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عن الشركة

عن شــركة مجموعة الجرس السعودي

رشكــة مجموعــة الجــرس الســعودي هــي رشكــة متخصصــة يف مجــال الحلــول التقنيــة املتكاملــة، تأسســت 
عــام 1985 وســاهمت يف التقــدم التقنــي واألمنــي باململكــة العربية الســعودية مكتســبة األفضليــة والتميز 
بــن الــركات، وقــد تخصصــت منــذ انطالقهــا يف تقديــم أحــدث الحلــول التقنيــة املتكاملــة والخدمــات 
ــة املعلومــات للقطاعــن العــام والخــاص يف  ــة وتقني االستشــارية يف مجــاالت االتصــاالت واألنظمــة األمني

اململكــة.

عــى مــدار أكــر مــن 35 عاًمــا يف الســوق الســعودية، حــازت رشكــة مجموعــة الجــرس الســعودي بــكل 
فخــر واعتــزاز عــى اإلشــادة بخرباتهــا الفنيــة الواســعة ونجاحهــا يف تنفيــذ وإدارة العديــد مــن املروعــات 

االســراتيجية عــى الصعيــد الوطنــي.

تقــوم رشكــة مجموعــة الجــرس الســعودي بدعــم العمــالء يف بنــاء واتصــال وتأمــن األعــال، إذ تحــدد رشكة 
ــة  ــول التكنولوجي ــع الحل ــم جمي ــى تقيي ــل ع ــالء، وتعم الجــرس الســعودي االحتياجــات الخاصــة بالعم
املتكاملــة املمكنــة وتصميــم الحــل األنســب الحتياجاتهــم فضــاًل عــن اتبــاع أفضــل  املعايــر و املارســات 

ألنظمــة الحوكمــة لتقليــل املخاطــر وتحقيــق نتائــج عاليــة الجــودة.
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ــا الرائــدة يف الســوق اإلقليميــة مسرشــدين برؤيــة اململكــة العربيــة الســعودية 2030 ،  نســعى اىل ترســيخ مكانتن

وذلــك مــن خــالل التوســع يف تقديــم الخدمــات التقنيــة املتطــورة خــارج حــدود اململكــة ومســاعدة العمــالء عــى 

تحســن إمكاناتهــم مــن خــالل مواردنــا وحلولنــا القياســية العامليــة.

أن نكــون الرشكــة الرائــدة يف مجــال األنظمــة التقنيــة املتكاملــة وبنــاء وتنفيــذ الحلــول املبتكــرة يف اململكــة العربية 

الســعودية واملنطقة.

الرسالة

الرؤية
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تأسســت
لســعودي ا لجرس  ا  رشكــة 

لريــاض  يف ا

ح فتتا ا
 فــــــــرع جــدة

 أصبحــت املــزود الرئيــي لتقنية 
املعلومــات واالتصــاالت واألنظمة 

ألمنية ا

تقديــم الخدمــات والحلول 
املتطــورة لقاعــدة عمالء واســعة 

عــى الصعيــد اإلقليمي

افتتاح
 فــــــرع الدمـــــــام

لتوافــق مــع الالئحة  ا
ــة لقطــاع  ــة املعلن لتنظيمي ا

الت إلتصا ا

تاريخ الشركة
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ــا اقتصــاده  ــع به ــي يتمت ــة الت ــات الهائل ــان لإلمكان ــا إلطــالق العن ــة الســبل لوطنن نحــن ملتزمــون بتهيئ
وشــعبه مــن خــالل تصميــم وتوفــر الحلــول التقنيــة واألمنيــة األكــر ابتــكاًرا واســتدامة. وســنواصل العمــل 
الــدؤوب وتوســيع نطــاق قدراتنــا للمســاعدة يف تشــكيل مســتقبل الوطــن عــرب أفضــل أنظمــة التكنولوجيــا 

املتكاملــة التــي تعمــل يف نهايــة املطــاف عــى تحســن نوعيــة الحيــاة لــكل مواطــن ومقيــم وزائــر.

