الملـــــــف
التعريفي

COMPANY
PROFILE

ّ
التشــيد والبناء عالمنا،
واالتصـــــــاالت وتقن ّيــة
المعلومــــــات ميداننــا،
ّ
والتجــارة مجالنــا
أه ً
ل بكم في شركة الوسام العربي المحدودة..
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Construction and
Building is our world,
Telecommunications and
Information Technology is
our fields, and Trading is
our domain.
Welcome to Al-Wissam Al-Arabi Ltd. Co
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Statement by the
Director
From the world of construction and
development in terms of quality and
organized plans for the implementation of construction, restoration and
maintenance works; from the world of
technology and information engineering where we find organization, programming and artificial intelligence;
from the world of commerce where fair
competition is based on the principles
of buying and selling; We present to
you our company «Al-Wissam Al-Arabi Ltd. Co». We hope to bring honor to
our beloved Kingdom of Saudi Arabia
with all the services we provide to our
gracious people, and to leave a modern distinctive imprint marked by leadership, progress and innovation within
the three domains that we are involved
in.

كلمة المدير

ّ
والتشــيد حيــث الجــودة
مــن عالــم البنــاء
والخطــط المنظمــة لتنفيــذ كافــة أعمــال
 ومــن عالــم،البنــاء والترميــم والصيانــة
التقنيّــة وهندســة المعلومــات حيــث
ّ
،االصطناعــي
والــذكاء
التنظيــم والبرمجــة
ّ
ّ ومــن عالــم
التجــارة حيــث المنافســة
ّ
ّ
،والشــراء
الشــريفة وفــق أصــول البيــع
نطــل عليكــم بشــركتنا «شــركة الوســام
ّ
 آمليــن أن نكــون،»العربــي المحــدودة
بــكل الخدمــات
الوســام لمملكتنــا الحبيبــة
ّ
 وأن نتــرك،ّالتــي نقدّ مهــا لشــعبنا الكريــم
بصمــة مميّــزة وعصريّــة عنوانهــا الريــادة
والتقــدّ م واالبتــكار فــي المجــاالت الثــاث
.ّالتــي نعنــى بهــا
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نبذة عنا
الســعوديّة كانــت انطالقتنــا إلــى عالــم
ّ  هـــ ومــن أرجــاء المملكــة العربيــة1395 فــي عــام
 وقــد أثبتــت قدرتهــا،المقــاوالت والتشــييد بمختلــف أنواعهــا وأعمــال الكهربــاء والميكانيــك
علــى تنفيــذ المشــاريع بــكل احترافيــه ودقــة ووفــق المواصفــات والعقــود والفتــرة الزمنيــة
المعتمــدة ممــا ســمح لهــا باكتســاب ثقــة عمالئهــا والتوســع والتطــور فــي أنشــطتها
وخدماتهــا وحصولهــا علــى تصنيــف الدرجــة األولــى فــي مجــاالت عملهــا فــي قطــاع التشــييد
 والدرجــة الثانيــة فــي مجــال.والبنــاء مــن وزارة الشــؤون البلديّــة والقرويّــة واالســكان
 إن هــذا التطــور المســتمر فــي مســيرتنا واعتمادنــا مــن قبــل،االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات
أغلــب الجهــات والدوائــر الحكوميــة فــي تنفيذ مشــاريع التشــييد والبنــاء وشــبكات االتصاالت
ّ  وتقن ّيــة الـ،والبرمجــة
 يعــود اللتزامنــا بهــدف واحــد هــو الريــادة فــي العمــل،ـي
ّ ـذكاء االصطناعـ
ً  وتقديــم األفضــل للوطــن فــي مجــال خدماتنــا المتنوعــة ّالتــي تشــمل،واتقانــه
أيضــا مجــال
ّ
.التجــارة والتشــغيل والصيانــة و اإلعاشــة

