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شركة تقدم العالمية Company Profileملف الشركة

LEADER OF SECURITY AND TIME 
ATTENDANCE SOLUTIONS

شــركة تقــدم العالمية لإلتصــاالت وتقنية المعلومات

S   AR   S   CURIT 
   ECH   ICA   S   LU  I   NS

أمنية  حلول 
ذكية وتقنية 
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شركة تقدم العالمية Company Profileملف الشركة

Advance International is a compa-
ny specialized in the field of ser-
vice systems of all kinds, through 
an integrated team with high ex-
perience in the field of information 
technology and communications

Advance International has also 
obtained a number of certificates 
that prove its excellence in its 
specialization, which is a first-
grade classification certificate 
for the implementation of major 
government projects in the 
Kingdom of Saudi Arabia. It also 
obtained the international quality 
certificate ISO 9001:2015

تقدم العالمية هي شــركة متخصصة في 
مجــال الحلــول األمنية والتقنية والخدمية 

بأنواعهــا مــن خالل فريق متكامل ذو 
خبــرة عالية فــي مجال  تقنية المعلومات 

واألتصاالت.

كما حصلت شــركة تقدم العالمية على 
عدد من الشــهادات والتي تثبت تميزها في 
اختصاصها وهي شــهادة تصنيف من الدرجة 
األولى لتنفيذ المشــاريع الحكومية الكبرى 

في المملكة العربية الســعودية وأيضا 
حصولها على شــهادة الجودة العالمية 

ISO 9001:2015
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شركة تقدم العالمية Company Profileملف الشركة

الرؤية

شركة تقدم العالميةشركة تقدم العالمية ملف الشركة

To be the leading company in the field of 
information technology by providing distinguished 
services of high quality to our customers in the 
Kingdom of Saudi Arabia and the Middle East.

أن نكــون الشــركة الرائدة في مجــال تقنية المعلومات بتقديم 
خدمــات متميــزة ذات جودة عاليــة لعمالئنا في المملكة العربية 

الســعودية و الشرق األوسط
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The company has signed 
partnership contracts with many 
international and local companies, 
for example with Huawei, to work 
on developing many products 
and implementing a large number 
of current and future projects. 
And what has been successfully 
implemented in partnership with 
Huawei is the G20 Summit project 
in Saudi Arabia in 2020.

 قامت الشــركة بتوقيع عقود شــراكة 
مــع العديــد من الشــركات العالمية 

والمحليــة ومثــال على ذلك مع شــركة 
هــواوي للعمــل علــى تطوير العديد 
مــن المنتجــات وتنفيذ عــدد كبير من 

المشــاريع الحاليــة والمســتقبلية. ومما 
تــم تنفيــذه وبنجاح بالشــراكة  والتي 

اســتضافتها)G20( مع شــركة هواوي هو 
مشــروع قمة العشــرين المملكــة العربية 

A  الســعودية عام 2020.
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  AL       AL         SS القيم

CORE

Advance International company is committed 
to developing and implementing projects with 
international standards to make projects flow 
easy and highly efficient.

تلتــزم شــركة تقدم العالمية فــي تطوير وتنفيذ 
المشــاريع بالمعاييــر الدولية لجعل تدفق المشــاريع 

ســهلة وذات كفاءة عالية.



Advance International company 
owns a private factory that 
manufactures, assembly and 
development many products that 
serve the local market now and the 
global in future.

In the fields of technology and 
artificial intelligence, as many 
developers and engineers work 
within the company to develop 
many technologies.

تمتلــك شــركة تقدم العالميــة مصنعها 
الخــاص والــذي يقوم بتصنيــع وتجميع 

وتطويــر العديــد مــن المنتجات التي 
 و العالمي 

ً
تخــدم الســوق المحلي حاليــا

مســتقبالً بمجــاالت التقنيــة و الذكاء 
اإلصطناعــي حيــث يعمــل العديد من 

المطوريــن و الهندســيين داخل الشــركة 
بتطويــر العديد مــن التقنيات.
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CCTV systemsSoftware 
and technical 
applications

