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1.0

قسم 1.0 / من نحن

SMARTPLUS

 من نحن
دائمًا ما تمنح التكنولوجيا فرصًا جديدة ، بعدًا آخر وكفاءة في نهج الحياة. يتزايد دورها باستمرار كمحفز للثقافة 
اإلنسانية ، كما تدعم البشرية حاضرًا ومستقباًل في اإلستفادة المستدامة من مواردها الثرية. فالتكنولوجيا 
التكنولوجيا تحتاج أن تقترن مع اإلدارة  التطور. وألن  إياها هي ما يحفزنا بإستمرار في  التي تمنحها  والفرص 
نشأت  لهذا   ، الكاملة  قوتها  إظهار  ليتسنى  التطبيق  مرحلة  إلى  وتصل  التطوير  مرحلة  تتجاوز  عندما  الذكية 
سمارت بلس. فقد تأسست سمارت بلس في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية،  كشركة رائدة في 

مجال تقديم وتركيب الحلول الذكية المبتكرة للمنشآت السكنية والشركات بالمنطقة.

العالم للمنشآت السكنية والشركات والمباني  رائدة على مستوى  تمنح سمارت بلس حلواًل تقنية متكاملة 
العامة سواءًا كانت تجارية ، حكومية ، صحية.  فنحن خبراء في تركيب األنظمة الفنية المتقدمة عالية األداء 
ألتمتة المهام التي يقوم األشخاص بأدائها بطريقة أوتوماتيكية. كما أننا متخصصون في تركيب وبرجمة أنظمة 
المباني الذكية على أرفع المستويات واألنظمة منخفضة التيار وذلك من خالل حلولنا الفنية المصممة خصيصًا 
حسب الطلب ، والتي يمكن عن طريقها التحكم في جميع أوجه األداء الوظيفي للمبنى بلمسة واحدة بشاشة 
التحكم – سواءًا كان التحكم في الجو المفضل للغرف إلى اإلضاءة ودرجة الحرارة التي تعمل فقط عندما تكون 
أمنية   أنظمة  بتوفير  بلس  سمارت  في  نقوم  كما  األخرى.  التطبيقات  من  العديد  وغيرها  مشغولة  الغرفة 
متطورة ، باإلضافة إلى أنظمة الصوتيات والمرئيات المذهلة المصممة إلبهاركم، فيستطيع المستخدم من 
خاللها إلى الوصول إلى أي من أنظمة الوسائط أو األنظمة السمعية الخاصة بكم، فيمكنكم من مشاهدة 
لديكم.  تليفزيون  شاشة  أي  على  بكم  الخاصة  المراقبة  كاميرات  ومشاهدة  الموسيقى  وتشغيل  األفالم 
باإلضافة إلى منح المزيد من السهولة واإلستمرارية في عمل األنظمة، فإن حلول األبنية الذكية الخاصة بنا تزيد 

من الكفاءة في إستخدام الطاقة وتقلل من تكاليف الطاقة الكهرباء وتكاليف الصيانة والتشغيل.

May 13, 2013SMARTPLUS 2



1.1

مهمتنا

تم تأسيس شركة سمارت بلس بشغف جماعي لخلق تجربة ال تنسى للعمالء ولتقديم بعد جديد في األبنية الذكية من خالل 
حلول مبتكرة وملهمة للحياة. فباإلضافة إلى هدفنا الرئيسي أن نصبح موردَا رائدَا لحلول األبنية الذكية عالية الجودة ، تلتزم 
سمارت بلس بتوفير أفضل األنظمة من أقوى الشركات العالمية لعمالئها مع تقديم مستويات مثالية من خدمة العمالء 
والدعم الفني. كما نفخر بأعمالنا التي تتنوع ما بين العقود الحكومية والمشاريع السكنية والتجارية عن طريق تعاوننا مع 

اإلستشاريين والمقاولين لتقديم حياة ذكية أفضل من خالل آفاق جديدة للتفكير والعيش والعمل. 

