شار الدولية للمقاوالت العامة
SHAR INTERNATINAL Est.

الطريق نحو المستقبل  .....قيد اإلنشا ء
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مؤسسة شار الدولية للمقا و ال ت ا لعا مة
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طريق عثما ن بن عفا ن ا لفر عي  -حي النرجس
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س  .ت 1010372 5 39
ها تف 9 6611235 685 5 - :
فا كس 9 66112 35 69 2 9 - :
info@ sh a r-i nt.com
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من نحن
في ظل عدة سنوات من النجاح يسعدنا أن نقدم أنفسنا

كإحدى المؤسسات الوطنية الرائدة في تقديم أفضل
خدمات التشييد والبناء وإدارة المشاريع اإلنشائية للمجاالت
التجارية والسكنية والمشاريع الصناعية ومشاريع البني
التحتية

ومع االزدهار الغير مسبوق الذى تشهده

خبراتنا المكتسبة على مدى السنين ساهمت في

المملكة العربية السعودية  ،فخورون بكوننا

كوننا شريك أساسي إلنشاء العديد من المشاريع

االختيار والشريك االول للعديد من العمالء

الخاصة والحكومية و الفلل السكنية والعمائر التجارية

وقطاعات األعمال في تنفيذ هذه الخدمات  ،من

والقصور والمجمعات من خالل فريق عمل متكامل

خالل نخبة من أفضل طـواقم العمل والخبرات

من الفنيين واأليدي العاملة الماهرة ومعدات البناء

الهندسية والفنية واإلداري المتكاملة وتركيز

الحديثة  ،وضمان تحقيق السالمة هو هدفنا األول ،

الجهود في إدارة وإنشاء العديد من المشاريع

مما منحنا سمعة متميزة في تنفيذ المقاوالت على

ذات الجودة والكفاءة العالية مما ادى إلى بناء

مستوى احترافي ومهنية عالية وذلك بشهــادة كافة

عالقات إيجابية وشراكات طويلة المدي والذي

الجهات والقطاعات التي عملنــا معها حيث أن التنفيذ

ساهم في توفيـر المـواد الالزمة لكافة المشاريع

من قـبـلـنـا قد اقترن بجودة األعـمـال وسـرعـة االنجاز.

والمجـاالت ضمن الوقت المحدد.

وقد أثبتت تخصصنــا في مجــاالت ( االعمـال الميكانيكية  ,االعمـال الصناعية  ,االعمــال
الكهــربائية ,االعمال المدنيه ,مشاريع صناعة النفط  ،البتروكيماويات  ،الطاقة  ،المياه والصرف
الصحي ,اعمال انشاء ورصف الطرق …).

رؤ يتنا . . . .
أن نكون ضمن قائمة الشركات الرائدة عربياً وعالمياً في خدمات التشييد والبناء وإدارة
المشاريع اإلنشائية في المجاالت التجارية والسكنية والمشاريع الصناعية ومشاريع البني
التحتية .

نسعي دائماً لخدمة عمالئنا وشركائنا من خالل تقديم أفضل الحلول وتوريد وتركيب أجـود

االنواع المختلفـة لكافة المجاالت وقطاعات العمل والمنتجات وملحقاتها ذات الصلة
لتحقيق أعلى كفاءة وجودة لتوفير االستخدام اآلمن وفقا ألعلي معايير الجودة والسالمة
العالمية

نخطو اليوم بخطوات واثقة في تزويد عمالءنا بحلول متكاملة لكافة المشاريع
االنشائية  ،وكانت القوة الدافعة لنا هي الشغف وااللتزام في والمساهمة في النمو
االقتصادي وأن نكون جزءًا من رؤية  2030لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن
عبدالعزيز آل سعود وولى العهد  -حفظهم اهلل  ،لنواكب التوسع والتطور الهائل
الذي تشهده المملكة العربية السعودية والتوجهات والخطي الحثيثة لبناء وطن
يكون نموذجًا ناجحًا ورائدًا في العالم علي كافة األصعدة  ،ويكمن نجاحنا في تنوع
مجاالتنا باإلضافة الى فلسفتنا البسيطة وهي( الشفافية المطلقة ) التي توفـر الثقـة
بيننـا وبيـن الموردين والعمالء
شغفنا الدائم بالتطوير المستمر لمجاالت العمل واستحداث المهارات والدورات
التدريبية والتطبيقات المتطورة لجهاز العمل ليتواكب مع التطور الهائل والمستمر
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رسا لتنا . . . .

