
 

 

ا )من نحن(
ّ
 نبذة عن

ل األخضز  ز ي توريد المنتجات واألدوات الكهربائية المنز
 
 ؛وألواح الطاقة الشمسية مؤسسة متخصصة ف

ي تطابق معايير الجودة العالمية،
ي حاجة السوق السعودي.  الت  ي الرياض  وتلت 

 
 –يقع مقرنا الرئيس ف

ي السكنية المملكة العربية السعودية. 
ي المبان 

 
ي نسىع إىل تحقيقها ف

؛ لتكون اسم المؤسسة هو الغاية الت 

اء ومستدامة كات؛ نظًرا لما تتمير  يالمؤسسة مورد معتمد لدى العد. خض  د من العالمات التجارية والشر

صب أعيننا أن نوفر منتجات  منذ به من جودٍة عالية وأسعار تنافسية. 
ُ
ي السوق ونحن نضع ن

 
انطالقنا ف

ي متكاملة تجمع بير  جودة الصنع والحفاظ عىل البيئة
لمنازل توفر ل؛ إذ نعمل عىل ابتكار الحلول الت 

ٍة 2030وترشد من االستهالك؛ لندعم رؤية المملكة النظيفة  الطاقة . تضم المؤسسة فريق عمل ذا خي 

خيار األمثل للعمالء. نغطي كل متطلبات السوق؛ وذلك لما تتمير  به منتجاتنا عالية؛ مما جعلنا ال

ي السوق بداية من المستهلك ومروًرا بمنافذ التجزئة 
 
بالتكاملية؛ كما إننا نوفر المنتجات لكل الفئات ف

 إىل 
ا
كاتووصوًل ى والشر ل األخضز . األسواق الكي  ز ء حياتكم المنز ي

 . نض 

 الرؤية

من خالل إيجاد حلول لتهيأة المنازل للطاقة النظيفة وترشيد  2030المملكة نسىع إىل دعم رؤية 

ي توريد المنتجات الكهربائية عالية الجودة. 
 
 االستهالك، وأن نكون مؤسسة رائدة ف

 الرسالة

ي  ا وسهولة والعمل عىل تزويدهم بما يلت 
ً
ي توفر للعمالء حياة أكير أمان

توفير المنتجات الكهربائية الت 

 جودٍة عالية وتكلفة تنافسية. رغبتهم ب

 األهداف

 تطوير آلية العمل بما يضمن مبيعات رسيعة ومضمونة مع خدمات ما بعد البيع.  -1

ي تدعم مجالنا لنقدم المزيد للعمالء.  -2
 التعاون مع العالمات التجارية العالمية الت 

ي تحقيق رؤية المملكة  -3
 
 فيما يتعلق بالطاقة النظيفة وترشيدها.  2030المساهمة ف

4-  . ي ي دول التعاون الخليج 
 
 تلبية حاجة السوق السعودي واستهداف أسواق جديدة ف

 فلسفة المؤسسة

ام بمواصفات عالية الجودة وتقديم منتجاتها بأسعار تنافسية ي متطلبات  تتعهد المؤسسة بااللي   تلت 

، وتجعل عالمتنا التجارية هي الخيار األول لدى المستهلكير  والتجار. كما  ي
نعمل القطاع السكت 

ي تهتم 
ي إيجاد حلول تدعم التنمية وتحقيق التعاون مع الجهات الت 

 
تنا ف جاهدين عىل توظيف خي 

 بمنتجاتنا. 

 

 

 

 



 

 

 القيم

 الجودة

نحرص عىل توفير منتجات كهربائية تطابق معايير الجودة العالمية، والحصول عليها من مصادر 

 للعمالء. موثوقة؛ ألن غايتنا تقديم أفضل جودة وأنسب تكلفة 

شيد  الي 

ي المملكة من خالل المنتجات 
 
شيد ف ي نشر ثقافة الي 

 
نسىع جاهدين أن نكون من المساهمير  ف

ي تحقيق هذا الهدف. 
 
