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About Us
Arabian Building Corp. (ABC) was founded in
1968. ABC started in general contracting,
operation,
maintenance
and
electromechanical works servicing both the
governmental and private sector with
excellence; executing multible projects. ABC
has since expanded to fulfill all current
obligations and the ever increasing needs of
the market, to include security and
automation.
Strategy
emphasized
on
diversification and business sustainability. ABC
is always committed to a higher level of
performance by providing first class services
within a framework of professionalism, team
spirit, and comprehensive approach to
business.

Our Vision
Our Vision is to be your First Choice for
Security and properties automation services
in partnership with all commercial,
industrial, business clients and government
throughout Saudi Arabia.

Our Values
1) Customer - always first, without
exception
2) Collaboration - maximizing relationships
so collective efforts surpass those of the
individual
3) Excellence - setting and achieving high
standards in the security and automation
community.
4) Ethics - using truthful communications
and trustworthy actions with our clients
and partners.

عن المؤسسة
 ) في عامABC ( تأسست مؤسسة المباني العربية
 بدات المؤسسة في مجال المقاوالت. 1968
و التشغيل والصيانة واألعمال الكهروميكانيكية حيث
قدمت خدمات ل كل من القطاع ات الحكومي ة والخاص ة
. من خالل تنفيذ عدة مشاريع،مع التميز
منذ ذلك الحين توسعت المؤسسة لتلبية جميع
االلتزامات الحالية و االحتياجات المتزايدة في
. لتشمل انظمة األمن و التشغيل االلي،ا لسوق
أكدت ا ستراتيجية المؤسسة على التنويع واالستدامة
 وتلتزم دائما إلى مستوى رفيع في األداء.التجارية
من خالل تقديم ال خدمات من الدرجة األولى في إطار
 واتباع نهج شامل،من المهنية و روح الفريق
. لالعمال

رؤيتنا
رؤيتنا هي أن نكون الخيار األول لخدمات األمن والتشغيل
االلي لجميع القطاع التجارية والصناعية و الحكومية في
.جميع أنحاء المملكة العربية السعودية

قيمنا
. هو االول بدون استثناء- العميل
 تقدير العالقات الجماعية يفوق العالقات- التعاون
.الفردية
 وضع وتحقيق معايير عالية في انظمة- التميز
.األمن والتشغيل االلي
 استخدام الوسائل الصادقة واإلجراءات- االخالق
.الجديرة بالثقة مع عمالئنا وشركائنا

)1
)2
)3
)4
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Our Services

خدماتنا

مؤسسة المباني العربية تقدم معرفة وخبرة كبيرة في مجاالت
.األمن والتشغيل االلي
 كون. وتشمل الخدمات األساسية األمن الصناعي والتشغيل االلي
في ثقه أن هدفنا األول وقبل كل شيء حماية االشخاص
.والممتلكات
Key services include Industrial Security, passive and active systems and property automation.
You can be confident knowing that our goal is first and foremost to protect your people,
property and ultimately, your bottom line
Arabian Building Corp. (ABC) offers
significant
knowledge
and
expertise in the security and
automation fields.
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Security Solutions
X-Ray and Screening Systems
X-ray technology has been in use for some years in
the form of scanners designed to detect any
suspicious packages. These scanners range in size
from mail scanners, baggage scanners, hold
baggage scanners, cargo pallet scanners and
personnel scanners (Walk through scanners). The
detection of weapons and other contraband
materials is essential in maintaining the safety of
people in the modern world.

Walk through Scanner –
x - Ray
X-ray walk through scanners are
designed to detect any suspicious
item within the human body by
simply walking through the
scanner.
Conventional Walk through and
hand held metal detectors cannot
detect nonmetallic weapons,
plastics, liquid explosives being
carried on the body, under clothes
or in body cavities by terrorists; or
smugglers. Our Body Scanner
overcomes these limitations by
providing detailed images that
identify any kind of cold arms or
fire weapons, explosives and/or
terrorism means, drugs as well as
precious stones and metals either
concealed under the cloth or
swallowed or hidden in the
anatomical cavities of the human
body. These scanners range from
simple to more detailed multi
zone scanners.

