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رؤيتنـــا

رسالتنا

أن نصنع عالمة تجارية تجعل العالم .. آمنًا

سالمة اإلنسان والممتلكات

قيمنـا
الجودة في العمل والنزاهة في التعامل
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Our Vision

Our mission

Our values

To make a brand that makes the world.. Safe!

Human and property safety

Quality at work, and integrity in dealing
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مميزاتنا
- التوريد والتركيـب لألنظمــــة األمنيـــة، وأنظمــــة الحمايـة، والوقايـة من الحريـق 

بجودة وكفاية عاليتين.

- العمل باتباع كافة المعايير المحليــة والدوليـة ألنظمــة الحماية.

- فريق عمل متخصص ومتكامل، ونعمل على التنفيذ بأرقى المعايير المطلوبة.

- االستجابة المباشرة لمتطلبات عمالئنا كافة.

من نحن
ة النظــر، وهــذا  «جســاس » اســم عربــي أصيــل، يرمــز إلــى الدقــة، ويــدل علــى ِحــدَّ

عيــُن مــا يميزنــا؛ ذلــك أننــا نعلــم أثــَر إتقــان العمــل فــي حفــظ األرواح والممتلكات، 

وقــد ســعينا إلــى أن نكــون دائًمــا الخيــار األمثــل فــي تلبيــة متطلبــات األمــن 

والسالمــة مــن المخاطــر فــي كافــة المنشــآت علــى اخــتالف تصنيفهــا، يشــاركنا 

فريــٌق متكامــل مــن خبــراء ومتخصصيــن علــى علــٍم تــام بماهيــة التقنيــات، 

والمعاييــر الدوليــة والمحليــة التــي تتطلبهــا تلــك األنظمــة، فــي بيئــة عمــل 

ــدأ مــن تصميــم كافــة أنظمــة الحمايــة،  ــا مــن المهنيــة؛ إذ تب تحقــق أداًء متوازًن

مروًرا باعتمادها وتوريدها، ثم تركيبها، وأخيًرا تسليمـــــها بكــــل دقــــة وأمــان.
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About Us

Our Features
- Supply and installation of security systems, Fire alarm systems, and firefighting 

systems with high quality and efficiency.

- Executing our works in compliance with all local and international standards for 

systems.

- our dedicated and integrated team is working to implement the highest 

required standards.

-Direct response to the requirements of all our customers.

Jsaas in an authentic arabic name of visual acuity and accuracy which is distin-

guished by perception and percision. As we believe that high quality and perfec-

tion preserve lives and properties, we were keen to meet all the perfect require-

ments and to be the best in safety and security of different institutions. An inte-

grated team of experts and specialists is fully aware of what technologies, and 

the international and local standards required by these systems engages us in a 

work environment that achieves a balanced performance of professionalism. It 

starts from designing all protection systems, through to approving and supplying 

them, then installing them, and finally delivering them accurately and safely.
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Organization Chart
الهيكل اإلداري
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Saudi Building Code

كود البناء السعودي:
تنفيــًذا لقــرار مجلــس الــوزراء ذي الرقــم ( 279)، والتاريــخ 8/ 11 / 1425 هـــ، باعتمــاد اإلطــار 

األول:  أساســين همــا:  فــي مصنفيــن  الكــود  ُأخــرج  الســعودي،  البنــاء  لكــود  العــام 

االشــتراطات، ويرمــز إليهــا باألحــرف (ك. ب. س)، وتشــمل الحــد األدنــى المطلــوب مــن 

المســتنبطة  والصيانــة،  والتشــغيل،  والتشــييد،  للتصميــم،  الهندســية  المعاييــر 

والمصوغــة علــى مــا يوافــق المتطلبــات واألنظمــة المعمــول بهــا فــي المملكــة. الثانــي: 

المتطلبات، ويرمز إليها باألحرف (SBC) ، وتشمل تفاصيل التصميم وطرائق التشييد.

Standards and regulations that we oper-
ate according to:

In implementation of the Council of Ministers Resolution No. (279), dated
08.11.1425 AH corresponding to 19.02.2004 AD, to approve the general frame-
work of the Saudi Building Code, the code was drawn up in two basic classifica-
tions: First: Conditionality, symbolized by letters (SBC), and include the mini-
mum required engineering standards for design, construction, operation, and 
maintenance, which drawn up and formulated in accordance with the require-
ments and regulations in force in the Kingdom. Second: Requirements, symbol-
ized by letters (SBC), and include details of design and construction methods.

