
C O M P A N Y  P R O F I L E



The company activity is mainly trade in electronics, air 
conditioners, home appliances, medical equipment , security 
systems and solar systems which procured from global reputed 
manufacturers.

يتمثــل نشــاط الشــركة بشــكل رئيســي علــى تجــارة اإللكترونيــات وأجهــزة 
التكييــف واألجهــزة المنزليــة والمعــدات الطبيــة وأنظمــة المراقبــة األمنيــة 

والطاقــة الشمســية والتــي تســتورد مــن مصانــع عالميــة مرموقــة 
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Vision

mission

رؤية

الرسالة

To be the pioneers of electrical, electronic appliances and 
alternative energy that we will be the first choice for all customers 
so as no home or facility to be free of our products.

Providing products and services of high quality and competition 
in accordance to the highest International Standards to meet the 
aspirations of customers.

أن نكــون رواد األجهــزة الكهربائيــة واإللكترونيــة والطاقــة البديلــة وأن نكــون 
اإلختيــار األول لــكل العمــاء بحيــث ال يخلــو منــزل أو منشــأة مــن منتجاتنــا.

ــر  ــة الجــودة ومنافســة وفــق أعلــى المعايي تقديــم منتجــات وخدمــات عالي
ــة بحيــث تلبــي تطلعــات العمــاء الكــرام. العالمي

about US

ملحة عنا

Basic  Electronics  Co.  Ltd.   is   a   Limited   Liability   Company owned by 
Mr. Mohammad Ahmad Al Arfaj who has generally involved in the trade of 
Electronics in particular since 1961. 

He is the chairman assisted by his son Mr. Qasim Al Arfaj as president. 
Hence, the company is %100 a Saudi company. Eng. Hamed Al Arfaj is 
General manager. 

Mr. Yassir Al Arfaj is the Manager of Commercial and Devt.Affairs Mr. Abdul 
Rahman Al Arfaj is the Executive Manager. Mr. Ibrahim Ahmad Al Arfaj is 
the Central Region Manager. They are being assisted by a selective well-
qualified team of administrators. The company is employing now around 
1250 employee, technicians and specialists. The company is being managed 
from its head office in Al Khobar, while it has 17 branches  Kingdom wide ,

the total storing space at the company warehouses exceeds 250,000 m2 , 
the total capital of the company is SAR 100,000,000. 

إن   الشـــركة   األساســية   لإللكـترونــيـــات   المحــدودة   هــي   شــركـــة   ذات   مســئولية   محــدودة  
 يملكـــها   الســيد  /  محمـــد   أحمـد  العـــرفج   الــــذي   بـــدأ   عملــه   التخصصــي   فــي   مجــال   تجــارة  

 اإللكترونيــات   بشــكل   عــام   منــذ   عــام .                                                                                                                                                1961                                                        

ــرفج رئيــس  ــد / قــاســـم العـ ــه السيـ وهــو يــرأس مجلــس إدارة الشــركة. ويســاعده إبـنــ
مجلــس اإلدارة لهــذه الشــركــــة فهــي شــركة ســعودية 100٪ ، و المهنــدس / حامــد 

ــام. ــر الع ــج المدي العرف

والســيد/ ياســر العرفــج مـــدير الشــئون التجاريــة والتطويــر والســيد/ عبــد الرحمــن العرفج 
المدير التنفيذي والسـيـد/ إبراهـيم أحمد العــرفج مديرًا للمنطـقـة الوســطى، ويعمل 
فــي الشــركة حاليــًا أكثــر مــن 1250 موظـــف وفنــي فــي جميــع التخصصــات. وتــدار 
ــة  ــاء المملك ــًا  فــي أنح ــا 17 فرع ــر وله ــل مركزهــا الرئيســي فــي الخب الشــركة مــن قب

وأكثــر مــن 4500 مــوزع معتمــد .

ــغ رأس مــال الشــركة  ــر مــن 250,000 م 2 ويبل ــغ مســاحة مســتودعاتها القائمــة أكث تبل
100 مليــون  ريـــال ســعودي. 

FOUNDED
SINCE 1961
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The separative distance between dreams and hope, fact 
and reality was neither smooth nor easy of close. But the 
strength of belief, the irreversable determination were 
quite enough to turn my dreams to facts, to cut off the 
distance to become close and nearer, to turn what I ever 
thought it impossible to be a true fact in presence by the 
grace of God and support

Despite of all the existing difficulties, obstacles and 
limited capabilities, Iwas quite sure and confident of God 
support and help to materialize all of my target and aims 
with a spirit of unshakable trust and be lief, ot let me say; 
to turn thoughts to facts.