الحلول األمنية
االشعة السينية و انظمة الكشف
تم استخدام تكنولوجيا األشعة السينية لعدة سنوات في
أنظمة الماسحات الضوئيه من أجل الكشف عن أي
 وتختلف أحجام هذه الماسحات.طرود مشبوهة
بإختالف أستعماالتها فتوجد انظمة الماسح الضوئي
لطرود البريد وانظمة الماسح الضوئي لألمتعة وانظمة
الماسح الضوئي "الباليت" للبضائع وانظمة الماسح
 إن الكشف عن األسلحة.الضوئي "اإلطار" لألشخاص
والمواد المهربة األخرى أمر ضروري للحفاظ على
سالمة الناس في العالم الحديث

- "أجهزة الكشف بالمرور "اإلطار
االشعة السينية
تم تصمييم أجهزة الكشف "اإلطار" للكشف
عن أي جسم مشبوه داخل جسم اإلنسان
بمجرد المرور من خالل هذا جهاز الكشف
.على شكل إطار
اجهزة الكشف التقليدية ال يمكنها الكشف
عن األسلحة غير المعدنية والبالستيك و
 أو تلك المخبأة تحت، المتفجرات السائلة
المالبس أو دخل جسم المهربين أو
.االرهابيين
ولكن لدينا أجهزة الكشف التي تتغلب على
هذه القيود من خالل توفير صور مفصلة
تحدد أي نوع من األسلحة البيضاء أو
أسلحة نارية أو المتفجرات أو المخدرات
وكذلك األحجار الكريمة و المعادن أكانت
مخبأة تحت المالبس أو داخل جسم اإلنسان
.
وتتراوح أجهزة الكشف من البسيطة الى
المعقده والتي تحتوي على القدرة في
الكشف على مناطق متعددة وبشكل أكثر
.تفصيال
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 باالشعة السينية- أجهزة فحص الحقائب
تم تصميم أجهزة كشف األمتعة باألشعة السينية للكشف
 وتتراوح أحجام هذه الماسحات.عن أي أجسام مشبوهة
الضوئية من الحجم الصغير التي تستخدم في غرف
البريد إلى الحجم الكبير التي تستخدم عادة في مراكز
التسوق والمطارات للكشف عن األسلحة والمتفجرات
.للحفاظ على سالمة الناس في العالم الحديث

Baggage Scanner - x-Ray
X-ray baggage scanners are designed to detect any suspicious Items. These scanners range from
little ones in mail rooms to large, industrial sized ones commonly found in malls and airports.
Detection of weapons and explosives is essential in maintaining the safety of people in the
modern world.

Cameras
Video monitoring and recording systems are typically
one of the most critical systems in your overall security
system. A great video system starts with a great
camera.
Proper
camera
selection,
placement, and adjustment are key
elements to what level of video
quality the system will provide.
We carry a huge selection of closed
circuit Security Cameras for
Business
or
home
security
solutions.
We've got everything from
standard bullet CCTV cameras,
which offer extreme versatility to
fit various surveillance setups, to
infrared dome-shaped cameras,
which offer high quality video day
or night using powerful LED
lighting.

الكاميرات
إن أنظمة التسجيل والمراقبة بالفيديو مهم
 فإختيار الكاميرات.للغاية لنظام األمن
المناسبه وتركيبها بالطريقه الصحيحة من
اهم العوامل للحصول على أعلى جوده
.للتسجيل

لدينا مجموعة من كاميرات الدوائر
المغلقه لمراقبة العمل وألمن
 كما يوجد لدينا انواع. المنازل
مختلفة من الكاميرات التي من
السهل برمجتها لتتناسب مع أجهزة
 وتوجد أيضا.المراقبة المختلفة
كاميرات على شكل قبة تعمل
باألشعة تحت الحمراء والتي توفر
جودة عالية للتسجيل بنظام الفيديو
LED نهارا أو ليال باستخدام نظام
.لإلضاءة
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جهاز التسجيل الرقمي و جهاز التسجيل
الشبكي
اجهزة التسجيل الرقمية و اجهزة التسجيل الشبكية هي الطريقة
 ويمكنها. مثالية إلدارة كاميرات متعددة من موقع مركزي واحد
:أن تحسن نظام المراقبة عن طريق
• تخزين كميات أكبر من ملفات الفيديو عن طريق تمكينك من
 مما يسمح لك الحفاظ،SD تخزينها من الكاميرا على بطاقة
على أشرطة الفيديو لفترات أطول من الوقت أو تسجيل أكبر
. لملفات الفيديو عالية الدقة
 إذا كانت تلك،• إعداد التنبيهات والنوافذ لكشف الحركة
.الميزات غير متوفرة من خالل الكاميرات الخاصة بك
• مراجعة وتحليل جميع مقاطع فيديو المراقبة الخاصة بك من
جهة واحدة بدال من الحصول على أشرطة الفيديو من كل
كاميرا على حده