المعايير واألنظمة التي نعمل بها:
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As recommended by the Saudi Building Code in some of its 
clauses, National Fire Protection Association (NFPA) 
standards applied:

It is an international non-profit organization dedicated to eliminate 

accidents resulting in death, injuries, and economic loss of property 

due to fire, electricity, and related hazards.

بحســب مــا أوصــى بــه كــود البنــاء الســعودي فــي بعــض بنــوده، 
ــق معاييــر الجمعيــة الوطنيــة األمريكيــة للحمايــة مــن الحرائــق  ُتطبَّ

  NFPA:
ــى  ــة إل ــى الحــوادث المؤدي ــر ربحيــة مخصصــة للقضــاء عل ــة غي وهــي منظمــة دولي
الوفــاة، واإلصابــات، والخســائر االقتصاديــة للممتلــكات الناجمــة عــن الحرائــق والكهربــاء، 

وما يتصل بهما من مخاطر.
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المختبرات الدولية المعترف بها:
نحــرص فــي شــركة «جســاس » علــى التثبــت مــن أن األجهــزة واألنظمــة بكافــة 
تفاصيلهــا موافقــٌة لألنظمــة الدوليــة والمحليــة، ونراعــي أن تكــون معتمــدة مــن 
أحـــــــــد المختبــــــرات الدوليـــــة بحســـــــــــــب إرشــــادات الدفــــاع المدنــــــي، ومنها

يترز » وهي اختصار لعبارة «مختبـرات أندرَّ
Underwriters Laboratorie ، وهــي 
ـــة باستشـــارات  مؤسســة أمريكيـــة معِنيَّ
السالمـــــة (Safety) ومنــــح شهاداتهـــــا

وهــي منظمــة مســتقلة متخصصــة فــي ترخيــــص 
المنتجـــات والِخدمــــــات فــي الســـــوق العالميـــــة، 
وتعتنــي بضمــان أعلــى جــودة لألداء فــي خدمــات 

الوقايــة والحمايــــــة مــن الحريــــــق ومنتجاتهــــا.

تقــوم هــذه المختبــرات بخبرتهـــا التــي تزيد على 100 
عـــــام باختبــــــار المنتجـــــات وترخيصهــا، ويدل وجـــود 
اخُتِبــر، وعلــى  أنــه  علــى  المنتــج  علــى  عالمتهـــا 
تأكيـد مطابقتـه للمواصفـــات والمعاييـــر العالميـــة.
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Recognized International Laboratories:

(LPCB) is the leading interna-
tional Certification Body in the 
fields of security and fire protec-
tion. The LPCB approval prcess 
involves assessment and testing 
of products to ensure that they 
meet quality standards.

These laboratories, with more 
than 100 years of experience of 
testing and Product licensing, 
indicate that their mark on the 
product indicates that it has been 
tested,

UL LLC is a global safety certificationcom-
pany headquartered in Northbrook,Illi-
nois. It maintains offices in 46 countries. 
Established in 1894 as the Underwriters›
Electrical Bureau (a bureau of the Na-
tional Board of Fire Underwriters), 

We are keen in “Jsaas” company to verify that the devices and systems in all their details are in compliance with the international 
and local regulations, and we take into account that they are certified by an international laboratory according to the civil de-
fense guidelines, including:
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Our Commitments:
Commitment to the best practices followed in protecting 
the planet’s residential environment with the manage-
ment of environmental protection and sustainability with 
regard to our work field.

We take rationing water use in consideration,so we 
attempt to reduce our use of water as the most important 
systems and their tests are based on water. So we are 
using all modern technical means to ensure least water 
waste.

Ensure that occupational health and safety standards are 
aplied to our team,the environment where we are work-
ing in, and the individuals working there. And to this to be 
a regular and consistent system and methodologies in 
every stage in our work.

من التزاماتنا
التــزام أفضــل األعــراف المتبعــة فــي حمايــة البيئــة الســكنية لألرض؛ بــإدارة 

حماية البيئة واستدامتها فيما يخص مجال عملنا.

مراعاتنــا ألهميــة المــاء، وســعينا إلــى تقليــل الهــدر فيــــه، ال ســيما أن أهــم 
كافــة  اســتعمال  علــى  نعمــل  إذ  عليــه؛  تقــوم  واختباراتهــا  األنظمــة 

الوسائل التقنية الحديثة لضمان تقليل هدر الماء.

