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>

شــركتنا

المســعود هــي مجموعــة شــركات خاصــة ذات تنــوع كبيــر ويقــع مقرهــا
الرئيســي فــي العاصمــة اإلماراتيــة أبوظبــي .يمتــد نطــاق أعمالهــا منالشــركات
والشــراكات لـــ  18قطاعــً مختلفــً فــي الســوق .ويتمثــل هــدف المجموعــة
الرئيــس فــي التوســع فــي النمــو مــن خــال الفهــم المتعمــق للســوق
واحتياجاتــه ،والحــرص علــى تقديــم أجــود المنتجــات والخدمــات مــن أجــل
تحقيــق أولويتنــا المتمثلــة فــي رضــا العمــاء.
وقــد أصبحــت المجموعــة ،منــذ انطالقهــا كمؤسســة تجاريــة صغيــرة قبــل
 50عامــً ،واحــدة مــن أكبــر المؤسســات الصناعيــة والتجاريــة والخدماتيــة
المتكاملــة فــي الشــرق األوســط .وتفتخــر الشــركة بكونهــا أول شــركة
مســجلة فــي الســجل التجــاري لــدى غرفــة تجــارة وصناعــة أبوظبــي.
وتمثــل مجموعــة المســعود المصالــح التجاريــة المشــتركة لعائلــة المســعود
مــن خــال األنشــطة التــي تغطــي معظــم القطاعــات االقتصاديــة الرئيســة.
عملــت المســعود علــى خدمــة القطاعيــن العــام والخــاص فــي دولــة اإلمــارات
قد ً
مــة أرقــى العالمــات التجاريــة
العربيــة المتحــدة علــى مــدار  5عقــودُ ،م ّ
العالميــة وخدمــات رفيعــة وعاليــة المســتوى للشــركات الرائــدة والــوكاالت
العامــة فــي اإلمــارات العربيــة المتحــدة والبحريــن.
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أعضــاء مجلس اإلدارة

>
ســعادة مســعود أحمد المســعود

قطاعات
أعمالنا

رئيــس مجلس اإلدارة

50
عامًا من
الخبرة

2,000
EMPLOYEES

>
ســعادة طارق أحمد المســعود
مديــر تنفيذي

قطاع السيارات

>
محمــد رحمه المســعود
مديــر تنفيذي

قطاع التصنيع

>
أحمد رحمة المسعود
مديــر تنفيذي

53

خدمات األعمال

جنسية

>
القطاع
البحري

حميد المسعود
مديــر تنفيذي

>

8.5%

خليفــة المســعود

توطين

مديــر تنفيذي

العقارات

>
مســعود رحمة المســعود
مديــر تنفيذي
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>

رؤيتنا
> النمو مع الدولة
> تحقيق القيمة المضافة

>

> احتضان التراث

>

>

قيمنا

>

> التمكين
> التفاؤل
> المشاركة

>

> التميُّز
> العمل الجماعي

>

التمكين
التشجيع على التعامل مع المشكالت المتعلقة
بالوظيفة ،والتعاون جميعًا على اإللهام واإلبداع
في العمل .باإلضافة إلى تسخير األدوات والموارد
ً
وفقا ألعلى
والمعرفة ألداء المهام الوظيفية
المعايير.

التفاؤل
امتالك نظرة إيجابية ضمن الحياة المهنية
والشخصية ،مع القدرة على تحويل التحديات إلى
فرص يمكن االستفادة منها.

المشاركة
المساهمة في تحقيق أهداف الشركة واألهداف
والغايات الشخصية ،والسعي إلى تحقيق النجاح على
الصعيدين المهني والشخصي ،في ظل االستمتاع
بالعمل.

التم ُّيز
التحسين المستمر وتقديم نتائج ممتازة في كل ما
نقوم به.

العمل الجماعي
العمل مع فريق متكامل وفي مجموعات متنوعة
واالستثمار في العالقات مع اآلخرين.

>

مهمتنا
نلتزم ببناء شراكات مثمرة مع شركائنا التجاريين ،من
خالل االستثمار في مجتمعنا ،وموظفينا ،وعمالئنا،
لزيادة مستوى رضاهم وسعادتهم.

أهدافنا
> تجاوز توقعات العمالء
> أن نكون الخيار األول للكوادر البشرية
> ضم نخبة من الكفاءات المهنية االحترافية
> تعزيز أرباح المساهمين
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المحطات األبرز في مسيرة المسعود

ﺷﺮاﻛﺔ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ
ﻣﻊ ﺷﺎﺣﻨﺎت UD

اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺗﻮزﻳﻊ ﺳﻴﺎرات
إﻧﻔﻴﻨﻴﺘﻲ

ﺷﺮاﻛﺔ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ
ﻣﻊ أوﺷﻜﻮش

ﺷﺮاﻛﺔ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ
ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺔ ﺗﻮﺗﺎل
اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺗﻮزﻳﻊ ﻟﻮازم ﺳﻴﺎرات
اﻟﺪﻓﻊ اﻟﺮﺑﺎﻋﻲ ﻟﺸﺮﻛﺔ
إﻳﻪ أر ﺑﻲ اﻣﺎرات

اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺗﻮزﻳﻊ إم ﺗﻲ ﻳﻮ ﻓﻲ
دوﻟﺔ ا¬ﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة

ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻗﺴﻢ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ
واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻬﻨﺪﺳﻴﺔ

اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺗﻮزﻳﻊ
ﺷﺎﺣﻨﺎت رﻳﻨﻮ
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اﻓﺘﺘﺎح ﺻﺎﻟﺔ ﻋﺮض
رﻳﻨﻮ ﻓﻲ أﺑﻮﻇﺒﻲ

اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻟﺘﻮزﻳﻊ
إم ﺗﻲ ﻳﻮ ﻓﻲ
ﻣﻤﻠﻜﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ

إﻓﺘﺘﺎح أول ﺻﺎﻟﺔ ﻋﺮض ﻧﻴﺴﺎن
ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ
ﻟﻠﻌﻼﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ""NERDI
ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق ا¥وﺳﻂ

إﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻟﺘﻮزﻳﻊ "ﻻﺳﺎ"

إﻃﻼق ﻣﻨﺼﺔ ﻧﻴﺴﺎن
ﻟﻠﺘﺠﺎرة ا¬ﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ
ا®وﻟﻰ ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻬﺎ
ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق ا®وﺳﻂ

1972

ﺟﺎﺋﺰة "ا®داء اﻟﻤﺘﻤﻴﺰ"
اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﻧﻴﺴﺎن

اﻟﻤﺴﻌﻮد وﻧﻴﺴﺎن راﻋﻲ رﺳﻤﻲ
ﻟ²وﻟﻤﺒﻴﺎداﻟﺨﺎص ﻟ²ﻟﻌﺎب
اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻓﻲ أﺑﻮﻇﺒﻲ
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اﻓﺘﺘﺎح أﻛﺒﺮ ﻣﺮﻛﺰ ﺧﺪﻣﺔ
ﻟﺴﻴﺎرات ﻧﻴﺴﺎن ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ

إﻓﺘﺘﺎح أول
ﻣﺮﻛﺰ "أوﺗﻮﺳﻴﺮف"

اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺗﻮزﻳﻊ
دراﺟﺎت دوﻛﺎﺗﻲ
اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺟﺎﺋﺰة
وﻛﻼء"ﻧﻴﺴﺎن" اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ

اﻓﺘﺘﺎح ﻣﺮﻛﺰ أوﺗﻮﺳﺘﻮب

اﻟﺠﺎﺋﺰة اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻮﻛﻼء رﻳﻨﻮ

اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺗﻮزﻳﻊ إﻃﺎرات
وﻣﻨﺘﺠﺎت ﺑﺮﻳﺠﺴﺘﻮن

اﻓﺘﺘﺎح أول ﺻﺎﻟﺔ ﻋﺮض
ﻟﻠﺴﻴﺎرات اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ
واﻟﻤﻌﺘﻤﺪة

ﻋﻘﺪ ﺷﺮاﻛﺔ ﻣﻊ
ﺷﺮﻃﺔ أﺑﻮﻇﺒﻲ
ﻟﻔﺤﺺ اﻟﻤﺮﻛﺒﺎت

أول ﻣﻮﻟﺪ ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻲ ﻟﻠﺘﻮرﺑﻴﻨﺎت
اﻟﻐﺎزﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﺮق اوﺳﻂ

1970

ﺗﺤﻘﻴﻖ أﻋﻠﻰ ﺗﻘﻴﻴﻢ
ﻓﻲ اﺳﺘﺒﻴﺎن
ﺟﻲ .دي .ﺑﺎوار

ﺟﺎﺋﺰة ﻧﻴﺴﺎن اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ
2019
ﺷﻬﺎدة اﻟﺠﻮدة ﻣﻦ آﻳﺰو

أول ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺠﻠﺔ ﻓﻲ ﻏﺮﻓﺔ
ﺗﺠﺎرة وﺻﻨﺎﻋﺔ أﺑﻮﻇﺒﻲ

