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The company activity is mainly including  
the trade in electronic and electrical 
appliances, Biomedical Equipments, 
Electronic Security Systems, Watches & 
parts, Tapes, Batteries, and others.
It is also one of the leading companies in 
the field of air-conditioning, especially 
air-conditioning by using solar energy.
procured from global reputed suppliers 
on exclusive agency representation in the 
Kingdom of Saudi Arabia.
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Despite of all the existing difficulties, obstacles and 
limited capabilities, I was quite sure and confident 
of God support and help to materialize all of my 
targets and aims with a spirit of unshakable trust 
and belief, or let me say; to turn thoughts to facts.

I started my first step on the very long and distant 
way with great determination and faith, with 
persistence and patience until succeeded with the 
grace of God and blessing to build up this distinct 
edifice that stands  before you for which I devoted 
all my life time to make it a solid brick in our glorious 
economy structure, a delicious fruit of our national 
cultivation of growth and advancement under the 
custody and sponsorship of 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 generations 
of my people and nation, the people of this blessed 
country to become one of the plenty symbols 
of success which are having no similarity in any 
country›s premiers in their unlimited conferring to 
their 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 achievements 
from our  young generations, and our country and 
people do worth to have more of your satisfactions, 
innovations and achievements towards the glory 
and highness, hopefully. 

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

Chairman Message

Mohammad Ahmed Al-Arfaj
Chairman of Board of Directors
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It is of my honor to present hereby the story of my 
joining to Basic Electronics. Co. Ltd. to enhance 
along with my father its solid structure and to 
strengthen its foundation as well.  
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 taking advantage of his experiences, 
benefiting  from his directions 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 which 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 sweat and 
suffer.

Such knowledge and values remain the guidelines 
for my life practices. I do have adhered my self to 
follow and to commit as well, to remain them 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 

General Manager Message

Qasim M. Al-Arfaj
General Manager

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 
forward to further prosperity and progress.

With God s support and with my father and brothers 
help, I do have realized remarkable success and 
wonderful results during the last 25 years of time 
since I was assigned as the General Manager of the 
company.
 
The achievements were done in two tracks of 
expansion, namely, vertically in increasing the 
range of products which are being handled by 
the company and horizontally by increasing the 
number of our branches and business outlets in the 
kingdom-wide.

In other words the range of products were increased 
from one brand of electrical home appliances 
(Sanyo), one watch brand (ALBA) and one Audio/
Video  tapes brand (Maxell), to over 20 different 
brands at present covering wide range of products 
and category from consumers goods to biomedical 
equipments and security systems, supplied and 
installed to countless number of private and public 
vital facilities and centers.

Meanwhile, the number of branches has increased 
form 4 branches in each of Al-khobar, Dammam, 
Riyadh and Jeddah to more than 14 branches  in the 
main cities kingdom wide. The number of workers 
has increased from around 250 workers to more 
than 1100 workers at present. 

My ambition  is yet  too wide  and  i have  many  
ideas  and plans to do in the time to come which 
will enhance vastly the achievements and expand 
remarkably our business activities hopefully.

Finally, It is left to say that my determination has 
no limit, my trust in God is quite solid, my loyalty 
and commitment to my principals and values 
are 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 form his almighty Allah at all 
times. 
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Hence, the company is 100% a Saudi company. 
Eng. Hamed Al Arfaj is the Managing Director of Air 
conditioning and Scientific Dept. Mr. Yasir Al Arfaj 
is the Managing Director of Data & Information 
Technology Dept. Mr. Abdul Rahman Al Arfaj is the 
Executive Manager. Mr. Ibrahim Ahmad Al Arfaj is 
the Central Region Manager. 

