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مــن نـحــــن
 وهي واحدة من الشركات الرائدة في مجال تقدمي،2003 م تأسست في عام.م.شركة احللم األخضر الزراعية ذ

خدمات تصميم وتنسيق وتنفيذ وصيانة احلدائق واملناظر الطبيعية والنباتات الداخلية واخلارجية ومختلف أنــواع
.أنظمة شبكات الري األوتوماتيكية واليدوية في كافة أرجاء دولة اإلمارات

غايتنا وهدفنا احلفاظ على جمال املناطق احمليطة للعقارات التجارية والسكنية لعمالئنا ونأمل أن نسهم في

.حتقيق املزيد من النمو في القطاع الزراعي في دولة اإلمارات العربية املتحدة والبلدان احمليطة بها

م متخصصة وذات نشاط وإنتشار واسع وواضح في تصميم وتنفيذ أعمال.م.شركة احللم األخضر الزراعية ذ

 تصميم وتنفيذ البيوت،  أنظمة الري، صيانة احلدائق الداخلية واخلارجية،تنسيق احلدائق وجتميل األراضي

 النباتات الداخلية، بيع الزهور باجلملة وبالتجزئة، احلماية من اآلفات الزراعية، زراعة وصيانة،البالستيكية

3.0 About us

. واخلارجية وجميع املعدات الزراعية

 إننا حريصون. م لديها فريق ذو خبرة ومؤهالت علمية وعملية عالية.م.شركة احللم األخضر الزراعية ذ

. على كسب ثقة ورضا عمالئنا من خالل التفاني في تقدمي خدماتنا وفق أعلى مستويات اجلودة واآلمان
نقدم خدماتنا من دراسة وتصميم للمشروع بداية إلى اإلشراف والتنفيذ الحق ًا حتى أعمال الصيانة الدورية بأيدي

Green Dream Agricultural L.L.C was established in
2003 and is one of the leading firms offering its services on
landscaping, garden and plants maintenance,
irrigation infrastructures like micro and drip irrigation projects, green houses and
floriculture projects in all over Emirates.
Our goal is to help maintain aesthetically pleasing surroundings for our
clientele’s commercial and residential properties and we hope to contribute in the further
growth of landscaping and agricultural related sector here in the UAE and the surrounding
countries.
Green Dream is actively involved and has a wide specialization in agricultural implementation of landscape (soft and hard), outdoor and indoor garden
maintenance, irrigation system, green houses formation, growing and maintenance, agricultural pest control, wholesale and retail of flowers, indoor and outdoor plants, and other agricultural materials.
The company has a team of experienced and highly qualified team with
proven track record. We emphasize on earning the loyalty and trust of our clients and develop our business through dedication to the highest quality of service.
We offer turn key projects from tender preparation and layout designing to
complete garden implementation. The company is fully established in the United Arab Emirates
and highly qualified to execute all landscaping works. With a current professional workforce,
the company is able to respond quickly to all project requirements.

. ماهرة وأرواح تعشق الطبيعة

تتميز شركتنا باستجابتها الفورية وسرعة معاجلتها الفنية على مـدار الساعة لتوفير اإلمكانيــات الفنيـــة
. واللوجستية والقوى العاملة ذات اخلبرة

4.0 Vision
Our vision is to be recognized as one of the most trusted and competent leaders
in landscaping works and garden maintenance.

5.0 Mission
Our mission is to meet the needs and demands of our clients and at the
same time exceeds their expectations by giving quality designs and excellent
service through dedication and professionalism.

الرؤية
رؤيتنا أن نكون أحد أفضل الرشكات املتخصصة يف مجال التشجري وتنسيق
. الحدائق وصيانتها

املهمة
مهمتنا هي تلبية احتياجات ومتطلبات أكرب رشيحة من العمالء وتحقيق توقعاتهم
. من خالل تقديم الخدمات املتميزة وباحرتافية عالية

Landscape Designing
Irrigation System
Soft Landscaping
Hard Landscaping
Garden Maintenance
Indoor Plants & Planters
(Maintenance & Supply)
Supply of Agricultural Materials
Stamped Concrete
Plants Nursery

. تصميم احلدائق
. أنظمـة الري
. )تنسيق احلدائق (جتميل األراضي
. األعمال اإلنشائية
. صيانـة احلدائـق
توريد وصيانة النباتات الداخلية وأحواض
. الزراعة
. توريد املستلزمات الزراعية
. صب اخلرسانة
. املشتل

رشكة الحلم األخرض الزراعية ذ.م.م رشكة متخصصة وذات خربة يف مجال تصميم وتنسيق الحدائق الخاصة والعامة وتضم يف القسم
الهنديس مجموعة مميزة من املتخصصني يف مجال تنسيق الحدائق و املنتزهات .
تقدم املجموعة املتناسقة من املتخصصني فهم واضح ودقيق ملتطلبات واحتياجات املوقع ووضع دراسة وافية للمرشوع قبل بدء
التنفيذ وتشمل التصميم واملواد املقرتحة والنباتات املناسبة وشبكة الري وحساب االحتياجات املائية وطريقة وفرتة التنفيذ مع
املخططات التنفيذية .كام يتم اق رتاح مجموعة من الخيارات للعميل مبا تتناسب مع مي زانية وطبيعة املرشوع.

For every project, Green Dream gives personal attention and personal services to its
client so that the project is completed to their satisfaction. Green Dream ensures that before
any work is done we have a clear and thorough understanding of the needs and bu dget of
the client.

توفر رشكة الحلم األخرض الزراعية ذ.م.م خدمات توريد وتركيب شبكات الري بأشكالها املختلفة (الري بالتنقيط  ،الري
بالرش  ،والري تحت السطحي) وباستخدام التقنيات املناسبة لكل نوع نبات وحسب طبيعة املوقع  ،كام تقدم أفضل
الحلول لتكون الشبكة بأقل التكاليف وبكفاءة عالية .
كام تقوم الرشكة بتطوير وصيانة الشبكات التي تم تركيبها سابق اً مع ضامن استم راريتها بالعمل بشكل صحيح ،باالضافة
لألعامل الكهربائية والصحية الخاصة برتكيب وصيانة وتشغيل املضخات والفالتر وتركيب الخزانات ومحطات تنقية املياه .

We can design and install a custom irrigation system for your garden,
taking out the hassles involved with watering your green areas. Our company also
maintains all the systems we installed, so you can rest assured that we will be there for years
to come to maintain your system after its installation.
We design and implement manual and automatic Irrigation system as well as repair and upgrade the existing one.

The plants and trees we suggest are those that we feel will best meet your
requirements and make your garden look at its best with optimal maintenance
needs. Green Dream not only executes your garden design but also specializes in
designing & planting all types of rock garden, turf laying and shrubs & trees. We can also
provide 'Planting Plans' for specific areas of your garden or as part of an entire Garden
Design or to suit specific requirements i.e. Children playground, Activity areas, Disability
needs or if you want a natural wildlife garden etc.
Roof Garden
| Zen Garden
Water Garden
| Kitchen Herb Garden

 كام تقدم، م العاملة والخربة والخدمات االستشارية مبا يتناسب مع كل موقع وحالة.م.تقدم رشكة الحلم األخرض الزراعية ذ
. خدمات توريد وزراعة النباتات واملسطحات الخ رضاء بأفضل الطرق للمحافظة عىل الحدائق ألطول فرتة ممكنة
كام تقدم الرشكة أعامل االزالة وترحيل الرمل القديم وأعامل توريد وفرش وتسوية الرمل الجديد وأعامل فرش األسمدة
. وتحضري األرض للزراعة

تقدم رشكة الحلم األخرض الزراعية ذ.م.م مختلف عنارص الحديقة اإلنشائية ومبشاركة أفضل الخ ربات و مبا يتناسب مع احتياجات
وأفكار وخربة العميل يقوم بتنفيذ الحدائق مهندسون وفنيون متخصصون وذووي خ ربات عالية .
باالضافة ألعامل الزراعة والري تقدم الرشكة مجموعة من الخدمات ومنها تصميم وتخطيط وتنفيذ جميع أنواع الحدائق املائية
والصخرية وحدائق األطفال ومالعب كرة القدم ..وعمل أنظمة اإلنارة والجلسات الخشبية واملظالت والنوافري والشالالت وتنسيق
املداخل واملم رات ومناطق الجلسات ...

We specialize in all types of hard Pavings for Patios, Paths and Driveways and many different paving slabs. Construction of all types of brick work, out
buildings, barbeques, outdoor fireplaces and dry stone walling. We also supply different step
stones and stamped concrete work. We can also coordinate these services as part of your
project such as lighting features, Decks and fencing, Water features, & Garden furniture
Water Features - Pergolas - Pavings

تعترب رشكة الحلم األخرض الزراعية ذ.م.م رشكة متخصصة يف صيانة الحدائق ملختلف املشاريع سواء كانت سكنية أو تجارية أو
عامة .وتقدم خدماتها لزيادة جامل الحديقة وإضفاء الحيوية عليها .
وتتضمن أعامل الصيانة جميع عنارص الحديقة النباتية واالنشائية واملائية  ،وتشمل األشجار والشج ريات واملسطحات الخ رضاء
وشبكات الري واملم رات  ...كام تقدم الخدمات وفق جدول زمني واح رتاف مهني باستخدام أحدث اآلالت واملعدات وأفضل أنواع
األسمدة واملبيدات الصديقة للبيئة ومبعايري دولية .

Green Dream LLC offers a full range of garden services for both
commercial & residential. We do all types of garden maintenance from fertilization to
weeding & mowing on all sizes of gardens.
We ensure that all work carried out is to the highest standards, meeting the needs and requirements of the customers at all times.

Green Dream is offering professional Indoor plants maintenance and indoor plants caring
advice. We are a solution oriented company and your needs are our greatest concern.
We guarantee to keep supplied plants healthy looking all the time and we give 1 year replacement guarantee for indoor plants supplied by Green Dream.

م جميع خدمات توريد وزراعة وصيانة النباتات الداخلية ملجموعة مميزة من.م.تقدم رشكة الحلم األخرض الزراعية ذ
 كام أنها تقوم بأعامل االست رياد و التوزيع أيضا ألهم املاركات العاملية ألحواض الزراعة, العمالء يف إمارة أبو ظبي واالمارات األخرى
. وأنواع األسمدة الخاصة بالنباتات الداخلية وملمعات األوراق وأوساط الزراعة

إن رشكة الحلم األخرض الزراعية ذ.م.م تقوم بتوريد أجود املستلزمات الزراعية وفق املعايري العاملية وتتضمن :
• النباتات بأنواعها داخلية وخارجية .
• الزهور واملسطحات الخ رضاء .
• الرتبة والرمل الزراعي .
• األسمدة العضوية والكيميائية .
• مواد مكافحة اآلفات والح رشات .
• املعدات واآلالت الزراعية .

Plants
Agricultural sand
Fertilizers
Pest Control Chemicals
Potting soil
Garden tools & machineries

•
•
•
•
•
•

إن رشكة الحلم األخرض الزراعية متخصصة بعملية صب الخرسانة للمباين السكنية والتجارية واملم رات عىل مختلف أنواعها حيث
أنه يتوفر لديها فريق متخصص ومتكامل للتصاميم الخرسانية ورصف املسطحات بكافة أنواعها مثل األلواح الخشبية أو الطوب
أو البالط أو األحجار وغريها ...
وتقدم لعمالئها مجموعة كبرية من األلوان والتصاميم والخيارات لتلبية جميع احتياجاتهم .

Green Dream specializes in residential and commercial concrete finishing such as bricks,
slates, flagstones, stones, tiles, etc. We provide our clients with a large selection of
designs, colors and options to accommodate their needs.

متتلك رشكة الحلم األخرض الزراعية ذ.م.م مشتال النتاج نباتات الزينة الخارجية املختلفة  .وذلك وفق معايري عالية وبخ ربات
ممتازة  ,تدعم الرشكة بأفضل النباتات ليتسنى لنا خدمة زبائننا بتقديم أفضل املود لحدائقهم .
ان انتاج وتوزيع النباتات الخالية من األم راض وذات القيمة الجاملية العالية واملتناسبة مع البيئة املحلية تعترب هدفا لنا .

