
 

 اسنى للخدمات الفنية ش.ذ.م.م
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منهي  500أكثر من بفريقها املكون من قدم أسنى ت

يعملون في جميع أنحاء اململكة العربية السعودية 

واإلمارات العربية املتحدة، حلول صيانة موثوقة 

جميع الفئات املختلفة ووقائية وتصحيحية في 

 التجارية والصناعية والسكنية.

 

افقمهنية متخصصة في إدارة  فنيةاسنى هي مجموعة  ومقرها اململكة العربية  املر

الفنية حلول التقدم مجموعة كاملة من  ،السعودية واإلمارات العربية املتحدة

افقوالصيانة للم  .والسكنية التجارية والصناعية ر

أعمال  بواسطة رجالفي اململكة العربية السعودية  2007في عام شركة اسنى تأسست 

الخدمات  تقدم اسنىو  والتقنيةالتمويل واالستثمار  مجال في هائلةخبرة  ذوي سعوديين 

 جميع املناطق. فيوخدمات الصيانة  الفنية

 عن حافل  ريادتها بسجل  الشركة أثبتت 
ً
في جميع مناطق مجموعة عمالئها فضال

 لُتثبت في اإلمارات العربية املتحدةواستثمرت اململكة العربية السعودية تقريًبا، 

 .وجودها

في سواء ف .والحفاظ على االستثمارات ةجيد إدارةتضمن اسنى إدارة أصول كل عميل 

م عمالئنا بالقدر ذاته ونوليهم فإننا نقي   ،األصغر منهاالعقود كبيرة أو ال عقودحالة ال

 .لجميع الخدماتاملعايير العالية و من الرعاية واالهتمام ذاته املستوى 

  



 رؤية الشركة

 الخدمات عالية الجودة.تقديم في  يتميزموثوق  فنيشريك 

 رسالتنا
 .عتمد إجراءات عمل مهنيةتوإدارة العالية  الخبرةفريق قوي من املهنيين ذوي ن خالل مبتكرة فعالة من حيث التكلفة لجميع القطاعات م حلول تقديم 

 

 

 

 

 

 

 قيمنا
 في تقديم خدمة متميزةالعمل وخبرتنا وكفاءة فريق ملتزمون بنزاهتنا  إننا

 باإلضافة الى االشراف التام على املشروع من البداية الى التسليم.

للمنشأة أو  الرئيسةمدى أهمية الصيانة واإلدارة كواحدة من األسس  نعي

 املبنى السكني.

، لتزم بهنعلى الوفاء بالتزامك، فال  نكن قادرينأنه إذا لم  في مبدأنايتمثل 

جيد  يتمتعون بمستوى فإذا فعلنا ذلك، فمن واجبنا أن نشرك فريًقا ومهنين 

 بح للعمالء.نتائج هادفة لتحقيق الر  تحقيقوأن نضمن 

عزى إلىنفخر للغاية ونتشرف بأن نقول إن معظم أعمالنا 
ُ
أو  التوصية بنا ت

 من العمالء الحاليين.الداللة علينا 

 

 ملاذا نحن؟
اسنى نتفهم هذه الشبكة املعقدة األساسية وأنشأنا فريق خبراء من املهنيين املهرة من التنظيف إلى إحياء وصيانة الهيكل بالكامل. شركة نحن في 

م قد 
ُ
متطلبات وبما يتماش ى مع خطط الصيانة السنوية وخطط الصيانة التفاعلية لتناسب لومخصصة وفًقا ل متميزةاسنى خدمات  ت

 مالئنا.االحتياجات املختلفة لع

 

 

 

 

 

 نركز على الجودة أكثر من الكمية

 

 

دمج املديرون واملهندسون املتمرسون لدينا في ني

ألداء  الفنيةثقافتك، مستخدمين الخبرات واألدوات 

 مهام الصيانة وإدارتها

 منهي 500أكثر من 

  



 أعضاء مجلس اإلدارة
 

 

 محمد الجاسر

 رئيس مجلس اإلدارة

إدارة شركة  ورئيس مجلس العقد األول للتشغيل والصيانةإدارة شركة رئيس مجلس 

 اسنى ورئيس لجنة التدقيق في شركة الجاسرية للتمويل.