The company is employing now around 1100 
employee, technician and specialist. The company 
is being managed from its head office in Al Khobar, 
while it has several branches  in the various regions 
of the Kingdom, mainly 14 branches and after sale 
service centers in all regions and main cities, ie. 
Seven branches in the Eastern Region, at each of 
(Al Khobar, Dammam, Ihsa, Jubail, Hafr Al Batin, 
and Tabuk) in addition to Two branches and service 
centers at the Central Region in Riyadh and Qaseem, 
Two branches and service centers at the Western 
Region in Jeddah and Madina, Two branches and 
service centers at the Southern Region in Khamis 

Basic Electronics Co. Ltd

Muchat and Gasan, further to a plenty of  contracts 
with maintenance and service providers all over the 
Kingdom.   

The total storing space at the company warehouses 
exceeds 150,000 Sq.m. The paid up capital of the 
company is SAR 100,000,000.00 supported by a 
reserved capital of SAR 50,000,000.00, thus the 
total working capital comes to SAR 150,000,000.00 
(USS 40,000,000.00).

The company activity is mainly including  the trade 
in electronic and electrical appliances, Biomedical 
Equipments, Electronic Security Systems, Watches 
& parts, Batteries, and other products procured 
from global reputed suppliers on exclusive agency 
representations in the Kingdom of Saudi Arabia 
such as:

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 of the Board of Directors as he owns 
%75 of the company capital, assisted by his son Mr. 
Qasim Al Arfaj as General Manager who owns %25 
of the capital.
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— From the fragrance of history, Meireles stands today as a distinct 
manufacture for domestic ovens.

— The company has founded in 1931 and has 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.

MEIRELES COMPANY

— Basic is our own brand name for several electrical home appliances 
manufactured by global reputed manufacturers including the following:

— Freezers, refrigerators, gas ovens and ranges, washing machines, water 
coolers, air cleaners, air conditioners (window-split), LED, LCD, data 
media storage (CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD+R, DVD-R).

BASIC - BRAND PRODUCTS

— Air conditioners ( wall, concealed cassette, floor standing, duct, chiller, 
central units, as well as small home appliances such as, fans, kettle and 
rice cookers). It is the largest global producer of air conditioners.

GREE ELECTRIC HOME APPLIANCES CO. LTD.

— Air Conditioners (wall, ceiling, cassette, and duct). It is the best air 
Conditioners in the Saudi market.

— Vending Machines.

FUJI ELECTRIC CO. LTD.

— Refrigerators, freezers, washing machines, vacuum cleaners, electrical 

kitchen appliances, microwave ovens, blenders.

— Air conditioning equipments ( window type and split type air conditioners, 

LED display (LED)

FISHER PRODUCTS

WATCHES of:

— ALBA  Seiko Corporation Ltd Hong Kong.
— ZOOM Leading Generation Corp. Swiss.               
— D’zire, Basic Electronic co. Ltd (Own Brand 

Japanese & Swiss Movement.).
— BASIC Elegance Table & Wall clocks kids 

watches (Own Brand - Japanese Movement)   
Hong Kong.

— Omax :  Since 1946 - Montres Omax S.A Geneva 
- Swiss Company.

— Cactus & Dunlop, Sport Aventco Intnl. Ltd, 
Australia Sports Watch. 

— TIMES: TIMES Watch Collection Italy.
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Batteries:
— Al Kline Digital XL Dry Batteries for daily use, 

Size AA and AAA.
— Al Kline GD Dry batteries for daily use of all 

sizes: D, C, AA, AAA and 9V.
— Zinc Carbon Dry Batteries for daily use of all 

sizes: D, C, AA, AAA and 9V.
— Micro batteries of various types and sizes, which 

are used for watches and some other devices: 
category 

— (SR) Silver Oxide and category and (Coin) CR 
Lithium Manganese and  the category of Al 

— Pioneer corp. Is considered the legend in the world of outstanding 
performance and high quality in the sky of electronics in  the car and at 
home. It is of the highest professional technological level reached by audio 
technology.

— Car entertainment systems: audio receivers with high specification, car 
monitors with different types, amplifiers, various types of speakers.

Casio Projector works until 20,000 hours in the extremist conditions up to 24 
continuous hours without the harmful gray bulb to LED technology 2,500 
lumens until 4,000 lumens (Japan Made).

