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ي عام 2005، مّتخذة من الرياض مقرها 	 
كة سعودية ذات مسؤولية محدودة، تأّسست �ف كة ينابيع النخيل المحدودة ؛ �ش �ش

ي جميع مناطق المملكة العربية السعودية.
الرئيسي للأعمال، وتُمارس أعمالها �ف

كات  ، نُقدم خدمات وحلول ُمختلفة ل�ش ف ف�ي ف ذوي المهارات العالية والُمح�ت ف المتخّصص�ي 	 وبامتلك أك�ش من 350 من الموظف�ي
ي مجاالت متنوعة مثل المنتجات الصناعية وتكنولوجيا المعلومات والبنوك والمواد الغذائية وما إىل ذلك. نُقّدم مجموعًة 

تعمل �ف
كاملًة من الخدمات والحلول اللزمة لتلبية احتياجات السوق الُمعّقدة.

وع بغض النظر عن حجمه أو قيمته، فالسبيل الذي  ي نُقدمها، فإننا نوىلي اهتماًما وعنايًة بكل م�ش
ضافة إىل الخدمات ال�ت 	 باالإ

ي قدمناها لهم.
فوا بنمو أعمالهم بفضل الخدمات ال�ت سلكناه لنيل سمعة طيبة هو رضا العملء الذين اع�ت

كة. وع أو ال�ش ٍ من مساعدتكم بغض النظر عن حجم الم�ش
ف ات، فإننا عىل يق�ي 	 وبما نمتلكه من خ�ب

ي العديد من المجاالت مثل مجال االألياف البرصية 
	 نعمل دائًما عىل تنويع عملياتنا والسعي وراء أسس جديدة، فقد استثمرنا �ف

ي مدينة الملك عبد الله االقتصادية، وسلسلة من المقاهي الراقية.
�ف

	 هذا ما وصلنا إليه، ولكننا ال نكتفي بذلك، فنسعى دائًما الأن نكون االأفضل ونواكب تطّورات العالم الُمتغ�ي باستمراٍر من حولنا، 
وبالتاىلي فنحن جزء من التغي�ي الذي تشهده المملكة من خلل رؤية 2030.

 

 من نحن



3

. ف التشغيىلي
ّ رسالتنا هي تقديم خدمات وحلول موثوقة وعالية الجودة، من خلل االبتكار والتعّلم والتم�ي

رسالتنا
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ي منطقتنا، مع تطّلعات دولية، وتقديم خدماتنا وحلولنا ومبادراتنا الُمبتكرة لخدمة قطاع االأعمال 
كة الرائدة �ف أن نكون ال�ش

ف الخاص والحكومي، وتحويلها إىل الواقع وفق رؤية المملكة 2030. ي تتوافق مع أهداف القطاع�ي
ي النهاية، وال�ت

والمجتمع �ف

رؤيتنا 



. ي جميع مجاالت عملنا وفًقا الأعىل المعاي�ي
فمون بتقديم الخدمات �ف ، نحن مل�ت ف

ّ امنا الدائم بالتم�ي ف 	  كجزٍء من ال�ت
ف  ف ومشارك�ي ، وهم أساس عملنا، فإننا سنكون ُملهم�ي ف بداع الدائم�ي ام واالإ اهة والمسائلة واالح�ت ف 	  ومن خلل ال�ف

ف الآمالكم. ف وُمحقق�ي ومبدع�ي
ي نجاحاتنا المتبادلة من خلل تقديم خدمات وحلول 

كائنا وتوثيقة، للمساهمة �ف 	  نسعى باستمراٍر إىل نيل والء �ش
تفوق توّقعاتهم.

