Update 03.2020

ن ــب ــــذةـ
تبنت مجموعة شركات العالمية منذ نشأتها في عام
 ۱۹۸٥م مبدأ توفير وتنفيذ أحدث الأنظمة والمنتجات
والخدمات ذات الجودة العالية في مجالات الأنظمة
الأمنية المتكاملة والمقاولات العامة ومواد البناء
والتصنيع والرعاية الصحية والتوريدات والحراسات الأمنية
 ،لتحتل المجموعة مكانتها فى سوق الشرق الأوسط
كمجموعة رائدة وموثوق بها في تقديم الحلول المتكاملة
من خلال مواردها البشرية التي تبلغ  2300من العاملين
الأكفاء المتواجدين في  29منطقة مدعومين بعدد من
الآلآت والمعدات والمركبات والأجهزة الحديثة بالإضافة
لتوفر رصيد جيد من المنتجات بالجودة والكميات
المناسبة من خلال مقراتها المنتشرة في أنحاء المملكة
والشرق الأوسط التي تساعدها في تقديم الخدمات
وتنفيذ الأعمال بمعايير الجودة والسلامة العالمية
والتكنولوجيا الحديثة لتكون المجموعة الاختيار الأول
والأمين للعملاء

كل ئي ـــم
ج
ل
مة ر س س الإدارة
مشوار الألف ميل يبدأ بخطوة ..في عام 1985م كانت بداياتنا بنشاط واحد في المجال التجاري
أما اليوم فلدينا مجموعة متنوعة من الأنشطة التجارية والصناعية والخدمية تؤدى أعمالها وتقدم
خدماتها على أسس علمية حديثة وتسعى لتطوير حاضرها من خلال تبنى رؤية واضحة تتوافق
مع رؤية مملكتنا الغالية  2030بالتطوير وتطبيق أحدث النظم في إدارة قطاعات المجموعة
وأنشطتها لنكون الاختيار الأول لدى الجهات والشركات والأفراد .لقد تمسكنا بالقيم والمبادئ التي
نشأت عليها أسرتنا الكبرى (مجموعة شركات العالمية) ومن أهمها أن الاستثمار في التنمية
البشرية هو الركيزة الأساسية لنجاح الأعمال واستمرارها وأن نظرتنا للنجاح تتعلق بقياس رضاء
عملاءنا وتلبية تطلعاتهم واحتياجاتهم ،وبهذه الرؤية تطورنا من شركة واحدة ونشاط واحد إلى
مجموعة متنوعة ومتكاملة من الشركات والمؤسسات والأنشطة وأصبحنا في طليعة الشركات
التي تقدم الحلول المتكاملة في المملكة.
ونحن بعون هللا سوف نواصل السعي لتطوير قدراتنا والبحث عن فرص جديدة لزيادة أنشطتنا
داخل المملكة وخارجها ،وأدعو هللا أن تواصل مجموعة شركات العالمية مسيرتها والمساهمة
في ازدهار وقوة ومتانة اقتصاد مملكتنا الغالية.

كلم ال ئي الي ـن يـ
ـ
ف
ة ر س ذي
نحن في مجموعة شركات العالمية نؤمن بأن استمرارنا ونجاحنا مرهون بتحقيق أعلى مستويات
الرضى لعملائنا وموظفينا ,لذا نحن ملتزمون بتحقيق مناخ آمن وصحي لزملائنا بالمجموعة مع
توفير التقنيات الحديثة التي تساعدهم في الحفاظ على الأداء المتقن الذي يرضى عملائنا ويدعم
خططنا في التوسع والتفوق لمواجهة التحديات المستقبلية  .يحق لنا أن نفخر بموظفينا وبعملائنا
"شركائنا" في النجاح لأنهم المحرك الرئيسي لتطوير مستوى خدماتنا وأعمالنا في العديد من
المجالات المتخصصة بما لدينا من الموارد البشرية من العاملين الأكفاء المتواجدين في أهم
مدن ومناطق المملكة وفروعنا بالشرق الأوسط مدعومين بأحدث الأجهزة والآلات والمعدات
والمركبات لتقديم خدماتنا ومنتجاتنا وأعمالنا بثقة وجودة عالمية لنكون الاختيار الأول والأمين
للعملاء شركاء النجاح .نحن نؤمن بأن لدينا مسئولية عظيمة تجاه وطننا الغالي  ,وما وصلنا إليه
اليوم هو بداية لانطلاقة أخرى كبيرة بحجم طموحاتنا وتطلعاتنا لتواكب احتياجات السوق الحالية
والمستقبلية لتكون مجموعة شركات العالمية إضافة حقيقية للتنمية الاقتصادية الطموحة التي
تسعى إليها حكومة خادم الحرمين الشريفين من خلال رؤية المملكة  .2030إن لدينا إصراراً
واضحاً لبناء مستقبل أفضل لمجموعتنا والتطوير المستمر وتلبية تطلعات عملائنا وشركائنا
وموظفينا وتقديم خدماتنا ومنتجاتنا وأعمالنا بجودة عالية  ,ونحن فى مجموعة شركات العالمية
نتطلع لأن نكون نموذج للشركات الوطنية التي تتعامل بأعلى المعايير العالمية على كافة
المستويات الإدارية والتنفيذية وبشفافية تتماشى مع رؤيتنا وأهدافنا الاستراتيجية.

