ESTMRAR LIMITED COMPANY

شــركـة استـمـرار المحـدودة

مقدمة
نســعى دائمــا فــي شــركة اســتمرار المحــدودة
أن نكــون األفضــل فــي جــودة أعمالنــا وخدماتنا
المقدمــة ،وألن عمالؤنــا هــم شــريك نجاحنــا
ّ
فحــري بنــا أن نهتــم بهــم وبجــودة الخدمــة
المقدمــة لهــم ،فلذلــك نحــن فــي اســتمرار
دومــا أن نواكــب ّ
التطــور الدائــم لتلبيــة
نطمــح
ً
حاجــة العمــاء وتطويــر الشــركة وقدراتهــا؛
لتصبــح إحــدى أكبــر شــركات المقــاوالت والبنــاء
فــي المملكــة العربيــة الســعودية.
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كلمة رئيس مجلس
اإلدارة

لقــد كانــت مهمــة المؤسســين منــذ البدايــة ،نيــل ثقــة
العمــاء والتــي تعتبــر حجر األســاس فــي بناء المســتقبل.
باإلضافــة إلــى اإلصــرار علــى بنائهــا بإتقــان بأعلــى معاييــر
االحتــراف والمهنيــة وأخالقيــات العمل.

ـير نحــو النجــاح رحلــة ال نهايــة لهــا ،وسـ ُـر ذلــك النجــاح
السـ ُ
الهــدف والتكييــف مــع متغيــرات
الثبــات علــى
هــو
ِ
ُ
االســواق وااللتــزام باألنظمــة .وبالمواكبــة المســتمرة
لإليقــاع الســريع الــذي تتجــه لــه رؤيــة المملكــة .2030
لقــد امتلكنــا وللــه الحمــد الكفــاءة واالمتيــاز فــي قطــاع
المقــاوالت والصيانــة والتشــغيل ،مــن خــال خطــوات ثابتــة
مســتمرة مــن العمــل الــدؤوب الجــاد فــي مســيرتنا التــي
أحــرزت خبــرات عاليــة
ّ
واد أن أشــكر كل مــن مــاك المشــاريع الحاليــة
والمســتقبلية الحكوميــة منهــا واألهليــة ومقاولــي
الباطــن والمورديــن وشــركاؤنا وأفــراد عائلــة شــركة
اســتمرار.
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فلسفة الشعار
ُب ِنــى شــعار شــركة اســتمرار باالعتمــاد علــى الحــروف العربيــة فــي
المقــام األول اعتـ ً
ـزازا بلغتنــا وهويتنــا ،ولمواكبــة أفضــل اتجاهــات
التصميــم الحديثــة ،حيــث تعتمــد الحــروف وشــكل الخــط كهويــة
للشــركة باإلضافــة إلــى االســم باإلنجليزيــة.
باإلضافــة لشــعار « المــاال نهايــة ( )infinityكنقــاط لحــرف التــاء
كداللــة علــى اســتمرار تطويــر الخدمــات ومواكبــة تطلــع العمــاء
بشــكل ال يتوقــف وهــو الركيــزة األساســية لدينــا.
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شركة استمرار
المحدودة في سطور
نشــأت شــركة اســتمرار المحــدودة كتطويــر
وتوســعة لشــركة بيــت األعمــال والتــي بــدأت
قصتهــا فــي العــام  1994كمؤسســة فرديــة فــي
المنطقــة الشــرقية بالمملكــة العربيــة الســعودية
والتــي حققــت نجاحــات قادتنــا بدورهــا إلــى تأســيس
مؤسســات فرديــة أخــرى حتــى العــام  2012؛
حيــث تقــرر لــم شــمل جميــع مؤسســتنا تحــت كيــان
واحـ�د لتصبـ�ح شـ�ركة بيـ�ت األعمـ�ال بحصيلـ�ة 18
عــام مــن الخبــرات المتراكمــة ووصــوال للعــام 2021
ونتيجــة للنجاحــات المســتمرة تحولــت الشــركة إلــى
شــركة اســتمرار المحــدودة مــع المزيــد مــن التوســع
فــي القــدرات اللوجســتية وكذلــك مســتوى األعمــال
المنفــذة تحقيقــا لمبدئنــا الرئيــس وهــو نيــل ثقــة
العمــاء وشــركاء األعمــال واالســتمرار فــي تقديــم
المزيــد مــن الخدمــات.
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هدفنا