2010

ﺟﺎﺋﺰة »ا®داء اﻟﻤﺘﻤﻴﺰ ﻓﻲ
ﻧﻤﻮ اﻟﺤﺼﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ« ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
ﺷﺮﻛﺔ »ﻧﻴﺴﺎن اﻟﺸﺮق ا®وﺳﻂ«
 -أﻛﺘﻮﺑﺮ 2020

إﻃﻼق ﻣﺮاﻛﺰ ﺧﺪﻣﺔ
أوﺗﻮﺳﻨﺘﺮال ﻟﺼﻴﺎﻧﺔ
اﻟﺴﻴﺎرات

ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﺴﻌﻮد
ﺑﺮﻏﻮم اﻟﻤﺤﺪودة

ﺷﺮاﻛﺔ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ
ﻣﻊ ﻧﻴﺴﺎن

ﺣﺼﻮل ﻗﺴﻢ اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدة
اﻟﺠﻮدة ﻓﻲ اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺴﻼﻣﺔ

ﺟﺎﺋﺰة "ﺻﻮت اﻟﻌﻤﻴﻞ"
ﻣﻦ رﻳﻨﻮ اﻟﺸﺮق
ا®وﺳﻂ

اﻓﺘﺘﺎح أول ﻣﺮﻛﺰ
ﺧﺪﻣﺔ ﻓﻮﻟﻔﻮ ﺑﻨﺘﺎ

اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺷﺮاﻛﺔ
اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣﻊ
ﻓﻮﻟﻔﻮ ﺑﻨﺘﺎ

اﻓﺘﺘﺎح أول ﻣﺮﻛﺰ إم ﺗﻲ ﻳﻮ
ﻓﻲ دﺑﻲ

ﺷﺮاﻛﺔ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ
ﻣﻊ رﻳﻨﻮ

>

"اﺳﺘﻘﺪام ﺳﻴﺎرات "داﺗﺴﻮن
إﻟﻰ ﺳﻮق أﺑﻮﻇﺒﻲ

إﻓﺘﺘﺎح ﻣﺮﻛﺰ أوﺗﻮﺳﻴﺮف
– ﻗﺼﺮ اﻟﺒﺤﺮ

إﻃﻼق أﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ
ﻳﻮﻓﻨﺘﻮس ﻟﻜﺮة
اﻟﻘﺪم ﻓﻲ أﺑﻮﻇﺒﻲ

ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﺴﻌﻮد
ﻓﻴﻼج دارة اﻟﻤﻨﺸﺂت

ﺷﺮاﻛﺔ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ
ﻣﻊ ﺑﺎرﺳﻴﻠﻮ

ﺟﺎﺋﺰة أﻓﻀﻞ أداء ﻟﻠﻤﺒﻴﻌﺎت
ﻣﻦ رﻳﻨﻮ ﺑﻔﻀﻞ أداﺋﻬﺎ اﻟﻤﺘﻤﻴﺰ

ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻌﺎدة ﻣﺴﻌﻮد
أﺣﻤﺪ اﻟﻤﺴﻌﻮد رﺋﻴﺴ
ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻤﺠﻠﺲ إدارة اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ
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6

شــراكات مجموعــة المســعود االســتراتيجية
عملــت المســعود علــى خدمــة القطاعيــن العــام والخــاص فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة علــى مــدار  5عقــود ،مقدمـ ً
ـة أرقــى
العالمــات التجاريــة العالميــة وخدمــات رفيعــة ذات مســتوى عالــي للشــركات الرائــدة والــوكاالت العامــة فــي ك ً
ال مــن اإلمــارات العربيــة

10

3 12

المتحــدة والبحريــن.
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1

شــبكتنا
ﺻﺎﻻت ﻋﺮض اﻟﻤﺴﻌﻮد ﻟﻠﺴﻴﺎرات

ﻣﺮﻛﺰ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻤﺴﻌﻮد "ﻓﻴﺮﺳﺖ ﺳﺘﻮب"
1

ﻓﺮع اﻟﻜﻮرﻧﻴﺶ

1

ﺻﺎﻟﺔ ﻋﺮض ﻧﻴﺴﺎن ﺑﺪع زاﻳﺪ

1

ﻣﺮﻛﺰ ﺧﺪﻣﺔ إﻧﻔﻴﻨﻴﺘﻲ  -اﻟﻤﺼﻔﺢ

2

ﻓﺮع اﻟﻤﺼﻔﺢ

2

ﺻﺎﻟﺔ ﻋﺮض ﻧﻴﺴﺎن اﻟﺨﺎﻟﺪﻳﺔ

2

ﻣﺮﻛﺰ ﻧﻴﺴﺎن ﻟﻠﺨﺪﻣﺔ وﻗﻄﻊ اﻟﻐﻴﺎر – ﺷﺎرع اﻟﻤﻄﺎر

3

ﻣﺠﻤﻊ اﻟﻤﺼﻔﺢ
ّ

3

ﺻﺎﻟﺔ ﻋﺮض ﻧﻴﺴﺎن اﻟﻨﺠﺪة أﺑﻮﻇﺒﻲ

3

ﻣﺮﻛﺰ ﻧﻴﺴﺎن ﻟﻠﺨﺪﻣﺔ وﻗﻄﻊ اﻟﻐﻴﺎر – اﻟﻌﻴﻦ

4

ﻓﺮع ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺧﻠﻴﻔﺔ

4

ﺻﺎﻟﺔ ﻋﺮض ﻧﻴﺴﺎن اﻟﻤﺼﻔﺢ

5

ﻓﺮع ﻣﺤﻮي

5

ﺻﺎﻟﺔ ﻋﺮض ﻧﻴﺴﺎن اﻟﻌﻴﻦ

6

اﻟﺴﻤﺤﺔ
ﻓﺮع ّ

ﺻﺎﻟﺔ ﻋﺮض إﻧﻔﻴﻨﻴﺘﻲ اﻟﻌﻴﻦ

7

أوﺗﻮﺳﻨﺘﺮال اﻟﻌﻴﻦ

ﺻﺎﻟﺔ ﻋﺮض رﻳﻨﻮ اﻟﻌﻴﻦ

8

أوﺗﻮﺳﻨﺘﺮال ﺑﺪع زاﻳﺪ

6

ﺻﺎﻟﺔ ﻋﺮض إﻧﻔﻴﻨﻴﺘﻲ ﺷﺎرع اﻟﻤﻄﺎر

9

اﻟﻤﺸﺮف

7

ﺻﺎﻟﺔ ﻋﺮض رﻳﻨﻮ ﺷﺎرع اﻟﻤﻄﺎر

 10ﻓﺮع اﻟﺒﺎﻫﻴﺔ

8

ﺻﺎﻟﺔ ﻋﺮض اﻟﺴﻴﺎرات اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة واﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ،
اﻟﻤﺼﻔﺢ

9

ﺻﺎﻟﺔ ﻋﺮض اﻟﺴﻴﺎرات اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة واﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ،
ﺷﺎرع اﻟﻤﻄﺎر

11

ﻓﺮع ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻗﺼﺮ اﻟﺒﺤﺮ

 12ﻓﺮع ﺟﺰﻳﺮة اﻟﺮﻳﻢ

1
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ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺨﺪﻣﺎت وﻗﻄﻊ اﻟﻐﻴﺎر ﻓﻲ اﻟﻤﺴﻌﻮد ﻟﻠﺴﻴﺎرات

ﻣﺮﻛﺰ رﻳﻨﻮ ﻟﻠﺨﺪﻣﺔ وﻗﻄﻊ اﻟﻐﻴﺎر – اﻟﻌﻴﻦ
ﻣﺮﻛﺰ إﻧﻔﻴﻨﻴﺘﻲ ﻟﻠﺨﺪﻣﺔ وﻗﻄﻊ اﻟﻐﻴﺎر – اﻟﻌﻴﻦ
4

ﻣﺮﻛﺰ ﻧﻴﺴﺎن ﻟﻠﺨﺪﻣﺔ وﻗﻄﻊ اﻟﻐﻴﺎر – ﺑﺪع زاﻳﺪ أﺑﻮﻇﺒﻲ

5

ﻣﺮﻛﺰ ﺧﺪﻣﺔ ﻧﻴﺴﺎن – اﻟﻤﺼﻔﺢ

6

ﻣﺮﻛﺰ ﺧﺪﻣﺔ رﻳﻨﻮ – اﻟﻤﺼﻔﺢ
أوﺗﻮﺳﻨﺘﺮال

1

أوﺗﻮﺳﻨﺘﺮال
ﺷﺎرع اﻟﻤﻄﺎر

2

أوﺗﻮﺳﻨﺘﺮال
اﻟﻤﺼﻔﺢ

3

أوﺗﻮﺳﻨﺘﺮال
اﻟﺮاﺷﺪﻳﺔ دﺑﻲ

ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺄﺟﻴﺮ اﻟﺴﻴﺎرات

4

أوﺗﻮﺳﻨﺘﺮال
ﺑﺪع زاﻳﺪ

1

اﻟﻤﺴﻌﻮد ﻟـﺘﺄﺟﻴﺮ اﻟﺴﻴﺎرات ،
اﻟﻤﺼﻔﺢ

5

2

اﻟﻤﺴﻌﻮد ﻟـﺘﺄﺟﻴﺮ اﻟﺴﻴﺎرات ،
اﻟﻘﻮز دﺑﻲ

ﺻﺎﻟﺔ ﻋﺮض أوﺗﻮﺳﻨﺘﺮال ﻟﻠﺴﻴﺎرات
اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ واﻟﻤﻌﺘﻤﺪة
ﻓﻲ اﻟﻘﻮز ،دﺑﻲ

