نرتقـ ـ ـ ــي بمفه ـ ـ ـ ــوم الخدمـ ـ ــة

تأ سســت

رؤيتنا :

رائــدة الريــاض عــام  1429هـ

أن نكــــون اإلختيــــار األول فــــي مجــــال تقديــــم خدمــــات

وهــي شــركة ذات مســئولية محــدودة

حققت

التشــــغيل والصيانــــة والنظافــــة والضيافــــة.

للعمــل فــي مجــاالت التشــغيل والصيانــة

الشــــــركة بعـــــــد فتــــــرة

رسالتنا :

والخدمــــــات ومكافحـــــــة الحشــرات

قصيــــرة من إنشــــائها نجاحــــ ًا متميزاً

تقديــــم خدمات راقية وفــــق أحدث معايير الجــــودة في مجال

والحاويــات والمقــاوالت.

فــــي مجــــال التشــــغيل والصيانــــة ومجال

التشــــغيل والصيانة والنظافــــة والضيافة والتطوير المســــتمر

الحاويــــات والخدمــــات والمقــــاوالت حيــــث

لألعمال للرقي بمســــتوى الخدمة وإســــتقطاب الكفــــاءات والخبرات

يتوفــــر لدينا جميــــع األجهــــزة والمعدات
الحديثــــة التــــي تخــــدم العمــــل
بطريقة متميزة .

المتميــــزة في هذا المجــــال للوصول ألهداف الشــــركة.

أصــبحت
الشــــركة من ضمن الشركات

المتميــــزة فــــي مجالها فــــي المملكة حيث
يوجــــد لدينا فريــــق عمل على درجــــه عالية من
الكفــــاءة ويرجع ذلــــك إلى توفيــــر البيئــــة اإلدارية
المناســــبة للعمــــل بــــروح الفريــــق الواحــــد لرفع
إنتاجيــــة العمــــل والوصول إلى مســــتويات
متميــــزة في هــــذه المجاالت.

نرتق ـ ـ ـ ــي بمفهـ ـ ـ ـ ــوم الخدم ـ ـ ــة

أهدافنا :
h hتحقيق التميز في مجال التشغيل والصيانة.
h hالتوسع واإلنتشار في كافة ربوع المملكة.
h hإرضــــاء وتلبية متطلبــــات العمــــاء بتقديم أفضــــل الخدمــــات بمقاييس
الجــــودة العالمية.

الـ ــصي ــانـ ــة
والتشغيل

ال ـ ــضيافــة

& Operation
Maintenance

تقوم

الشــــركة بأعمــــال الصيانة

Hospitality

يعتبر

مــــن اهــــم االقســــام التي

والتشــــغيل فــــي المجــــاالت المختلفــــة

نوليها اهتمام ًا خاصــــاً الرتباطها بالصحة

ولجميــــع األنظمة الموجودة بالمنشــــاءات

وكــــرم الضيافة المــــوروث مــــن الثقافة

العامة ويوجد مهندســــين ذو خبرة عالية

والتــــراث العربي االصيل وعنــــوان جميع

فــــي المجــــاالت المختلفــــة ومعهم فريق

الشــــركات يظهر مــــن الضيافة لــــذا فإن

من الفنيين مدرب علــــى أعمال الصيانة

قســــم الضيافة يقوم باإلختيــــار االمثل

قــــادر علــــى القيــــام بأعمــــال الصيانــــة

للعامل قبل اســــتقدامه من حيث الشكل

المجدولــــة والوقائية.

والمظهــــر والتعليــــم والناحيــــة الصحية
ونواحــــي أخــــرى عديــــدة .ويــــدرب على
حســــن التعامل مــــن ( إظهار البشاشــــة
والوقــــار وفــــن اللياقــــة ) فــــي التعامــــل
االمثل مــــع الــــزوار والموظفين .

