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االتصالية لألجهزة األمنية
وكيل معتمد



كلمة رئيس مجلس االدارة

نفخر بقدرتنا على تحقيق القيم واألهداف التي وضعناها قبل عشرون عاما، 

ومنذ البداية ونحن نضـــع نصــــب أعيننا أن نكون قادرين على أن نكون الوجهة 

األولى في مجال األنظمة األمنية. لقد شــهدنا ، من خالل التجربة ، أن كل عمل 

ًيتم إنجازه بالحب ، ويهتم بالخيــر دائما ، يمكن أن يؤدي إلــى النجاح دون فقدان 

اإليمان.

ًسنحافظ دائما على أهدافنا على أعلى مســتوى من أجل المســـاهمة في 

االقتصــــــاد والتوظيف في بلدنا ، وأن نتخذ الخطوات الالزمة لتحقيق ذلك  بما 

يتماشي مع أهداف  رؤية ٢٠٣٠.



شركة االتصــالية التجارية هي شركة سعودية متخصــصـــة في األنظمة األمنية، تعمل في أسواق 

المملكة العربية السعودية منذ أكثر من عشرون عاما.

تعتبر الوكيل المعتمد لكبرى الشــــــــركات في مجال األنظمة األمنية وكاميرات المراقبة وأنظمة 

التحكم بالدخول والخروج وأجهزة اإلنذار وشاشات العرض الداخلية والخارجية.

تتواجد شركة االتصـــــالية في الخبر، الدمام، الرياض، جدة، والمدينة. ونعمل على تغطية كافة أنحاء 

المملكة بسواعد سعودية متخصصة.

من نحن

إرشـاد عمالئنا إلى إطالق العنان الحتياجاتهم من 

جميع األنظمة األمـنـية وحلولها مهما اخـتلفت 

اســــتخداماتها بأعلى المواصــــفات االحترافية 

وخدمة ما بعد البيع المميزة.

رسالتنا

قيمنا

ان نكون اخـتـيار كل عمـيل يـبحث عن حلول األمن 

والحماية وبأفضل سعر وأفضـل خدمة، وذلك من 

خالل توفيــــــــــر كل ما يتعلق باألنظمة األمنية 

وكاميرات المراقبة وملحقاتها للســــــــــــــوق 

السعودي.

رؤيتنا

الشفافية

االلتزام

بالمسؤولية

االجتماعية

االلتزام

التميز

التفوق

النزاهة التعاون



لماذا االتصالية؟

نقدم منتجات وخدمات ذات جودة عاليةبالتعاون مع أفضل الشركات العالمية ذات االختصاص. •

نمتلك فريق عمل محترف وموهوب. •

لدينا حلول وتقنيات عالمية ذات مالئمة محلية. •

نفهم احتياجات السوق المحلية. •

نقدم حلول مصممة خصيصا حسب حاجة العمالء. •

نعمل وفق معايير مهنية عالية. •

نعمل بشكل دائم على تطوير القدرات ومواكبة األحداث عالميا. •

أرقامنا

أكثر من ١٥٠٠ تاجر في 

المملكة العربية 

السعودية

أكثر من ٨٠٠ منتج 

متنوع في مجال 

األنظمة األمنية

خبرة أكثر من عشرون 

عاما



أماكن التغطية

كما نسعى في المستقبل القريب إلى التوسع بعدد الفروع لنصل جميع أنحاء المملكة. 

الخبر

الدمام

الرياض

المدينة

جده

مسئوليتنا االجتماعية

تتلخص مسئوليتنا االجتماعية في:

العمل على تقديم منتجات وخدمات جديدة تحقق الرفاهية للمجتمع السعودي. P

العمل على مواكبة التقدم التكنولوجي حول العالم. P

التوافق مع رؤية المملكة العربية الســــــعودية ٢٠٣٠ والتي تتمثل في الوصول إلى مجتمع حيوي  P

يوفر حياة كريمة وسعيدة للجميع.



