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شركة البحر األحمر العالمية لخدمات اإلسكان

 www.redseainternational.com
سنة التأسيس: 2006

عدد الموظفين: 2,000
القيمة السوقية: 1.33 مليار ريال سعودي

تتخذ شركة البحر األحمر العالمية لخدمات اإلسكان 
من مدينة جدة مقرًا لها، وهي شركة متخصصة في 
تقنيات األبنية المتكاملة وإدارة العقارات والمنشآت، 

وتتركز أعمالها في تشييد األبنية على نطاق واسع 
ومنتجات اإلسكان ميسور التكلفة. 

تعتبر الشركة رائدة السوق في تصنيع وتجميع وحدات اإلسكان 
خارج المواقع، وينصب تركيزها على إحداث التحّول في تصميم 

األبنية وقدرات البناء من خالل التقنيات الرقمية والتوجهات 
المستقبلية وسالسل التوريد المعززة. 

تحظى الشركة بحضور عالمي واسع النطاق يغطي أكثر من 
65 دولة، ويمتد تاريخها الحافل بالنجاح ألكثر من 40 عامًا من 

التصميم و التصنيع و التركيب. 

تتركز جهود الشركة في قطاع العقارات على خلق أساليب 
معيشة أفضل من خالل بناء مجمعات سكنية حيوية ومتعددة 
االستخدمات في المناطق عالية األداء، بما يترك أثرًا إيجابيًا على 

حياة المقيمين فيها ويساهم في صون مستقبل كوكبنا. 

وتجدر اإلشارة إلى أن التقنيات والممارسات التي تطبقها 
الشركة في حلول وحدات اإلسكان تدعم مبادرتي “المحصل 

الصفري لالنبعاثات الكربونية” و”االقتصاد الدائري”. 

وباعتبار البحر األحمر العالمية الشركة المفضلة في تصميم 
وبناء وحدات اإلسكان الجاهزة في منطقة الشرق األوسط، 

فإن محفظتها المبتكرة والمتنوعة من المنتجات تحوي حلول 
األبنية الجاهزة التي تتمتع بجودتها العالية وموثوقيتها ومتانتها، 
وتستخدم في منشآت دعم الحياة في المناطق النائية، فضاًل 

عن حلول األبنية الراقية على اختالف األنواع واألنماط. 

تتمتع الشركة بخبرة واسعة وموقع ريادي في توفير حلول 
اإلسكان والمجّمعات السكنية لموظفي الشركات المحلية 

والدولية، وفي إدارة المجمعات وخدمات الدعم والتشغيل. 

وبفضل تاريخها الطويل والمشهود له في تسليم وتشغيل 
حلول اإلسكان في المواقع النائية، فيمكن توظيف مجموعة 

منتجات الشركة وقدراتها المعززة في التصنيع والخدمات 
اللوجستية خالل فترة عاجلة للمساعدة في حاالت الطوارئ 
العالمية واإلقليمية، والغوث في حاالت الكوارث، وتقديم 

الدعم على نطاق دولي. 

توظف الشركة ألفي موظف من أصحاب الكفاءات ويدعمهم 
مجلس إدارة متمّرس. 

يتألف فريق اإلدارة التنفيذية للشركة من عدد من قادة القطاع 
من أصحاب الكفاءات العالية في بناء وتطوير األصول العادية 

والجاهزة وتقنيات وحدات اإلسكان والتصنيع والتنفيذ وإدارة 
المنشآت واألصول. 

بناء الثقة

العمليات والمزايا الرئيسية

إن أهم نقاط القوة االستراتيجية التي تتمتع بها الشركة تتمثل 
في: قدرتها المعززة، وخبرتها المعمقة في قطاعات متنوعة، 

وحضورها الجغرافي واسع النطاق. 

تملك الشركة أكثر من 70 فدانًا من منشآت التصنيع والتشغيل 
في المملكة العربية السعودية واإلمارات العربية المتحدة 

وماليزيا وغانا، مما يتيح لها تقديم الدعم ألكبر العمالء 
والمشاريع عبر الشرق األوسط ووسط وجنوب شرق آسيا، 

وإفريقيا. 

وبفضل قدراتها العالمية المتميزة، تمكّنت الشركة من تسليم 
واستكمال العديد من المشاريع الحافلة بالتحديات في مواقع 

نائية ضمن أكثر من 65 دولة حول العالم. 