فــرق  كل  علــى  المهنيــة  والسالمــة  الصحــة  معاييــر  تطبيــق  ضمــان 
عملنــا،وكل البيئــات التــي نعمــل فيهــا، واألشــخاص الذيــن يعملــون فيهــا، 
ــا فــي كل  ــة عندن ــات الثابت ــا مــن النظــم والمنهجي ــك دائًم وأن يبقــى ذل

مرحلة من مراحل عملنا.
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توريد أنظمة إنذار الحريق وتركيبها

BMS توريد نظام إدارة المباني وتركيبه

توريد أنظمة التحكم في الدخان وتركيبها

التوريد والتركيب لألبواب المقاومة للحريق

 وأدوات السالمة العامة في المنشآت

توريد معدات الوقاية والحماية الشخصية

تصميم ومراجعة مخططات انظمة الحماية والوقاية من الحريق

المسح والتقييم وإصدار التقارير الفنية

عقود الصيانة الدورية

أنظمة التكييف والتبريد
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Supply and installation of firefighting systems

Supply and installation of fire alarm systems

Supply and Installation of Building Management 
System – BMS

Supply and installation of smoke control systems

Supply and installation of fire rated doors and 
general safety tools in facilities

Supply of protective equipment and personal protetion

Design and review drawings for Firefighting and Fire Alarm 
systems

Survey, evaluation and issuance of technical reports

Periodic maintenance contracts:

HVAC systems
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لدينــا فــي شــركة «جســاس » الخبــرات والكفايــات العاليــة التــي يمكنهــا أن تســهل عليــك تحقيـــــــق كافــة أهدافــك؛ فالحفــــاظ 

علــى سالمــة أفــرادك وممتلكاتــك فــي بيئــة العمــل هــي مهمتنــا التــي نتوالهــا، ونحــن علــى تمـــام الثقــة بــأن أعمالنــــا تلبــي 

كافــة طموحاتــك؛ مــن حيــث تصميــُم جميــع أنظمــة اإلطفــاء وتوريُدهــا، ثــم تركيُبهــا وغيِرهــا مــن األنظمــة المســتخدمة، وفًقــا 

ا. ويمكن تقسيم األنظمة إلى: ا ودوليَّ لنوع المبنى وتصنيفه المعتمد محليَّ

توريــد أنظمة إطفـــاء الحريــق وتركيبهـا 1

نظام اإلطفاء والحماية من 
الحريق القائمةعلى الماء:

نظام مرشات ماء إطفاء الحريق التلقائية
معــــــدات اإلطفـــــاء اليدويــــــــة المتنقلـة
نظـــــــــــــــام اإلطفــــــــــــــــــــاء بالرغـــــــــــــــوة
نظام اإلطفـــاء بالـرذاذ {الضـباب} المائـــي

(CO2) نظـــام ثانــــــي أكسيــــــــــــد الكربـــــــــــــــون
(FM-200 & NOVEC) نظام الوسائط النظيفة
نظــــــام حمايــــــة المطابـــــــــــــــــــخ التجاريـــــــــــــــــــة

نظام اإلطفاء والحماية من الحريق 
القائمة على الغـاز والكيميائيــات:
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Wet firefighting 
System:

Automatic fire sprinkler system

Mobile Manual Extinguishing Equipment

Foam Extinguishing System

Water Mist Extinguishing System

ِ

We in “Jsaas” company have the experiences and high competencies that can facilitate 
achivement all your goals. Preserving the safety of your people and properties in the 
work environment is our mission that we undertake, and we are completely confident 
that our works meets all your ambitions in terms of designing , supplying all firefighting 
systems, and installing them with other systems used, according to the type of building 
and its classification adopted locally and internationally.