أدار العديد من املشروعات في السعودية والواليات املتحدة األمريكية واإلمارات 

 العربية املتحدة

 والتقنيةاالستثمار عاًما من الخبرة في املجال املالي و بخمسة وعشرين يتمتع 

 والتشغيل.

 

 طارق الجاسر

 الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة شركة الجاسرية للتمويل.

 أدار العديد من املشروعات في السعودية واإلمارات العربية املتحدة وتركيا

 

 

 إبراهيم الجاسر

العقد األول للتشغيل شركة إبراهيم الجاسر، مدير أنظمة الريادة وعضو مجلس إدارة 

هو مواطن سعودي عاش ودرس وعمل في ثقافات ودول مختلفة و اسنى. وشركة  والصيانة

من الواليات املتحدة وكندا وأملانيا وأستراليا واإلمارات العربية املتحدة واململكة العربية 

عاًما من الخبرة وحاصل على درجة البكالوريوس  18السعودية. يتمتع إبراهيم بأكثر من 

ت من جامعات مختلفة منها جامعة كاليفورنيا في اإلدارة الدولية ودارسات عليا وشهادا

 )سان دييغو( وجامعة موناش والجامعة األمريكية في بيروت.

 

 

 عمر الجاسر

. اسنىوشركة  العقد األول للتشغيل والصيانةشركة عمر الجاسر، عضو مجلس إدارة 

والتحليل املالي وحاصل عاًما في مجال االقتصاد واالستثمار  15يتمتع عمر بخبرة تزيد عن 

 على درجة البكالوريوس في االقتصاد.

 

 حماد شقيري 

عاما من الخبرة في إدارة وتشغيل املوارد البشرية مع العديد من القطاعات  15يتمتع بحوالي 

ماجستير إدارة األعمال وشهادة في إدارة املوارد البشرية وشهادة محترف معتمد في املوارد 

 مختلف الجامعات واملعاهد. البشرية وشهادات من

  



 

  

 

 رئيس مجلس اإلدارة

 أعضاء مجلس اإلدارة التخطيط واملراقبة املالية

 املدير العام

 خدمات الدعم
 تطوير األعمال

 )املبيعات والتسويق(
 والعمالء املشاريعمدير عالقات 

 املشتريات

 تقنية املعلومات

 املرافق إدارة

 البناءأعمال 

 املرافق إدارة- األعمال تطوير

 املالية واملحاسبية

 أعمال البناء – األعمال تطوير

 املوارد البشرية واإلدارة

 توريد القوى البشرية توريد القوى البشرية – األعمال تطوير

 الهيكل التنظيمي
 



 

 

 

 الخدمات
 

 

 

 

 الصيانة السنوية

حقق
ُ
 قيم لعمالئنا من خالل االبتكار والتحسين املستمر.الالخاصة بنا  رافقالحلول الهندسية للم ت

. ثم نصمم برنامًجا مخصًصا ينتج عنه كفاءات تشغيلية ويحقق رضا العمالء مرفق مختلف عن غيرهنحلل الظروف والعمليات الحالية ألن كل 

 .النهائية النتيجةلتحسين ثم نتخلص من النفايات 

 الصيانة التصحيحية

 فعالة من حيث التكلفة. مهنية ستجابةااسنى  املقدمة من شركةة الصيانة التصحيحية تضمن خدم 

 فنيالاملقاوالت والدعم 

 يقدم موظفونا الدعم للعمالء في العمليات وإدارة املشاريع اليومية.

ل 
 
 التالية. الفنيةتبسيط سلسلة التوريد الخاصة بك من خالل توفير التخصصات  فيهدفنا يتمث

 إصالح وصيانة تكييف الهواء 

  سخانات املياه 

 مضخات املياه واملبردات 

 تركيبات املطابخ والحمامات وملحقاتها 

 مقاوالت السباكة واألعمال الصحية 

 أعمال بالط األرضيات والحوائط 

 الحائط مقاوالت الدهان وتثبيت ورق 

  ةأعمال الكهرباء والنجار. 