أن تصبــح شــركة اســتمرار المحــدودة واحــدة مــن اكبــر الشــركات العاملــة
فــي مجــال المقــاوالت والتشــغيل والصيانــة فــي المملكــة دول الخليــج
العربــي والشــرق األوســط متزامنيــن فــي ذلــك مــع رؤيــة المملكــة
ّ ،2030
والتنــوع فــي تقديــم الخدمــات بالتوســع الرأســي واألفقــي وتنويــع
االســتثمارات.

رؤيتنا
أن نكــون األفضــل كفــاءة واألســرع تلبيــة واألحــدث تقنيــة فــي خدماتنــا
لنيــل رضــا عمالئنــا علــى مســتوى المملكــة ودول الخليــج والشــرق
األوســط.

رسالتنا
اتقــان تقديــم خدمــات المقــاوالت والتشــغيل والصيانــة وابتــكار الحلــول
اإلبداعيــة والمســاهمة فــي مجــال التنميــة بمــا يحقــق أهــداف رؤيــة
المملكــة .2030
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معايير العمل لدينا
_1

استيعاب متطلبات العميل

_2

دراسة العمل واحتياجاته

_3

التقيد بشروط السالمة واألمان

_4

االلتزام بالجدول الزمني

_5

ابتكار الحلول واألدوات إلتمام العمل

_6

التأكد من رضا العميل

_7

تعزيز تكنولوجيا البناء الجديدة

7

خدماتنا
تمتلــك شــركة اســتمرار المحــدودة كافــة المقومــات مــن معــدات
حديثــة وعمالــة مؤهلــة لتنفيــذ مختلــف الخدمــات فــي مجــال المقــاوالت
والتشــغيل والصيانــة لقاعــدة عريضــة ومتنوعــة مــن العمــاء.

المقاوالت

عقود التشغيل

مكافحة الحشرات

عقود النظافة

عقود الصيانة
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المقاوالت
تعتبــر شــركة اســتمرار المحــدودة مــن الشــركات الرائــدة علــى مســتوى
المملكــة العربيــة الســعودية فــي مجــال المقــاوالت العامــة بــكل أشــكالها
حيــث تمتلــك تقنيــات وطــرق حديثــة ومتطــورة فــي أعمــال البنــاء
والترميمــات والديكــورات والتشــطيبات ،باإلضافــة إلــى مهندســينا القادريــن
علــى القيــام بكافــة أعمــال المقــاوالت داخــل وخــارج المملكــة ،والعمالــة
المدربــة والمتخصصــة فــي مجــال الترميمــات والمقــاوالت واإلنشــاءات.

عقود التشغيل
يعــد مجــال التشــغيل مــن المجــاالت الرائــدة التــي تعمــل فيهــا شــركة
عامــا قضيناهــا
اســتمرار نظـ ًـرا للخبــرات الهائلــة التــي نمتلكهــا عبــر ً 27
فــي الســوق؛ حيــث نعتمــد خطــط مدروســة ُو ِضعــت بعنايــة لتحســين
وتطويــر خدماتنــا ومواكبــة أحــدث التقنيــات والتــي تهــدف لتحقيــق
أكبــر اســتفادة ممكنــة للعميــل مــن خــال منظومــة عملنــا مثــل:
الشركات والمصانععقود التحميل والتنزيلعقود التوزيع9

