من نحن ؟..
انطالقا من الحرص على المساهمة فى مسيرة التنمية فى ه ذا ال ططن طس ييا لتحقي رؤي ة
اليام ة كأح اللبن ا ف ى مس يرة بن ا ه ذا
0202فق ت تأس ي مؤسس ة تيمي ر للمق اط
ال ططن طذل بتق ي خ ماتنا ا حترافي ة طالمتكامل ة ف مج ا تص مي طتطري طتركي
الهناجر طالمستط عا طمظ ال الش ا نش اي طمظ ال الس يارا طالس طاتر طالمحط ا
طحظاير ال طاجن ط بيط الشير.
ث
المؤسس ة ف ع ا  0202ض من تح ال مؤسس ات ف تنفي ذ عم ا المق اط
ب
اس تقل بنفس ها ف ع ا  0202طقام بالي ي م ن المش اري الهام ة ف رب ط المملك ة
اليربية السيط ية.

رؤيتنا ورسالتنا

نسيى ايما بالتميز بأعمالنا من حيث تطفير اليمالة المؤهلة ذا الخبرة طتطفير
المي ا الالزمة طالح يثة طاليم على تطفير المطا ذا الجط ة اليالية طالت
تالي الظرط المناخية ف المملكة طا لتزا ب قة اليم طالمطاعي طذل حرصا
منا لكس ثقة اليمي حيث ن السمية الجي ة ه ه استثماراتنا .كما نسيى
لتق ي على مستطى من التقنيا طالجط ة حس الميايير اليالمية م ا لتزا
بالسالمة لنصبح من ه مؤسسا المملكة المتخصصة ف هذا المجا .

أهدافنا
 أن تصب
المملك .

مؤسسببانا األفضب فب مجالنببا واألكثب فعاليب وكفببا فب

 الاطوي المسام والحفاظ علب الصبد والنزاهب فب كب عقبد نقبو
باوقيعه .
 تحقيق أعل مساوى من رضا العمال .
 أن نجع السالم ه صميم ك ق ار يام اتخاذه ف موقع العم .
 تحقيق أعل معايي الجود العالمي .
 بنبببا عالقببب طويلببب األمبببد مبببع العمبببال واسببباثمار كببب اإلمكانبببا
والطاقا والخ ا ف س ي تحقيق ذلك.

قيمنا
 ننطلق من حيث اناه اآلخ ون.
 الجود الشامل منهجنا.
 روح الف يق .
 رعاي اإلبداع.
 الوقت ث وتنا .
 الفعالي .
 الصد مع النفس واآلخ ين.
 أن نا ك أث ا جميال مع ك من ياعام معنا.

سياسانا
سياسانا تالخص ف الا كيز عل الحصبو علب مكانب مميبز والمحافظب علب
المسببباوى الببب تبببم الوصبببو إليبببه مبببع االسبببام ار ببببالنمو والاطبببور البببدا م.
وإسا اتيجي النمو والاوسع فهو مفهو أساس للمؤسسب م نب علب أسبا م بدأ
نق الا اكم العلم الا تملكهبا مبن الخ ب ا السبابق إلب كافب مجباال العمب
الحيو و الواعد.

خدماتنا

أوالا :تصميم وتوريد وت كيب المظال
 مظبال السبيارا تقبد مؤسسبانا خدمب جديببد فب ت كيبب مظبال السبيارا حيببث
نمنحك خيار الاصميم اوال وبما ان ه ه الخدم وجد لحماي الم ك با مبن الشبمس
واألمطار وغي ها من العوام الط يعي الا تؤث عل السيارا فان اخايار تصميم
مسبب ق مببن عنببدنا يجعلنببا مافببوقين فبب خدمبب مظببال سببيارا  .وتخالبب

مظببال

السببيارا مببن حيببث نسب حجببب الشببمس واألمطببار وتاخ ب انواعببا كثيب

مببن حيببث

الحديد فلدينا حديد بمخال

االحجا والسماكا ويخال

من حيث الدهان فلدينا دهان

نار ح ار ضد الصدا ودهان ف ن ح ار ودهان الحديد المجلفبن ومبن حيبث
ماد الاغطيه فماد  pvcتمنحك خيارا كثي

حسب اوزانها وحجبم الضبغ كمبا ان

ماد  pvdfااللماني تساخد ف المظبال الك يب ه او حسبب احايبا الزببون كمبا ان
ماد الايفلبون بالنسب لب مظبال السبيارا ارقب االنبواع لكنهبا تسباخد فب مواقب
المطببارا والمؤسسببا الحكوميبب ونحببن بببدورنا نوف هببا للزبببون اذا رغببب ببب لك
ونعطيكم ش حا وافيا عن جميع المساويا واألشكا المابوف
بالمملك .

