


من نحن

عمالؤنا

رؤيتنــا

خدماتن�ا

الكشف و فحص المباني

وحدة تقديم الحلول

المكاسب و المنافع

JOOD  في المواقع

2

6

4

8

1

5

3

7

الفهرس



من نحن ؟
ماذا نقدم ؟

لماذا نقوم بذلك ؟

 Integrated( جــود® هــي شــركة متخصصــة بــإدارة المرافــق و تعمــل بشــكل تكاملــي

Facility Management ( علــى ايجــاد حلــول مدروســة للمرافــق و ذلــك بتقديــم خدمــات 

الدعــم و المســاندة لتغطيــة إحتياجــات المبانــي مــن اعمــال فنيــة او لوجســتية فــي 

جميــع انحــاء المملكــة العربيــة الســعودية. يتركــز مجالهــا و نشــاطها فــي خدمــة مرافق 

القطاعيــن الحكومــي والتجــاري بهــدف توفيــر أعلــى مســتويات الراحــة لتلــك المرافــق.

نقــدم خدمــات الصيانــة و التشــغيل وادارة المرافــق و ادارة الطاقــة باالضافــة الــى خدمــات تقييــم و فحــص 

المرافــق المملوكــة اوالمســتأجرة و تلبيــة االحتياجــات المختلفــة لعمالئنــا بموثوقيــة عاليــة وفــق المعاييــر و 

المقاييــس الدوليــة و المحليــة.

 باالســتغناء عــن أعمــال التشــغيل و الصيانــة جزئيــا او كليــا, جــود® تضمــن لكــم تقديــم قــوى 
ً
ســواًء كنــت راغبــا

عاملــة مشــغلة ذات خبــرة عاليــة و بإمكانكــم متابعــة أي عمــل لديكــم مــن خــالل نظــام )CMMS( و الــذي يتيــح 

لشــركائنا مراقبــة األعمــال اليوميــة التــي نقــوم بهــا فــي منشــأتهم مــن ناحيــة فنيــة او لوجســتية باإلضافــة 

 مــن خــالل االنترنــت.
ً
الــى الموافقــة و اعتمــاد الطلبــات الكترونيــا

نحــن نؤمــن ان مــن اهــم عوامــل النجــاح ألي منشــأة تكمــن فــي التركيــز علــى األهــداف و 

 مــن التشــتت و إضاعــة الوقــت و الجهــد و المــوارد فــي 
ً
النشــاط الرئيســي للمنشــأة بــدال

متابعــة األعمــال التشــغيلية اليوميــة كالنظافــة والصيانــة و الضيافــة وغيرهــا و التــي 

ليســت مــن ضمــن األنشــطة الرئيســية للمنشــأة.

كيف نجحنا ؟
الســبب الرئيســي لنجاحاتنــا بعــد توفيــق اللــه اننــا نعمــل قصــارى جهدنــا فــي فهــم متطلبــات العمــالء. لــذا نقــوم 

 بدراســةمتطلبات العمــالء كل علــى حــدة و بشــكل منفــرد و ذلــك لمعرفــة اعمــال التشــغيل والصيانــة الالزمــة 
ً
اوال

لمرافقهــم، و مــن ثــم نقــوم بإعــداد اســتراتيجيتنا وخطتنــا مــع عمالئنــا لتكــون متوافقــة تمامــا مــع احتياجاتهــم. 