عقود النظافة
نســعى فــي شــركة اســتمرار المحــدودة إلى جعــل حيــاة العمالء أكثــر ســهولة والمحافظة
علــى المظهــر العــام منشــآتهم وذلــك بتقديــم أنــواع مختلفــة مــن خدمــات النظافــة
والصيانــة التــي بدورهــا تحقــق هــذه النتائــج ،كمــا تتضمــن عقــود النظافــة الخدمــات
الفوريــة والدوريــة والطارئــة مــن أجــل تلبيــة كافــة احتياجاتهــم بطريقــة متخصصــة وآمنــة.
نقدم حزمة من خدمات النظافة لكل القطاعات مثل:
المجمعــات التجاريــة والمصانــع والمــدراس والمستشــفيات ومنشــأت القطاعــات الحكوميــة
وغيرها.

مكافحة الحشرات
تقــدم شــركة اســتمرار خدمــات مكافحــة الحشــرات والقــوارض حيــث نوفــر حلــول عاليــة
الجــودة فــي هــذا المجــال؛ مــن شــأنها أن تســهم فــي مجــال الصحــة العامــة وتحســين
ســواء فــي قطــاع األعمــال أو األفــراد.
جــودة حيــاة العمــاء
ً
نقــوم باســتخدام واتبــاع أحــدث األســاليب المبتكــرة والمنتجــات األكثــر فاعليــة فــي إبــادة
تمامــا.
ومكافحــة الحشــرات والقــوارض بشــكل آمــن
ً
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عقود الصيانة
«كهرباء  /تكييف  /سباكة «

ـدم فــي شــركة اســتمرار المحــدودة حزمــة متنوعــة مــن الخدمــات فــي مجــال الصيانــة،
نقـ ّ
دائمــا لتقديــم أفضــل خدمــة ممكنــة لــكل االعطــال والمواقــف الصعبــة التــي
إذ نســعى
ً
قــد يواجههــا العمــاء ،وتنصــب فلســفتنا األساســية فــي مجــاالت الصيانــة علــى تجنــب
ً
مســتقبل وليــس إصالحهــا فقــط ويؤهلنــا لذلــك خبرتنــا الطويلــة وفريقنــا
المشــكالت
المــدرب.
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عمالؤنا

معتمدون لدى
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استثمارتنا
شــركة بيــت التوزيــع للتجــارة العامــة تأســيس بيــت التوزيــع للتجــارة
العامــة كان اســتجابة لمتطلبــات العمــاء ودعمــا لتوجهــات الشــركة
التوســعية بمــا تملكــه الشــركة مــن اتصــاالت وتدركــه مــن شــواغر
علــى مســتوى االحتياجــات فضــا عــن حجــم المصــادر مــن مصنعيــن
ومورديــن خــارج المملكــة فــي شــرق آســيا وحتــى اوربــا الشــرقية
كل ذلــك عــزز فــرص االســتثمار فــي هــذا المجــال الحيــوي المهــم
والمتجــدد دائمــا.

خدمات النظافة

نســعى فــي شــركة اســتمرار المحــدودة إلــى جعــل حيــاة العمــاء أكثــر
ســهولة والمحافظــة علــى المظهــر العــام لمنشــئاتهم وذلــك بتقديــم
أنــواع مختلفــة مــن خدمــات النظافــة والصيانــة التــي بدورهــا تحقــق
هــذه النتائــج ،كمــا تتضمــن عقــود النظافــة الخدمــات الفوريــة والدوريــة
والطارئــة مــن أجــل تلبيــة كافــة احتياجاتهــم بطريقــة متخصصــة وآمنــة.
نقدم حزمة من خدمات النظافة لكل القطاعات مثل:
المجمعــات التجاريــة والمصانــع والمــدراس والمستشــفيات ومنشــأت
القطاعــات الحكوميــة وغيرهــا.
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تواصل معنا
+966-13-8323363
+966-50-9222884
INFO@ESTMRARLTD.COM

WWW.ESTMRARLTD.COM
المنطقة الشــرقية _ الدمام
@EstmrarLtd
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