، فتتراوح األعمال ما  أم كبيره  إذا كانت صغيره  النظر عما  البداية نهجًا خصوصيًا لمشاريعها بغض  تبنت سمارت بلس من 
بين تقديم العمل اإلستشاري إلى تأسيس الحاجات الدقيقة للعمالء من خالل مصممينا المهنيين ومهندسينا المتخصصين 
تلبية  على  نركز  أننا  حيث  العميل،  حاجة  حسب  خصيصًا  المصممة  الذكية  أنظمتنا  وإختبار  وتركيب  إلنشاء  وذلك  والخبراء 
توقعات عمالئنا وتجاوزها ألبعد من ذلك. فنحن نعمل مع المقاولين والمصممين واإلستشاريين في جميع مراحل المشروع 

لضمان تلبية جميع الحاجات بالكامل ومنحهم أكثر الحلول الذكية فاعلية لمشروعاتهم سواءًا كانت سكنية أم تجارية. 

قيمنا

الخبراء  من  فريق  وجود  بدون  توفيرها  يمكن  ال  والتي  لعمالئنا  سلسة  خدمة  لتسليم  كبرى  أهمية  بلس  سمارت  تعطي 
المبرمجين والمصممين والفنيين والمديرين المؤهلين على أعلى مستوى لتنفيذ هذه المهمة. 

لذلك نحن في سمارت بلس نرى أن أكثر الموارد قيمة هي االستثمار في التدريب والتنمية لموظفينا لتعزيز مهاراتهم الحالية 
أنظمة  تنفيذ  على  بلس  تحرص سمارت   ، ذلك  إلى  وباإلضافة  المستقبل.  في  تخصص  أكثر  وإعدادهم ألدوار  العمل  في 
فريق  سالمة  لضمان  وذلك  مكاتبهم،  في  أو  العمل  موقع  في  سواء  عملهم  أثناء  الموظفين  لحماية  والسالمة  الصحة 
عملنا. كما تعتبر الطريقة التي ندير بها أعمالنا في سمارت بلس هامة جدا بالنسبة لنا كشركة رائدة في سوق العمل في 
المنطقة. ولتدعيم أعلى المعايير األخالقية في أعمالنا، قمنا بتأسيس مجموعة من السياسات واألنظمة لمساعدتنا في 
إدارة مسئولياتنا تجاه موظفينا وعمالئنا. ويتم تنفيذ هذه السياسات وااللتزام بها في جميع العقود سواء على مستوى 

األفراد أو رجال األعمال أو المنظمات الحكومية أو القطاع الخاص.

SMARTPLUS
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1.2

الهيكل اإلداري للشركة
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1.3

موظفي الشركة
المدير التنفيذي

م. محمد السلطان

المبيعات وتطوير األعمال

م. ابراهيم شحاده

محمد المصري السلطان عبدالمحسن 

المشاريع والهندسة

د. محمد ابو غدير

م. محمود الطرايرة م. محمد سامر

م. محمد الثلجي م. فادي العنزي

فرانشيسكو سانتياغو ارفين رايوس

الونسو ميليسيو  مرون ابوت

المالية واالدارة

ايمان الخطيب وفاء الغيث رياض الشهري سادات شاه
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األعمال قطاعات 

2.0

القسم 2.0 / قطاعات االعمال

المباني الذكيةالمكاتب الذكيةالمنازل الذكيةالصحةالفندقة
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2.1

األعمال قطاعات 

الصحة

أو  أنماط عملهم  تطوير  على  تساعدهم  لتقنيات  المستخدمين  إحتياج  تبدأ من  اإلبداع  نحو  إنطالقنا  نقطة  ماتكون  دائمًا 
تقديم مستويات عالية من الخدمة. لذلك وحينما نتحدث عن الحلول في القطاع الصحي ، فإن توفير اإلضاءة المناسبة في 
بيئة المستشفيات تسهم بشكل كبير في الجوانب الجسدية والنفسية للمرضى و موظفي المشفى وكذلك الزوار. لذلك 
عندما نجمع مابين التقنيات األكثر حداثة والحلول الموجهه إلحتياج الفرد نستطيع تقديم حلول لإلضاءة متوازنة يستطيع 

من خاللها المستشفى تقديم بيئة مثالية للمرضى والعاملين والزوار بآن واحد تسهم في رفعة نمط العمل بشكل جذري.