للتكنولوجيا ليتماشى مع متطلبات وأسواق العمل مع الحفاظ على قيمنا وأخالقياتنا.
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قيمنا ....
فخورون بتلك القيم التي كانت االساس في نجاحنا وتوفير
خدمات متكاملة لتلبية وارضاء العمالء وطموحاتهم
وتطوير وطننا على النحو التالي -:

الشفافية والنزاهة

اإلبتكار واإلبداع

المحافظة علي أعلي معايير الشفافية

تقديم حلول إبدايعة ومبتكرة تهدف

والنزاهة لتعزيز بيئة العمل .

التميز
من خالل اعطاء االولوية للعمالء وتقديم
أعلي مستوي من الجودة لضمان تطلعات
العمالء .

الثقة
ثقة العميل  ...هي مصدر فخرنا .

لضمان تقديم أفضل الخدمات من خالل
رؤية بعيدة المدي .

التعاون والشراكة
إرساء مبدأ التعاون والتشاركية الفعالة مع
العمالء والشركاء المحليين والعالميين
لتحقيق األهداف المشتركة .

االنتماء
أوال .
وطننا ومجتمعنا ً ....

نتميز بـ . . . .
جاهزيتنا واستعدادنا الدائم بطواقمنا من المهندسين الفنيين المتخصصين لتنفيذ وإيجاد

الحلـول المناسبـة لنجاح مشاريعـكم مهما كانت ومهما كان حجم المشروع  .وندعم ذلك

مــن خالل كادر يضم نخبة من أفضل طـواقم العمل والخبرات الهندسية والفنية واإلدارية
ونعتبـر ادارة الجــودة وفقــا للمعاييــر المحلية والعالمية جــزء اساسي من مبادئنا .
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لماذا شار ....
ألننا نحرص على تركيز اهتمامنا على كل تفاصيل المشروع
وكل التفاصيل بداية من وقت استالم الموقع وحتي

تسليم المشروع للعميل  ،اضافة إلي دعمنا ومتابعتنا
لعمالءنا حتي بعد انتهاء التسليم

خدمات إنشائية متكاملة

إدارة هندسية

حرصنا واهتممنا التام على كل تفاصيل

يمتلك مهندسونا القدرة على تقديم

المساحة

الحلول والدراسات للتحديات المعمارية

وتحديد القياسات واالبعاد ،مروراً بأعمال

و اإلنشائية التي تواجه مشاريع العمالء،

والمعمارية

ولديهم أحدث التقنيات إلدارة مواقع

المشروع
الحفر

بداية

واألعمال

من

أعمال

اإلنشائية

والكهروميكانيكية حتى اإلنتهاء من التنفيذ

العمل.

وتسليم المشروع للعميل .

فريق العمل
يتواجد فريق عمل متكامل ذو خبرة علمية
وعملية عالية ساهم في تنفيذ العديد من
المشاريع ؛ منها األبراج الفندقية ومراكز
رجال األعمال والموالت التجارية والمجمعات

الفنيين وااليدي العاملة
توفير األيدي العاملة الفنية المتخصصة
من أصحاب الخبرات كل في مجاله  ،تحت
إدارة مهندسي المواقع.

والمباني السكنية العامة والخاصة

إدارة الجودة
أن نكون الخيار األول لدى العمالء في تقديم
خدمات البناء والمقاوالت وإدارة المشاريع.

المواد
توريد جميع مواد البناء من إنتاج كبرى
الشركات ومن أجود األنواع ذات المواصفات
والمقاييس العالية الجودة.

ا لهكيل

التنظيمي

الهيكل التنظيمي
مهما كان حجمها  ،والذي يتكون من فريق ضخم من المهندسين
والفنيين والعمالة المهارة ذات الخبرة وامتالكنا أفضل المعدات
والتقنيات الحديثة  -يمكننا من تنفيذ كافة المشاريع ضمن الجداول
الزمنية المحددة .
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نفتخر بان لدينا فريقاً
متكامال يتناسب مع كافة األعمال والمشاريع
ً
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اﻟﺼﺎدرواﻟﻮارد

