


كلمة الرئيس التنفيذي

تعتبر  ATICO  من الشركات المتميزة و المختصة في مجال األعمال اإلنشائية بكل أنواعها

حيث تقوم الشركة بالعديد من الخدمات الخاصة في األعمال اإلنشائية و المعمارية و إدارة

المشاريع و تصميم و تنفيذ و تطوير المشاريع في جميع مناطق المملكة.

حيـث أننا نعتـز بثقتـنا بأنفسنا و التي تم إكتسـابها مـن ثقة عمالئنا بخبـراتـنـا في السـوق

المحلي و ذلـك للــوصول إلى أعلى المستـويات المطلوبة, و من دواعي فخرنا و إعتزازنا

في شركة  ATICO  أن نكون قد وصلنـا إلى مستـوى الثقة المطلــوبة من الجهـات التي

نعمل معها و ذلك نتيجة اإللتزام بأعلى مستويات الجـودة في المشاريع, و إنه ليشـرفني

بإسمي و بإسـم طـاقـم  ATICO  أن أؤكـد حـرصنـا في اإلستمــرار في تطــوير الشــركة

و إستمرار إلتزامنا بمبدأ الجودة.

الرئيس التنفيذي

ولƠيƠد بƠن محƠمƠƠد الطƠƠويل



رؤيتنا و مهمتنا

هدفنا أن نكون من بين أعلى منظمات البناء العاملة في المملكة العربية السعودية في غضون السنوات
الخمس المقبلة.

و تحقيــق قيمة إضــافية في السوق السعودي مما ينعكــس إيجابيًا على رضا عمالئنا الكرام, و أن نلتـزم
بتيسيــر جميــع المتطلبات لتحقيـق رؤيتنا من خــالل قاعدة و مــوارد و مرافق قوية تم التعاقد معها في

المملكة العربية السعودية و الشرق األوسط.

Our vision & mission

Our goal is to be among the top construction organizations operating in the

Kingdom of Saudi Arabia within the years the next five.

And achieve additional value in the Saudi market, which reflects positively

on the satisfaction of our valued customers, and that we commit by facilitating all

requirements to achieve our vision through a strong base, resources and facilities

contracted in Saudi Arabia and the Middle East. Our vision and mission.



خدماتنا

تتنــوع خدماتنا بحيــث نقـدم جميع أعمـال المقاوالت و التشطيبات للمباني و المنشآت الكبيرة و الصغيرة

و مشـاريع الباطــن,  و نعمـــل في السفــلتـة للطــرق الداخلية و السريعة و أعمال التبليط و الرصف وكًال

من أعمــال تمديد الكهرباء و الصرف الصحي و الهاتف, و نــقوم بأعـمال البــناء للخـزانات الخاصة و إنشاء

المبــاني و اللياسة و التــركيبات و تــوريــد المــواد المطلوبة في المنشآت بشكل سريع ذات جودة عالية

و أسعــار منافسة و أعمـدة الكهــرباء للشـوارع و أعمدة اإلنارة بمختلف أشكالها و حسب أنظمة السالمة

و الجودة المتبعة دوليًا. 

توفير خدمات تشييد متنوعة و إجراء مشاريع لألعمال المدنية و الميكانيكية و الكهربائية.

العمل كمقاول تسليم مفتاح في مجاالت أمن البنية التحتية المتكاملة.





إلتزامنا

تكون معايير نجاحاتنامرهونة بتوقعات العمالء و رعايتهم فغايتنا هي إرضاء العميل ....

The success criteria of our customers 'expectations and their care are our
customers' satisfaction.

العمل بروح الفريق الواحد
اإلصرار على التميز و األفكار اإلبداعية

دقة المواعيد في التسليم
التطلع و الطموح نحو األفضل

سرية بيانات العميل
تحقيق مصلحة العميل

Our commitment

work as one team
Insisting on excellence and creative ideas
The accuracy of appointments in delivery
Aspiration and ambition for the better
Confidentiality of client data
Achieving the customer's interest is our commitment



قيمنا

العمل الجماعي

اإلحترافية

خدمة العمالء

نحن نشجع الجميع على تبادل المعلومات

و األفكـار العلمية و العمـلية بما يتنـاسب

مع بيئة العمل و يحقق الهـدف المنشود

نحــن نــؤمــن بأن النهــج المهـنــي هـو 

ما سيـصــل بنــا إلى رؤيـتـنـا.

نحــن نضع دائمًا عمالئنا في إعتباراتنا من

حيث مواكبة أي تطورات بهدف تزويدهم

بخــدمة  البنـــاء مــن الــدرجة المـثــالـية

Group Work

Professional

Customer Srvice

We encourage everyone to exchange
information and scientific ideas and
practical commensurate with the
working environment and achieve
the desired goal.

We believe that the professional

approach is which will bring us to

our vision.

We always put our customers in our
consideration of where they keep up
with any developments in order to
provide them with an exemplary
construction service.