About Us
From across the Kingdom of Saudi Arabia in 1395 AH, our breakthrough began
into the world of contracting and construction of all kinds along with electrical and
mechanical works. Since the beginning, our company has proven its ability to implement projects professionally and accurately, in accordance with specifications,
contracts and an approved time period which allowed it to gain the trust of its customers, to expand its activities, to develop its services, and to obtain a first-class
classification in its field of work in the construction and building sector from the
Ministry of Municipal, Rural and Housing Affairs. Our company also gained a second-class classification in the field of communication and information technology.
This continuous development in our path and our adoption by most government
agencies and departments in the implementation of construction projects, communication networks, programming and artificial intelligence technology, is due
to our commitment to one goal which involves around leadership and mastery in
working as well as providing the best for the country in the field of our services that
also includes the field of operation, trade and maintenance And catering.
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Our Message
We address our message with the term
“commitment”, because in our company we are committed to providing a
high level of services which matches
with the quality standards that satisfy
our customers and achieve their desires and goals.

رسالتنا
نعنــون رســالتنا بمصطلــح االلتــزام حيــث
نلتــزم بتقديــم مســتوى عــال مــن الخدمــات
يتطابــق ومعاييــر الجــودة ّالتــي ترضــي
.عمالئنــا وتحقــق رغباتهــم وغاياتهــم
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Our Mission
Out of our belief in our dear homeland, the Kingdom of Saudi Arabia and
the vision of it leading the year 2030,
Al-Wissam Al-Arabi Ltd. CO has drawn
a vision that keeps pace with the nation’s vision of entrepreneurship, job
localization, and local-global competitiveness with advanced specifications
and technologies.
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رؤيتنا
مــن منطلــق إيماننا بوطننــا الغالــي المملكة
2030 العربيــة الســعودية ورؤيــة قيادتــه
قامــت شــركة الوســام العربــي المحــدودة
برســم رؤيــة تواكــب وتســير باتجــاه رؤيــة
الوطــن مــن ريــادة األعمــال وتوطيــن
الوظائــف وتنافســية محليــة وعالميــة
.بمواصفــات وتقنيــات متطــورة

Our Values
The permanent value of work is under
the slogan of:

قيمنا
:القيمة الدائمة للعمل وفق شعار

التميز واالبتكار
Excellence and
Innovation

االلتزام واإلخالص
Commitment and
Loyalty

المهارة والشفافيّة
Proficiency and
Transparency

الجودة واالتقان
Quality and
Workmanship
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Our Goals
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أهدافنا

تقديــم حلــول مــن شــأنها أن تلبــي
.متطلبــات الســوق

الســعي إلــى كســب ثقــة العمــاء
ّ
.وتقديــم كل مــا يرضيهــم

Providing solutions that meet
with the market requirements

Striving to gain the trust of the
costumers and providing them
with everything that bring them
satisfaction

تــرك بصمــة مميــزة فــي عالــم
.المقـــــــــــــــاوالت واالتصـــــــــاالت

التطــور والريــادة وتحقيــق أفضــل
.النتائــج فــي العمــل

Leaving a distinctive imprint
in the world of contracting and
communication

Developing,
leading
and
achieving the best results in
work

مجال تصنيف الشركة
الدرجة

المجـــــــــال
قطاع التشييد والبناء

األولى

اصــاح وصيانــة أســاك التيــار الكهربائــي الخاصــة بالدوائــر
الكهربائية واإلنشــاءات العامة للمباني الســكنية اإلنشــاءات
العامــة للمبانــي الغيــر الســكنية  ،يشــمل (المــدارس ،
المستشــفيات ،الفنــادق  ...الــخ) ,اإلنشــاءات العامــة للمبانــي
الحكوميــة ترميمــات المبانــي الســكنية والغيــر ســكنية اعــداد
وتجهيــز المواقــع مــن الحفــر والتســوية صــب القواعــد
واالساســات ,تمديــد األســاك الكهربائيــة تشــطيب
المبانــي وتركيــب االبــواب والشــبابيك وإطــارات االبــواب
(الشرشــوب) والدرابزينــات والســالم والمطابــخ الخشــبية
تركيــب المظــات والســواتر ،تركيــب االســقف الداخليــة
والحواجــز وتلبيــس الجــدران باألخشــاب  ,تركيــب الســيراميك
والكاشــي تركيــب الرخــام أعمــال وتركيــب الديكــورات

