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شركة 360 القابضة هي عبارة عن مجموعة من الشركات بدأت منذ عام 2014 لتشكل

فروع  اخلبرة شملت  من  عاما   28 من خالل   بنيت  وأنشطة مستقلة  مجموعة قطاعات 

متعددة في جميع أنحاء اململكة.

مجاالت  في  املبتكرة  املتقدمة  والتقنية  املاهرة  البشرية  املوارد  في  االستثمار  استهدفنا 

السيارات، كاألغذية، والتجارة ،والصناعة ، وتقنية املعلومات ، والبناء ، والترفيه. في السنوات 

اخلمس املقبلة نحن نخطط إلستثمار أكثر من 1.5 بليون ريال وتوفير فرص عمل ألكثر من 

10,000 شخص.

أن نستثمر في العديد من األسواق والقطاعات على أسس وأساليب مهنية وعلمية عاملية

بإستخدام خبراتنا وقدراتنا في األسواق احمللية. نقدم خدماتنا لبناء اجملمتع.

من نحن

الرؤية

القيم

االبتكار  IDEA املساهمة

التميز التنوع
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      السيارات

أنواع  من  متنوعة  مجموعة  لصيانة  الواعد  املستقبل  للسيارات   360 شركة  تقدم 

السيارات األمريكية و اليابانية و الكورية و الصينية املطلوبة من عمالءها من الشركات و 

األفراد من خالل ثمانية فروع حالية وأكثر من 30 فرع مستقبلية في جميع أنحاء اململكة.

مستوى  على  ونحافظ  بصيانتها  ونقوم  األعطال  لتشخيص  احلديثة  التقنيات  نستخدم 

مقدمة  وفي  الرعاية،  من  عال  مستوى  لتحقيق  املتطلبات  مع  تتوافق  جلعلها  اخلدمات 

الشركة فريق إداري إحترافي ذو مهارات عالية من أوروبا وغيرها مع مستشارين من جميع

أنحاء العالم.

www.360-motors.net

      األغذية

اخلدمة  ذات  املطاعم  األغذية، نطمح إلنشاء سلسلة من  360 هو قطاع  عائلة  جزء من 

اخلليجي.  التعاون  دول مجلس  تغطي منطقة  املقاهي  والسريعة وسلسلة من  املتكاملة 

خبرتنا مستمدة من املطبخ الدولي، ونحن سعداء إلظهار خدمة ذات جودة عالية.

يتكون طاقمنا من أشخاص ميلكون سنوات من اخلبرة في أوروبا والواليات املتحدة واإلمارات 

العربية ال

www.wfoodosophy.com

خدماتنا لبالدنا
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       التجارة

أنحاء  الدائم وتوريد أفضل منتجات األسواق من جميع  البحث  التجارة يعتمد على  قطاع 

العالم.

السيارات  غيار  وقطع  التشحيم  ومواد  الزيوت  جتارة  في  متخصصون  حالياً  ونحن 

واألكسسوارات ، املواد الغذائية ، حيث مت إستيراد أكثر من 5000 عنصر في شتى اجملاالت 

من مناطق متعددة من العالم.

نقوم حالياً بالتخطيط لتوفير أنواع جديدة من اجملاالت التجارية من الهدايا واأللعاب، األجهزة 

الطبية ، األدوات التعليمية.

www.stopfitandgo.com

       تكنولوجيا املعلومات

إتباعا لرؤية 2030 و احلاجات العضمى التي يتم إنشائها في األعمال التجارية لتكون أكثر 

بنا  اخلاصة  السحابية  حلولنا  ،أنشئنا  اململكة  في  اإلقتصاد  وجه  ولتغيير  إنفتاحا 

والتطبيقات احملمولة و اللتي ستكون أداة ضرورية لنهضة جميع األعمال التجارية وخاصة 

اليوم  أداة سريعة و تفاعلية نسميها  إبتكار  (SMEs)  مت  املنشئات الصغيرة واملتوسطة 

شجرة التقنية ( T ERP) ، لتحقيق أفضل القراءات و البيانات الدقيقة السريعة واآلمنة 

تساهم في حتديات السنوات املقبلة.

www.ttechnology.co
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      اإلنشاءات

الفنيني  كبار  بها  يقوم  التطبيق  عالية  اجلدولية  األنظمة  وفق  املباني  صيانة  خدمة 

املتخصصني، لنضمن إمتام أعمال الصيانة بالشكل الصحيح ومن املرة األولى.

يتم تغطية جميع اخلدمات املتعلقة باملباني مثل السباكة والكهرباء ، والطالء ، والتنظيف 

، واالكسسورارت ، واإلنترنت.. ، أياً كانت متطلبات اخلدمة من أجل منزلك أو مقر عملك.

www.samaconstructions.com

      الصناعة 

خالل 2017 سنبدأ بأول مصنع يفتح لنا الباب لتكوين سلسلة متواصلة من املصانع في 

املطلوبة  الكبيرة  للفجوة  وفقاً  الغذاء  صناعة  ومجال  موقع  اختيار  مت  وقد  اجملاالت.  شتى 

صنف   25 من  أكثر  بإنتاج  سيقوم  املصنع  هذا  العاملية.  باملعايير  العالية  اجلودة  لتوفير 

.ً لألقطار العامليا
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      الترفية

احلياة ينبغي أن تكون ممتعة ، لهذا السبب قررت 360 القابضة بالدخول في مجال الترفية 

، واملنتزهات الترفية. نهدف إلى إنشاء مشاريع ستكون األكبر في اململكة وتساهم في منو 

2017 و  عام  األول من  الفصل  في  عنه  الكشف  األول سيتم  احمللي. مشروعنا  اإلقتصاد 

سيكون األكبر في منطقة دول مجلس التعاون اخلليجي.
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2030هدفنا هو  اململكة   رؤية  للتماشي مع  باستمرار  القطاعات  بتطوير  تقوم  شركتنا 

دعم مسيرة اململكة لتصبح ضمن قائمة الدول العاملية املؤثرة في االقتصاد، والتغيرات التي

ستطرأ على االقتصاد ستجلب حاجة إلى توفير املزيد من احللول اآلمنة و املستقرة والتي 

ستدعمها الشركة بخبرتها وتطلعاتها.

سوف ندخل في املستقبل القريب قطاعات السياحة والرعاية الصحية والتعليم املبتكر.

مستقبلنا
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