بوان
بوان إحدى اجملموعات الرائدة يف قطاع الصناعات اإلنشائية يف اململكة العربية
السعودية وهي نتاج الندماج القطاعات الصناعية اإلنشائية بني اثنتني من كربى
اجملموعات التجارية يف جمال مواد البناء األساسية واالستثمارات الصناعية ،هما
جمموعة عبد القادر املهيدب وأوالده ،التي تأسست عام 1934م وجمموعة
عبداللطيف وحممد الفوزان التي تأسست عام 1959م.
تأسست بوان عام 1400هـ  ،املوافق 1980م ،يف العاصمة السعودية الرياض وفق رؤية
واضحة تهدف إىل تطوير قطاع البناء واإلنشاء يف اململكة واالرتقاء مبستوى جودة
ومتيز اخلدمات اإلنشائية املتخصصة ،فضالً عن إطالق جمموعة متكاملة من
الربامج واحللول االستشارية والهندسية املتطورة والقادرة على تلبية احتياجات
ومتطلبات العمالء يف اململكة ومنطقة اخلليج العربي إضافة إىل منطقة الشرق
األوسط وشمال إفريقيا.
حد كبري على قاعدتها االستثمارية العريضة لتعزز
اعتمدت بوان منذ انطالقها ،إىل ّ
بذلك مكانتها كإحدى أبرز اجملموعات الصناعية على املستويني احمللي واإلقليمي
وواحدة من الشركات الوطنية الرائدة يف جمال االستثمارات الصناعية املتنوعة
وتصنيع مواد البناء واإلنشاء.
يدير اجملموعة فريق متكامل من اإلداريني ذوي اخلربات والكفاءات العالية يف خمتلف
اجملاالت املتعلقة باالستثمار الصناعي ،إداريًا وماليًا وفنيًا.
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يستند نطاق عمل بوان على منهجية متكاملة قائمة على االستفادة
من خرباتها املرتاكمة واملمتدة ألكرث من  30عامًا يف القطاعني اإلنشائي
والصناعي وتوظيف قدراتها العالية على تقدمي حمفظة شاملة من
أهـلها لتلبية
اخلدمات واملنتجات املطابقة ألعلى املعايري العاملية ،وهو ما ّ
احتياجات اململكة فيما يتعلق مبشاريع تطوير البنية التحتية ومشاريع
التنمية الصناعية والتجارية والسكنية وغريها الكثري.
تدير بوان عملياتها التشغيلية وفق اسرتاتيجية متكاملة تهدف يف املقام
األول إىل ترسيخ مكانتها الريادية ضمن السوق احمللية واإلقليمية وتوثيق
عالقاتها املتينة مع الشركاء والعمالء عرب الرتكيز على تطوير املنتجات
احلالية وإطالق منتجات جديدة ومبتكرة وفق أعلى معايري اجلودة وأفضل
املمارسات العاملية ،فضالً عن توسيع الطاقة اإلنتاجية لتلبية الطلب املتزايد
من العمالء يف اململكة واخلارج.

4

حترص اجملموعة على زيادة عائداتها االستثمارية من خالل تعزيز شراكاتها
االسرتاتيجية القائمة واالستثمار يف مصانع وشركات ومشاريع إضافية.
تسعى بوان إىل إجناح خطط التوسع اجلغرايف ضمن أسواق حمددة واالستثمار يف
األعمال والشركات الصناعية التي تتمتع بإمكانيات منو واعدة وقدرات عالية على
حتقيق عائدات مرتفعة بأدنى مستوى ممكن من اخملاطر.
وتعتمد بوان على سياسة التنويع على مستوى العمليات التشغيلية والنشاطات
االستثمارية ،لتشمل العديد من اجملاالت املرتابطة واملتكاملة.
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الرؤية ،الرسالة وإسرتاتيجية الشركة
الرؤية
تسعى بوان ألن تصبح اجملموعة الرائدة يف اململكة العربية السعودية والشرق األوسط
يف جمال صناعة مواد البناء.
الرسالة
تعزيز والء عمالء بوان بتقدمي املنتجات واخلدمات املتميزة واملبتكرة من خالل قطاعاتها
القائمة مع إضافة قطاعات جديدة مستقبال.
اإلسرتاتيجية:
تنتهج الشركة اسرتاتيجية العمل التالية:
• تعزيز نطاق املنتجات احلالية لشركات اجملموعة من خالل الرتكيز على تطوير املنتجات
وضمان جودتها.
• توثيق العالقة مع العمالء احلاليني بتلبية طلباتهم واحلفاظ يف ذات الوقت على أعلى
معايري اجلودة.
• زيادة الطاقات اإلنتاجية احلالية لبعض املنتجات و إضافة منتجات جديدة مع العمل
على دخول أسواق إضافية خمتارة على مستوى اململكة و الشرق األوسط.
• مواصلة حتسني العمليات التشغيلية من خالل ترشيد التكاليف ورفع كفاءة العمليات.
• اإلستثمار يف منتجات جديدة لتعزيز قيمة الشركة واإلستفادة من مزايا بوان التنافسية
استكما َال للمعروض من منتجاتها.
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نقاط القوة واملزايا التنافسية
ترى الشركة أنها تتمتع بنقاط القوة واملزايا التنافسية التالية:
•
•
•
•
•
•
•
•

حمفظة متنوعة وفريدة من املنتجات واخلدمات التي تساهم يف إستقرار النتائج
املالية للمجموعة وتقلل من األثر الذي قد تخلفه الدورات اإلقتصادية السلبية.
استخدام أحدث معدات التصنيع واإلنتاج يف مواقع إسرتاتيجية مميزة متلكها الشركة.
القوة املالية واألداء املميز لشركات اجملموعة.
املقدرة على احملافظة على الكفاءات اإلدارية والفنية واملالية وتطويرها.
فريق إدارة عليا من ذوي اخلربات املميزة وممن لديهم سجل حافل من العمل يف
القطاع الصناعي و اإلنشائي.
عالقات وثيقة مع قاعدة متنوعة من العمالء مت بناؤها على مدى فرتة زمنية طويلة.
اخلربة يف إطالق منتجات جديدة يف قطاعي الصناعة و اإلنشاءات.
اخلربة يف تصدير منتجاتها إىل خارج اململكة مما يؤهلها لزيادة حصصها يف تلك األسواق
وإضافة أسواق جديدة.
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الشركات التابعة