Digital Video Recording (DVR) and Network Video Recording (NVR)
NVRs and DVRs are ideal for managing
multiple cameras from one central
location. They can improve your
surveillance system by:



Storing larger amounts of video files
than a camera can store on a local
Micro SD card, allowing you to keep
videos for longer periods of time or
record larger HD videos

 واجهزة التسجيل،ونحن نقدم اجهزة التسجيل الرقمي
الشبكي مع الحل األمني الشامل لتوفير الحماية
.لممتلكاتك



Setting up alerts and motion detection
windows, if those features aren’t
available through your cameras

 واجهزة التسجيل الشبكي،إن أجهزة التسجيل الرقمي
لها نفس وظيفة الحفظ و تخزين أشرطة الفيديو
 كما أنها مصممة للعمل مع أنواع مختلفة من، للمراقبة
الكاميرات



Reviewing and analyzing all your
surveillance videos from a single
interface, instead of accessing each
camera’s videos individually

We provide Digital video recorder DVR,
and Network Video Recorder NVR with
complete security solution to provide
protection for your establishment.
DVR and NDR have the same job of
saving and storing surveillance videos
and they are designed to work with
different types of cameras.
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أجهزة التحكم بالمداخل
نظام مراقبة الدخول يعمل بتأمين باب واحد او عدة أبواب في
 كما أن نظام التحكم يسمح لك بتحديد عدد األفراد،مرافق متعددة
.الذين يسمح لهم بالوصول إلى مناطق معينة
إن نظام التحكم له عدة طرق للسماح بالدخول او الخروج ان
.كان من خالل الرقم السري او طريقة القياسات الحيوية
نحن نوفر ونقوم بتركيب أنظمة التحكم من أبرز الشركات
المصنعة كما نقدم أنظمة متكامله قائمة بذاتها وايضا نوفر انظمة
قابله للعمل مع انظمه موجوده مسبقا

Access Control Systems
Access control system can secure a single door to multiple
doors in multiple facilities, the control system will allow you to
limited the personnel that are allow access to certain areas.
The access control system allows for varying forms of
credentials, from PIN number to biometric, and varying
readers for controlling physical access through an entryways,
or door.
We provides and installs access control systems from leading manufacturers. We provide
stand-alone systems and integrated systems that work with our correctional control systems,
as well as a host of other products.
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Perimeter Security Fencing
The level of protection afforded to any given
building or area is normally determined by the
level of risk from intrusion or other criminal
activity and ideally will comprise of several
different but complimentary 'layers' of
protection. In this respect Perimeter Protection,
in its various forms, is the ideal first level of
protection; providing both an early warning of
attempted intrusion as well as deterring and/or
delaying entry of intruders.

أنظمة كشف التسلل
يتم تحديد مستوى الحماية في أي مبنى أو
منطقة معينة عادة بمستوي المخاطر التي
 بشكل مثالي سوف يتألف من، يواجهها
 لذا فإن نظام حماية، .عدة مراحل مختلفة
المحيط وكشف التسلل هو المرحلة المثاليه
األولي من الحماية ؛ حيث يقوم النظام
بتوفير إنذارا مبكر من أي محاوالت
 أو تأخير دخول/ التسلل وكذلك ردع و
المتسللين

نظام السياج الكهربائي

Electric fencing systems

يقوم السياج األمني الكهربائي بمنع وكشف الهجوم
 كما أنه تؤدي وظيفة.والقضاء على االنذارات الكاذبة
مراقبة السياج المحيط التي ال يراها احد بسهولة نظرا
 النظام فعال في كل من المدى. النخفاض مدى الرؤية
 وسهولة الصيانة،القصير والمدى الطويل من حيث التكلفة
 مما يجعله الحل األمني المناسب للمرافق، واإلصالح
.بشكل عام

Electric security fencing systems prevent and detect attack and eliminate false alarms. They also
perform a valuable monitoring function on sections of the perimeter fence that are not easily
seen due to reduced visibility. The perimeter fencing solutions are cost effective in both the
short and long term, and are easy to maintain and repair, making them the perimeter security
solution for facilities worldwide.