ي تساعد ف

ي نوفرها للعمالء والت 
 المتطورة الت 

 الشفافية

ي كل ما نقدمه فكل الم
 
م بالشفافية الكاملة ف كاء النجاح؛ لذلك نلي   ي ننظر إىل عمالئنا أنهم رسر

نتجات الت 

 نوفرها  مطابقة للمواصفات العالمية ونزود عمالءنا بمختلف الضمانات. 

 التطوير

ي المقدمة ولنحقق الريادة؛ 
 
ورة؛ لنستمر ف ي عالمنا اليوم فإن التطوير ليس خياًرا يمكن تركه بل ض 

 
ف

 وهذا ما نسىع إليه دوًما ألن عمالءنا يستحقون األفضل. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 المنتجات

اء ومستدامة؛ إذ  تقدم ي تجعل بيوتكم خض 
ل األخض  باقة متكاملة من المنتجات؛ الت  مؤسسة المي  

 نوفر لكم: 

 المواد الكهربائية

ي تتمير  بجودتها العالية وفعاليتها. جميع منتجاتنا من 
نقدم للعمالء مجموعة من المواد الكهربائية الت 

خاصة بمؤسستنا. تتنوع المنتجات عىل النحو عالمات تجارية موثوقة، كما إن لدينا عالمات تجارية 

 :  التاىلي

 والمفاتيحاألفياش 

ي تتمير  بجودة الصناعة والتصميم 
ي توريد أفضل األفياش والمفاتيح الكهربائية؛ الت 

 
تنا ف نوظف خي 

ي نوفرها مطابقة للمواصفات األوروبية ومن أشهر 
ودرجة األمان العالية. جميع المقابس والمفاتيح الت 

كة الصينية متعددة األفرع العالما يك، باإلضافة إىل منتجات من الشر ي العالم شنايدر إليكي 
 
ت التجارية ف

كة شنت.   حول العالم وهي رسر

 اللوحات الكهربائية

؛ إذ نعتمد عىل اللوحات الكهربائية  ل األخض  ا مع اللوحات الكهربائية من مؤسسة المي  
ً
منازلكم أكير أمان

يكمن العالمة األوروبية األفضل  ، وهي األوىل عالمًيا؛ نظًرا لجودتها العالية. نوفرها لكم شنايدر إليكي 

ة وأسعار تنافسية.   بعروض ممير 

 والخارجيةأدوات اإلنارة الداخلية 

ي الوقت نفسه. مع أدوات اإلنارة الداخلية  بّراقةاجعلوا منازلكم تتألق بإضاءٍة 
 
ومرشدة لالستهالك ف

ل األخض  فال داعي للقلق من االستهالك. نوفر عالمات خاصة بنا ) ي والخارجية من مؤسسة المي  
ن  فير

 ( باإلضافة إىل باقة متنوعة من المنتجات عالية الجودة. ولومياليت

 األسالك والتوصيالت الكهربائية

أهم ما يمير  التوصيالت واالسالك درجة الحماية واألمان والمقاومة العالية؛ لضمان السالمة مهما كانت 

؛ ألننا نسىع إىل تزويد  ل األخض  ي منتجات مؤسسة المي  
 
ات كلها متوفرة ف مدة االستخدام. وهذه الممير 

 تكلفة تنافسية تناسب الجميع. المنازل بالجودة األفضل عىل اإلطالق، وب

 

 

 

 

 

 



 

 

ل أنظمة ذكية للتحكم باإلنارة  وأجهزة المي  

دار و اآلن منازلكم 
ُ
ضاء ت

ُ
؛ إذ نوفر تقنيات خاصة تتيح لكم ت ل األخض  بأنظمة حديثة من مؤسسة المي  

شيد االستهالك وتضمن لكم  ل بسهولٍة تامة. وهذه األنظمة تسمح لكم بي  ي إنارة كل أرجاء المي  
 
التحكم ف

ي اإلنارة األمان التام
 
ل والتحكميمكنكم متابعة  واألجهزة أينما كنتم. فمن خالل أنظمة التحكم ف ي   المي  

 
ف

ات هذه األنظمة: كل جهاز بسهولة  . ومن ممير 

  .تكلفة تنافسية مع جودة عالية 

  .دعم ما بعد البيع لمتاعبة النظام 

  .ي ترشيد االستهالك
 
 المساعدة ف

  .ل  توزي    ع الطاقة عىل كل المي  

 أجهزة شحن السيارات الكهربائية

؛ فإن التوجه ي الوقت الحاىلي
 
للسيارات الكهربائية. وألننا دوًما  بات المستقبل للطاقة النظيفة، وف

ات؛ فقد وفرنا للعمالء الكرام أجهزة شحن السيارات الكهربائية.  حيث إن السيارات نواكب التغير