11

قطاع
الصناعات
املعدنية

شركة بوان للصناعات املعدنية
www.bawan-metal.com

تتمتع شركة بوان للصناعات املعدنية ،إحدى الشركات التابعة لـ بوان ،مبكانة رائدة
يف جمال تصنيع املنتجات املعدنية لقطاع اإلنشاءات يف اململكة العربية السعودية.
تأسست الشركة نتيجة اندماج اثنتني من أبرز الشركات املرموقة ضمن قطاع
الصناعات املعدنية يف السعودية ،هما "شركة املهيدب للصناعات املعدنية”
و"شركة الفوزان للصناعات احلديدية” .تعد "بوان للصناعات املعدنية” أحد أكرب
املص ّنعني للمنتجات املعدنية اإلنشائية يف اململكة.

13

فريق العمل:

يضم فريق عمل "شركة بوان للصناعات املعدنية” ،التي تتخذ من
املدينة الصناعية الثانية يف الرياض مقرًا رئيسًا لها ،مايزيد على 600
موظف من ذوي الكفاءات واخلربات العالية.
ٍ

املصانع:

تدير "شركة بوان للصناعات املعدنية” عدة مصانع يف الرياض وجدة
والدمام.

املنتجات:

تقوم "شركة بوان للصناعات املعدنية” بتصنيع عدد من املنتجات
املعدنية عالية اجلودة من خالل أربعة أقسام متخصصة تشمل
قسم حديد التسليح وقسم األعمال املعدنية وقسم تصنيع األبواب
احلديدية وقسم إنتاج األملونيوم.
 .1قسم تسليح احلديد:
يضم قسم حديد التسليح التابع لـ "شركة بوان للصناعات املعدنية”
ثالثة مصانع متخصصة متتد على مساحة إجمالية تصل إىل 50,000
مرت مربع يف الرياض والدمام وجدة .ويتمحور نطاق عمل القسم
حول إنتاج حمفظة متنوعة من املنتجات واخلدمات التي تشمل
ما يلي:
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قص وثني احلديد بكافة األشكال واألحجام
تصنيع شبكات أسالك الفوالذ املقاوم للصدأ
تشكيل وتقومي احلديد
املموجة
إنتاج صفائح الصلب
ّ
تصنيع القضبان الفوالذية املقاومة للتآكل املغلفة باإليبوكسي
تشكيل قضبان حديد التسليح ولفائف قضبان األسالك واللفائف
املدرفلة على البارد والساخن

 .2قسم األعمال املعدنية:
يدير قسم األعمال املعدنية التابع لـ "شركة بوان للصناعات املعدنية”
عملياته التشغيلية عرب مصنع ممتد على مساحة  15,000مرت مربع
يقدم جمموعة من املنتجات التي تتنوع كما يلي:
 العربات اليدوية الشبكات األنابيب املعدنية اخملصصة ألغراض الديكور الدعائم املعدنية والسقاالت الهيكليةحترص "شركة بوان للصناعات املعدنية” على تطوير قسم األعمال
املعدنية بصورة مستمرة عن طريق اعتماد أفضل األساليب
التصنيعية وأعلى املعايري العاملية فضالً عن تركيب معدات وآالت
جديدة من شأنها حتسني جودة اإلنتاج والكفاءة التشغيلية.
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مع فريق العمل الذي يتكون من  600موظفٍ
من ذوي الكفاءات واملهارات العالية ،تعترب
شركة بوان للصناعات املعدنية رائدة تصنيع
منتجات اإلنشاء املعدنية يف اململكة.
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 .3قسم تصنيع األبواب احلديدية:
يضم قسم األبواب احلديدية التابع لـ"شركة بوان للصناعات املعدنية”
حتت مظلته مصنعًا ممتدًا على مساحة  5٫000مرت مربع يقوم بإنتاج
منتجات عالية اجلودة ،منها:
 األبواب املعدنية اجلوفاء املقاومة للحريق البوابات اجملوفة اخلردوات الفوالذية .4قسم إنتاج األملونيوم:
ميتد املصنع التابع لقسم إنتاج األملونيوم على مساحة  10٫000مرت
مربع .ويضم املصنع أحدث املعدات واآلالت والتقنيات املتطورة
إلنتاج جمموعة واسعة من املنتجات التي تضم:
 أبواب ونوافذ األملونيوم واجهات األملونيوم املعلقة القبب الزجاجية الواجهات الزجاجية -ألواح األملونيوم "كالدينج” لكسوة واجهات املباين

اإلجنازات:

حققت "شركة بوان للصناعات املعدنية” إجنازات متالحقة عززت
مكانتها الريادية ضمن قطاع الصناعات املعدنية يف اململكة العربية
السعودية .وتتويجًا ملسريتها احلافلة بالتم ّيز واإلجناز حازت الشركة
على العديد من الشهادات واجلوائز املرموقة يف جمال التم ّيز اإلداري
واجلودة الشاملة ،من هذه الشهادات:
• ISO Certificates BSI
• Exova Warrington Fire
• UL Certificates
17

قطاع
الصناعات
اخلشبية

18

شركة بوان للصناعات اخلشبية
www.bawanwood.com

الشركة املتحدة ملنتجات األخشاب
www.uwpco.com
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شركة بوان للصناعات اخلشبية

تعد “شركة بوان للصناعات اخلشبية” ،إحدى الشركات التابعة
لـ بوان ومتثل القطاع الرئيسي املعني بتصنيع املنتجات
اخلشبية اخملصصة لقطاعي التعبئة والتغليف والتصنيع
واإلنشاءات .وتنتج الشركة منتجات متنوعة مبتكرة ومطابقة
ألعلى املعايري العاملية مما عزز مكانتها الريادية وحضورها
القوي ليس على املستوى احمللي فحسب بل اإلقليمي أيضًا.

