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Overview
About the company ...

سعودي سكيب
تأسســت شركـــة سعـــودي ســكيب كشــركة ذات مســئولية محدودة في عام
 ١٤٢٩هـــ ( ٢٠٠٩م) وإتخــذت مــن مدينــة الريــاض بالمملكــة العربيــة الســعودية
مقرا رئيســيا لهـــا.
•تقــوم شــركة ســعودي ســكيب علــى توفيــر المــوارد األساســية الالزمــة
والقــوى العاملــة والمعــدات واالالت والدعــم الفنــي وذلــك فــي ســبيل
إنجــاز المشــاريع علــى أكمــل األوجــه وأعلــى المقاييــس .
عالــى مــن الخدمــات فــى قطــاع
•تهــدف الشــركة إلــى تحقيــق مســتوى
ً
االنشــاء وجــودة فــى المشــاريع فــي جميــع المراحــل ســوا ًء خــال التنفيــذ أو
عنــد التســليم اإلبتدائــي والنهائــي .
•إن شركتنـــا علــى أتــم االســتعداد حاضــر ًا او مســتقبال ًلتقديــم كامــل خبراتهــا
وإمكانياتهــا مــن خــال معرفــة علميــة وكــوادر بشــرية لجميــع عمالئهــا
الكــرام وهــذا جــزء مــن الواجــب المنــاط بنــا والــذي ينــدرج تحــت أهــم أهــداف
وسياســات الشــركة .
•إننــا عاقــدون العــزم بكــم ومعكــم علــى أن نكــون مــن أول الشــركات
الســعودية التــى تقــدم أرقــى الخدمــات االنشــائية والتطويريــة لنيــل أعلــى
مراتــب الريــادة فــى هــذا المجــال.

Saudi Scape Company was established as a limited liability company in
1429 AH (2009AD), and it is based in Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia.
		 • Saudi Scape provides the necessary basic resources,
		 manpower, equipment, machinery, and technical support
		 in order to complete projects to the best and highest quality
standards.
• Our company is fully prepared, present or future, to provide its
full expertise and capabilities through scientific knowledge
and human resources to all of its esteemed clients, and this is
		 part of our duty, which falls under the most important goals
and policies of the company.
		 • We are determined by you and with you to be one of the
first Saudi companies that provide the finest construction
		 and development services to achieve the highest levels of
leadership in this field.

Services
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Company specialties..

،،، إختصاصات الشركة
Saudi Scape Company Ltd. provides a range of services in the construction
sector and the quality of projects in several fields.
The following is an explanation of the services that the company provides :

Design and construct tensile
structural shades
تصميــــم وتنفيـــــذ المظالت
االنشــائية بجــودة ومواصفات
عا لمية

تقدم شركة سعودي سكيب المحدودة مجموعة من الخدمات في
قطاع اإلنشاء وجودة المشاريع في عدة مجاالت وفيما يلي توضيح
: للخدمات التى تقوم بها الشركة

specialties..

03

01

اإلنشاءات واألعمال المدنية
والمعمارية

Construction,civil and architectural
works
خدماتنا

MEP works ,fire-fighting system
and security camera
األعمــال اإللكتروميكانيكيــة
و أنظمـــة مكافحـــة الحريــــق
وكاميــرات المراقبــة

02
04

التصاميم المعمارية
والداخلية وإدارة المشاريع

Architectural and interior design
with project management services

Classification
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Classification and Business

التصنيف ومجاالت العمل ،،،
تــم تصنيــف الشــركة مــن
قبــل وزارة الشــؤون البلديــة
والقرويــة كاآلتــي :

صيانة المباني
Building Maintenance

04

TH

الدرجــة الرابعــة

•المباني والطرق والمياه والصرف الصحي .

TH

05

الدرجة الخامســة

•األعمال الميكانيكية والكهربائية .
•السدود وتشجير الحدائق وتنسيق المواقع .

•	Building, Roads, Water and Sewage .
•	Electromechanical Works .
•	Dams and Landscape .