Green Dream is highly capable of erecting and maintaining effective greenhouses
meeting the needs and requirements of the client. We can offer advice the most suitable
size, color, materials and the best site and orientation of the greenhouse.

بعض عمالؤنا

Some of Our Clients

شهادات التقدير

Appreciation Letters

بعض من مشاريعنا

Some Of Our Projects

No

Project Name

1

Abu Dhabi Beach (Al Corniche + Al
Batean)

2

ADCO

3

Al Riyadh Palace in Ghantoot

4

Abu Dhabi Chamber of Commerce
and Industr y

5

NCDR Office

6

Abu Dhabi Police Stations

7

Al Khaleej Al Arabi Road Realihnment package

8

Danat & Dhafra Beach Hotel

9

Borouge 3 ( Wester Region)

10

Porsche GHQ

11

Etihad Towers

Owner

Contractor

Scop of Work

نطاق العمل

املقاول

املالك

Abu Dhabi Municipality

JPI Properties Services

New Beach Planting works / Landscaping
Maintenance

 صيانة الحدائق/ أعامل زراعة الشاطئ الجديد

رشكة جي يب أي لخدمات العقارات

رشكة جي يب أي لخدمات العقارات

ADCO

ADNH

General Landscaping Maintenance

صيانة عامة للحدائق

أبوظبي الوطنية للفنادق

أ د كـــــو

اسم املرشوع

م

) البطني+ شــاطئ أبـوظبي (الكورنيش

1

آ د كـــــو

2

قصـر الريــاض يف غنتـوت

3

غرفة تجارة وصناعة أبوظبي

4

املركز الوطني للوثائق والبحوث

5

Al Riyadh Palace in Ghantoot

Saudi Oger

Park development + Seasonal Flowers planting

 زراعة زهور موسمية+ تطوير الحديقة

سعودي أوجيه

قرص الرياض يف غنتوت

Abu Dhabi Chamber of Commerce
and Industr y

Green Dream Agricultural L.L.C

Planting + Operation + Maintenance

 تشغيل وصيانة+ تشجري

الحلم األخرض الزراعية

غرفة تجارة وصناعة أبوظبي

National Archives

Green Dream Agricultural L.L.C

Operation + Maintenance

تشغيل وصيانة

الحلم األخرض الزراعية

املركز الوطني للوثائق والبحوث

Ministry Of Interior

Aswar Engineering - Discovery
General Contracting - Nael & Bin
Harmal ...

Fountains Construction

أعامل إنشاء بحريات يف مراكز متفرقة

 ديسكفري للمقاوالت- أسوار الهندسية
...  نايل وبن حرمل- العامة

وزارة الداخلية

مراكز متفرقة لرشطة أبوظبي

6

Abu Dhabi City Municipality

abdullah abdulmohsen al
khodari

Landscaping Maintenance

أعامل تشجري

عبد املحسن الخرايف

بلدية مدينة أبوظبي

شـارع الخليــج العـربــــي

7

NCTH

Mohamad Al Mojil Group

Planting + Operation + Maintenance

 تشغيل وصيانة+ تشجري

الحلم األخرض الزراعية

املؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق

فندق وشاطئ الدانات والظفرة

8

)Hyundai Engineering (HEC

Hyundai Engineering (HEC)

Planting + Operation + Maintenance

 تشغيل وصيانة+ تشجري

مجموعة املعجل

هيون ــداي للهندسةواالستش ــارات

) (املنطقـة الغربيــة3 بروج

9

Porsche Middle East

Aswar Engineering

Planting + Operation + Maintenance

 تشغيل وصيانة+ تشجري

أسوار الهندسية

بورش الرشق األوسط

بورش الشـرق األوســط

10

Al Sheikh Srour Bin Mohammed Al
Nahyan

Acacia Landscape

Irrigation System

شبكات ري

أي يس يس

سمو الشيخ رسور بن محمد آل نهيان

أبراج االتحاد

11

 تشغيل وصيانة+ تشجري

الحلم األخرض الزراعية

رشكة جي يب أي لخدمات العقارات

بـــرج بني ياس

12

 تشغيل وصيانة+  تشجري+ شبكات ري

أسوار الهندسية

مجلس أبوظبي للتعليم

مدرسة السلع

13

) تشغيل وصيانة (قيد اإلنجاز+  تشجري+ شبكات ري

أسوار الهندسية

مجلس أبوظبي للتعليم

مدرسة العيـــــن

14

) تشغيل وصيانة (قيد اإلنجاز+  تشجري+ شبكات ري

أسوار الهندسية

مجلس أبوظبي للتعليم

مدرسة التفـوق أبوظبي

15

صيانة الحدائق

إتصاالت

مجلس أبوظبي للتعليم

مدارس اإلمارات الوطنية

16

صيانة الحدائق

الحلم األخرض الزراعية

مجلس أبوظبي للتعليم

مدارس اإلمارات الخاصة

17

صيانة الحدائق

الحلم األخرض الزراعية

مدرسة كوميونيتي الدولية

مدرسة كوميونيتي الدولية

18

 تشغيل وصيانة+ تشجري

أسوار الهندسية

كلية التقنية العليا

الحديقة املركزية لكلية التقنية

19

 تشغيل وصيانة+ تشجري

الحلم األخرض الزراعية

وزارة األشغال العامة

إنشاء وإنجاز مركــز الحـوادث

20

تشغيل وصيانة

الحلم األخرض الزراعية

أبراج كابيتال بالزا

فنـدق سـوفتيــــل

21

 تشغيل وصيانة+  تشجري+ شبكات ري

أسوار الهندسية

براج كابيتال بالزا

أبـراج كابيتــال بالزا

22

 تشغيل وصيانة+ تشجري

الحلم األخرض الزراعية

مركز بروفيتا العاملي الطبــي

23

 تشغيل وصيانة+ تشجري

معامر

مركز أعمــال أبوظبي

مركز أعمــال أبوظبي

24

 تشغيل وصيانة+ تشجري

الحلم األخرض الزراعية

النارص للعقارات

مجمع واحة ليوا

25

 تشغيل وصيانة+ تشجري

الحلم األخرض الزراعية

وزارة الثقافة

مركز عجامن الثقايف

26

 تشغيل وصيانة+ تشجري

الحلم األخرض الزراعية

رشكة التطوير واالستثامر السياحي

) فيال39 شاطئ السعديات

27

) تشغيل وصيانة (قيد اإلنجاز+  تشجري+ شبكات ري

أسوار الهندسية

 العني- نادي السيدات

 العني- نادي السيدات

28

)املكتب الرئييس (جاسكو

29

مكاتب وزارة العمل

30

Planting + Operation + Maintenance

12

Baniyas Tower

JBI Properties Services Company

Green Dream Agricultural L.L.C

13

Al Silaa School

Abu Dhabi Education Council

Aswar Engineering

Irrigation System + Landscaping +
Maintenance

14

Al Ain School

Abou Dhabi Eduocation Council

Aswar Engineering

Irrigation System + Planting + Maintenance

15

Abu Dhabi excellence School

Abou Dhabi Eduocation Council

Aswar Engineering

Irrigation System + Planting + Maintenance

16

Emirates National Schools

ADEC

Etisalaf FM

Landscaping Maintenance

17

Emirates Private Schools

ADEC

Green Dream Agricultural L.L.C

Landscaping Maintenance

18

International Community School

ISC

Green Dream Agricultural L.L.C

Landscaping Maintenance

19

Abu Dhabi Men’s colleges

Higher Colleges of Technology

Green Dream Agricultural L.L.C

Planting + Operation + Maintenance

20

Creation and completion Trauma Center

The Ministry of Public Works

Green Dream Agricultural L.L.C

Planting + Operation + Maintenance

21

Sofitel Hotel

Sofitel

Green Dream Agricultural L.L.C

Operation + Maintenance

22

Capital Plaza Towers

Capital Plaza Towers

Dussmann Gulf llc

Irrigation System + Planting + Maintenance

23

Provita

Provita International Medical Center

Green Dream Agricultural L.L.C

Planting + Operation + Maintenance

24

Abu Dhabi Business Hub

Abu Dhabi Business Hub

Mimar Project L.L.C

Planting + Operation + Maintenance

25

Liwa Oasis Compound (32 Villas)

Al Nasser Properties

Green Dream Agricultural L.L.C

Planting + Operation + Maintenance

26

Ajman Culture Center

Ministry Of Culture

Green Dream Agricultural L.L.C

Planting + Operation + Maintenance

27

Al Saadiyat Beach Villas (39 Villas)

TDIC

Green Dream Agricultural L.L.C

Planting + Operation + Maintenance

28

Ladies Club - Al Ain

Ladies Club - Al Ain

Aswar Engineering

Irrigation System + Planting + Maintenance

29

GASCO

AD GAS INDUSTRIES LTD (GASCO)

Green Dream Agricultural

Planting + Operation + Maintenance

 تشغيل وصيانة+ تشجري

الحلم األخرض الزراعية

أبوظبي لصناعة الغاز املحدودة
) ( جا سكو

30

Office of MINSTRY OF LABURE

MINSTRY OF LABURE

Green Dream Agricultural

Planting + Operation + Maintenance

 تشغيل وصيانة+ تشجري

الحلم األخرض الزراعية

وزارة العمل

مركز بروفيتا العاملي الطبــي

No
31

Project Name
Ministry Of Culture Abu Dhabi Storse

32

Labour Accommodation Gardens

33

AL BADIE GROUP (8) Villas

34

Owner

Contractor

Ministry Of Culture

Aswar Engineering

Scope of Work

نطاق العمل

املقاول

املالك

Irrigation

 تشغيل وصيانة+ تشجري

أسوار الهندسية

وزارة الثقافة

مستودعات وزارة الثقافة

31

 تشغيل وصيانة+  تشجري+ شبكات ري

الحلم األخرض الزراعية

رويال لخدمات التموين

حدائق سكن العامل

32

 تشغيل وصيانة+  تشجري+ شبكات ري

الحلم األخرض الزراعية

مجموعة البادي

)مجموعة البادي (مجموعة فلل

33

 تشغيل وصيانة+  تشجري+ شبكات ري

الحلم األخرض الزراعية

النارص للقعارات

)النارص للقعارات (مجموعة فلل

34

 تشغيل وصيانة+  تشجري+ شبكات ري

الحلم األخرض الزراعية

دار زايد للثقافة اإلسالمية

دار زايد للثقافة اإلسالمية

35

 تشغيل وصيانة+  تشجري+ شبكات ري

الحلم األخرض الزراعية

إيليت للتصميم واالستشارات الهندسية

 عجامن- املدرسة الثانوية الفنية

36

 تشغيل وصيانة+  تشجري+ شبكات ري

مجموعة محمد املعجل

هيونداي الهندسية

3 بروج

37

 صيانة نباتات داخلية+  تشغيل وصيانة+ تشجري

الحلم األخرض الزراعية

كالداري للشحن واملعدات الثقيلة

كالداري للشحن واملعدات الثقيلة

38

 تشغيل وصيانة+  تشجري+ شبكات ري

الحلم األخرض الزراعية

غنتوت للنقل واملقاوالت

راشد البلويش

39

صيانة حدائق

الحلم األخرض الزراعية

البوابة الخرضاء لتنسيق الحدائق

مستشفى الكىل يف املفرق

40

 تشغيل وصيانة+  تشجري+ شبكات ري

الحلم األخرض الزراعية

الحياة كابيتال جيت

مجمع فلل

41

شبكات ري

الحلم األخرض الزراعية

أدنك

أدنك

42

صيانة حدائق

مجموعة الخرايف الوطنية

مدرسة كميونتي الدولية

مدرسة كميونتي الدولية

43

توريد وصيانة نباتات داخلية

الحلم األخرض الزراعية

بنك االستثامر

بنك االستثامر

44

توريد وصيانة نباتات داخلية

الحلم األخرض الزراعية

بريستيج

معرض سيارات بريستيج

45

توريد وصيانة نباتات داخلية

الحلم األخرض الزراعية

إنجـــــازات

إنجـــــازات

46

 نباتات داخلية+ صيانة الحديقة الخارجية

الحلم األخرض الزراعية

سفارة اليابان

 منزل السفري+ سفارة اليابان

47

 نباتات داخلية+ صيانة الحديقة الخارجية

الحلم األخرض الزراعية

السفارة اإلسبانية

 منزل السفري+ سفارة إسباين

48

أعامل حدائق

الحلم األخرض الزراعية

السفارة األمريكية

)الريف (مجموعة فلل

49

توريد وصيانة نباتات داخلية

الحلم األخرض الزراعية

السفارة الهولندية

السفارة الهولندية

50

تطوير الحديقة

الحلم األخرض الزراعية

أبوظبي الدولية للمعارض

تطوير حديقة أبوظبي الدولية للمعارض

51

بناء محطة املراقبة

الحلم األخرض الزراعية

صندوق النقد العريب

)البطني (مجموعة فلل

52

 نباتات داخلية+ صيانة الحديقة الخارجية

الحلم األخرض الزراعية

السفارة الكندية

منزل السفري الكندي

53

توريد وصيانة نباتات داخلية

الحلم األخرض الزراعية

نايل وبن حرمل لالستثامر

فندق الحياة

54

مركز سمو الشيخ خليفة الطبي

55

فندق غيايث

56

Irrigation System + Planting +
Maintenance
Irrigation System + Planting +
Maintenance
Irrigation System + Planting +
Maintenance
Irrigation System + Planting +
Maintenance