— Eike of Japan is one of the first companies in the world specialized in the 
projector that its first production was a multi-slide projector and film projector 
16mm and 8mm.

— In 1953 and then in 1986 and until 1989 it had produced the Over Head 
Projector.

— Then began the computer age and the company has entered into the 
production of computer-related projectors in 1989 to this day starting from 
3,300 to 15,000 Lumens with 3 technologies:

— The traditional lighting technology with an approximate lifetime of 
4,000 hours.

— Then added lifetime up to 20,000 hours by adopting laser technology.
— Then added lifetime up to 20,000 hours by adopting  HLD technology.

Hitachi Maxell Ltd. 

PIONEER CORPORATION

CASIO PROJECTO JAPAN

EIKI INDUSTRIAL CO., LTD.

Kline LR button.
— Recharged batteries.
— Data storage media and audiovisual materials: 

Flash Memory, Blu-ray Discs, DVD Discs, CD 
Discs, etc.

— Various computer tapes.
— Different headphones.
— Various mobile chargers.
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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:

– Honywell Co. ( U.S.A ) -  Vangaurd Co. ( U.S.A )

– Avigilon ( CANADA) 

– AXIS ( SWEDEN)

Access Control Systems, from :

– Honywell Co. ( U.S.A ) - Hisec Co. ( Denmark ) 

– Fire Alarm Systems, from: Gent Co. ( UK ) 

– Cinema Projection Systems, from: Da-lite, 

Vutec Co. ( USA )

In addition to some other systems such as :

– Nurse calling systems, interior pubic address 

systems, BMS, Audio Systems, Control 

Systems, Work timing recording systems 

(Attendance & Leaving ), Video Intercom 

Systems and Systems Integration.

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

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

Furthermore, Basic Electronics Co. Ltd. is an 
appointed distributor for other well reputed 
International suppliers such as:
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يشــتمل نشــاط الشــركة بشــكل رئيســي علــى تجــارة 
الطبيــة  والمعــدات  والكهربائيــة  اإللكترونيــة  األجهــزة 
الحيويــة وأنظمــة األمــن اإلكترونيــة والســاعات وأجزائهــا 
واألشــرطة والبطاريــات وغيرهــا كمــا تعتبــر مــن الشــركات 
الرائــدة فــى مجــال التكييــف و خاصــة التكييــف بإســتخدام 
التــي يتــم شــراؤها مــن مورديــن  الطاقــة الشمســية 
عالمييــن مرموقيــن علــى أســاس وكالة التمثيــل الحصري 

ــة الســعودية. ــة العربي فــي المملك
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وبيــن  الحلــم واألمــل  بيــن  الفاصلــة  المســافة  تكــن  لــدم 
الحقيقــة والواقــع ســهلة ميســرة وال قريبــة دانيــة ولكــن 
اإليمــان والتصميــم والعزيمــة التــي ال تليــن كانــت كفيلــة 
بتحقيــق مــا كنــت أحلــم بــه وأتمنــاه، وطــوت المســافة لتصبــح 
ــال  ــد المن ــي بعي ــدو ل ــا كان يب ــى ، فم ــاب قوســين أو أدن ق
حينــًا، غــدا بفضــل اللــه أمــرًا قريبــًا يســير المنــال، ألننــي كنــت 
علــى الــدوام متيقنــًا مــن حتميــة الوصــول إلــى المبتغــى 
أن  ذلــك  حقيقــة،  إلــى  الحلــم  وتحويــل  الهــدف  وتحقيــق 
ثقتــي باللــه لــم تتزعــزع أبــدًا وعزيمتــي لــم تلــن أو تفــّت فــي 
عضــدي الصعــاب ، ولــم توهــن عزيمتــي التحديــات علــى 
ــق  ــى طري ــى عل ــي األول ــدأت خطوت ــا وقســوتها، فابت كثرته
األلــف ميــل مســتمدًا العــون مــن اللــه ثــم مــن المثابــرة 
والجــد واإلجتهــاد بأخــاص وأمانــة وتفــان ورائــدي كان علــى 
الــدوام ) مــن جــد وجــد ومــن ســار علــى الــدرب وصــل( ، 
وهكــذا كان وللــه الحمــد والمنــه ، فتمكنــت أن أجســد أملــي 
وطموحــي بإنجــاز هــذا البنــاء الشــامخ الماثــل أمامكــم الــذي 
ــاء  ــه راســخة فــي بن ــه ليكــون لبن ــي لبنائ كرســت ســنّي حيات
اقتصادنــا الوطنــي وثمــرة حلــوة مــن ثمــار نهضتنــا المباركــة، 
ــد  ــه مــن عه ــارك أعزهــم الل ــد المب ــر هــذا البل ــة والة أم برعاي
ــده  ــه وح ــد لل ــذا ، فالحم ــا ه ــى يومن ــك المؤســس وحت المل