نظام سياج االستشعار
ان إقامة سياج أمني بخاصية األستشعار يتيح المراقبة
. هذا النظام فعال من حيث التكلفة.عن بعد بآلية كاملة
كما أن هذا النظام يحدد مكان التسلل بدقة ويخفض من
تكاليف المراقبة إلى حد كبير وهو األمثل للمناطق
.المحدودة والمباني العامة

Fence Disturbance Sensor
Disturbance security fencing solutions allows full-automated remote surveillance of arbitrarily
extended fencing. The approach is cost-effective, exhibits a small false-alarm rate, and permits
exact location of an intrusion. The complexity of surveillance arrangements could be reduced
considerably and the inspection of arbitrary areas and buildings could be optimized
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التحكم األلي

Automation

نظم إدارة مواقف السيارات

Parking Management Systems (PMS)
Parking Guidance System guides driver to the first available
parking space. No more circling aisles or worthlessly
guessing for available space. Accurate space availability is
broadcast to drivers on signs from as far out as entrance,
guiding them to the level and aisle with available space,
ultimately highlighting open spots with a green light
illuminated above the parking bay. The applications for
parking guidance are endless, whether you are an airport
trying to maximize occupancy, a university looking to
reduce carbon emissions, or a mall looking to minimize the
time shoppers spend in the parking lot so you can maximize
their time in the stores.

This solution provides major features such as:


Energy saving



Reduce time spent to search for parking



Reduce car parking mileage



Reduce exhaust emissions



Reduce traffic congestions at entrances



Increased customer satisfaction

إن نظام ادارة مواقف السيارات يساعد
السائق على التوجه ألول موقف متاح
إليقاف سيارته فال حاجه بعد اآلن إلى
مزيد من البحث في الممرات أو التخمين
 حيث يتم بث توفر، عن موقف متاح
المساحة الشاغرة بشكل دقيق للسائقين
على الفتات من مسافة ممكن مشاهدتها
من المدخل إلرشادهم إلى الموقع والممر
 فمن خالل إضاءة مصباح،المناسب
باللون األخضر في نهاية االمسار يكون
 كما إن استخدام. هناك الموقف المتاح
هذه االنظمة تقليل من أنبعاث الكربون
وأيضا تقليل وقت المتسوقين للبحث عن
موقف مناسب كي يقضوا معظم وقتهم
في التسوق

: يوفر النظام مميزات رئيسية مثل
توفير الطاقة



الحد من الوقت الذي يقضيه في البحث عن موقف



الحد من قيادة السيارات لمدة طويله في المواقف



.الحد من انبعاثات العادم في المواقف



التقليل من االختناقات المرورية على مداخل المواقف



زيادة رضا العمالء
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Our Customers

















British Embassy (Diplomatic Quarter).
Canadian Embassy (Diplomatic Quarter).
German Embassy (Diplomatic Quarter).
Australian Embassy (Diplomatic Quarter).
Kingdom City Compound.
Kingdom School.
Ballast Nedam Group.
Arabian Marketing Co. Ltd
(Euromarche Shopping Centre).
Tamimi Food Co.
Al Jazeerah Supermarket.
Arabian Stores Co. Ltd
Food Basket Supermarket.
Saudi Company for Hardware (SACO).
Saudi Travel and Tourist Agency (4 Offices).
Gulf Star Computer Systems.
Al-Drees Petroleum and Transportation
Services

عمالئنا
السفارة البريطانية – حي السفارات
السفارة الكندية – حي السفارات
السفارة األلمانية – حي السفارات
السفارة االسترالية – حي السفارات
مجمع مدينة المملكة
مدارس المملكة
شركة بالست نيدم
الشركة العربية للتسويق
أسواق اليورومارشيه
شركة التميمي لألغذية – أسواق السيفواي
أسواق الجزيرة
شركة األسواق العربية
أسواق سلة الغذاء
الشركة السعودية للعدد واألدوات – ساكو
الشركة السعودية للسفر والسياحة
شركة نجمة الخليج ألنظمة الكمبيوتر
شركة الدريس للخدمات البترولية و النقليات
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