I started my first step on a very long and distant way 
with great determination and faith, with persistence and 
patience until succeded the grace of God and blessing 
to build up this distinct edifice before you for which 
I devoted all my life time to make it solid bricks in our  
glorious economy structure, a delicious fruit on our 
national cultivation of growth and advancement under the 
custody and sponsorhip or our wise leadership since the 
time of the founder king up to date.

I am proud and delighted to introduce the experience 
and trial of mine to the new generation of my people and 
nation, the people of this blessed country to be one of 
the plenty symbols of success which are leaders of no 
similarity in any countryas premiers in their unlimited 
conferring to thier people and country, working day 
and night  to put this country among the top advanced 
countries and nations, that it becomes today a symbol 
of admiration, progress and prosperity for all nations of 
the globe.

Last but not the least, i would like to say that our 
leadership is anticipating more achievement from our  
young generations, and our country and people do 
worth to have more of your satisfactions, innovations and 
achievement towards the glory and highness, Inshallah.

It is  of  my  honor  to  present  hereby the story of my 
joining to Basic Electronics. Co. Ltd. and my father in 
enhancing its solid structure and edifice foundation. I have 
joined  the company  immediately after  my  university  
graduation in 1985 and worked closely with my father 
hand by hand and shoulder by shoulder benefiting from 
his direction and advices in a very high spirit of respect, 
cordiality , loving and understanding.  I have attained plenty 
of knowledge, know how, skills and tactics from my father 
that exceeds all the information and knowledge wich could 
be attained  through any educational course or program at 
any university in the world, simply because it is an essence 
and extract  of experience primed with a sweat and suffer.

Such knowledge and values remain the guidelines for my 
life practices. I do adhere my self to follow and to commit as 
well, to remain the theme of my belief and the power of my 
soul and mind. I have committed my self from the first day to 
work hard, to devote my self to the maximum extent to my 
principles and values  which were planted and immersed 
deeply in my mind  and heart by my father, utilizing all my 
knowledge, courage and skills which were attained  from 
my father and through my educational studies in business 
administration for the sake of enhancing our company 
activities forwards further prosperity and progress.

With God support and with father and brothers help, I do 
realized remarkable success and wonderful results during 
the last years of time since I was assigned as the General 
Manager of the company.

My ambition  is yet  to wide  and  i have  many  ideas  
and plans to do in the time to come which will enhance 
vastly the achievement and expand remarkably our 
business activities hopefully. Finally, is left to say thay my 
determination has no limit, my trust in God is quite solid, 
my loyalty and commitment to my principals and values is 
endless. I do commit my self to utilize all my capabilities 
and skills, to roam the world, to struggle in ferocity for 
the sake of our company, our customers and our workers 
interest and benefits wherever and whenever, seeking and 
inspiring the help and blessing from his almighty Allah at 
all times.

لــم تكــن المســافة الفاصلــة بيــن الحلــم واألمــل وبيــن الحقيقــة 
والواقــع ســهلة ميســرة وال قريبــة دانيــة ولكــن اإليمــان والتصميــم 
والعزيمــة التــي ال تليــن كانــت كفيلــة بتحقيــق مــا كنــت أحلــم بــه 
ــى ، فمــا  ــح قــاب قوســين أو أدن ــاه، وطــوت المســافة لتصب وأتمن
أمــرًا قريبــًا  اللــه  غــدا بفضــل  حينــًا،  المنــال  بعيــد  لــي  يبــدو  كان 
حتميــة  مــن  متيقنــًا  الــدوام  علــى  كنــت  ألننــي  المنــال،  يســير 
إلــى  الحلــم  وتحويــل  الهــدف  وتحقيــق  المبتغــى  إلــى  الوصــول 
حقيقــة، ذلــك أن ثقتــي باللــه لــم تتزعــزع أبــدًا وعزيمتــي لــم تلــن 
أو تفــّت فــي عضــدي الصعــاب ، ولــم توهــن عزيمتــي التحديــات 
علــى كثرتهــا وقســوتها، فابتــدأت خطوتــي األولــى علــى طريــق 
األلــف ميــل مســتمدًا العــون مــن اللــه ثــم مــن المثابــرة والجــد 
الــدوام  علــى  كان  ورائــدي  وتفــان  وأمانــة  بأخــاص   واإلجتهــاد 
ــه  ــذا كان ولل ــدرب وصــل( ، وهك ــى ال ) مــن جــد وجــد ومــن ســار عل
ــاز هــذا  ــي وطموحــي بإنج ــت أن أجســد أمل ــه ، فتمكن الحمــد والمن
البنــاء الشــامخ الماثــل أمامكــم الــذي كرســت ســنوات حياتــي لبنائــه 
ليكــون لبنــه راســخة فــي بنــاء اقتصادنــا الوطنــي وثمــرة حلــوة مــن 
ثمــار نهضتنــا المباركــة، برعايــة والة أمــر هــذا البلــد المبــارك أعزهــم 
اللــه مــن عهــد الملــك المؤســس وحتــى يومنــا هــذا ، فالحمــد للــه 