. ما يمير   ل األخض  ي تدعم توجه مؤسسة المي  
الكهربائية تتمير  بصداقتها للبيئة، وهي من الوسائل الت 

ي نوفرها الجودة  )نقاط الشحن( األجهزة
العالية، وعوامل األمان والحماية. نوفر األجهزة من مصادر الت 

 موثوقة ومطابقة للمواصفات العالمية؛ ألن هدفنا الوصول إىل األفضل دائًما. 

 ألواح الطاقة الشمسية

توليد الكهرباء باالعتماد عىل ألواح الطاقة الشمسية من المصادر النظيفة للطاقة؛ والحصول عىل ألواح 

؛ إذ طاقة شمسية من  مكان موثوق هو ما يشغل العمالء دوًما؛ لذلك وفرنا عليهم الوقت والتفكير الكثير

لكم يعمل  ة. يمكنكم اآلن جعل مي   نوفر اآلن ألواح الطاقة الشمسية بجودٍة عالية، ودرجات أمان كبير

 جزئًيا أو كلًيا باالعتماد عىل الطاقة الشمسية حسب حاجتكم؛ فلدينا مستويات مختلفة تناسب

مختلف درجات االستخدام. نضمن لكم جودة عالية وتكلفة تنافسية. اجعلوا منازلكم أكير استدامة مع 

 . ل األخض   مؤسسة المي  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 عمالؤنا

ل األخض  المورد الرئيس للمواد الكهربائية للعديد من العالمات التجارية عالية  عد مؤسسة المي  
ُ
ت

كة عىل تلبية حاجة  : الجودة. تعمل الشر  السوق من خالل ثالثة محاور مختلفة، وذلك عىل النحو التاىلي

وهو المسؤول عن توريد مختلف المواد والمنتجات الكهربائية لمنافذ البيع والمشاري    ع  قسم التجزئة: 

ي الوقت 
 
ي األحياء والمدن. نعمل وفق آلية دقيقة للوصول إىل عمالئنا وتوفير كل متطلباتهم ف

 
الناشئة ف

 المناسب وبجود
ً
ة لعمالئنا.  ا ٍة عالية، كما إننا نقدم عروض  ممير 

عد الخيار األمثل للتجار؛ إذ نوفر لهم عروض خاصة لتوريد كل المواد الكهربائية،  : قسم الجملة
ُ
ن

ة. كما لدينا  وتغطية متطلبات المشاري    ع السكنية بمختلف مستوياتها سواء   ة الحجم أم كبير أكانت صغير

ي السوق 
 
ي ف

الجاهزية الكاملة عىل تغطية حاجة السوق حت  تصل المنتجات إىل المستهلك النهان 

 السعودي. 

ة، وكذلك الهايي  ماركت.  : قسم األسواق نعمل عىل تلبية طلبات أسواق المعدات الكهربائية الكبير

ي كل أرجاء المملكة العربية السعودية،   وتلبية حاجة كل المنافذ الخاصة بهذه
 
نوفر كما األسواق ف

 
ً
ائح مختلفة؛ وقد حزنا ثقة عمالئنا نظًرا لما نوفره من جودٍة عالية وأسعار تنافسية.  ا عروض  ورسر

كاؤنا  شر

اكات والتعاون المثمر مع العالمات التجارية العالمية والجهات ي تهتم ؛نسىع دوًما إىل عقد الشر
 الت 

اكتنا مع العالمات التجارية التالية:   بمجال األدوات الكهربائية، ونفتخر بشر

يك  شنايدر إليكي 

ي مجال المنتجات الكهربائية منذ عام 
 
كة أوروبية عالمية ف ي توفير حلول  1836رسر

 
كة رائدة ف تعد الشر

 للطاقة النظيفة والمنتجات ذات الجودة العالية. 