ﺻﺎﻟﺔ ﻋﺮض اﻟﺴﻴﺎرات اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة واﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ،
 10اﻟﻌﻴﻦ

اﻟﻤﺴﻌﻮد ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ
اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ
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السيارات

التصنيع
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خدمات األعمال

قطاعات أعمالنا
القطاع البحري

العقارات
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السيارات
أصبحــت المســعود أيقونــة ســوق الســيارات فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة
علــى مــدى أكثــر مــن  40عامــً .وهــي الوكيــل الحصــري لـــ “نيســان”“ ،إنفينيتــي”،
“رينــو”“ ،بريجســتون”“ ،شــاحنات  ،”UDشــاحنات “رينــو” ،إكسســوارات “إيــه أر بــي”
لســيارات الدفــع الرباعــي وغيرهــا مــن العالمــات التجاريــة العالميــة الرائــدة ضمــن
قطــاع الســيارات فــي أبوظبــي والعيــن والمنطقــة الغربيــة.
أداء متميــزًا مــن حيــث المبيعــات
وتقــدم المجموعــة عبــر المســعود للســياراتً ،
وخدمــات مــا بعــد البيــع ذات المســتوى العالمــي ،كمــا أنها تعــد الوكيــل الحصري
لنخبــة العالمــات التجاريــة التــي تلبــي احتياجــات العمــاء المتنوعــة وتقــدم لهــم
أرقــى الخدمــات التجاريــة والحلــول المبتكــرة .كمــا أن شــركاتنا قــادرة ومــن خــال
العالمــات التجاريــة التابعــة لهــا علــى توفيــر حلــول النقــل للخدمــات الللوجســتية
والبنــاء إضافــة إلــى عمليــات البيــع بالتجزئــة ،وغيرهــا ،مدفوعــة بمجموعــة مــن
الموظفيــن وأصحــاب المهــارات العاليــة والمدربيــن لتلبيــة احتياجــات المتعامليــن
ضمــن مختلــف مجــاالت أعمالنــا .وعلــى مــدار العقــود الماضيــة ،أصبــح اســم
المســعود مرتبطــً بتحقيــق أعلــى نســب رضــا المتعامليــن ،ممــا ســاهم بشــكل
كبيــر فــي تعزيــز مكانــة الشــركة فــي الســوق المحلــي.

16
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المسعود للسيارات
تقــدم المســعود للســيارات مجموعــة متنوعــة مــن ســيارات الدفــع الرباعــي
وذكاء وموثوقيــة ،والتــي تعــزز الرفاهيــة ضمــن الســيارات
األكثــر مالءمــة
ً
العائليــة ،حيــث تســتجيب مجموعــة الطــرازات الواســعة لدينــا الحتياجــات األفــراد
المتنوعــة ،فضــ ً
ا عــن متطلبــات األســطول التجــاري والحكومــي.
وتشــتهر نيســان بتقنياتهــا الذكيــة ،وتقــدم مجموعــة كاملــة مــن أكثــر ســيارات
الدفــع الرباعــي موثوقيــة ورفاهيــة ،فــي حيــن ال تــزال نيســان باتــرول الســيارة
األيقونيــة ،وصاحبــة لقــب «بطــل كل الــدروب فــي الحيــاة» ،حيــث تتصــدر فئــة
ســيارات الدفــع الرباعــي باعتبارهــا الطــراز األكثــر تفضيــ ً
ا علــى مــر الســنين.
فــي عــام  ،1989شــرعت إنفينيتــي إلــى ابتــكار نــوع جديــد مــن الفخامــة فــي
عامــا ،تواصــل الشــركة التفــوق علــى
عالــم الســيارات ،وبعــد مــرور أكثــر مــن ً 30
المقاييــس المثاليــة للقــوة واألداء والبراعــة الفنيــة فــي جميــع طــرازات ســياراتها.
وبفضــل تصميمهــا األنيــق ومقصورتهــا الداخليــة الواســعة ،تظــل ســيارتي
 QX60و  QX80مــن الطرازيــن األساســيين ضمــن فئــة ســيارات الدفــع الرباعــي
فــي إنفينيتــي.

اســتقدمت المســعود “داتســون” ،العالمــة التجاريــة الرائــدة فــي مجال الســيارات
إلــى أبوظبــي مــن خــال شــراكة اســتراتيجية بــدأت فــي أوائــل الســبعينيات.
ومنــذ  1984أصبحــت المســعود للســيارات الوكيــل الحصــري لســيارات لنيســان
فــي أبوظبــي ،العيــن ،والمنطقــة الغربيــة .وفــي عــام  ،2004انضمــت العالمــة
التجاريــة الفرنســية “رينــو” إلــى محفظــة شــركة المســعود للســيارات مــن
العالمــات التجاريــة الرائــدة والمبتكــرة حــول العالــم ،لتليهــا إنفينيتــي جنــاح
ســيارات نيســان الفاخــرة ،فــي عــام .2005

أمــا رينــو فهــي شــركة عالميــة ذات جــذور فرنســية وتاريــخ غنــي باإلنجــازات يمتــد
عامــا ،حيــث تعتبــر الشــركة رائــدة فــي عالــم التنقــل الكهربائــي
ألكثــر مــن ً 120
وخبيــرة فــي عالــم رياضــة الســيارات ،إذ يرتبــط اســمها بســباقات الفورمــوال
منــذ انطالقتهــا ،فــي حيــن تعــد رينــو زوي ســيارة كهربائيــة عديمــة االنبعاثــات،
وواحــدة مــن أقــدم طــرازات ســوق التنقــل الكهربائــي.

وســاهمت هــذه العالمــات التجاريــة المشــهورة الثالث بترســيخ مكانة المســعود
للســيارات الرائــدة فــي الســوق ،معــززة تواجدهــا ضمــن الســوق المحلــي
ومســاهم رئيــس فــي زيــادة حصتهــا الســوقية.

الجوائز

>

جائزة األداء المتميز في
نمو الحصة السوقية
من نيسان 2019

جائزة صوت العميل

المقدمة من رينو 2018
ّ

جائزة إنفينيتي -
أسرع األسواق نموًا
في منطقة الشرق
األوسط لعام 2013
18

المسعود للسيارات تحصد
جائزة نيسان العالمية لخدمة
ما بعد البيع 2020

جائزة نيسان للتميُز
2020
السنة المالية 2020

جائزة األداء المتميز من
إنفينيتي للعام المالي
2020
السنة المالية 2020

الجائزة العالمية
لوكالء رينو
(P.A.R.I.S.
CHALLENGE) 2019

جائزة وكالء نيسان
العالمية 2019

جائزة التحول في
المقدمة من
األعمال
ّ
رينو 2018

جائزة األداء المتميز في
المبيعات وتجربة العمالء
المقدمة من نيسان للعام
ّ

جائزة أفضل أداء
للمبيعات 2017
المقدمة من رينو
ّ

جائزة أعلى نمو للمبيعات على
مستوى منطقة الشرق األوسط
وأفريقيا المقدمة من إنفينيتي
للعام 2017

جائزة نيسان لألداء

المتميز 2012-2014

2017

جائزة نيسان لألداء
المتميز بالخدمة
2014 – 2012

جائزة نيسان العالمية
لألداء المتميز لعام
2013
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المسعود للسيارات
تشــمل شــبكتنا التوســعية الجغرافيــة ،تحــت مظلــة فريــق عملنــا المكــون
مــن  1000موظــف مــن  35جنســية مختلفــة حــول العالــم 8 ،صــاالت عــرض
عصريــة مخصصــة للســيارات الجديــدة ،إضافــة إلــى  3صــاالت عــرض للســيارات
المســتعملة المعتمــدة فــي كل مــن أبوظبــي ،والعيــن والمنطقــة الغربيــة.
ويديــر هــذه الصــاالت عــدد مــن الفنييــن المؤهليــن وذوي المهــارات العاليــة
يســتخدمون أحــدث المعــدات والتقنيــات لتشــخيص األعطــال وتنفيــذ
اإلصالحــات ،وتقديــم خدمــات مــا بعــد البيــع مميــزة واســتثنائية تناســب العمــاء
بجميــع فئاتهــم .وتشــمل شــبكتنا ً
أيضــا  6مراكــز خدمــة و 7منافــذ لقطــع
الغيــار ،باإلضافــة إلــى مجمــع صالــة العــرض الرئيســي فــي المصفــح ومركــز
جديــد مخصــص لتســليم الســيارات.
ويتميــز قســم قطــع الغيــار األصليــة والمعتمــدة لدينــا بــإدارة محترفــة ورقابــة
عاليــة ،وهــو يعتمــد علــى نظــام الفهرســة اإللكترونــي المتطــور بمــا يضمــن