فريق العمل:

تضم الشركة فريق عمل مكون من أكرث من  600موظف من ذوي الكفاءات
العالية لضمان تلبية احتياجات ومتطلبات العمالء بالشكل األمثل.

املصانع:

تتخذ الشركة من املنطقة الصناعية الثانية بالدمام مقرًا رئيسًا لها
ويتبع لها ستة مصانع منتشرة يف الرياض والدمام وجدة واجلبيل
وينبع ورابغ كما متتلك شركة الراية ألعمال النجارة يف كل من دولة
الكويت وراس اخليمة يف اإلمارات العربية املتحدة.

املنتجات:

يرتكز نطاق عمل "شركة بوان للصناعات اخلشبية” حول ثالث صناعات رئيسة
هي:

 .1األلواح اخلشبية املغطاة بطبقة من امليالمني.
 .2األلواح اخلشبية املغطاة بطبقات ديكوريه.
.3مواد التعبئة اخلشبية بأنواعها مثل املنصات اخلشبية وصناديق
التعبئة وبكرات الكابالت وغريها.
20

اإلجنازات:

حصلت "شركة بوان للصناعات اخلشبية” على العديد من شهادات
التقدير تكرميًا اللتزامها املتواصل بأعلى معايري اجلودة العاملية.
منها:
• )ISO Certificate (BSI
• شهادة التميز يف األداء من شركة سابك
• جائزة ودرع سمو أمري دولة الكويت للشركات املميزة على
مستوى الدولة
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الصناعات اخلشبية لدى بوان حازت على العديد
من شهادات التقدير لتلبيتها احتياجات
املشاريع الكبرية واملباين التجارية والسكنية،
وتعترب الشركة املتحدة ملنتجات األخشاب
احملدودة من أكرب الشركات يف تصنيع األبواب
اخلشبية يف اململكة.
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الشركة املتحدة ملنتجات األخشاب:

تأسست “الشركة املتحدة ملنتجات األخشاب” عام 1988م .وشهدت منذ
ّ
مضطردًا وتطورًا ملحوظًا لتصبح إحدى أبرز الشركات الرائدة
ذلك احلني منوًا
يف قطاع صناعة األبواب والديكورات واألعمال اخلشبية يف اململكة العربية
السعودية من خالل تقدمي جمموعة متنوعة من أفضل املنتجات واخلدمات
املطابقة ألعلى مواصفات اجلودة العاملية.

املنتجات:

يرتكز نطاق عمل الشركة حول تصنيع املنتجات اخلشبية بنا ًء على طلب
العميل ،حيث يتم إعداد التصاميم واملتطلبات الفنية والهندسية باستخدام
أحدث وسائل التكنولوجيا املتطورة وأفضل املمارسات التصنيعية بهدف
تقدمي حلول شاملة من املنتجات واخلدمات املواكبة ملتطلبات التطور
والتقدم العمراين املتسارع.
دأبت الشركة على استرياد أجود املواد األولية من مناطق خمتلفة من
وحمددة مسبقًا مبا ينسجم مع متطلبات
العامل وفقًا ملواصفات مع ّينة
ّ
العمالء من جهة واملعايري التصنيعية واآلالت احلديثة املعتمدة لديها من
جهة أخرى .وتستند عملية التصنيع إىل معاجلة األخشاب يف أفران التجفيف
احلديثة للتحكم بدرجات الرطوبة املناسبة قبل الوصول إىل مراحل اإلنتاج
لضمان احلصول على منتجات عالية اجلودة تشتمل على:
 األبواب اخلشبية الصلبة األبواب املكبوسة مع احلشوة الداخلية األبواب املقاومة للحريق اخلزائن منتجات خشبية ديكورية تكميلية اإلكسسوارات23

املصانع:

تضم "الشركة املتحدة ملنتجات األخشاب” حتت مظلتها سلسلة
من مرافق التصنيع الواقعة يف املنطقة الصناعية الثانية بالعاصمة
السعودية الرياض .وتتألف مرافق التصنيع ،املمتدة على مساحة
إجمالية تصل إىل  75,000مرت مربع من أربع وحدات متخصصة يف
صناعة منتجات خمتلفة ومدعومة بآالت ومعدات تصنيع متطورة
وأجهزة حديثة وفريق فني عايل الكفاءة.

نقاط البيع:

حترص "الشركة املتحدة ملنتجات األخشاب احملدودة” على تلبية
احتياجات السوق احمللية بالشكل األمثل والوصول إىل قاعدة واسعة
من العمالء من خالل فريق مبيعات متخصص لتغطية كافة مناطق
اململكة ودول اخلليج .وقد حرصت الشركة على عرض منتجاتها بصاالت

عرض مميزة يف كل من املنطقة الوسطى واملنطقة الشرقية
واملنطقة الغربية باململكة العربية السعودية.

فريق العمل

يضم فريق عمل الشركة املتحدة ملنتجات األخشاب ما يزيد على 350
موظف وفني يعملون وبإتقان على تصميم وإنتاج وتسويق العديد من
املنتجات وبجودة عالية أثبتت مكانتها وريادتها يف العديد من املشاريع
احمللية واإلقليمية.
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اإلجنازات:

متكنت “الشركة املتحدة ملنتجات األخشاب” على مدى العقدين
املاضيني من حتقيق إجنازات الفتة من حيث دعم السوق احمللية
بأفضل املنتجات اخلشبية املطابقة ألعلى معايري اجلودة الشاملة
وأفضل املمارسات التصنيعية واالرتقاء بالصناعات اخلشبية
السعودية والوصول بها إىل األسواق اإلقليمية والعاملية .وتشمل
أبرز إجنازات الشركة ما يلي:
• احلصول على نظام إدارة اجلودة املتوافق مع متطلبات
“املنظمة الدولية للتقييس”(آيزو) والذي مت تسجيله يف “معهد
يف العام
الشهادات الربيطانية”(ISO Certificate (BSI
.1988
• بناء حضور قوي كواحدة من أوىل الشركات احلائزة على العديد من
الرتاخيص والشهادات الربيطانية واألمريكية يف جمال إنتاج األبواب
املقاومة للحرائق وفقًا ألعلى املواصفات العاملية ومن هذه
الشهادات:
• )BS Certificate (IFC
• )American UL Certificates (UL
• )Forest Stewardship Council (FSC