 شنت

كة رائدة أسست شبكة  ي أكير من رسر
 
ي تقديم منتجات  140اقتصادية ف

 
دولة حول العالم، متخصصة ف

 ذات جودة عالية وبتكلفة مناسبة. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 فريق العمل

ل األخض  يجمع بير   ي مؤسسة المي  
 
؛ نفتخر أن فريق العمل ف فير 

ة من المحي  تضم المؤسسة نخبة ممير 

ات، منها:   عدد من المهارات والممير 

 الفريق لتحقيق أهداف المؤسسة وتلبية حاجة العمالء. التعاون والعمل بروح  -

ي مجال المؤسسة.  -
 
ي تجعلهم يبتكرون حلول فّعالة ومؤثرة ف

ة العالية الت   الخي 

ي مجاله.  -
 
ة العملية والكفاءة العلمية كل ف  التمتع بمهارات خاصة والجمع بير  الخي 

 مهاراتهم العملية. نوفر دورات تدريبية ألفراد فريق العمل بشكل دوري لتنمية  -

ي االبتكار والتطوير؛ لتقديم حلول مبتكرة ومؤثرة.  -
 
 نوفر بيئة عمل تساهم ف

-  . ي العمل الفعىلي
 
ة تدريبية قبل االنخراط ف  كل موظف جديد يأخذ في 

ي لهم.   -
 
 يتابع أفراد الفريق العمالء حت  بعد البيع ويقدمون الدعم الكاف

 كلمة الرئيس التنفيذي

اء  إن التوجه إىل الطاقة النظيفة يعد اآلن توجًها عالمًيا، ويظهر ذلك من خالل المدن الخض 

ي ينطلق منها أي تطور؛ فبداية من الثورة الصناعية 
المستدامة. وألن الطاقة هي قاعدة األساس الت 

مان األوىل وتوظيف طاقة البخار وحت  يومنا هذا، والجميع يبحث عن مصادر للطاقة تتسم باأل 

ي تحقيق رؤية 
 
ل األخض  حملت عىل عاتقها مسؤولية المساهمة ف والجودة. لذلك فإن مؤسسة المي  

ي محور التنمية والتحول إىل الطاقة النظيفة وترشيد االستهالك.  2030المملكة 
 
وذلك من خالل ف

ي المقام األول إىل تحقيق تطور 
 
ي تهدف ف

ي نوفرها من مصادر عالمية؛ والت 
ي منتجاتنا الت 

 
ملموس ف

اء تتسم بجودة المعيشة فيها.  ي ظهور مدن خض 
 
، والمساعدة ف ي

 القطاع السكت 

ولما رأينا أن السبيل إىل تحقيق هذه األهداف هو توفير آليات وأدوات فّعالة ومقبولة لدى السوق 

ي العالم؛ لنمد السوق السعود
 
ى العالمات التجارية ف اكات مؤثرة مع كي  ي السعودي، بادرنا بعقد رسر

ة استطعنا أن نحوز  ٍة وجير 
ي في 

 
ي تجعل من أهدافنا واقًعا ملموًسا. وف

بأجود المنتجات الكهربائية؛ الت 

ي 
 
ة ف ائحهم بداية من المستهلك العادي وحت  أسواق المواد الكهربائية الكبير ثقة عمالئنا بمختلف رسر

ي نسىع إىل تحق
 إىليقها؛ إذ نسىع جاهدين المملكة. وما زلنا نضع أمامنا المزيد من األهداف، والت 

ي والمنطقة العربية بشكٍل عام، مع الحفاظ عىل مستوى  ي دول التعاون الخليج 
 
دخول أسواق جديدة ف

 الجودة. وهللا من وراء القصد. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 كلمة رئيس مجلس اإلدارة

ي مجال المواد الكهربائية والطاقة النظيفة؛ فمنذ 
 
ل األخض  من العالمات البارزة ف إن مؤسسة المي  

صب أعيننا مجموعة من األهداف، وعملنا جاهدين عىل 
ُ
ي السوق السعودي، وضعنا ن

 
انطالقنا ف

ي تناس
ب تحقيقها. ودرسنا حاجة السوق السعودي دراسة وافية؛ لنتمكن من توفير المنتجات؛ الت 