لبدينا فب كب ف وعنبا

 مظال مساب تساخد ه ه الخدم لحماي المساب من اشع الشمس الحار ودفع الغ ار الكثي
كما ان مظال المساب تمنحك اسامااعا را عا بما بارد فب ظب لهيبب الصبي

عن الميباه وتاخب اشبكاال وألوانبا ا عديبد

وهنباك انبواع وأشبكا وألبوان كثيب

وماعبدد بحسبب

رغ الزبون واحاياجه.
 المظال اله مي تعا احد اشكا مظال القماش ال  pvcو  pvdfاو الايفلون ويام اساخدمها ف المظال الك ي ه الم تفع .
 مظال مبدار

تقبو شب كانا بانفيب أعمبا تغطيب مظبال مبدار

الطالب كما انه تم االساغنا عن اساعما الشينكو ف مظال المدار
 pvdfوقد قمنا بانفي تغطي لمدار

كثي

الحكوميبه واألهليب وتسباخد المظبال لحجبب اشبع الشبمس عبن
وما يام اساعماله االن هو قماش بالسايك مبن مباد ا  pvcاو

ف المملك وأعمالنا مشهور ف ه ا الجانب.

 مظال لكسان تساخد للاغطي والاظلي من االت ب والحش ا وحماياها من االطفا بأشكا ف يد وبأسعار ف ماناو الجميع اشبه
تغطي ه ماد ال ول ك بونيت (اللكسان) مميزاتها كثي

جدا تعا ضد الكس وتسم بام ي الضو عل حسب طلب العميب يوجبد

منها النوع الشفاف ونوف ها بنس اضبا ت بدأ مبن  %52وتابدر الب ان تصب
بانفي عم مظال مساب من عل مساوى سط المس
شفاف او كاتمه بالكام مع عم ش ابيك ومنف للاكي

بنسب  %011ونبوف الاغطيب باللكسبان حيبث نقبو

او عن ط يقب اغبال المسب

وباب بأحجا مخالف .

مبن االعلب وعمب الجوانبب باغطيبا مخالفب

 مظال في جال ه ع ار عن مظال جلسا مصنوع من ماد الفي جال وتمااز بكونها صل و مقاوم لك
Fiberglass
الفي جال
الظ وف واألجوا تساخد ف المنازها والشاليها والحدا ق الك ي والمنزلي
 Reinforced Polyestماد الصناع تعا من مواد صناع مظال في جال ناا الخاالط عد مواد ودمجها
ف ماد واحد وقد صنعت نايج لالحاياجا الك ي ف مواجه الظ وف الجوي المخالف حسب المناطق وأهمها
منطق الخليج الا يغلب عل جوها الح ار فماد الفاي جال تقو بمواجه االجوا الصع وتصمد ضد الااك
ومن مزايا مظال الفاي جال انها خفيف الوزن وماين وقوي وتعز الح ار بشك جيد ورا ع يص %011
ت كي ها سه وم ي وس يع وننف ها بدق عالي تقاو الااك والصدا وظ وف االجوا الخليجي تمنحك اشكاال را ع
وتصاميم مخالف وألوانا ا ج اب وقد قمنا بانفي عد مشاريع للساحا والمنازها العامه ونف ناها بالشك المطلوب
وبأعل مقاييس الجود .