25

قطاع
الصناعات
الكهربائية
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الشركة املتحدة للمحوالت الكهربائية
)www.utec.com.sa (Utec

الشركة املتحدة للمحوالت الكهربائية – سوريا
)(Utec – Syria

الشركة املتحدة لتقنية احملطات والقواطع الكهربائية
)www.ussg.com.sa (USSG
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الشركة املتحدة للمحوالت الكهربائية (يوتك):

تأسست الشركة املتحدة للمحوالت الكهربائية (يوتك) ،إحدى
الشركات التابعة لـ بوان يف قطاع الصناعات الكهربائية ،يف العام
2001م حيث استطاعت خالل األعوام املاضية من بناء حضور قوي
يف السوق احمللي واألسواق اإلقليمية والدولية باعتبارها شركة رائدة
مشروع
يف جمال تصنيع احملوالت الكهربائية .وتعد الشركة ثمرة
ٍ
مشرتكٍ بني بوان و“شركة ويلسون للمحوالت” املتخصصة يف جمال
صناعة احملوالت الكهربائية يف أسرتاليا.

فريق العمل

تضم الشركة ،التي تتخذ من املدينة الصناعية الثانية بالرياض مقرًا
لها ،فريق عمل يضم  450إداريًا ومهندسًا وموظفًا وفنيًا ملتزمون
بتحقيق أعلى مستويات التصميم واإلنتاج واجلودة ورضا العمالء يف
األسواق الداخلية واخلارجية.

املنتجات

تطبق الشركة املتحدة للمحوالت الكهربائية (يوتك) أحدث التقنيات
الصناعية املتقدمة ،مستفيدة من اتفاقية التعاون الفنية املربمة
مع "شركة ويلسون للمحوالت” يف أسرتاليا .وتركز الشركة جهودها
على إنتاج جمموعة متكاملة من احملوالت الكهربائية احلديثة،
مبا فيها حموالت الكهرباء احملكمة اإلغالق واململوءة بالزيت .كما
تعمل الشركة أيضًا على تصميم وتصنيع منتجات خاصة حسب
الطلب لتلبية احتياجات العمالء يف خمتلف القطاعات احليوية.
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مؤسسية واضحة تهدف إىل حتقيق أعلى
تلتزم الشركة برؤية
ّ
مستويات رضا العمالء من خالل تقدمي خدمات ومنتجات رفيعة
املستوى ترقى إىل تطلعاتهم من حيث اجلودة والكفاءة وتطبق
أفضل املواصفات التصنيعية وأعلى املعايري العاملية.

املزايا
•
•
•
•
•
•
•

حموالت توزيع كهربائية منخفضة اجلهد
حموالت التوزيع الكهربائية املعلقة على األعمدة بطاقة تصل
إىل  500كيلو فولت أمرب
حموالت التوزيع الكهربائية األرضية بطاقة تصل إىل  3150كيلو
فولت أمرب
حموالت التوزيع الكهربائية اخلاصة مبحطات التوزيع
منتجات مطابقة للمواصفات العاملية  IECو  ANSIوبجهد
مرتفع يصل إىل  36كيلو فولت
وسائل تربيد مرنة ليتحمل احملول درجات حرارة مرتفعة
إكسسوارات متعددة لضمان توفري احلماية مبستويات عاملية
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اإلجنازات:

ساهمت الشركة املتحدة للمحوالت الكهربائية (يوتك) وعلى مدى
األعوام القليلة املاضية يف تلبية حصة رئيسية من احتياجات السوق
السعودية من احملوالت الكهربائية .كما متكنت منذ تأسيسها عام
 2001من تزويد األسواق احمللية واإلقليمية والدولية بآالف احملوالت
الكهربائية عالية اجلودة.
وحتظى منتجات الشركة اليوم بإقبا ٍ
ل واس ٍ
ع إقليميًا وعامليًا ،إذ
يتم تصديرها إىل األسواق الرئيسة اجملاورة ،ويف مقدمتها أسواق
دول اخلليج العربي ،إىل جانب بعض أسواق الشرق األوسط واألسواق
اإلفريقية واألوروبية.
كما ترتبط الشركة بالعديد من العقود واالتفاقيات مع أبرز اجلهات
الرائدة يف القطاعني العام واخلاص حمليًا وإقليميًا ،والتي تسعى
إىل االستفادة من اإلمكانات العالية واخلربة الواسعة والتكنولوجيا
املتطورة املعتمدة لدى "يوتك”.
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تطبق "يوتك” أعلى املواصفات التصنيعية وأفضل النظم
واملمارسات الدولية لضمان أعلى مستويات العزل والكفاءة
التشغيلية للمحوالت الكهربائية.
وتقديرًا جلهودها احلثيثة يف مطابقة معايري اجلودة والتم ّيز ،حصلت
الشركة على جمموعة من الشهادات العاملية املرموقة ،منها:
 شهادات متعددة للفحوصات النوعية من خمتربات "كيما” العامليةبهولند ()KEMA
 شهادات جودة متعددة من خمتربات الهندسة الكهربائية يف"جامعة امللك سعود” بالرياض.
 شهادة اجلودة العاملية “”ISO 9001 شهادة السالمة العاملية “”BS OHSAS 18001-2007 شهادة الهيئة السعودية للمواصفات واملقاييس واجلودة““SASO
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الشركة املتحدة للمحوالت الكهربائية – سوريا
UTEC - Syria

تأسست "الشركة املتحدة للمحوالت الكهربائية  -سوريا” ،إحدى الشركات
التابعة جملموعة بوان عام 2008م وهي تتخذ من مدينة عدرا الصناعية
يف العاصمة السورية دمشق مقرًا لها ،وقد جنحت خالل فرتة قياسية من
حتقيق منو ّ
مطرد جعلها إحدى أبرز الشركات الرائدة يف تصنيع احملوالت
الكهربائية يف اجلمهورية العربية السورية ،وذلك استنادًا على اسرتاتيجيتها
القائمة على اجلودة واالبتكار والتميز .ويتمحور نطاق عمل الشركة حول
إنتاج احملوالت الكهربائية عالية اجلودة ،مستفيد ًة من الربنامج املتطور
للتصاميم الكهربائية وامليكانيكية الذي تطبقه شركة "ويلسون” االسرتالية
للمحوالت.

