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من نحن
ف
ش
ئيس ف ي� الرياض وتعمل ف ي� جميع مناطق المملكة العربية
�كة سعودية ذات مسؤولية محدودة  ،تأسست ي� عام  2005ومقرها الر ي
السعودية.
مع ث
ين
ً
وحلول مختلفة شل�كات متنوعة مثل تكنولوجيا المعلومات
المتخصص� ذوي المهارات العالية  ،نقدم خدمات
أك� من  350من
والبنوك والمواد الغذائية وما إىل ذلك .ونقدم مجموعة كاملة من الخدمات والحلول الالزمة لتلبية االحتياجات المعقدة للسوق .
ت
م�وع بغض النظر عن حجم ش
ال� نقدمها هي الرعاية واالهتمام الذي نوليه لكل ش
الم�وع او قيمته .
عالوة عىل الخدمات ي
ت
ال� نقدمها.
سمعتنا الممتازة مبنية عىل رضا العمالء الذين شهدوا نمو أعمالهم بسبب الخدمة ي
كب�ة ،لذلك نعلم أننا يمكننا مساعدتك ،ومواجهة التحديات من حجم ش
م�وعك أو
خ�ة ي
الكث� وأمتلكنا ب
خالل سنوات واجهنا ي
ش�كتك.
نعمل دائما عىل تنويع عملياتنا والسعي وراء أسس جديدة  ،فقد استثمرنا ف� العديد من الصناعات مثل مصنع أ
اللياف البرصية
ً
ي
ف ي� مدينة الملك عبد الله االقتصادية وسلسلة من المقاهي الراقية .
اليدي .نسعى دائما ألن نكون أ
مكتو� أ
ف
المتغ� باستمرار ،
الفضل ونتطور مع العالم
هذا ما نحن عليه ولكننا ال نقف
ي
ً
ي
التغي� الذي تشهده المملكة العربية السعودية من خالل رؤية . 2030
وبالتال فنحن جزء من
ي
ي

رسالتنا
يز
التشغيل .
والتم�
رسالتنا هي تقديم خدمات وحلول عالية الجودة من خالل االبتكار والتعلم
ي
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رؤيتنا
أن نكون الرائد ف� منطقتنا  ،مع تطلعات دولية  ،نقدم خدماتنا وحلولنا ومبادراتنا المبتكرة لخدمة قطاع أ
العمال والمجتمع
ي
ف ي� نهاية المطاف .

قيمنا
ال�امنا المستمر ي ز
كجزء من ت ز
معاي� الخدمات ف ي� جميع مجاالت عملنا
نقدم أعىل ي
بالتم� ّ ،
ت
نز
ال� ال تهاون فيها كأساس لنا  ،سنشارك ونسعى باستمرار لكسب والء ش�كائنا .
مع ال�اهة  ,المساءلة ي
مما يؤدي اىل نجاحنا المتبادل من خالل تقديم خدمات وحلول تفوق التوقعات .
أ
ولن موظفيننا هم اساس النجاح  ،فنحن ت ز
مل�مون بمبادئ وإجراءات الصحة والسالمة المهنية الصارمة.
(أصحاب المصلحة الداخليون والخارجيون ) الموظفون ش
وال�كاء والعمالء ومجتمعاتنا.
ف
النسان وسالمته وأمنه والبيئة المحيطة به .
يتوقعون ويطالبون بأن نتفوق ي� حماية صحة إ
نحن ندير أعمالنا بأعىل قدر من االهتمام واالمتثال ت
مزيدا من الجهد والوقت .
ح� لو تطلب ذلك ً
من خالل تنمية رأس المال ش
وبالتال نسعى جاهدين للعب دور مهم
الب�ي  ،نساهم ف ي� تنمية المجتمع ،
ي
نحو رؤية . 2030
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خدماتنا ومنتجاتنا
ف
خ�اتنا العالمية لتحقيق أعىل المستويات ت
االح�افية ف ي�
نحن ي� ينابيع النخيل نستخدم معرفتنا الواسعة مع ب
الخدمة المقدمة لعميلنا.
ف
ف
ن
فنحن نحرص عىل المرونة ي� تقديم الخدمة المقدمة لضمان أفضل النتائج ي� تلبية حاجة العميل كما نتب� النهج
الذي يتناسب مع سياسة عمالئنا بأفضل وجه ممكن ،وهذا ما يجعلهم دائما ما ينظرون الينا كحليف وإدارة تابعة
لمنظماتهم بدال من اعتبارنا جهة خارجية.