Supply and install firefighting systems

Carbon Dioxide System - (CO2)

Clean media system (FM-200 & NOVEC)

Commercial kitchen protection system

Chemical and gas fire-
fighting system:

1
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The automatic water sprinkler system is a system for fighting and extinguishing the fire by water, and this water flows from the heads 
of the sprinklers under a calculated pressure and flow to cover the fire site. These sprinklers heads are distributed close to the ceiling, 
and work to cover the entire area below it with water, and the sprinklers heads are fed by a network of pipes according to their geo-
metric diameters. The system has a source of water that provides it with an adequate flow rate, pressure and quantity to extinguish 
the fire, according to the degree of danger threatening the facility. There are three types of sprinklers that are generally used accord-
ing to the requirements of the concerned authorities, namely:

Pre-action sprinkler systemDry sprinkler systemwet sprinkler system

ِ

نظــام مرشــات المــاء التلقائيــة هــو نظــام لمكافحــة الحريــق وإطفائــه بالمــاء، ويتدفــق هــذا المــاء مــن رؤوس المرشــات تحــت ضغــط وتدفــق محســوبين 

ع هــذه الــرؤوس قريبــًة مــن الســقف، وتعمــل علــى تغطيــة المســاحة أســفَل منهــا كاملــة بالمــاء، وتغــذي الــرؤوَس  لتغطيــة موقــع الحريــق، وتــوزَّ

ا، ويتوافــر للنظــام مصــدر للمــاء يعمــل علــى تزويــده بمعــدل تدفــٍق وضغــٍط وكميــة كافيــة إلطفــاء  شــبكٌة مــن األنابيــب بحســب أقطارهــا هندســيَّ

الحريق بحسب درجة الخطر على المنشأة، وللمرشات ثالثة أنواع تستخدم عموًما وفًقا لمتطلبات الجهات المعنية، وهي:

نظام اإلطفاء والحماية من الحريق القائمة على الماء:
نظام مرشات ماء إطفاء الحريق التلقائية

نظام المرشات المسبق (Pre-action)نظام المرشات ذات األنبوب الجاف.نظام المرشات المائية المغلقة

Wet Firefighting System:
Automatic fire sprinkler system

care@jsaas -safety.com 17
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معدات اإلطفاء اليدوية المتنقلة

ــه، يســتخدمها النــاس  هــي معــدات لمكافحــة الحريــق فــي أول مراحل
العاديــون المتواجــدون فــي المبنــى أو عنــد موقــع الحريــق، وتنقســم 
ــا للمــادة اإلطفائيــة المســتخدمة،  ــواع تبًع ــى عــدة أن ــك المعــدات عل تل
ويمكــن  نــوع،  كل  وتصنيــف  الحرائــق  بأنــواع  معرفــة  تتطلــب  التــي 
ة لمعرفــة إمــكان  االسترشــاد بالتعليمــات الموضحــة علــى كل مَعــدَّ

استخدامها من عدمه.

Mobile Manual Extinguishing
Equipment:
They are equipment for firefighting in early stages, used by 
ordinary people who are in the building or at the fire’s site, 
and that equipment are divided into several types depend-
ing on the extinguishing material used, which requires 
knowledge of the types of fires and the classification of 
each type. You can be guided by the instructions shown on 
each equipment to see whether it can be used or not.
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نظام اإلطفاء بالرغوة:
ــزة بالمــاء  نظــام الرغــوة هــو تركيــب متكامــل ُتخلــط فيــه الرغــوة المركَّ
فــي محطــة لخلــط الرغــوة، ثــم تتكــون الرغــوة المطلوبــة، فُترَســل فــي 
صواعــَد مــن محطــة إنتــاج الرغــوة، وتنصــرف مــن خالل مخــارَج محــددٍة 
ــا  ــة تركيًب ــوب حمايتهــا، مــع مضخــات مركب إلــى منطقــة الخطــر المطل

دائًما بحسب المطلوب.

Foam Extinguishing System:

The foaming system is an integrated installation in which the 
concentrated foam is mixed with water in a foam mixing 
sttion, then the required foam is formed, and it is sent in risers 
from the foam production station, and it goes through spe-cif-
ic exits to the danger area to be protected, with pumps 
installed always as required
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نظــام اإلطفـــاء بالــرذاذ (الضباب) 
المائي:

ــه، يســتخدمها  ــق فــي أول مراحل هــي معــدات لمكافحــة الحري
موقــع  عنــد  أو  المبنــى  فــي  المتواجــدون  العاديــون  النــاس 
الحريــق، وتنقســم تلــك المعــدات علــى عــدة أنــواع تبًعــا للمــادة 
اإلطفائيــة المســتخدمة، التــي تتطلــب معرفــة بأنــواع الحرائــق 
وتصنيــف كل نــوع، ويمكــن االسترشــاد بالتعليمــات الموضحــة 

