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To t a l  S e c u r i t y  S o l u t i o n

  تقدم نافا للتقنية حًال شامًال ملتطلبات العمالء حسب درجة األمن املطلوبة أو درجة التهديد احملتمل . 
وتقوم نافا بذلك مبفردها أو باالشتراك مع شركاء إستراتيجيني لديهم قدرات متخصصة في املجاالت املطلوبة سواء باملعرفة  وتقوم نافا بذلك مبفردها أو باالشتراك مع شركاء إستراتيجيني لديهم قدرات متخصصة في املجاالت املطلوبة سواء باملعرفة  وتقوم نافا بذلك مبفردها أو باالشتراك مع شركاء إستراتيجيني لديهم قدرات متخصصة في املجاالت املطلوبة سواء باملعرفة

    أو بالتصنيع .  
وتقدم نافا خبرتها ومعرفتها بأمور شتى في املجال األمني من أهمها :   وتقدم نافا خبرتها ومعرفتها بأمور شتى في املجال األمني من أهمها :   وتقدم نافا خبرتها ومعرفتها بأمور شتى في املجال األمني من أهمها : 

     دراسة االحتياج األمني للعميل وحتديد درجة التهديد احملتمل بالتنسيق مع العميل . ومن ثم إختيار احلل األمني املناسب 
       الذي يؤدي الوظيفة املطلوبة ، ولكن بأقل تكلفة .

تصميم النظام األمني للحل .     
إعداد املسح الهندسي ودراسة إحتياجات املوقع     

       وإعداد التصاميم لألعمال املدنية. 

نظام حواجز أمنية :
     مصد أرضي هيدرولكي . 
    مصد أنبوبي هيدروليكي . 

     مفجر إطارات . 
     منفس إطارات. 

     عائق احلركة للعربات . 
     مصدات أنبوبية ثابتة. 

     بوابات منزلقة. 
     أسوار أمنية. 

     حاجز بوابة (ذراع متحرك). 
     مطبات صناعية معدنية .

     نظام التحكم باملصدات . 
     نظام األمان للمصدات . 

     نظام السيطرة القيادية على املصدات. 

نظام مراقبة أمنية إلكترونية
(مواصفات أمنية عسكرية أو جتارية) :
نظام مراقبة أمنية إلكترونية
(مواصفات أمنية عسكرية أو جتارية) :
نظام مراقبة أمنية إلكترونية

نظام مراقبة مرئية (ليًال ونهارًا) . 
(مواصفات أمنية عسكرية أو جتارية) :

نظام مراقبة مرئية (ليًال ونهارًا) . 
(مواصفات أمنية عسكرية أو جتارية) :

     
     الكاميرات احلرارية والليزر

     رادارات ثابتة ومتنقلة .
     نظم إستكشاف وتتبع. 

     بالون بدون طيار للرصد والتتبع ـ أو طائرات بدون طيار.
     ربط األنظمة مبركز قيادة وسيطرة . 

     مراقبة رادارية وحرارية لداخل املباني .

    أشعة ليزرية.
    أنظمة إتصاالت آمنة (مواصفات عسكرية) . 

    نظام تشفير املكاملات .

    نظام تشفير املعلومات.
    نظام فحص ألسفل العربات. 
    نظام قراءة لوحات السيارات. 

    نظام التعرف على البصمة.

 شرائح وقائية للزجاج .

 زجاج ضد الرصاص .
 شبك للعزل البصري.

 أجهزة فحص العفش والطرود.
 بوابات الفحص األلكتروني.

 نظام اإلنذار .
 نظام الدخول احملكم .
 كواشف للمتفجرات. 

 كواشف للمخدرات. 
 حاويات وسواتر لنقل املتفجرات

  أو احلماية منها. 
 أبواب ضد املتفجرات واحلريق.
 الكشف على الطرود واحلقائب 

رات واملخدرات   املشبوهة عن املتفجرات واملخدرات   املشبوهة عن املتفجرات واملخدرات. 
وير الوثاكشف تزوير الوثاكشف تزوير الوثائق الرسمية  

   أو العمالت . 

نظام الوقاية األمنية
(مواصفات عسكرية أو جتارية) : 
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نظام السالمة : 
. .       زوارق إطفاء احلريق جتهيزات معدات وجتهيزات معدات وجتهيزات اإلنقاذ          جتهيزات مكافحة احلريق .       