اسم املرشوع

م

ROYAL CATERING SERVICES

Green Dream Agricultural

AL BADIE GROUP

Green Dream Agricultural

AL NASSER PROPERTIES (18) Villas

AL NASSER PROPERTIES

Green Dream Agricultural

35

Zayed h ouse For Islamic Culture

Zayed h ouse For Islamic Culture

Green Dream Agricultural

36

STS Ajman

ELITE DESIGN ENGINEERING CONSULTANCY

Green Dream Agricultural

Planting + Maintenance

37

Borouge 3

Hyundai Engineering

MOHAMMAD AL MOJIL GROUP
-MMG

Irrigation System + Planting +
Maintenance

38

GALADARI TRUCKS & HEAVY EQUIPMENT

GALADARI TRUCKS & HEAVY EQUIPMENT

Green Dream Agricultural

Planting + Operation + Maintenance

39

Rashed Al Bloushi

GHANTOOT TRANSPORT & GEN CONTRACTING

Green Dream Agricultural

Irrigation System + Planting +
Maintenance

40

SKMC Dialysis Center

SKMC

EMCO

Garden Maintenance

41

Staff accommodation

HYATT CAPITAL GATE

Green Dream Agricultural

Irrigation System + Planting +
Maintenance

42

ADNEC infrastructure

ADNEC

KHARAFI NATIONAL CO.LLC

Irrigation System

43

INTERNATIONAL COMMUNITY SCHOOL Garden

INTERNATIONAL COMMUNITY SCHOOL

Green Dream Agricultural

Garden Maintenance

44

INVEST BANK

INVEST BANK

Green Dream Agricultural

Indoor Plants (Supply + Maintenance)

45

PRESTIGE SHOW ROOM

PRESTIGE

Green Dream Agricultural

Indoor Plants (Supply + Maintenance)

46

INJAZAT

INJAZAT DATA SYSTEM

Green Dream Agricultural

Indoor Plants (Supply + Maintenance)

47

JAPAN EMBASSY + Ambassador House Garden

JAPAN EMBASSY

Green Dream Agricultural

Outside Garden Maintenance + Indoor
Plants

48

Spain Ambassador House Garden

Spain EMBASSY

Green Dream Agricultural

Outside Garden Maintenance

49

(12 Villas) In Alreef

US EMBASSY

Green Dream Agricultural

Landscaping works

50

Holland Embassy

Holland Embassy

Green Dream Agricultural

Indoor Plants (Supply + Maintenance)

51

Garden development Of ABU DHABI
NATIONAL EXHIBITION CENTER

Green Dream Agricultural

Garden development

52

Al Bateen (Villa 4)

ARAB MONETARY FUND

Green Dream Agricultural

Gazebo Construction

53

CANADIAN Ambassador Garden

CANADIAN EMBASSY

Green Dream Agricultural

54

Ayla Hotel

NAEL & BIN HARMAL INVESTMENT

Green Dream Agricultural

نقل أشجار

الفارعة

مركز سمو الشيخ خليفة الطبي

55

SKMC

SKMC

Al Fara’a

Tree relocation

صيانة الحديقة

الحلم األخرض الزراعية

املارينا لالستثامر

56

Gayathi Hotel

Almarina Investment

Green Dream Agricultural

Landscaping Maintenance

توريد وصيانة نباتات داخلية

الحلم األخرض الزراعية

مبادلة

املريديان

57

57

Al Mamoura Tower

Mubadala

Green Dream Agricultural

Indoor Plants (Supply + Maintenance)

58

نباتات داخلية وخارجية

الحلم األخرض الزراعية

املريديان

حديقة املرشف

58

Le Meridien

Le Meridien

Green Dream Agricultural

Indoor & outdoor

59

Ministry Of public Works

Square Engineering Construction

Supply & Planting

توريد وزراعة نباتات

املربع لالستشارات الهندسية

وزارة االشغال العامة

حديقة سويحان

59

Al Mishrif Gardens

60

Swaihan Farm

Khalfan Al Kitbi Group

Green Dream Agricultural

Constuction of Green House

بيت بالستييك

الحلم األخرض الزراعية

مجموعة خلفان الكتبي

معايل الشيخة فاطمة بنت مبارك

60

61

HH Shikha Fatima bent Mubarak

Khalfan Al Kitbi Group

Gulf Dunes

Supply 135 Date Palms & 14500 m2 Grass

 عشب2 م1400  نخىل وزراعة135 توريد وزراعة

كثبان الخليج

مجموعة خلفان الكتبي

قرص سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك

61

ABU DHABI NATIONAL EXHIBITION CENTER

Outside Garden Maintenance + Indoor
Plants
Indoor & Outdoor Plants
(Supply + Maintenance)

دليل الجودة
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QHSE Policy
GREEN DREAM AGRICULTURAL L.L.C will commit and protect the Health and Safety of its
employees, customers, Visitors and the community at large and protect the physical
environment in which the company activities are carried out.
The Management and Staff of GREEN DREAM AGRICULTURAL L.L.C is committed to:
• Understands and meets the needs and expectations of our customers, Suppliers and
Employees.
• Ensuring the safety and welfare of our staff and the protection of our assets.
• Ensuring the prevention of any impact on the environment resulting from our actions.
• Complying with all relevant Environmental, Health & Safety legal laws and other requirements.
• To identify the hazards (the potential for harm) assess the risks (the likelihood of that harm
being realized) and manage those risks
• To maintain work equipment in a safe state and provide both safe systems of work and a
safe working environment for employees and all who work on our behalf

قواعد الجودة والسالمة والصحة العامة
م بتطبيق قواعد الحامية والسالمة ملوظفيها وعمالئها وزوارها واملجتمع بأرسه والبيئة التي.م.تلتزم رشكة الحلم األخرض الزراعية ذ
. تجري فيها أنشطة الرشكة
: م وطاقم العمل بأكمله ملتزمون مبا ييل.م.إن اإلدارة يف رشكة الحلم األخرض الزراعية ذ
. 	•فهم وتلبية جميع احتياجات وتوقعات العمالء واملوردين واملوظفني
. 	•ضامن سالمة ورفاهية موظفينا والحفاظ عىل أصول الرشكة
. 	•الحفاظ عىل سالمة البيئة والحلول دون أي تأثري سلبي عليها
. 	•االمتثال لجميع قوانني الجودة والصحة والسالمة وغريها من املتطلبات البيئية
. 	•تحديد املخاطر وإدارتها تقليل االحتامل من وقوع الرضر
. 	•الحفاظ عىل معدات العمل بحالة سليمة وتأمني بيئة عمل سليمة آمنة لجميع موظفينا والذين يعملون تحت إرشافنا
. 	•املراقبة الدورية وفحص مدى مالءمة وكفاءة وفعالية نظام إدارة الجودة والصحة والسالمة العامة

• Periodically review the suitability, adequacy and effectiveness of the QHSE management
system.

	•السعي ملنع أي حوادث أو أو إصابات عمل أو التعرض ألي شيئ ميكن أن يسبب رضرا للناس أو للممتلكات واملوجودات والبيئة
. وتحضري خطط لحاالت الطوارئ للحد من املخاطر واآلثار السلبية

• Strive to prevent any incidents, occupational illness or exposures which could cause harm to
people and damage to properties and assets and the environment and maintain Emergency
Plans to reduce risks and adverse effects.

 والحد من استخدام املواد لتشجيع إعادة استخدام وتدوير النفايات واتباع أفضل، 	•بذل أقىص الجهود لحامية البيئة ومنع التلوث
. املامرسات يف عملية إدارة النفايات

• Make every effort to protect the environment and prevent pollution, to minimize consumption
of materials, to promote reuse and recycling of wastes and adopt best practice on waste
management.

. 	•بذل الجهود لتحقيق التطوير املستمر لنظام إدارة الجودة والصحة والسالمة والبيئة العامة واألداء املتعلق به

• Strive to achieve continual improvement of the QHSE management system and related
performance.

: وهذه اإللتزامات سوف تتحقق باتباع ما ييل

• To prevent accidents and cases of work-related ill-health
These commitments will be achieved by:
• Establishing and maintaining a documented Environmental, Health & Safety Management
System (QHSEMS) that will meet International standards by end of this year.
• Ensuring procedures, program and guidelines are in place to support the QHSEMS.
• Providing the necessary resources for the implementation of the Management System.
• Communicating the Company's QHSE policy and Objectives to relevant parties including its
employees and customers.
• Ensuring Line Management commitments to the QHSEMS.
General Manager

. 	•منع الحوادث وحاالت املرض املتعلقة بالعمل
. 	•إنشاء وصيانة نظام موثق إلدارة الجودة والصحة والسالمة والبيئة بحث يحقق املعايري العاملية يف نهاية هذا العام
.	•التأكد من اتباع جميع اإلجراءات والربامج والتوجيهات املطلوبة لدعم نظام إدارة الجودة والصحة والسالمة البيئية
. 	•توفري املوارد الالزمة لتنفيذ نظام اإلدارة
. 	•إيصال أهداف الرشكة وسياستها يف قواعد الجودة والسالمة والصحة البيئة لألطراف املعنيني مبا يف ذلك املوظفني والزبائن
. 	•ضامن إلتزامات اإلدارة التنفيذية بإدارة الجودة والصحة والسالمة والبيئة
املدير العام

OBJECTIVES
GREEN DREAM AGRICULTURAL L.L.C shall:
• Ensure by procedures, techniques and surveys that facilities are operated and
maintained to a high standard such that they remain safe and reliable with practical
minimum risk of injury to personnel, damage to plant and equipment.
• Monitor Occupational Environmental, Health & Safety standard and methods of work
aimed at continual improvement of safety at work by Monthly hazard inspection.
• Conduct generic risk assessment on every site operations/activities annually to
progressively eliminate known hazards and control risks that may pose a risk to
Employees, Clients and the public, equipment, property, reputation or services.
• Complete and maintain the appropriate occupational health and safety records
as required by relevant statutory provisions, policy, procedures and standards.
• Develop and maintain effective communication systems that inform and consult
with employees on relevant occupational health and safety matters through a
Monthly Meeting to be conducted together with the Project Managers, Health and
Safety Manager and EHS Officer.
• Provide adequate occupational health and safety information and instruction
through installing EHS Bulletins on each Project sites where Health and safety issues
and updates are to be posted.
• Conduct environmental aspects and impacts analysis annually.
• Conduct an evaluation of legal compliance semi annually.
• Encourage, support and implement methods aimed at continual improvement of
safety at work.
• Provide assistance to all employees especially during summer seasons through
orientation of different work related risk and providing health support such as
electrolytes for the entire season.
• Conduct a monthly Environmental, Health & Safety related trainings/refresher course
down to the lowest level of employees in order to enhance their EHS Awareness,
improve their EHS implementation make EHS to be part of a habit and their way of
life.
General Manager