حصــدت المســعود للســيارات علــى مجموعــة مــن الجوائــز والتكريمــات خــال
الســنوات الماضيــة ،نظــرًا ألدائهــا القــوي والمتميــز ،ونمــو حصتهــا الســوقية
مدفوعــة بعالماتهــا التجاريــة المرموقــة مثــل نيســان وإنفينيتــي ورينــو .كمــا
حصلــت علــى جائــزة نيســان للتميــز للســنة الماليــة  ،2020وجائــزة إنفينيتــي لألداء
المتميــز للســنة الماليــة  ،2020وجائــزة األداء المتميــز فــي نمــو الحصــة الســوقية
مــن نيســان 2019؛ والجائــزة العالميــة لــوكالء رينــو .2019

20

التوزيــع الســريع والموثــوق لألجــزاء والملحقــات إلــى شــبكة وكالء واســعة
النطــاق.
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المسعود لإلطارات والبطاريات
والملحقات

ُيعــد قســم المســعود لإلطــارات والبطاريــات والملحقــات وبالشــراكة مــع “توتــال
للتســويق الشــرق األوســط” ،المــوزع الرســمي لزيــوت العالمــة التجاريــة توتــال فــي
أبوظبــي والعيــن والمنطقــة الغربيــة .وقــد أنشــأ القســم بالشــراكة مــع شــركة
توتــال فرنســا سلســلة مــن “مراكــز تغييــر الزيــت الســريع” ،والتــي تقــدم أيضــً
خدمــات تغييــر اإلطــارات واســتبدال الفرامــل.
ويعمــل قســم المســعود لإلطــارات والبطاريــات والملحقــات كمــوزع حصــري
لمجموعــة إطــارات بريجســتون وترازانــو للســيارات والشــاحنات والمركبــات
الصناعيــة والزراعيــة وعربــات نقــل التربــة فــي أبوظبــي والعيــن والمنطقــة الغربيــة.
كمــا حصــل القســم علــى جائــزة أفضــل مــوزع للعــام فــي دول مجلــس التعــاون
مــن شــركة “بريجســتون”.

22

ويعمــل قســم المســعود لإلطــارات والبطاريــات والملحقــات كمــوزع حصــري
لمجموعــة إطــارات بريجســتون وترازانــو للســيارات والشــاحنات والمركبــات
الصناعيــة والزراعيــة وعربــات نقــل التربــة فــي أبوظبــي والعيــن والمنطقــة
الغربيــة .كمــا حصــل القســم علــى جائــزة أفضــل مــوزع للعــام فــي دول
مجلــس التعــاون مــن شــركة “بريجســتون”.
يعتمــد القســم فــي مبيعاتــه علــى شــبكة واســعة مــن التجــار والموزعيــن
المعتمديــن مدعومـ ً
كل مــن أبوظبــي والعيــن
ـة بصــاالت عــرض تابعــة لــه فــي ٍ
والمصفــح ،وتضمــن مركزيــة عمليــات التخزيــن والخدمــات اللوجســتية التوافــر
الدائــم للمنتجــات الالزمــة للتجــار والموزعيــن .ونظــرًا ألهميــة تدريــب الكــوادر
البشــرية لــدى التجــار والموزعيــن ،ينفــذ القســم برامــج تدريبيــة منتظمــة فــي
مدرســة التدريــب التابعــة لــه لضمــان تحقيــق أعلــى مســتوى ممكــن مــن التميــز
ورضــا العمــاء.
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أوتو سنترال

كمــا يوفــر أوتوســنترال خدمــة بيــع الســيارات المعتمــدة والمســتعملة ،وهــو يضــم
مجموعــة مــن الفنييــن ذوي الخبــرات العاليــة والمؤهليــن العامليــن ضمــن جميــع
فروعــه فــي أبوظبــي ،وبــدع زايــد ،ودبــي ممــا يضمــن للعمــاء جــودة عاليــة فــي
خدمــات الصيانــة واســتخدام قطــع غيــار أصليــة وبأســعار تنافســية.

أوتــو ســنترال هــو مركــز خدمــة ســيارات جديــد متعــدد العالمــات التجاريــة ،يقــدم
مجموعــة مــن الخدمــات ،بمــا فــي ذلــك خدمــة صيانــة الســيارات واإلصالحــات
الميكانيكيــة ،والصيانــة الدوريــة ،وخدمــات التأميــن وختبــارات الســيارة والتســجيل
وغيرهــا.
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إيه أر بي اإلمارات

تأسســت “إيــه أر بــي” فــي أســتراليا فــي عــام  ،1975حيــث اســتلهم تونــي
بــراون تأســيس الشــركة ،بعــد أن ذهــب فــي رحلــة استكشــافية فــي أســتراليا،
مســتخدمًا إحــدى ســيارات الدفــع الرباعــي .وتــم إطــاق فــرع الشــركة فــي
دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة فــي عــام  1990تحــت مظلــة مجموعــة
المســعود .وهــي تمتلــك متجريــن للبيــع بالتجزئــة فــي إمارتــي أبوظبــي ودبــي
فــي دولــة اإلمــارات .وتقــدم هــذه المتاجــر مجموعــة واســعة مــن المنتجــات
واإلكسســوارات األكثــر شــعبية وتــداو ً
ال بيــن الشــباب اإلماراتــي ،بمــا فيهــا خزائــن
وملحقــات الهــواء Air Lockers & Accessories؛ ضواغــط هــواء (منفــاخ
الهــواء المحمــول إلطــارات الســيارات)؛ البطاريــات وحلــول الطاقــة؛ الســتائر؛ أدراج؛

“إيــه أر بــي” هــي أكبــر شــركة مصنعــة وموزعــة لملحقــات الدفــع الرباعــي فــي
أســتراليا .مــع أكثــر مــن  40عامًا مــن براعة التصميــم والتميز في التصنيــع والريادة
فــي الســوق ،تقــدم “إيــه أر بــي” مجموعــة مــن الخيــارات الخاصــة بالســيارات والتــي
تتناســب مــع المتطلبــات الفرديــة.
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الثالجــات؛ اضــاءة المركبــات واإلكسســوارات؛ Old Man Emu suspension؛
اكسســوارات عامــة؛ معــدات الحمايــة؛ دعامــات الســيارة؛ الكاميــرا العكســية؛
رفــوف لســطح الســيارة؛ ســفاري ســنوركل؛ معــدات الرحــات البريــة والتخييــم؛
والروافــع .وتقــدم الشــركة ً
أيضــا الملحقــات العامــة مثــل المالبــس ذات
العالمــات التجاريــة ،والثالجــات والبــرادات داخــل الســيارة.
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أوتوستوب

يعتبــر “أوتوســتوب” مركــز خدمــة متكامــل ومتخصــص لجميــع اإلطــارات
متعــددة العالمــات التجاريــة باإلضافــة إلــى خدمــات اإلصــاح البســيطة
للســيارات .ويضــم المركــز فريــق عمــل مــن أكــفء خبــراء الســيارات والفنييــن
المؤهليــن لضمــان تقديــم تجربــة فاخــرة ومريحــة فض ـ ً
ا عــن توفيــر منتجــات
عاليــة الجــودة تتماشــى مــع أعلــى المعاييــر العالميــة وبأســعار تنافســية

أوتوســتوب ،هــو مركــز خدمــة متخصــص فــي منطقــة القــوز  3فــي دبــي .وهــو
يقــدم الخدمــات للمركبــات الخاصــة والمركبــات التجاريــة موفـرًا خدمــة اســتالم
وتســليم الســيارات لجميــع العمــاء ،بمــا يحقــق تجربــة مريحــة ويحقــق أعلــى
مســتويات رضــا العمــاء.
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المسعود للمركبات والمعدات التجارية

ويقــدم قســم المســعود للمركبــات والمعــدات التجاريــة خدمــات البيــع،
وخدمــات مــا بعــد البيــع لمجموعــة واســعة مــن االمتيــازات التجاريــة
يعتبــر القســم الوكيــل الحصــري “لشــاحنات “ UDو “شــاحنات رينــو” والرافعــات
ً
إضافــة لكونــه المــوزع الحصــري
الشــوكية مــن “يونــي كاريــر” فــي أبوظبــي،
لشــاحنات إطفــاء الحرائــق مــن أوشــكوش فــي جميــع أنحــاء دولــة اإلمــارات

وتضــم المســعود للمركبــات والمعــدات التجاريــة قائمــة كبيــرة مــن العمــاء
مــن مختلــف المؤسســات والجهــات الحكوميــة فــي الدولــة بمــا فيهاالهيئــات
الحكوميــة ،وقــوات الدفــاع المدنــي ،والقــوات المســلحة ،وشــركات النفــط
والمؤسســات والكيانــات الصناعيــة والتجاريــة.