رؤيت ـنا
أنًنكونًالاختيارًالأولًوالأمينًفيًتقديمًالحلولًالمتكاملةًبمعاييرًجودةًعالمية

رسالي ـنا
ننفذًأعمالناًونقدمًخدماتناًبمعاييرًجودةًعالميةًبتكلفةًعادلهًتناسبًعملاءناً"شركاءًالنجاحً"
فيًالوقتًالمتفقًعليةًبفريقًعملًيمتلكًالخبرةًوالنزاهةًوالكفاءةًباستخدامًالتكنولوجياًالحديثة

قيم ـنا
الالتزامًوالثقة
الجودةًوالسلامةً
الحرصً علىًرضاًالعملاءً
التطويرًالمستمرًفيًالموارد
المسئوليةً الاجتماعيةًتجاهًالمجتمعً
التمسكً بالقيمًوأخلاقياتًالسلوكًالمهني

ال ـــ جم
سناسات موعة
السلامة والصحة والبيئة

إن مفهومنا للتميز والتفوق مبني على
التطوير والإدارة وتقديم الخدمات وتنفيذ
الأعمال طبقا لمعايير تحقق بيئة عمل
تحافظ على سلامة وصحة العاملين
والبيئة المحيطة من خلال التزامنا
بالتشريعات المنظمة للسلامة والصحة
المهنية والبيئة ولذا فإن حصولنا على
شهادة المعيار الدولي الأول لنظام إدارة
المهنية
والسلامة
الصحة
 ISO45001:2018تأتى تطبيقا لتوفيرنا
لبيئة عمل آمنة وصحية تحت شعار "بيئة
أفضل لحياة أفضل

التحالفات

الجودة

الجودة محور أساسي لنمونا ونجاحنا لذا
فإن سياساتنا وأنظمتنا وإدارتنا تخضع
بصفه دورية للمراجعة والتحسين بما
يحقق أهدافنا وفقا لمعايير إدارة الجودة
الشاملة ،ولقد قمنا بتوثيق وتنفيذ نظام
إدارة الجودة الشاملة لذا حصلنا على
ISO9001:2015
الأيزو
شهادة
ومستمرين في تنفيذ الإجراءات التي
تحافظ على المستوى المتميز لخدماتنا
وأعمالنا التي يحصل عليها عملاءنا

لأننا أحد المجموعات التي تتميز بتقديم الحلول المتكاملة
ونؤمن بتبادل وتكامل الخبرات لذا قمنا بتوقيع اتفاقيات تحالف
مع بيوت خبرة محلية وإقليمية ودولية في مجالات أعمالنا
ومجالات الاستشارات الهندسية المتخصصة والتخطيط
الإستراتيجي والأبحاث والدراسات في مجال الطاقة والبيئة
والبنية التحتية

التدريب

لدينا قناعة راسخة بأهمية التدريب الذي
يشكل حجر الزاوية للمجموعة لتعزيز
قدرتها التنافسية واستمرارية البقاء ،لذا
قمنا بإنشاء "معهد الرؤية العالمية
للتدريب " لتقديم البرامج والدورات
التدريبية والورش فى مجالات التطوير
الإداري والمالي والتسويق و إدارة
المشروعات والتخطيط وإدارة الأزمات
والبرامج المهنية والفنية المرتبطة بأنشطة
المجموعة ليكون قطاع التدريب متاح
للعاملين والشركات والأفراد

أخلاقيات العمل

تحرص مجموعة شركات العالمية على التمسك بأخلاقيات
العمل وتكوين سمعة طيبة عند عملائها لذا تمتلك المجموعة
"لائحة أخلاقيات العمل والسلوك المهني" لتكون مرشدا لجميع
منسوبيها فى جميع تعاملاتهم داخل بيئة العمل ومع العملاء
الكرام

ـ
ل
ا
ق
ق
ن
اط وة
القوة البشرية

الحلولًالمتكاملةًً

توفر القوة البشرية من مدراء
ومهندسين وفنيين وحرفيين
عالية
وقدرات
بخبرات
تمنحهم القدرة على تنفيذ
الأعمال وتقديم الخدمات
بكفاءة وجودة عالية