علــى توفيقــه وامتنانــه.

بيــن  هــذه  المتواضعــة  تجربتــي  أضــع  أن  ليســعدني  وإنــه 
ــر لتكــون نموذجــًا  أيــدي أبنائــي األعــزاء أبنــاء هــذا البلــد الَخيِّ
ــاه  ــذي حب ــا المعطــاء ال ــا بلدن ــر به ــي يزخ ــاء الت مــن نمــاذج البن
ــادة فــذة رشــيدة عــز نظيرهــا بيــن األمــم والشــعوب  ــه بقي الل
، وبرجــال أكفــاء أوفيــاء 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.

الشــبان  الرجــال  أيهــا  البــذل والعطــاء  المزيــد مــن  فالمزيــد 
فبالعمــل واإليمــان تبنــى األوطــان وتصــان )َوُقــل اْعملــوا 
َفَســيَرى اللــه َعَملكــم ورســوله والمؤمنــون( والســالم عليكــم 

ورحمــة اللــه وبركاتــه.

رسالة الرئيس

محمد بن أحمد العرفج
رئيس مجلس اإلدارة
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إنــه ليشــرفني أن أســطر هنــا قصــة انضمامــي للعمــل فــي 
الشــركة األساســية لإللكترونيــات وأن أســاهم مــع والــدي 
ــد تشــرفت  ــن أساســها فق ــا وتمتي ــع بنيانه ــه برف حفظــه الل
باالنضمــام إلــى الشــركة بعــد إنتهــاء دراســتي الجامعيــة عــام 
بالخــارج ، فعملــت مــع  ١٩٨٥م وإنهــاء دراســتي المكملــة 
ــرام والمــودة  ــروح مــن اإلحت ــد وكتفــًا بكتــف ، ب ــدًا بي ــد ي الوال
ــد بمنظومــة رائعــه مــن  والتفاهــم والتآلــف ، فأمدنــي الوال
ــت  ــي كان ــادىء الت ــم والمب ــذي ال ينضــب مــن القي ــه ال معين
علــى الــدوام الهــدى الــذي بــه اســتهدي والنبــراس الــذي بــه 
اســتضيء والــزاد الــذي بــه اتــزود والقــوت الــذي بــه اقتــات ، 
ــي،   حتــى اشــتد ســاعدي واتســعت معرفتــي وتجــذرت خبرت
ثنائــه ورضــاه  ثقتــه وموضــع  الحمــد محــل  فغــدوت وللــه 
فأنعــم علــي بتوليتــي منصــب المديــر العــام للشــركة وأن 

أكــون شــريكه فيهــا. 