ــه. وحــده علــى توفيقــه وامتنان

أيــدي  بيــن  المتواضعــة هــذه  وإنــه ليســعدني أن أضــع تجربتــي 
ــر لتكــون نموذجــًا مــن نمــاذج  أبنائــي األعــزاء أبنــاء هــذا البلــد الَخيِّ
ــادة فــذة  ــه بقي ــاه الل ــذي حب ــا المعطــاء ال ــر بهــا بلدن ــي يزخ ــاء الت البن
ــاء  ــال أكفــاء أوفي ــن األمــم والشــعوب ، وبرج ــز نظيرهــا بي رشــيدة ع
فرفعــوا بنيــان الوطــن بســواعد مــا فتئــت تصــل الليــل بالنهــار لبنائــه 
ورفعــة شــأنه ، فســمت بــه عاليــًا بيــن األوطــان وبوأتــه المكانــه التــي 
تليــق بــه بيــن األمــم،  حتــى صــار المثــل والقــدوة التــي يشــار رليهــا 

بالبنــان وموئــل التقديــر واالستحســان.

فالمزيــد المزيــد مــن البــذل والعطــاء أيهــا الرجــال الشــبان فبالعمــل 
واإليمــان تبنــى األوطــان وتصــان )َوُقــل اْعملوا َفَســيَرى اللــه َعَملكم 

ورســوله والمؤمنــون( والســام عليكــم ورحمــة اللــه وبركاتــه.

إنــه ليشــرفني أن أســطر هنــا قصــة انضمامــي للعمــل فــي الشــركة 
األساســية وأن أســاهم مــع والــدي حفظــه اللــه برفــع بنيانهــا وتمتيــن 
دراســتي  إنتهــاء  بعــد  إليهــا  باالنضمــام  تشــرفت  فقــد  أساســها 
الجامعيــة عــام 1985م ، فعملــت مــع الوالــد يــدًا بيــد وكتفــًا بكتــف ، 
ــد  ــرام والمــودة والتفاهــم والتآلــف ، فأمدنــي الوال ــروح مــن اإلحت ب
بمنظومــة رائعــه مــن معينــه الــذي ال ينضــب مــن القيــم والمبــادىء 
التــي كانــت علــى الــدوام الهــدى الــذي بــه اســتهدي والنبــراس الــذي 
بــه اســتضيء والــزاد الــذي بــه اتــزود والقــوت الــذي بــه اقتــات ، حتــى 
اشــتد ســاعدي واتســعت معرفتــي وتجــذرت خبرتــي،  فغــدوت وللــه 
الحمــد محــل ثقتــه وموضــع ثنائــه ورضــاه فأنعــم علــي بتوليتــي 

منصــب المديــر العــام للشــركة وأن أكــون شــريكه فيهــا. 

لقــد عملــت بــكل إخــاص وتفــان، بــكل جــد واجتهــاد ألكــون عنــد 
حســن ظنــه علــى الــدوام ، فعملــت مســتمدًا مــن اللــه العــون ثــم 
مــن توجيهاتــه فعملنــا ســويًا علــى إعــادة تنظيــم الشــركة مســتفيدًا 
مــن العلــوم اإلداريــة التــي تحصلــت عليهــا مــن خــال دراســتي 
إلدارة األعمــال،  متســلحًا باإليمــان الــذي غرســه فــي نفســي والــدي 
منــذ نعومــة أظفــاري ، وبالشــجاعة والمثابــرة التــي أفــاض علــي 
ــة التــي ال تضاهيهــا معــارف  ــة الغني ــه الطويل ــن تجربت بهــا مــن معي
تجربــة  خاصــة  ببســاطة  ألنهــا  واألعمــال،   اإلدارة  جامعــات  كل 
عمليــة واقعيــة مجبولــة بالجهــد والعــرق،  ال بالنظريــات والفرضيــات 
فأمكننــي بفضــل اللــه ثــم بدعمــه وبمعونــة أخوتــي األعــزاء الذيــن 
تبــؤوا أيضــًا مراكــز قياديــة فــي الشــركة مــن إحــداث نقلــة نوعيــة فــي 