العربيــة المتحــدة ،إلــى جانــب عالمــات تجاريــة أخــرى معروفــة فــي مجــال
صناعــة المعــدات الثقيلــة وملحقاتهــا.
ً
وورشــا مســتقلة ومتكاملــة للبيــع والخدمــات وقطــع
ويمتلــك القســم مرافــق
الغيــار مجهــزة بأحــدث التقنيــات وتعتبــر األفضــل فــي منطقــة الخليــج.
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المسعود لتأجير السيارات

يقــدم المســعود لتأجيــر الســيارات مجموعــة مــن الحلــول المتنوعــة لعمــاء
التجزئــة والشــركات وفــق أفضــل المعاييــر العالميــة.
يمكــن للعمــاء االســتمتاع بباقــات تأجيــر الســيارات الشــاملة والمصممــة
خصيصــا لتلبيــة احتياجاتهــم ،بمــا يشــمل ميــزات المســاعدة علــى الطريــق،
ً

يمكــن للعمــاء اآلن الحصــول علــى حلــول متنوعــة لتأجيــر ســيارات نيســان،
انفينيتــي ،أو رينــو ،مصممــة خصيصــً لتلبيــة احتياجاتهــم الشــخصية

واســتبدال الســيارة ،والتأميــن الشــامل بــدون دفعــة أولــى ،وغيرها مــن الخدمات.
تمتــع بالقيــادة براحــة تامــة مــع خدمــة المســعود لتأجيــر الســيارات علــى المــدى
الطويل

باقات شهرية تنافسية
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المساعدة على
الطريق

خدمات الصيانة

استبدال السيارة

تأمين شامل
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الخدمات الصناعية
تماشــيًا مــع اســتراتيجية دولــة اإلمــارات الراميــة إلــى تعزيــز النمــو المســتدام
والتطــور االقتصــادي فــي الدولــة ،توفــر مجموعــة المســعود حزمــة واســعة مــن
الحلــول الصناعيــة المتكاملــة للقطاعــات الرئيســية ،مثــل قطــاع الطاقــة و الميــاة
و الشــحن و المناولــة األرضيــة و الجويــة  ،والشــاحنات والمعــدات الثقيلــة ،واألبنيــة
المســبقة التجهيــز ،وغيرهــا .كمــا تلبــي األقســام الصناعيــة للشــركة احتياجــات
قطــاع النقــل مــن إطــارات و بطاريــات و مســتلزمات متقاربــة.
وتوفــر المجموعــة حزمــة مــن المنتجــات والخدمــات بالشــراكة مــع أبــرز العالمــات
التجاريــة العالميــة والحلــول التصنيعيــة المحليــة .كمــا تعمــل أقســام الطاقــة
والهندســة والصناعــة فــي مجموعــة المســعود على النهــوض بخدمــات التصليح
والصيانــة وإعــادة التصنيــع لتلبيــة احتياجــات الدولــة ،والمنطقــة بشــكل عــام.
وتحقيقــً لمســاعيها فــي االرتقــاء بالقطاعــات الصناعيــة فــي دولــة اإلمــارات،
تتمتــع المســعود بشــراكات مــع مجموعــة شــاملة مــن العالمــات التجاريــة
العالميــة ،مثــل شــركة “فولفــو بنتــا” ،و”إم .تــي .يــو” ،وشــاحنات “يــو .دي” ،وشــاحنات
رينــو ،وشــركة “بــي .بــي .فــي ،”.وشــركة “مــان إينيرجــي” ،وشــركة “بريجســتون”،
وغيرهــا مــن العالمــات التجاريــة الرائــدة ،فضــ ً
ا عــن جهــود المجموعــة فــي
توســيع نطــاق تعاونهــا بيــن القطــاع العــام والخــاص لتعزيــز الهويــة الصناعيــة
للدولــة.
وفــي إطــار التزامهــا الدائــم بأهــداف المســؤولية المجتمعيــة ،تعتمــد المســعود
علــى توفيــر مجموعــة واســعة مــن الحلــول الصناعيــة المبتكــرة والمســتدامة،
مثــل إنشــاء المبانــي الصديقــة للبيئــة و تصميــم محــركات الطاقــة المســتدامة
لليخــوت.
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قسم المسعود للطاقة

تأســس قســم المســعود للطاقــة فــي عــام  ،1972وقــد نجــح فــي بنــاء ســمعة
قويــة علــى مــر الســنين فــي صناعــة توليــد الطاقــة التــي تعمــل بالديــزل والغــاز
فــي جميــع أنحــاء العالــم .ويتمتــع القســم بخبــرة عريقــة فــي أنظمــة توليــد
ـدء مــن نطــاق  94كيلــو فولــت
الطاقــة وتطبيقــات محــركات الديــزل الصناعيــة ،بـ ً
ـكل مــن
أمبيــر حتــى  3390كيلــو فولــت أمبيــر .يمتلــك القســم وكالــة حصريــة لـ ٍ

“إم تــي يــو” ،و “فولفــو بنتــا” ،و “ليــروي ســومر” فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة
والبحريــن ،ويلتــزم باســتمرار بأعلــى معاييــر الجــودة فــي عمليــات الخدمــة

يضــم القســم كــوادر مؤهلــة علــى درجــة عاليــة مــن المعرفــة والخبــرة
التكنولوجيــة المتطــورة ،التــي تمكنهــا مــن تطويــر وتخطيــط وتنفيــذ حلــول
مخصصــة وفعالــة لعمالئــه

وخدمــات مــا بعــد البيــع
وفــي هــذا الســياق ،أقامــت المجموعــة سلســلة مــن الشــراكات مــع رواد صناعــة
الطاقــة الرئيســيين مثــل هيئــة ميــاه وكهربــاء أبوظبــي ،وهيئــة كهربــاء وميــاه
دبــي ،والهيئــة االتحاديــة للكهربــاء والمــاء ،وهيئــة كهربــاء وميــاه الشــارقة ،وغيرها
الكثيــر.

36

www.masaood.com

37

www.masaood.com

>

شركة المسعود برغوم ذ.م.م

واســتقدمت المســعود برغــوم هــذه التقنيــات مــن إيطاليــا إلــى اإلمــارات العربيــة
المتحــدة فــي عــام  ،1978كجــزء مــن مجموعــة شــركات المســعود .وهــي رائــدة
فــي أنظمــة التصنيــع المســبق للمبانــي الجاهــزة وأنظمــة البنــاء المعياريــة ،كمــا
أنهــا تقــدم حلــول المبانــي الجاهــزة ضمــن الوقــت المحدد وفي أســعار مدروســة
تناســب العمــاء مــن جميــع أنحــاء العالــم.

مدفوعــة باالبتــكار ،تقــدم شــركة المســعود برغــوم منتجــات وخدمــات
المبانــي الجاهــزة وهــي معروفــة بجودتهــا العاليــة وســامتها وفعاليتهــا
مــن حيــث التكلفــة.
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قسم المشاريع والخدمات الهندسية

يتمتــع قســم المشــاريع والخدمــات الهندســية فــي مجموعــة المســعود بخبــرة

ـدم قســم المشــاريع والخدمــات الهندســية بمجموعــة المســعود الدعــم
قـ ّ
الكامــل لتوفيــر وصــات الربــط بيــن شــبكة الطاقــة الكهربائيــة بجزيــرة
الســعديات وشــبكة كهربــاء أبوظبــي الرئيســية ومشــاريع أخــرى مماثلــة.

تتجــاوز  50عامــً فــي لقطاعــات الطاقــة والمرافــق والصناعــة .ويعتبــر القســم
مــزودًا رئيســيًا للحلــول والخدمــات واإلمــدادات لهــذه القطاعــات واألســواق.
وســاهم قســم المشــاريع والخدمــات الهندســية فــي مجموعــة المســعود
بقــوة فــي تطويــر البنيــة التحتيــة والقطاعــات الحيويــة فــي أبوظبــي بالتعــاون مع
شــركاء عالمييــن متخصصيــن فــي التقنيــات ذات الصلــة.
كمــا شــارك القســم فــي عــددٍ مــن المشــاريع الكبــرى التــي ســاهمت فــي تطويــر
ســوق الطاقــة فــي دولــة اإلمــارات ،مثــل وحــدات إنتــاج الغــاز الطبيعــي المســال
فــي جزيــرة داس ،ووحــدة إنتــاج الغاز”جاســكو” بمصنــع الرويس ومشــروع حبشــان
لتطويــر الغــاز المتكامــل.
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المسعود جون براون

تقــدم شــركتي “أم جــي بــي إنترناشــيونال” و”المســعود جــون بــراون” خدمــات
إصــاح وصيانــة توربينــات الغــاز وغيرهــا مــن الخدمــات المتكاملــة في جميــع أنحاء
العالــم وتضــم الشــركة فريــق عمــل متمــرس ذا مهــارات عاليــة يتألــف مــن أكثــر
مــن  2000موظفــً بخبــرات طويلــة فــي مجــال تصنيــع المعــدات الخاصــة بحلــول
صيانــة التوربينــات الصناعيــة المصممــة مــن قبــل شــركة جنــرال إلكتريــك وشــركاء
آخريــن فــي هــذا المجــال.