ة لمعرفة إمكان استخدامها من عدمه. على كل مَعدَّ

Water Mist Extinguishing
System:
It is a fire protection system that operates automat-
ically and manually, and is connected to a fixed net-
work of pipes for the supply of water. It uses special 
nozzles that spray a spray of water (producing 
small particles of water) to absorb heat, and replace 
oxygen, reducing the temperature in order to con-
trol or extinguish the fire. This system is character-
ized by not wasting water quantities in relation to 
the automatic sprinkler system, in addition to the 
high feasibility in controlling fires.
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نظام اإلطفاء والحماية من الحريق
القائمة على الغاز والكيميائيات: 

غــاز ثانــي أكســيد الكربــون غيــر موصــل للكهربــاء، وُيطفــئ الحريــق 
بإزاحــة األكســجين، ويتحقــق ذلــك بعــدة آليــات، مثــل الغمــر اآللــي 

ق هذا النظام على المناطق الخالية من الناس. الشامل، وُيطبَّ

(CO2) نظام ثاني أكسيد الكربون

Gas and Chemical Firefighting
system:
Carbon Dioxide System - (CO2)

Carbon dioxide gas is not conductive of electricity, and
the fire is extinguished by displacing oxygen, and this
is done by several mechanisms, such as comprehensive
automatic flooding, and this system is applied to areas
without people.
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FM-200)& نظام الوسائط النظيفة
(NOVEC

يَعــدُّ الغــاز النظيــف مــن العوامــل الرئيســة المطفئــة للحريــق، وغيــر 
ــد التبخــر.  ــرك رواســب عن ــاء، وســريعة التبخــر، وال تت ــة للكهرب الموصل
وتصنــف تصنيًفــا واســًعا إلــى فئتيــن: مركبــات الهالوكربــون، والغــازات 

الخاملة، مثل: النتروجين، واألرجون، أو مزيج من تلك الغازات.

Clean media system (FM-200
& NOVEC)
The clean gas is one of the main factors that extinguish 
fire, are non-conductive, and fast to evaporate, and do 
not leave residue upon evaporation. It is broadly classi-
fied into two classes: halocarbons, and inert gases, such 
as nitrogen and argon, or a combination of them.
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نظام حماية المطابخ التجارية
الرطبــة  الكيميائيــة  بالمــواد  الحرائــق  إخمــاد  نظــام  ُيســتخدم 
المحتملــة، كاللهــب  المخاطــر  التجاريــة مــن  المطابــخ  لحمايــة 
المكشــوف، وأســطح الطهــي الســاخنة، والبيئــة التــي تحتــوي 
علــى كميــات كبيــرة مــن الشــحوم، فتــؤدي إلــى حرائــِق الزيــوت 

والشحوم.

Commercial kitchen protection
system:
A wet chemical fire suppression system is used to pro-
tect commercial kitchens from potential hazards, such 
as open flames, hot cooking surfaces, and the environ-
ment that contains large amounts of grease, leading 
to oil and grease fires.
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At Jsaas Safety Company, we supply and install fire alarm systems for all facilities, to 
provid best solutions in terms of designing , supplying , installation and supervision, to 
the handing over in accordance with the required codes standards and specifications 
with high quality. We are the most keen to win the confidence of our customers, and we 
have an integrated framework and approach to meet all their requirements for fire alarm 
systems, in addition to the delivery and final approval from the concerned authorities.

Supply and installation of fire alarm systems:

ِ

نقــوم فــي شــركة «جســاس » للسالمــة بتوريــد أنظمــة إنــذار الحريــق وتركيبهــا لكافــة المنشــآت، فــي ســياق تقديــم الحلــول 

النموذجيــة مــن حيــث تصميــم إطارهــا الهندســي، وتوريــد أنظمــة اإلنــذار، ومــن ثــم التركيــب واإلشــراف، حتــى التنفيــذ النهائــي الــذي 

يتــواله خبراؤنــا، وفــق المعاييــر والمواصفــات المطلوبــة وبجودتهــا العاليــة؛ فنحــن أحــَرُص النــاس علــى كســب ثقــة عمالئنــا، ولنــا إطــاُر 

عمــٍل ومنهــٌج متــكامالن لتلبيــة كافــة متطلباتهــم ألنظمــة إنــذار الحريــق، إضافــًة إلــى التســليم والموافقــة النهائيــة مــن الجهــات 

المعنية.