األهــداف
: م تهدف إىل.م.إن رشكة الحلم األخرض الزراعية ذ
	•التأكد من اتخاذ اإلجراءات وتطبيق أحدث التقنيات لضامن أعىل مستويات اآلمان لتبقى املرافق التي نتوىل إدارتها آمنة
. اإلستخدام بأدىن حد من املخاطر املحتملة إلصابة األشخاص وإلحاق الرضر باآلالت واملعدات
	•مراقبة البيئة املهنية وتطبيق معايري الصحة والسالمة وتحسينها باستمرار من خالل املعاينات والتقارية الشهرية لألخطار
. مبواقع العمل
	•تقييم املخاطر العامة ملواقع العمل واألنشطة سنوياً ملعالجتها والحد من آثارها التي تشكل خطرا ً عىل املوظفني والعمالء
. والجمهور واملعدات وتسيئ لسمعة وقيمة القدمة
. 	•االحتفاظ بسجالت خاصة بالسالمة والصحة املهنية وفقاً للمعايري والقوانني املتبعة
	•تطوير وصيانة قنوات االتصال لتبقى فعالة لإلبالغ وتلقي االستشارات بشأن الصحة والسالمة املهنية للموظفني من خالل
. االجتامعات الشهرية ملدير املرشوع وموظف الصحة والسالمة
. 	•تزويد مواقع العمل بلوحات إرشادية وتعريفية برشوط وإجراءات الصحة والسالمة املهنية وتحديها باستمرار
. 	•تحليل مشاكل وصعوبات العمل سنوياً ودراسة آثارها عىل البيئة املهنية
. 	•تقييم عملية االمتثال للتعليامت والقوانني بصفة نصف سنوية
. 	•تشجيع ودعم األساليب الهادفة إىل تحسني رشوط السالمة يف أماكن العمل
	•مساعدة العاملني ال سيام خالل مواسم الصيف من خالل زيارات ميدانية ملواقع العمل وتوفري الدعم الصحي لهم كتزويدهم
. باألمالح والشوارد
	•تطوير وتحديث معلومات الصحة وسالمة بيئة العمل دورياً بشكل شهري لجميع مستويات املوظفني وتدريبهم باستمرار
. لتعزيز وعيهم بالصحة والسالمة لجعلها أسلوباً لحياتهم

املدير العام

3.0 Introduction

 مقدمـــــة3.5

3.1 Organization Description
Green Dream Agricultural L.L.C is a part of Axon group of companies, built on reputation of
work efficiency and high quality service since 2003 .
Our
scaping

objective
and

is

garden
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maintenance

flexible,
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efficient
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cost
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effective
total

land-
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satisfaction.
The Company operates in Abu Dhabi.
4.0 Responsibilities
4.1
		

Office Based Personnel
The following personnel are based within the company offices.
4.1.1

		

Managing
The Managing is responsible for ensuring that the strategy and organi
zation is defined and implemented to ensure delivery of its service re
quirements.
He will also ensure that day-to-day activities are well managed and that
the require ments of the Quality Management Manual are fully implemented.

		

4.1.2

Admin Manager.

		

The Manager will direct Administrative Manager to undertake support
ing tasks to manage work contracts, customers, staff and whenever
required to supplement other administrative duties of the company.

		

4.1.3

Chief Accountant

		

The Manager will direct the Accounts Manager to undertake all payroll, petty
cash and accounting procedures and whenever required to supplement other
administrative duties of the company.

		

4.1.4

Administrative Assistant

		

The

Manager

will

direct

the

Administrative

Assistants

to

carry

out

various administrative duties of the company including computer data
input, reception, word processing, record keeping, filing and other du
ties as required.
4.2

Site Based Personnel

		

The following personnel operate on site:

		

Project manager – Hard and Soft Landscaping

		

Maintenance manager – indoor plants & garden Maintenance

		

Landscape Operatives – Maintenance Operatives

		

The Managing Partner will direct all the above staff in operation of the
company’s landscaping contracts on site or at the company’s base.

: وصف املنشأة
3.1
 وقد تم تأسيسها منذ عام، م هي واحدة من رشكات مجموعة أكسون.م.رشكة الحلم األخرض الزراعية ذ
.  عىل أساس السمعة الطيبة ومستوى خدامتي عايل2003
إن هدفنا هو توفري املرونة والتكلفة والفعالية يف خدمة تنسيق الحدائق وصيانتها وتحقيق الرضا الكامل
. لعمالئنا
. إن مركز الرشكة يقع يف أبوظبي
:  املسؤوليات4.0
:  املوظفني اإلداريني4.1
: وهي موزعة عىل الوظائف التالية داخل مكاتب الرشكة
:  اإلدارة4.1.1
إن مسؤولية اإلدارة بشكل أسايس هي التأكد من أن الرشكة واسرتاتيجتها تطبق من أجل تحديد
 كام أنها تقوم بالتحقق يومياً من إدارة النشاطات وبأن متطلبات إدارة. وتنفيذ خدماتها املطلوبة
. الجودة محققة بشكل كامل
:  مدير اإلدارة4.1.2
يقوم املدير بتوجيه املدير اإلداري للقيام بالدعم الالزم ملهام إدارة العقود والزبائن وطاقم
		
. العمل وتنفيذ جميع املهام اإلدارة األخرى يف الرشكة إذا لزم األمر
:  املحاسب الرئييس4.1.3
يقوم املدير بتوجيه املحاسب الرئييس للقيام بجميع اإلجراءات املتعلقة بالرواتب واملرصوفات
		
. النرثية وجميع العمليات املالية الالزمة لتنفيذ مهام الرشكة
:  املساعد اإلداري4.1.4
يقوم املدير بتوجيه املساعد اإلداري للقيام بجميع الواجبات اإلدارية للرشكة مبا فيها عمليات
		
. إدخال البيانات يف الكمبيوتر واالستقبال وعمليات الحفظ واألرشفة وجميع املهام األخرى املطلوبة
:  عامل املواقع الخارجية4.2
: إن األشخاص التالية تقوم بالعمل باملواقع الخارجية
. )مدير املرشوع (أعامل الحدائق اإلنشائية
.) صيانة الحدائق/ مدير الصيانة ( النباتات الداخلية
. الحدائقي
. فني الصيانة
يقوم مدير اإلدارة بتوجيه جميع طاقم العمل املذكورين أعاله للقيام بتنفيذ عقود الرشكة يف املواقع
. الخارجية

:  سري العمل5.0

5.0 Business Processes
5.1
		

Description

:  الوصف5.1

The Quality Management System is documented within this Quality Management

7.0  إن عملية إنجاز الخدمات تم ذكرها ضمن الفقرة رقم. تم توثيق نظام إدارة الجودة ضمن كتيب إدارة الجودة

Manual.
The service delivery process is defined in Item 7.0.

. إن متطلبات عملية اإلدارة سوف يتطلب تحديثها كلام تم تحديد إضافات إدارية جديدة

The operation of the management system will be supplemented whenever a require

:  التنفيذ والصيانة5.2

ment is determined by additional management procedures.
5.2
		

Implementation and Maintenance
It is recognized that documenting the management system is only the first step
towards

fully

implementing

its

requirements.

For

this

reason

the

Manager

or

delegated Administrative Manager will brief all new and existing personnel on the
requirements of the Management Systems to ensure full compliance.
The effectiveness of the implementation is measured through on-going internal
audits of the management system. Where implementation is deemed inadequate then
steps are taken to resolve the situation in a timely manner.
		

The management system as a whole will be reviewed during regular management
review meetings where the completeness and effective ness of the system and any
steps necessary to improve it are discussed and actioned.

		

Whenever the management system is changed the Manager or Administrative
Manager will make all relevant personnel aware of the new or
revised systems and monitor them to ensure that they are implemented effectively.

6.0 Quality Management System
6.1
		

General Requirements
Green Dream Agricultural L.L.C has established this Quality Management Manual,
integrated procedures and forms to enable the implementa tion of the quality man
agement system.

		

As an organization, the following steps have been taken to ensure strict compliance:

		

a) Identified the processes that are necessary for the business to provide its services
to its clients from initial enquiry to final completion and handover in the form of
an overall business flowchart.

		

b) The sequence and interaction of these processes is defined in the business flow
chart in order for the company staff to better understand operations when satis
fying client needs.

		

c) The operations identified within the business flowchart have been carefully docu
mented as procedures, where appropriate, to enable them to be controlled and
effective.

		

d) Personnel have defined responsibilities for these operations together with con
trols to enable monitoring or the processes either during review or in process.

		

e) Wherever possible care is taken to ensure that processes are carried out carefully
and checked for conformance either through inspection or internal audit activities.
f) Various ancillary processes such as internal audit, checking and management re
view are established to ensure that the required outcome is obtained as well as
providing a basis for continual improvement of the system and its application.

.من املسلم به أن عملية توثيق نظام اإلدارة ليست سوى الخطوة األوىل نحو التنفيذ الكامل ملتطلباتها
 يقوم املدير أو املدير اإلداري املفوض بإطالع جميع املوظفني الحاليني والجدد عىل متطلبات أنظمة،لهذا السبب
. اإلدارة لضامن االمتثال التام لها
عندما يكون هناك قصور يف عملية التنفيذ سوف يتم اتخاذ اإلجراءات املناسبة من أجل إيجاد الحلول يف الوقت
. املناسب
 حيث أنه سيتم مناقشة، وسوف يعاد النظر يف نظام اإلدارة بشكل كامل من خالل اجتامعات اإلدارة الدورية
. عملية استكامل النظام والحفاظ عىل فاعليته وتحديد أي خطوة ستكون رضوية لتحسينه والعمل عىل تنفيذها
كلام تم هناك أي عملية تغيري أو تحديث يف نظام اإلدارة سوف يقوم املدير أو املدير اإلداري بتوعية املوظفني بشأن
. هذه التغيريات والحرص عىل عملية تنفيذها ومراقبتها
:  نظام إدارة الجودة6.0
:  الرشوط العامة6.1
 ووضعت مناذج وإجراءات متكاملة لتكون،م كانت قد وضعت دليل إلدارة الجودة.م.رشكة الحلم األخرض الزراعية ذ
.قادرة عىل تطبيقه
: وإنها كمنطمة قامت باتخاذ اإلجراءات التالية لضامن االمتثال التام لهذه العملية
أ) تحديد الخطوات الرضورية للعمل من أجل أنجازه منذ الخطوة األوىل وصوالً إىل مرحلة التسليم النهايئ
. للعميل وذلك وفق الشكل املخطط له ضمن إجرائية تنفيذ األعامل
 وذلك حتى يكون موظفني،ب) إن التسلسل والتفاعل بني هذه العمليات تم تحديدها ضمن مخطـط العمـل
. الرشكة عىل معرفة تامة بجميع العمليات عند تلبية احتياجات العميل
ج) تم تحديد وتوثيق جميع إجراءات العمليات املخطط لها ضمن مخطط العمل بعناية ودقة من أجل التحكم به
. وتنفيذه حسب ما هو مطلوب
د) تـم تحديد مسؤوليات األفراد لهذه العمليات جنبا إىل جنب مع جميع الضوابط وذلك لتمكني املراقبة عىل
.جميع العمليات سواء أثناء املراجعة أو التنفيذ
هـ) يتم أخذ الحذر لضامن أن العمليات تتم بعناية والتحقق من تطبيقها إما عن طريق التفتيش أو أنشطة
.املراجعة الداخلية
ر) إن مختلف العمليات اإلضافية مثل التدقيق الداخيل والفحص واإلدارة واملراجعة تم وضعها لضامن الحصول
.  باإلضافة إىل توفري أساس للتحسني املستمر للنظام وتطبيقاته،عىل النتيجة املطلوبة

Whenever Green Dream Agricultural L.L.C determines that it will be beneficial to outsource
operations that affects its services, it will ensure that the sub contracting organization exercises
proper control and are subject to monitoring
and review.
6.2 Documentation Requirements
6.2.1 General
		
Green Dream Agricultural L.L.C recognizes that for the management system to be
effective it must have appropriate documentation to manage and support its
operations.
6.2.2 Quality Management Manual
		
This quality management manual defines the strategy for quality management:
6.2.3 Control of Documents
		
Documents that are necessary to maintain the operations of the business and to
ensure implementation of the management systems are controlled to ensure that
they are current and available where required.
The following document control procedure defines the minimum level of control
necessary to achieve customer requirements.

