
نبذة عن الشركة.1  

 بًشسٕو 2009( سُت  SNAATاألشغبل ) ٔ انضساػً نالسخصالذ انٕطٍُت أَشأث انششكت

انًسبًْت ، ٔرنك بٓذف 2009ٌُبٌش  27صبدس بخبسٌخ ان 2009/ انٕصاسة األٔنى/037 /سلى  

انخذيبث فً حُفٍز انسٍبست انٕطٍُت فً يدبل انضساػت ٔاأليٍ انغزائً ػبش حُفٍز األشغبل ٔحمذٌى 

 فً يدبل االسخصالذ انضساػً ٔانحشاثت ٔانحصبد.

 :مجلس االدارة

 يتكون مجلس إدارة الشركة مه:

  الرئيس 

 :األعضاء 

 يذٌش االسخصالذ انشٌفً؛ .1

 ؛ضساػتيًثم ٔصاسة ان .2

 يًثم ٔصاسة انًبنٍت؛ .3

 يًثم ٔصاسة انشؤٌٔ االلخصبدٌت؛ .4

 يًثم ٔصاسة االسكبٌ ٔانؼًشاٌ ٔاالسخصالذ انخشابً؛ .5

 انبٍئتٔصاسة  يًثم .6

 يًثم انًفٕضٍت انًكهفت بحمٕق االَسبٌ ٔانؼًم االَسبًَ ٔانؼاللبث يغ انًدخًغ انًذًَ .7

 ػٍ يُظًت انًُخدٍٍ انضساػٍٍٍيًثم  .8

  :يدان النشاط.م2
( فً ػًٕو انخشاة  SNAATاألشغبل ) ٔ انضساػً نالسخصالذ انٕطٍُت حخذخم انششكت

 فً انًُبطك انضساػٍت انشػٌٕت. ًْٔ حُفز ػذة أشكبل يٍ األشغبل: انٕطًُ ٔخصٕصب

 االسخصالذ انضساػً؛ -

 بُبء ٔ حشيٍى انسذٔد -

 أشغبل فك انؼضنت؛ -

 .انطشق -



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. اآلليات والمعدات3  

 
:كمية معتبرة من اآلليات و المعدات منها تستغل سنات  

ممهدات...(؛، مسويات جرافات،حفارات )والجرف آلية للحفر  62  

حفارات عوامة لتنظيف قنوات الري الزراعي 03  

حامالت آليات؛ 02  

؛وقود ومياه صهاريج 3و  نقلشاحنة  04  

سيارة رباعية الدفع؛ 18  

 
 

توبو، مولدات كهربائية...(؛)محطة تجهيزات خدمية   

إسمنتيات..(.)قوالب االسمنت، كمية معتبرة من لوازم الهندسة المدنية   

  



 

 

: الموارد المالية  

 يٍ: حخكٌٕ أسبسب

 انصفمبث ٔاالحفبلٍبث انًبشيت يغ انذٔنت؛ 

  ؛ يغ انٍٓئبث ٔ انًؤسسبث انؼًٕيٍتانصفمبث ٔاالحفبلٍبث انًبشيت 

 يهٍبس أٔلٍت 6.5، حبخض 2015سُت  ششكتٔلذ حدبٔص سلى أػًبل ان  

 

 

 

 

 

.المصادر البشرية4  

 

  

طاقما متعدد االختصاصات يتكون منتضم الشركة   

 ؛مهندس 12منهم  إطارا22 

ميكانيكيين..(؛)سائقين، فنيين، وكيل  144  

 عامل وموظف للقيام باألشغال.1822

 من  اليد العاملة  200حوالي و موسميةكما تشغل المؤسسة بصفة مؤقتة 
 

 

 



 بيان تطور رقم أعمال الشركة
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 ملخص عه األعمال المىجسة مه طرف الشركة

 ْكخبس فً حٕسؼت يضسػت ايبٕسٌّ؛ 1200اسخصالذ  -

بشَبيح إػبدة حأٍْم انسذٔد فً يُطمت آفطٕط انششلً )يثهث األيم( )نبشاكُّ، نؼصببّ،  -

 كٕسكٕل(؛

 صٍبَت انًحبٔس انًبئٍت ٔفك ػضنت يُبطك االَخبج انضساػً فً احشاسصِ؛ -

 حُفٍز اشغبل انحفش فً حذٌمت اَبٍكج نحٕاش )انحٕض انششلً(؛ -

 يح حمٌٕت انسذٔد ٔانحٕاخض )انًُبطك انًطشٌت(؛بشَب -

 ؛ْكخبس فً ْبٌشي ايببس 700يششٔع اسخصالذ  -

 ْكخبسا فً كُكٕصّ؛ 50بشَبيح اسخصالذ  -

 ْكخبسا فً ادٌبنٕو )نبشاكُّ(؛ 70بشَبيح اسخصالذ  -

ْكخبس ٔإصالذ سذ نحًبٌت اسخصالذ انسٓم انغشبً  600انمٍبو بأشغبل حأٍْم يسبحت    - -

 فً اسكٍض

 2015حخى  2009ك انطشق انٕالٍت يٍ انحشائك نهسُٕاث يٍ ش -

 كشيسٍٍ –ػٌٕفٍّ كهى 33يؼبذ بطٕل حُفٍز أشغبل طشٌك  -

 

 األشغال قيذ اإلوجاز

 ْكخبس 16000نشي  كهى 55شك لُبة نهشي فً آفطٕط انسبحهً بطٕل  -

 ْكخبس فً نبشاكُت ٔ احشاسصة 3262اسخصالذ  -

 يبغب ٔ نؼصببت ٔ حكبَج انغشبً غٍذ   فً ٔالٌبث انحٕضحشيٍى انسذٔد  -


