
تقدم منصة التحالف خدمات إداة المشاريع والخدمات اللوجستية والمساندة لها وكل ما يتعّلق بإدارة 
وعرض المشاريع والفرص االستثمارية على سوق العمل.

إذ تعرض المنصة من خالل الحلفاء خدماتها ومنها (إدارة المشاريع، الخدمات اللوجيستية والمساندة، 
مبادرة االستثمار، الخدمات االستشارية، القوى العاملة، المعدات، سالسل االمداد، اعمال المقاوالت) 

عبر فهم احتياجات العميل وتوجيه أفضل العقول من كل مجال لتطوير عمليات ذكية ديناميكية 
مبتكرة وفعالة نحو الحل األمثل لتلبيتها بنجاح.

عن منصة تحالف



أن نكون الخيار األمثل والمستدام لجميع عمالئنا، 
تماشياً مع رؤية المملكة العربية السعودية ٢٠٣٠ التي 

تتطّلع إلى دور الريادة في هذا المجال وتمكين كل 
جوانبه.

الرؤية

نلتزم بتوجيه متطلبات عمالئنا عبر نظامنا المنفرد 
في فئته والمرن بأدواته، من خالل تكريس خبرتنا 

الواسعة في مجال االستثمار لتعزيز القيمة 
لشركائنا.

الرسالة



خـــــــدماتنا

إدارة المشاريع

نوّجه أفضل الممارسات في إدارة المشاريع 
لتحقيق هدفنا األوحد في الحفاظ على أعلى 

جودة للخدمة، بالتزامن مع ضمان احترام جهود 
عمالئنا في تقديم المشاريع واالتصاالت 

المجتمعية على نحو إيجابي. فرهاننا في تنفيذ 
خدماتنا اإلدارية قائم على خبرتنا المتعّمقة في 

االستشارات وادارة االعمال.

مبادرات اإلستثمار

نقدم خدمات تحفيزية للمستثمرين لضمان تلبية 
توقعاتهم على المستوى الفردي بل وأبعد من 

ذلك.
إذ نسعى جاهدين لجلب الفرص االستثمارية 
للمشاريع بتعاون استراتيجي لضمان تحقيق 

أقصى إمكاناتهم.

الخدمات اإلستشارية

تشمل االستشارات، التقييمات التنظيمية، 
تحليل العمليات، تحليل النظم وتنفيذها، إدارة 

التغيير، استراتيجية تسليم المشروع، دعم 
وتطوير المشتريات، المقارنة المعيارية، وتمويل 

المشروع.

القوى العاملة

نعمل على تزويدك بأمثل الحلول لتوفير القوى 
العاملة ذات الكفاءة العالية والكوادر المهنية 

المدرّبة، كل ذلك نمنحك إياه بأقل جهد وأسرع 
وقت.

سالسل اإلمداد

نعمل على إدارة العالقة بين المورد والعميل 
للحصول على المنتج الجيد في التوقيت والمكان 

المالئمين وبأقل التكاليف، وتوجيه عمليات 
التنسيق التنظيمي واالستراتيجي بما يحقق 

تحسين األداء طويل المدى.

أعمال االنشاءات (المقاوالت)

أدارة وتنفيذ مشاريع المقاوالت المتنوعة 
باختالف مجاالتها ومنها (أعمال البنية التحتية، 
االعمال االنشائية، أعمال االليكتروميكانيك ، 
أعمال الشبكات الخارجية وخطوط االنابيب، 

اعمال التشطيبات، االنارة الخارجية، الخ).

المعدات

نعمل على توفير العديد من العروض المميزة 
للحصول على المعدات واآلليات لعمالئنا لضمان 

بيئة مالئمة لتحقيق اإلنتاجية بأفضل الشروط 
والمعايير.

الخدمات المساندة للمشاريع

نقدم الدعم والمساندة للخدمات الرئيسية 
لمختلف المؤسسات الناشطة الحكومية منها أو 

الخاصة، كما نتابع األعمال والمشاريع التابعة 
لهذه المؤسسات والتي تلعب دوراً رئيسياً 

ومحورياً في إنجاح عملها.