تمكنــت الشــركة مــن خــال البنيــة التحتيــة التــي تتمتــع بهــا وعالقــات
الشــراكة المم ّيــزة إلــى التوســع فــي تقديــم خدماتهــا دول ًيــا.

وتمكنــت الشــركة مــن خــال البنيــة التحتيــة التــي تتمتــع بهــا وعالقــات الشــراكة
المم ّيــزة إلــى التوســع فــي تقديــم خدماتهــا دول ًيــا.

نقــدم المســاعدة واالستشــارات الفنيــة لجميــع االحتياجــات
ونحــن اليــوم
ّ
التشــغيلية فــي المواقــع المختلفــة لمســتخدمي توربينــات الغــاز الصناعيــة.
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كيه إس بي سيرفيسز

تعتبــر شــركة “كيــه اس بــي للخدمــات” ،المتخصصــة فــي تصليــح وصيانــة
المضخــات والصمامــات والمحــركات ،مشــروعًا مشــتركًا بين مجموعة المســعود

تقــدم شــركة “كيــه اس بــي للخدمــات” قطــع الغيــار األصليــة وخدمــات
التصليــح والصيانــة لجميــع المضخــات والصمامــات والمحــركات والمعــدات
وغيرهــا.

وشــركة “كيــه اس بــي  ”Aktiengesellschaftويقــع مقرهــا فــي مدينــة خليفــة
الصناعيــة بأبوظبــي (كيــزاد) التابعــة لمجموعــة موانــىء أبوظبــي .وترتبــط مرافــق
“كيــه اس بــي” التــي تبلــغ مســاحتها  12141متـرًا مربعــً فــي “كيــزاد” بشــبكة تضــم
أكثــر مــن  160مرفقــً للخدمــات الصناعيــة فــي جميــع أنحــاء العالــم.
وتوفــر “كيــه اس بــي للخدمــات” حلولهــا للعمــاء فــي قطاعــات النفــط والغــاز
والمرافــق والقطاعــات الصناعيــة.
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خدمات األعمال
يتألــف قطــاع خدمــات األعمــال فــي مجموعة المســعود مــن مجموعــة متنوعة
مــن التخصصــات تشــمل التأميــن ،والخدمــات القانونيــة ،وتقنيــة المعلومــات،
والضيافــة ،وخدمــات النظافــة .وتوفــر الشــركات والكيانــات المنضويــة تحــت
خدمــات احترافيــة رائــدة تراعــي أرقــى معاييــر الجــودة ،وترتكــز
هــذا القطــاع
ٍ
إلــى ذات القيــم األساســية للمجموعــة التــي تلتــزم التميــز فــي كافــة مجــاالت
عملهــا وأنشــطتها ،فضــ ً
ا عــن كونهــا تتمتــع باالســتقاللية ويتــم تشــجيعها
علــى المنافســة فيمــا بينهــا بمــا يصــب فــي مصلحــة الســوق والعمــاء علــى
حــد ســواء.
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فندق أوكسيدينتال الشارقة جراند

يقــع فنــدق “أوكســيدينتال الشــارقة جرانــد” فــي مدينــة الشــارقة ،المدينــة
األكثــر اكتظاظــً بالســكان فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة .ويعــد الفنــدق
الواقــع فــي القلــب النابــض لمدينــة الشــارقة المجــاورة إلمــارة دبــي ،وجهــة
حصريــة للباحثيــن عــن اكتشــاف فخامــة وســحر الشــرق والســفر عبــر الصحــراء
أو اكتشــاف الروائــع المعماريــة.
وبفضــل موقعــه المميــز ،يتيــح الفنــدق إمكانيــة زيــارة العديــد مــن المناطــق
الســياحية الجذابــة مثــل مربــى الشــارقة لألحيــاء المائيــة أو مركــز صحــارى،
وكالهمــا موقعــان اســتراتيجيان للتســوق والترفيــه.
إن الطابــع المعمــاري للفنــدق والمناظــر الطبيعيــة الرائعــة المحيطــة بــه تعــزز

ومــن بيــن المرافــق الفاخــرة األخــرى ،هنــاك  217غرفــة فــي فنــدق جرانــد
الشــارقة ،أحــد أعضــاء مجموعــة باريســلو الفندقيــة ،باإلضافــة إلــى قائمــة
طويلــة مــن وســائل الراحــة المصممــة لتوفيــر تجربــة فريــدة لكــم .ويشــمل
هــذا الفنــدق علــى مركــز صحــة ولياقــة بدنيــة وخيــارات متعــددة مــن
المطاعــم المتميــزة التــي تتزيــن بســهرات ليليــة ممتعــة .كمــا يحتــوي
الفنــدق علــى منطقــة داخليــة أللعــاب األطفــال ،مــا يجعلــه خيــارًا مثاليــً
للعائــات.

مــن جاذبيــة هــذا المعلــم الفريــد ليكــون بمثابــة وجهــة تقــدم لكــم تجربــة ال
تضاهــى.

LOW RES
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المسعود فيالج إلدارة المنشآت

تقــدم “المســعود فيــاج إلدارة المنشــآت” منــذ عــام  2011مجمعــً ســكنيًا متميــزًا
لســكن مــدراء المشــاريع والعمــال الموجوديــن فــي أبوظبــي ،حيــث تقــدم
للشــركات حلــول متكاملــة وعاليــة الجــودة إلقامــة الموظفيــن ،والتــي تراعــي

المســعود فيــاج إلدارة المنشــآت هــي شــركة حاصلــة علــى شــهادة ISO
 ،22000: 2018وعضــو فــي مبــادرة “لبنــاء إمــارات آمنــة” .وتقديــرًا لجهودهــا فــي
تطبيــق أعلــى معاييــر الســامة الغذائيــة ،حصــدت الشــركة علــى الجوائــز
التكريميــة التاليــة:

أعلــى معاييــر التميــز فــي الخدمــة لضمــان رفاهيــة المســتأجرين والحفــاظ علــى
AWARD WINNER
2015 & 2020

مســتوى إنتاجيتهــم.
يقــع المجمــع الســكني للعمــال فــي منطقــة مصفــح علــى طريــق حميــم،
ويســتوعب حوالــي  6000مســتأجر ،ويوفــر المجمــع جميــع المرافــق المتكاملــة
ووســائل راحــة حديثــة منهــا صــاالت الطعــام ومحــال تجاريــة وأماكــن للصــاة
ومرافــق ترفيهيــة وأخــرى مخصصــة لحفــظ األمــن .ويتــم إدارة المجمــع وفقــً
ألعلــى المعاييــر واللوائــح التــي وضعتهــا هيئــة أبوظبــي للزراعــة والســامة
الغذائيــة.
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القطاع البحري
ضمــت ممتلــكات عائلــة المســعود فــي البدايــات األولــى قــوارب اســتخراج
ـات مبكـ ً
ـرة
اللؤلــؤ التقليديــة المعروفــة بـــ “الــداو” ،وهــو األســاس الــذي شــكل بدايـ ٍ
لمجموعــةٍ متنوعــة مــن األعمــال فــي القطــاع البحــري اليــوم .تشــغل شــركات
المجموعــة حال ًيــا مجموعـ ً
ـة مــن الســفن التجاريــة ،وتعمــل ً
أيضــا فــي مجــال بنــاء
القــوارب وتوريــد المحــركات البحريــة ومعــدات الترفيــه البحــري والوســاطة فــي
مجــال اليخــوت واســتئجارها.
لــكل مــن “إم تــي يــو” و “فولفــو بنتــا” و
تمتلــك المجموعــة وكالــة حصريــة
ٍ
“هيمبــل بينتــس” و “ 3إم” و “ماريــس” و “إس بــي سيســتمز” فــي دولــة اإلمــارات
العربيــة المتحــدة ،كمــا تديــر العديــد مــن المرافــق الشــاطئية التــي توفــر خدمات
كاملــة فــي مجــال إصــاح المراكــب التجاريــة والعســكرية والترفيهيــة.
كمــا تشــارك المجموعــة فــي بنــاء وتشــغيل المراســي فــي جميــع أنحــاء منطقة
الشــرق األوســط ،ممــا يعكــس اســتمرار النمــو اإلقليمــي فــي النشــاط البحــري
التجــاري والترفيهــي.
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المسعود للطاقة

تأســس قســم المســعود للطاقــة فــي عــام  ،1972وقــد نجــح فــي بنــاء ســمعة
قويــة علــى مــر الســنين فــي صناعــة الدفــع البحــري والمولــدات فــي جميــع
أنحــاء العالــم .يتمتــع القســم بخبــرة فريــدة فــي محــركات الديــزل والبنزيــن
ـدء مــن نطــاق مــن  9كيلــو واط حتــى 10000
البحريــة وتطبيقــات أنظمــة األتمتــة ،بـ ً
لــكل مــن “إم تــي يــو” ،و “فولفــو
كيلــو واط .يمتلــك القســم وكالــة حصريــة
ٍ
بنتــا” ،و “ليــروي ســومر” فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة والبحريــن ،ويلتــزم
باســتمرار بأعلــى معاييــر الجــودة فــي عمليــات الخدمــة وخدمــات مــا بعــد البيــع.