بيئة صحية .. لمنشأة صحية
اإلضاءة  ناحية  من  المستشفيات  تشغيل  آداء   تحسين  عملية  في  تساعد  متكاملة  إضاءة  حلول  نقدم  بلس  سمارت  في 
ومعداتها إلى أدوات التحكم بها وإدارتها بشكل إقتصادي بحت ، كل ذلك مدعوم بحلول تصميم تقدم عن طريق خبراء في 
هذا المجال. فالتوجة العام لحكومة المملكة العربية السعودي من خالل دعمها لمشاريع كفاءة الطاقة ، تحتم على الجميع 
مستدامة  حلول  لتحقيق  وذلك   ، والمستقبلية  القائمة  المشاريع  جميع  في  للطاقة  والموفرة  المناسبة  الحلول  إعتماد 

تستطيع من خاللها المنشآت مواجهة التحديات المستقبلية تجاه مصادر الطاقة وتوفرها.
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2.2

األعمال قطاعات 

الفندقة

في سمارت بلس نحن نتفهم انه بغض النظر عن مدى تقدم األنظمة ، ان لم يكن الضيف يشعر بارتياح مع التكنولوجيا او 
تجربة  التي تكمل وتعزز  الحلول  بخلق  لذا قمنا  إضافية.  الحياة ذكية ذات قيمة  تجربة  يجدها صعبة االستخدام فلن تكون 
الضيف بشكل متكامل وسلس. إلى جانب انشاء فنادق تتقولب لـ نمط حياة الضيف تمامًا.  وباإلضافة إلى ذلك ، فإن الحلول 
الذكية هي وسيلة طويلة األمد للحد من فواتير الطاقة والصيانة لتعزيز مفهوم التوفير في الطاقة بشكل فعلي ومستدام.

أداء أفضل .. لمساحات أكبر ! 
تسمح لك حلولنا الذكية اليوم بدمج مجموعة من الخدمات المميزة لمنشأتك من خالل لمسة أو ضغطة زر واحدة فقط. 
اآللية وشبكات  الستائر والستائر  الصوتيات والمرئيات،  المنزلي،  المسرح  الهواء،  التدفئة والتهوية وتكييف  اإلضاءة، األمن، 
ليس  كذلك؟  أليس  معقدة،  عملية  تلك  أن  اآلن  تعتقد  واحد،  كنظام  معًا  العمل  جميعًا  تستطيع   - الالسلكية  الكمبيوتر 

بالضرورة. ذلك ...

في سمارت بلس نقدم حلول موثوق بها ، توفر جميع الخدمات الذكية مع  سهولة التحكم بها. ليس بالضرورة إبقاء األنوار 
مضاءة أو تشغيل التكييف مثاًل  في حال عدم وجود النزيل. لذلك نستطيع ببرمجة األنظمة من خالل سيناريوهات تتناسب 
مع إحتياجك لحل مثل هذه المعضالت. مثاًل )سيناريو: في الخارج( يمكنك ويمكن نزيلك من إطفاء جميع مصادر الطاقة غير 
المستخدمة بضغطة زر واحدة ، كما يمكن للنظام أن يفعل السيناريو تلقائيًا في حال عدم وجود النزيل. جمالية النظام تكمن 

في مرونته ، كما أن جميع اإلعدادات باإلمكان تفصيلها تمامًا لتلبي إجتياجاتك. 
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2.3

األعمال قطاعات 

المساكن الذكية

تملك سمارت بلس خبراء في توفير وتركيب حزم المنازل الذكية والمصممة خصيصًا لتتناسب مع أساليب البناء السعودي 
أعلى  تطبيق  على  نحرص  أننا  كما   . فلل سكنية  أو  ، شقق  )كمباوندز(  تجمعات سكنية  كانت  المنازل سواءًا  أنواع  لجميع 
يتضمن  تطوير عقاري  أو مشروع  بوحدة سكنية منفردة  كانت خاصة  أيًا كان حجمها سواء  التميز في مشاريعنا  مستويات 
وحدات متعددة. كما ان أنظمتنا مصممة إلعطائكم تحكما عن بعد في جميع الخواص في منزلكم بلمسة شاشة واحدة، 

حيث تتبنى سمارت بلس أحدث التكنولوجيات المتطورة وتدمجها إلنشاء النظام الذكي األنسب لكم.