ــاالت عمــل الشــركة. مج

إن طموحــي ال حــدود لــه وثقتــي باللــه راســخة ال تزعــزع وال تليــن 
وســأبقى وفيــًا لمبادئــي التــي نشــأت عليهــا عامــًا علــى دعــم 
الشــركة وتطويرهــا، أجــوب أصقــاع الدنيــا ورقــاع األرض بحثــًا عــن 
مصالحهــا وســعيًا لتوطيــد أواصــر عاقتهــا، الحريــص أبــدًا علــى 
لذلــك  عمائهــا والمتعامليــن معهــا والعامليــن فيهــا مــا وجــدت 
ســبيًا ، واللــه أســأل التوفيــق والســداد إنــه ولــي ذلــك والقــادر 

عليــه.

Founder message Chairman message

Mohammed Al-Arfaj Qasim M. Al-Arfaj

رسالة املؤسس رسالة رئيس مجلس اإلدارة
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Awards The ingredients of our success

TRADE MARKS

DISTRIBUTORS

ENGINEERS

WAREHOUSE

AUTHORIZED
SERVICE CENTERS

SMART METERS 
FACTORY

PRODUCTS

EMPLOYEES

TECHNICAINS

SERVICE CENTER

ACADEMIES

28

+4500

240

15

70

1

18000

1250

450

16

3

عالمة تجارية

موزع

مهندس

مستودع

مركز خدمة معتمد

مصنع العدادات الذكية

منتج

موظف

فني

مركز خدمات

أكاديمي

الجوائز مقّومات نجاحنا
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1961 1970

1980 1990
2000

2010
2015

2015
2020

History Of 
Company 

تاريخ الشركة

WATCHES
OWN BRAND

BIOMEDICAL

LABCONCO MEDICAL

تأسست الشركة األساسية
في عام 1961 م

حازت الشركة األساسية
في عام 1975 م

على وكالة ماكسل

 في عام 1983 / 1984 م
 حازت الشركة األساسية
 على جائزة أفضل وكيل

 بالعالم
بحجم مبيعات 1مليون

شريط شهريًا 

في عام 1994 م
إفـتـتـحت الشــركــــة 
قسم األجهزة الطبية

القسم الطبي

نفذت الشركة
 عـــدة مـشــاريــع مـــع 
 مصرف الراجحي , بنك)