منتجاتنا

أجهزة اإلنذار

أنظمة التحكم بالدخول 

والخروج

شاشات العرض الداخلية 

والخارجية

أنظمة المنزل الذكي

كاميرات المراقبة

ملحقات الكاميرات

فيديو انتركم

متجر إلكتروني مملوك لشركة االتصالية التجارية، متخصص في بيع األنظمة األمنية وكاميرات 

المراقبة وأنظمة التحكم بالدخول والخروج وأجهزة اإلنذار وشاشات العرض الداخلية والخارجية.

متاجرنا اإللكترونية

www.tmainstore.com



شركائنا

شــركة عالمية تقدم حلول تقنية ذكية، وتوفر خدمات وأنظمة أمنية بالفيديو، بهدف توفير أعلى درجات 

الحماية واألمان في العالم، تعمل في مجال كاميرات المراقبة والشــــبكات وأنظمة االتصـــــال الداخلي 

الشبكي، تلتزم بأعلى معايير حماية المعلومات، وتمتلك تطبيق خاص بها لألمن السيبراني، لتوفير حلول 

أكثر أمانا لعمالئها، حاصـلة على شــهادة ISO 27018 و ISO 27701. أثبتت قدرتها على إدارة المعلومات 

الشخصية واالمتثال للوائح الخصوصية في جميع أنحاء العالم.

توفر  Hikvision  مجموعة واســــعة من منتجات األمن المادي ، والتي تغطي أمان الفيديو والتحكم في 

ًالوصـــــول وأنظمة اإلنذار. كما نقدم حلوال أمنية متكاملة مدعومة بتقنية الذكاء االصـــــطناعي لدعم 

المستخدمين النهائيين بتطبيقات وإمكانيات جديدة إلدارة السـالمة وذكاء األعمال. على مدى السـنوات 

العديدة الماضـــية ، قمنا بتعميق معرفتنا وخبرتنا في تلبية احتياجات العمالء في األســـواق الرأســـية 

المختلفة من خالل الحلول المهنية والذكية ، بما فــــــي ذلك المدينة الذكية والنقل وتجارة التجـــــــزئة 

والخدمات اللوجســـــــتية والطاقة والتعليم. باإلضافة إلى ذلك ، تقوم  Hikvision  بتوسيع نطاق أعمالها 

لتشــــــمل المنزل الذكي ، والروبوتات ، وإلكترونيات الســــــيارات ، والتخزين الذكي ، واألمن من الحرائق ، 

واالستشعار باألشعة تحت الحمراء ، وكشف األشعة السينية ، والتصوير الطبي الستكشـاف قنوات جديدة 

للحفاظ على التنمية على المدى الطويل.

شركة تقنية ذكية، تقدم أنظمة بيئية وخدمات متكاملة مدعمة بتقنية الذكاء الصناعي، مثالية ألصحاب 

المنازل والشركات الصغيرة والمتوسطة، توفر منتجات ذات مميزات احترافية تضمن مسـتوى أمان عالي 

للمستخدمين، تتعدد مجاالتها لتشـمل أنظمة كاميرات المراقبة بأشكالها المختلفة واألجراس وألقفال 

اإللكترونية، وأنظمة اإلنذار والحماية، وأجهزة التسجيل الشبكية.

تأسســت  EZVIZ في عام ٢٠١٣ ، وهي تكرس نفســها لخلق حياة آمنة ومريحة وذكية للمســتخدمين من 

خالل أجهزتها الذكية ، والنظام األساسي القائم على الســــــحابة ، وتكنولوجيا الذكاء االصطناعي. يمكن 

تطبيق المنتجات والخدمات المبتكرة من  EZVIZفي المنزل وأماكن العمل والمتاجر والمدارس والمـزيد. 

ًُتمكن  EZVIZالشـركاء من مشــاركة خدماتنا الســحابية الفريدة ، ونعمل معا على بناء نظام بيئي مزدهر ّ

إلنترنت األشياء.



شركائنا

شركة تعمل في مجال األنظمة األمنية والحماية منذ عام ١٩٩٣م، شعارها الجودة أوال، حصـــــــــلت على 

تقييمات عالية من المســتخدمين في تايوان، تقدم منتجات جديدة بمســـتوى أمان عالي، وجودة ومتانة 

تجعلها تعيش لفترة أطول، متخصصة في أنظمة االتصال الداخلي “االنتركم” المصنوعة بأحدث التقنيات 

المتطورة والحديثة، وأنظمة الحضور واالنصراف، وإدارة مواقف السيارات.