إعادة تعريف الراحة والفخامة
وباإلضافة إلى تمكينكم من إصدار األوامر لمنزلكم من خالل تطبيقات هاتفكم الجوال أو األجهزة اللوحية، يستطيع فريقنا 
المثال،  إنشاء نظام ذكي مركزي يعمل دون أدنى تدخل منكم. على سبيل  المصممين متخصصين من  المكون من  الخبير 
يمكننا برمجة التحكم في تشغيل مكيف الهواء في المنزل لكم قبل وصولكم إلى المنزل أو تشغيل اإلضاءة فقط عندما 
يكون هناك شخص متواجد في الغرفة الذكية. في سمارت بلس نحرص دائمًا على إنشاء المنزل المناسب بشكل يتماشى 
العامة  الصيانة  وتكاليف  الكهرباء  لتكاليف  توفيرا  البعيد  المدى  على  الذكية  حلولنا  تمنحكم  كما  حياتكم،  أسلوب  مع 

لممتلكاتكم.
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2.4

األعمال قطاعات 

المكاتب والمتاجر

تتطلب المباني التجارية الحديثة في يومنا هذا مزيج من التكنولوجيات مثل أجهزة تكييف متطورة وشبكات البيانات حديثة 
وأنظمة إنذارات الحريق واألنظمة االمنية لتعمل جميعًا بكفاءة على مدار اليوم. وتمتلك سمارت بلس خبرء في تقديم حلول 
المبنى الذكي يمكنها من تركيب جميع هذه األنظمة وأكثر ، من خالل العمل معكم في تصميم وتركيب أنظمتنا الذكية 

خصيصًا حسب طلب العميل وإحتياجه سواءًا كانت مكاتب أو متاجر في موقع واحد أو في مواقع متعددة.

ء الذكا من  قدر  اكبر 
إن حلول المبنى الذكي الفريدة من سمارت بلس سوف تمكنكم ليس فقط من إدارة منشآتكم بشكل أكثر فاعلية ولكن 
أيضا زيادة مساحة المكان بصورة مصممة إلبهاركم. هذا وتعمل أنظمتنا الذكية على مستويين في مجال صناعة التجزئة. 
أوال، تعمل أنظمتنا الذكية من خالل تكامل المعلومات بين األجهزة مثل اإلضاءة والتدفئة والتهوية وتكييف الهواء، وذلك 
يضمن لكم استخدام هذه األجهزة فقط عندما يكون متجركم مفتوحا للزبائن. وثانيا، تعمل أنظمتنا الذكية من خالل تقديم 
خواص مثل نظام التحكم في اإلضاءة والذي يمكنكم من خالله إلى خلق أجواء مميزة لعمالئكم تسهم في تنفيذ رؤيتكم 

لألجواء العامة للمتجر.
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2.5

األعمال قطاعات 

المباني العامة

 مع حاجة القطاع العام ألخذ األسبقية في إعتماد حلول لتوفير الطاقة وتحقيق الفاعلية من حيث التكلفة وإنشاء مباني
لتلبية هذا والعملية  الجادة  الحلول  لتوفير  بلس  حلول سمارت  تبرز  والسالمة،  الوعي  أنظمة  أحدث  مراعاة   مستدامة مع 
 اإلحتياج. فسمارت بلس تملك الخبراء في تسليم حلول المبنى الذكي للمبان الحكومية، حيث نقوم بتركيب التكنولوجيات
الخاصة بكل الداخلية  أنظمة اإلضاءة والكهرباء واألمن والحريق واألنظمة  يتحكم في  الرائدة إلنشاء نظام ذكي   العالمية 

.سهولة وسالسة

رفع نسبة ذكاء المبنى
فريق يقوم   ، متطلباتكم  على  التعرف  فبعد   ، البداية  من  متخصصة  ومهنية  سلسة  خدمة  بمنحكم  بلس  سمارت   تلتزم 
 المهندسين لدينا بتصميم وبرمجة وتركيب نظام الحل الذكي الخاص بكم بأقل إزعاج ممكن للعميل. فإذا كان المبنى الخاص
 بكم جديدا، فإننا نستطيع العمل مع المهندسين المعماريين الخاصين بكم لتحقيق حلول متمكنة ومبهرة كما يمكننا العمل

وتعديل التصميمات الموجودة في منشآتكم إذا كانت قائمة باألساس
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2.6