المنهجية

المنّوعة  خدماتنا  تقديم  في  نتبّناه  الذي  النهج 
مواكبة  على  القائم  واإلدارية،  منها  االستشارية 
التطور بكل ما يتعّلق بخدماتنا الرائدة في الصناعة 
باإلضافة  العمل،  طاقم  في  الفعال  واالستثمار 
إتاحة  عن  بعيداً  المشاريع  وتسليم  إدارة  إلى 

المجال ألي احتمالية لحدوث النزاعات.

اإلبتكار

على الرغم من خبرتنا المتأّصلة وطرقنا المتقدمة 
في تسليم المشاريع، إّال أّننا نعمل باستمرار على 
التحديات  يناسب  بما  المرنة  الحلول  تصميم 

الفريدة لعمالئنا.

التأثير

المشاريع  يبنون  األشخاص  أن  ندرك  نحن 
وبطريقة أو بأخرى يتأثرون ومجتمعاتنا بعملنا.

على  نركز  فإننا  مشاركة  منظمة  بصفتنا  لذلك، 
االقتصادي،  الصعيد  على  إيجابي  أثر  تحقيق 

االجتماعي، البيئي، والمجتمعات التي نخدمها.

الدعم

نكّرس جميع جهودنا لضمان حصول عمالئنا على 
على  والمواظبة  تمّيزاً،  وأكثرها  الخدمات  أفضل 

المتابعة لتوجيههم نحو تحقيق أهدافهم.

حلول متعددة

تقديم  في  النخبة  الشركاء  من  العديد  نمتلك 
يمنحك  ما  واللوجستي،  المساند  الدعم  خدمات 

حلوَال متنوعة وسرعة في اإلنجاز.

العمل بروح الفريق

أفضل  لتقديم  الفريق  أعضاء  جميع  يتكاتف 
بين  التوازن  يحّقق  بما  للعمالء،  االستشارات 
المشروع  وميزانية  المقترحة  الحلول  أفضل 

المتاحة.

األنشطة  في  المشاركة  يعّزز  مزدهر  جديد  بيئي  نظام  لتطوير  السعودية  الرؤية  تكريس  تّم 
الثقافية، البيئية، والرياضية في التعاون معاّ للمضي قدماً بهذه الرؤية.

وضعت الفرضيات األخيرة للتطوير والتحديث في المملكة مسؤولية كبيرة على عاتق الشركات 
العقارية لضمان رسملة استراتيجية الحتياطيات العقارات لزيادة الربحية مع تحسين جودة الحياة 

أيضاً.

نحن نعمل بال كلل لتغيير الظروف المعيشية لمدننا من خالل تطبيق المعايير الدولية لخلق بيئة 
أعمال تعزز االستثمارات طويلة األجل والمستدامة.

ما يمّيز منصة التحالف



تركز منهجية عمل التحالف على ضمان تحقيق 
جميع احتياجات العميل على أكمل وجه مع 

التزويد بالدعم الفني.

كيف نعمل

تدقيق الطلب وفهم 
االحتياجات.

تواصل المستشار 
المختص مع العميل

التوجيه نحو الحلول 
المناسبة

اعتماد الحلول المقترحة 
بما يتناسب مع احتياجات 

العمل

تقديم عروض أسعار 
الخدمات

توقيع العقود بين العميل 
والحلفاء

البدء في تقديم الخدمة 
من خالل الحلفاء

المتابعة من خالل ادارة 
منصة التحالف للتأكد من 
تقديم الخدمة المطلوبه
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استراتيجيتنا

تطوير األعمال بالتزامن مع تقديم خدمات جديدة.
تعزيز العالقات بين الحلفاء من خالل عقد اجتماعات دورية لعرض المشاريع.

تبادل المعرفة والخبرة.
العمل مع تحالف متكامل من الشركات الموثوقة لتنفيذ المشاريع.

إدارة المخاطر المتعلقة بالمشاريع والعمل على تقليلها لضمان جودة العمل وسرعة اإلنجاز.
التأكد من جاهزية الشركات واستعدادها التام لتلبية كافة متطلبات المشاريع.

دعم تنفيذ المشاريع الذي تزّوده شركات الخدمات الداعمة.
االلتزام بتقديم الخدمات الضرورية بعد اكتمال المشروع.