قطاع االتصــــــاالت
وتقنية المعلومات

الثانية
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ترکیــب وتمديــد شــبكات الكمبيوتــر واالتصــاالت أنظمــة
التشــغيل وتحليــل النظــم ،تصميــم وبرمجــة البرمجيــات
الخاصــة وتقنيــات التنقــل الذاتــي ,تطويــر التطبيقــات ,تقنيات
الــذكاء االصطناعــي ,حلــول التقنيــة الحيويــة

Company Classification Field

Category

Field
Construction and building sector

First

Repair and maintain electric current wires of the electrical circuits and general construction of residential
and non-residential buildings including (schools,
hospitals, hotels… etc.), public constructions of government buildings, renovation of residential and
non-residential buildings, preparation and processing of sites for excavation and settlement, pouring
concrete for bases and foundations, extension of
electrical wires, finishing buildings under preparation, installation of doors, windows, door frames, balustrades, stairs and wooden kitchens, umbrellas and
curtains, installation of internal ceilings and barriers,
cladding of walls with wood, installation of ceramics
and tiles, installation of marble, manufacturing and
installation of decorations.

Information and communication
technology sector
Second
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Installation and extension of computer and communication network, operating systems, systems
analysis, designing and programming of special
software and auto mobility techniques, developing
applications, artificial intelligence techniques, biotechnology solutions.

Our Services

خدماتنا

ّ في قطاع
التشيد والبناء
In the construction and
building sector
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اإلشراف الهندسي
أعمال مكافحة وانذار الحريق
Firefighting and fire alarm
works

شبكات المياه والصرف الصحي
Water and sewage networks

أعمال الطرق والسفلته
واألرصفة
Main roads, asphalting and
sidewalks works
أعمال التشغيل والصيانة
والنظافة
Operation, maintenance and
cleaning works

Engineering supervision

خدمات التصميم المعماري
واإلنشائي
Architectural and structural
design services
أعمال المقاوالت العامة
والتشييد
General contracting and
construction works
أعمال التشطيب والترميم
ومشاريع تسليم المفتاح
Finishing under preparation
and restoration works as well
as turn-key projects
األعمال الكهربائية بمختلف
مجاالتها

أعمال المظالت والسواتر
Awnings and berms works

Electrical works in its various
fields
أعمال التكييف والتبريد

خدمات اإلعاشة والتموين
Sustainment and
provisioning services

األعمال والخدمات التجارية
المتعددة
Multiple business and
commercial services
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Air-conditioning and
refrigeration works

األعمال الميكانيكية
Mechanical works

في قطاع االتصاالت وتقنية
المعلومات
In The Information and
Communication
Technology Sector
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Installing and extending computer
networks, communication,
operating systems and systems
analysis

تركيب وتمديد شبكات الكومبيوتر
ّ واالتصاالت وأنظمة
التشغيل
ّ وتحليل
النظم

Designing and programming
websites as well as providing selfnavigation techniques

تصميم المواقع وبرمجتها وتأمين
ّ تقنيات التنقل
الذاتي

Developing applications, artificial
intelligence techniques and
providing modern technology
solutions

ّ تطوير التطبيقات وتقنيات
الذكاء
االصطناعي ونقدم حلول التقنيّة
الحديثة
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Our equipment
We have an establishment equipped
with all the advanced modern equipment and mechanisms for building
and construction. We are always determined to check, maintain and renew them under the supervision of our
specialized team in order to serve our
customers.

معداتنا
لدينــا أســطول مجهــز بكافــة المعــدات
واآلليــات الحديثــة والمتطــوّ رة للبنــاء
ّ
ً
دائمــا علــى فحصهــا
 ونحــرص،والتشــيد
وصيانتهــا وتجديدهــا وذلــك باشــراف
. خدمــة لزبائننــا الكــرام،فريقنــا المختــص
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فريقنا
ّ الطاقــم
،الناجــح أســاس نجــاح العمــل
ولــذا فنحــن فريــق مــن المتخصصيــن
 نضــع،والفنييــن والمهندســين واإلدارييــن
بيــن أيديكــم خبراتنــا العلميّــة والعمليّــة
والمعرف ّيــة لننجــز كافــة أعمالكــم ونرضيكــم
.بشــتى الطــرق

