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ـذة   ــــ ب
ــ ن

معافينشأتهامنذالعالميةشركاتمجموعةتبنت

اتوالمنتجالأنظمةأحدثوتنفيذتوفيرمبدأم۱۹۸٥

الأنظمةمجالاتفيالعاليةالجودةذاتوالخدمات

البناءوموادالعامةوالمقاولاتالمتكاملةالأمنية

الأمنيةوالحراساتوالتوريداتالصحيةوالرعايةوالتصنيع

الأوسطالشرقسوقفىمكانتهاالمجموعةلتحتل،

كاملةالمتالحلولتقديمفيبهاوموثوقرائدةكمجموعة

العاملينمن2300تبلغالتيالبشريةمواردهاخلالمن

منبعددمدعومينمنطقة29فيالمتواجدينالأكفاء

افةبالإضالحديثةوالأجهزةوالمركباتوالمعداتالآلآت

والكمياتبالجودةالمنتجاتمنجيدرصيدلتوفر

ملكةالمأنحاءفيالمنتشرةمقراتهاخلالمنالمناسبة

الخدماتتقديمفيتساعدهاالتيالأوسطوالشرق

العالميةوالسلامةالجودةبمعاييرالأعمالوتنفيذ

لأولاالاختيارالمجموعةلتكونالحديثةوالتكنولوجيا

للعملاءوالأمين



التجاريالمجالفيواحدبنشاطبداياتناكانتم1985عامفي..بخطوةيبدأميلالألفمشوار

وتقدملهاأعماتؤدىوالخدميةوالصناعيةالتجاريةالأنشطةمنمتنوعةمجموعةفلدينااليومأما

تتوافقواضحةرؤيةتبنىخلالمنحاضرهالتطويروتسعىحديثةعلميةأسسعلىخدماتها

المجموعةقطاعاتإدارةفيالنظمأحدثوتطبيقبالتطوير2030الغاليةمملكتنارؤيةمع

التيوالمبادئبالقيمتمسكنالقد.والأفرادوالشركاتالجهاتلدىالأولالاختيارلنكونوأنشطتها

نميةالتفيالاستثمارأنأهمهاومن(العالميةشركاتمجموعة)الكبرىأسرتناعليهانشأت

رضاءقياسبتتعلقللنجاحنظرتناوأنواستمرارهاالأعماللنجاحالأساسيةالركيزةهوالبشرية

إلىواحدونشاطواحدةشركةمنتطورناالرؤيةوبهذهواحتياجاتهم،تطلعاتهموتلبيةعملاءنا

شركاتالطليعةفيوأصبحناوالأنشطةوالمؤسساتالشركاتمنومتكاملةمتنوعةمجموعة

.المملكةفيالمتكاملةالحلولتقدمالتي

أنشطتناةلزيادجديدةفرصعنوالبحثقدراتنالتطويرالسعينواصلسوفهللابعونونحن

ةوالمساهممسيرتهاالعالميةشركاتمجموعةتواصلأنهللاوأدعو،وخارجهاالمملكةداخل

.الغاليةمملكتنااقتصادومتانةوقوةازدهارفي

دارة   لس الإ  س مجـــ ي  كلمة  رئ 



توياتمسأعلىبتحقيقمرهونونجاحنااستمرارنابأننؤمنالعالميةشركاتمجموعةفينحن

معجموعةبالملزملائناوصحيآمنمناخبتحقيقملتزموننحنلذا,وموظفينالعملائناالرضى

ويدعمعملائناىيرضالذيالمتقنالأداءعلىالحفاظفيتساعدهمالتيالحديثةالتقنياتتوفير

وبعملائناوظفينابمنفخرأنلنايحق.المستقبليةالتحدياتلمواجهةوالتفوقالتوسعفيخططنا

منعديدالفيوأعمالناخدماتنامستوىلتطويرالرئيسيالمحركلأنهمالنجاحفي"شركائنا"