05
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44
مشروع بقسم اإلنشاءات واألعمال
المدنية والمعمارية بقيمة

46

مشروع بأنظمة ضد الحريق واألمن
والسالمة بقيمة

Projects Map

60.2
43.1

Our Prjects..

1

مليون ريال

AL-JAWF
NORTHEN
BORDERS

مليون ريال

1
1

TABUK

HAIL
AL-QASIM
EASTERN
PROVINCE
42

MEDINAH

28

Al-RIYADH
MAKKAH
2
2
2
NAJRAN

10
ASIR
1
JIZAN

AL-BAHA

Vision
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Our Vision..

الرؤيـــــــــة ..
ان نكون االختيار االول من خالل تقديم أفضل الخدمات .

القيم والمبادئ ..
•تهــدف الشــركة إلــى تحقيــق مســتوى عالــي مــن الخدمــات فــي قطــاع اإلنشــاء
وجــودة المشــاريع فــي جميــع المراحــل ســواء أثنــاء التنفيــذ أو عنــد التســليم .

To be the first choice by providing the best
services.

•اإللتــزام بالتنميــة المرتبطــة إرتباطــا وثيقــا بالتطويــر المســتمر لموظفيهــا لشــغل
الوظائــف المحفــزة لإلنتــاج واإلبــداع والتدريــب .
•الســعي الحثيــث لتحقيــق دواعــي األمــن والســامة والصحــة وتحقيــق األمــن
الوظيفــي لموظفيهــا والحــرص الكامــل علــى توطيــد رابــط العالقــات مــع العمــاء
ووالء موظفيهــا لهــا .
•األخــذ فــي اإلعتبــار ( أي مشــروع كان ) اإلســتدامة وجميــع اآلثــار الإلقتصاديــة
واإلجتماعيــة والبيئيــة طويلــة المــدى .

• The company aims to achieve a high level of services in the construction
sector and quality in projects at all stages, whether during implementation
or upon delivery.
• Commitment to development is closely related to the continuous development of its employees to occupy positions that stimulate production,
creativity, and training.
• The relentless pursuit of security, safety, health, job security for its employees, and full keenness to consolidate the relationship with customers and
the loyalty of its employees to them.
• Taking into account (in any project) the sustainability and all the economic,
social, and environmental impacts long term.
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mission
The Mission..

الرسالــــــــــة ..
•أن نقــدم لعمالئنــا أعلــى مســتوى مــن خدمــات البنــاء عالية الجودة بأســعار تنافســية
عادلــة متناســبة مــع الســوق .
•ضمــان اســتمرارية الشــركة مــن خــال العــودة إلينــا واإلحالــة التــى تحققــت مــن خــال
إرضــاء العمــاء فــي جميــع المجــاالت بمــا فــي ذلــك التوقيــت  ،واالهتمــام بالتفاصيــل
 ،والمواقــف الخدميــة .
•الحفــاظ علــى أعلــى مســتويات اإلحتــراف والنزاهــة واألمانــة واإلنصــاف فــي عالقاتنــا
مــع موردينــا ومقاولينــا مــن الباطــن و شــركائنا المحترفيــن والعمــاء.
•إن هـــذا الملــف التأهيلــي هــو نبــذة وعــرض مختصــر لمختلــف اإلنشــطة واألقســام
المتعــددة بالشــركة ويســعدنا إطالعكــم عليــه والوقــوف علــى إمكانيتنــا وتســهيل
إتخــاذ القــرار لتعــاون مثمــر بــإذن اللــه .

ولمعرفة المزيد عن الشركة يرجي زيــارة الموقــع اإللكترونـــي www.saudi-scape.sa

											
وتقبلــوا فائق التحية والتقدير آملين تقديم خدماتنا
				
لكم فى أقرب فرصة.

• To perform for our customers the highest level of quality
construction services at fair and market competitive
prices.
• To ensure the longevity of our company through repeat
and referral business achieved by customer satisfaction
in all areas including timeliness, attention to detail, and
service-minded attitudes.
• Maintain the highest levels of professionalism, integrity,
honesty, and fairness in our relationships with our
suppliers, subcontractors, professional associates, and
customers.
		 To know more about the company, please visit the
website:
Sincerely regards and appreciation, hoping to
provide our services to you at the earliest opportunity.