عالمة تجارية مملوكة لشـركة االتصـالية التجارية، متخصـصـة في بيع ملحقات واكســســوارات األجهزة 

األمنية وكاميرات المراقبة، كما تعتبر من العالمات التجارية الرائدة في مجال تقنية شــــاشــــات العرض 

اإللكترونية (LED) بكافة أنواعها الداخلية والخارجية، والتي تعد أحدث ما توصــــــــــــلت إليه التكنولوجيا 

كوسيلة دعائية مميزة في عصرنا الحالي. وتقوم شركة االتصـالية بتوفير شاشات عرض إلكترونية بأحدث 

التقنيات العالمية والتي تســـاعد بشــــكل كبير ومؤثر في ترويج المنتجات والخدمات للجهات الحكومية 

والشـركات والمصــانع بشــكل رائع ومتميز، وأيضــا توفير شاشات العرض في مكان الحدث مع ميزة البث 

المباشـر، وهذا النظام خاص بالمؤتمرات والحفالت والمناسـبات، باإلضـافة إلى شــاشــات تفاعلية للدوائر 

الحكومية، الموالت، المستشفيات، البنوك والمطاعم.

شركة عالمية رائدة في مجال األمن اإللكتروني، أنشئت في عام ١٩٧٩م، ومتخصصـة في صناعة منتجات 

اإلنذار التقنية، وتطويــــر الحلول األمنية بجودة عالية وموثوقية، تنتج لوحات التحكم األمنية، وأجهـــــزة 

االتصاالت الالسلكية والكوابل ذات الكفاءة العالية.

الشـــركة الرائدة في ابتكار الحلول األمنية المتكاملة واألجهزة الذكية صديقة البيئة، تســــتخدم تقنية 

األتمتة والتحكم الذاتي لتطور من منتجاتها األمنية، وتصــــــدر أنظمة األمان التي تنتجها إلى حوالي ١٢٠ 

دولة في العالم، تقدم حلول لألفراد والشـركات لضـمان حياة أكثر أمانا، تضـمن تجربة جيدة للمسـتخدمين 

وحماية للبيانات، أثبتت موثوقيتها في المختبرات األوروبية، وحصــــلت على شهادة أنظمة األمان األكثر 

احترافية وموثوقية.

تأسســـــت  في عام ١٩٧٤م، تمتلك  شبكة توزيع دولية راسخة ، تتميز بمنتجات ممتازة "صنع في إيطاليا" 

ًوتولي اهتماما خاصا بالتفاصيل عند تصـــميم المنتجات. لقد تم االعتراف بهذا األمر جيدا في الصـــناعة ،  ً ً

والدليل على ذلك هو الجوائز العديدة التي تم الحصول عليها لتلبية احتياجات العمالء وتوقعاتهم. يتمثل 

نشاطهم الرئيسي في إنتاج مكونات اإلنذار وتسويقها.



شركائنا

عالمة تجارية متميزة متخصـــصــــة في منتجات اإلضاءة المختلفة ومســــتلزماتها مثل مفاتيح الحائط 

.DIY الذكي، وأجهزة التبديل الذكي

ًأفضـــل مزود عالمي لحلول التكنولوجيا المرئية ، تلتزم باالبتكار التكنولوجي منذ إنشـــائها قبل ١٥ عاما. 

LED  الرائدة في الصــناعة والتي تســتخدم لشـــاشات العرض المصـــغرة وشاشات  D-COB لديها تقنية

الصغيرة ، ولديها أيضا أكبر حصـة سوقية في العالم من حيث األداء الفني ، وأكثر من ٢١٠ براءة اختراع. كما ً

حازت علـى العديد من الجوائـز المحلية واألجنبية مثل جائـزة  Red Dot Design  األلمانية والجائـزة اليابانية 

للتصميم الجيد.