أهمفيالمتواجدينالأكفاءالعاملينمنالبشريةالمواردمنلدينابماالمتخصصةالمجالات

والمعداتوالآلاتالأجهزةبأحدثمدعومينالأوسطبالشرقوفروعناالمملكةومناطقمدن

والأمينأولالالاختيارلنكونعالميةوجودةبثقةوأعمالناومنتجاتناخدماتنالتقديموالمركبات

إليهصلناووما,الغاليوطنناتجاهعظيمةمسئوليةلدينابأننؤمننحن.النجاحشركاءللعملاء

الحاليةلسوقااحتياجاتلتواكبوتطلعاتناطموحاتنابحجمكبيرةأخرىلانطلاقةبدايةهواليوم

التيالطموحةديةالاقتصاللتنميةحقيقيةإضافةالعالميةشركاتمجموعةلتكونوالمستقبلية

إصرارا ًلديناإن.2030المملكةرؤيةخلالمنالشريفينالحرمينخادمحكومةإليهاتسعى

وشركائنالائناعمتطلعاتوتلبيةالمستمروالتطويرلمجموعتناأفضلمستقبللبناءواضحا ً

العالميةشركاتمجموعةفىونحن,عاليةبجودةوأعمالناومنتجاتناخدماتناوتقديموموظفينا

كافةلىعالعالميةالمعاييربأعلىتتعاملالتيالوطنيةللشركاتنموذجنكونلأننتطلع

.يجيةالاستراتوأهدافنارؤيتنامعتتماشىوبشفافيةوالتنفيذيةالإداريةالمستويات

ـن 
س الي  ي  ـذي  كلمة  الرئ  ـفي 



عالميةأنًنكونًالاختيارًالأولًوالأمينًفيًتقديمًالحلولًالمتكاملةًبمعاييرًجودةً

"شركاءًالنجاحً"ننفذًأعمالناًونقدمًخدماتناًبمعاييرًجودةًعالميةًبتكلفةًعادلهًتناسبًعملاءناً

الحديثةاًفيًالوقتًالمتفقًعليةًبفريقًعملًيمتلكًالخبرةًوالنزاهةًوالكفاءةًباستخدامًالتكنولوجي

والثقةالالتزامً

والسلامةًالجودةً

العملاءًالحرصً علىًرضًا

المواردالمستمرًفيًالتطويرً

الاجتماعيةًتجاهًالمجتمعًالمسئوليةً

بالقيمًوأخلاقياتًالسلوكًالمهنيالتمسكً

ـنا ت  ي  رؤ 

ـنا رسالي 

مـنا ي 
ق 



اسات   موعة  سن  جـــ
الم

والبيئةوالصحةالسلامة
لىعمبنيوالتفوقللتميزمفهومناإن

فيذوتنالخدماتوتقديموالإدارةالتطوير

لعمبيئةتحققلمعاييرطبقاالأعمال

العاملينوصحةسلامةعلىتحافظ

التزامناخلالمنالمحيطةوالبيئة

حةوالصللسلامةالمنظمةبالتشريعات

لىعحصولنافإنولذاوالبيئةالمهنية

إدارةلنظامالأولالدوليالمعيارشهادة

المهنيةوالسلامةالصحة

2018:ISO45001رنالتوفيتطبيقاتأتى

بيئة"شعارتحتوصحيةآمنةعمللبيئة

أفضللحياةأفضل

الجودة
الذونجاحنالنموناأساسيمحورالجودة

ضعتخوإدارتناوأنظمتناسياساتنافإن

مابوالتحسينللمراجعةدوريةبصفه

ةالجودإدارةلمعاييروفقاأهدافنايحقق

نظاميذوتنفبتوثيققمناولقدالشاملة،

علىحصلنالذاالشاملةالجودةإدارة

ISO9001:2015الأيزوشهادة

يالتالإجراءاتتنفيذفيومستمرين

اتنالخدمالمتميزالمستوىعلىتحافظ

عملاءناعليهايحصلالتيوأعمالنا

التدريب
لذياالتدريببأهميةراسخةقناعةلدينا

لتعزيزللمجموعةالزاويةحجريشكل

لذاقاء،البواستمراريةالتنافسيةقدرتها

العالميةالرؤيةمعهد"بإنشاءقمنا

والدوراتالبرامجلتقديم"للتدريب

ويرالتطمجالاتفىوالورشالتدريبية

إدارةووالتسويقوالماليالإداري

الأزماتوإدارةوالتخطيطالمشروعات

بأنشطةالمرتبطةوالفنيةالمهنيةوالبرامج

متاحالتدريبقطاعليكونالمجموعة

والأفرادوالشركاتللعاملين

التحالفات
املةالمتكالحلولبتقديمتتميزالتيالمجموعاتأحدلأننا

تحالفياتاتفاقبتوقيعقمنالذاالخبراتوتكاملبتبادلونؤمن

ناأعمالمجالاتفيودوليةوإقليميةمحليةخبرةبيوتمع

والتخطيطالمتخصصةالهندسيةالاستشاراتومجالات

ئةوالبيالطاقةمجالفيوالدراساتوالأبحاثالإستراتيجي

التحتيةوالبنية

العملأخلاقيات
تبأخلاقياالتمسكعلىالعالميةشركاتمجموعةتحرص

جموعةالمتمتلكلذاعملائهاعندطيبةسمعةوتكوينالعمل

جميعلمرشدالتكون"المهنيوالسلوكالعملأخلاقياتلائحة"