خدمات المطاعم والمقاهي

مقـــاوالت

التأهيل والتدريب

دعم تقنية المعلومات

الصناعة والمصانع

ادارة وتشغيل المشاريع

الستشــارات
إ

المعارض وإدارة الفعاليات

ت
المش�كة
الخدمات
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خدمات المطاعم والمقاهي
ش
عال من الجودة وكسب مزيد ومزيد من العمالء لذلك فإن
• نحن نؤمن بقوة فريق عملنا و�كاء النجاح معنا لتقديم مستوى ي
ت
ال� يتم تنفيذها وتط ُلع المنشأة
تدريب خادم أو موظف مطعم أمر شديد التعقيد فهو يعتمد عىل نوع الخدمة الغذائية ي
ت
ال� تضمن أن موظفيك عىل اطالع جيد وقدرة عىل إنجاز المهام المتعلقة
والعمالء ،لذا نقدم بعض ب
ال�امج التدريبة الالزمة ي
بوظيفتهم.
ف
ت
ز
المتغ� والم�ايد بشكل مستمر،
الخ�ة ما يمكنها من فهم السوق
ي
• ي� سوق كالذي نحن فيه اليوم يجب توفر إدارة لديها من ب
تأث� عىل االقتصاد العالمي وهو أيضا يتأثر بدرجة رضا العمالء.
مجال المطاعم له ي

الصناعة
ت
الديناميك الحال ش
ال� تساعد عىل
لن� الحلول
• نحن نساعد ش�كات التصنيع الصناعي عىل التنقل ف ي� المشهد
ي
ي
المتطورة ي
ف
ت
ال�
االبتكار وضمان الربحية .نحن  ،من خالل االستشارات الرقمية وممارسات التحليالت لدينا  ،لدينا ب
الخ�ة ي� تقديم الحلول ي
ين
ً
وحلول خاصة بالصناعة لعمالئنا ف ي� مجال التصنيع الصناعي ،
للمصنع� بتقديم قيمة لعمالئهم .نحن نقدم خدمات
تسمح
ف
ين
وبالتال  ،مما يؤدي إىل خفض
وتحس� العمليات ،
أك� ي� سالسل التوريد التقليدية الخاصة بهم
وتمكينهم من تحقيق رؤية ب
ي
ف
ين
النتاجية  ،وتعزيز تجربة العمالء.
التكلفة ،
وتحس� عملية التحول ي� إ
• نحن نعمل مع أفضل ش�كات التصنيع والعمليات الصناعية ومع خ�تنا ف� التقنيات الرقمية تساعد عمالئنا عىل البقاء �ف
ي
ب ي
التنافس اليوم
المنافسة ف ي� السوق
ي

دعم تقنية المعلومات
ف
تز
والخ�ة لمساعدتك عىل إدراك قيمة البيانات ف ي� كل مكان.
بالخ�ة ب
ل�دهر ي� عالمنا المتصل بالبيانات  ،فأنت بحاجة إىل ش�يك يتمتع ب
تبسيط العمليات ورفع كفاءة تكنولوجيا المعلومات
التشغيل ف ي� ينابيع النخيل عىل إدارة المهام التشغيلية لتكنولوجيا المعلومات اليومية مع تحرير
ستساعدك تجربة خدمات الدعم
ي
ف
الموارد لمساعدة عملك عىل البقاء ي� صدارة المنافسة.
والخ�ات الخاصة
توف� وقت أرسع لحل المشكلة عن طريق ترسيع الوصول إىل الموارد
ب
• النشاطات الرقمية القائمة عىل البيانات :ي
بالمنتج.
• شخصية وتنبؤية :ضمان نتائج رسيعة من خالل تجربة تتمحور حول العميل وتتوقع احتياجاتك وتتكيف مع أهدافك وتفضيالتك.
وذك :ابتكار مستمر من خالل التحسينات المستمرة للخدمة وأصول االستخبارات ذات الصلة عىل مدار دورة حياة الحل
• مبتكر ي
الخاص بك
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الستشارات
إ
ال ت
س�اتيجيات العلمية والعملية وفق أفضل الممارسات العالمية .نتعاون مع عمالئنا لتطوير
نساعد باختيار أفضل إ
ف
ت
اس�اتيجياتهم وتحقيق أهدافهم ي� المجاالت التالية :
	•االدارة .
	•الموارد ش
الب�ية .
	• أ
المور المالية .
	•جودة الرقابة .
	•إدارة المخاطر .
الداخل وإدارة المخاطر.
لتوف� العناية الواجبة وفحص االمتثال والتدقيق
لقد عقدنا ش�اكة كوكيل إقليمي مع  Steer Globalي
ي
خدمات مكافحة الرشوة مثل . ISO 37001 Preparedness and Certification