فريق العمل:

يستند جناح "الشركة املتحدة للمحوالت الكهربائية  -سوريا” إىل أسس
مكون من إدارة
متينة وركائز قوية مت إرساؤها من قبل فريق عمل متكامل
ّ
عليا ذات خربة واسعة وكفاءات بشرية مؤهلة يف خمتلف اجملاالت اإلدارية
والتجارية والفنية والتقنية ذات الصلة بصناعة احملوالت الكهربائية .وحترص
الشركة على االستثمار على نطاق واسع يف العنصر البشري عرب تقدمي برامج
التدريب املهني بصورة دورية إميانًا منها بأهمية تطوير اإلمكانات الداخلية
لتأسيس حضور قوي إقليميًا ودوليًا.
وتسعى الشركة إىل استقطاب أفضل اخلربات والكفاءات العالية عرب اعتماد
برنامج توظيف متكامل من شأنه ضمان اختيار املوظفني املؤهلني لقيادة
املؤسسي والوصول إىل مستويات جديدة من الريادة والنجاح.
مسرية التم ّيز
ّ

32

املصنع:

تدير "الشركة املتحدة للمحوالت الكهربائية  -سوريا” مصنعًا
متخصصًا بإنتاج احملوالت الكهربائية يف العاصمة السورية دمشق.
ويتمتع املصنع بأحدث املعدات والتقنيات املتطورة لضمان تقدمي
منتجات عالية اجلودة كما يقوم بصناعة خمتلف أنواع احملوالت
الكهربائية وفق املواصفات القياسية العاملية ( )IECواستنادًا إىل
شهادات الفحص التي مت احلصول عليها من أبرز اخملتربات احمللية
والدولية.

املنتجات:

يشمل نطاق عمل "الشركة املتحدة للمحوالت الكهربائية  -سوريا”
جماالت عدة تتنوع بني تصنيع وإنتاج وصيانة وجتارة حموالت التوزيع
الكهربائية واسترياد اللوازم املطلوبة لعمليات التصنيع واإلنتاج
والصيانة ،مبا يف ذلك املعدات واآلالت والتقنيات وقطع الغيار وكافة
املواد الضرورية لضمان تقدمي منتجات تتمتع باجلودة والقيمة
واألداء لتلبية تطلعات العمالء والشركاء.
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حققت الشركة املتحدة للمحوالت الكهربائية
بسوريا ،بالرغم من حداثة عهدها ،منوًا كبريًا
لتصبح من أكرب الشركات يف تصنيع احملوالت
الكهربائية يف سوريا.
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اإلجنازات:

متكنت" الشركة املتحدة للمحوالت الكهربائية  -سوريا” ،بالرغم
من حداثة عهدها ،من تأسيس حضور قوي يف السوق اإلقليمية
وبناء عالمة جتارية مرادفة للجودة والتميز .وبالفعل أثمرت جهود
الشركة الرامية إىل مطابقة أعلى املواصفات العاملية نتائج إيجابية
تنعكس بصورة رئيسة من خالل حصولها على شهادات الفحص
النوعية من "خمتربات كيما العاملية بهولندا” ( )KEMAإىل جانب
شهادة إدارة اجلودة “.”ISO 9001

العمالء:

تر ِّكز "الشركة املتحدة للمحوالت الكهربائية  -سوريا” جهدها
بشكل رئيس على حتقيق أعلى مستويات رضا العمالء عن طريق
توظيف اخلربات التقنية والفنية العالية لتقدمي منتجات متكاملة
متثل إضافة نوعية لقطاع تصنيع احملوالت الكهربائية .وعلى مدى
األعوام القليلة املاضية ،اكتسبت الشركة ثقة عالية مكنتها من
بناء قاعدة متينة من العمالء تشمل:
 وزارة الكهرباء السورية شركات املقاوالت شركات بناء حمطات التوزيع الكهربائية ومراكز التحكم شركات تصنيع املعدات باختالف أنواعها شركات الصيانة -املنشآت الصناعية
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ّ
متكن قطاع الصناعات الكهربائية املتخصص
يف تصنيع احملوالت الكهربائية واحملطات
والقواطع الكهربائية من بناء حضور قوي يف
األسواق اإلقليمية والدولية.
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الشركة املتحدة لتقنية احملطات والقواطع
الكهربائية ()USSG

تأسست "الشركة املتحدة لتقنية احملطات والقواطع الكهربائية”،
ّ
إحدى الشركات التابعة لـ بوان ،عام  2009كشركة سعودية وبشراكة
مع شركة ويلسون األسرتالية يف قطاع الصناعات الكهربائية يف
ظل اجلهود احلثيثة املبذولة من قبل فريق عمل من اخلرباء
واملهنيني ذوي الكفاءات العالية واخلربات الواسعة يف الصناعة
الكهربائية وشبكات توزيع الطاقة باإلضافة إىل جمال التشغيل
اآليل الذاتي (األمتتة) .متكنت الشركة خالل فرتة زمنية قصرية من
ترسيخ مكانتها الطليعية كإحدى أبرز مصنعي املنتجات الكهربائية
منخفضة ومتوسطة وعالية اجلهد الكهربائي .وحققت الشركة
إجنازات متتالية وضعتها يف مصاف كربى الشركات الرائدة يف جمال
ّ
متكن العمالء يف القطاعني
توفري تقنيات الطاقة واألمتتة التي
الصناعي واخلدمي من حتسني كفاءتهم التشغيلية.

