رؤية مستقبلية ملهمة
A Futuristic Insight

رسالة رئيس مجلس اإلدارة
في مجموعة سالم بالحمر ،نؤمن إيمان ًا راسخ ًا بأن القيادة الفعالة ال تتحقق بإلقاء الخطب أو كسب الود ،وإنما هي نتائج ملموسة .ومؤسستنا
العائلية تحولت إلى إرث يستلهم الرغبة واالصرارمنهاج ًا للنجاح وتحقيق النمو واالزدهار.
فقد تمكنت المجموعة من طرح استراتيجية شاملة ترتكز على رؤية ثاقبة ،وعلى مهمة تهدف إلى خلق كيان اقتصادي وصناعي قوي قادر
على العطاء والمساهمة في مسيرة التنمية االقتصادية متسارعة النمو ووضع معايير جديدة للجودة والتميز فيما تقدمه من أعمال.
لقد وضعنا معايير تضمن لعمالئنا اكتساب خبرة تتسم بالفاعلية والموثوقية بتلقي منتجات وخدمات عالمية المستوى تلتزم بأعلى معايير
الجودة وتمكنهم من العمل بأعلى مستويات الكفاءة والفاعلية .ونهدف إلى تحقيق نمو مربح ومستدام من خالل تعظيم العائد على
االستثمار في أعمالنا وشركاتنا الشقيقة واالستغالل األمثل لمواردنا وفرصنا االقتصادية.
إننا فخورون بخبرتنا الواسعة في مجالي الصناعة واإلنشاء ،ونسعى جاهدين لتحقيق النجاح في تنفيذ مشاريعنا ومشاركاتنا.

FROM CHAIRMAN’S DESK
‘The very essence of leadership is that you have to have a vision. It’s got to be a vision you
articulate clearly and forcefully on every occasion. You can’t blow an uncertain trumpet.
Reverend Theodore Hesburgh

At Salem Bal Hamer we strongly believe that effective leadership is not about making speeches or being liked; but successful
leadership is defined by measurable results. Our humble family owned business has transformed into a legacy inspired by
passion for success and a determination towards growth.
Thus, we have created this sartorial tool in line with our constant pursuit to formulate an effective communication approach
with our clients, giving them an insight about our strategies, goals and contributions in supporting the growth of industrial
Saudi market through the development of a set of leading projects.
Our group introduced a comprehensive corporate strategy focused on a progressive vision and a clear mission targeted at
creating a strong economic and industrial entity, able to serve and contribute to the advancing economic development and
setting new quality and excellence standards in its offerings.
Our business scope has provided evident support for the success of modernization and development of infrastructure
projects, which have become components of a basic foundation for a quantum leap that contributed in elevating the Saudi
industry into new levels of excellence.
We have set standards that ensure our clients are given a credible and productive experience by receiving the most superior
world-class products and services, allowing them to operate at the highest levels of effectiveness and efficiency. We aim at
achieving aggressive, profitable and stable growth in our business by maximizing the ROI of our activities, sister companies
and the efficient utilization of business resources and opportunities.
This is a great opportunity to highlight our successful endeavors that were blessed by the government’s wise strategy under
the leadership of the Custodian of the Two Holy Mosques King Abdullah bin Abdulaziz Al Saud, may God protect him, aimed
at elevating the industrial sector in KSA’s GDP.
Proud of our extensive experience within industry and construction sectors, we strive to achieve success in our project
implementations and our business collaborations.

إرثنا التجاري بجذوره الراسخة له مكانه في قلوبنا،
و أصبح قاعدة قوية النطالقتنا
A deep rooted legacy living in our hearts...
has become our strong foundation.

إرث سالم بالحمر

إرث سالم بالحمر
The Salem Balhamer legacy

مع جذور راسخة في ممارسة التجارة العامة ،استطاعت عائلة سالم بالحمر االنتقال من قوة إلى قوة ،لتصبح
واحدة من المؤسسات التجارية الرائدة في المملكة العربية السعودية.
ومع التزامها بخط سير ذهبي والتأسيس على سمعتها كواحدة من أنجح الشركات في المملكة ،تمكنت عائلة سالم بالحمر
قبل عدة عقود زمنية من احتضان خطة طموحة لتنويع أعمالها التجارية.
فقد شهدت مؤسسة سالم بالحمر على مر السنين نمو ًا هائ ًال ،وأصبحت واحدة من المؤسسات المؤثرة في األسواق المحلية،
وقصة نجاح ملهمة تجسد قيمة الجدية في العمل .وخالل ثالثة عقود من المثابرة وااللتزام بالتميز الذي لم يعرف الكلل ،أسست
عائلة سالم بالحمر شركة قابضة احتلت مكانة الئقة بين الشركات العائلية في الخليج العربي.