لقــد عملــت بــكل إخــالص وتفــان، بــكل جــد واجتهــاد ألكــون 
ــه  ــدوام ، فعملــت مســتمدًا مــن الل ــه علــى ال ــد حســن ظن عن
ــم  ــادة تنظي ــى إع ــا ســويًا عل ــه فعملن ــم مــن توجيهات العــون ث
الشــركة مســتفيدًا مــن العلــوم اإلداريــة التــي تحصلــت عليهــا 
مــن خــالل دراســتي إلدارة األعمــال،  متســلحًا باإليمــان الــذي 
غرســه فــي نفســي والــدي منــذ نعومــة أظفــاري ، وبالشــجاعة 
والمثابــرة التــي أفــاض علــي بهــا مــن معيــن تجربتــه الطويلــة 
اإلدارة  جامعــات  كل  معــارف  تضاهيهــا  ال  التــي  الغنيــة 
واقعيــة  تجربــة عمليــة  ببســاطة خالصــة  واألعمــال،  ألنهــا 
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 
ــا،  فتوســع  ــن فيه ــا والعاملي ــاالت عمــل الشــركة وفروعه مج
نشــاط الشــركة رأســيًا بزيــادة تنــوع المنتجــات التــي تتعامــل 
بهــا، فبعــد أن كانــت تتعامــل باألجهــزة الكهربائيــة واإللكترونيــة 
اليــد  المنزليــة ماركــة ســانيو وبعالمــة واحــدة مــن ســاعات 
الرجاليــة والنســائية  ))ألبــا(  وبعالمــة واحــدة مــن األشــرطة 
الســمعية والبصريــة والبطاريــات )ماكســل( إلــى أكثــر مــن 
ــزة  ــا األجه ــاالت متعــددة منه ــة فــي مج عشــرين عالمــة تجاري
أنواعهــا  الطبيــة واألمنيــة االلكترونيــة بمختلــف  والمعــدات 
ثــم الدخــول إلــى مجــال المشــاريع والمقــاوالت والتعهــدات 
علــى  الشــركة  وتنفيــذًا وحصلــت  بيعــًا  بمنتجاتنــا  المرتبطــة 

مشــاريع ضخمــة ومكانــة مرموقــة.

كمــا توســعت أفقيــًا بزيــادة فــروع الشــركة مــن أربعــة فــروع 
فــي الخبــر والدمــام والريــاض وجــدة إلــى أكثــر مــن أربعــة عشــر 
فرعــًا تغطــي المــدن الرئيســية فــي المملكــة وأكثــر مــن الــف 
وخمســمائه مــوزع معتمــد فــي معظــم مناطــق المملكــة كمــا 
تمــت زيــادة عــدد موظفــي الشــركة مــن نحــو 250 إلــى أكثــر مــن 

1100 موظــف.

إن طموحــي ال حــدود لــه وثقتــي باللــه راســخة ال تزعــزع وال 
تليــن وســأبقى وفيــًا لمبادئــي التــي نشــأت عليهــا عامــاًل على 
دعــم الشــركة وتطويرهــا، أجــوب أصقــاع الدنيــا ورقــاع األرض 
بحثــًا عــن مصالحهــا وســعيًا لتوطيــد أواصــر عالقتهــا، الحريــص 
ــن فيهــا مــا  ــن معهــا والعاملي ــدًا علــى عمالئهــا والمتعاملي أب
وجــدت لذلــك ســبياًل ، واللــه أســأل التوفيــق والســداد إنــه 

ولــي ذلــك والقــادر عليــه.

رسالة المدير العام

قاسم بن محمد العرفج
المدير العام
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وهــو يــرأس مجلــس إدارة الشــركة ويمتلــك 75٪ مــن رأس 
مالهــا. ويســاعده إبـنــــه السيـــد / قــاســـم العـــرفج كمـديـــر عــام 
لهــذه الشــركــــة ويمــتــــلك 25٪ مــن رأس مالـهـــا فهــي شــركة 
ســعودية 100٪ ، والمهنــدس / حامــد العرفــج مدير إدارة قـــسم 

التكييــف واألجهــزة العلمية.  