		

organizational chart
Organizational Chart..

Board of Directors
المدير العام

General Manager
المراجعة الداخلية

Internal Auditing

إدارة المشروعات

Financial&Adminstrative

Projects Management

الموارد البشرية

مديرون المشاريع

Human resources

Projects Managers

قسم الحسابات

العطاءات والتكاليف

Accounts Dep.

العالقات العامة

Bidding & Cost

أعمال اإللكتروميكانيك

Public Relations

MEP Works

قسم المشتريات

المعدات واآلليات

Procurement Sec.

Equipments &
Machinery
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،،، الهيكل التنظيمي

مجلس اإلدارة

الشئون المالية واإلدارية
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اإلدارة الفنية والجودة

Technical & Quality

القسم الفني

Technical Dep.
ضبط الجودة

Quality Control

Partners
Our Partners...

Customers
Our Customers...
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quality policy
Our quality policy..
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،،، سياسة الجودة
تلتــزم شــركة ســعودي ســكيب المحــدودة بتقديــم خدمــات وتقنيــات عصريــة وحلــول
متميــزة ذات جــودة عاليــة ترقــي لتطلعــات وإحتياجــات عمالئهــا مــن خــال ســعيها
المســتمر فــى تطويــر سياســتها وإجرائتهــا وتدريــب منســوبيها بإســتخدام أفضــل
التقنيــات بمــا يتوافــق مــع معاييــر الجــودة الشــاملة التي تحقق األهــداف والتطلعات
: التاليــة
. •تقديم الخدمات والحلول بكفاءة وأفضل جودة
. •تطوير هيكل الشركة التنظيمي بما يتناسب مع إستراتيجيات الشركة
•غــرس الوعــي لــدى الموظفيــن وتشــجيعهم وتحفيزهــم علــى التنافــس والتكامــل
. فيمــا بينهــم لتحقيــق أهــداف الشــركة
•البحــث عــن أحــدث مــا توصلــت إليــه تكنولوچيــا صناعــة البنــاء والســع إلــى تطبيقهــا
. واإلســتفادة منهــا
. •بناء عالقات راسخة وطويلة األجل مع الموردين والشركاء

Saudi Scape Company Ltd. is committed to providing the latest services, technologies, and solutions distinguished with high quality
that meets the aspirations and needs of its customers through its
endeavor continuing to develop its policy and procedures and train
its employees in better use technologies in line with comprehensive
quality standards that achieve goals and aspirations as the following
• Providing services and solutions efficiently and in the best quality.
• Developing the company’s organizational structure in line with the company’s strategies.
• Instilling awareness among employees,encouraging them and motivating
them to compete and integrate among themselves to achieve the company’s goals.
• Searching for the latest technology in the construction industry and seeking to apply and benefit from it.
• Building solid, long-term relationships with suppliers and partners.

Construction, civil and architectural works
Residential building - Adminstrative buildings - Commercial buildings
Healthy buildings - Educational buildings - Metal buildings

اإلنشاءات واألعمال المدنية والمعمـــارية
 المباني-  المباني التجارية-  المباني اإلدارية- المباني السكنية
 المباني المعدنية-  المباني التعليمية- الصحية
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بعض أعمالنا باإلنشاءات واألعمال المدنية والمعمـــارية

Experience
Our Experience..

Construction, civil and architectural works
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بعض أعمالنا باإلنشاءات واألعمال المدنية والمعمـــارية

Experience
Our Experience..