فمون باتباع مبادئ وإجراءات الصحة والسلمة المهنية الصارمة، الأن  	  والأن موظفينا هم أهم ما نملكه، فنحن مل�ت
كاء والعملء ومجتمعاتنا( يتوقعون ويُطالبون بأن نتفوق  أصحاب المصلحة الداخليون والخارجيون )الموظفون وال�ش

نسان وسلمته وأمنه وحماية وسلمة البيئة. ي حماية صحة االإ
�ف

	 نُدير أعمالنا بأعىل قدر من االهتمام واالمتثال، ح�ت لو تطلب ذلك المزيد من الجهد والوقت.
ي 

ي تنمية المجتمع، وبالتاىلي فإننا نسعى جاهدين للعب دور مهم �ف
ي، �ف 	 نساهم من خلل تنمية رأس المال الب�ش

سبيل رؤية 2030.

قيمنا



7

ي 
�ف افية  االح�ت المستويات  أعىل  لتحقيق  العالمية  اتنا  خ�ب مع  الواسعة  معرفتنا  نستخدم  النخيل  ينابيع  ي 

�ف نحن 
الخدمة المقدمة لعميلنا. 

ي تلبية حاجة العميل كما نتب�ف النهج 
ي تقديم الخدمة المقدمة لضمان أفضل النتائج �ف

فنحن نحرص عىل المرونة �ف
الذي يتناسب مع سياسة عملئنا بأفضل وجه ممكن، وهذا ما يجعلهم دائما ما ينظرون الينا كحليف وإدارة تابعة 

لمنظماتهم بدال من اعتبارنا جهة خارجية.

خدماتنا 
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ستشــارات                                االإ

المعارض وإدارة الفعاليات 

ادارة وتشغيل المشاريع

التأهيل والتدريب

     مقـــاوالت

كة الخدمات المش�ت



 
لتحديد  عملئنا  مع  ونتعاون  العالمية،  الممارسات  أفضل  وفق  والعملية  العلمية  اتيجيات  االس�ت أفضل  باختيار  نُساعد 

ي المجاالت التالية:
اتيجياتهم وتحقيق أهدافهم �ف اس�ت

دارة. االإ  	
ية. الموارد الب�ش  	
الشؤون المالية.  	
مراقبة الجودة.  	
إدارة المخاطر.  	

كة Steer Global  لتقديم أعمال الرقابة وفحص االمتثال والتدقيق الداخىلي  اكة كوكيل إقليمي مع �ش ي �ش
لقد دخلنا �ف  	

 ISO 37001 Preparedness and Certification وإدارة المخاطر وخدمات مكافحة الرشوة مثل شهادة

ستشارات  االإ



مثل 	  خدمات  مع  نتعامل  النهاية.  وح�ت  البداية  من  وموظفيكم  عمالتكم  دارة  الإ والحلول  الخدمات  من  كاملًة  مجموعة  ُقدم 
خدمات كشوف الرواتب والتأمينات والخدمات الحكومية ذات الصلة، والمزيد من الخدمات لدعم مشاريعكم وعملياتكم بحيث 

ف عىل أعمالكم االأساسية. ك�ي يمكنكم ال�ت
ي هذا السوق الذي يتطّلب 	 

نقوم بذلك من خلل دراسة ما تفعله المنظمات للبقاء عىل صلٍة وثيقة بالموضوع والقدرة التنافسية �ف
اتيجية باستخدام  ي القيام بذلك، وبعدها نضع اس�ت

ًا شديًدا، ومن خلل تحديد أولئك الذين يبذلون قصارى جهدهم �ف ف ترك�ي
تبة عىل كل خيار يمكن لعملئنا اتخاذه، ومن ثم إيجاد الحلول المناسبة لهم.  االأدوات الذكية والموارد العالمية لفهم االآثار الُم�ت

والأن لكل اختيار عواقب، فإننا تعّلمنا كيفية اتخاذ خيارات مختلفة تؤدي إىل أفضل النتائج.

تواصلوا معنا لمعرفة المزيد حول كيف يُمكن أن تُساعدكم هذه الخدمة .