The Salem Balhamer Legacy

With embedded roots in the general trading business, Salem Balhamer family
has moved from strength to strength to become one of the Kingdom’s leading
business conglomerates.
Directed through the golden pathway by building on its reputation as one of the most successful
traders in KSA, the Salem Balhamer family embarked on an ambitious plan to diversify its
business interests several decades ago.
The Salem Balhamer businesses witnessed a phenomenal rise over the years and has become
one of the major players in the local marketplace serving as an inspiring story about the value
of hard work. More than 3 decades of perseverance and an uncompromising commitment to
excellence lead to the establishment of the Holding company and become one of the most
successful and powerful family-owned conglomerates in the Arabian Gulf.

على مضمار النجاح

على مضمار النجاح
Routed Towards Success

تعتبر مجموعة سالم بالحمر القابضة بالمملكة العربية السعودية من المجموعات التجارية الرائدة في دول
مجلس التعاون الخليجي ،وقد أصبحت راسخة الجذور عبر عقود من الزمن وتهتدي برؤية تقودها إلى قيادة
مسيرة النمو في المملكة من خالل نماذج ناجحة تشمل اإلنتاج وتطوير الحركة العمرانية.
واليوم ،تتولى مجموعة سالم بالحمر القابضة وتدير أعما ًال رائدة في أسواق المنطقة وفي مختلف القطاعات التجارية واالقتصادية
التي تشمل التجارة ومن ضمنها اإلنشاء وخدمات الدعم والضيافة والسياحة والممتلكات العقارية والمنتجات الصناعية.
وفي مسيرتها على درب النجاح ،تحولت المؤسسة إلى مجموعة أعمال غير عادية مع شركات شقيقة عالية المستوى تعمل
على تقديم الحلول الشاملة التي تتراوح من االنتاج والتصنيع واإلنشاء إلى الممتلكات العقارية.
وتواصل مجموعة سالم بالحمر القابضة مسيرتها دون توقف ،وتسعى إلى االضطالع باألعمال الناجحة والمشاركة في المشاريع
المستدامة.

Routed Towards Success

Salem Balhamer Holding is one of the leading business groups in the GCC region
based in the Kingdom of Saudi Arabia. The company is built over a span of 3
decades with a vision to lead the KSA business growth through setting up success
modules for product production plants and innovative construction developments.
Salem Balhamer Holing controls and operates market leading operations across the region in
various sectors including trading construction supporting services, hospitality & Tourism, real
estate and product manufacturing and production.
Routed towards success, It has grown into an extraordinary business group with top level sister
companies offering turn-key solutions that range from product production, manufacturing,
construction solutions and real estate.
Salem Balhamer Holding continuously thrives on successful business developments and
continuously seeks to engage in sustainable business projects.

رؤية ثاقبة

رؤية ثاقبة
A Solid View

أهداف طموحة نحو رؤية استباقية
يحدث اليوم النجاح الذي حققته مجموعة سالم بالحمر صدى قوي ًا أمام مواجهة تحديات وفرص مستجدة
في خضم سوق تزداد فيه المنافسة والعولمة .ومع تمسكنا بنفس القيم العائلية التي غرسها فينا والدنا
مؤسس المجموعة ،تملك المجموعة ثروة من الخبرات المتراكمة عبر السنين وتحتفظ بقوة ُت ّ
مكنها من
التغلب على أي عائق يعترض سبيلها نحو النمو والتميز.
كما أن رؤيتها االستباقية تحتم علينا االلتزام الدائم بمعايير الجودة وتقديم المنتجات والخدمات واضعين في اعتبارنا رضا العمالء
والتركيز على أهمية العالقة معهم ،واإلصرار على أن نصبح ر ّواد ًا في المملكة والمنطقة في كل عمل تضطلع به شركاتنا العائلية،
وأن نضع معايير جديدة لمختلف الصناعات التي تعمل فيها شركاتنا ،بحيث تصبح مكونات ال يمكن فصلها عن الرسالة التقدمية
التي تحملها مجموعة سالم بالحمر.

A Solid View

A PROACTIVE VISION… A PROGRESSIVE MISSION
The Salem Balhamer success reverberates strongly today as we face new and
evolving challenges as well as opportunities within an increasingly globalised
world and marketplace. Guided by the same family values instilled in us by our
founding father Salem, the business was enriched by the wealth of accumulated
experiences through the years and has acquired solid strength to overcome any
obstacle during its pursuit of business growth and excellence.
Its proactive vision compels an uncompromising commitment to quality and delivery of
products and services with emphasis on customer satisfaction and strong focus on relationship
value.
Determination to become leaders in KSA and regional landscape in every business endeavor
the family ventures in – setting new standards in the various industries where it operates has
become an integral component of the Salem Balhamer progressive mission.

