


شركة هدوء هي إحدي شركات مجموعة بانوراما
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 شركة االشارات لالتصاالت

وتقنية المعلومات

 منذ تأسيسها أخذت على عاتقها تحمل األمانة والمسؤولية فيما يوكل لها من مشاريع وذلك
 ضمن أعلى المواصفات والمقاييس المتبعة في مجال الطرق ، ووفق    جداول زمنية  محددة
 تعتمد على الكفاءة في التنفيذ والدقة في المواعيد وهو الشعار الذي رسمته لنفسها منذ

 التأسيس



األنشطة التنفيذية
أعمال سفلتة الطرق

 تعتبر شركة هدوء للمقاوالت من الشركات صاحبة التصنيف المتميز في مجال أعمال الطرق بالمملكة العربية
 السعودية ،    حيث  أنها تمتلك  الكادر الفني والخبرة في هذا المجال والتي تجعلها متميزة في إنشاء وصيانة
 الطرق اإلسفلتية بجميع   أنواعها   و مواصفاتها   العالمية   والتي    يتم تأكيدها عن طريق ضبط الجودة طبقًا

للمواصفات األمريكية واألوروبية والعالمية الخاصة بـ السفلتة والطرق والمواد



األنشطة التنفيذية
أعمال صيانة الطرق

 تقوم شركة هدوء بأعمال  التشغيل والصيانة  لشبكات  الطرق الرئيسية والفرعية بجميع مكوناتها من طبقات
 إسفلتية وترابية وأرصفة جانبية ووسطية ، حيث تقوم  الشركة  عن  طريق فرق  الصيانة  والتشغيل التابعة لها
 بجميع عمليات صيانة الطرق بقسميها األول والثاني من عمليات نظافة وتسوية حرم الطريق ، وتنظيم وتطوير

 وتحسين الجزر الوسطية ، وصيانة ونظافة عبارات تصريف السيول ، وصيانة وتركيب اللوحات اإلرشادية والتحذيرية
 والعالمات الكيلومترية ، وأعمال معالجة الشقوق  الموجودة بسطح اإلسفلت وجميع األعمال المتعلقة بصيانة

.الطرق وكذلك أعمال صيانة وتشغيل الجسور واألنفاق



األنشطة التنفيذية
أعمال صيانة الطرق

 تقوم شركة هدوء بأعمال  التشغيل والصيانة  لشبكات  الطرق الرئيسية والفرعية بجميع مكوناتها من طبقات
 إسفلتية وترابية وأرصفة جانبية ووسطية ، حيث تقوم  الشركة  عن  طريق فرق  الصيانة  والتشغيل التابعة لها
 بجميع عمليات صيانة الطرق بقسميها األول والثاني من عمليات نظافة وتسوية حرم الطريق ، وتنظيم وتطوير

 وتحسين الجزر الوسطية ، وصيانة ونظافة عبارات تصريف السيول ، وصيانة وتركيب اللوحات اإلرشادية والتحذيرية
 والعالمات الكيلومترية ، وأعمال معالجة الشقوق  الموجودة بسطح اإلسفلت وجميع األعمال المتعلقة بصيانة

 الطرق وكذلك أعمال صيانة وتشغيل الجسور واألنفاق



األنشطة التنفيذية
أعمال إنارة الطرق

 تقوم شركة هدوء للمقاوالت بتصميم    وتنفيذ   مشاريع  أعمال  إنارة الطرق  داخل  المملكة العربية السعودية
 معتمدة في ذلك على أحدث التطورات الفنية العالمية في مجال إنارة الطرق ، حيث يوجد لدى الشركة فريق من
 المهندسين والفنيين ذوي الكفاءات العالية في أعمال إنارة الطرق ، حيث قامت المؤسسة في األعوام الماضية
 بإنجاز العديد من المشاريع في هذا المجال داخل المملكة و لصالح وزارة الشؤون البلدية والقروية ، ووزارة النقل ،

وأمانات المناطق



األنشطة التنفيذية
أعمال دهانات الطرق

 قامت شركة هدوء للمقاوالت بتأسيس قسم خاص بأعمال الدهانات وسالمة الطرق       ، ليكون داعمًا لمشاريع
 الشركة في مجال دهان الطرق وتوفير وتنفيذ عوامل السالمة على الطرق   والتي   تتطلبها   المشاريع الجاري
 تنفيذها ، حيث نقوم بتنفيذ أعمال دهانات الطرق من خالل توفير عدة فرق مجهزة بأحدث     المعدات األلمانية

 وكوادر عمل ماهرة ومدربة على تنفيذ جميع أنواع دهانات الطرق طيلة سنوات متراكمة من العمل المتواصل ،
 حيث تم من خاللها تنفيذ دهانات طرق آلالف الكيلومترات من الطرق السريعة والمزدوجة والمفردة داخل وخارج

المدن مع مراعاة عوامل السالمة أثناء التنفيذ



األنشطة التنفيذية
أعمال األرصفة

 حيث أن األرصفة من األعمال  المكملة  ألعمال  الطرق  فقد  قامت  شركة هدوء  للمقاوالت  بإنشاء قسم خاص
 بتنفيذ أعمال األرصفة من توريد وتنفيذ أعمال البردورات بجميع أنواعها وأيضًا أعمال األنترولوك بجميع أشكاله
 وأنواعه وكذلك البالط الديكوري لألرصفة  وأيضًا  تقوم  الشركة  بأعمال التشجير  ، وتمتلك  المؤسسة  الخبرات

والمعدات التي تؤهلها لتنفيذ هذه النوعية من المشاريع



رسالتنا
 الوصول للريادة والعالمية في   تقديم   خدمات  التنفيذ و  اإلشراف
 والجودة للمشاريع ، والمساهمة الفعالة في تعزيز وتطوير مسيرة

التنمية االقتصادية  و االجتماعية  في  مملكتنا العزيزة

رؤيتنا
نلتزم بتقديم   مستوى   عال   من   الخدمات طبقا ألعلى معايير الجودة
نؤمن إيمانًا راسخًا بأن عملية تطوير المؤسسة ترتبط بمواردها البشرية
الهدف الرئيسي للمؤسسة هو خدمة   عمالؤنا  والحرص على إرضائهم
 نشجع   موظفينا   لتحصيل   أحدث   ما   وصل إليه العلم في مجال عمل

المؤسسة  ، ألننا نؤمن بأن  الكادر  البشري  هو  قاطرة التقدم

قيمنا
بناء    الثقة    و  العالقات    طويلة     المدى           مع           عمالؤنا
السعي لتحقيق التميز في جميع         المجاالت   وفي كل األوقات
مراعاة           القوانين      والنظم       داخل    المملكة      واحترامها
 نحرص      على   مشاركة منسوبينا بالدورات والمؤتمرات العالمية
لتطوير    إمكاناتهم    واالطالع    على   كل   جديد في مجال العمل
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