إدارة وتشغيل المشاريع
نقدم مجموعة كاملة من الخدمات والحلول إلدارة القوى العاملة الخاصة بك من البداية ت
وح� النهاية .نقدم خدمات ف ي� مجال
المحاسبة والتأمينات اضافة اىل الخدمات الحكومية ذات الصلة لدعم مشاريعك وعملياتك بحيث يمكنك ت
ال� ي ز
ك� عىل أعمالك
أ
الساسية.
ف
عاليا لتحديد ش
ال�كات ا ّل ت ي� تبذل
وذلك من خالل دراسة ما تفعله المؤسسات للبقاء عىل صلة وتنافسية ي� السوق الذي يتط ّلب ي ز ً
ترك�ا ً
قصارى جهدها .
آ
أ
اس�اتيجية باستخدام الدوات الذكية والموارد العالمية لفهم الثار ت
ثم نضع ت
الم�تبة عىل كل خيار يمكن لعمالئنا اتخاذه وإيجاد
الحلول المناسبة لهم.
نظرا ألن االختيارات لها عواقب  ،فقد تعلمنا كيفية اتخاذ خيارات مختلفة تؤدي إىل أفضل النتائج.
ً
تواصل معنا لمعرفة المزيد حول كيف يمكن ان تساعدك هذه الخدمة .
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مقاوالت
كب�ة من العمالء ف� مشاريع البناء والتصميم الداخل  ,ي ز
فتم�نا برضا العمالء ,
لقد عملنا بنجاح مع مجموعة ي
ي
ي
ودعم فريقنا المؤهل عالميا بموارد ممتازة ذات جودة قيمة تناسب احتياجاته .
ين
ين
المتخصص� حسب الحاجة .
القاول�
بفضل الله تعاىل يمكننا تهيئة فريق من

ت
المش�كة
الخدمات
ت
ت
ً ش
ال� تمتد بع� مواقع متعددة.
أصبحت الخدمات
المش�كة عامال ً
أساسيا لل�كات ي
الدارية  ،يمكن ش
أك� لتوحيد العمليات.
من خالل مركزية الوظائف إ
لل�كات أن تقلل التكاليف  ،وتعطي مرونة ب
ولدعم الموارد ش
الب�ية  ,التمويل ,المحاسبة وتكنولوجيا المعلومات .
وتحس� أ
ين
التشغيل ،فإن العديد من المنظمات تكافح من أجل تبنيها بشكل
الداء
تعت� الطريقة المثىل لخفض التكاليف
ب
ي
كامل كنموذج للتسليم وال يمكنها زيادة عوائد استثماراتها.
خصيصا لعملك ,من خالل مهارتنا ف ي� هذا المجال .
نقدم حلول مصممة
ً

المعارض وإدارة الفعاليات
من نظرة ثاقبة للحدث محورها الحضور اىل تصميم تجربة غامرة فريدة بإستخدام مجموعة واسعة من التقنيات
ال� تضيف ابعادا جديدة للمكان وتضفي الطابع إ ن
ت
ش
نسا� عىل التكنولجيا
المصممة بواسطة ب
ال ي
الخ�ة الب�ية ,ي
التفاعلية .
نبدأ من التسجيل للحدث اىل االستضافة والسكن اهتماما بأدق التفاصيل لما بينهما نحن نجعل من الحدث ذكرى
خالدة .

التأهيل والتدريب وخدمات التعليم
ين
ين
• يز
والمتدرب�  ,كما
الموظف�
تقدم لكل من
نتم� بامتالك افضل الحلول ,من خالل برامج تدريبية ذات جودة عالية ّ
يمكننا ان ش ئ
نن� بيئة عمل ناجحة تساعد عىل تعلم مهارات عديدة ,
ين
المال وزيادة االنتاج ,
ارسة ينابيع النخيل تتحمل كل هذا الضغط لخفض التكاليف  ,مما يؤدي اىل
تحس� العائد ي
ف
من خالل تجربتنا نستنتج ان التدريب عملية مرنة ي ز
الكا� الستعادة قدراته السابقة
تتم� باعطاء الموظف الوقت ي
واتاحة الفرصة لتعلم مهارات جديدة واتقانها ف ي� بيئة عمل مناسبة .
ين
ين
المحتمل�  ،وهي مصممة لمساعدة
للمرشح�
• الخدمات التعليمية هي خدمة تعاونية قائمة عىل الفريق تقدم
الطالب عىل الوصول إىل أهدافهم أ
ف
الكاديمية وتحقيق نجاح أفضل � بيئاتهم المدرسية نز
والم�لية ،وتحقيق نتائج
ي
مبهرة.
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اتصل بنا
مكتب رقم 1113
مركز الصفوة التجاري
االم� ممدوح بن بع�دالعزيز  -السليمانية
 - 3269شارع ي
الرياض 12241-7273
ص ب  69611الرياض 11557
المملكة العربية السعودية
هاتف:
+966 11 288 6575
+966 11 288 6576
www.palmspringsarabia.com
ال�يد إ ت ن
و�
ب
اللك� ي
info@palmspringsarabia.com
Palm Springs Company ltd
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