 ,الرياض
 مجموعة سامبا ,البنك
(السعودي لإلستثمار

لتركيب أنظمة أمنية ألكثر
من 1000 فرع في مختلف

مناطق اململكة

 تأسيس مصنع العدادات
الذكية عام 2020 م

إفتتاح قسم اساسيات الطاقة

 ونفذت مشاريع التكييف
بمسجدي

 نمره و الخيف باملشاعر
املقدسة

ونفذت مشروع توريد 21.000
 مكيف جداري لوزارة التربية عام

2019 م

 نـفـذت الشـــركــــة مـشــروع
 2000 عــــيــادة مـدرســــــيـة

لــــوزارة الـصــحــــــة

 حازت على عدة جوائز من شركة
 جري-أفضل أداء و أفضل تسويق

عام 2020/2019 م

حازت على جائزة أكبر 100 عالمة
رواجًا بالسعودية لألعوام ما بين

2015 / 2019 م

تم إختيارها كشريك بالتيني
لشركة هوني ويل عام 2018 م

  حازت الشركة على أكبر وكيل
  في العالم لعالمة فيشر
ألعوام 2015 حتي 2020م

وحازت علي وكالة شركة
سانيو الكهربائية املحدودة 

في عام 1968 م 
وفي عام 1978 م

اصبحت وكياًل لساعات
آلبا اليابانية 

في الفترة ما بين
 1983 / 1991 م و 1995 /

2013 م
 حازت الشــركــــة
األســاســـــيــة

على جـائـــزة أفضـل وكـــيل
لشركــة سانيو بالعالم

 التشغيل التجريبي ألول
 مكيف يعمل بالطاقة

الشمسية
في عام 1988 م 

في عام 1995 م
حازت الشركة على 

وكالة مكيفات فوجي
الكتريك اليابانية ومكائن 

                  البيع الذاتي

في عام 1997 م
 طرحت الشركة منتجاتها 
بعالمتها الخاصة بيسيك

في عام 2003 م
حازت الشركة على وكالة

مكيفات جري

 وحازت علي وكالة شركة
 فيشر

في عام 2015 م

 إفتتحت الشركة مكتب
أوساكا

باليابان و جبل علي بدبي

 وفي عام 2014 م تم
طــرح أول مـكـــيفات يعمل

بالطاقة الشمسية

وكذلك أفضل وكيل
 بالشرق األوسط لشركة 

البكونكو
األمريكية عام 2012 م 

وعلي جائزة أكبر وكيل في العالم
ملكيفات فوجي في عام 2015 م

 وجائزة أكبر وكيل في الشرق
 األوسط و شمال افريقيا

لشركة
باناسونيك الطبية عام 2013 م

 حازت الشركة على وكالة
بايونير في عام 2013 م

  تم إفتتاح 13 فرع جديد
للشركة األساسية
بمناطق اململكة
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Air Conditioners ( Wall, Concealed Cassette, Floor Standing, Duct, Chiller, Central units, Home Appliances, Fans, Kettle and 
Rice Cooker) More than of Global production of Air Conditioners.

Basic is our own brand name for several electrical home appliances manufactured at a global reputed manufacturers including 
the following: Freezers, Refrigerators, Gas Ovens and Ranges, Washing Machines,Water Coolers, Air Cleaner, Air Conditioners 
(Window-Split), LED, LCD, DATA MEDIA STORAGE (CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD+R, DVD-R, DVD-R).

Air Conditioners ( Wall, Ceiling, Cassette, and Duct ) It is the best Air Conditioners in Saudi Market. Vending Machines.

- Refrigerators, Freezers, Washing Machines, Vacuum Cleaners, Electrical Kitchen appliances, Microwave Ovens, Blender.
- Air Conditioning Equipments ( Window type and  Split type Air Conditioners ). - LED Display (LED).

From the Fragrance of history, Meireles stands today as a distinct manufacture for domestic ovens. The company was found 
in 1931 and achieved superiority through manufacturing it’s first electrical domestic ovens, with a complete range of domestic 
and professional cookers, the company is able to offer products that can adopt to any lifestyle.

Pioneer Corporation is considered the legend in the world of outstanding performance & high quality in the sky of electronics in 
the Car Entertainment. It is of the Highest Professional Technology level reached by Audio/Video Technology: Audio Receivers, 
Car Monitors with different types & sizes, Car Amplifier & various types of Car Speakers/Subwoofers, with Great & Fantastic 
performance.  

Maxell is one of the Pioneer Manufacturer in the world in Batteries such like Al-Kaline XL Digital & Al-Kaline GD batteries, 
Manganese Carbon Zinc batteries,  Micro Cell SR Silver Oxide button type batteries used for hand Watches, CR Lithium 
batteries used for some of Medical Devices such like Blood Pressor Device, Blood Sugar Test Device … etc in addition to 
Battery Chargers, Head/Ear Phones &  USB Flash Memories.

ــع مكيفــات فــي  مكيفــات الهــواء طراز)الشــباك- ســبليت - جــداري كاســيت - مخفــي - دوالبـــي - ســقفي/أرضي - تشــيلر- مركــزي(، وهــو أكبــر ُمصنِّ
العالــم حيــث يبلــغ إنتاجهــا أكثــر مــن ثلــث إنتــاج العالــم مــن المكيفــات، إضافــة الــى  األجهــزة  المنزليــة ) ثاجــات - مــراوح - غايــة - طبــاخ أرز (.

لكافــة األجهــزة اإللكترونيــة واألجهــزة الكهربائيــة المنزليــة وتشــتمل علــى: فريــزرات - ثاجــات - أفــران - غســاالت - بــرادات - منقــي هــواء. مكيفــات 
ســبليت وشــباك -  شاشــات LED/LCD- ، وســائط تخزيــن المعلومــات: دســكات -ســي دي -دي فــي دي بمختلــف أنواعهــا.