عمالئنا



عمالئنا



بيانات التواصل

الفرع الرئيسيالمشاريع

+٥٥٦٦ ٧٧٩ ٥٠ ٩٦٦

+٠٦١٣ ٧٧٧ ٥٣ ٩٦٦

info@etesalaih.com

شارع الملك فهد، حي الخبر الشمالية

الخبر، المملكة العربية السعودية

جدهالرياض

الدمامالخبر

sales.kh@etesaliah.comsales.dmm@etesaliah.com

sales.ryh@etesaliah.comsales.jed@etesaliah.com

projects1@etesaliah.com

اإلدارة

+٤٣٧٨ ٥٨٨ ٥٥ ٩٦٦

+٩٢٦٦ ٨٨٨ ٥٥ ٩٦٦

+٩٣٦٥ ٥٧١ ٥٣ ٩٦٦

info@etesalaih.com

شارع الملك فهد، حي الخبر الشمالية

الخبر، المملكة العربية السعودية



Management

+966 55 588 4378

+966 55 888 9261

+966 53 571 9365

info@etesalaih.com

King Fahd St., Al Khobar Al Shamalia,

Al Khobar, Saudi Arabia

Contact Information 

Projects Head Office

+966 55 779 5566

+966 53 777 0613

info@etesalaih.com

King Fahd St., Al Khobar Al Shamalia,

Al Khobar, Saudi Arabia

Riyadh Jeddah

Khobar Dammam

sales.kh@etesaliah.com sales.dmm@etesaliah.com

sales.ryh@etesaliah.com sales.jed@etesaliah.com

projects1@etesaliah.com



CLIENTS



CLIENTS



PARTNERS

A premium brand specializing in various lighting products and accessories such as smart wall 

switch. smart DIY switch devices. 

Dicolor, the top global visual technology solutions provider, has been adhering to technological 

innovation since its establishment 15 years ago. We have industry's leading D-COB technology 

what's use for micro led display and mini led display, we also have the world’s top three stage-

art performing market share, and more than 210 patents. Dicolor has won many domestic and 

foreign awards such as the German Red Dot Design Award and the Japanese Good Design.



A leading international cybersecurity company, established in 1979, specialized in the 

manufacture of technical alarm products and the development of high-quality and reliable 

security solutions. It produces security control panels, wireless communications devices and 

high-efficiency cables. 

A company that has been working in security and protection systems since 1993 with its First 

motto of "Quality". It has received high user ratings in Taiwan, introducing new products with a 

high level of security and quality and durability that make it live longer. It is specialized in intercom 

systems made with state-of-the-art and modern technologies, attendance and departure 

systems, and parking management 

A brand owned by Etesaliah Trading Company, specialized 1n selling accessories of security 

devices and surveillance cameras. Tmain is one of the leading brands in the field of electronic 

display screens technology (LED) of all kinds both Indoor and outdoor, and it is the latest thing the 

technology found out as a great propaganda medium of our time. Etesaliah Trading company 

provides state-of-the-art electronic displays that greatly and efficiently help promote products 

and services to government bodies, companies, and factories in a wonderful and distinctive way. 

It also provides display screens at the venue with a live broadcast feature, and this system is 

specific to conferences, parties and events as well as having interactive screens for government 

departments, malls, hospitals, banks and restaurants. 

PARTNERS

The leading company in the innovation of integrated security solutions and environmentally 

friendly smart devices. It uses automation and smart control technology to improve its security 

products. and it exports the security systems it produces to about 120 countries in the world. It 

offers solutions for individuals and businesses to ensure a safer life. ensuring good user 

experience and data protection. It proved its reliability in European laboratories. obtaining the 

reliability of the most professional and reliable security systems. 

AMC Elettronica was founded in 1974, AMC has a well established international distribution 

network, featuring excellent products, “made in Italy” and especially paying attention to detail 

when designing the products. This has been well recognized in the industry, testimony to this is 

the numerous awards received for meeting customer needs and expectations. AMC main activity 

is the production and the commercialization of Alarm components.



A smart technology company that offers integrated Al-enabled ecosystems and services. ideal 

for homeowners and Small and medium-sized enterprises (SMEs) that provide products with 

professional features that ensure a high level of security for users. It has many fields to include 

surveillance camera systems in their various forms. electronic bells and locks. alarm and 

protection systems. and network recording devices. 