والخدمات األنظمة 

 تقدم سمارت بلس مجموعة من األنظمة الحديثة من خالل عالقاتها التجارية مع العديد من المصنعين على 
الذيي يصعب حصرهم.  اوالمنتجين  العديد والعديد من األنظمة  القائمة  ييندرج تحت هذه  العالم.  مستوى 

نسلط الضوء  هنا على جزء منها وهي:

- أنظمة التحكم واألتمتة

-أنظمة اإلضاءة المتقدمة

- أنظمة كاميرات المراقبة

- أنظمة التحكم بالدخول والخروج

- أنظمة إنذار الحريق المبكر

- أنظمة النداء اآللي

- أنظمة اإلتصال الداخلي

- األنظمة الصوتية والمرئية

- أنظمة الشاشات الرقمية

- أنظمة التلفزة الداخلية

- أنظمة الساعة الموحدة

- أنظمة إدارة الغرف 

May 13, 2013SMARTPLUS 12



3.0

ة د لجو ا

الرائدين عالميًا مثل حلول فيليبس لألنظمة الذكية.   تحرص سمارت بلس على إستخدام أنظمة المصنعيين 
فيجب أن تكون التكنولوجيا فريدة من نوعها على مستوى الجودة واألداء حتى يتم قبولها وإعداد مهندسينا 
بأعلى جودة  المصنعة  الذكية  الحلول  إلى استخدام  بنطاق واسع. وباإلضافة  لها قبل طرحها على عمالءنا 
ممكنة، فبمجرد تصميم وبرمجة النظام المطابق للمواصفات الخاصة بكم، يتم اختباره بشكل صارم لضمان 

عمله بشكل تام من لحظة بدء استخدامكم له. 

.

عش بذكاء .. إعمل بذكاء
كما أنه وبمجرد تركيب النظام، تقدم سمارت بلس تدريبًا كاماًل لمشغلين األنظمة أو القيام بتشغيلها من قبلنا 
لضمان راحتكم الكاملة عند استخدام الحل النهائي من سمارت بلس. كما أننا لن نكون قلقين حيال خدمات مع 
بعد البيع ، ولن تكون انت كذلك ، وذلك نظرًا الستخدامنا ألنظمة عالية الجودة نضمن لكم آداءها على أعلى 

مستوى بدون أي أعطال مفاجئة.

القسم 3.0 / الجودة
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4.0

يعنا ر مشا

القسم 4.0 / المشاريع

انجزت سمارت بلس عدة مشاريع في المنطقة. بعض من هذه المشاريع سكنية والبعض االخر حكومي و تجاري.

ففي المشاريع التجارية والحكومية ، قامت سمارت بلس بتركيب العديد من الحلول واألنطمة الذكية ، منها نظم 
المراقبة االمنية, نظم تنظيم الدخول, نظم انذار الحريق, نظم اإلعالنات الصوتية العامة, النظم الصوتية, نظم ادارة 

غرف الضيوف, نظم التحكم في االضاءة, نظم التحكم في حواجز البوابات. 

التحكم في  بما في ذلك  المنزل  اآللي بجميع  التحكم  بتركيب نظام  بلس  السكنية فقامت سمارت  المشاريع  أما 
االضاءة, التحكم في اجهزة التكييف, التحكم في الستائر, التحكم في انظمة المراقبة, االتصال الداخلي, التحكم في 
االنظمة األمنية, التحكم اجهزة انذار الحريق, التحكم في اجهزة قياس الطاقة والتحكم في اجهزة الترفيه المنزلية.

قائمة قصيرة ببعض المشاريع الحديثة في 2013-2012:

•          المقر الرئيس لـ وزارة الشئون االسالمية واألوقاف والدعوة والالرشاد )برج الوصيل(

•          مدينة الملك فهد الطبية

•          مشروع مجمع فلل دعم )70 فيال(

•          مجمع الكباري )120 وحدة سكنية (

•          مجمع الصفا ) 600 وحدة سكنية(

•          نادي الصفوة

•          فندق موفنبك )أنوار المدينة( المدينة المنورة 

•          مشروع مالعب رياضية )الرئاسة العامة لرعاية الشباب( 

•          قصور خاصة 
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4.1

مختارة مشاريع 

برج الوصيل

المكون من 21 طابق هو اول مبنى مكتبي صديق للبيئة 
االنظمة  من  كاملة  مجموعة  لنشر  يخطط  الرياض.  في 
الذكية لكفاءة الطاقة. التكنولوجيا الذكية سوف تخفض 

من تكاليف الطاقة بشكل كبير.