مكيفــات   هــواء   طــراز)  جــداري  -  ســقفي / أرضي  -  كاســيت  -  مخفــي( وهــي   مــن   أفضــل   المكيفــات   فــي   الســوق   الســعودي    باإلضافــة إلــى. مكائــن 
البيــع الذاتــي.

لكافة األجهزة اإللكترونية واألجهزة الكهربائية المنزلية وتشتمل على: )ثاجات  - فريزرات - غساالت  - مكانس(. 
أجهــزة   المطبــخ  - ) أفــران   الميكروويــف  -  فريــزرات  -  خاطــات(. أجهــزة   ومعــدات   التكييــف   والتبريــد )مكيفــات   الشــباك  -  مكيفــات   الســبليت(. شاشــات 

 .)LED( العــرض المســطحة الحديثــة

مــن   عبــق   التقاليــد   تقــف   ميريلــس   اليــوم   كشــركة   متميــزة   بتصنيعهــا   لألفــران   المنزليــة   البرتغاليــة ،   تأسســت   عــام1931   م  ، وبتفوقهــا   فــي   تصنيــع  
 أول   فــرن   كهربائــي   منزلــي   ومــن   خــال   تشــكيلة   متكاملــة   مــن   األفــران   المنزليــة   واألفــران   اإلحترافيــة   فــإن   بوســع   الشــركة   أن   تقــدم   منتجــات   تتــاءم  

 مــع   أي   نمــط   مــن   أنمــاط   الحيــاة .                                                                                                                                     

تعــد بايونيــر أســطورة فــي عالــم األداء المتميــز والجــودة الفائقــة فــي ســماء نظــام ترفيــه الســيارة )الصــوت والصــورة( . فهــي علــى أعلــى مســتوى 
احترافــي وتقنــي توصلــت اليــه تكنولوجيــات الصوتيــات : اجهــزة اســتقبال الصــوت بأعلــى المواصفــات ، شاشــات الســيارة بأحجامهــا المختلفــة 

وبأرقــى المواصفــات ، مصخمــات الصــوت ، ســماعات الســيارة بأنواعهــا واحجامهــا المختلفــة وبــأداء اســطوري . 

تعــد شــركة ماكســل مــن الشــركات الرائــدة لعشــرات الســنين فــي مجــال البطاريــات ووســائط تخزيــن البيانــات . فهــي تنتــج البطاريــات الجافــة بأنواعهــا 
وأحجامهــا المختلفــة مثــل بطاريــات الكااليــن فئــة ديجيتــال XL وفئــة GD وبطاريــات المنغنيــز كاربــون زنــك والبطاريــات التــي يعــاد شــحنها اضافــة 
الــى بطاريــات الميكــرو اكســيد الفضــة   فئــة SR بأنواعهــا واحجامهــا والتــي تســتخدم للســاعات اليدويــة وبطاريــات الميكــرو فئــة CR والتــي تســتخدم 
فــي بعــض األجهــزة الطبيــة مثــل أجهــزة قيــاس ضغــط الــدم وأجهــزة قيــاس مســتوى الســكر فــي الــدم ... الــخ . كمــا تنتــج شــركة ماكســل شــواحن 

البطاريــات والهيدفونــات والفــاش ميمــوري. 

GREE ELECTRIC HOME APPLIANCES CO. LTD.

BASIC - BRAND PRODUCTS

FUJI ELECTRIC CO. LTD.

FISHER PRODUCTS

MEIRELES COMPANY

PIONEER CORPORATION

HITACHI MAXELL LTD.

شركة جري لصناعة املكيفات

منتجات بيسك

شركة فوجي إلكتريك

منتجات فيشر

شركة ميرلس لصناعة األفران

شركة بايونير

شركة هيتاشي ماكسل املحدودة

Basic  Electronics  is  also  privileged  in  having 
specialized division  for  the  advanced  high  technology 
and  related  projects  includes the following:

CCTV SYSTEMS FROM GLOBAL REPUTED 
SUPPLIERS AS UNDER
4	Honywell Co. ( U.S.A )
4	Vangaurd Co. ( U.S.A ) 
4	Avigilon(CANADA) 4	AXIS ( SWEDEN)   
4	Hanwha-Korea 4Bousch-Germany

ACCESS CONTROL SYSTEMS
4	Honywell Co. (U.S.A) 
4	Amag Co. 4Hisec Co. (Denmark ) 4HID(USA)