وعــالوة عــى ذلــك، فإننــا مصممــون عــى أن تتبــوأ رشكــة الجــرس الســعودي مكانــة رائــدة يف الســوق 
ــا ذات القيمــة املضافــة خــارج حــدود اململكــة ومســاعدة  ــة مــن خــالل توســيع نطــاق خدماتن اإلقليمي
ــا ذات املعايــر  ــا وحلولن العمــالء يف جميــع أنحــاء الــرق األوســط عــى االرتقــاء بقدراتهــم عــرب مواردن

ــة. العاملي

وال تــزال تحّفزنــا قيمنــا األساســية املتمثلــة يف النزاهــة وااللتــزام والتميــز واالبتــكار واالســتدامة لتقديــم 
الحلــول التــي تعــزز نجــاح عمالئنــا وترتقــي بأعالهــم التجاريــة إىل مســتويات أعــى.

ــد  ــة، مته ــا الفائق ــز وتقنياتن ــا املتمي ــع فريقن ــة م ــد، مقرون ــدى البعي ــراتيجياتنا يف امل ــا واس إن طموحاتن
ــر. ــوة ال تُقه ــع بق ــة تتمت ــر محــدودة، ومســتقبل مــرق، ومملك ــرٍص غ ــق لف الطري

كلمة المؤسســين

محمــد المزروع

المزروع سعد 

رئيــس مجلس إدارة الشــركة

ــس التنفيذي الرئي
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حصولنا عى شهادة تصنيف 
الدرجة األوىل يف قطاع 

االتصاالت وتقنية املعلومات 
من ِقبل وزارة الشؤون البلدية 

والقروية واإلسكان

 مشاريع وطنية اسرتاتيجية
ناجحة

قوتنا نقاط 
 التزامنا بالتميّز هو من صميم اسراتيجيتنا، حيث نتعاون

مع رشكائنا الرائدين لتقديم حلول تكنولوجية مبتكرة

حصولنا عىل جائزة الرشيك 
الذهبي لعام 2021 من ِقبل 

رشكة هواوي

شهادات األيزو يف:

 نظم إدارة الجودة 9001 

نظام إدارة أمن املعلومات 27001 

نظام الصحة والسالمة املهنية 45001

 ونظام اإلدارة البيئية 14001
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تحديد املتطلبات وتقييم

 التحديات

تطوير اسراتيجية تدعم 

املتطلبات بشكل أفضل

وضع خطة للمروع 

إلدارة املهام واملسؤوليات 

والجداول الزمنية 

واملوارد الالزمة للتنفيذ

تصميم تفصييل شامل 

يتضمن املواصفات لدعم 

أنشطة التنفيذ

تنفيذ وبناء املكونات 

املصممة/ املخطط لها

تسليم املروع بعد 

اختبار مدى التوافر 

واملوثوقية واألمان 

والقابلية للتوسع واألداء

التسليمالتنفيذالتصميمالتخطيطاالستعدادالتقييم
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منهجيتنا



 الخدمات
 والحلول
تقنية املعلومات

االتصاالت

األنظمة األمنية

مــن خــالل قدراتنــا الواســعة عــىل تصميــم الحلــول املتقدمــة وتقديــم خدمــات 

متطلبــات  لدينــا  املعتمــدون  املتخصصــون  اإلستشــاريون  يحــدد  متطــورة، 

ــا  ــن تحقيقه ــي ميك ــول الت ــع الحل ــم جمي ــم تقيي ــث يت ــددة، حي ــالء املح العم

والتــي تحمــل طابــع املرونــة لتلبيــة إحتياجــات العمــالء املهمــة بشــكل فعــال.

تقنية المعلومات

حلول وخدمات األمن السيرباين 

حلول مركز البيانات 

حلول وخدمات الشبكات 

حلول متكاملة موحدة وشاملة

يعــد فريــق مهنــديس تقنيــة املعلومــات لدينــا هــو األفضــل يف هــذا املجــال 

والــذي ميتلــك قــدرات لتحليــل وتخطيــط وتصميــم وتنفيــذ الحلــول 

التقنيــة لألعــال. املثاليــة باســتخدام أفضــل املارســات والتفضيــالت 
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االتصاالت

أنظمة االتصاالت الالسلكية 

أنظمة البث  الالسليك

تغطية الشبكة داخل املباين  

أنظمة اتصاالت األقار الصناعية 

البنية التحتية لإلتصاالت وتكنولوجيا املعلومات 

تهيئة وإختبار وتحسن الشبكات  

أنظمة الراديو العامة 

نظام اتصال آمن/مشفر من طرف إىل طرف. 