Item
1

Procedure
The follwing documents which are sent to customers will be reviewed prior to issue; except in the case of email
which will be reviewed and sent under the direct control of the sender.
* Letter of correspondence (signed).
* Quatations (signed).
* Invoces.

2

The Quality Management Manual identifity the processes that must be undertaken and this approved by signature
prior to issue.

3

Where necessary, documents that are issude will be reviewed, updated and reapproved at any subsequent revision at reasonable intervals to ensure that continue to reflact current requirements.

4

The page number of documents will be stsed using the format of page X Of Y. e.g. Page 2 of 4 Etc.

5

The revision and / or date of each issue of a document will be identified to indicate at what point it was created or
amended.

6

To ensure that document are issued in a controlled manner they shall either be accompanied by a transmittal
note or covering letter indicating the documents included (and thier revision status where appropriate).

7

External documents will be identifiable as such and their distribution controlled to ensure that all relevant personnel
are made aware of their availability and revisions to them.

8

It will be ensured that all documentation is of a known status either by a revision or date. In particular documents
that are draft, preliminary, unapproved or superseded will be marked as such to avoid misuse.

9

All technical data is controlled for currency and reviewed prior to issue to ensure it is the correct version.

10

Instructions to modify web pages will be clearly specified and passed to the webmaster for publishing.

Responsible

م تعلـم أنـه سـوف يكون من املفيد االستعانة مبصادر عمليات خارجية التي تساهم بـــدور.م.الحلــم األخرض الزراعيــة ذ
. وسيتم التأكد من أن عقود الباطن سليمة وتخضع للمراقبة واملراجعة،فعال عىل خدماتها
:  توثيق الطلبات6.2
:  عــام6.2.1
م تعلم أنه من أجل أن يكون نظام اإلدارة فعاالً يجب أن يكون هناك توثيق.م.إن رشكة الحلم األخرض الزراعية ذ
. مناسب يخدم ويدعم جميع العمليات واإلجراءات
:  دليل إدارة الجودة6.2.2
. دليل إدارة الجودة يقوم بتحديد اسرتاتيجية إدارة الجودة
:  مراقبة الوثائق6.2.3
 وضامن تنفيذ نظـم اإلدارة تخضع للرقابة للتأكد من أنها،الوثائق الالزمة للمحافظة عىل جميع إجراءات العمـل
. موجودة ومتوفرة عند الحاجة
.إجراءات وثيقة الرقابة التالية تحدد الحد األدىن من الرقابة الالزمة لتحقيق متطلبات العمالء

املسؤولية

Managing
Partner / Author
Managing
Partner
Managing
Partner / Author
Author

/ املدير
الكاتب
املدير
/ املدير
الكاتب
الكاتب

Managing
Partner / Author
Managing
Partner
Document Holder
Managing
Partner
Managing
Partner

/ املدير
الكاتب
املدير
حافظ
امللفات
املدير
املدير

اإلجراء
 باستثناء الرسائل املرسلة عرب الربيد اإللكرتوين التي سيتم،سيتم استعراض الوثائق التالية التي يتم إرسالها إىل العمالء والتي تتم مراجعتها قبل أن تصدر
: استعراضها وإرسالها تحت إرشاف الشخص املرسل

م

.)رسالة مرسلة (موقعة. )عرض أسعار (موقع. فاتورة. إن دليل إدارة الجودة يحدد العمليات الواجب القيام بها ويكون هذا باملوافقة السابقة عن هذه العملية
 بأن الوثائق التي يتم إصدارها سيتم استعراضها ومراجعتها وتحديثها واملصادقة عليها وجدولتها وإعادة مراجعتها عىل فرتات زمنية معقولة،إنه من الرضوري
.للتأكد من أنها ال تزال تعكس االحتياجات الراهنة
4  من2 سوف يتم ذكر رقم الصفحة يف املستند باستخدام تنسيق للصفحة مثل أ من ي أو

1

. سوف يتم تحديد موعد ملراجعة كل قضية من الوثيقة تشري إىل النقطة التي تم إنشاؤها منها أو تم تعديلها
للتأكد من أن جميع الوثائق التي يتم إصدارها يتم التحكم والسيطرة عليها تكون مصحوبة إما مبذكرة إحالة أو رسالة تغطية تشري إىل املرفقات والوثائق التي
.)تتضمنها (وسيتم تنقيحها عند اللزوم
. سيتم تحديد الوثائق الخارجية بطريقة يتم السيطرة عليها ويضمن اإلطالع عليهاوعىل أي تعديل أو تنقيح يجري عليها من قبل جميع املوظفني املعنني
 وأن مسودات الوثائق أو الوثائق األولية أو الغري معتمدة أو التي تم استبدالها سوف يتم.سيتم ضامن أن جميع الوثائق ستكون معروفة إما مبرجع أو تاريخ
. وضع عالمة عليها من أجل تجنب سوء استخدامها
. يتم التحكم بجميع البيانات التقنية للعمليات املالية ومراجعتها قبل أن تصدر للتأكد من أنه هو اإلصدار الصحيح

2
3
4
5
6
7
8
9

.  إجراء تعليامت محددة وواضحة لتعديل املوقع اإللكرتوين ومتريرها إىل مسؤول املوقع للنرش10

 الكاتب/ املدير

املسؤولية

املدير

املدير

اإلجراء

. التاريخ.رقم العقد. رقم استعالم. رقم طلب الرشاء. رقم مرجعي للعميل-

: سوف يتم تحديد جميع السجالت بواحدة أو أكرث من املعايري التالية

Managing
Partner

Managing
Partner

Document
troller /ConAdministrative
assistant

Managing
Partner / Author

Responsible

.أنها ال تزال مقروءة ومحمية من التلف. أنه ال يتم التخلص منها قبل نهاية فرتة أرشيفهم. ال يتم تدمري السجالت دون إذن-

:  وسوف يتم التأكد مامييل عند االحتفاظ بالوثائق.سيتم تخزين السجالت يف غرفة األرشيف حاملا يتم االنتهاء من العقود

. وهي فرتات محددة ضمن قوسني أعاله. سيتم الحفاظ عىل األرشيف لفرتة والتي سوف تتجاوز كافة مرحلة الضامن وفرتات املسؤولية: مالحظة

)(سنوات أو يف وقت الحق إذا طلب من قبل العمالء

. جميع الوثائق. جميع املقرتحات ورسوم الوثائق. جميع املخططات اإلنشائية. سجالت االختبار. ملف مراسالت العميل. مراسالت الرشكة. ) سنوات6( سجالت التدقيق الداخيل. ) سنوات6( السجالت غري املطابقة. ) سنوات6( سجالت عمليات التصحيح. ) سنوات6( محارض االجتامعات واملراجعات)20( جميع السجالت األخرى املطلوبة مبوجب العقد أو العميل-

: سيتم إبقاءعىل جميع السجالت التي تدل عىل أن الرشكة قد أوفت بجميع متطلبات وعمليات العميل عىل النحو التايل

 يتم االحتفاظ بالوثائق املطبوعة داخل خزائن لحفظ امللفات كحد أدىن.النسخ االحتياطي للوثائق اإللكرتونية الخاصة بالرشكة مرة واحدة أسبوعياً عىل األقل ولكن التحديثات اليومية يتم نسخها وتخزينها يف مكان آخر
.سنتني قبل ترحيل األرشيف

* Records are not destroyed without permission.

* That they are not disposed of prior to the end their archive periord.

* They remain legible and are protected from damage.

documents are maintained to ensure:

The records will be stored in the archive room once the contracts are completed. It will be ensured that the

periods are within parenthesis above).

(Note: Archives will be maintained for a period which will exceed all warranty and liability periods. Specific

Procedure
All records will be identified by one or more of the following criteria:
* Date.
* Contract Number.
* Enquiry Number.
* Purchase order number.
* Client's referance number.
The company's electronic documentation is backed up a minimum of every week but daily updates are taken and stored off the premises. Hardcopy documentation is maintained within filing cabinets for minimum of
2 years prior to archive filing.
The following will be kept as records that the company has fulfilled the requirements of its processes and
customers
* All enquiry documents.
* All proposals and fee documents.
* All construction drawings.
* Recordes of tests.
* Customer correspondence.
* The company correspondence.
* Internal audit recordes (6 years).
* Non-conformance records (6 years).
* Corrective action records (6 years).
* Management review meeting minutes (6 years).
* All other records required by the contract or customer (20).
Years or later if required by customer.

 املساعد/ مسؤول امللفات
اإلداري

4

3

2

1

Item

4

3

2

1

م

6.2.4 Control of Records
		
The establishment, maintenance and availability of records are described within
the following procedure.

:  سجالت التحكم6.2.4

. إن عملية إنشاء وصيانة وتطبيق هذه السجالت مذكورة وموصفة ضمن اإلجراءات املذكورة ضمن الدليل

7.0 Management Responsibility
7.1
Management Commitment
		
The Manager has defined and specified requirements within the quality policy and made
clear
the importance of meeting statutory require ments as well as those specific to the customers.
		
The Manager ensures regular management reviews of the quality system are undertaken to
ensure that sufficient resources are available and
that quality objectives are set in order that continual improvement can be achieved.
7.2
Customer Focus
		
Green Dream Agricultural L.L.C is committed to ensuring full awareness of client’s require
ments and that improving its quality management systems is a means of enhancing customer
satisfaction.
7.3
Quality Policy
The quality policy defined by the Manager commits Green Dream
Agricultural L.L.C to
ensuring that it meets customer requirements and seeks to continually improve its service. It
also provides a framework for setting and meeting quality objectives for progress, and is re
viewed at the management review meeting.
7.4
Planning
		
7.4.1
Quality Objectives
		
The Manager sets out quality objectives in line with the quality policy at the
management review meeting and appoints actions, looks for measures of success
and reviews progress.
		
7.4.2
Quality Management Systems Planning
				
The Manager is instrumental in the development and operation of the systems and
ensures that the systems are used to meet customer needs. All personnel will
be made aware of systems changes once they have been approved and review
of operations will be undertaken to ensure that all new processes are effective.
7.5
Responsibility, Authority and Communication
		
7.5.1
Responsibility and Authority
				
Responsibilities are defined in this manual and procedures but in all ircumstances
per sonnel will be made aware of their responsibilities for successful completion of
the processes by the Managing Partner.
		
7.5.2
Management Representative
				
The Manager has personally taken responsibility for the management system. He
will ensure that the processes necessary for the system are established,
implemented and maintained. He will report progress and other issues of
performance at the management review meeting. The Manager will ensure that
he is aware of customer requirements and ensure that they are promoted to all
personnel.
		
7.5.3
Internal Communication
				
The Manager will ensure that all personnel are made aware of factors impacting on
the quality management systems.