و بعدهــا  نقــوم بتوفيــر مــا يلــزم مــن المــوارد والخبــرات إلدارة و تشــغيل جميــع المرافــق الخاصــة و الحكوميــة.
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 عمالؤنا هم شركاء في النجاح
لقد تشرفنا بانضمام اكثر من 700 عميل خالل السنوات الماضية و منطلقون  من اساس ان الشراكة في النجاح تبدأ من ارضاء العمالء و اعتبارهم شركاء معنا 
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شركاء النجاح

مستشفيات و مراكز الكلى التابعة لمستشفى الحرس الوطني

فروع المستشفيات في انحاء المملكة: 
   شمال الرياض
   جنوب الرياض

   حـــــــائــــــــل
   مكة المكرمة

   جــــــدة 
   المدينة المنورة 

أعمــال الصيانــة و التشــغيل لمستشــفيات طبيــة تابعــة لمؤسســة الملــك عبداللــه اإلنســانية و تحــت 

إدارة مباشــرة مــن الشــؤون الصحيــة فــي وزارة الحــرس الوطنــي. تســتقبل هــذه المستشــفيات المئــات 

 و حساســة الغــراض غســيل الكلــى 
ً
مــن مرضــى غســيل الكلــى كمــا و انهــا مجهــزة بمعــدات دقيقــة جــدا

 فــي صيانــة و تشــغيل مرافــق هــذه المستشــفيات. لــذا فقــد قمنــا 
ً
ممــا يتطلــب اهتمــام خــاص جــدا

بالتعامــل مــع كل فــرع مــن فــروع هــذه المستشــفيات كمشــروع مســتقل مــن حيــث إدارة المشــروع و 

تأميــن الكــوادر مــن مهندســين وفنييــن و جهــاز االشــراف و ذلــك لضمــان االســتجابة الســريعة و مراقبــة 

الجــودة فــي اداء العمــل.

المشرفين على المشروع:
 )1( مدير مشروع

 )6( مدراء مواقع

الطاقم الفني المناوب:
)٤( مهندسين 

)6٤(  فني
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مستشفيات و مراكز الكلى التابعة لمستشفى الحرس الوطني

نطاق أعمال الصيانة: 
الصيانة التصحيحية و الوقائية و الطارئة فيما يخص األعمال الكهروميكانيكية :

    أنظمة التكييف: جميع انواع وحدات ) الشيلرات Chillers، وحدات السنترال، … الخ (

UPS  مولدات الكهرباء و اجهزة القدرة الكهربائية اإلحتياطية    

    المصاعد

RO systems أنظمة تنقية المياه    

أعمال الصيانة العامة للسباكة و الكهرباء و غيرها

CCTV أنظمة الكاميرات و المراقبة

انظمة الحريق

أعمال الصيانة المدنية كالدهانات و اللياسة و النجارة و االرضيات و األسقف

تنظيف الواجهات الخارجية
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الفروع: الرياض و جدة

نطاق األعمال:
الصيانة التصحيحية و الوقائية لألعمال الكهروميكانيكية و التكييف و السباكة و الكهرباء 

توفير فنيين متخصصين بإشراف مباشر من مدير المشروع.

 شركة ايريكسون

مؤسسة تـكـافــل
 لقد قمنا و ما زلنا نقوم بادارة اعمال الصيانة و التشغيل و تقديم خدماتنا بكفاءة عالية و قد اسهم ذلك  في

 استمرارية تقديم الخدمات و تجديد عقدنا خالل السنوات الماضية.

 نطاق األعمال:
أعمال الصيانة الوقائية و التصحيحية و الطارئة للسباكة و الكهرباء و التكييف.

 أعمال النظافة: القيام بجميع أعمال النظافة اليومية للمبنى من الداخل و الخارج و الواجهات الزجاجية و ذلك بتوفير طاقم من 

موظفين النظافة مدربين و يعملون تحت إشراف مباشر من مدير المشروع.

أعمال الزراعة: القيام بأعمال الزراعة الداخلية و الخارجية و ما تتطلبها من متابعة و سقاية.