ويتمتــع الفريــق المحتــرف فــي القســم بالمعرفــة والخبــرة التكنولوجيــة
المتطــورة ،التــي تمكنــه مــن تخطيــط وتنفيــذ حلــول مخصصــة وفعالــة
لعمالئــه .ولقــد أقامــت المجموعــة شــراكات وثيقــة مــع قــادة الصناعــة البحريــة
الرئيســيين فــي المنطقــة.
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العقارات
ً
ـمعة ممتــازة بفضــل
اكتســب قســم اإلنشــاءات فــي مجموعــة المســعود سـ
إنجــاز مشــاريعه وفــق أعلــى المعاييــر العالميــة مســتفيدً ا مــن إمكانيــات
النمــو الكبيــرة التــي توفرهــا منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا فــي
قطــاع العقــارات وتطويــر البنيــة التحتيــة ،فض ـ ًلا عــن مشــاركته الفعالــة فــي
العديــد مــن المشــاريع التــي تغطــي مختلــف مجــاالت قطــاع اإلنشــاءات.
تقــدم المجموعــة خدمــات متكاملــة ومتعــددة التخصصــات فــي مجــال
وانتهــاء بحلــول تســليم المفتــاح،
بــدء مــن التصميــم والتشــطيب
اإلنشــاءات
ً
ً
باإلضافــة إلــى توريــد المــواد األساســية.
ومــن خــال تحالفهــا مــع شــركة فلــور كوربوريشــن وغيرهــا مــن الشــركات
العالميــة ،تشــارك المجموعــة فــي العديــد مــن مشــاريع البنــاء والبنيــة
التحتيــة الضخمــةالقائمــة داخــل دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة وخارجهــا.
وتشــارك المجموعــة عبــر شــركة ملتيغولــف اإلمــارات ذ.م.م فــي إنشــاء
ملعــب الغولــف الــذي صممــه غــاري باليــر ،ويقــع فــي قلــب منطقــة منتجــع
جزيــرة الســعديات فــي أبوظبــي.
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القسم العقاري بمجموعة المسعود
يقــوم القســم العقــاري فــي شــركة المســعود بــإدارة وصيانــة وتشــغيل
المصالــح العقاريــة الواســعة للمجموعــة ،فضــ ً
ا عــن تنفيــذ مشــاريع جديــدة
فــي جميــع أنحــاء دولــة اإلمــارات وغيرهــا مــن دول مجلــس التعــاون الخليجــي،
بمــا يلبــي الطلــب ضمــن الســوق.
تتكــون محفظــة القســم مــن مكاتــب ،وعقــارات صناعيــة وعقــارات تجزئــة
وترفيــه ،فــي جميــع أنحــاء اإلمــارات ،إضافــة إلــى عقــارات تجاريــة وســكنية علــى
رأســها بــرج المســعود الفخــم الواقــع فــي الحــي التجــاري فــي أبوظبــي.
ويضــم البــرج عــددً ا مــن الســفارات ،وشــركات النفــط والغــاز المحليــة ،والمكاتــب
اإلقليميــة للعديــد مــن الشــركات العالميــة .كمــا يعمــل القســم عــن كثــب مــع

يعمــل القســم العقــاري بمجموعــة المســعود باســتمرار علــى تطويــر المواقــع
الجديــدة وتحديــث المشــاريع والمواقــع القائمــة ،بمــا يلبــي احتياجــات العمــاء
المســتقبلية ،ويحاكــي متطلبــات أعمــال مختلــف الشــركات التابعــة للمجموعــة.

الهيئــات الحكوميــة فــي أبوظبــي ويركــز علــى تقديــم الخدمــات والمنتجــات
العقاريــة التــي تتوافــق مــع التوجهــات الحكوميــة ورؤيــة اإلمــارات .2030
ويقــدم القســم العقــاري فــي المســعود خدمــة العقــارات المتكاملــة بنظــام
تســليم المفتــاح ،موفــرًا مجموعــة مــن الحلــول الداخليــة كالتصميمــات وغيرهــا،
إضافــة إلــى خدمــات إدارة المرافــق والممتلــكات المســتمرة والعمــل بشــكل
وثيــق مــع العالمــات التجاريــة المختلفــة فــي هــذا المجــال لتوفيــر حلــول
مخصصــة ،تضيــف القيمــة إلــى حياتهــم وأعمالهــم.
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المسعود للتطوير العقاري ذ.م.م

تقــوم شــركة المســعود للتطويــر العقــاري بتطوير العقــارات الســكنية والتجارية
عاليــة الجــودة انطالقــً مــن التزامهــا بدعــم نمــو إمــارة أبوظبــي .وتحــرص
الشــركة علــى تقديــم خدمــات ال مثيــل لهــا والوفــاء بوعدهــا بــأن تصبــح المطــور
العقــاري المفضــل للمســتثمرين وأصحــاب المنــازل.
يضــم فريــق العمــل نخبــة مــن الشــركاء االســتراتيجيين جميعهــم قــادة فــي
مجــاالت عملهــم ممــا يســهم فــي توفيــر بيئــة مثمــرة للعمــل والمعيشــة

وتوفــر المســعود للتطويــر العقــاري مشــاريعها مــن خــال دمــج التصميــم
المبتكــر مــع أحــدث طــرق البنــاء لضمــان إدخــال أعلــى المعاييــر المحليــة والدوليــة
فــي مشــاريعها.
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الحضريــة المعاصــرة.
كمــا تســعى المســعود للتطويــر العقــاري إلــى االبتــكار مــن خــال تصميــم
وبنــاء وإضفــاء الكفــاءة علــى خدماتهــا .وهــي بخــاف بعــض شــركات التطويــر
العقــاري األخــرى فــي دولــة اإلمــارات ،تجعــل االســتثمار فــي التطويــر العقــاري
بســيطًا وســه ً
ال مــن خــال ضمــان شــفافية عملياتهــا وعــدم تعقيدهــا.
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المسؤولية االجتماعيةالمؤسسية
تعمــل مجموعــة المســعود علــى تشــجيع المواطنيــن اإلماراتييــن لاللتحــاق
بفريــق عملهــا لكــي يصبحــوا جــزءًا مــن مســيرة نجاحهــا ،كمــا تقــوم بتنميــة
مهاراتهــم وتطويرهــم لكــي يكونــوا مؤهليــن لتولــي زمــام قيــادة أعمــال
المجموعــة فــي المســتقبل
ُ
المجموعــة نفســها محظوظــة لكونهــا تــزاول أعمالهــا ضمــن بيئــة
وتعتبــرُ
اقتصاديــة ناجحــة ومســتقرة وغنيــة بالمــوارد ،فضــ ً
ا عــن كونهــا تحظــى
بفرصــة دعــم أولئــك الذيــن لديهــم احتياجــات وتطلعــات خاصــة يمكننــا أن
نســاعدهم علــى تحقيقهــا.
نحــن ملتزمــون بدعــم مجتمعنــا بــأي طريقــة ممكنــة .وبصــرف النظــر عــن دورنــا
فــي توفيــر فــرص العمــل ودعــم نمــو االقتصــاد الوطنــي ،فإننــا نقــوم أيضــً
بتمويــل مجموعــة مــن األنشــطة االجتماعيــة والرياضيــة والخيريــة المحليــة،
والمشــاركة فيهــا.
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التوطين

ونقــوم أيضــً بعمليــات التوظيــف والتدريــب والتطويــر المهنــي للمواطنيــن
اإلماراتييــن علــى كافــة مســتويات أعمالنــا ،و ُنقــدم لهــم المســاعدة الالزمــة
ليصبحــوا رائديــن ومتخصصيــن فــي مختلــف القطاعــات التــي نعمــل بهــا.
ويهــدف برنامــج التدريــب الوظيفــي للمواطنيــن اإلماراتييــن( )EFTPإلــى زيــادة

نحــن ملتزمــون بدعــم مســيرة دولــة اإلمــارات التنمويــة االقتصاديــة
وتمكيــن الكــوادر الوطنيــة فــي القطــاع الخــاص .كمــا أننــا أيضــا نقــوم
بتوفيــر فــرص التطــور المهنــي للمواطنيــن اإلماراتييــن إلــى جانــب فرصــة
العمــل فــي بيئــة متعــددة الثقافــات والجنســيات.