:  مسؤوليات اإلدارة7.0
:  اإللتزام اإلداري7.1
 باإلضافة إىل،يقوم املدير بتعريف وتحديد االحتياجات واملتطلبات ضمن سياسة الجودة وتوضيح أهمية استيفاء املتطلبات القانونية
.املتطلبات املحددة للعمالء
 وبأن أهداف،يقوم املدير بالتأكد من عملية املراجعة اإلدارية الدورية لنظام إدارة الجودة للتأكد من ضامن توافر املوارد الكافية
. الجودة املنصوص عليها ميكن تحقيقها وتحسينها
:  الرتكيز عىل العمالء7.2
. وتعي بأن تحسني نظم إدارة الجودة هي وسيلة لتعزيز رضا العمالء، رشكة الحلم األخرض تلتزم مبعرفة وفهم احتياجات العميل
:  سياسة الجودة7.3
يقوم املدير يف رشكة الحلم األخرض الزراعية بتحديد سياسة الجودة لضامن تلبية متطلبات العميل والسعي املستمر لتطوير الخدمات
 وهذا كله سـوف يتم عرضـه ومراجعته، كمــا أنه يتم وضـع إطـار إلعـداد وتنفيذ أهـداف الجـودة من أجـل التقـدم والتطـور
. خالل اإلجتامعات اإلدارية الدورية
:  التخطيط7.4

:  أهداف الجودة7.4.1
يقوم املدير بتحدد أهداف الجودة وفقا لسياسة الجودة ويتم استعراضها ضمن اإلجتامعات اإلدارية ويتم تحديد اإلجراءات
. والبحث عن مقاييس للنجاح والتقدم

:  تخطيط نظام إدارة الجودة7.4.2
 كام أنه يقوم.إن املدير هو أداة فعالة يف تطوير وتشغيل النظم ويضمن أن النظم التي تستخدم تقوم بتلبية احتياجات العمالء
بالتأكد من أن جميع املوظفني سوف يكونوا عىل علم بجمع تغيريات النظم مبجرد أنه متت املوافقة عليها ويجري استعراض لجميع
. هذه العمليات لضامن فعاليتها
:  املسؤولية والسلطة واإلتصال7.5

:  املسؤولية والسلطة15.5.1
 ولكن يف جميع الظروف ال بد أن املوظفني تكون عىل، يتم تتحدد املسؤوليات واإلجراءات يف هذا الدليل من قبل املدير العام
. دراية ووعي ملسؤولياتهم إلمتام العمليات

:  ممثل اإلدارة7.5.2
 وسوف يقوم بالتأكد من أن جميع عمليات النظام يتم إنشاؤها وتنفيذها، يأخذ املدير العام مسؤولية نظام اإلدارة عىل عاتقه
 وسوف يكون املدير عىل علم كامل بجميع.  ويقوم بتقديم تقرير يعرض فيه التقدم والقضايا األخرى خالل إجتامع اإلدارة.وصيانتها
. متطلبات العميل وأنه يتم ترقيتها وتحسينها بشكل شخيص

:  اإلتصاالت الداخلية7.5.3
. يأخذ املدير العام عىل عاتقه مسؤولية إطالع جميع املوظفني عىل جميع الجوانب التي لها تأثري عىل نظام إدارة الجودة

7.6
		

Management Review
Management review meetings are undertaken and all pertinent aspects are reviewed and
actions taken as required. The meeting is undertaken at least quarterly in
accordance with the agenda as part of the general Business Plan Review.
The meeting is attended by the Manager and Contract Managers.
The management review meeting is used as the pivotal means of ensuring that its
systems are fully implemened and effective.

:  املراجعات اإلدارية7.6
 أشهر وذلك3  واإلجتامعات يجب أن تعقد كل. إجراء اإلجتامعات اإلدارية وإخذ إجراء عىل جميع الجوانب حسب ما يكون مطلوب
. وفقاً لجدول االعامل والذي هو جزء من مراجعة خطة العمل العامة
 واالجتامع يستخدم كوسيلة محورية لضامن تنفيذ جميع هذه النظم واألهداف بشكل، يحرض اإلجتامع املدير العام ومدير العقود
. فعال

8.0 Resources
8.1 Provision of Resources
		
The resources necessary to undertake the works required by customers are mainly
from the inhouse personnel but additional outsourced contracts will be placed as
required to meet customer needs.
8.2 Human Resources
		 8.2.1 General
				
The training, competence and experience of all personnel are reviewed to
ensure that they are able to meet the contract requirements for general
and specific tasks associated with the work.
				
Hardcopies of training certificates are held on individual personal files in
the company offices.
		
8.2.2 Competence, Awareness and Training
				
The Manager and Contract / Administrative Manager ensure that only
personnel with the suitable qualification and appropriate experience are
employed on work tasks. Action will be taken to ensure that training
requirements are met and that the effectiveness of training to meet
requirements is monitored. All personnel are appraised with respect to
competence.
				
The Manager will keep personnel fully aware of the importance of having
the necessary training and experience and how they can work effectively
to meet qual ity objectives.
			
It is ensured that records of training, education, qualification and
experi ence are maintained.
8.3 Infrastructure
		
The infrastructure necessary to manage the business is provided within a normal
office environment and is supported by a Plant Nursery, Workshop, Storage Yard,
Vehicle Fleet, Equipment Inventory and other facilities. Additional infrastructure
resources are provided and main tained by outsourced suppliers for materials,
plant equipment and sub-contracted labour as required.
8.4 Work Environment
		
The environmental conditions being worked are monitored by Contract Manager to
ensure that work is only undertaken when appropriate conditions exist. These in
clude being suitable to meet the quality, safety, health and environmental
requirements.

:  توفري املوارد8.1
إن املوارد الرضورية املطلوبة لتنفيذ األعامل الخاصة بالعميل هي مسؤولية أساسية للمتعاملني مع الرشكة ولكن باإلضافة إىل ذلك
. سيتم االستعامنة بعقود موارد الخارجية من أجل تلبية مطالب العميل

: املوارد

:  املوارد البرشية8.2
:  العــام8.2.1
القيام بالتدريب املستمر وتنمية الخربات والكفاءات لجميع التخصاصات للموظيفن للتأكد من أنها قادرة عىل تلبية متطلبات
. العقود بشكل عام وتلبية مهام محددة مرتبطة بالعمل
. حفظ نسخة من شهادات التدريب يف ملفات خاصة لكل موظف عىل حدى يف مكتب الرشكة

:  الكفاءة والوعي والتدريب8.2.2

. يقـوم املدير العام ومدير العقود بالتأكد مـن أن املوظفني ذوي الخربات والكفـاءات املناسبة هـم الذين يقومون بأعامل الرشكة
 وسيتم تقييم جميع املوظفني كل. وسوف تتخذ إجراءات للمراقبة والتأكد من أن عملية التدريب فعالة وتلبي متطلبات العمل
. حسب اختصاصه

يحـرص املديـر عىل إعالم موظفيه بأهمية التدريبـات الرضوريـة التي يجـب عملهـا وكيف يجـب العمـل عىل تفعيل وتحقيق
.  واملؤهالت والخربة لجميع املوظفني، والتكفل باالحتفاظ بسجالت للتدريب والتعليم. أهداف الجودة
:  البنية التحتية8.3
البنية التحتية الالزمة إلدارة األعامل يجب أن تكون متوفرة ضمن بيئة العمل املكتبي واملشتل وورش العمل وساحات التخزين
. واملعدات واملركبات وجميع واملرافق األخرى
.يتم توفري موارد بنية تحتية إضافية من قبل موردين خارجيني يقوموا بتوريد املواد واملعدات وعقود الباطن كام هو مطلوب
:  بيئة العمل8.4
يقوم مدير العقود برصد األحوال البيئية التي يجري العمل فيها لضامن بأن العمل ينفذ يف ظروف مالمئة ومناسبة لتلبية متطلبات
. الجودة والصحة والسالمة البيئية

8.0

9.0 Service Delivery
9.1 Planning of Service Delivery
		
The relevant technical information necessary to complete any job will be contained /
refer enced within the Customer’s specification which forms part of the quotation and
contract for the work. Additional technical information is held by the company in the
form of tech nical/training manuals or datasheets. This information is kept up to date
by the Managing Partner and Contract / Administrative Manager .
		
The ability of the company to fulfil requirements is reviewed for each new enquiry and
contract accepted.
9.2 Customer Related Processes
		
9.2.1 Identification of requirements Related to the Service Prior to accepting an
order the customers’ requirements are defined and understood together with
all relevant legal and regulatory requirements.
		
9.2.2 Review of Requirements Related to the Service The defined requirements re
lating to the contract are reviewed to ensure completeness prior to
commencement of work.
		
9.2.3 Customer Communication
				
The Contract Manager is available for all communication with the client.
9.3 Design and Development The design work is directly undertaken by Green Dream
Agricultural L.L.C. Technical requirements and specifications will be provided by cus
tomers or by third party designers who also issue updates as and when necessary to
ensure that work can be completed to specification.
9.4 Purchasing
		
9.4.1 Purchasing process Green Dream Agricultural L.L.C. makes out a Purchase
Order for suppliers to provide goods and services.
				
All suppliers are approved prior to an order being placed. Suppliers are
reviewed for ability to meet the specified requirements of an order.
In the case of suppliers providing labour, detailed reviews are undertaken to
ensure that they are competent. The performance of suppliers is reviewed
and reported on based upon feedback from users and any
non-conformances detected.
Immediate action may be taken to cease procurement if evidence is avail
able to suggest that a supplier is unable to meet requirements. Performance
will be discussed at the management review meeting.
		
9.4.2 Purchasing Information
				
When specifying procurement requirements, there is clear and unambiguous
documentation defining the supply requirements. It is ensured that purchasing
documents define the supply requirements and are authorized prior to issuing.
		
9.4.3 Verification of Purchased Product
				
Supplier’s products are obtained from reliable suppliers to assure quality.
Sub con tract services will always be reviewed and where appropriate and
materials inspected to ensure that they meet requirements specified in the
purchasing documentation.

: تقديم الخدمات
9.0
:  التخطيط لتقديم الخدمات9.1

إن جميع املعلومات الفنية املتعلقة بالعمل والالزمة إلمتام أي عمل سوف يتم اإلشارة إليها ضمن املواصفات املأخوذة من العميل التي
 كام أنه يتم إضافة معلومات من قبل الرشكة تكون عىل شكل كتيبات أو دليل. تشكل جزء من عرض األسعار والعقد الخاص بالعمل
.  وهذه البيانات يقوم بحفظها املدير العام ومدير العقود. أو أوراق بيانات
. مراجعة قدرة الرشكة عىل الوفاء مبتطلبات العميل وقبول أي تعاقد جديد
:  عمليات العمالء9.2
 ومطابقتها لجميع املتطلبات القانونية والتنظيمية، تحديد جميع متطلبات العميل الخاصة بالخدمة املطلوبة وذلك قبل قبولها9.2.1
. املتعلقة بها
.  مراجعة واستعراض جميع املتطلبات املتعلقة بالعقد لضامن اكتاملها قبل البدء بالعمل9.2.2
:  إتصاالت العمالء9.2.3
. استعراض كافة االحتياجات املتعلقة بالخدمة واملتعلقة بالعقد لضامن اكتاملها قبل البدء بالعمل
:  التخطيط والتطوير9.3
 ويتـم أخذ املتطلبـات الفنية واملواصفات مـن قبـل،م تتولـى عملية التصميم بشكل مباشـر.م.إن رشكة الحلم األخرض الزراعية ذ
العمالء أو مـن قبل املصممني الذين هم الطـرف الثالث الذين يصـدرون أيضا التحديثات كلام اقتىض األمر لضامن االنتهاء من هذا
. العمل وحسب املواصفات املطلوبة
:  املشرتيات9.4
:  عمليات الرشاء9.4.1
. إن رشكة الحلم األخرض الزراعية تقوم بإجراء عمليات الرشاء من أجل توفري جميع السلع والخدمات
 ويف حال أن املورد سيوفر العاملة يتم التأكد من أنها عاملة مختصة وذات، تتم املوافقة عىل جميع املوريدن قبل قبول أي عملية
. خربة يف مجال العمل
 قد، مراقبة أداء املورديـن والعمليـات الغري متوافقة مع اإلنجاز التي يتــم كشفها وتقديم تقرير بـه استنادا ً عىل املستخدمني
تتخذ إجراءات فورية للتوقف عن الرشاء إذا كانت األدلة املتاحة تشري
. وستجري مناقشة األداء يف االجتامع اإلداري.إىل أن املورد غري قادر عىل الوفاء باملتطلبات
:  معلومات الرشاء9.4.2
عند تحديد متطلبات الرشاء يكون هناك وثائق واضحة وال لبس فيها لتحديد متطلبات العرض وتكفل أن مستندات الرشاء تحدد
. متطلبات العرض قبل إصدارها
:  التحقق من املواصفات9.4.3
 وسيتم دامئاً مراجعة العقود الفرعية عند اللزوم، يتم الحصول عىل املنتجات من موردين موثوق بهم ومحققني ملعايري الجودة
.وفحص املواد للتأكد من أنها تلبي املتطلبات املحددة يف وثائق الرشاء

9.5
		

9.5.1

				

Control of work on site
To enable successful completion of work on site, the Contract Manager will ensure
necessary resources are made available.