مكافحة الحشرات: التأكد من سالمة المبنى من تواجد الحشرات و القوارض و رش المبيدات الحشرية المناسبة و الحرص على إستخدام 

مواد عالية الجودة و صديقة للبيئة.
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صيانــة وقائيــة و تصحيحيــة لألنظمــة االلكتروميكانيكيــة للتكييــف و الثالجات و الكهرباء 

و السباكة  

صيانة تصحيحية لألنظمة االلكتروميكانيكية 

للتكييف و الكهرباء و السباكة  
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  ديیعااوم  ةجمرب  وو  ةلوودج
  ةنايیصلااوو  ةمدخلاا

  جمانرريی  ننمض  ةقبسملاا  ةططخلاا

  ةحضااوو  لصااوت  ةطقن
  انعم  ليیمعلل  ةةدددحموو
  وو  ييوواكشلاا  ةعباتمل

  تتاظحالملاا

تتاباسح  ةةرراادداا

  ةمئاادد  ةكاارش  ءانبل
  ىلع  ٬،انئالمع  عم

  مماارتحالاا  سساسأأ
  مهھھفوو  للددابتملاا
  تتاجايیتحالل  ككرتشم
ليیمعلل  ةةدددحملاا

  ليیمعلاا  تتاجاحل  مهھھفتلااةكااررشلاا
  ةقفااوتم  للولحب  ججوورخلااوو

  وو  تتاجايیتحالاا  كلت  عم
  ففاادهھھھالاا

ققيیمعلاا  ممهھفلاا

أســاس  علــى  عمالئنــا  مــع  دائمــة  شــراكة  بنــاء 

مشــترك فهــم  و  المتبــادل  االحتــرام 

التفهــم لحاجــات العميــل والخــروج بحلــول متوافقة 

مــع تلــك اإلحتياجــات و األهــداف

7 ايام في االسبوع

24 ساعة في اليوم 

نقطــة تواصــل واضحــة ومحــددة للعميــل لمتابعــة 

الشــكاوي و المالحظــات 

برمجة و جدولة لمواعيد الصيانة

و الخدمات األخرى

الفهم العميقالشراكة

إدارة حساباتخدمة على مدار الساعة

الخطة المسبقة

 ال تتحقق النجاحات أو النتائج إال من خالل شراكة حقيقية متبادلة مع كل عميل من أجل تطوير أعمالهم  وتحقيق

اهدافهم على المدى الطويل

رؤيتنا

«طوال فترة عملنا مع عمالئنا في المملكة تشرفنا  باإلحترام المتبادل و الموثوقية في إنجاز العمل  و اإلمتياز  في خدمة العمالء في جميع أنحاء المملكة»
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الخدمات المتكاملة

خدمات  الصيانة و التشغيل

الكشف و فحص المباني

يتــم تنفيــذ مهمــات الصيانــة و التشــغيل و فــق المعاييــر الدوليــة و المحليــة المعتمــدة فــي هــذا المجــال و ضمــن إشــراف هندســي ومتابعــة حثيثــة مــن 

إدارة اإلشــراف و الجــودة لدينــا أخذيــن باالعتبــار متطلبــات و رضــى العمــالء .

و خدماتنا تشمل 

١- الخدمات الفنية.

2- الخدمات المدنية و اللوجستية.

وحــدة الكشــف والفحــص علــى المبانــي تقــوم باجــراء الفحوصــات الفنيــة 

المتخصصــة للمرافــق بنــاء علــى متطلبــات العميــل و وفــق معاييــر و 

مقاييــس الكشــف الدوليــة  لمعرفــة حالــة و وضــع المرافــق مــن الخــارج 

ــة     ومعتمــدة والداخــل  وتقديــم تقاريــر مفصل

فحص ماقبل الشراء أو التأجير.

فحص كفاءة الطاقة.

فحص ومتابعة  األعمال اإلنشائية.