 مقاوالت التقسيم والسقف املعلق واألجهزة املنزلية وما إلى ذلك 

  



افق الضيافة الفنيةالخدمات   ملر

 وسعت شركة اسنى خدماتها لدعم جميع املتطلبات التشغيلية التي تغطي وظائف متنوعة لشركائنا:

 خدمة املطاعم والحفالت وموظف 

 تنظيف قاعة االجتماعات واملنطقة العامة والتدبير املنزلي: موظف 

 مشرف املطبخ 

 خدمات النزالء وموظف 

 خدمات التنظيف

قدم
ُ
نسعى جاهدين للحفاظ على مستويات و شركة اسنى خدمات التنظيف العامة باإلضافة إلى خدمات التنظيف اآللية لجميع القطاعات؛  ت

 منطقة عمل مريحة لجميع املستخدمين والزوار من خالل تقديم خيارات خدمة مرنة. توفيراملطلوبة من عمالئنا وأيًضا  النظافة

  مختلفة والتنظيف الفوري أو العميق باقاتتنظيف املناطق العامة من خالل 

 قبل وبعد اعمال البناء. تنظيف الوحدات التجارية والسكنية 

  النوافذ لألبراج الشاهقةالزجاج الخارجي. تنظيف 

 خدمات الصيانة والتنظيف اآللي 

 )العناية بالسجاد ومواد التنجيد )غسل السجاد بالشامبو وإصالحها وإزالة البقع 

 ،تنظيف الواجهة العناية املنزلية 

 )خدمات تنظيف مواقف السيارات )التنظيف باملاء عالي الضغط 

 يم وتلميع(العناية باألرضيات من الرخام والجرانيت )ترم 

 العناية باألرضيات الخشبية 

 العناية بالجلد 

 خدمات دعم املستودعات

وي تحتاج مستودعات ومراكز التوزيع اليوم إلى إدارة عمليات التسليم الكبيرة بين املؤسسات وشحنات التجارة اإللكترونية األصغر للعمالء ذ

وراء الكواليس. وتقلل شركة اسنى من مخاوفك املتعلقة بالتوظيف ومن مسؤوليتك  فيماالتوقعات العالية ويتطلب تحقيق ذلك إجراء توازن دقيق 

 عدك على العمل بأمان من خالل خدمات املرافق الخاصة بنا.اوتس

 

افق الضيافة من خالل طاقم الخبراء  فنيالنقدم خدمات الدعم  للفنادق ومر

 الخاص بنا.
 

  



 عمالئنا
 

 

 

  



 مشروعاتنا
 

 

 

 

 رندفندق ك
 في الجزء الشمالي من اململكة العربية السعودية. يقعنجوم  4ر فندق ندُيعد فندق ك

 والتجصيص والطالء والتجهيز.وأعمال الكتل الخرسانية طوابق األسس  4يتضمن الفندق الذي يتكون من 

 ، اإلمارات العربية املتحدةدبي-الكفاف للتطوير العقاري ذ.م.م 
 دبي، اإلمارات العربية املتحدة-املقاول الرئيس: شركة صالح لإلنشاءات ذ.م.م 

 مبنى( في الجافلية 15+4دور أرض ي+أبراج تجارية ) 4مشروع بناء 

 أعمال التبليط و الخرسانية  أعمال الكتلو  التجصيص فنيالالوصف: يشمل الدعم  

 وأعمال التبليطوأعمال الكتل الخرسانية التجصيص  فنيالالنطاق: يشمل الدعم 

 اإلمارات العربية املتحدة دبي،-الكفاف للتطوير العقاري ذ.م.م 
 ، اإلمارات العربية املتحدةدبي-املقاول الرئيس ي: بن الحج الكهرو ميكانيكية )ش.ذ.م.م( 

  ( في الجافليةمبنى 15+4دور أرض ي+تجارية )أبراج  4مشروع بناء 

 التكييف والتهوية عمالالوصف: يشمل الدعم الكهروميكانيكي أعمال السباكة والكهرباء وأ

 النطاق: يشمل الدعم الكهروميكانيكي أعمال السباكة والكهرباء والتكييف

 ملصنع الجميح لتعبئة املرطبات فنيالالدعم 
 ملصنع الجميح لتعبئة املرطبات ومخزنه. فنيتقديم الدعم التشغيلي وال-النطاق 

 لفنادق شذا املدينة  فنيالدعم التشغيلي وال
 توفير وإدارة موظفي دعم الفنادق بما في ذلك التدبير املنزلي وخدمات الغرف وفريق الصيانة.-النطاق 