		

:  العمل يف املواقع9.5

Work On Site

9.5.2

				

Monitoring of Work on Site
The Contract Manager continually monitors processes to ensure that they are suit

:  السيطرة عىل العمل يف املوقع9.5.1
.  سيقوم مدير العقد بضامن إتاحة وتوفري املوارد الالزمة،لتمكني اإلنجاز الناجح للعمل يف املوقع

:  مراقبة العمل يف املوقع9.5.2
. يقوم مدير العقود باستمرار برصد العمليات للتأكد من أنها مناسبة وتحقق النتيجة املرجوة
:  التحديد والتتبع9.5.3

able for meeting the desired outcome.
		

9.5.3

				

Identification and traceability
Documentation is maintained to ensure that supplies are traceable to the purchas
ing documentation in case of a corrective action being required.

		

9.5.4

				

Customer property
Where the Company is required to have access to a customer’s property it will be
treated in accordance with good practice. It will be left safe and tidy during periods
when the site is not occupied or work is not taking place. The customer will be con
sulted about access and welfare arrangements on site, to ensure the minimum of
disruption.

		

9.5.5

Preservation of materials, plants and work in progress
All works that are the responsibility of the Company during work in progress are
protected and maintained in order to preserve the quality of the works until
handover.

10.0 Measurement, Analysis and Improvement
10.1 General
		

Green Dream Agricultural L.L.C monitors the effectiveness of its management systems
through internal audit to ensure that the systems are competently implemented. Other
operational monitoring services are undertaken to ensure a satisfactory quality.

10.2 Monitoring and Measurement
		

10.2.1

				

Customer satisfaction
A quality assessment of service and finished work is undertaken by sample using
the Customer Satisfaction Questionnaire, Site visit, or Telephone interview .

				

Surveys are based upon a random sampling of customers. Results of customer
satisfaction surveys are reported at the management review meeting.

		

10.2.2

				

Internal audit
An internal audit programme is devised on an annual basis ensuring that all parts of
the management systems are reviewed and that they continue to meet
requirements.

.يتـم االحتفاظ بالوثائق لضمـان مقارنة املوارد مع وثائـق الشـراء يف حالة اإلجــراءات التصحيحية املطلوبة حاليا
:  خاصية العميل9.5.4
تلتزم الرشكة عند مبارشتها العمل داخل املوقع باملحافظة عىل األشياء واألصول الثابتة الخاصة بالعميل وتضمن سالمتها يف حدود
 سيتم التشاور مع العميل حول ترتيبات الوصول إىل املوقـع.الترصف املعتاد وأن سيتم تسليمها آمنة ومرتبة بعد االنتهاء من العمل
. لضامن الحد األدىن من التعطيل
:  املحافظة عىل املواد والنباتات والتقدم يف العمل9.5.5
حامية جميع األعامل التي تقع عىل عاتق الرشكة أثناء التقدم يف العمل والحفاظ عليها من أجل الحفاظ عىل نوعية األشغال حتى

: والتطوير

. موعد تسليم

القياس والتحليل

:  العــام10.1

 برصد ومراقبة فعالية نظـم إدارتهـا من خالل املراجعة الداخلية وذلك لضامن كفاءة تنفيذه. م.تقــوم رشكة الحلم األخرض الزراعية ذ
. ورصد جميع الخدمات التنفيذية األخرى وطريقة إنجازها لضامن جودة مرضية
:  الرصد والقياس10.2
.  برصد ومراقبة فعالية نظـم إدارتهـا من خالل املراجعة الداخلية. م.تقــوم رشكة الحلم األخرض الزراعية ذ
:  رىض العميل10.2.1
 أو مقابلة، وذلك بزيارة املوقع،يتم عمل تقييم لنوعية الخدمة املقدمة واألعامل املنجزة باستخدام منوذج استبيان لرضا العمالء
. عرب الهاتف
 يتم تقديم تقرير عـن نتائـج مسوحات رضا العمالء يف. وتستند الدراســات االستقصائية بنـاء عىل عينة عشوائية مـن العمـالء
.اجتامع اإلدارة
:  التدقيق الداخيل10.2.2
يتم وضــع برنامـج للمراجعـة الداخلية عىل أساس سنوي وذلك للتأكد من أن جميع أجـزاء نظام اإلدارة يتم مراجعتها وانها تقوم
. بتلبية متطلبات العميل باستمرار

10.0

Item

Procedure

1 An internal audit will be undertaken once per year and cover all the aspects of this Quality Management Manual.
Internal audits will ensure that all statements of the Quality Management Manual are investigated for conformance in practice and all

2 discrepancies found will be documented on a Non-conformance Report form and processed in accordance with the Non-conformance
process.

3 Areas for improvement will be noted and discussed with the Managing Director.
4 A copy of all Audit Reports will be maintained for information and the latest reviewed during the Management Review meeting

		
10.2.3
				

Responsible
Managing
Director
Internal Auditor
Internal Auditor
Managing
Director

Monitoring and measurement of processes
All processes are monitored for adequacy and effectiveness during the internal
audit programmer.
		
10.2.4 Monitoring and measurement of service and finished work:
				
The standard and quality of work provided are reviewed or inspected during all
stages of operations.
10.3 Control of Defective Materials or Sub-standard Workmanship
		
Whenever a problem is uncovered, including a complaint or any other issue of sub-standard
operation found during inspection, or a deviation from the established practice it is immedi
ately investigated.
		
Remedial action to resolve the immediate problem is taken, where necessary, to meet cus
tomer requirements. Any defective materials or workmanship are replaced.
		
The Project Manager reports back to the Manager and Management Team to ensure proce
dures, materials and suppliers are reviewed and new methods formulated if required.
		
All new procedures are brought to the attention of office and site staff to prevent any reoc
currence.
10.4 Analysis of data
The Managing Director reviews performance in all areas at the management review meeting
to ensure that it is able to take account of infor mation that can assist in taking more effec
tive decisions and where required corrective and preventive action.
Additional analysis will be undertaken where the trends may be useful for identifying im
provement activities.
10.5 Improvement
		
18.5.1 Continual improvement
				
Green Dream Agricultural L.L.C is continually striving to achieve improvements to its
business through improvement of its processes, policies and objectives. Where
possible steps are taken to review operations and implement necessary changes for
improvement.

املسؤول

اإلجراء

م

مدير اإلدارة

. يتم إجراء التدقيق مرة واحدة بالسنة ويقوم بتغطية جميع جوانب دليل إدارة الجودة

مراقب داخيل

التدقيق الداخيل سوف يقوم بضامن تحقيق أن جميع بيانات دليل إدارة الجودة تتوافق يف املامرسة وسوف يتم توثيق جميع التناقضات يف حال وجدت يف تقريرخاص للامرسات الغري مطابقة
. ومعالجتها وفقا للعملية الخاصة بها

2

مراقب داخيل

.سوف يتم عرض مالحظات مجاالت التحسني ومناقشتها مع املدير العام

3

مدير اإلدارة

.  وسيتم عرض األحدث منها خالل إجتامعات اإلدارة، يتم حفظ نسخة من تقارير التدقيق وذلك من أجل املعلومات

4

:  رصد وقياس العمليات10.2.3
.تتم مراقبة جميع العمليات لضامن كفاءتها وفعاليتها خالل برنامج التدقيق الداخيل
:  رصد وقياس الخدمة واالنتهاء من العمل10.2.4
. القيام بعمليات مراجعة ملستوى ونوعية العمل املقدم وتفتيشه خالل جميع مراحل العمل
:  السيطرة عىل مراقبة املواد املعيبة وغري مطابقة للمواصفات10.3
 مبا يف ذلك أي شكوى أو قضية أخـرى مـن العمليـات الغري مستوفية للمعايري التي عرث عليها،كلام تـم كشـف النقـاب عن أي مشكلة
. أو االنحراف عن املامرسة املتبعة يتم التحقيق بها عىل الفور،أثناء التفتيش
 ويتم استبدال أي مواد معيبة أو مصنوعة. لتلبية متطلبات العمالء، وعند الرضورة،يتم اتخاذ إجراءات تصحيحية لحل املشكلة فورا
.دون معايري الجودة
 والقيام عىل أساليب جديدة إذا،يعود مدير العقود بتقرير إىل املدير العام وفريق اإلدارة لضامن مراجعة اإلجراءات واملواد واملوردين
.لزم األمر
:  تحليل البيانات10.4
يستعرض املدير العام األداء لجميع جوانب اإلدارة يف اجتامعاتها وذلك لضامن أنها قادرة عىل مراعاة املعلومات التي ميكن أن تساعد يف
.اتخاذ قرارات أكرث فعالية وعمل اإلجراءات التصحيحية والوقائية عند االقتضاء
. سيتم إجراء تحليل إضايف يفيد لتحديد اتجاهات أنشطة التحسني
:  التحسني10.5
:  التحسني املستمر18.5.1
م باستمرار إىل تحقيق التحسينات عىل أعاملها من خالل تحسني عملياتها وسياساتها.م.تسعى رشكة الحلم األخرض الزراعية ذ
.وأهدافها
.حيث يتم اتخاذ الخطوات املمكنة الستعراض العمليات وتنفيذ التغيريات الالزمة لهذا التحسني

1

		 10.5.2

Corrective action

				 In order to achieve continual improvement, the causes of problems that become
known will be investigated and action taken to avoid.
		

10.5.3

				

Preventive action
Green Dream Agricultural L.L.C. understands that it is preferable and more effective
to prevent problems occurring. Acting in a proactive way is preferable to acting
reactively. The Managing Partner in consultation with other parties will therefore
take oppor tunities to reflect on situations and take preventive action wherever
possible.

				

Note: Preventive action is action that is taken to avoid the occurrence of a problem
(as opposed to corrective action which an action is taken to prevent the reoccur
rence of a problem).

				

Opportunities to identify preventive action will occur in the following:
•      Management Meetings
•      Staff Briefing and feedback sessions
•      At Management Review Meetings
•      During normal working days

				

Records of the preventive actions identified, acted upon and reviewed will be
maintained during the Management Review Meetings.

		

10.5.4

				

Preventive maintenance
A preventive maintenance program ensures vehicles and equipment are serviced,
repaired and replaced in order to keep the vehicle fleet operating and all equipment
in safe and serviceable condition.

			

The Vehicle Fleet Manager ensures procedures are correctly scheduled and carried
out to meet legal requirements and to achieve full availability of vehicles and ma
chinery for progress.

