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الصحيــح  المســار  فــي  تضعــك  وخدمــات  استشــارات 
المعاصــرة األعمــال  لتحديــات 



33

المحتويــــــــات

مــــــن نحــــــــــن

فلسفة الشركة

مـن عمــالئنـــــــا

الهيكـل اإلداري

خدمــــاتنـــــــــــــا

تواصــــل معنـــا
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الــخبـــــــــــرة الممتـــــــــدةالـمهنـــــــية االحتــــــرافــية

الجــــــودة المـــــــالئمــــــةالــــوضــوح والشفـــــــافية

CONSTRUCTION MANAGEMENT

إدارة اإلنشـــــــاءات
FACI LITI ES MANAGEMENT

إدارة العقــــــــــاراتإدارة المــرافــــــــــق
REAL ESTATE MANAGEMENTCONSULTING MANAGEMENT

إدارة اإلستشـــارات

شــــــركـة كنبـــــل العــــربية
ARABIAN CAN PEL COMPANY
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من نحن
ــق ــى تحقي ــة إل ــدة طامح ــة ج ــركة بمدين ــال الش ــت أعم ــام 1419هـــ 1999م انطلق ــي الع  ف

 رؤيــة محــددة للعمــل فــي مجــال الخدمــات العمرانيــة )اإلنشــاءات والعقــارات( وبخطــى

 حثيثــة وخــالل عقديــن مــن الزمــن تحولــت المؤسســة الفرديــة إلــى شــركة، ورســمت خطتهــا

 االســتراتيجية واســتطاعت خــالل فتــرة قصيــرة تحقيــق انتقــال نوعــي مــن العمــل فــي المجــال

 العقــاري إلــى تقديــم خدمــات عمرانيــة تخصصيــة وفــق أفضــل الممارســات والمهنيــة العالمية

 واســتقطبت وبنــت فريقهــا العامــل بــكل كفــاءة واقتــدار وأصبحــت محــط ثقــة عمــالء مميزيــن

ــى ــير بخط ــة( نس ــل العربي ــركة كنب ــي )ش ــن اآلن ف ــا، نح ــال وتميزه ــة األعم ــدرون احترافي  يق

 ثابتــة وواضحــة مسترشــدين بخطتنــا االســتراتيجية نحــو تحقيــق االهــداف التــي نســعى إليهــا

:وفــق القيــم والمعاييــر التــي وضعناهــا صــوب أعيننــا وهــي
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رؤيتنــــا

ـــل  ـــار األمث ـــون الخي أن نك
المـــــــــــال  لمنظمـــــات 
ــات  ــال والجهـــ واألعمــــــ
والمـــانحـــــة  الخـــــــيرية 
ــارية  ــائالت التجـــــ والعــــ
البـــــــاحثة عـــن تطويـــر 
حقيقـــي ألعمــالــــــــــها 
بأفضـــل  الممـــارســــــات
ــرة دوليـــة  العالميـــة بخبـ

وروح محليـــة.

رسالتنــــا

خدمــــــــات  تقـــــديـــــم 
تضــــــع  استــشـــــــارية 
شـــركاؤنا فـــي مســـارات 
ــة  ــل الصحيحــــــ العمـــــــ
الصحيحــــــة  بالطريقـــة 
ـــج  ـــل النتائ ـــق أفض لتحقي
ــاز  ــل تمتـ ــة عمـ فـــي بيئـ

واالبتـــكار. باإلبـــداع 

قيمنــــا

المهنـــية االحترافية.	 

الخبــــرة الممتــــــدة.	 

الوضوح والشفافية.	 

الجـــودة المـالئمـــة.	 
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ــم  ــن أهـ ــري مـ ــر البشـ ــل العربيـــة( أن العنصـ ــركة كنبـ ــن فـــي )شـ نؤمـ

ـــع  ـــى واق ـــا إل ـــتراتيجية نحوله ـــذه االس ـــل وه ـــي العم ـــاح ف ـــر النج عناص

ملمـــوس مـــن خـــالل اســـتثمار الخبـــرات والمهـــارات الفرديـــة للعامليـــن 

ـــر  ـــق معايي ـــع تطبي ـــتمرار م ـــا باس ـــراءات وتطويره ـــة االج ـــق وكتاب وتوثي

الجـــودة )iso:9001( وتطبيـــق معاييـــر الســـالمة والصحـــة المهنيـــة 

.  )iso:45001(

ـــل  ـــل العم ـــية لتكام ـــة أساس ـــكل لبن ـــق يش ـــن الفري ـــل ضم ـــرد عام كل ف

ـــركاء. ـــس وللش ـــق ولي ـــاح للفري ـــة نج ـــدى المجموع ـــاح ل ـــازه فالنج وإنج