 البرامج والتطبيقات
 التقنية

أنظمة الدوائر المغلقة 

)انظمة كاميرات المراقبة(

Public address 
systems

 أنظمة صوتية 
 شبكية

Advance international company 
focusing on providing security and 
technical systems solutions that 
include:

 تهتم شركة تقدم العالمية
بتوفير حلول األنظمة األمنية والفنية 

وتشمل:

Access control 
system

Biometric solutions

 حلول البيومترية )حلول(
القياسات الحيوية  أنظمة الحضور 

واالنصراف

Attendance system

 أنظمة التحكم في 
 الدخول والخروج

Tracking and 
positioning systems

Hotel systems

 أنظمة الشبكات 
 أنظمة التتبع وتحديد السلكية والالسلكية

المواقع

Wired and wireless 
network systems

أنظمة فندقية

lOT system 
smart home

Security 
fenders

 انظمة البيوت مشاريع خاصة
الذكية

Special projects

المصدات االمنية
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ادارة المشاريع 

ادارة المشاريع 

 دراسة المشاريع

ادارة المشاريع 

تنفيذ المشاريع

ادارة المشاريع 

المشاريع الخاصة

ادارة المشاريع 

ادارة المنتجات 

ادارة المنتجات 

البحث والتطوير

ادارة المنتجات 

العالقات والتحالفات 
 ادارة المشاريع

الحكومية

المشاريع الحكومية 

 ادارة المشاريع
الحكومية

 ادارة المشاريع 
الحكومية

 ادارة المشاريع
الحكومية

 ادارة المشتريات 
والدعم اللوجستي

 ادارة المشتريات 
 والدعم

اللوجستي

المشتريات المحلية

 ادارة المشتريات 
 والدعم

الصيانة والتركيبات اللوجستي

 ادارةالتركيبات 
والدعم الفني

قسم تركيب البرامج

 ادارةالتركيبات 
والدعم الفني

ادارة التطوير البرمجي 

ادارةالتطوير البرمجي 
إدارة الخدمات المشتركة 

ادارة الخدمات المشتركة 

الشؤون اإلدارية 

ادارة الخدمات المشتركة 

الجودة 

ادارة الخدمات المشتركة 

التسويق

ادارة الخدمات المشتركة 

الموارد البشرية
ادارة الخدمات المشتركة 

قسم تطوير البرامج 

ادارةالتطوير البرمجي 

اإلدارة المالية 

ااإلدارة المالية 

ادارة الحسابات 

ااإلدارة المالية 

المستودعات 
 والدعم الدعم اللوجستي

والمستودعات

 ادارة المشتريات 
 والدعم

اللوجستي

ادارة المبيعات 

ادارة المبيعات 

حسابات العمالء 

ادارة المبيعات 

الموزعين 

ادارة المبيعات 

الفروع 

ادارة المبيعات 

 Office Manager
مدير مكتب 

 مدير عام
العمليات

 ادارةالتركيبات 
والدعم الفني

 ادارةالتركيبات 
والدعم الفني

ادارة الخدمات المشتركة 

 ادارة المعلومات 
واالنظمة الداخلية

CEO
 المدير

التنفيذي

المصنع

ادارة المشاريع 

لدى شــركة تقدم العالمية كادر هندســي وفني كامل 
مــن المبرمجيــن المحترفيــن بتطويــر وتصميم أنظمة األعمال 

المختلفــة والمشــاريع البرمجية والدعــم الفني والصيانة. 

The company provides global technical staff 
full of professional programmers to develop and 
design different business systems
Software projects, technical support and 
maintenance.

شركة تقدم العالمية Company Profileملف الشركة

  E
   

M
  E

   
M

مل
لع

ق ا
ري

ف



ADVANCE INTERNATIONAL COMPANY 19شركة تقدم العالمية Company Profileملف الشركة

 وغيرهــا مــن الجهــات الحكوميــة وشــبه حكومية ومن المؤسســات وشــركات القطاع الخاص
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Jeddah
جدة

Riyadh
الرياض

Dammam
الدمام
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t: +966 920021721  |  f: +966 114667009

e: info@aictec.com
SMART SECURITY 

TECHNICAL SOLUTIONS

حلول أمنيــة وتقنية ذكية