توريد أنظمة إنذار الحريق وتركيبها: 2
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Fire alarm systems
أنظمــــــة إنـــذار الحريـــق

Addressable Systems
األنظمة المعنونه

Conventional systems
األنظمة التقليديــة
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BMS توريد نظام إدارة المباني وتركيبه 3

“Jsaas” company has a team specialized in building management system, which is 
a centralized monitoring, operating and control system for all building or facility 
services. The monitoring and control of all electromechanical loads includes venti-
lation, air conditioning, heating, elevator management, linking current systems, 
cameras, surveillance, acoustics, the� alarm system, access control system, and 
fire alarm system, and all
systems are linked to the administrative center.

Supply and Installation of Building
Management System – BMS

تتمير شركة «جساس » بفريق متخصص في نظام إدارة المباني، وهو نظام للمراقبة والتشغيل 
ا. وتضمن المراقبة والتحكــم في كافـة  والتحكم في كافة خدمات المبنى أو المنشأة تحكًما مركزيَّ

األحمـــال اإللكتروميكانيكيـــة التهويــَة، والتكييـــف، والتدفئة، وإدارة المصاعد، وربط أنظمة التيار، 
والكامرات، والمراقبة، والصوتيات، ونظام اإلنذار بالسرقة، ونظــام التحكــم في الدخول، ونظام اإلنذار 

بالحريق، وُتربط جميع األنظمة بالمركز اإلداري.
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توريد أنظمة التحكم في الدخان وتركيبها: 4

They are mechanical systems that are used according to their intended 
purpose, such as mechanical fans, sound absorbers, and other means to 
remove smoke from the facility a�er ignition. These systems prevent 
smoke from moving from one section to another inside the building, and 
secure escape routes and some dangerous locations.

Supply and installation of smoke control 
systems:

هــي أنظمــة ميكانيكيــة تســتخدم بحســب الغــرض المقصــود منهــا، ومــن أمثلتهــا المــراوح 
بعــد  المنشــأة  مــن  الدخــان  إلزالــة  الوســائل  مــن  وغيرهــا  الصــوت،  ومخمــدات  الميكانيكيــة 
االشــتعال؛ لَتُحــول تلــك األنظمــة دون انتقــال الدخــان مــن قســم إلــى آخــر بداخــل المبنــى، وتؤمــن 

مسالك الهروب وبعض المواقع الخطرة.
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    التوريـد والتركيـب لألبــواب المقاومــة للحريق 
وأدوات السالمة العامة في المنشآت:

5

We excel at Jsaas Co. in the supply and installation of all safety equipment and 
tools from the fire-resistant emergency exit doors certified with test certificates 
from international laboratories. As well as public safety requirements in buildings 
and facilities, such as emergency lighting and signage for exits.

Supply and installation of fire rated doors 
and general safety tools in facilities:

نتميز في شركة «جساس » بالتوريد والتركيب لكافة معدات السالمة وأدواتها؛ من أبواب مخارج 
الطوارئ المقاومــــة للحريـــق المعتمدة بشهادات اختبار من مختبرات دولية، وكذلك متطلبات السالمة 

العامــة فـي المبانـي والمنشـآت؛ من إنارة الطوارئ والعالمات اإلرشادية للمخارج
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توريد معدات الوقاية والحماية الشخصية: 6

“Jsaas” company has many options available for the latest and best brands 
in the field of protective equipments and personal protection, including 
clothes, helmets goggles, and other equipments to protect the individual 
wearing them from injuries, infection and wounds, to ensure their safety 
and health.

Supply of protective equipment and person-
al protection:

التجاريــة  العالمــات  ألحــدث  المتاحــة  الخيــارات  مــن  العديــد   « «جســاس  شــركة  لــدى  تتوافــر 
وأفضلهــا فــي مجــال معــدات الوقايــة والحمايــة الشــخصية، مــن مالبــس وخــوذ ونظــارات واقيــة، 
وغيرهــا مــن التجهيــزات لحمايــة البســيها مــن  اإلصابــات والعــدوى والجــروح؛ لضمــان سالمتهــم 

وصحتهم.
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   تصميم ومراجعة مخططات انظمة 
الحماية والوقاية من الحريق

7

Do not let your business be affected by some errors that may 
occur during the design of fire systems. We at Jsaas believe in 
our ability to facilitate this and overcome such errors for you. 
We implement the fire prevention and protection systems 
and review them according to the requirements of the Saudi 
Building Code, in addition to the international protection 
codes that are locally applicable, we take into considreration 
lowest costs, commit offer high-quality of implementation.