تقاريــر تفصيليــة عــن حالــة المبانــي الحاليــة و أســعار الصيانــة 

المتوقعــة. والوقائيــة  التصحيحيــة 
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اإلنارة و الكهرباء

الخدمات  الفنية
و التقنية

 المولدات
 الكهربائية
اإلحتياطية

 أنظمة المعلومات
و ال

Low current
 

األنظمة
االلكتروميكانيكية

السباكة
وملحقاتها

 التكييف

مصاعد وساللم .....
الخ

 أنظمة الحريق

والسالمة و المراقبة

)CCTV(
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خدماتنا  تقدم على حسب إحتياجات العميل وفق إستراتيجيته الخاصة بإدارة التشغيل و الصيانة في منشأته

مكافحة الحشرات

حدائق و بستنة

أمن و سالمة 

الضيافة 

تشطيب و دهان
خدمات النظافة

التشطيبات والديكورات الداخلية 
مكاتب          منازل        واجهات

خدمات خاصة لتنظيف 

أنظمة التكييف

الخدمات المدنية و اللوجستية
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وحدة الكشف و فحص المباني والمرافق

 تقارير مختصة للعميل حول وضع المبنى و تشمل

كشف فني ما قبل البيع او الشراء او التأجير  للمباني 

كشف الصيانة الوقائية والتصحيحية 

تقييم إنشائي مبدئي 

والمشــترين  العقــارات  ألصحــاب  مفصلــة  تقاريــر  تقــدم 

الذيــن  األخــرى  الماليــة  القطاعــات  و  والمســتأجرين 

يرغبــون فــي معرفــة وضــع المرافــق و المبانــي قبــل و 

خــالل و بعــد عمليــات البيــع و الشــراء 

الوضع العام للمبنى

جميع المشاكل و المناطق التي بها أعطال محتملة مع صور موثقة

التوصيات و اإلقتراحات

تكلفة تقديرية لإلصالحات و الصيانة 

هدر الطاقة و حلول الترشيد والعزل

الوثائق الرسمية و الحكومية
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JOOD وحدة تقديم الحلول 
 لعمالئنــا و ذلــك لتغطيــة جميــع أعمــال إدارة المرافــق و الصيانــة حيــث يقــوم فريــق العمــل مــن خــالل 

ً
هــي وحــدة مصممــة خصيصــا

مناقشــات مكثفــة مــع العمــالء بفهــم احتياجاتهــم و بالتالــي تقديــم حلــول شــاملة تتناســب مــع خططهــم اإلســتراتيجية و الماليــة.

نسعى لتقديم أفضل الحلول المتعددة لشركائنا لخدمة إحتياجاتهم والمساعدة في استقرار الدخل أو العائد

صيانة طوارئإدارة الطاقة 

التقييم و الحلول البديلة
ً
مبرمجة وفق خطة معدة مسبقا

الصيانة التصحيحية

تقنين استهالك الطاقة و حلول

ادارة المصاريف في الطاقة
إستجابة فورية للمشكالت التي 

تتطلب إستجابة عاجلة

لزيادة العائد من المرافق والمنشات

و االقتصاد في إدارة  النفقات

الصيانة الوقائية
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تقليل المصاريف التشغيلية و رفع معدالت الربح والعائد

 اإلستجابة الفورية تضمن تقليل حدوث اإلصابات و المخاطر

 ضمان قيمة أعلى لمنشأتك و مرافقك

حيــن نتولــى مهــام الصيانــة و التشــغيل فــي مرافقكــم ضمــن ميزانيــة ســنوية محــددة نتولــى جميــع أعبــاء هــذه المهــام تحــت إدارتنــا 

وضمــن كوادرنــا المؤهلــة لهــذا العمــل و التفــرغ و التركيــز علــى النشــاطات الرئيســية لمنشــأتكم ذات األهميــة واألولويــة وذلــك لتحقيــق 

 مــن اضاعتهــا فــي متابعــة امــور الصيانــة والتشــغيل 
ً
أربــاح حقيقيــة بــدال

نقوم بتزويد مدير حساب متخصص

خدمة الطوارئ على مدار 24 ساعة و جميع ايام االسبوع

تضمن حلول الصيانة الوقائية زيادة عمر األصول الخاصة بك عن طريق رفع كفاءة واداء  جميع معدات المرافق و المباني .

 المكاسب و المنافع
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