فريق العمل

يُدير "الشركة املتحدة لتقنية احملطات والقواطع الكهربائية” فريق
من اإلداريني واملهندسني والفنيني من ذوي اخلربة العالية والتاريخ
املؤسسي ،يعملون جنبًا إىل جنب مع عدد من أبرز
احلافل بالنجاح
ّ
الكفاءات املهنية والفنية لضمان حتقيق رضا العمالء واحلفاظ على
اإلجنازات املتتالية ضمن األسواق السعودية واخلارجية.
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املصنع:

يقع املقر الرئيسي لـ "الشركة املتحدة لتقنية احملطات والقواطع
الكهربائية” يف املنطقة الصناعية يف العاصمة السعودية الرياض.
وجمهزًا بأحدث التقنيات والنظم
ومتتلك الشركة مصنعًا متطورًا
ّ
املتطورة وأفضل معدات التصنيع املطابقة ألعلى املواصفات
العاملية لتزويد األسواق املستهدفة مبجموعة شاملة من
احملطات والقواطع ولوحات التوزيع والتحكم الكهربائية التي تتمتع
بالكفاءة التشغيلية واجلودة العالية.

املنتجات:

تعمل "الشركة املتحدة لتقنية احملطات والقواطع الكهربائية”
على إنتاج جمموعة متنوعة من املنتجات الكهربائية التي متثل
إضافة نوعية يف جمال الصناعات الكهربائية وشبكات توزيع الطاقة
والتشغيل اآليل الذاتي (األمتتة) وتصنف منتجات الشركة ضمن ست
فئات هي كالتايل:

• املنتجات الكهربائية ذات اجلهد املتوسط:

		لوحات املفاتيح الكهربائية مراكز التحكم يف احملركات الكهربائية -جممعات املكثفات املعدنية املغلقة
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• املنتجات الكهربائية ذات اجلهد املنخفض:

 لوحات مفاتيح توزيع الطاقة بقوة تصل إىل  6,300أمبري اللوحات الكهربائية املتزامنة اخلاصة باملولِّدات أجهزة التحكم ونظم الربجمة املنطقية لوحات تصحيح عامل الطاقة -لوحات حتكم بأنظمة التهوية والتدفئة والتربيد والتكييف

• احملطات الكهربائية:

احملطات الفرعية بقدرة تصل إىل  36كيلوفولت  3,150 -ك.ف.

• نظم التشغيل اآليل الذاتي (األمتتة) الكهربائية:

 نظم "سكادا” ()SCADA نظم "بي.إم.إس” ()BMS -نظم أمتتة املنازل

• نظم األمن والسالمة الكهربائية:

 أنظمة إنذار احلرائق والسطو كامريات املراقبة -نظم التحكم يف الوصول
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• أنظمة التيار املنخفض:

-

حلول األلياف البصرية
نظم التحكم باإلضاءة
أنظمة اإلخالء الصوتي
نظم التلفاز الرقمي
نظم التغذية الكهربائية املستمرة

اإلجنازات:

تركز "الشركة املتحدة لتقنية احملطات والقواطع الكهربائية”
جهودها على تطوير منتجات عالية املستوى تلبي احتياجات العمالء
من حيث اجلودة والكفاءة وحتقق انتشارًا واسعًا يف األسواق احمللية
واإلقليمية والعاملية وهو ما يدفعها إىل إجراء اختبارات دورية على
املنتجات يف أبرز اخملتربات الدولية وفقًا للمعايري العاملية (.)IEC
واستطاعت الشركة عرب مطابقة أعلى املواصفات واملمارسات
التصنيعية من احلصول على العديد من الشهادات املرموقة
عامليًا منها على سبيل املثال ال احلصر شهادات كيما ()KEMA
يف هولندا والتي مهدت الطريق لبناء قاعدة متينة من أبرز العمالء
مثل "الشركة السعودية للكهرباء” ( )SECوغريها من أبرز اجلهات
احلكومية وكربى الشركات اخلاصة من خمتلف القطاعات احليوية يف
اململكة العربية السعودية واملنطقة.

املشاريع الرائدة:

شكلت النجاحات املتتالية يف االختبارات الدولية ونيل عدد من أبرز
الشهادات املعتمدة عامليًا خطوة اسرتاتيجية لالنتقال بـ "الشركة
املتحدة لتقنية احملطات والقواطع الكهربائية” إىل مستوى جديد
من النجاح والتميز مع الدخول إىل أسواق حملية وإقليمية وعاملية
جديدة وبناء ثقة متزايدة بجودة اخلدمات واملنتجات املقدمة وفق
ّ
ولعل القائمة الطويلة
أفضل املواصفات واملمارسات التصنيعية.
من املشاريع الريادية خري دليل على تنامي سمعة الشركة كمزود
رائد للمنتجات املوثوقة يف جمال الصناعات الكهربائية وشبكات توزيع
الطاقة يف اململكة واخلارج.
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قطاع
الصناعات
اخلرسانية
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شركة بناء القابضة:
www.binagroup.com

شركة بناء للمنتجات اخلرسانية املتقدمة (بناء بريكاست)
www.bina.com.sa

شركة بناء للمنتجات اخلرسانية اجلاهزة (بناء ريدميكس)
www.binareadymix.com
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شركة بناء للمنتجات اخلرسانية املتقدمة
(بناء بريكاست)