نســبة الكفــاءات الوطنيــة الواعــدة وتطويــر مهاراتهــم وتأهيلهــم لشــغل
ِّ
ويمكنهــم برنامــج الســنة
مناصــب رفيعــة فــي إدارتنــا العليــا فــي المســتقبل.
الواحــدة مــن العمــل فــي مختلــف اإلدارات الكتســاب الخبــرات العمليــة وتنميــة
مهاراتهــم ضمــن بيئــة محفــزة علــى العمــل.
كمــا أطلقنــا برنامــج رعايــة الطــاب اإلماراتييــن ( )ESSالذيــن يرغبــون فــي
الحصــول علــى درجــات علميــة فــي المجــاالت التقنيــة أو شــهادة الدبلــوم فــي
الهندســة الكهربائيــة والميكانيكيــة مــن أجــل العمــل ضمــن قطاعــات الســيارات
أو الصناعــات البحريــة أو قطــاع النفــط والغــاز .ويتضمــن البرنامــج منحــة دراســية
مدفوعــة بشــرط العمــل لــدى مجموعــة المســعود لفتــرة محــددة بعــد إتمــام
التخــرج.
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>

الرياضة والشباب

نحــن نســاهم فــي تعزيز القدرة التنافســية ألجيال المســتقبل لممارســة األنشــطة
الرياضيــة التــي تعــزز مــن صحتهــم الجســدية والنفســية .كمــا نهــدف إلــى تحفيــز
المجتمــع اإلماراتــي علــى تبنــي الرياضــة والنشــاط البدنــي كأســلوب حيــاة يومــي.
ونبــذل العديــد مــن الجهــود الحثيثــة لبنــاء وتوطيــد العالقــات االســتراتيجية مــع
المجتمعــات الرياضيــة المحليــة مــن أجــل تعزيــز مكانــة إمــارة أبوظبــي ،كعاصمــة
للفعاليــات الرياضيــة العالميــة.
تفخــر مجموعــة المســعود برعايتهــا الذهبيــة باعتبارهــا شــريك الســيارات الحصري
لألولمبيــاد الخــاص األلعــاب العالميــة  2019فــي أبوظبــي ،الحــدث الرياضــي اإلنســاني
األكبــر مــن نوعــه فــي العالــم والــذي يُعنــى بأصحــاب الهمــم ،وتــم تنظيمــه ألول
مــرة فــي الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا فــي العاصمــة أبوظبــي ،حيث يعــد أكبر
حــدث منفــرد يقــام فــي دولــة اإلمــارات مــع أكثــر مــن 45،000متفــرج فــي أبوظبــي،
ومالييــن المشــاهدين فــي أنحــاء العالــم.

>

خدمة المجتمع

صندوق الوطن
هــي إحــدى المبــادرات االجتماعيــة التــي تجســد تالحــم فئــات المجتمــع
وتهــدف إلــى تلبيــة احتياجــات ومتطلبــات المواطنيــن اإلماراتييــن ،وتعزيــز
آفــاق التنميــة المســتدامة وأواصــر الوحــدة الوطنيــة فــي استشــراف
مســتقبل مشــرق لإلمــارات واإلماراتييــن .إن توجهنــا االجتماعــي فــي
المجموعــة يتمحــور حــول المســاهمة الفعالــة فــي تنميــة الكــوادر
البشــرية والكفــاءات الوطنيــة وتمكينهــم فــي ســائر المياديــن
والمجــاالت .وبصفتنــا شــركة محليــة نســعى إلى تعزيــز الــدور االقتصادي
الرئيســي للشــركات الخاصــة مــن خــال هــذه المبــادرة المبتكــرة.
حملة السالمة على الطرق
كإحــدى الشــركات الرائــدة فــي قطــاع الســيارات فــي أبوظبــي ،قمنــا
بإطــاق هــذه الحملــة مــن أجــل مســاعدة الســائقين علــى مواجهــة
التحديــات اليوميــة علــى الطــرق .وفــي إطــار هــذه المبــادرة ،أطلــق
قســم اإلطــارات والبطاريــات والملحقــات بمجموعــة المســعود مؤخــرًا
“حملــة التوعيــة بســامة اإلطــارات” فــي أبوظبــي .وقــد انطلقــت الحملــة
مبدئيــً بالتعــاون مــع شــرطة أبوظبــي وتوســعت الحقــً لتشــمل
مؤسســات حكوميــة أخــرى .تقــدم الحملــة خدمــات الفحــص المجانــي
لإلطــارات ويتولــى الفريــق الفنــي ومستشــاري الخدمــة المعتمديــن لــدى
مجموعــة المســعود تدريــب الموظفيــن المعنييــن ،إضافــة إلــى توفيــر
عــروض وأســعار مخفضــة لإلطــارات والخدمــات التــي يقدمهــا القســم
بمحطــات خدمــة أدنــوك ومنافــذ مركــز “أوتوســيرف” فــي أبوظبــي.
السفر السنوي للحج والعمرة
نحــن نســاهم فــي دعــم الحجــاج والمعتمريــن مــن ذوي االحتياجــات
الخاصــة ،بالتعــاون مــع مختلــف الجمعيــات الخيريــة وغيرهــا مــن
المؤسســات الحكوميــة والخاصــة مثــل وزارة الداخليــة وجمعيــة بيــت
الخيــر.
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اﻣﺎراﺗﻴﺔ ﻟﻃﺎرات
اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ

اﻟﺴﻴﺎرات

ﻣﻌﺪات رﻳﺎﺿﻴﺔ
ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ

ﻫﺎرﻟﻲ دﻳﻔﻴﺪﺳﻮن

>
ﻣﻠﺘﻴﻐﻮﻟﻒ
اﻣﺎرات ذ.م.م

>

الشركات المرتبطة بنا

اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ

اﻟﻤﺴﻌﻮد ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت
اﻟﻠﻮﺟﺴﺘﻴﺔ
ﻣﺎرﻓﻴﻞ
ﺳﻮﻟﻮﻳﻮﺷﻨﺰ ذ.م.م.

>

اﻟﻤﺴﻌﻮد
ﻟﻠﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز
رﻳﻨﻚ اﻻﻣﺎرات

ﻫﻮرس آﻧﺪ ﻛﻮرس

اﻟﻤﺴﻌﻮد اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﻟﻠﻤﻘﺎوﻻت اﻟﻌﺎﻣﺔ ذ.م.م

ﻟﻴﺪرز إﻧﺸﻮراﻧﺲ
ﺑﺮوﻛﺮز

أﻓﻴﻨﻴﻮ دﻳﺰاﻳﻦ

ﺗﺎرﺟﺖ
اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﺴﻔﺮ
واﻟﺴﻴﺎﺣﺔ

ﺑﻴﺮﻧﺲ ﺑﺮﻳﺖ
اﻟﻤﺴﻌﻮد ﻟﻠﺘﺎﻣﻴﻦ
اﻟﻤﺴﻌﻮد ﻟﻠﺴﻔﺮ
واﻟﺨﺪﻣﺎت

ﺧﺪﻣﺎت اﻋﻤﺎل

ﺗﻴﺮﺑﻮ ﺑﺎور
ﺳﻴﺮﻓﻴﺴﺰ

أﻓﻴﻨﻴﻮ ﻟﻼﺳﺘﺸﺎرات
اﻟﻬﻨﺪﺳﻴﺔ

إﻛﺲ ﺳﻴﺴﺘﻤﺰ

اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ ﻟﺘﺄﺟﻴﺮ
اﻟﺴﻴﺎرات

أول ﺳﻴﺰوﻧﺰ
ﻟﻠﺰﻫﻮر

>
ﺗﺠﺎرة اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ
>

ﺗﺮاﻓﻴﻠﻴﺮز

ﻣﺠﻮﻫﺮات اﻟﻤﺴﻌﻮد
ﻣﺎرﻳﻨﺎز ﺑﻴﺮﻓﻮرﻣﺎﻧﺲ

ام ﺗﻲ ام اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ذ.م.م

إﻳﻪ إم ﺷﻴﺒﻴﺎرد
)اﻟﻤﺴﻌﻮد ﻟﺒﻨﺎء اﻟﺴﻔﻦ(

اﻟﻘﻄﺎع
اﻟﺒﺤﺮي

رﻳﺐ ﻛﺮاﻓﺖ اﻟﺸﺮق اوﺳﻂ

>
اﻟﻌﻘﺎرات

أدرف ذ.م.م

ﻟﻴﺪرز اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ
دارة اﻟﻌﻘﺎرات

إل إل ﺟﻴﻪ
اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ
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ص.ب  ،322أبوظبي
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