ثانيا ا :تصميم وتوريد وت كيب السوات :
 سوات خش ي تنط ق ه ه الاصاميم عل عم االسق والسوات الجان يه عل االسوار والحواجز االرضي باكث من  8الوان
را عه وبامكانكم عم الغ ف واألكواخ ومداخ الفل بأشكا راقيه تل اهدافكم  .ومن مميزاتها أنها تحجب ال ؤي بنس
 %011وتوف نس حماي اضافي للمناز وال يو والفل والقصور والمدار وغي ها وتاناسب مع جميع انواع المناخ
مث ال طوب والح ار الم تفعه وب ود الجو كما تاميز بأشكا عص ي بألوان مناس تاوف بأكث من  8ألوان مخالف
ذا فخام باألشكا ومنظ را ع كما تناسب أماكن الس احه لعم الحماي حو المس او عمله كحجب ال ؤي بين
الجي ان وامكاني عم سوات اخشاب ماح ك بين اقسا ال جا والنسا ف االسا احا وغي ها.
 سوات حديد ه ع ار عن سيا حماي من الحديد يساخد لألسوار والسطوح وتحم سوات حديد اشكا را ع ومميزا
كثي ولدينا نوع سات حديد ش ا ونوع سات حديد أباجور وأنواع اخ ى وتاميز بشك جمال ف يد وتمنحك االمان
والحماي  .نساخد افض انواع الحديد السعود (حديد سابك) وباصنيع ماميز وبسماكا مخالف عل حسب ارتفاع
السات ودرج عام االمان والشك وبأسعار ه االنسب واألوف ف جميع انواع السوات المطلوب والمساخدم ف
السعودي .توف نس حجب رؤي تص ال مئ بالمئ كما تساعد ف رفع درج االمان بالمناز والفل وال يو  .وبسماك
حديد عالي تمنحه قو لمواجه اصعب الظ وف وال ياغي لونها مع السنين وال يؤث فيه الصدأ.
 سوات قماش ه ع ار عن سوات نساخد ف تغطياها ماد من القماش ال السايك ب ف س او من ماد بول ايثلين
وتمااز باسعارها المناس واشكالها الجميل وتاوف بألوان كثي وعديد للقماش االسود واألبيض وال مل واألصف
والسك واألزر وهو انواع منه ال ف س  pvcومن ال ول ايثلين وتع ارخص انواع السوات وأس عها انجازاا.
 سوات المدار نقو باوريد وت كيب سوات مدار لل نين وال نا وبمواصفا معامد من الا بي والاعليم وبنظام
السوات الخش ي والحديد بجميع انواعها بمواصفا عالي الجود ونلاز ف سوات مدار ط قا لمعايي وزار الا بي
والاعليم بالمملك وبا اخيص معامد من وزار الاجار والصناع بمواصفا معامده من الا بي ف المدار الحكومي
واألهلي ونلاز تجاه زبا ننا بان نقد اجود االنواع وأفض الخاما كما نمنحنهم ضمان ياناسب مع العم وال مد طويل .

ثالثا ا :تصميم وتوريد وت كيب الهناج :
الهناج ه إحدى الحلو الس يع ف ال نا المؤقت عل وجه الخصوص
وتساخد ف المساودعا الك ي كمخازن أو ورش صيان للمعدا الثقيل أو يام
اساخدامها ل نا المنشآ الصناعي بشك ك ي  .منها ما هو عاد وبسي مث
يساخد كمساودعا للطا ا المدني والعسك ي ومنها ما يساخد للمواد الغ ا ي
ومنها ألحواش االغنا او المساودعا الصغي او المخازن او بعض الورش
ومنها ما هو هنج لألسق فق كما ان هناك نوع سندوتش بن وشينكو عاد
وقماش و يوجد لدينا تصنفيا ودرجا معين مث هناج بمواصفا عالي
وممااز مث الاابع للش كا الك ي و المؤسسا الحكوم ويوجد تصني اخ
بدرج ماوسط بين ه ه وتلك ولك مواصفا معين بحسب حجم وارتفاع وشك
المش وع وهدفه كما ان لدينا مواصفا ال يمكن الاناز عنها حا ال نخ بش ط
الجود كما يمكن زياد المواصفا قياسي حسب رغ العمي ولدينا قسم خاص
يعان بالاصميم لك العمال ف امكانكم طلب تصميم لمش وعكم الجديد حيث نقو
بانفي االبعاد واألطوا والمقاسا ع ب امجنا الماخصص نلاز فيها بالمعايي
الدولي والمحلي لانفي المساودعا وعلي فنحن بحكم خ تنا الطويل ف السو
المكا س الا اناج ت اكمها لنا حدادين را عين باإلضاف للمهندسين
والخ
المخاصين ف ه ا المجا ونمنحكم اليو تصميما خاص لل نا كما اننا نقو
بانفي المساودعا من الصف ولدينا خيارا ماعدد مث تسليم مفااح عظم
حديد وغي ها من الخيارا الا نايحها لزبا ننا حا يجدوا لدينا الفار ال ا ع ف
السع والجود كما ان لدينا يقسم خاص ينف لكم مواصفا الزام وقسم اخ ينف
مواصفا الشاهين وغي هما من المنافسين ف السو غي اننا نساخد ط يق
خاص ناميز بها.