عملاءالومعالعملبيئةداخلتعاملاتهمجميعفىمنسوبيها

الكرام



البشريةالقوة
دراءممنالبشريةالقوةتوفر

يينوحرفوفنيينومهندسين

عاليةوقدراتبخبرات

ذتنفيعلىالقدرةتمنحهم

الخدماتوتقديمالأعمال

عاليةوجودةبكفاءة

الحلولًالمتكاملةًً
خدماتناوتنوعتكامل

تحتوأعمالناومنتجاتنا

يفقدراتنايدعمواحدسقف

المتكاملةالحلولتقديم

العملاءطموحاتوتلبية

الجيدةالسمعة
السوقفيالجيدةالسمعة

يرالكبوولائهمعملائناوثقة

المجموعةتجاه

الجغرافيالانتشار
نالمقراتالجغرافيالانتشار

أهمفيوأعمالناوفروعنا

المملكةومدنمناطق

الأوسطوالشرق

رأسًالمالًالجيد
الذيالجيدالمالرأستوفر

المواردكافةتوفيريدعم

الأعماللنجاحاللازمة

الجودةًوالسلامة
والالتزامالجودةإدارة

ةللجودالعالميةبالمعايير

تنفيذفيوالسلامة

المشاريع

الخدماتًاللوجيستية
منكبيرأسطولامتلاك

والآلياتالمتنوعةالسيارات

لتقديمالحديثةوالمعدات

لخلامناللوجستيةالخدمات

روعوالفبجدةالرئيسيالمركز

الإقليمية

مراكزًالصيانة
يةاللوجستالخدماتلتقديم

الرئيسيالمركزخلالمن

الإقليميةوالفروعبجدة

وة  
اط الق  ـنق 



موعة   جـــ
الم
ـخ  اري  ت 

قطاع التجارة العامة

1985
قطاع الاتصالات والشبكات

قطاع الانظمة الامنية

قطاع المقاولات العامة والبنية التحتيه

قطاع تصنيع واجهات المباني الزجاجية والألمونيوم
2011

والخرسانة الجاهزةالكسارات قطاع مواد البناء و
2014

قطاع التوريدات الغذائية والكيماوية
2019

الأبيضقطاع الأسمنت 
2014

قطاع الحراسات الأمنية ونقل  الأموال
2014

يةالصحية وتوريدات الأدوية والأجهزة الطبقطاع الرعاية 
2017

1996

1999

2006

قطاع التدريب الفعال
2018



قطاع

المقاولات العامة

قسمًالإنشاءات□ 

قسمًالكهروميكانيك□ 

يةقسمًالإستشاراتًالهندس□ 

تالمستشفياقسمًتجهيزً□ 

قسمًمشاريعًالصيانةً□ 

والتشغيل

قطاع

الأمنيةالأنظمة

ةالأمنًوالمراقبقسمًأنظمةً□ 

السلامةأنظمةًقسمً□ 

قسمًأنظمةًالإتصالات□ 

قسمًأنظمةًالتحكم□ 

قسمًأنظمةًكفاءةًالطاقة□ 

قطاع

مواد البناء

قسمًالأسمنتًالأبيض□ 

الأدواتًالصحيةقسمً□ 

قسمًأنظمةًالإنارة□ 

قسمًالأبواب□ 

إكسسواراتًقسمً□ 

الألومنيوم

قطاع

التصنيع

المبانيمصنعًواجهاتً□ 

كساراتًمنتجاتًالثروةً□ 

المعدنية

قطاع

الرعاية الصحية

العالميةًالطبيمجمعً□ 

قسمًتوريداتًالأدوية□ 

تًقسمًالأجهزةًوالمستلزما□ 

الطبية

قطاع

الخدمات والتوريدات

قطاعًالحراساتًالأمنية□ 

معهدًالتدريبًالمهني□ 

ةقسمًالتوريداتًالصناعي□ 

ةالكيماويقسمًالتوريداتً□ 

الغذائيةقسمًالتوريداتً□ 

مراكزًخدمةًالسيارات□ 

موعة   جـــ
الم
ق طاعات  ا عمال 



مي    
ـيـظي

الي 
كل  الهي 



الإدارة

إداريين

مهندسين

فنيين

حرفيين

عمال مهرة

2300

مـــوظــــف

35

250

75

260

110

200

70

وة   الق 

ة   ري  ش  التـــ

قطاع الرعاية الصحية

1300قطاع الحراسات الأمنية



المجموعةشهـــــــاداتالشهادات
فـةالمختلمجالاتهافي

















سي  ؤالـفرؤع
ت  المركـر الري 

مقر المجموعة الرئيسي

العالميةًبزنسًباركً،ًطريقًالأميرًسلطانً،ًحي٧٢٨٤

السعودية،ًالمملكةًالعربية٢٣٦١٥ًالنهضةً،ًجدةً

00966122339234: ف00966122339233Iً:ت

920011333: الموحدًالرقمً

info@ifmi.com.sa: البريدًالألكترونيً

www.alalameyagroup.com: الموقعًالإلكترونيً

الفروع الإقليمية

خميسًمشيطIجازانIًينبعIًالمدينةًالمنورةIًالدمامIًالرياضً IجدةIًالقاهرةIًدبيً