ي مؤسستنا؛ فاألمر ال 
 
ا حجم المسؤولية االجتماعية ف

ً
ي حاجتهم. نعرف جيد تطلعات العمالء وتلت 

ي زيادة التوعية بقيمة 
 
يقتض فقط عىل توفير المنتجات الكهربائية؛ بل إن لنا مهمة أخرى تكمن ف

ر كما هو الطاقة النظيفة، وأهمية ترشيد االستهالك؛ فالعض القادم ستشكل فيه الطاقة أهم محو 

ي الموارد 
 
ي هو االستثمار ف

ي القريب. وألن المؤسسة تدرك أن االستثمار الحقيق 
ي الماض 

 
الوضع اآلن وف

ي 
 
ي المؤسسة؛ حت  أصبح فريق العمل يضم األفضل ف

ية؛ فإننا وضعنا معايير خاصة لقبول موظق  البشر

 ، وما زلنا نطمح نحو المزيد. التخصصاتمختلف 

ي تطلعاتها نحو وطٍن يعتمد عىل االستدامة وفق رؤية المملكة نؤمن أننا نستطيع تقديم ا
 
لمزيد للملكة ف

ا لتحقيق ذلك. تسير 2030
ً
ي دعم هذه الرؤية. كما إننا ال ندخر جهد

 
، ونرى أننا قادرين عىل المساهمة ف

ل األخض  نحو هذه األهداف بخط واثقة، ونتعاون مًعا لنقدم األفضل للعمالء الكرام.  مؤسسة المي  

تطوير هذا  نحو نرى المستقبل بعيون الحاض  وندرك أن المستقبل للطاقة النظيفة؛ لذلك بادرنا 

ي القريب؛ وقد شجعنا عىل المواصلة 
 
ي المملكة، ونسىع إىل تحقيق تطوًرا ملموًسا ف

 
ما رأيناه المجال ف

ي القادم، وهللا ال
 
ي حزنا ثقتها، وما زال لدينا المزيد ف

 مستعان. من عمالئنا والجهات الت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 لماذا نحن؟! 

ي تضمن لهم الجودة والسعر والضمانات، وهذا ما نوفره 
يبحث العمالء دوًما عىل المعادلة الكاملة؛ الت 

ي المجال جعلتنا الخيار األمثل للعديد من العمالء 
 
تنا ف ، كما إن خي  ل األخض  ي مؤسسة المي  

 
دوًما ف

ي مجال األدوات الكهربائية، بمختلف فئاتهم. باإلضافة إىل مجموعة 
 
ي الريادة ف

 
ات جعلتنا ف من الممير 

اتنا:   ومن ممير 

 تضم المؤسسة فريق عمل ممير  يعمل تحت مظلة روح الفريق لتقديم األفضل للعمالء.  -1

ي مجال الطاقة النظيفة.  -2
 
يك مؤثر لعدد من العالمات التجارية العالمية ف عد المؤسسة رسر

ُ
 ت

ائحه بداية من المستهلك وحت  كبار التجار. تغطي المؤسسة حاجة السوق بمخت -3  لف رسر

ي المملكة.  -4
 
ي ف

ي تطوير القطاع السكت 
 
ي حاجة العمالء وتساهم ف  تقديم منتجات متكاملة تلت 

ي تحقيق االستدامة والتوجه نحو الطاقة النظيفة.  -5
 
ل األخض  ف  تساهم مؤسسة المي  

ة وأسعار تنافسية تناسب مستوى الجودة المتوف -6 ي المنتجات. نقدم عروض ممير 
 
 رة ف

 اتصل بنا

ي أسئلة واستفسارات العمالء؛ لذلك وفرنا قنوات االتصال التالية: 
 نحرص دوًما عىل تلق 

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ : ي
ون  يد اإللكي   الي 

 الجوال: ########################

 الهاتف: @@@@@@@@@@@@@@

 مركز الدعم: #####################

ف  : كما نتشر ي العنوان التاىلي
 
 بدعوتكم إىل زيارة مقر المؤسسة الرئيس الكائن ف

 المملكة العربية السعودية.  –مدينة الرياض 