الـ ـ ــنظاف ــة

Commercial
Cleaning
لـــدى

الشــــركة قســــم متخصص

تحت اشــــراف هندســــي وطاقم فني يتبع
أفضــــل المعايير العلميــــة لتقديم خدمات
النظافة من أجهزة ومعــــدات وأدوات ومواد
نظافــــة كما يقدم القســــم خدمــــة نظافة
الواجهــــات حســــب نظــــام الدفــــاع المدني
وكل مــــا يلزم إلحتياطات الســــامة لعمالة
نظافــــة الواجهــــات مــــن أحزمة الســــامة
والخــــوذات واالدوات والمــــواد الالزمة الداء
العمــــل بحســــب اصــــول الصنعــــة ،ولدى
الشــــركة الرافعات بأنواعهــــا الداء نظافة
ا لمبا نى .

مكافح ـ ــة
الحشرات

الزراعة والري
& Agriculture
Irrigation
يقدم قســــم الزراعة والري خطط
متكاملــــة في جميــــع األعمــــال الزراعية
لتنفيــــذ وصيانــــة المســــطحات الخضراء
وتنســــيق الحدائق
ويســـعى القســــم لتطوير قطاع
الزراعة ومواكبة التطــــورات واالبتكارات
العلميــــة الحديثة للرقــــي وتلبية تطلعات
العمالء .

Pest Control
تعتبر

خدمات مكافحة الحشــــرات

واالصحــــاح البيئي جزء مهــــم في اعمال
النظافة والتشــــغيل ومن خــــال التدريب
التقنــــي الفعــــال الــــذى يتــــم تحديثــــه
باســــتمرار لمواكبــــة احــــدث المعاييــــر
الدوليــــة اصبحنــــا اليوم الخيــــار األفضل
فى مجــــال المكافحة الفعالة للحشــــرات
وان فريقنــــا مــــن ذوي الكفــــاءات الفنية
واالداريــــة العاليــــة يتمتــــع باإلمكانــــات
الالزمــــة والمتكاملــــة لاللتــــزام بعقــــود
مكافحــــة الحشــــرات واآلفــــات بأنواعهــــا
ا لمختلفة .

المقاوالت
واإلنشاءات

الحاويات

& Contracting
Construction

Containers
يعمل

القســـم بأحدث اســـطول من

الســـيارات والشـــاحنات على توفيـــر حاويات
لجمـــع ونقل وترحيـــل النفايـــات والمخلفات
واالنقـــاض بســـيارات جمـــع النفايـــات
الضاغطـــة المتحركـــة والثابتـــة بمقـــاس
( )6يـــارده و باإلضافـــة إلـــى مقـــاس آخـــر
مـــن الحاويـــات ( )20يـــارده لنقـــل النفايات
الثقيلة.وشـــاحنات لنقل حاويـــات المخلفات
ذات مقاســـات تتســـع لـ ( )30يـــارده مكعبه
مـــن األحمـــال الصلبـــة الثقيلة.

لـــدى الشــــركة فريــــق هندســــي

متخصــــص بدرجة كفــــاءة عاليــــة جهز
بأحدث البرامج التقنيــــة المتخصصة في
ادارة وتنفيــــذ المشــــاريع وتلتــــزم بدقة
التفاصيــــل المحــــددة علــــى المخططات
المطلوبــــة وجودة العمــــل وتتقيد بكافة
المعاييــــر العالميــــة لتنفيــــذ العمل لكي
تكــــون مطابقــــة للمواصفــــات العالمية
و الســــرعة فــــي أداء العمــــل ومــــن آخر
انجازاتنــــا مشــــروع أبــــراج مجموعــــة
المســــعود في مكــــة المكرمــــة والمدينة
ا لمنو ر ة .