فلسفة الشركـــة

الرئيــــس

السكرتيرالمجلس االستشاري

إدارة اإلنشاءاتإدارة العقارات إدارة المرافقإدارة اإلستشارات

 تطوير العمل
الصـــــيانةالعــــــائلــــي

والتشغيل
 تطوير العمل
الــــوقفـــــي

المشتريات
والتعهدات

تأهيل المطورين
العقــــاريين

اإلدارية والمالية

اإلدارة المالية إدارة المشاريع

دراسات
الجدوى العقارية

إدارة
األمالك العقارية

التطوير
واالستثمار العقاري

االستشارات
والتدريب العقاري

التسويق العقاري

الموارد البشرية  إدارة التعاقدات
والتوريدات

 إدارة المخازن
والمشتريات

المشرفون والعمال

العالقات الخارجية

الهيكــل اإلداري
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إدارة اإلستشارات اإلدارية والعقارية.. 1
إدارة اإلنشاءات والمشاريع.. 	
 إدارة العقــــــارات.. 	
إدارة المـــــــرافق.. 4

نقــوم بتقديــم اإلستشــارات والخدمــات المتخصصــة فــي المجــال العقــاري 
واإلداري فــي محــاور تكامليــة لبيئــات العمــل المختلفــة لتحقيــق أقصــى 

درجــات الفاعليــة والكفــاءة.

خدماتنــــــا

Facilities Management
إدارة المــرافــــــــــق

Construction Management
إدارة اإلنشـــــــاءات

إدارة العقــــــــــارات
Real Estate Management

Consulting Management
إدارة اإلستشـــارات

c a n p e l  a r a b i a n  c o m p a n y
شــــــركة كنبـــــل العـــــربية
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اإلستشارات اإلدارية والعقارية

إعداد الخطط اإلستراتيجية والتشغيلية.	 
الهيكلة اإلدارية واالستثمارية.	 
تطوير العمــــل العــــائلي.	 
تأهيل المطورين العقاريين.	 
تأهـــيل وتـــدريب القيادات والكوادر.	 
إعداد وتطبيق أنظمة الجودة.	 
التحكيم التجاري العقاري المتخصص.	 
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Consulting Management
إدارة اإلستشـــارات
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إدارة اإلنشاءات والمشاريع

إعداد فكرة المشروع.	 
المتابعة مع المكتب الهندسي إلعداد الخرائط الرخص الالزمة.	 
إعداد خطة المشروع.	 
إعداد الهندسة القيمية للمشروع.	 
إعداد ميزانية المشروع.	 
التنفيذ وفريق العمل والتقارير الدورية.	 
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Construction Management
إدارة اإلنشـــــــاءات
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تقديم منظومة من الخدمات المتكاملة التي تساهم في مجموعها للوصول للصورة 
المثلى لألداء من خالل القيام بعدة عمليات على النحو التالي:

تقييم األصول العقارية )عند االستالم/سنوي(.	 
دراسة ومسح السوق العقاري بمنطقة العقار.	 
دراسة العقار ومعاينته وتحديد متطلباته.	 
وضع الخطط التسويقية والتأجيرية والتشغيلية المناسبة للعقار.	 
إعادة الهيكلة واالستثمار.	 
تقديم التقارير الدورية )سنوية/ربعية/شهرية/أسبوعية(.	 

إدارة العقــــارات

إدارة العقــــــــــارات
Real Estate Management
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إدارة المـــــرافق

إدارة أنظمة التشغيل والصيانة الوقائية والدورية والطارئة.	 
إدارة األعمال المدنية واالنشائية والمعمارية.	 
إدارة أنظمة المياه والصرف الصحي.	 
إدارة األنظمة الكهربائية والميكانيكية.	 
إدارة أنظمة التدفئة والتهوية والتكييف.	 
إدارة أنظمة االتصاالت وتوليد الّطاقة وبدائل الطاقة.	 
إدارة أنظمة األمن والسالمة ونظم كشف الحرائق وإخمادها وكاميرات المراقبة.	 
إدارة أجهزة استقبال األقمار الصناعية والهواتف والبيانات.	 
إدارة أنظمة التخلص من النفايات ومكافحة الحشرات والقوارض.	 
إدارة المباني الخضراء والصديقة للبيئة.	 
تهيئة المباني لالستخدام اإلنساني لألشخاص العاديين وذوي االحتياج الخاص.	 
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Facilities Management
إدارة المــرافــــــــــق



12

أبرز العمالء



+966-920003740

info@canpel .com

www.Canpel .com

شــــــركـة كنبـــــل العــــربية
ARABIAN CAN PEL COMPANY