خدمات إدارة تكنولوجيا املعلومات الخارجية

ــة  ــر أنظم ــم ون ــالل تصمي ــن خ ــا م ــة األوىل لعمالئن ــن الدرج ــة م ــدم خدم نق

إتصــاالت متقدمــة ومتطــورة وموحــدة لرقيــة هــذه األنظمــة والقيام بثــورة رقمية.
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األنظمة األمنية

أنظمة مركز القيادة والتحكم 

أنظمة فحص البضائع

أنظمة فحص الركاب واملركبات

أنظمة الكشف عن املتفجرات واملواد املخدرة

أمن املنطقة املحيطة وأنظمة املراقبة والتحكم 

حلول نقاط التفتيش الذكية 

نظام فحص األمتعة املتكامل 

يقــوم املستشــارون املتخصصــون لدينــا بتقييــم واكتشــاف التهديــدات 

ومتكاملــة  متخصصــة  أمنيــة  حلــول  وتوفــر  األمنيــة  واملخاطــر 

ــة األفــراد واملنشــآت مــن الهجــات غــر املــرح بهــا. ــاً لحاي وظيفي
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مشاريعنا

توريد وتشغيل مركز 

العمليات األمنية املوحد 

مبنطقة الرياض

وزارة الداخلية
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مروع البنية التحتية لإلتصاالت وتقنية املعلومات

وزارة الدفاع

القوات الجوية امللكية السعودية

مشاريع الشبكات الخارجية واأللياف 

FTTx/OSP البرية

رشكة اإلتصاالت السعودية

توسعة شبكة االتصاالت

وزارة الدفاع

قوة الصواريخ االسراتيجية
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مروع نظام اإلشارة والجهد املنخفض

مرو الرياض

تركيب هواتف IP ملراكز التحكم

الركة السعودية للكهرباء

 تشغيل وتطوير مركز الطوارئ

أمانة الرياض
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أنظمة متنقلة لفحص الحاويات

والشاحنات باألشعة السينية

الهيئة العامة للجارك السعودية 

مروع أنظمة فحص املتفجرات بتقنية 

التتبع

الهيئة العامة للطران املدين

مروع توريد وتركيب أجهزة تفتيش أمتعة 

باألشعة السينية

الركة السعودية للخطوط الحديدية
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العمالء
Clinets
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الشركاء
Partners
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تواصل
contact

جدة الرياض 
الدمام

DAMMAM 
JEDDAH RIYADH

Tel.  +966 11 460 6000
Fax +966 11 460 7987

مكتب 4049، العليا فيو،
 طريق امللك فهد

Suite 315, Al Rajhi Complex, 
Prince Majed Street

Tel.  +966 12 670 4888
Fax +966 12 287 1304

مكتب 315، مبنى الراجحي،
طريق األمري ماجد

Office 4049, Olaya View, 
King Fahad Road

Tel/Fax +966 138648030   

مبنى رقم 2، املنار، 
طريق امللك فهد

Building No. 2, Al Manar,
King Fahad Road
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FTTx/OSP
 Saudi Telecom Company

STC

 Expansion of Telecom
 Network TETRA Radio
Strategic Missile Force

 IT and Communication
Infrastructure

 Ministry of Defense / Royal
Saudi Air Defense Forces
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 Operation of (940)
Emergency Call Center

Riyadh Municipality

 Installation of IP Telephone
for Control Centers

Saudi Electricity Company

 SLV Project
Package 3 Line 4, 5 & 6

Riyadh Metro
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 X-Ray Inspection Machine
       Ministry of interior    

18  ETDS-Explosives Trace
Detection System

GACA

High Energy 9 Mobile 
Scanners

Saudi Customs
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 OUR
PROJECTS

 Install and operate Unified Security
Operations Center

Riyadh
Ministry of Interior (MOI)
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Physical Security

 Wireless Communication System

 Transmission System

 In-building Coverage

 Satellite Communication System

Telecom/IT Infrastructure
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Telecommunication

 Saudi Bell brings top-notch services to clients by designing and
 deploying progressive, high-performance, and unified communication
systems to upgrade and revolutionize connectivity .

Cargo Scanning

  Passenger/Vehicle Scanning (UVSS)

 Smart Checkpoint Solutions

 Integrated Luggage Monitoring System 

 Perimeter Security, Surveillance, Control Systems

 Detection Systems
(Explosives, Narcotics

 Our specialized consultants evaluate and detect security
 threats and risks providing customized and functionally
 integrated security solutions to protect individuals and facilities
from unauthorized attacks.