النظـــم والمعـلومـــــات  إدارة  مـــدير  العرفــج  والســيد/ ياســر 
والســيد/ عبــد الرحمــن العرفــج المديــر التنفيــذي والسـيـــد/ 
إبراهـــيم أحمــد العــــرفج مديــرًا للمنطـقـــة الوســــطى، ويعمــل 
فــي الشــركة حاليــًا أكثــر مــن 1100 موظـــف وفنــي فــي جميــع 
التخصصــات. وتــدار الشــركة مــن قبــل مركزهــا الرئيســي فــي 
الخبــر ولهــا فــروع فــي كافــة أنحــاء المملكــة العربيــة الســعودية 
البيــع فــي  أهمهــا ســببعة فــروع ومراكــز صيانــة لمــا بعــد 

ــل – ــام- اإلحســاء- الجبي ــر- الدم ــرقية  )الخب ــة الشـ المنطق
حفر الباطن - تبوك(.

بالريـــــاض  الــــوسطى  المـــنطقة  فــي  وصيـانـــة  وفـرعيـــن 
بجــدة  الغربيــة  بالمنطقــة  وصيانــة  وفرعيــن  والقصــيـــــم 
والمدينــة المنــورة وفرعيــن وصيانـــة بالمنطقـــة الجنوبيــة فــي 
خميــس مشــيط وجــازان  إضافــة إلــى العديــد  مــن عقــود 
المملكــة  أنحــاء  جميــع  فــي  الخدمــة  مــزودي  مــع  الصيانــة 
ــة  ــاء المملك ــع أنح ــر مــن 1500 مــوزع معتمــد فــي جمي ،  وأكث

الشركة األساسية لإللكترونيات المحدودة

. الســعودية.  العربيــة 
تبلــغ مســاحة مســتودعاتها القائمــة أكثــر مــن 150,000 متــر 
ــال  مربــع ويبلــغ رأس مــال الشــركة األساســي 100,000,00 ريـ
ريـــال   50,000,000 نظامــي   بإحتياطــي  مدعومــًا  ســعودي 
سعـــودي مدفـــوع بالكامــل، وبهــذا يكون رأس مالهــا اإلجمالي 
دوالر   40,000,000 أي  سعـــودي  ريــال   150,000,000 يبلــغ  

أمريكــي.

المنتجــات  كافــة  تجــارة  علــى  الشــركة  نشــاط  ويشــتمل 
اإللكـترونـيـــة والكهربائيــة واألجهــزة الطبيــة وأنظمــة المراقبــة 
والبطاريــات  واألشــرطة  الغيــار  وقطــع  والساعـــات  األمنيــة 
ــات العالميــة التــي تمثلهــا الشــركة  ــاج الشركـ وغيرهــا مــن إنـتـ
األساســية كــوكالء حصرييــن فــي كــافـــة أنحاء المملكــة العربية 

أمثــال:  الســعودية 

 إن   الشـــركة   األساسية   لإللكـترونــيـــات   المحدودة   هي   شــركـــة   ذات 
  مســئولية   محــدودة   يملكـــها   الســيد  /  محمـــد   أحمـــد   العـــرفج   الــــذي 
  بـــدأ   عملــه   التخصصــي   فــي   مجــال   تجــارة   اإللكترونيــات   بشــكل   عــام 

                                                                                     منــذ   عــام1961   م . 
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ساعات: 
ساعات ألبا:  شركة سيكو المحدودة – هونج كونج.— 
ساعات زووم:  شركة ليدنج جينيريشن – سويسرا.— 
ساعات دزاير:  ماركة أوان اليابانية.— 
ســاعات بيســك: طاولــة وجــدار وســاعات أطفــال أنيقــة — 

ماكينــة يابانيــة ماركــة أوان.
ســاعات أومكــس:  منــذ عــام 1946 م مونتريــس أوماكــس — 

إس أيــه – شــركة جنيــف السويســرية.
 ســاعات كاكتــوس ودنلــوب الرياضيــة: أفنتكــو أنتــل — 

المحــدودة – ســاعات رياضيــة - أســتراليا.
ساعات تايمز: مجموعة ساعات تايمز اإليطالية.— 

مكيفــات الهــواء طــراز(  الشــباك- ســبليت - جــداري كاســيت - مخفــي - دوالبـــي - ســقفي/— 
ــع مكيفــات فــي العالــم حيــث يبلــغ إنتاجهــا أكثــر  أرضــي - تشــيلر- مركــزي(، وهــو أكبــر ُميصنِّ
مــن ثلــث إنتــاج العالــم مــن المكيفــات، إضافــة الــى  األجهــزة  المنزليــة ) ثالجــات - مــراوح 

- غاليــة - طبــاخ أرز (.

