,جاردمؤسسة 

خدمة اليوم و عند حدوث أى عطل فى نظام السالمو يقوم العميل بإلتصال ب
العمالء و تقوم المؤسسة بإرسال فريق صيانو إلى موقع العميل فى الحال، و ىذه 

 أنظمة  السالمو و التكيف و الكيرباء و السباكو  الخدمو يمكن أن تشمل
 خدمة التدريب  -3

بتدريب الكوادر التى يتم ترشيحيا من قبل العميل عمى  ,نقوم  جاردمؤسسة 
 العمميات و المبادى األساسيو لصيانة و تشغيل نظام السالمو فى منشأة العميل
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لجميع  اإلطفاء و اإلنذار من الحريق بتوريد و تركيب وصيانة أنظمة  نقوم جاردمؤسسة 
 التاليو: المنشأت

 
 السكنيوو  المبانى التجاريو والشقق المفروشو  -1
 المصانع  -2
 المستودعات و مناطق التخزين -3
 المطارات و الموانى  -4
 المستشفيات و مناطق النقاىو و الترفيو  -5
 المبانى التعميميو و الجامعات  -6
 محطات النفط و الطاقو  -7
 المكاتب المبانى و المنشأـت الحكوميو و  -8
  الفنادق و القصوراألبراج و   -9

 مطرق و الجسورتوريد أنظمة السالمة ل   -11
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  :@(Electronic Servicesالخدمات األلكترونيو )
سيولة التواصل فى سعى دائم لمتميز و التفرد بخدماتيا من أجل زيادة الكفاءة و  جاردمؤسسة 

( www.guardksa.comمع عمالئيا الكرام لذلك أطمقت الخدمة األلكترونيو عبر موقعيا )
 حتى تمكن العميل من

طمببببببببببب عببببببببببرع اسببببببببببعار مببببببببببن خببببببببببالل الموقببببببببببع اإللكترونببببببببببى مببببببببببع إمكانيببببببببببة إرسببببببببببال  -
 PDFاالتوكاد و ال ممفات المشروع مثل المخططات عمى 

المؤسسبببببببببة االلكترونبببببببببى بطمبببببببببب زيبببببببببارة يمكبببببببببن لمعميبببببببببل التقبببببببببدم عبببببببببن طريبببببببببق موقبببببببببع  -
 إلى موقعو بواسطة الميندسين من أجل الدراسو

 طمب تسعيرة و حجز مواد مثل أجيزة إنذار و مضخات و خالفو -
 

 أيضا يمكن لمعميل من خالل الخدمات اإللكترونيو القيام باألتى:
 يكون بمقدور العميل التعرف عمى جميع المعمومات الخاصة بمشروعو -
 بنود العقدنسخة من  -
 العمل و الميندس المشرفتنفيذ خطة العمل و خطوات   -
 التعرف عمى الدفعات المدفوعو و المطموبو و تاريخيا -
 يمكن لمعميل إبداء مالحظاتو و تعميقاتو و إستفساراتو إلكترونيا  -
 إستقبال الرد عمى نفس صفحة المشروع الخاص بو    -
 تامو السريو ال -
 بولكل عميل كممة مرور خاصة  -
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   لتوريد و تركيب أنظمة اإلطفاء و االنذار من الحريق الخبرات السابقو

)vious ExperiencePre) 
 الكرام تتقدم بالشكر و العرفان لجميع عمالئيا  لمسالمو نجوممؤسسة 

 أمثمة لممشاريع مع العمالء           (: customersأمثمة لعمالئنا )
 مزرعة الخرج-لاللبان                     مستودعات و مصانعشركة الصافى  -
 شركة توكيالت الجزيره )فورد(              مشروع مستودعات الخرج -
 ىيئة الطيران المدنى السعودى             مطار الممك خالد -
 شركة الحصاد الدولية القابضو             مشروع فندق الوشم -
 مشروع مجمع تجارى الحمرا                   شركة الزامل              -
 صيانة سوق الممز    شركة  بنده                             -
 مستشفى الدمام                             شركة السيف  -
 مستشفى الممك فيصل    شركة دريك اند اسكرل                  -
 طريق الخرج -الرياع -صوامع الغالل    صوامع الغالل                          -
 مبنى المحكمة -العمياء -برج الوردة    الجمعية الخيريو لتحفيظ القراءن         -
 العميا-فندق الرقيب    شركة الرقيب القابضو                   -
 السمى-مستودعات بن شييون   شركة بن شييون                        -
 اليرموك-مجمع تجارى    و            شركة المشروعات السياحي -
 الرياع-فندق موفنبيك    شركة فندق موفنبيك                    -
 الصناعيو-مصنع البالستك    الشركة السعوديو لخدمات الصناعو     -
 88مخرج-اسكان الجامعو     شركة نماء                            -
 الرياع-المبنى الرئيسي     شركة الممامو لمخدمات الطبيو         -
 الرياع -المبنى الرئسي    شركة فراس العالميو                   -
 صيانة المراكز       شركة اتحاد اتصاالت               -
 مشروع الحرس الوطنى       شركة بن دايل                      -
 صيانة الفروع       البنك السعودى لالستثمار           -
 برج العميا    شركة التعمير لالعمار و االنشأت      -
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 للتىاصل 7

 فرع جده                                                                 المكتة الرئضي

 طريق مكح القديم  –جده                                                                  الملز -الرياض

 (120فاكش )تحىيله  2101065110خ                                     (120تحىيله فاكش ) 123031خ 

www.guardksa.com 
 

 المىقع االلكتروني نرحة تالتىاصل عثر

 نرحة تتىاصلكم دوما  



>.html/"index/..<link rel="canonical” href=" 
 

  123031خ   0212-4000ص ب  1212000101لضالمح س خ ا جارد الحديثح ألجهزجمؤصضح                       

>.html/"index/..<link rel="canonical” href=" 


