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Introduction

مـقـــــــدمـــــــــة

Urbanization and real estate growth in the Kingdom of Saudi Arabia have proven to
be amongst the most successful happenings worldwide. They are true indicators of
the Kingdom’s ongoing development, substantial economic activity, and steady growth.
Saudi Arabia has superseded some of the world’s most developed countries in advanced
civil developments. This is due to serious efforts, ongoing collaborations, and coordination
amongst the Kingdom’s various sectors.
With accelerated growth in such record time, the true challenge was to find highly
qualified companies that can cater to the needs of nationwide development.
As a national company with several accomplishments across different sectors, Kafou
Group takes pride in being part of this construction renaissance.
 والتي يقاس،تعد التجربة المدنية للمملكة العربية السعودية إحدى أهم التجارب الناجحة عالميًا
ّ
 وما كانت بالدنا لتبلغ ما،والمطرد
عليها حجم التنمية وحركة االقتصاد كمؤشر للنمو الصحيح
 إال بالعمل الجاد وحسن،بلغته من تلك المدن ّية الرفيعة التي تتفوق بها على الكثير دول العالم
.التعاون والتنسيق على كل المستويات وفي كل القطاعات
 كان التحدي وجود،ومع هذا النمو والنهضة الكبيرة التي سارعت الخطى بظرف زمني قياسي
.شركات كفوءة في شتى القطاعات تواكب تلك الحركة المدنية الواسعة
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ونعتز في شركة كفو القابضة أننا كنا شركاء في تلك النهضة العمرانية واإلنشائية كشركة وطنية
.أنجزت العديد من المشاريع وفي أكثر من قطاع

The Company at a Glance

نبــــذة عن الشــــركـــة

Kafou Group was established in 1983, in Riyadh. With the rising need for power
services in the governmental and private sector, the company began with electromechanical projects’ setup, operation, and maintenance. Kafou formed strategic
partnerships with leading German, Italian, Korean, and Japanese companies in the
fields of electricity, power, water treatment, and petrochemicals. This eventually led
to establishing a number of subsidiaries and considerable expansion in operations;
the result of which was the Kafou group of companies, harmoniously working
together under the supervision of highly qualified management.
 مع بروز الحاجة إلى خدمات الطاقة لتلبية،م في مدينة الرياض1983 تأسست مجموعة كفو عام
 وبدأت أعمالها في قطاع إنشاء وتشغيل وصيانة،الحاجات المتنامية للقطاعين الحكومي والخاص
المشاريع الكهربائية والميكانيكية وأسست شراكات تنفيذية مع أعرق الشركات األلمانية واإليطالية
 ليتوالى.والكورية واليابانية في مجال الكهرباء والطاقة وتحلية المياه والمشاريع البتروكيميائية
 وتتسع أعمال «كفو» لتصبح اليوم مجموعة،بعدها إنشاء شركات شقيقة في أكثر من قطاع
.شركات تعمل بتناغم تام وتحت إدارة مسؤولة ومهنية

الـرؤيــة واألهـــــداف

Vision and Objectives

Kafou focuses on corporate “self development” to become one of
the Kingdom’s leading national companies in its field and provide
the most advanced services under a fully integrated and coherent
management system. The company aims at becoming a national
benchmark for commitment, quality, and customer relations.
تعتمد مجموعة كفو على تطويرها الذاتي لتكون في مصاف الشركات الوطنية
الرائدة العاملة في المملكة العربية السعودية وتقديم أرقى الخدمات المتصلة
 لتكون أنموذجًا وطنيًا رفيعًا في،من خالل منظومة إدارية متكاملة ومتناغمة
.االلتزام والجودة والعالقة مع العميل

6

Company Profile

Strive For Excellence
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استراتيجيتنـــا
Our Strategy
Kafou Group regards client satisfaction its absolute priority. Accordingly, the
company is founded on key fundamentals: thoroughness and attention to
detail, high quality services and products, and working in accordance with
the world’s latest scientific advancements.
تلتزم مجموعتنا آلية واضحة ألعمالها تقوم على التأكد من كل تفاصيل أعمالها وجودة
 جعل العميل على رأس،منتجاتها وخدماتها والعمل وفق آخر المناهج العلمية العالمية
.قائمة أولوياتها

أعمـال الشركة
Scope of Work
Kafou operates in several sectors including power, electricity, water treatment,
petrochemicals, as well as health, medical equipment, and technical solutions
for hospitals.
We also deal in the financial sector, real estate, trade, partial and full acquisitions,
hedge funds, commodities and currencies. In addition Kafou invested in MiniMarkets and FMCG.
،تعمل مجموعة كفو في عدة قطاعات مثل الطاقة وتوليد الكهرباء وتحلية المياه و البتروكيماويات
.والقطاع الصحي والمعدات الطبية والحلول التقنية للمستشفيات
 باإلضافة للتداول في صناديق التحوط. كما تتعامل كفو في األسواق المالية والعقارية و التجارية
 وأعمال المتاجر الصغرى والـسلع،والسلع والعمالت وترتيب االستحواذات الجزئية والكلية
. االستهالكية سريعة الدوران
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Kafou Group is the parent
company which includes several
companies with various activities
in different areas

شركـــة كــفــــــو لالستثمـــار التجاري
Kafou Commercial Investment Co.
Kafou Commercial Investment Co. specializes in acquisitions, shareholding, corporate
setups, also the company trades in financial markets, real estate markets, private
equities, hedge funds, commodities, and currencies.

تقوم شركة كفو لالستثمار التجاري بأعمال االستحواذ وامتالك األسهم والحصص وتأسيس الشركات
.التحوط والسلع والعمالت
والتداول في األسواق المالية والعقارية واألسهم الخاصة وصناديق
ّ
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شركة كفو للخدمات الفنية
Kafou Technical Services Co. Ltd.
Kafou Technical Services Co. Ltd. specializes in electro-mechanical field services, power
generation and electrical distribution systems, water treatment and plants.