مشاريع

القطاع
الحكومي

مشاريع

•تشـــغيل وصيانة ونظافة رئاســـة محاكم محافظتي
وادي الدواسر والسليل.
•تشـــغيل وصيانة ونظافة المجموعة الرابعة مساجد
منطقة جيزان.
•تشـــغيل وصيانـــة ونظافـــة المجموعة السادســـة
مســـاجد منطقـــة جيزان.
•تشـــغيل وصيانة ونظافة المجموعة الثالثة مســـاجد
منطقة جيزان.
•تشـــغيل وصيانة ونظافـــة مبنى مكتـــب وزير الحج
بمحافظة جده.
•تشـــغيل وصيانة ونظافة فـــرع وزارة الحج بمنطقة
مكة المكرمة.
•تشـــغيل وصيانة ونظافة مقر مبنـــى وزارة اإلعالم
بمنطقة الباحة.
•تشـــغيل وصيانة ونظافة المحاكـــم وكتابات العدل
بمنطقة نجران.
•تشـــغيل وصيانة ونظافة مبانـــي مكافحة المخدرات
بمنطقـــة تبوك وفروعها.
•تشـــغيل وصيانة ونظافة المحاكم االدارية لمنطقة
الجوف وبريدة وحائل.

•تشغيل وصيانة ونظافة الشركة الوطنية للتنمية الزراعية «نادك» وفروعها بمدن المملكة
العربية السعودية.
•تشغيل ونظافة مطاعم (كنتاكي) بالمنطقة الشرقية.
•تشغيل ونظافة مطاعم (هارديز) بالمنطقة الشرقية.
•تشغيل وصيانة ونظافة تضامن مع شركة المجال في قطاع البنوك بالمنطقة الشرقية
والغربية والوسطى.
•تشغيل ونظافة مطاعم (كودو) في جميع مناطق المملكة.
•تشغيل ونظافة كوفي شوب (كورسيني) بالعليا الرياض.
•تشغيل وصيانة ونظافة برج العمران والبرج الذهبي في مكة المكرمة.
•تشغيل وصيانة ونظافة برج العزيزية لشركة المسعود التضامنية.
•تشغيل ونظافة وصيانة لمباني شركة التموين العربي.
•تشغيل وصيانة ونظافة فروع مؤسسة الخدمات التموينية المتخصصة (دومينوز بيتزا).
•تشغيل وصيانة ونظافة مستوصف راف الطبي.
•تشغيل وصيانة ونظافة شركة ومصنع صناعات الخليج التقنية لأللياف الزجاجية (فيبرتك)
بالجبيل.
•تشغيل وصيانة ونظافة الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري وفروعها بالمملكة.
•مشروع نظافة الشركة السعودية لنقل الكيماويات المحدودة.
•مشروع توريد وافراغ حاويات النفايات بالشركة الوطنية للتنمية الزراعية.
•تشغيل وصيانة ونظافة مستشفى دار الشفاء بالرياض.
•تشغيل وصيانة ونظافة القصر مول التابعة لشركة دار االركان بالرياض.
•تقديم خدمات توريد وافراغ الحاويات بمنطقة الرياض.
•تقديم خدمات مكافحة الحشرات للشركة الوطنية للتنمية الزراعية «نادك».
•تقديم خدمات تنسيق الحدائق وزهور الزينة للشركة الوطنية للتنمية الزراعية «نادك».

القطاع
الخاص

التدري ـ ــب
والجودة

& Training
Quality

إن منظور العميل وتوقعاته بمقارنة
االداء الفعلــــي والخدمــــة المرجــــوة هــــو
المقياس الفعــــال مما حتم علينا إنشــــاء
قســــم الدارة الجــــودة لالهتمــــام وارضاء
العمــــاء والشــــركاء بالجــــودة والكمــــال
وخالصــــة خبرتنــــا التــــى تمتد لعشــــرات
الســــنين كانــــت ( البقاء لألفضــــل) عليه
لبقــــاء واســــتمرارية شــــركتنا والنهوض
بالخدمــــات بالمملكة العربية الســــعودية،
ونوفــــر خدماتنــــا لعشــــرات العمــــاء في
مجموعــــات متنوعــــة بما فــــي ذلك :
•مكاتب الشركات • .البنوك.
• المستشفيات.
•المصانع.
•المجمعات السكنية.
•المراكز التجارية.
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