شركة جري لصناعة المكيفات

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

شركة فوجي إلكتريك

لكافة األجهزة اإللكترونية واألجهزة الكهربائية المنزلية وتشتمل على:
)ثالجات  - فريزرات - غساالت  - مكانس(. — 
أجهزة   المطبخ  - ) أفران   الميكروويف  -  فريزرات  -  خالطات(.— 
أجهزة   ومعدات   التكييف   والتبريد )مكيفات   الشباك  -  مكيفات   السبليت(. — 
 — .)LED( شاشات العرض المسطحة الحديثة

منتجات فيشر

مــن   عبــق   التقاليــد   تقــف   ميريلــس   اليــوم   كشــركة   متميــزة   بتصنيعهــا   لألفــران   المنزليــة  — 
 البرتغاليــة ،   تأسســت   عــام1931   م   ، وبتفوقهــا   فــى   تصنيــع   أول   فــرن   كهربائــي   منزلــي  
 ومــن   خــالل   تشــكيلة   متكاملــة   مــن   األفــران   المنزليــة   واألفــران   اإلحترافيــة   فــإن   بوســع  

 الشــركة   أن   تقــدم   منتجــات   تتــالءم   مــع   أي   نمــط   مــن   أنمــاط   الحيــاة .                                                                                                                                     

شركة ميرلس لصناعة األفران

لكافة األجهزة اإللكترونية واألجهزة الكهربائية المنزلية وتشتمل على:
فريزرات - ثالجات - أفران - غساالت - برادات - منقي هواء.— 
المعلومــات: —  تخزيــن  ، وســائط   -LED/LCD -  شاشــات  مكيفــات ســبليت وشــباك 

أنواعهــا. دســكات -ســي دي -دي فــي دي بمختلــف 

منتجات بيسك
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البطاريات : 
لالســتخدام —  الجافــة   XL ديجيتــال  الكااليــن  بطاريــات   

.  AAA و     AA حجــم  اليومــي 
اليومــي —  لالســتخدام  الجافــة   GD الكااليــن  بطاريــات    

. AAA و 9 فولــت  AA  و   C و  D و   : بجميــع االحجــام 
اليومــي —  لالســتخدام  الجافــة  زنــك  الكاربــون  بطاريــات   

  . AA وAAA و 9 فولــت  C  و  D و   : بجميــع االحجــام 
 بطاريــات المايكــرو بمختلــف انواعهــا واحجامهــا والتــي — 

تســتخدم لســاعات اليــد وبعــض األجهــزة األخــرى : فئــة زر 
)SR( اوكســيد الفضــة  وفئــة )كويــن( CR  ليثيــوم منغنيــز 

. LR ــن زر ــة الكاالي وفئ
 البطاريات التي يعاد شحنها .— 

شركة هيتاشي ماكسل المحدودة:

تعد بايونير أسطورة في عالم األداء المتميز والجودة الفائقة في سماء إلكترونيات 
السيارة والبيت، فهي على أعلى مستوى احترافي وتقني توصلت اليه تكنولوجيا 

الصوتيات.
المواصفــات، شاشــات —  بأعلــى  الصــوت  اســتقبال  أجهــزة  الســيارة:  ترفيــه  أنظمــة 

المختلفــة.  بأنواعهــا  الســماعات  الصــوت،  مضخمــات   ، المختلفــة  بأنواعهــا  الســيارة 

شركة بايونير

بروجكتــور يعمــل حتــى   20,000 ســاعة عمــل فــي أقســى الظــروف وحتــى 24 ســاعة — 
 LED متواصلــة مــن غيــر اســتخدام لمبــة الرصــاص الضــارة بالبيئــة وهــي تعمــل بتقنيــة

بشــدة اضــاءة 2.500 لومينــز  وحتــى  4,000 لومينــز )صناعــة اليابــان(.