،تتركز نشاطات الشركة في مجال بناء وتشغيل وصيانة المشاريع الكهربائية والميكانيكية
.ومحطات التوليد البخارية والغازية والطاقة وتحلية المياه وإنشاء المصانع

KAFOU
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TECHNICAL SERVICES ﻟﻠﺨـﺪﻣـــﺎت اﻟﻔﻨﻴـــﺔ

We make
The Worlds Energy

شركة ديوان الرونق
Diwan Al Rawnaq Co.
Diwan Al-Rawnaq Co. specializes in partial and full acquisitions of small and mediumsized companies. We help raise the operational efficiency of these companies through
providing consultancy, full support, and devising strategic plans that enable them to
effectively compete with the market and benefit from new investment opportunities.
تقوم شركة ديوان الرونق باالستحواذات الجزئية أو الكلية للشركات الصغيرة والمتوسطة ورفع
كفاءة تلك الشركات وتقديم المشورة والدعم الكامل ووضع الخطط االستراتيجية لها واالرتقاء
.بمستواها مما يؤهلها للدخول في األسواق التنافسية وفتح آفاق استثمارية جديدة لها
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Make your business
Successful

شركــة كــفـو للتنميـة
Kafou Development Co.
Kafou Development specializes in business development in Saudi and the GCC. The
company provides consultancy and strategic planning services, facilitates foreign
trade agency representation and partnerships with foreign companies. In addition, it
facilitates a business’s local trade channels, provides logistic and marketing support,
various consultancy services, and comprehensive information on the Saudi market and
competitors. It also carries out all legal and governmental procedures necessary for a
business to operate.
تعمل شركة كفو للتنمية في مجال تطوير األعمال في السوق السعودية والخليجية وتقديم
االستشارات والدعم واالستراتيجي وتمثيل الوكاالت التجارية الخارجية والمشاركة مع الشركات
 وفتح قنوات تجارية لها في السوق المحلية وتقديم كافة أنواع الدعم اللوجستي.األجنبية
 وتقديم كافة االستشارات والمعلومات عن السوق السعودية والمنافسين وتأمين،والتسويقي لها
. كافة اإلجراءات الحكومية والقانونية للبدء بالعمل
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providing consultancy in the

Conduct of operations.

مؤسسة كفو للمقاوالت
Kafou Corporation
Kafou Corporation specializes in establishing, operating, and
maintenance of electromechanical projects since 1983 . The
company’s portfolio boasts a number of large projects that have
been implemented in the Kingdom for the governmental and
private sectors. It also has several strategic partnerships with
leading German, Italian, Korean, and Japanese companies in the
fields of electricity, power, water treatment, and petrochemicals.
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تعمل مؤسسة كفو للمقاوالت في مجال إنشاء وتشغيل وصيانة
 وفي أرشيفها لمهني، 1983 المشاريع الكهربائية والميكانيكية منذ عام
،أعماالً ضخمة من تنفيذها في المملكة للقطاعين الحكومي والخاص
كما أن لها شراكات تنفيذية مع أعرق الشركات األلمانية واإليطالية
والكورية واليابانية في مجال الكهرباء والطاقة وتحلية المياه والمشاريع
.البتروكيميائية

Back to you with success

شركة فلمار التجارية
Fulmar Trading Co.
Fulmar Trading Co. specializes in marketing fast moving consumer goods, and
signing FMCG agency contracts. It also establishes Mini markets using its unique and
comprehensive approach, covering all details from décor to product selections and
branch locations among others. It imports special products and brands from a number of
countries and at competitive prices.
تعمل شركة «فلمار» في مجال تسويق سلع المواد الغذائية وتوقيع عقود الوكاالت في مجال السلع
 كما تقوم بإنشاء محال الـ «مينى ماركت» بأسلوب خاص يهتم بكل التفاصيل من،االستهالكية
 كما تستورد بعض المنتجات المتميزة،الديكور والمساحات والسلع التجارية ومواقع الفروع وغيرها
.والعالمات التجارية من دول عدة وبأسعار منافسة
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We invite you to explore our site to learn more about

Fulmar's products.

شركة كفو الطبية
Kafou Medical Co.
Kafou Medical Co. provides various services to the Kingdom’s health sector. The company
studies and determines hospital requirements and accordingly provides the most
suitable technical solutions. This includes Operations Room management and medical
equipment such as anesthetic and ultrasound equipment. Kafou Medical is also the
Kingdom’s exclusive agent for several medical equipment brands.
 حيث تقوم بتخطيط وتنفيذ مستلزمات،تقدم شركة «كفو» الطبية خدمات متعددة للقطاع الصحي
 خاصة فيما يتعلق بإدارة غرف العمليات وتأمين المعدات،المشافي وإيجاد الحلول التقنية الالزمة لها
 كما أنها وكيلة حصرية في.»الطبية كأجهزة التخدير ووأجهزة الموجات فوق الصوتية «األلترا ساوند
.المملكة للكثير من األجهزة الطبية
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WE OFFER YOU THE

BEST OF HEALTH SERVICES

Contact Us
 حــي الربـيــــع-  ابى بـكــر الــصــديــق٧٤٩٢
٤٣٠٥ - ١٣٣١٦ الرياض
المملكة العربية السعودية
7492 ABI BAKR ASSIDIG RD - ALRabea
RIYADH 13316 - 4305
Kingdom of Saudi Arabia
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Tel :

+966(11)2034561

هاتف

Fax

+966(11)2034570

فاكس

Company Profile
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