FIRE ALARM SYSTEMS FROM
4	Gent by Honeywell (UK)  4Bousch-Germany

CINEMA PROJECTION SYSTEMS FROM
4	Da-lite, Vutec Co. ( USA )

IN ADDITION TO SOME OTHER SYSTEMS 
SUCH AS
4	Nurse call system 
4	BMS 
4	Audio Systems 
4	Control Systems 
4	Attendance system4 Video Intercom 
4	Audio & visual system  4Fully integrated system 

املحــدودة  لإللكترونيــات  األساســية  الشــركة  تتميــز   كمــا 
والتــي  واملشــاريع  املتقدمــة  بالتكنولوجيــا  خــاص  قســم  بوجــود 

تشــتمل عـــلى:
أنظمة كامـيرات املراقـبة من إنـتاج الشـركات التـالية:

3شـركـة  اكسيس - السويد 
3شركة هانيويل - الواليات املتحدة

3شـركة افجلون - الواليات املتحدة 3شركة فانجارد - الواليات املتحدة
3شركة فانجارد - الواليات املتحدة 3  شركة بوش - أملانيا
أنظمة التحكم بالدخول من إنتاج الشركات التالية: 

3شركة هانيويل  - الواليات املتحدة
3شركة اماغ (هايسك ) - اململكة املتحدة 3شركة اتش اي دي - الواليات املتحدة

أنظمـة انذار الحريق من إنتاج الشركات التالـية
3شركة هانويل (جنت - مورلي) اململكة املتحدة 3شركة بوش - أملانيا 

أنظمة العرض السينمائي من إنتاج الشركات 
3 دااليت /  فيوتيك ( الواليات املتحدة )

باإلضافة إلى أنظمة أخرى وهي 
3النداء الداخلي 
3إدارة املباني 

3أنظمة الصوت 
3أنظمة التحكم  

3أنظمة الدوام والحضور3فيديو انتركوم
3أنظمة التحكم 3االنظمة السمعية والبصرية

Furthermore, Basic Electronics Co. Ltd. is an 
appointed distributor for other well reputed 
International suppliers in Biomedical Equipment

TRADE MARKS AGENCIES REPRESENTED BY AL ASASYAHالعالمات التجارية التي تمثلها األساسية
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ــوزع  ــام وم ــل ع ــية وكي ــركة األساس ــى أن الش ــة إل إضاف
معتمــد ألكبــر الشــركات العامليــة األخــرى فــي مجــال 

األجهــزة الطبيــة

MEDICAL EQUIPMENTS DEPARTMENTقسم األجهزة الطبية

قسم األجهزة األمنية

قسم الطاقة املتجددة 

SECURITY EQUIPMENTS DEPARTMENT

RENEWABLE ENERGY DEPARTMENT

Asasyat Al Taqa  a subsidiary of Basic Electronics 
Company considered as one of the pioneers in the field 
of renewable energy in the Kingdom of Saudi Arabia to 
generate and promote green energy using the most 
advanced renewable energy technologies with high 
level grid integration and smart monitoring. To provide 
for our customers renewable energy solutions with 
best quality, best service, smart monitoring and best 
price.
Cumulative installed capacity around 5.5 MWp; 
Largest Plant – around 611 KWp. These projects 
include PV solar system and wind turbines HAWT & 
VAWT.  

األساســية  للشــركة  تابعــة  كشــركة  الطاقــة  أساســيات  شــركة  تعــد 
لإللكترونيــات املحــدودة مــن احــد رواد مجــال الطاقــة املتجــددة فــي اململكــة 
العربيــة الســعودية فــي توليــد طاقــة نظيفــة وترويجهــا مــن خــالل اســتخدام 
ــاء  أحــدث تقنيــات الطاقــة املتجــددة وأعلــى مســتويات الربــط بشــبكة الكهرب
مــع أنظمــة مراقبــة وتحكــم ذكيــة. وأن تقــدم لعمالئهــا حلــول  للطاقــة 
ــة  ــة ذكي ــودة وأفضــل خدمــة مــع وســائل تحكــم ومراقب املتجــددة بأفضــل ج
وبأفضــل ســعر. مجمــوع املشــاريع املنفــذة فــي حــدود 5,5 ميجــاوات وأكبــر 
املشــاريع املنفــذة فــي حــدود 611 كيلــووات. هــذه املشــاريع تشــمل أنظمــة 
 HAWT & الطاقــة الشمســية الكهروضوئيــة والتوربينــات الهوائيــة بأنواعهــا