 Network Commissioning, Testing,
and Optimization

Public Radio System

 Secured/Encrypted Communication
System End to End

Outsourcing and Managed Service



Information Technology

.

 Our team of IT engineers is the best in the field with capabilities
 to analyze, plan, design, and execute perfect solutions, using
the best practices and technology preference for your business
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SERVICES
AND

SOLUTIONS
Information Technology

Telecommunication

Physical Security

.

.
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 Saudi Bell is an Innovative system integrator in the kingdom adopting
 technology-driven business models to derive competitive advantage
 in Information Technology, Telecommunication, and Physical Security
exceeding highest international standards 
 As part of the efforts of Saudi Bell, which is based on our vision to
 become the leading system integrator with high-level of security
 measures and communication solutions in Saudi Arabia and the
 region in Information Technology, Telecommunication and Physical
 Security industries, the company supports all levels of solutions and
services and will contribute to the realization of the Saudi vision 2030 Cybersecurity Solutions and Services

Data Center Solutions

Network Solutions and Services

Unified Integrated Solutions
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 Deliver the project
 after testing

 the availability,
 reliability, security,

 scalability, and
performance

 Execute and build
the designed/

 planned
components

 Comprehensive
 detailed design

 that incorporates
 specifications
 to support the

 implementation
activities

 Developing a
 project plan to

 manage the tasks,
 responsibilities,
 timelines and

 resources required
for implementation

 Developing a
 strategy that best

 supports the
requirements

 Identifying the
 requirements and

 assessing the
challenges

DELIVERIMPLEMENTDESIGNPLAN PREPAREASSESS

OUR METHODOLOGY
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 First-Class
Classification

 Ministry of Municipal
 and Rural Affairs and

Housing

 Our commitment to excellence has been at
 the center of our strategy. We collaborate
 with leading partners to provide innovative

technological solutions

WHY SAUDI BELL

National
Strategic 
Projects 

Gold Partner
in 2021

by Huawei

 ISO
Certified Company

2021



FOUNDERS’ MESSAGE

 Mohammed Al Mazrou
President

 Saad Al Mazrou
CEO
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In Saudi Bell we are committed to empowering our nation to unlock the 
massive potential of its economy and its people by architecting and providing 
the most innovative and sustainable technology and security solutions. We 
will continue to work tirelessly and to expand our capabilities to help shape 
the future of the nation through the best integrated technology systems that 
ultimately improve the quality of life for every citizen, resident and visitor. 

Furthermore, we are determined to carve a leading position for Saudi Bell   
in the regional market by expanding our value-adding services beyond the 
borders of the Kingdom and helping clients across the Middle East optimize 
their capabilities with our global-standard resources and solutions. 

We continue to be motivated by our core values of integrity, commitment, 
excellence, innovation, differentiation and sustainability to deliver solutions 
that accelerate our clients’ success and take their businesses to the next 
level. 

Our long-term ambitions and strategies, complemented with our stellar team 
and superior technologies are paving the way for infinite possibilities, a bright 
future and a Kingdom with unstoppable power.  
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MISSION

VISION

Guided by 2030 vision, we are determined to carve a leading position for Saudi Bell in the regional 
market by expanding our value-adding services beyond the borders of the Kingdom and helping our 
clients optimize their potentials with our global-standard resources and solutions.

To be the leading system integrator building and implementing innovative solutions in Saudi Arabia 
and the region.

COMPANY
OVERVIEW
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About Saudi Bell
Saudi Bell is a long-established and trusted system integrator 
in Saudi Arabia. Founded in 1985, we have been providing the 
public and private sectors in the Kingdom with state-of-the-
art integrated, end-to-end technology solutions and consulting 
services in Information Technology, Telecommunication, 
and Physical Security.

We are proud to earn the trust of the government by offering 
our extensive technical expertise, which includes implementing 
and managing national strategic projects. 

Saudi Bell helps clients build, connect and secure 
their businesses while complying with the best practices 
and standards of governance frameworks and regulatory 
requirements to reduce risks and allow further growth.



 Build, Connect and Secure



www.saudibell.com
 info@saudibell.com
 +966 11 460 6000


