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الصحيــح  المســار  فــي  تضعــك  وخدمــات  استشــارات 

المعاصــرة األعمــال  لتحديــات 
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المحتويــــــــات

مــــــن نحــــــــــن

فلسفة الشركة

مـن عمــالئنـــــــا

الهيكـل اإلداري

خدمــــاتنـــــــــــــا

تواصــــل معنـــا
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الــخبـــــــــــرة الممتـــــــــدةالـمهنـــــــية االحتــــــرافــية

الجــــــودة المـــــــالئمــــــةالــــوضــوح والشفـــــــافية

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

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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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

يرادإلا لــكيهلا
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إدارة المرافق

ــراد  ــي واألفـ ــن المبانـ ــال بيـ ــيق األعمـ ــة تنسـ ــم بعمليـ ــات مهتـ ــدد التخصصـ ــال متعـ ــي مجـ هـ

والبنـــى األساســـية وخدمـــات الطاقـــة والميـــاه والتصريـــف مـــن أجـــل تناغـــم الخدمـــات المتداخلـــة 

وإطالـــة العمـــر االفتراضـــي لألصـــول والخدمـــات المعنيـــة. 

مـــن أهـــم خدمـــات إدارة المرافـــق صيانـــة األصـــول العقاريـــة مثـــل الفنـــادق والمنتجعـــات 

ــفيات  ــرات والمستشـ ــز المؤتمـ ــة ومراكـ ــاحات الرياضيـ ــب والسـ ــات المكاتـ ــدارس ومجمعـ والمـ

والمطـــارات. 

كمـــا تشـــمل المهمـــات العنايـــة بتكييـــف الهـــواء والطاقـــة الكهربائيـــة والســـباكة ونظـــم اإلضـــاءة 

ـــض أو  ـــن لبع ـــالمة ويمك ـــن والس ـــات األم ـــات وخدم ـــة األرضي ـــور ورعاي ـــة والديك ـــة العام والنظاف

كل هـــذه المهمـــات أن تتـــم بمســـاعده التقنيـــات الحاســـوبية فـــي المبانـــي الذكيـــة. 

ــة  ــول العقاريـ ــغيل لألصـ ــة والتشـ ــات الصيانـ ــام بعمليـ ــي القيـ ــة تتخصـــص فـ ــإدارة الصيانـ • فـ

ــة. ــال النظافـ وأعمـ

أمـــا إدارة المرافـــق فهـــي تشـــمل مـــا ســـبق وتزيـــد عليـــه فـــي إدارة البنيـــة التحتيـــة وجميـــع مصـــادر 

ـــية  ـــى األساس ـــراد والبن ـــي واألف ـــن المبان ـــال بي ـــيق األعم ـــات وتنس ـــة وااللكتروني ـــاه والطاق المي

ـــكل يســـر وســـهولة؛  ـــم أفضـــل خدمـــات تراعـــي االســـتخدام اإلنســـاني ب وأنســـنة األصـــول لتقدي

فـــإدارة الصيانـــة طابعهـــا فنـــي تقنـــي وإدارة المرافـــق طابعهـــا خدماتـــي وإداري.
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إدارة األصول العقارية

نقـــوم بفحـــص وتقييـــم العقـــار وإعـــادة الهيكلـــة الماليـــة والفنيـــة بمـــا يحقـــق اعلـــى وافضـــل 

عائـــد ممكـــن مـــع وضـــع برامـــج اإلدارة والتســـويق والتأجيـــر والتحصيـــل وتقديـــم الخدمـــات 

مـــن صيانـــة وحراســـة وتلبيـــة متطلبـــات المســـتأجرين بمـــا يحقـــق درجـــات الرضـــا للوصـــول 

للتعـــاون المثمـــر الـــذي يـــؤدي الـــى ارتفـــاع نســـبة االشـــغال والتحصيـــل.

ــتهالكية  ــواد االسـ ــة المـ ــادة صيانـ ــن خـــالل إعـ ــتدامة مـ ــا ونحـــرص علـــى تحقيـــق االسـ كمـ

ـــر  ـــتخدام وتكري ـــادة اس ـــاءة وإع ـــة واالض ـــي الطاق ـــر ف ـــة توف ـــة للبيئ ـــواد صديق ـــتخدام م باس

الميـــاه لـــكل عقـــار بمـــا يناســـبه.

نقوم بهذا الصدد بالعمليات التالية:	 

تقييم العقارات لتحديد الواقع الحالي.	 

اعداد خطة اإلدارة والتشغيل والصيانة.	 

بعد التعميد )الداخلي /الخارجي(.	 

إعادة هيكلة االستثمارات وتحسين الوضع.	 

اعداد ورفع التقارير الدورية)ربع/نصف/سنة(.	 
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مة في إدارة المرافق الخدمات الُمقدَّ

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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من عمالئنا



+966-920003740

info@canpel .com

www.Canpel .com

شــــــركـة كنبـــــل العــــربية
ARABIAN CAN PEL COMPANY