Design and review plans for fire pro-
tection and prevention systems

تتوافــر لــدى شــركة «جســاس » العديــد مــن الخيــارات المتاحــة ألحــدث العالمــات 
التجاريــة وأفضلهــا فــي مجــال معــدات الوقايــة والحمايــة الشــخصية، مــن 
مالبــس وخــوذ ونظــارات واقيــة، وغيرهــا مــن التجهيــزات لحمايــة البســيها مــن  

اإلصابات والعدوى والجروح؛ لضمان سالمتهم وصحتهم.
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    المسح والتقييم و إصدار التقارير 
الفنية:

8

Do you need a comprehensive assessment of all safety, security 
and �re protection systems? Allow that to our specialized team at 
Jsaas Company to carry out survey and evaluation works for all 
your internal systems to verify that they are working as required 
as they are in compliance with all local and international stan-
dards, so that you will obtain an integrated technical report on 
their adequacy and level of performance.

Survey, evaluation and issuance of 
technical reports:

هــل أنــت بحاجــة إلــى تقييــم شــامل لكافــة أنظمــة األمــن والسالمــة والحمايــة 
مــن الحرائــق؟ دع ذلــك لفريقنــا المختــص فــي شــركة «جســاس » للقيــام 
بأعمــال المســح والتقييــم لكافــة أنظمتــك الداخليــة؛ للتحقــق أنهــا تعمــل علــى 
الوجــه المطلــوب، وأنهــا موافقــة لكافــة المعاييــر المحليــة والدوليــة، فتحصــل 

على تقرير فني متكامل عن كفايتها ومستوى أدائها.
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عقود الصيانة الدورية: 9

Maintaining the quality and adequacy of the systems 
needs specialists to take care of that for you, and we 
work at Jsaas to provide maintenance services for these 
systems, as contracts can conclude maintenance services 
daily or annually, and this gives you confidence that 
these systems are ready when needed. In addition, our 
maintenance team may be present at the sites if neces-
sary.

Periodic maintenance contracts:

ــون  يحتــاج الحفــاظ علــى جــودة األنظمــة وكفايتهــا إلــى مختصيــن يتولَّ
عنــك ذلــك، ونعمــل فــي شــركة «جســاس » علــى تقديــم خدمــات 
ا،  ــا، أو ســنويَّ الصيانــة لتلــك األنظمــة؛ إذ يمكــن إبــرام عقــود الصيانــة يوميَّ
وهــذا يعطيــك الثقــة بجاهزيــة تلــك األنظمــة عنــد الحاجــة إليهــا، إضافــًة 
إلــى أنــه قــد يحضــر فريــق عمــل الصيانــة لدينــا فــي المواقــع إن لــزم 

األمر.
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خدماتنا
- تنفيذ األنظمة الميكانيكية من جميع أعمـال التكييف.
- تنفيذ جميع أعمال التكييـــف من المركزي والمخفـي 

والسبليت.
- تنفيذ جميـع توصيـــالت مجاري الهـــواء وتوصيالتهــــا.
- تنفيـذ جميـــع توصيــــالت وتمديــدات أعمـال النحــاس .
- تنفيذ جميع أعمال مــراوح الشفـــط بكافــــة أنواعهــا .

- تنفيذ جميع أعمال التأسيسات للتكييف .

Our services:
- Implementation of mechanical systems for all air condition-
ing works.
- Implementation of all air conditioning works from central, 
Canceled, and split.
- Implementation of all duct connections and connections.
- Implementation of all connections and extensions of copper 
works.
- Implementation of all types of Exhaust fans.
- Implementation of all installation works for air conditioning.
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HVAC Systems
أنظمة التكييف والتبريد
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أنظمة التكييف والتبريد
مــع زيــادة حجــم أعمــال النهضــة العمرانيــة التــي تشــهدها الــبالد 
أصبــح واجــب علــى مجموعتنــا إنشــاء قســم متخصــص فــي 
قطــاع أعمــال التكييــف والتبريــد بدايــة مــن التســعير والتصميــم 
للتنفيــذ والتســليم، إذ تمكنــا مــن اســتقطاب خبــرات ذات كفــاءات 
عاليــة لتنفيــذ مشــاريع التكييــف بكافــة أنواعهــا لينعــم عمالئنــا 
براحــة تامــة مــن حيــث الجــودة والخدمــات المقدمــة وبأفضــل 

األسعار التي تناسب مختلف الشرائح التجارية.