تتم عمليات تصنيع وتجميع الوحدات خارج المواقع ضمن 
مصانع مخصصة تضمن استدامة أكبر مع تجّنب إصدار 

النفايات، ومعايير أعلى في ضبط الجودة واالختبارات، ومستوى 
أقل من اإلزعاج وتعّطل األعمال.

إن أوقات البناء المخّفضة تضمن إشغااًل أسرع للوحدات بنسبة 
50% على األقل، ما يعني عائدًا أسرع على االستثمار من العائد 

المحقق بالوسائل التقليدية. 

تعمل الشركة على استخدام منتجات مصّنعة في مصانعها بما 
يشمل أجهزة معالجة مياه الصرف الصحي، ومحطات التناضح 
العكسي، ومستوعبات النفايات، وخزانات الوقود المستخدمة 

في المواقع النائية. 

يقوم فريق األبحاث والتطوير في الشركة على تطوير المنتجات 
بكل كفاءة وتمّيز باالستفادة من التقنيات البتكار منتجات قائمة 

على التوجه المستقبلي. 

65
دولة تتواجد فيها الشركة
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يتجاوز إجمالي القدرة اإلنتاجية 
لمصانع الشركة 1 مليون قدم 

مربع سنويًا

أنشأت الشركة في العام 2013 قسمًا لتجارة مواد البناء وهو 
يركز على إنتاج وتوزيع الدهانات المستخدمة في البناء والمجالين 

الصناعي والبحري. 

تشمل القطاعات التي تقدم الشركة خدماتها إليها عبر وحداتها 
المتخصصة في العقارات وتقنيات وحدات اإلسكان وإدارة 

المنشآت ما يلي: 

• مناطق المدن مسبقة الصنع

• التطويرات السكنية 

• المنشآت البلدية

• المنشآت التجارية

• المنشآت السكنية

• قطاع التجزئة والضيافة

• التعليم

• الصحة

• الرياضة

• الفعاليات

• منشآت التصنيع

• الغاز والنفط / التعدين

• المنشآت الحكومية والعسكرية

• إدارة المرافق والمجمعات وخدمات الدعم في الموقع

• التسليم السريع في حاالت الطوارئ العالمية والغوث في 
حاالت الكوارث

وتشــمل نمــاذج الحلــول التجاريــة لمنتجــات وحــدات اإلســكان 
الجاهــزة البيــع والتأجيــر، والبنــاء والتمّلــك والتشــغيل، والبنــاء 

والتشــغيل، واالســتئجار. 

وتتخّصص الشركة في الحلول الجاهزة والتسليم والتشغيل. 

تلتزم الشركة التزامًا تامًا بالجودة وهي حاصلة على شهادتي 
األيزو 9001:2015 و22000 كما أنها مزّود معتمد لدى أرامكو 
السعودية، وواحدة من الشركات القالئل الحاصلة على شهادة 

9com المعروفة. 

تفخر الشركة بتقديم خدماتها لباقة متنوعة من الشركات الرائدة 
عالميًا مثل: أرامكو السعودية، وفلور، وبيكتل، وكيلوغ براون أند 

روت، وهاليبرتن، وهيونداي للصناعات الثقيلة، وسابك، ومعادن 
وسند، والحكومة األمريكية. 

رؤية المملكة 2030

ترسم رؤية المملكة العربية السعودية 2030 والبرامج التابعة 
لها، مثل برنامج التحول االقتصادي وبرنامج اإلسكان، مالمح 

مستقبل المملكة وشعبها عبر توّجه استثنائي ال ُيضاهيه مثيل. 

تستثمر المملكة مليارات الدوالرات لضمان نجاح هذه البرامج 
والمبادرات والتي تتطّلب حلواًل عالية الجودة وعلى نطاق واسع 

في البناء واإلنشاءات.

وتلعب الشركة دورًا بارز األهمية في نجاح هذه المبادرة الوطنية 
الرائدة بتوظفيها القدرات المحلية للمملكة ومكانتها الفريدة 

كمزّود مفّضل لوحدات اإلسكان الجاهزة، كما تساهم الشركة 
بشكل مباشر أو عبر الشراكات التي تبرمها بدور مساعد لتمكين 

دعم برامج التحّول الواعدة هذه. 

وّفرت شركة البحر األحمر العالمية 
خدمات المساكن ألكثر من 

600,000 شخص

مركز “إم تي دي سي ديسكوفري” بسلطنة عمان

قطاع العقار