فيه  البناء  مساحة  فهد  الملك  طريق  على  الواقع  البرج 
تبلغ اكثر من 63,000 متر مربع وارتفاعه 163 متر.

من  المستأجرين  تمكن  سوف  الجديدة  المبنى  حلول 
العديد من  التحكم في  يتم  بينما  الطاقة  تكاليف  خفض 
الوظائف المكتبية بلمسة زر, توفير ما يصل الى 30% في 

تكاليف الطاقة والتشغيل.

بأعلى  يتميز  الجديد  المكاتب  برج  بجعل  قرارًا  »اتخذنا 
مستويات الكفاءة في استهالك الطاقة، ونأمل أن يحذو 

حذونا باقي أصحاب المباني في الرياض« مالك البرج

مواقف  ادوار   4 على  تشمل  البرج  في  الراحة  وسائل 
من  العديد  الصحية,  للياقة  مركز  سبا,  مركز  سيارات, 

المطاعم, مركز دولي للمؤتمرات ومراكز اعمال.
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4.1

شكر خطاب 
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4.2

القائمة مشاريعنا 

ابراج الصفا )600 شفة في جدة(

ابراج كباري )113 شقة في الرياض(
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4.2

القائمة مشاريعنا 

مساكن دعم )70 فيال في الرياض(

نادي الصفوة
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4.2

القائمة مشاريعنا 

فندق الموفنبك

مدينة الملك فهد الطبية
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5.0

االستراتيجي شريكنا 

فيلبس
 

.إن رويال فيليبس لإللكترونيات - هولندا شركة ُتعنى بتصنيع منتجات منوعة في مجال الصحة والرفاهية، وترّكز على تحسين 
الصحية  الرعاية  مجاالت  في  العالم  في  رائدة  شركة  وبصفتها  المناسب.  الوقت  في  االبتكارات  إطالق  عبر  األفراد  حياة 
وأسلوب الحياة واإلضاءة، تجمع شركة فيليبس ما بين التقنيات والتصميم، مما يتيح لها إنشاء حلول تتركز حول احتياجات 

.”sense and simplicity“ األفراد وتستند إلى أفكار المستهلكين األساسية ووعد العالمة التجارية

يقع المركز الرئيسي لشركة فيليبس في هولندا، ويبلغ عدد العاملين فيها حوالي 119000 موظف موزعين على أكثر من 
60 بلًدا حول العالم. في العام 2010، بلغت قيمة مبيعات الشركة 25.4 مليار يورو. وُتعد فيليبس شركة رائدة في مجال 
والتطبيقات  للطاقة  الموفرة  اإلضاءة  وحلول  المنزلية  الصحية  والرعاية  الوجيزة  والرعاية  بالقلب  العناية  منتجات  تصنيع 
الجديدة التي توفرها لإلضاءة، باإلضافة إلى منتجات أسلوب حياة المستهلك للرفاهية والمتعة الشخصية. وتتمتع الشركة 
بمكانة ريادية قوية في مجال تصنيع أجهزة التلفزيون المسطحة ومنتجات الحالقة للرجال والعناية بالنظافة وأجهزة الترفيه 

المحمولة والعناية بصحة الفم.

القسم 5.0 / الشركاء اإلستراتيجيون
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5.1

التوكيل خطاب 
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5.2

االستراتيجيون شركاؤنا 

Samsung                   Duevi                       Axis      

القسم 5.0 / الشريك اإلستراتيجي

Honeywell                   Gent                        TDSi

 FBT                          AMC                       Extron

ALCAD                       BPT                         AXA
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6.0

النجاح شركاء 

سمارت بلس هي شركة خاصة ذات مسؤلية محدودة, شركة اتحاد األخوة وشركة اوالت إلدارة األمالك هم المؤسسين 
الرئيسيين لـ سمارت بلس,

)CBC( شركة إتحاد اإلخوة للتنمية
شركة إتحاد األخوة هي المالك والمطور والمدير للعديد من المنشآت العقارية التجارية الفخمة بالمملكة العربية السعودية. 
وتشمل قدرات هذه الشركة نطاقا واسعا من مشاريع التطوير العقاري من المباني التجارية والمكاتب إلى المنشآت البارزة 
االستثمارات  من  واسع  نطاق  إلى  باإلضافة  المملكة  في  الرئيسية  المناطق  في  االستخدامات  متعددة  والمجمعات 

المتعددة في المنطقة. .