المسار الذهبي

المسار الذهبي
The Golden Pathway

مجموعة سالم بالحمر ملتزمة برسالة تجاه المستقبل تستهدف تحقيق النمو المربح والمتواصل الذي من
شأنه أن يزيد العائد االستثماري من أعمالها وأعمال شركاتها الشقيقة وذلك باالستخدام األمثل للموارد.
باتباع مسار ذهبي استراتيجي ،تهدف مجموعة سالم بالحمر القابضة للوصول إلى مركز قيادي في األعمال التجارية من خالل
منتجات وحلول مبتكرة تستطيع اختراق أسواق المملكة بنجاح وتحقيق نتائج مميزة.
إن التركيز على قيم االلتزام واإلنجاز والرعاية من خالل النزاهة والثقة ،ضمنت للمجموعة مركز ًا قوي ًا جعلها كيان ًا مهني ًا يحتل مكانة
مرموقة بين الشركات العائلية.

The Golden Pathway

Salem Balhamer Holding has a committed mission towards the future that is
pivoted on achieving aggressive, profitable and stable growth in business that
in return will maximize the ROI of their activities and sister companies by best
utilization of resources.
Through a strategic golden pathway, Salem Balhamer Holding aims at achieving business
leadership through innovative products and solutions that can successfully penetrate the KSA
market and score success.
Strong key values focusing on commitment and achievement and nurtured by integrity and
trust have strengthened the business to evolve into a professional corporate entity intertwining
family-owned business roots.

البوصلة التجارية

البوصلة التجارية

Business Compass

انطالق ًا من رؤيتها المؤسسية ،تتمحور قيم مجموعة سالم بالحمر حول التركيز على العمالء والنزاهة
والشفافية والشراكة ،وستظل متمسكة بهذه القيم وهي سائرة في طريقها نحو النجاح.
واليوم ،تملك مجموعة سالم بالحمر القابضة شركات ذات نطاق واسع في أعمالها بالمملكة العربية السعودية ،وتتألف من
الفروع التالية:
•شركة سالم بالحمر للبالستيك المحدودة وشركة فابكو للبالستيك المحدودة :صناعة األنابيب والقطع والوصالت
البالستيكية واإلكسسوارات واألدوات الصحية ،ونعتبر من أكبر الشركات لصناعة البالستيك في المملكة العربية السعودية.
•شركة سالم بالحمر التجارية المحدودة :يقوم بتوزيع المواد الصحية عبر شبكة من المحالت التجارية وسلسلة من المستودعات
في المملكة.
•قسم التصدير :يعمل على بيع وتصدير المنتجات البالستيكية إلى األسواق الخارجية.
•قسم مبيعات المشاريع :يقوم بتلبية احتياجات المؤسسات الحكومية والشركات الكبرى والمشاريع الهندسية في المنطقة.
•شركة سالم بالحمر للمقاوالت المحدودة :يتولى تنفيذ مشاريع للحكومة ومؤسسات القطاع الخاص
•شركة اكدونيا للشقق المفروشة المحدودة :توفير شقق مفروشة وخدمات للسائحين ورجال األعمال.
•شركة سالم بالحمر العقارية المحدودة :يتولى تأجير المستودعات والمكاتب والمساكن إلى القطاع التجاري والمشاريع
العقارية.

Business Compass

Emanating from its corporate view, Salem Balhamer Holding strong values
revolve around Customer Focus, Integrity, Transparency and Shareholder Value;
the Group will continue on its route to success.
Today Salem Balhamer Holding enjoys a rich corporate portfolio with extensive business
operations in The Kingdom of Saudi Arabia through the following divisions:
• Manufacturing:- PVC/CPVC pipes and fittings, bathroom plastic accessories. We are one of
the largest PVC/CPVC convertors in the Kingdoom.
• Trading Division distributes health goods through a network of retail shops and warehouses
all over Saudi Arabia.
• Export Division for plastic products catering to the external market.
• Project Sales division catering to Governmental Institutions, great companies and the
engineering projects at the region. .
• Construction Division which executes Governmental and private entities
• Serviced furnished apartments offering accomodations for tourists and business people.
• Real Estate Support Division which rents out warehouses, offices and accommodations to
the business community and real estate projects.

Salem Balhamer Holding

P.O.Box 150, Dammam 31411, Kingdom of Saudi Arabia.
T: +966 92 002 0066, F: +966 13 812 7397,
info@salembalhamer.com

سالم بلحمر القابضة

، المملكة العربية السعودية،31411  الدمام،150 ب.ص
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