الكفاءات العاملة

نحــن نؤمن أن قوة الشركة تنبع من مواردها البشرية, ATICO  تأخذ عنـاية كبيرة

في إختيار الكفاءات, و مواصلة تطوير مهاراتهم مـن خالل بــرامج التـدريب على

ATICO رأس العمــل للحصــول على أفضل النتائج من موظفيها, و كمــا توفــر

لموظفيها بيـئـة عمل ودية جنبًا إلى جنب بإستخدام أفضـل التكنلوجيا ووسـائـل

ATICO  ,اإلتصال لتسهيل العمل, ألن جميع الشركات تطمح لتحقيق النمو الدائم

تجهز خطط عمل آمنة و تعتمد بمبدأ مكافأة األداء الفعال في المقابل فالهدف

الرئيسي من الموظفـين لدينا هو التأكد من أن الجميع يقـدم مسـاهمة حقيقية

لـزيادة كفاءة الشــركة لصالح عمالئنا و المزيد من العمالء المستقبلين.

تقوم الشركة بتوفير فرص عمل سعودية حقيقية تسعى لتنمية الواقع المتنامي

سعيًا لتحقيق رؤية المملكة العربية السعودية و  تحمل جزئية المسؤولية الوطنية.







العمليات

تخطـــط الشــركة إلستــــراتيجيتها التنفيــــذية مــن خالل اإلستفــــادة من خبـــراتها السابقة ووضعها

في المخطـــطات التنفـــيذية و سجالت المخـــاطر لتــطـــوير أفـضـــل الحلـــول و أكــثـــرها إقتــصادًا

للمشـــاريع الهنــدسية المتخصــصة لتعكـــس تميـــزها المهني و إلتـــزامها بشعـار كونها ( متميزة )

حيـــث تستخم  ATICO  التكنلـــوجيا و التقنــــيات المتــقدمة الحديثة لتحــول حلـم التنمية لدى العميل

إلى واقــع مــــرئي, باإلضـــافة إلى مـــوظفـــيها المــعتــمديـــن مهـنـيـــًا في مجــال الهــندســة

و المــوظفين الفنـيـيــن. تقوم  ATICO  بتحـــديث قــائـــمة المـوردين و المقاولين و مقاولي الباطن 

بإنتظام,  كما أن المقــاولين مـــن الباطـــن المعـتـمـديـــن هـــم على مستـــوى خبـرة سابقة متميزة

في مجال التشييد.



إدارة الجودة

يتم تحقيق مستويات عالية من الجودة من خالل وضـع

مخطط تنظيمي, وفقًا لحجم المشروع الذي يشـمله

أفضل الطرق المحلية بشكل عام و يكون لكل مخطـط

تنظيمي للمشــروع مديـر مشروع و مدير بناء و مدير

تقني.

ضبط الجودة

كما يتم إنشاء نظام مراقبة المشروع في المـوقع للمحافــظة على جودة التكلفة و المعايير

ضمن معايير الجودة. تدرك ATICO أنه يوجد دائمًا شركات تتنافس لتحسين كفائتهـا مــن خالل

إستراتيجيات آليات التنفيذ و تحسين و تسهيل جودة مخرجات المشروع من خالل اإلستفـادة من

التقنيات الميكانيـكية التي توفي الــوقت و علـيــه فإن مـعــايــيــر  إدارة الجــودة الشــاملة.

في ATICO لم تفشـل أبدًا في الــوقوف على بيــان ســياسة الجـــودة في جميــع األوقات.



إدارة المخاطر

تعطـــي  ATICO  األولـــوية لـتــحـــديد الـــمــخــاطــر و تقـيــيــمـــها و منهـجية القــرار المسبــق.

يتم تحديد المخاطــر و تقييمــها مــع األخــد بعــيــن اإلعــتــبــار معاييــر الصـحة و الســالمة المهنية.

فالخـطــوة األولى بالمـخاطــر هي المــوقــع, و الثــانية هي إلتـــزام العامليـن بكل معايير السالمة.



مشاريع تم تنفيذها

تشطيـــبات مبــــاني - وزارة الـــدفاع

تصميم و تنفيذ مكاتب - شركة السحاب الوطنية للخدمات الطبية

إنشاء إسكــان و أعمال خرسانة - وزارة اإلسكان

تشطيــبات مبـاني - الشركة الوطنية لخدمات اإلسكان

أعمال دهانات ميترو الرياض ( فاست )

تشطيبات مبانـي مجمع عيـادات ألور الطبي

تصميم و تنفيذ مكاتب شركة عـضيد للخدمات الطبية

أعمال ديكورية - جامعة الملك سعود

تنفيذ و تشطيب فلل سكنية





عمالئنا

يســرنا أن هذه الثمرة من التعــامل مع كبار الشركات و المنظمات و كـوننا سواعد تبني

مستقبل وطن كريم.
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