Our team
Successful work is the result of a successful team. Therefore, our team consists of specialists, technicians, engineers, and administrators. We place
into your hands our scientific, practical
and cognitive experiences in order to
accomplish all your work and satisfy
you in various ways.
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Organizational
structure

الهيكل التنظيمي

ّ
السالمة
سياسة
:السالمة أمانة ولذا فإننا نحرص على
ّ

ّ
ّ
ّ
والبيئة في المملكة
والصحة
ّ
المتعلقة بالسالمة
والتشريعات
تطبيق القوانين
Apply laws and legislations related to safety, health and the
environment in the country

بالسالمة والصحة المهنيّة بشكل
ّ
تطوير األنظمة واالجراءات المتعلقة
مستمر
Continuously develop systems and procedures related to occupational
safety and health

الصحيّة
ّ السالمة
ّ المحافظة على البيئة والوعي ألهمية
Preserve the environment and raise awareness of the importance of
health safety

التأمين الطبي واالسعافات األولية
Provide medical insurance and first aid

السالمة واالسعافات األولية في ميدان
ّ تدريب الموظفين الدائم على قواعد
العمل
Train the employees constantly on safety and first aid rules in the field
of work
تطبيق برامج التوعية بما في ذلك سالمة األفراد من المخاطر الكهربائيّة
والحرائق
Implement awareness programs, including the safety of individuals
from electrical and fire hazards
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Safety Policy
Safety is a must, so we make sure to:
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ّ
السابقة
نبذة عن أعمالنا
قمنــا بتنفيــذ العديــد مــن األعمــال فــي مجــال المقــاوالت وتقنيــة المعلومــات والتشــغيل
والصيانــة ونذكــر مــن خدماتنــا فــي هــذا المجــال مــا يلــي:



تنفيذ وتطوير عدة فروع لمصرف الراجحي.



إنشاء فروع البنك األهلي في الرياض.



إنشاء فروع البنك العربي الوطني.



تنفيذ المشاريع الحكوميّة لوزارة الدفاع والطيران ولوزارة التربية والتعليم.



ّ
العامة للشؤون البلديّة والقرويّة.
تنفيذ المشاريع لوكالة كليات البنات وللمديرية



تنفيذ فروع سلسلة مطاعم ماكدونالدز في الرياض والمنطقة الشرقية

باإلضافــة الــى العديــد مــن مشــاريع التشــغيل والصيانــة والنظافــة مــع العديــد مــن
المؤسســات والجهــات الحكوميــة والخاصــة مثــل المؤسســة العامــة للصناعــات الحربيــة،
الخطــوط الجويــة الســعودية ،المؤسســة العامــة للموانــئ ،جامعــة الملــك ســعود،
مؤسســة النقــد العربــي ،الهيئــة العامــة لالســتثمار ،المؤسســة العامــة لصوامــع الغــال.
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An Overview of Our Previous Work
We have implemented many projects in the field of contracting, information
technology, operation and maintenance. Among our services in this field are the
following:



Enforcement and development of several branches of Al-Rajhi Bank



Establishment of branches of the National Bank in Riyadh



Establishment of branches of the Arab National Bank



Implementation of governmental projects for the Ministry of Defense and
Aviation as well as the Ministry of Education



Implementation of projects for the Agency for Girl’s Colleges and the General Directorate of Municipal and Rural Affairs



Implementation of McDonald’s restaurants chain branches in Riyadh and
the Eastern Province

In addition to many operation, maintenance and cleaning projects with many governmental and private institutions and agencies such as the General Foundation
for War Industries, Saudi Airlines, Saudi Ports Authority, King Saud University,
Arabian Monetary Agency, the Saudi Arabian General Investment and the General Organization for Grain Silos
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العمالء

Our Clients
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 يسرنا.شكرا الهتمامكم بقراءة هذه النبذة عنا
.التعامل معكم وتقديم األفضل لكم
Thank you for your interest in reading our
profile. We are pleased to deal with you
and provide you with our best services.

+966-11-4768086
+966-11-4784038
+966–11-4768086
www.awe.com.sa
trading@awe.com.sa