كاسيو بروجكتور اليابانيه

تعتبــر شــركة ايكــي اليابانيــة مــن أول الشــركات فــي العالم المتخصصه فــي البروجكتور — 
ــدده و البروجكتــور  ــور ذو الشــرائح المتع ــن البروجكت ــارة ع ــا عب ــث كان أول اصــدار له حي
فلــم 16ملــم  و 8 ملــم فــي عــام 1953 م ثــم فــي عــام 1986م وحتــى 1989م انتجــت 

 Over Head Projector الـــ

ــر عــام —  ثــم بــدأ عصــر الكمبيوتــر فدخلــت فــي انتــاج البروجكتــورات المتصلــه بالكمبيوت
1989م الــى يومــن هــذا ابتــداء مــن 3,300 الــى 15,000 لومنــز بـــ 3 تقنيــات

بتقنيه اللمبه التقليديه بعمر تقريبي 4,000 ساعه— 
أو بإضائه بتقنية الليزر بعمر 20,000 ساعه— 
أو بإضائه بتقنية HLD بعمر 20,000 ساعه— 

شركة إيكي الصناعية المحدودة

 وسائط تخزين البيانات والمواد المسموعة والمرئية :
 — ، DVD فــالش ميمــوري ‘ دســكات بلــو راي ، دســكات

دســكات CD .. الــخ 
 اشرطة كمبيوترمختلفة . — 
 هيدفونات مختلفة .  — 
  شواحن جوال مختلفة. — 
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كما تتميز الشركة األساسية 
لإللكترونيات المحدودة بوجود 

قسم خاص بالتكنولوجيا 
المتقدمة والمشاريع والتي 

تشتمل عـلى:

ــركات  ــتاج الشـ ــبة مــن إنـ ــيرات المراقـ أنظمــة كامـ
التـــالية:

شـركـــة اكسس)الســويد( - شــركة هنيويل )الواليات – 
المتحــدة( - شـــركة افجلــون )كنــدا( - شــركة فانجــارد 

)الواليــات المتحــدة(.

الشــركات  إنتــاج  مــن  بالدخــول  التحكــم  أنظمــة 
التاليــة: 

شــركة –   - المتحــدة(  )الواليــات  هنيويــل  شــركة   
)األوروبيــة(. هايســك 

الشــركات  إنتــاج  مــن  والحمايــة  األمــن  أنظمـــة 
التالـــية:

ــا( - شــركة هنيويــل )الواليــات –  شــركة جنــت )بريطاني
المتحــدة(

الشــركات –  إنتــاج  مــن  الســينمائي  العــرض  أنظمــة 
التاليــة:

المتحــدة( –  )الواليــات  فيوتيــك   ، دااليــت  شــركة 
نــداء  كأنظمــة  أخــرى  أنظمــة  إلــى  باإلضافــة   -
 ، المبانــي  إدارة  الداخلــي،  الـــنداء  الممرضــات، 
أنظمــة الصـــوت ، أنظمـــة التـــحكم ، أنظمــة الــدوام 
متكاملـــة. وأنظمــة   ، انتركــوم  فيديــو  والحضــور، 

تفـــتخر الشركـــــة بعـالقـاتـــهـــــا الطيبة مع مورديها وموزعيها عـــلى حد ســـواء كمـــا أنــهـــا تـعــتـــز بالثقة الغالية للمستهلك النهائي 
لكـافـة العـالمـات الـتجــاريــة العـالمـيـة 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.

إضافة إلى أن الشركة األساسية وكيل عام وموزع 
معتمد ألكبر الشركات العالمية األخرى مثل:
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