رابعا ا :تصميم وتوريد وت كيب بيو الشع :
بيو الشع ع ار عن منظ جمال لغ ف يام تغطياها بقماش مشابه ل لك المصنوع من جلود الماعز وياخ اشكاال عديد ويخال
فيه الديكور الداخل بدرجا مانوع ونظ اا لط يع شعوب الجزي الع بي وتمسكهم با اثهم وت اث أجدادهم نقد لكم بيو شع
ماميز نعا ها من أهم مناجاتنا واهاماماتنا الخيا الثابا بط ازها الع ب األصي والا تساخد كمجالس للضياف يام ت كي ها إما
بحديق المنز أو عل أسط المناز أو ف باحا المناطق الا فيهي واالسا احا أو كملحق إضاف للمطاعم والمقاه .
خامسا ا :تصميم وتوريد وت كيب الش وك:
نقو بانفي خدم الش ك الزراع او ش ك حماي الحديد حو منطقه معينه يوف لها الحماي بمساوى معين حسب الحاج ويام ت كي ه
من ق لنا بط يقه خاص ومناس وهو انواع منه ما يحم المواصفا الحكومي لسياجا الط ومنه ما يحم مواصفا عاديه او
حسب اخايار الزبون علما ان الحديد يخال نوعياه فهناك مجلفن ضد الصدا وهناك حديد مواسي عاديه اما بالنس للش ك نفسه يمكن
ان يكون مغط بماد بالسايكي من ال  pvcاو بدونها حسب الطلب.
سادسا ا :تصميم وتوريد وت كيب ال جوال :
ه ع ار عن مظال خش يه تسم ب جوال خش ي تساخد ف الحدا ق وتمااز باألشكا الجميل وال ا ع كما ان منها ما هو
مصنوع من ماد الخشب الط يع ومنها ما هو مصنوع من ماد ال السايك .
تاميز ال وجوال الخش ي كثي ه انها تقاو افض من غي ها وتمنحك شكال ط يعيا يزيد منزلك وحديقاك منظ ا جماليا ونلاز تجاهكم
بالجود العالي ونمنحكم الضمان االطو  .نقو بانفي ب جوال مانوع للحدا ق والمنازها العام والخاص بأفض المواصفا
والعم الممااز ويمكن ت كيب ال جوال للشاليها والقصور والمنازها وغي ها وه مظال لكنها بعكس ما يساخد ف مظال
السيارا  .تاميز بأنها توف نس الظ  %011وعاكس لالشع فو ال نفسجي ومقاوم لألمطار ومقاوم لل طوب و للاسو .

سابعا ا :تصميم وتوريد وت كيب حظا الدواجن:
نقو بعم حظا الدواجن حسب المواصفا المطلوب والماوافق مع االمن والسالم وم اعا جوانب الطقس حيث نقو بانفي
عم الحظا بمواد عازل للح ار ونمااز بف يق مكون من عمال ماه

وخ

طويل ف ت كيب حظا الدواجن وحيث ان عملي

ت كيب حظا الدواجن تحاا نظا معين من حيث الا كيب والعم الداخل فلدينا مهندسين مخاصين ف االش اف والانفي عل
عملي الا كيب واإلعداد والاجهيز الداخل للحظا وحيث ان حظا الدواجن تحاا ف عملها تصميم هناج فان خ تنا ف عملي
ت كيب الهناج طويل ولدينا عمال ماخصص ب لك.
ثامنا ا :تصميم وتوريد وت كيب محطا وقود:
نقو ب نا المحطا توريد وت كيب سوا من الهناج والمساودعا او من أعما الالسي والعظم وتعا المحطا من صميم
اعمالنا حيث قمنا بانفي اعما محطا كثي
المعا

ف ال ياض وجده ومدن المملك و نلاز بالجود والضمان عل ك المساويا

ونلاز بانفي المخط كامالا بدق ماناهي .

تاسعا ا :تصميم وتوريد وت كيب قاعا االف اح.

مشاريعنا
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كيب قاعا
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ساكو الخ  2111ما .
القوا ال ي ش وره  5211ما .
معهد االدار العامه  0111ما .
شد انشا قاعا االحافاال بلدي ص يا  0211ما .
درع الجزي ه مظال لكسان  0111ما و 0111مظال سيارا .
ت وك الخ ال يس  0111ما .
الفاو  5011ما .
ال فاع جيزان  0111ما .
مدار السال  0211ما
الشد االنشا اسوا مكه  0111ما
سيارا تابعه للدفاع المدن 0211ما م بع
القحطان جيزان  5011ما
العال النموذجي
خيو ال اجح ال ياض  5211ما
جامعه شق ا 5011
كلي العلو االنساني ثاد  0111ما

شركاؤنا بالنجاح

الوثائق الرسمية

صور من أعمالنا

مظالت الشد االنشائي

مظالت سيارات

مظالت فايبر جالس

مظالت مسابح

هناجر

هناجر

سواتر

محطات الوقود

شبوك حماية

حظائر الدواجن

قاعات أفراح

بيوت خشبية

بيوت خشبية

مظالت بامبو

مظالت بامبو

للتواصل معنا
المملك الع بي السعودي ال ياض الصناعي القديم باإلضاف
ال ف وعنا ف جده وجيزان
الموقع االلكا ون rcest.com.sa :
االيمي info@rcest.com.sa :
الهات 1222800081 :