اإلتصاالت ونظم املعلومات : 
         نظم اإلتصاالت عبر األقمار الصناعية .

         نظم اإلتصاالت عبر شبكة Tetra اآلمنة .
         تصميم وتنفيذ الشبكات .

         تصميم وتشغيل أنظمة املعلومات حسب املطلوب .
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  التركيب والتشغيل : 
         يتم تركيب األنظمة األمنية بواسطة فنيني مدربني تدريب عالي وحتت إشراف 

          مهندسني متخصصني. 

  التدريب : 
    يتم تدريب مندوبي العميل على طرق التشغيل والصيانة الوقائية وذلك مبوقع العمل أو 

    مبصانعنا . وإعادة التدريب في حالة تغير أطقم العميل. 

خدمة ما بعد البيع :   خدمة ما بعد البيع :   خدمة ما بعد البيع : 
الصيانة :     

       تهتم شركتنا بالصيانة بحيث تشكل عنصرًا أساسيًا لضمان إستمرار تشغيل 
الصيانة : 

       تهتم شركتنا بالصيانة بحيث تشكل عنصرًا أساسيًا لضمان إستمرار تشغيل 
الصيانة : 

       اجلهاز أو املعدة كما هو مطلوب. 
       ولهذا يوجد بالشركة فريق صيانة متخصص وفنيني صيانة منتشرين في أنحاء   

       اململكة للقيام بالصيانة الدورية والطارئة .

قطع الغيار :    
        نعتبر توفر قطع الغيار أمرًا مهمًا الستمرار عمل اجلهاز أو املعدة . ويتم تخزين 

قطع الغيار :
        نعتبر توفر قطع الغيار أمرًا مهمًا الستمرار عمل اجلهاز أو املعدة 

قطع الغيار :

        القطع الضرورية حتت الطلب في مستودعاتنا . وعند الضرورة تـُجلب بسرعة فائقة 
        من مصانعها اخلارجية بفضل نظام الشحن واملتابعة بالشركة. 

البحث والتطوير : 
     تسعى الشركة لتطوير كافة النظم واألعمال التي تقوم بها . وتصرف الشركة جزء 
     من ميزانيتها ملجهود البحث والتطوير . والذي في النهاية يقدم األفضل للعمالء . 

رضاء العميل :   رضاء العميل :   رضاء العميل : 
     في كل ما نقدم أو نؤمن أو ننفذ نسعى دائمًا لكسب ثقة العميل ورضاه. وحتترم 

رضاء العميل : 
     في كل ما نقدم أو نؤمن أو ننفذ نسعى دائمًا لكسب ثقة العميل ورضاه

رضاء العميل : 
ولهذا فالعميل دائمًا على حق. 

     في كل ما نقدم أو نؤمن أو ننفذ نسعى دائمًا لكسب ثقة العميل ورضاه
ولهذا فالعميل دائمًا على حق

     في كل ما نقدم أو نؤمن أو ننفذ نسعى دائمًا لكسب ثقة العميل ورضاه
     الشركة إسمها ومصداقيتها . 

  اجلودة : 
     إن شركتنا من الشركات الرائدة في مجال التحكم بجودة العمل . وتطبق الشركة 
     أعلى معايير اجلودة سواء بالعمل اإلداري أو الفني أو التصنيعي في مواقع عملنا 

     ومصانعنا . 
ISO 9001-2000     وحتوز الشركة على ثالث شهادات معتمدة للجودة 

التجهيزات العسكرية : 
        األقمشة والبدل العسكرية .  

اصة .ملبوسات املهمات اخلاصة .ملبوسات املهمات اخلاصة . ملبوسات املهمات اخلجتهيزات وملبوسات املهمات اخلجتهيزات و          
        ألبسة الوقاية الفردية .

        التجهيزات األمنية الفردية .

 مناظير عسكرية . 
 أسلحة خفيفة وذخائر . 

 زوارق دورية وسفن وجتهيزات بحرية . 
 زوارق مطارده بحرية ( ٩٠عقدة) . 

.  طائرات عمودية وجتهيزات جوية
 مصابيح كاشفة عالية الشدة .