إدارة وتشغيل المشاريع
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ة تنفيذ هذه  . وطوال ف�ت ة من مشاريع البناء والتصميم الداخىلي ي مجموعة كب�ي
عملنا بنجاح مع مجموعٍة واسعٍة من العملء �ف

كتنا.  ام أفرادنا هم أساس �ش ف امنا بنيل رضا العملء وال�ت ف المشاريع، كان ال�ت
ة من الوسائل والموارد، ويمكننا ب�عة  ة ومجموعة كب�ي ف ة، موارد متم�ي ة الكب�ي يدعم فريق عملنا المؤهل تأهيًل عالًيا وذو الخ�ب

ف حسب الحاجة. ف المتخصص�ي ف فرق من المقاول�ي تجه�ي

مقاوالت

كة  الخدمات المش�ت

دارية،  ي مواقع متعددة. من خلل مركزية الوظائف االإ
ي تعمل �ف

كات ال�ت كة عامًل أساسًيا لل�ش أصبحت الخدمات الُمش�ت
ف خدمات الدعم: خدمات  ي التكلفة ومرونة أك�ب وتوحيد للعمليات. ومن ب�ي

كات أن ترى حدوث تراجع كب�ي �ف يمكن لل�ش
ية والتمويل والمحاسبة وتكنولوجيا المعلومات. الموارد الب�ش

فإن  ذلك،  ومع   ، التشغيىلي االأداء  ف  وتحس�ي التكاليف  لخفض  الُمثىل  الطريقة  أنها  عىل  كة  المش�ت الخدمة  مراكز  تُعرف 
نجاز دون أن يمكنها زيادة عوائد  كة بشكٍل كامل كنموذج للإ العديد من المنظمات تكافح من أجل اعتماد الخدمات المش�ت

استثماراتها.
ي هذه المجاالت، يمكننا تقديم حلول ُمصّممة خصيًصا الأعمالكم.

تنا �ف وباستخدام خ�ب



من نظرة ثاقبة للحدث محورها الحضور اىل تصميم تجربة غامرة فريدة بإستخدام مجموعة واسعة من التقنيات 
التكنولجيا  عىل  ي 

نسا�ف االإ الطابع  وتضفي  للمكان  جديدة  ابعادا  تضيف  ي 
ال�ت ية,  الب�ش ة  الخ�ب بواسطة  المصممة 

التفاعلية .
نبدأ من التسجيل للحدث اىل االستضافة والسكن اهتماما بأدق التفاصيل لما بينهما نحن نجعل من الحدث ذكرى 

خالدة .

المعارض وإدارة الفعاليات 

ف بامتلك أفضل الحلول من خلل برامج تدريبية عالية الجودة. ومع ذلك، فمن خلل المستوى العاىلي من 
ّ نتم�ي

، يمكننا إيجاد بيئات عمل عالية الجودة. ف ف والعامل�ي التدريب للموظف�ي
ف قادرين  امج عىل أعىل مستوى من الجودة، وأن يكون الموظف�ي علوًة عىل ذلك، نضمن أن تكون نتائج هذه ال�ب
ف االأداء  عىل تعّلم مهارات جديدة. والأننا نتبع مسارات تؤدي إىل خفض التكاليف، فهذا االأمر ينعكس عىل تحس�ي

نتاج. كة وزيادة االإ الماىلي لل�ش
ف وقًتا كافًيا الختبار قدراتهم السابقة،  وبسبب التدريب القائم عىل عملية تتسم بالمرونة، فهذا يمنح الموظف�ي

وإتاحة الفرصة لهم لتعّلم مهارات وقدرات جديدة. 

التأهيل والتدريب 
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مكتب رقم 1113 
مركز الصفوة التجاري 

دالعزيز - السليمانية 3269 - شارع االم�ي ممدوح بن ع�ب
الرياض 12241-7273

ص ب 69611 الرياض 11557
المملكة العربية السعودية

هاتف:

+966 11 288 6575

+966 11 288 6576

فاكس:

+966 11 288 6577

www. palmspringsarabia.com

ي
و�ف لك�ت يد االإ ال�ب

info@palmspringsarabia.com

Linkedin

Palm Springs Company ltd

اتصل بنا 