تأسست "شركة بنــــاء للمنتجات اخلرسانية املتقدمة” ،إحدى
الشركات التابعة لـ "بنـاء القابضة” ،عام  2006وهي متخصصة يف
تصنيع املنتجات اخلرسانية مسبقة الصنع واملنتجات اخلرسانية
مسبقة اإلجهاد التي تستخدم يف إنشاء املباين والبنى التحتية.
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تتمحور رؤية الشركة حول تعزيز ريادتها يف السوق السعودية عرب
تطوير وتوفري حلول مبتكرة وفعالة ذات تكاليف مناسبة لتلبية
احتياجات كافة الشرائح املستهدفة يف األسواق احمللية واإلقليمية.
توفر الشركة حلوال ً اقتصادية ومنتجات متينة ومتنوعة تنسجم مع
كافة أغراض البناء واإلنشاء سواء يف املشاريع الصناعية أو التجارية
أو السكنية.
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املنتجات

تعتمد "شركة بناء للمنتجات اخلرسانية املتقدمة” سياسة
ضمان اجلودة لتحقيق أعلى مستويات رضا العمالء عرب تلبية
كافة االحتياجات واملتطلبات املتعلقة بعمليات التصميم واإلنتاج
والرتكيب.
وتُعنى الشركة بتصميم وتصنيع وتركيب نطاقات واسعة من
املنتجات اخلرسانية مسبقة الصنع واملنتجات اخلرسانية مسبقة
اإلجهاد التي تدخل يف قطاع البناء واإلنشاء ،ومن ضمنها القوالب
اخلرسانية اجملوفة مسبقة الصنع املتاحة وفق خيارات متنوعة
بعرض 1200ملم وسماكة بقياسات خمتلفة ترتاوح بني  150و200
و 265و 320و 400و 500ملم.
وتشمل أبرز املنتجات اخلرسانية األخرى:
 البالط املزدوج ()TTالد َرج (السالمل)
 َ األعمدة واجلسور اخلرسانية البالط اإلسمنتي األجزاء اخلرسانية املضغوطةمسبقًا.
 العوارض اخلرسانية املسلحة الكتل اخلرسانية املعزولة بالط األرصفة األلواح اخلرسانية مسبقةالصنع
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 األسقف املفرغة األعمدة اخلرسانية اجلسور احلوائط احلاملة اجلدران االستنادية األسوار موانع املرور العناصر اجلمالية اخلرسانية مصدات السيارات جدران التكسية املعمارية -جدران وسالمل العزل

تقوم بناء بتصنيع املنتجات اخلرسانية مسبقة
الصنع واملنتجات اخلرسانية مسبقة اإلجهاد
التي تستخدم يف إنشاء املباين ،لقائمة طويلة
من العمالء املتميزين.

املصنع:

تدير "شركة بناء للمنتجات اخلرسانية املتقدمة” مصنعًا حديثًا
يف املنطقة الصناعية الثانية مبدينة الدمام يف املنطقة الشرقية
باململكة العربية السعودية.
وتضم مرافق اإلنتاج التابعة للشركة جمموعة من أحدث اآلالت
ومعدات التصنيع املتطورة القائمة على علوم التكنولوجيا
املتقدمة لضمان تعزيز الكفاءة التشغيلية وتزويد األسواق
املستهدفة بأفضل املنتجات املطابقة ألعلى معايري اجلودة
العاملية.
يستند عمل قسم التصميم يف الشركة على مطابقة أعلى املعايري
واملواصفات واملمارسات الدولية وتقدمي أفضل اخلربات التقنية
لتلبية احتياجات العمالء.

فريق العمل:

تتمتع "شركة بناء للمنتجات اخلرسانية املتقدمة” بفريق عمل
متكامل من اإلداريني واملهندسني والفنيني املهنيني ذوي
اخلربات العملية الواسعة الذين يتولون مسؤولية تطوير وتصنيع
وتقدمي منتجات عالية املستوى ،إىل جانب جمموعة من القوى
البشرية املاهرة يساهمون يف ضمان تركيب املنتجات اخلرسانية
بسرعة وكفاءة ووفق أعلى معايري األمن والسالمة املهنية.
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العمالء:

حتظى حمفظة منتجات وحلول "شركة بناء للمنتجات اخلرسانية
املتقدمة” باهتمام واسع من أبرز اجلهات احمللية واإلقليمية.
ومتكنت الشركة على مدى السنوات القليلة املاضية من بناء قاعدة
متينة من العمالء تشمل:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

الهيئة امللكية للجبيل وينبع •
شركة الزيت العربية السعودية
•
(أرامكو)
وزارة الصحة
•
وزارة املياه والكهرباء
•
وزارة الدفاع والطريان
•
وزارة التعليم العايل
شركة سابك السعودية
وزارة اإلسكان
الشركة السعودية للكهرباء
جامعة امللك فيصل
وزارة الرتبية والتعليم
جامعة امللك فهد للبرتول
واملعادن

مركز امللك عبداهلل للدراسات
والبحوث البرتولية
جامعة اإلمام
املؤسسة العامة للتأمينات
االجتماعية
شركة إعمار الشرق األوسط
العديد من كربى شركات
االستشارات الهندسية
واملقاوالت واإلنشاءات يف
السعودية ومنطقة اخلليج
العربي والشرق األوسط

اإلجنازات:

جنحت "شركة بناء للمنتجات اخلرسانية املتقدمة” يف احلصول
على العديد من شهادات اجلودة العاملية مثل شهادة أيزو "ISO
 ،"9001وشهادات التـأهيل لدى العديد من املؤسسات احلكومية
واخلاصة حمققة رضا العمالء تقديرًا اللتزامها مبطابقة أعلى
مواصفات اجلودة والتم ّيز يف تصنيع حمفظة متنوعة من املنتجات
اخلرسانية اخملصصة لقطاع البناء واإلنشاء.
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شركة بناء للمنتجات اخلرسانية اجلاهزة (بناء
ريدميكس)
"شركة بناء للمنتجات اخلرسانية اجلاهزة” ،إحدى الشركات اململوكة
لـ"بناء القابضة” ،وتعد إحدى أبرز منتجي ومزودي اخلرسانة اجلاهزة
يف اململكة العربية السعودية .وقد متكنت الشركة من تأسيس
حضور قوي ضمن السوق السعودية ملا تتمتع به من فريق عمل
متكامل من اإلداريني والكفاءات الفنية من ذوي اخلربات العالية
الذين يقدمون أفضل اخلدمات واملنتجات الشاملة والدعم التقني
جملموعة واسعة من العمالء.