Construction, civil and architectural works

المشاريع الخاصة باإلنشاءات واألعمال المدنية والمعمارية
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Construction, civil and architectural works projects

بيان بالمشروعات الحكومية ،،،
إسم المشروع
01

تنفيذ أعمال خرسانية وحوائط ساندة وحجوزات خرسانية بعسير

02

سور الحرس الوطني بخشم العان

03

تأهيل مبنى مجمع آل غثران

04

توريد (  ) 8000رد حجر لبلدية خور الحريضة

بيان بالمشروعات الخاصة للشركات واألفراد ،،،
المالك

إسم المشروع

المالك

حرس الحدود

01

الحرس الوطني

02

وزارة التعليم

03

أعمال تشطيبات

04

إنشاء حديقة ومنتزه عائلي

خاص

05

إنشاء فيال خاصة بالرياض

خاص

06

فيال سكنية

خاص

07

هناجر
أعمال جبسمبورد مستشفى راشد التخصصي
أعمال إزالة مصنع وموقع عام

وزارة الشئون القروية
وزارة التعليم

05

تأهيل مبنى مدرسة شعف تنومة االبتدائية

06

صيانة واستبدال الري /خزانات وغرف ومضخات

جامعة الملك سعود

07

تطوير كلية المعلمين

جامعة الملك سعود

08

ترميم جزئي لمبنى متوسطة وثانوية النماص

وزارة التعليم

09

تحديث خطوط المياه وتغذية المباني بالجامعة  /عليشة

وزارة التعليم

08

10

تنسيق الموقع العام ومواقف سيارات مبنى إدارة اإلبتعاث

وزارة التعليم

09

11

غرفة التفتيش بمركز الدرسات الجامعية بعليشة

وزارة التعليم

12

(إضافة مظالت لمبنى مدارس )السروال  -ال جميل -وادي زيد

وزارة التعليم

13

(حفر تربة مفككة )  600م  (3وتربة صخرية )  3000م
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انشاء صاالت تجارية بأبها
انشاء دار الفضيلة لتحفيظ القرآن الكريم

دار الفضيلة  -القرآن
مستشفى الراشد

شركة السالم للطائرات
خاص
شركة سار

أمانة منطقة الباحة

14

ترميم مدرسة حلباء

وزارة التعليم

15

أعمال خراسانات اسوار وخزانات أرضية

وزارة الدفاع

16

أعمال إنشاءات خرسانية

وزارة الداخلية

17

أعمال عزل وتشطيبات كاملة

وزارة الداخلية

18

مشروع تنسيق ساحات وارصفة للمساجد -واألرضيات واألرصفة

أمانة منطقة النماص

19

تنفيذ شبكات الصرف الصحي شمال الرياض-أعمال ردم وسفلتة

وزارة المياه

20

إعادة تأهيل مالعب ومدارس

وزارة التعليم

21

توريدات  -توريد إنارة شوارع

أمانة منطقة الرياض
االتصاالت السعودية

22

تنفيذ كبائن الياف ضوئية

23

أعمال تعديالت وإضافة بمركز التاهيل الشامل بالباحة

وزارة العمل

24

صيانة وترميمات مستودعات ديراب والمبنى اإلداري للهالل األحمر

الهالل االحمر

25

أعمال صيانة أسفلتية للمؤسسة العامة للصناعات العسكرية بالخرج

وزارة الدفاع
كلية التقنية

26

أعمال ترميم بالكلية التقنية للبنين بالرياض

27

شبكة مياه الشرب للمنطقة تبوك

محافظة الوجه

28

مشروع خزانات وشبكات المياه

محافظة االفالج

29

إنشاء مدرسة الوحلة جازان

وزارة التعليم

30

تسوير أرض فرع الزراعة ببلسمر

وزارة الزراعة

31

إضافة مظالت لبعض المدارس بالنماص

وزارة التعليم

32

أعمال ازالة التشوه البصري

أمانة الرياض

33

أعمال إنشاء اسكان قوى االمن الداخلي KAP

وزارة الداخلية

34

أعمال ميكانيكا إسكام قوى األمن الداخلي KAP

وزارة الداخلية

35

عملية صيانة بعض المباني الم درسية المجموعة الثانية بالنماص

وزارة التعليم

نتطلـــع إلى تحقيـــق المزيد من النجاحات في المســـتقبل ،،،

4401909
Riyadh, Labn District
Prince Ahmed bin Abdelaziz
info@saudi-scape.sa
www.saudi-scape.sa