An international company offering smart technology solution, providing video security services 

and systems to provide the highest standards of protection and security in the world. It works in 

the field of surveillance cameras, networks, and network internal communication systems, it 

adheres to the highest standards of information protection, and has its own cybersecurity app to 

provide safer solutions for its customers. it has ISO 27018 and ISO 27701 certificates, and it has 

proven its capability of managing personal information and complying with privacy regulations 

around the worls.

PARTNERS

Hikvision provides a broad range of physical security products, covering video security, access 

control, and alarm systems. We also provide integrated security solutions powered by AI 

technology to support end-users with new applications and possibilities for safety management 

and business intelligence. Over the past several years, we have deepened our knowledge and 

experience in meeting customer needs in various vertical markets with professional and 

intelligent solutions, including smart city, transportation, retail, logistics, energy, and education. 

In addition, Hikvision is extending its business to smart home, robotics, automotive electronics, 

intelligent storage, fire security, infrared sensing, X-ray detection, and medical imaging to explore 

new channels for sustaining long-term development.

Established in 2013, EZVIZ dedicates itself to creating a safe, convenient and smart life for users 

through its intelligent devices, cloud-based platform, and AI technology. The innovative products 

and services from EZVIZ can be applied to home, workplaces, stores, schools, and more. EZVIZ 

empowers partners to share our unique cloud services, and together we build a thriving IoT 

ecosystem.



Alarms

Access Control Systems

LED Indoor and Outdoor 

Display Devices

Smart Home Systems

Surveillance Cameras

Camera Accessories

Intercom Video

An e-store owned by Etesaliah Trading Company, specialized in selling security systems, 

surveillance cameras, access control system, alarms, and internal and external display screens.

www.tmainstore.com

OUR PRODUCTS

OUR e-STORES



We are also seeking in the newar future to expand the number of branches to reach all parts of 

Saudi Arabia

Our social responsibility is summarized in:

P Working to provide new products and sevices that bring prosperity to Saudi society.

P Working to keep pace with technological advance aroung the world.

P Alignment with Saudi Arabia’s Vision 2030 which is to reach a vital society that provides a 

decent and happy life for all people.

Khobar

Dammam

Riyadh

Medina

Jeddah

SOCIAL RESPONSIBILITY

COVERAGE



• We offer high quality products and services based on the best experiences and practices.

• We have a professional and talented staff.

• We have locally appropriate global solution and technologies.

• We understand local market needs.

• We provide special solutions tailored to customer needs.

• We work according to high and fair professional standards.

• We are constantly developing capabilities and keeping up with the latest world events.

More than 1,500 

traders 

in Saudi Arabia

More than 800 various 

products in security 

systems

More than 15 years

of experience

OUR NUMBERS

WHY CHOOSING ETESALIAH?



Etesaliah trading company is a Saudi company specialized in security systems, and has been 

working in Saudi Arabia markets for more than fifteen years.

It is the accredited agent for major companies in security systems, surveillance cameras, 

access control systems, alarms, and indoor and outdoor display. 

Etesaliah trading company is located in Khobar, Dammam, Riyadh, Jeddah, and Medina. We are 

working to cover all parts of the Kingdom.

To be a suitable choice for every customer 

seeking security and protection for all aspects 

of his lives at the best price and highest 

service by providing everything related to 

security systems, surveillance cameras and 

their accessories in the Saudi Market.

Guide our customers to unleash their needs 

from all security systems and their solutions, 

no matter how different their uses with the 

highest professional specifications and 

distinctive aftermarket services.
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ABOUT US

OUR VALUES

OUR VISION OUR MESSAGE



Chairman's Words

We are proud of our ability to achieve the values and goals that we set 

twenty years ago, and from the beginning we set our sights on being able 

to be the first destination in the field of security systems. We have seen, 

by experience, that every work done with love, always concerned for the 

good, can lead to success without losing faith.

We will always maintain our goals at the highest level in order to 

contribute to the economy and employment in our country, and take the 

necessary steps to achieve this in line with the goals of 2030 Vision .
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