خدماتنا
وتنوع
تكامل
ومنتجاتنا وأعمالنا تحت
سقف واحد يدعم قدراتنا في
تقديم الحلول المتكاملة
وتلبية طموحات العملاء

رأسًالمالًالجيد

الجودةًوالسلامة

توفر رأس المال الجيد الذي
يدعم توفير كافة الموارد
اللازمة لنجاح الأعمال

والالتزام
الجودة
إدارة
بالمعايير العالمية للجودة
تنفيذ
في
والسلامة
المشاريع

السمعة الجيدة

السمعة الجيدة في السوق
وثقة عملائنا وولائهم الكبير
تجاه المجموعة

الخدماتًاللوجيستية

امتلاك أسطول كبير من
السيارات المتنوعة والآليات
والمعدات الحديثة لتقديم
الخدمات اللوجستية من خلال
المركز الرئيسي بجدة والفروع
الإقليمية

الانتشار الجغرافي

الانتشار الجغرافي لمقراتنا
وفروعنا وأعمالنا في أهم
المملكة
ومدن
مناطق
والشرق الأوسط

مراكزًالصيانة

لتقديم الخدمات اللوجستية
من خلال المركز الرئيسي
بجدة والفروع الإقليمية

ي ـ ال ـــ جم
تار خ موعة
قطاع التوريدات الغذائية والكيماوية

2019
2018

قطاع التدريب الفعال
قطاع الرعاية الصحية وتوريدات الأدوية والأجهزة الطبية

قطاع الحراسات الأمنية ونقل الأموال

2017
2014
2014

قطاع الأسمنت الأبيض
قطاع مواد البناء والكسارات والخرسانة الجاهزة
قطاع تصنيع واجهات المباني الزجاجية والألمونيوم
قطاع المقاولات العامة والبنية التحتيه
قطاع الانظمة الامنية
قطاع الاتصالات والشبكات
قطاع التجارة العامة

2014

2011
2006
1999
1996
1985

ع ال ـــ جم
قطاعات ا مال موعة
قطاع
المقاولات العامة

قطاع
الأنظمة الأمنية
قسمًأنظمةًالأمنًوالمراقبة
قسمًأنظمةًالسلامة
قسمًأنظمةًالإتصالات
قسمًأنظمةًالتحكم
قسمًأنظمةًكفاءةًالطاقة

□ قسمًالإنشاءات
□ قسمًالكهروميكانيك
□ قسمًالإستشاراتًالهندسية
□ قسمًتجهيزًالمستشفيات
□ قسمًمشاريعًالصيانةً
والتشغيل

□
□
□
□
□

قطاع
التصنيع

قطاع
الرعاية الصحية

□ مصنعًواجهاتًالمباني
□ كساراتًمنتجاتًالثروةً
المعدنية

□ مجمعًالعالميةًالطبي
□ قسمًتوريداتًالأدوية
□ قسمًالأجهزةًوالمستلزماتً
الطبية

قطاع
مواد البناء
□ قسمًالأسمنتًالأبيض
□ قسمًالأدواتًالصحية
□ قسمًأنظمةًالإنارة
□ قسمًالأبواب
□ قسمًإكسسواراتً
الألومنيوم

قطاع
الخدمات والتوريدات
□
□
□
□
□
□

قطاعًالحراساتًالأمنية
معهدًالتدريبًالمهني
قسمًالتوريداتًالصناعية
قسمًالتوريداتًالكيماوية
قسمًالتوريداتًالغذائية
مراكزًخدمةًالسيارات

ال الي ـي يـ
ظ
هيكل مي

الإدارة

القوة
ل
ت
ش
ا ـــ يرة

إداريين

2300
مـــوظــــف

مهندسين

35
250
75

فنيين

260

حرفيين

110

عمال مهرة

200

قطاع الرعاية الصحية
قطاع الحراسات الأمنية

70
1300

الشهادات

شهـــــــادات المجموعة
في مجالاتها المختلفـة

ـ
ي
ت
ل
ا
س
ف
المرك ـر الر ي ؤ رؤع
مقر المجموعة الرئيسي
 ٧٢٨٤العالميةًبزنسًباركًً،طريقًالأميرًسلطانًً،حي
النهضةًً،جدةًً، ٢٣٦١٥المملكةًالعربيةًالسعودية
ت  I 00966122339233 :فً00966122339234 :
الرقمًالموحدً920011333 :
البريدًالألكترونيًinfo@ifmi.com.sa :
الموقعًالإلكترونيًwww.alalameyagroup.com :

الفروع الإقليمية
دبيً Iالقاهرةً Iجدةً  Iالرياضً Iالدمامً Iالمدينةًالمنورةً Iينبعً Iجازانً Iخميسًمشيط