تمتلــك الشــركة مجموعــة مــن المديريــن والمهندســين المدربيــن 
ــًا جيــدًا مــع القيــادة المتميــزة التــي يمكنهــا التعامــل مــع  تدريب

المشاريع وتسليمها في الوقت المحدد بتكلفة معقولة.

HVAC systems
It is a fire protection system that operates automati-
cally and manually, and is connected to a fixed net-
work of pipes for the supply of water. It uses special 
nozzles that spray a spray of water (producing small 
particles of water) to absorb heat, and replace 
oxygen, reducing the temperature in order to control 
or extinguish the fire. This system is characterized by 
not wasting water quantities in relation to the auto-
matic sprinkler system, in addition to the high feasi-
bility in controlling fires.
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طريقة العمل في قسم التكييف؟
مشــاريع  علــى  وإشــراف  وتنفيــذ  وتصميــم  دراســة   -

التكييف.
- إحالل واستبدال أنظمة التكييف القديمة.

- توريد وتركيب وحدات التكييف بكافة أنواعها وفئاتها.
- االلتزام بمواصفات الجمعية االمريكية للتبريد.

- توريد وتركيب مجارى الهواء (الدكت)
- أعمال تنظيف وتعقيم مجارى الهواء (الدكت).

- أعمال التهوية الميكانيكية.
- إعادة تأهيل االنظمة الميكانيكية.

How does it work in the air 
conditioning department?
 - Studying, designing, implementing and supervising.
- Replacing and replacing old air conditioning systems.
- Supplying and installing air conditioning units of all 
types and categories 
- Commitment to the American Association of Refrig-
eration.
- Supply and installation of air ducts.
- Cleaning and sterilization of air ducts.
-  Mechanical ventilation works.
- Rehabilitation of mechanical systems.
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Main Suppliers
الموردون الرئيسيون
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Fire-fighting pumps
مضخات مكافحة الحريق

Valves and sprinklers
المحابــــــس والمَرشــــات
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Pipes, fittings, and connections
المواسيـــر والوصـــالت
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Fire alarm systems
أنظمــة إنـــذار الحريــــق

BMS systems
BMS نظـــــــــــام
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Government Documents
الوثائق الحكومية
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7017628152

1010646341
1441/12/21

991441/12/221544/01/05
2 3033 -12612  7773
12612

10000

1445/12/21788072371442/11/11

7017628152

1010646341

1 -2135383

21013954807

3106615284

572685

600557076
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100201023222567
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100201023222567
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Works History
سابقــة األعمـــال
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مجمع المدارس

 الجهة المالكة
(شركة محور

االقتصاد للمقاوالت).

مساحة  
m210,000 

توريد وتركيب أعمال مكافحة الحرائق
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بيور جيم   
حي الصحافة

 الجهة المالكة
(شركة العلم واالبتكار)

مساحة  
m21,700

توريد وتركيب أعمال مكافحة الحرائق
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العثيم

 الجهة المالكة
شركة أسواق العثيم

مساحة  
m26500

توريد وتركيب أعمال مكافحة الحرائق
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تقييم

مركز التدريب والتطوير

عقد صيانة أنظمة اإلنذار واالطفاء
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Lishlazz restaurant
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المدينة
الصناعية

 الجهة المالكة
شركة صناعات
الجير السعودية

توريد وتركيب أعمال مكافحة الحرائق
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معارض ومكاتب

 توريد وتركيب أنطمة إنذار واطفاء الحريق

مساحة  
m21200
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https://www.google.com.sa/maps/place/26%C2%B013'59.8%2522N+50%C2%B011'46.3%2522E/@26.2332778,50.1940057,951m/data=!3m2!1e3!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x7e2139e18c2d38ce!7e2!8m2!3d26.2332879!4d50.1961965%3Fhl=en
http://jsaas-safety.com/
https://www.google.com/maps/place/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9+%D8%AC%D8%B3%D8%A7%D8%B3+%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9%25E2%2580%25AD/@24.8070332,46.6558436,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x3e2ee3e9faa68035:0x62aa051d93039a1a!8m2!3d24.8070333!4d46.6603283
mailto:care@jsaas-safety.com
mailto:care@jsaas-safety.com
mailto:care@jsaas-safety.com
mailto:care@jsaas-safety.com
mailto:care@jsaas-safety.com
tel:920011931