.VAWT

8

9
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CALL CENTER خدمة العمالء

فريق الصيانة

الصيانة

SERVICE TEAM

MAINTENANCE

الخدمة والجودة
Quality & services

Our partners:
1. PV Solar Panels – GREE, YINGLI, CIC (REC) and  
    LONGI
2. Solar Inverters – TBEA and KSTAR
3. Wind Turbines - CIC (HAWT – TOZZI NORD) and     
    SAWT (VAWT)  

ــزة فــي مجــال  وعقــدت شــركة أساســيات الطاقــة شــراكات مــع الشــركات املتمي
الطاقــة املتجــددة كمــا يلــي:

 GREE, YINGLI, CIC (REC) AND LONGI :1- ألواح الخاليا الشمسية  - الشركات التالية
 TBEA AND KSTAR :الشركات التالية – SOLAR INVERTERS 2- محوالت الطاقة

3- التوربينات الهوائية WIND TURBINES – الشركات التالية:
(CIC (HAWT – TOZZI NORD) AND SAWT (VAWT)

The company is proud of the distinguished relations and ties linking it with its Suppliers and Dealers as well, 
Appreciation the dear trust and confidence granted by the end consumers for all the  brands which are in dealing.

After sale service is considered the top priority of attention to the company management and  the  core  factor  in  
gaining  the  adequate reputation as and the continuation of obtaining satisfaction of customers.

BASIC Smart Meters Factory  is  a branch of BASIC Electronic Compony ltd., is a new facility in Dammam that 
aims to manufacture electric smart meters with industry standard reliability and accuracy. In line with the vision 
of the Kingdom of Saudi Arabia 2030. The companys strategic plan is to diversify products and localize global 
technology to be a Saudi industry. The Factory is established with collaboration with KIGG, a United Kingdom 
based technology provider with over 20 years of smart meters production experience. The facility consists of all 
the required tools and equipment to manufacture, assemble, calibrate, test, and package Smart meters. This 
includes a Surface-Mount Technology (SMT) line and DIP line, which are cutting edge technology in Printed Circuit 
Board (PCBA) manufacturing. The factory intends to employ then train Saudi workforce on the steps of production, 
design, management and sales. 

تفـــتخر الشركـــــة بعـالقـاتـــهـــــا الطيبة مع مورديها وموزعيها عـــلى حد ســـواء كمـــا أنــهـا تـعــتـــز بالثقة الغالية للمستهلك النهائي لكـافـة العـالمـات 
الـتجــاريــة العـاملـيـة الـتي تمثـلـهــا الشـركـة .

تقــع خدمــة مــا بعــد البيــع علــى رأس أولويــات الشــركة وفــي صميــم اهتمامهــا كمــا أنهــا تعتبــر العامــل األساســي فــي كســب الســمعة الحســنة 
واســتمرار نيــل رضــاء العمــالء.

قامــت الشــركة األساســية لإللكترونيــات املحــدودة بإنشــاء مصنــع لعــدادات الطاقــة الذكيــة فــي مدينــة الدمــام لتصنيــع عــدادات كهربائيــة ذكيــة 
ذات موثوقيــة ودقــة مطابقــة للمعاييــر العامليــة. تماشــيًا مــع رؤيــة اململكــة العربيــة الســعودية 2030 ، وضعــت الشــركة الخطــة اإلســتراتيجية لتنويــع 
املنتجــات وتوطيــن التقنيــة العامليــة لتكــون صناعــة ســعودية. تــم إنشــاء املصنــع بالتعــاون مــع شــركة KIGG وهــو مــزود التكنولوجيــا مــن اململكــة 
املتحــدة مــع أكثــر مــن 20 عاًمــا مــن الخبــرة فــي إنتــاج العــدادات الذكيــة. تحتــوي املنشــأة علــى جميــع األدوات واملعــدات الالزمــة لتصنيــع وتجميــع 
ومعايــرة واختبــار العــدادات الذكيــة وإعدادهــا للشــحن. يتضمــن ذلــك خــط اإلنتــاج الSMT وخــط اإلنتــاج DIP ، وهمــا أحــدث التقنيــات فــي تصنيــع لوحــة 
الدوائــر املطبوعــة. يعتــزم املصنــع توظيــف كــوادر وكفــاءات ســعودية مــن الجنســين وتدريبهــم علــى خطــوات اإلنتــاج والتصميــم واإلدارة واملبيعات.
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