اﻟﺘﻌﻘﻴﺐ وﻣﺘﺎ�ﻌﺔ
اﻟﺪو اﺋﺮا��ﻜﻮﻣﻴﺔ

ﺻﻴﺎﻧﺔ اﳌﺮﻛﺒﺎت

ﻣﻮﻇﻒ ﻣﻮارد �ﺸﺮ�ﺔ

ﻣﺪﻳﺮﺷﺌﻮن اﳌﻮﻇﻔ�ن

إدارة اﳌﻮارد اﻟ�ﺸﺮ�ﺔ

أﻣ�ن اﻟﺼﻨﺪوق

ﻣﺤﺎﺳﺐ اﻟﺘﺠﺎري

ﻣﺤﺎﺳﺐ اﳌﺸﺎر�ﻊ

ﻣﺪﻳﺮ ا��ﺴﺎﺑﺎت

اﳌﺪﻳﺮ اﳌﺎ��

اﻹدارة اﳌﺎﻟﻴﺔ

ﻣﻨﺪو�ﻲ اﳌﺒﻴﻌﺎت واﻟ�ﺴﻮ�ﻖ

ﻋﻤﺎﻟﺔ وﻓﻨﺒ�ن

ﻣﺸﺮف ﻋﻤﺎل

ﻣهﻨﺪس اﳌﺴﺎﺣﺔ

ﻣهﻨﺪس ﺗﻄﻮ�ﺮ

ﻣ�ﺴﻖ اﻟﻌﻘﻮد

ﻣﻨﺪو�ﻲ ﻣﺸ��ﻳﺎت

ﻣﺸﺮ�� اﳌﺒﻴﻌﺎت واﻟ�ﺴﻮ�ﻖ

ﻣ�ﺴﻖ اﻟﻌﻘﻮد

اﻟﺪﻋﺎﻳﺔ واﻟﺘﺼﻤﻴﻢ

ﺣﺎﺳﺐ ﻛﻤﻴﺎت

اﻟﺮﺳﻮﻣﺎت
اﻟهﻨﺪﺳﻴﺔ

ﻣ�ﺴﻖ ﻣﺸ��ﻳﺎت

ﻣ�ﺴﻖ اﳌﺒﻴﻌﺎت واﻟ�ﺴﻮ�ﻖ

ﻣهﻨﺪس ﺗﺼﻤﻴﻢ

ﻣهﻨﺪس ﺗﻨﻔﻴﺬ

ﻣﺪﻳﺮﺗﻨﻔﻴﺬ

ﻣﺪﻳﺮ اﳌﺸﺎر�ﻊ

ﻣﺪﻳﺮاﻻدارة

ﻣﺪﻳﺮاﳌﺸ��ﻳﺎت

ﻣﺪﻳﺮاﳌﺒﻴﻌﺎت واﻟ�ﺴﻮ�ﻖ

ادارﻩ اﳌﺸﺎر�ﻊ

اﻹدارة اﻟﻔﻨﻴﺔ

إدارة اﳌﺸ��ﻳﺎت

إدارة اﳌﺒﻴﻌﺎت واﻟ�ﺴﻮ�ﻖ

اﻟﻣدﯾر اﻟﻌﺎم

اﻟرﺋﯾس اﻟﺗﻧﻔﯾذي

أنشطتنا . . . .
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»»االعمال المدنية
»»االعمال الكهربائية
»»االعمال الميكانيكية
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األعمال المدنية  ...وتشمل -:
• أوال  -:األعمال الخارجية -:
تنفيذ اعمال الشوارع والطرقات واألرضيات

وأعمال الحفر والتكسير  ،شبكات المياه والصرف

والري والصرف الصحي .

•ثانياً  -:األعمال الداخلية -:

االعمال الكهربائية والميكانيكية -:
•أنظمة المحوالت الكهربائية
•أنظمة التهوية
•أنظمة HVAC
•أنظمة مكافحة الحريق
•أنظمة إدارة المباني

أعمال البناء وتشمل  --:أعمال األرضيات (

خرسانة  -بالط وسيراميك  -رخام  -الدهان )-

أعمال المباني واللياسة  -أعمال بالط الحوائط .

•أعمال المضخات
•اعمال تمديدات الكبالت
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عمال ئنا و مشا ريعنا

....

لدينا قائمة عمالء ومشا ر يع كبير ة
نفتخر بها كلها ونفتخر بأ ننا كنا
موضع الثقة لديهم في اسنا د
وانجا ز مشا ريعهم . . . .
أخترنا منها أحدث ا لمشار يع
والعمالء .
S H A R I nt e rna ti i o n a l Es t.
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