ينصب تركيز "شركة بناء للمنتجات اخلرسانية اجلاهزة” بالدرجة األوىل
على تلبية الطلب املتزايد ضمن السوق السعودية عرب توفري جمموعة
من اخللطات اخلرسانية املبتكرة واملطابقة ألعلى معايري اجلودة
العاملية والتي من شأنها مساعدة العمالء على احلد من ساعات
العمل وبالتايل تقليل النفقات مع حتسني الكفاءة التشغيلية.
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املنتجات:

تقدم "شركة بناء للمنتجات اخلرسانية اجلاهزة” أفضل اخللطات
اخلرسانية اجلاهزة املطابقة ألعلى املواصفات العاملية ،استنادًا
إىل سياسة ضمان اجلودة املعتمدة لديها لتلبية تطلعات العمالء
وتزويد السوق السعودي بأفضل اخلدمات واملنتجات التي متثل
قيمة مضافة لسوق البناء واإلنشاء احمللي.
حرصًا من الشركة على مراقبة املنتج عن كثب للتأكد من مطابقته
أسست خمتربات خاصة
للمقاييس الدولية واملتطلبات احملليةّ ،
داخل مرافق اإلنتاج إلجراء االختبارات الدورية اخملتلفة جلودة
املواد األولية املستخدمة واملنتجات النهائية املقدمة للعمالء.
وتدرك "شركة بناء للمنتجات اخلرسانية اجلاهزة” أهمية البحث
والتطوير يف حتديد خطوط اإلنتاج وحتسني اإلمكانات الفنية واالرتقاء
باألداء التشغيلي وضمان التطوير املستمر للقوى العاملة وذلك
لتحقيق األهداف املرجوة.
ومتكنت الشركة من تطوير وتصميم جمموعة متنوعة من
اخللطات اخلرسانية واحللول املبتكرة لقاعدة واسعة من العمالء،
استنادًا على اسرتاتيجية البحث والتطوير ونظام إدارة اجلودة
الشاملة املطابق للمواصفات احمللية والدولية.
وحترص الشركة أيضًا على االلتزام بـ "املعايري اخلاصة باجلمعية
األمريكية الدولية لالختبار واملواد” ( )ASTMو"املواصفات
القياسية لإلسمنت واخلرسانة” ( )ACIعلى مدى كافة مراحل
اإلنتاج والتصنيع.
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املصانع:

تدير "شركة بناء للمنتجات اخلرسانية اجلاهزة” أكرث من ثالثة مصانع
إلنتاج اخلرسانة اجلاهزة ضمن املنطقة الصناعية الثانية مبدينة
الدمام يف املنطقة الشرقية ومدينة جدة يف املنطقة الغربية
باململكة العربية السعودية .وتتمتع مصانعها بأحدث املعدات
والتقنيات املتقدمة لضمان احلفاظ على طاقتها اإلنتاجية العالية.
وتضم الشركة إىل جانب مصانع خلط اخلرسانة اجلاهزة العديد من
املرافق واآلليات املتكاملة مثل خالطات اخلرسانة واملزودة مبوازين
أوتوماتيكية فضالً عن عدد كبري من الناقالت املربدة واملضخات
الثابتة واملتحركة وأسطول من شاحنات خلط اخلرسانة .وتتم ّيز كافة
املنشآت واملرافق التابعة للشركة مبطابقتها ملواصفات "آيزو ”9001
( )ISO 9001ومتطلبات شركة الزيت العربية السعودية أرامكو
(.)Saudi Aramco

فريق العمل:

تقدم "شركة بناء للمنتجات اخلرسانية اجلاهزة” أفضل اخللطات
اخلرسانية املطابقة ألعلى املعايري واملواصفات واملمارسات الدولية
بإشراف فريق عمل متكامل من اخلرباء واملهنيني اخملتصني
بتطوير وإنتاج اخلرسانة السريعة وتشغيل املصانع وخدمة العمالء
ومراقبة اجلودة وتقدمي الدعم الفني لضمان تسليم أفضل اخلدمات
واملنتجات ذات اجلودة والكفاءة العالية.
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املشاريع واإلجنازات:

سجلت "شركة بناء للمنتجات اخلرسانية اجلاهزة” خالل فرتة قياسية نتائج
إيجابية من حيث منو األداء التشغيلي وبناء ثقة متزايدة يف السوق السعودية
مبا تقدمه من منتجات وخدمات عالية اجلودة ،وهو ما ساهم يف دخولها عددًا
من املشاريع الكربى مع أبرز املؤسسات احلكومية والشركات الرائدة مثل:
•		 وزارة النقل
•		 وزارة الرتبية والتعليم
•		 وزارة الصحة
•		 وزارة اإلسكان
•		 وزارة الدفاع
•		 جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن
•		 جامعة الدمام
•		 قاعدة امللك عبدالعزيز اجلوية
والعديد من كربى شركات املقاوالت واإلنشاءات
ومتكنت "شركة بناء للمنتجات اخلرسانية اجلاهزة” من حتقيق إجنازات
متالحقة خالل فرتة زمنية قياسية .حيث أنها جنحت يف ترسيخ مكانتها
كمنافس قوي يف السوق السعودية والعب رئيس من حيث تلبية الطلب
املتزايد على اخللطات اخلرسانية اجلاهزة عالية اجلودة.
ّ
واملطرد الذي حتقق إىل اآلن بالدرجة األوىل إىل النهج
ويعود النجاح السريع
الشامل املعتمد لدى الشركة والذي يتمحور حول مطابقة أعلى مواصفات
اجلودة الشاملة وضمان أمن وسالمة العاملني وااللتزام مبعايري البيئة
واالستدامة وتطبيق برامج التطوير املستمر واستقطاب أفضل الكفاءات
البشرية املؤهلة لتطوير احللول املبتكرة واخلدمات املميزة التي تلبي
تطلعات العمالء.
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