 مقاولو أقطار لالستشارات الهندسية
 البناء التي تغطي القطاعات التجارية والسكنية. روعاتملختلف مش فنيالالدعم  تقديم-النطاق 

  للمقاوالت العامةنزار بخرجي شركة 
 البالط ومشروعات التجصيص والطالء االيبوكس ي في املناطق الشرقية والجنوبية للمشروعات الحكومية أعمال البناء بما في ذلك إدارة  دعم-النطاق 

 شركة البواني للمقاوالت )شركة ذات مسئولية محدودة( 
عد شركة البواني-النطاق

ُ
 تبوك. روعاتملش ءة أعمال الجص والسباكة والكهربادة التي قمنا بدعمها وإدار واحدة من شركات املقاوالت الرائ ت

  



 شركة العوجان للمرطبات
خدمات  تقديمفرع( وكذلك  15إدارة مرفق التخزين بالنسبة للسلع االستهالكية سريعة التداول وإدارة جميع عمليات التخزين في جميع املناطق السعودية )-النطاق

 دعم املبيعات وخدمات التنظيف

 مصنع الجاسرية للشوكوالتة والسكاكر
 للشكوالتة والسكاكر )جاسويت(                    الجاسرية مصنع-النطاق

 لجميع عمليات التشغيل بما في ذلك التصنيع والتخزين. فنيالتقديم الدعم 

 الهيئة العامة لإلحصاء
 لتخزين البيانات وخدمات التنظيف  فنيالسنوات خدمات الدعم  5ملدة  لهيئة اإلحصاءات قدمنا -النطاق 

 صندوق التنمية العقاري 
 خدمات الصيانة والتنظيف وخدمات البنية التحتية للشبكة بما في ذلك التصميم والتركيب. تقديم-نطاقال

 الهيئة العامة للزكاة والضرائب
 والتطوير فنيالنطاق الدعم 

 خدمات الصيانة والتنظيف

 تياجات الخاصةمركز األوائل لرعاية ذوي االح
 خدمات الصيانة والتنظيف-النطاق

 شركة املوحدة للتطوير العقاري ال
 خدمات الصيانة والتنظيف-النطاق

 املعهد العالي للصناعات البالستيكية
 إدارة املرافق بما في ذلك صيانة تكييف الهواء والسباكة والطالء واألعمال الكهربائية.-النطاق 

 العقاراتشركة بصمة إلدارة 
برمت –النطاق 

ُ
وتنظيف أعمال الكهرباء والسباكة والطالء والبالط وصيانة تكييف  خدمات صيانةهذه االتفاقية مع شركة بصمة إلدارة املرافق بالكامل بما في ذلك أ

 مبنى في مدينة الرياض. 80الهواء لحوالي 

 وزارة اإلسكان
كهرباء  فني 5عامل نظافة و 55 بطاقةومكافحة اآلفات وخدمات التنظيف ميكانيكية ، بما في ذلك الصيانة الكهرو هذا عقد مدته ثالث سنوات إلدارة املرافق-النطاق 

 .سباك 3و نجار 2وفني تكييف 2و

 شركة سانوفي في اململكة العربية السعودية
 خدمات دعم التخزين والتنظيف-النطاق

 شركة لين نود
 التنظيف للمقر الرئيس وفروع الشركة املوجودة في الرياض. خدمات-النطاق

 شركة دوزان
  التنظيف للمقر الرئيس بالرياض. خدمات-النطاق

  



مجموعة متنوعة من الخدمات في جميع القطاعات الرئيسية. وُيتيح تعدد  بتأسيسقامت اسنى 

والتعاقد من  الفنيةاالستخدامات لدينا السهولة لعمالئنا للحصول على جميع متطلبات الخدمة 

 مورد واحد موثوق به.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

املهنية  الفنيةشركة اسنى هي شركة الخدمات 

ومقرها في دبي، اإلمارات العربية املتحدة 

 والشركة األم في اململكة العربية السعودية

 

 

 االتصال
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2، برج سهيل 207 رقم الوحدة

 النهضة، دبي.

 اإلمارات العربية املتحدة

 

 ، برج الياسمين.4532الوحدة رقم 

 .7339- 13325الرياض 

 السعوديةاململكة العربية 

info@aasnaa.com 

114891549(966)+ 

44269092(971)+ 

www.aasnaa.com 
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