)OPM( أوالت إلدارة وتنمية األمالك
تعد شركة أوالت من الشركـات الرائدة والتي تتمتع بخيرة طويلـة في مـجال إدارة األمـالك العقارية واإلستشارية المتعلقة 
بها عالوة على كونها من الشركات القليلة التي تتمتع بالتزام راسـخ في تقديـم الخدمـات االستثنائية للعمالء علـى اختالف 
تخصصاتهم كما تتميز عن غيرها من الشركات العاملة في المجال خدمات التسويق واإلدارة العقارية بأنها تستند إلى إرث 
الجودة  من  خاص  نوع  تكوين  استطاعت  أنها  لدرجة  إليها  يتطلعون  لتي  الحاجات  وتحقيق  العمالء  على خدمة  قائم  غني 

يدعي بـجـودة

قسم 6.0 / شركاء النجاح
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7.0

من منطلق حرص سمارت على اإلبداع وتقديم آخر الحلول الذكية في مجالها ، فإن تركيزها ينصب دائمًا على  بناء شراكات 
قوية مع أكبر وأقوى الشركات العالمية في حلول األبنية الذكية لضمان تقديم أعلى معايير الجودة في الحلول المقدمة 

من خالل شركتنا. 

لذلك تعتبر سمارت بلس موزع موثوق من عدة مصنعين على مستوى العالم ، يأتي في مقدمتهم شركة فيلبس العالمية 
والتي نقدم من خاللها حلولنا الذكية والتي باإلمكان تكاملها مع العديد من األنظمة ، منها على سبيل المثال ال الحصر: 

الحلول التلفزيونية الذكية ، الحلول األمنية ، أنظمة توفير  الطاقة. 

يقوم الفريق الهندسي المكون من مصممين ذوي خبرة عالية ، مبرمجين ومهندسين باإللتزام التام بتقديم خدمات على 
أعلى المستويات  لعمالءنا ، سواءًا كان منزل سكني صغير أو مبنى صحي يعتمد أعلى البيئة في البناء. وباإلضافة إلى ذلك 

، فإن سمارت بلس تملك قيمة مضافة في مشاريعها تسهم في تنفيذ المشاريع بأفضل طريقة ممكنه ، ومنها:

- فريق إداري منظم و فريق تنفيذ ملتزم ومتفاني

- تقديم خدمات التصميم الهندسية ومراجعتها 

- عالقات قوية مع المصنعين العالميين

- قدرات مالية عالية وعالقات مميزة مع البنوك 

- اإلعتماد على أعلى أنظمة إدارة مشاريع بأعلى مستوى

 أخيرًا وليس أخرًا ، فإننا واثقون في سمارت بلس بأن حلولنا بإمكانها تقديم إضافة راقية ، تنفذ بدقة عالية وحلول يعتمد 
عليها. لذلك فهي تضيف قيمة أعلى للمنشأة من حجم اإلستثمار الفعلي فيها.

القسم 7.0 / القيمة المضافة من سمارت بلس

المضافة القيمة 
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8.0

بنا لالتصال 

بأن  أو مهتمون  بنا  الخاصة  الذكية  المباني  تكنولوجيا  المعلومات عن  المزيد من  تريدون معرفة  سواء كنتم 
تصبحوا شريكًا موثوقا به لسمارت بلس، يمكنكم التواصل معنا على العناوين التالية:

SMART PLUS Co.

Al Murabba, Riyadh 12612 3213
P.O Box 16406 
Riyadh 114644
Kingdom  of Saudi Arabia 

Tel: +966 1 4129412
Fax: +966 1 4022225
E-mail: info@smartplus.com.sa
Web: www.smartplus.com.sa

القسم 8.0 / لإلتصال بنا
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SMARTPLUS  was founded 
with a shared passion to 
create MEMORABLE experiences. 
To Provide New dimension IN 
SMART HOMEs by its Innovative  
solutions for Inspired Living. 
.