:  اإلجراءات التصحيحية10.5.2
. سوف يتم التحقيق يف أسباب املشاكل التي أصبحت معروفة واإلجراءات املتخذة لتجنبها،من أجل تحقيق التحسني املستمر
:  اإلجراءات الوقائية10.5.3
إن رشكة الحلم األخرض الزراعية تعي جيدا ً بأن الحل األفضل واألكرث فعالية ملنع املشاكل التي تحدث هـو الترصف بطريقة استباقية
 وبالتايل فإن املدير العام يقوم بالتشاور مع األطراف األخرى إليجاد فرص للتفكري يف املواقف واتخاذ.للحدث وليس بطريقة رجعية
.إجراءات وقائية متى كان ذلك ممكنا
 اإلجراءات الوقائية هي اإلجراءات التي تتخذ لتجنب وقوع مشكلة (عىل العكس من اإلجراءات التصحيحية التي تتخذ:مالحظة
.)إجراءات ملنع تكرار املشكلة

: هناك فرص لتحديد اإلجراءات الوقائية سوف تكون يف ماييل
. إجتامعات اإلدارة-

. جلسات لردة الفعل واإلحاطة باإلجراءات.اجتامعات مراجعة اإلدارة. أثناء العمل العادي حيث أنه سيتم التصــرف مبوجبها واستعراضها خالل اجتامعات،يتم االحتفاظ بسجالت من اإلجراءات الوقائية التي تم تحديدها
. اإلدارة
:  الصيانة الوقائية10.5.4
 والعمـل عىل تصليحها واستبدالها مــن،يضمن برنامج الصيانة الوقائية بأن املركبات واملعدات بحالـة جيدة دائـمة وتحت الخدمـة
.ًاجـل الحفاظ عىل أسطول املركبات وجميع املعدات يف حالة منة دامئا
ً يضمن مدير أسطول املركبات بأن جميع اإلجراءات موزعة وفق جدول زمني يضمن تلبية تنفيذ جميع املتطلبات القانونية ويوفر توفريا
. كامالً السيارات واآلالت واملعدات لتلبية عقود العمل

12.0 Business Process Flowchart

11.0 Organisation Charts

10. Complete customer satisfaction interview

9. Complete Work

8. Inspect and test quality

7. Direct and monitor progress of work

6. Liaise with customer/site agent

5. Arrange supply of materials and resources

4. Conduct briefing with team leader and staff on site

3. Brief team leader and staff using job specification, plans and drawings

2. Allocate staff with appropriate skills

1. Schedule and plan job

Operational Processes

Discuss the result for the internal audits that you have undertaken during the previous period. Show analysis of results where possible
CUSTOMER COMPLAINTS
Discuss customer complaints and action taken and to be taken. Show analysis where possible
COMPANY PERFORMANCE (CLAINT SATISFACTION)
Discuss the result of customer satisfaction surveys. Show analysis where possible
Trends in non-CONFORMING
Discuss what has gone wrong and show analysis of results and any action required
COMPANY TRAINING REQUIREMENTS
Unless dealt with elsewhere consider discussing any training requirements for the organization’s personal
Approved suppliers / contractors
)Show review of data pertaining to suppliers (unless adequately covered else(where
Preventive action / suggestion
Discuss and record what steps have been will be taken to avoid the occurrence of any problems that are likely to rise
Review and set company quality objectives
IS THE QUALITY POLICY STILL ADEQUATE, STATE IF IT IS OR PROPOSED CHANGES AS REQUIRED
resources
Discuss the resources and decide whether any changes need to be made to the resource levels currently in place
Next meeting

2.1
3
3.1
4
4.1
5
5.1
6
6.1
7
7.1
8
8.1
9
10
10.1
11
11.1
12

التاريخ

اإلجراء املتخذ

التاريخ

Record and retain the Management Review Minutes

تسجيل واالحتفاظ مبحرض اإلجتامع

بنود جدول األعامل

INTERNAL AUDIT RESULTS

2

DATE

2
2.1
3
3.1
4
4.1
5
5.1
6
6.1
7
7.1
8
8.1
9
10
10.1
11
11.1

نتائج التدقيق الداخيل
 إظهار تحليل النتائج قدر اإلمكان.مناقشة النتيجة للمراجعة الداخلية للحسابات التي قمت بها خالل الفرتة السابقة
مالحظات العميل
 إظهار التحليل عند اإلمكان.بحث شكاوى العمالء واإلجراءات املتخذة والتي ستتخذ
)أداء الرشكة (رىض العميل
 إظهار التحليل عند اإلمكان.مناقشة نتائج استطالعات رضا العمالء
التوجهات يف حالة عدم التطابق للمواصفات
مناقشة ما قد حصل من خطأ وتبني من تحليل النتائج وأي إجراء مطلوب
متطلبات تدريب الرشكة
إذا مل ينظر بشأنها يف مكان آخر، النظر يف مناقشة كافة االحتياجات التدريبية ملوظفي الرشكة
املقاولني/املوافقة عىل املوردين
)عرض للبيانات املتعلقة باملوردين (ما مل يتم تغطيتها بشكل وافية يف مكان آخر
 اإلقرتاحات/ استعراض األحداث
. مناقشة تسجيل الخطوات التي ستتخذ لتجنب حدوث أي من املشاكل املتوقعة
استعراض وإعداد أهداف الجودة
إمكانية تطبيق سياسة الجودة
.  وإذا كانت غري مناسبة سيتم تحديد التغيريات املقرتحة لتحسينها، هل سياسة الجودة ال تزال مناسبة بالشكل الكايف
املوارد
مناقشة املوارد ووضع قرارات للقيام بأي تغيريات حالية عىل مستويات املوارد

12

1.1

مناقشة وتفصيل منوذج التقدم وإغالق الجلسة السابقة

اإلجتامع القادم

1

البند
منوذج عمل الجلسة السابقة

الحضور

 اإلجتماعات اإلداريـــــــة13.0

Discuss and detail progress and closure form the previous meeting

1.1

The applicability of the quality policy

ACTION FORM PREVIOUS MEETING

Action By

Item Agenda Item
1

Date

Attendance

13.0 Management Review Meeting

Date:

No. of Problems Raised

Auditor

Audit Completion

(Signed)

رقم التدقيق
نطاق مراجعة الحسابات
:)(ما كانت املراجعة
)املدقق (من قام بالتدقيق
)املدققون (من كان مدققه
)ملخص “نتائج التدقيق” (ما اكتشف أثناء مراجعة الحسابات

: التاريخ

)(التاريخ

)(التوقيع

املدقق

إمتام املراجعة

) توصيات (هل هناك أي يشء ينبغي النظر فيه مل يتم إدراجه يف تقرير عدم التطابق؟/ مالحظات

: عدد املشاكل التي أثريت

 تقريــر املراجعــــــة14.0

(Date)

Observations / Recommendations (is there anything that should be considered that was not included on a non-conformance report?)

Auditees (Who did the audited):
Summary of audit finding (What was discovered during the audit):

Auditor (Who did the audit):

(What was audited):

Scope of audit

Audit No:

14.0 Audit Report

. نحن نرحب بتعليقاتك ومالحظاتك....................................... / عملينا العزيز

 استبيان رضى العمالء15.0

Poor

ضعيف

ميكن أن يكون أفضل

جيد

م.م.وتكلم معنا رشكة الحلم األخرض الزراعية ذ

شكرا ً لتواصلك معنا

: العنوان

: اإلســــم

املعـــايري

37100 ب.ص

م.م.رشكة الحلم األخرض الرزاعية ذ

: الرجاء إعادة إرساله داخل ظرف مختوم وموجه للعنوان

عملية وضع األسعار والتعاقد
 النتيجة النهائية- املرشوع بشكل عام
وقت إنجاز املرشوع
القيمة املالية
الجودة واالتقان
 العاملني يف املوقع- التواصل مع العمالء
املكتب/  مدير العقود- التواصل مع العمالء
الصحة والتوعية بالسالمة
أداء طاقم العمل
.) مالحظات ( كيف ميكننا تطوير خدماتنا ؟ الرجاء التعليق عىل أي عملية خاصة باملوظف أو العمل

ممتاز

+97126282444  الرجاء اإلتصال عىل الرقم- إذا كنت تفضل أن تتصل هاتفيا لنا

مريض

)تصنيف الجودة (الرجاء وضع عالمة

: الرجاء استكامل النموذج املوضح أدناه وأعيده إلينا لإلطالع واتخاذ اإلجراء الالزم

. شكرا ً ملساعدتك لنا

 نحن نأخذ كل مالحظاتك عىل محمل الجد وسوف نقوم باستخدام هذه املعلومات يف تحسني خدماتنا التي. نأمل أن نأخذ من وقتك الستكامل هذا االستبيان القصري الخاص بعمالئنا وتزويدنا بخلفية واضحة حول أدائنا
.  ومن أجل التدريب والتطوير ملوظفينا ومن أجل الحفاظ عىل نظام إدارة الجودة، نقدمها لعمالئنا

Thank you for your valuable feedback

If you would prefer to telephone us - pleas call on +97126282444
and speak to our Green Dream Agricultural L.L.C
Please return in the stamped addressed envelope attached to :
Frome : Name / Address
Green Dream Agricultural L.L.C
P.O. Box: 37100

Remarks (How can we improve our service? Please comment on any processes, people or work?)

Staff Performance

Health & Safty awareness

Customer communication - Contract Manager / Office

Customer communication - Site staff

Quality and workmanship

Value of mony

Time span of project

Overall project - The end result

Quotation and control process

Excellent

Quality Rating (Please tick)
Good
Satisfactory
Could be better

Please compleat the form below and return to us for review and action as necessary

Criteria

Thank you for your assistance.

We hope you will take the time to complete our short customer survey and provide us with feed back about our performance. We take all comments seriously and will use the information to help improve our service to customers, our training and development of staff and our quality management system.

Dear ................................................. We value your comments.

15.0 Customer Satisfaction Questionnaire

16.0 Vehicle Fleet Management System

 نظام إدارة املركبات16.0
) املسؤولية الشخصية/  اإلدارة ( اسم السائق- املستوى األول
:  املسؤولية الشخصية مع املهام املعينة/ اسم السائق
فحص الصالحية اليومية
			•	 العجالت
		•	 األضواء
		•	 املاء
		•	 املكابح
 الغيار/ 		•	 املقود
		•	 الزيت
		•	 الوقود
النظافة
		•	 الخارجية
		•	 الداخلية
 الهيكل/ 		•	 املحرك
مسؤولية املركبة

Level 1 Management (Named Driver / Responsible Person)
Named Driver/Responsible Person with designated tasks:
		 Daily roadworthiness checks
• Tyres
• Lights
• Water
• Brakes
• Handling/Steering
• Oil
• Fuel
Cleanliness
• Exterior
• Interior
• Body/Bed
Vehicle Responsibility

No
1
2
3

Driver name

Car type

Car Number

Level 2 Management (Contracts Manager/ Fleet Manager)
Overall responsibility for Administration, Maintenance and Legal Requirements:
• Ensuring Level 1 Checks are carried out
• Ensuring defects found in Level 1 checks are corrected
• Ensuring Level 2 Checks are carried out weekly (Perhaps outside normal working hours   
and using assistance from volunteer trained staff)
• Planned maintenance and servicing
• Ongoing cleanliness and checks
• Ordering replacement parts and keeping a stock of spare tyres, parts and consumable
items
• Keeping a schedule of dates and ensuring all vehicles have current certificates/ License
• Keeping records of all maintenance and replaced parts etc for all vehicles
• Planning vehicle replacements for the fleet
• Reporting to the Manager

رقم السيارة

نوع السيارة

اسم السائق

م
1
2
3

) مدير أسطول املركبات/  اإلدارة ( مدير العقود- املستوى الثاين
:املسؤولية الشاملة لإلدارة والصيانة واملتطلبات القانونية
. 	•	 ضامن تحقق فحوصات املستوى األول
. 	•	 ضامن تصحيح العيوب التي تم إيجادها يف املستوى األول
	•	 ضامن بأن املستـوى الثاين تــم فحصــه أسبوعيــاً (رمبــا أن تكون خـارج ساعات العمل العادية وباستخدام املساعدة من املتطوعني
. )املوظفني املدربني
. 	•	 الصيانة املخططة وتقديم الخدمات
. 	•	 النظافة املستمرة والفحوصات
. 	•	 طلب قطع الغيار واالحتفاظ مبخزون من قطع غيار إطارات السيارات واملواد االستهالكية
.  	•	 إعداد جدول بتواريخ وكفالة جميع املركبات وبالشهادات الحالية
. 	•	 إعداد جدول زمني للتأكد من جميع املركبات متلك تراخيص سارية املفعول ومستوفية لجميع الرضائب
. 	•	 عمل سجالت لجميع عمليات الصيانة وقطع الغيار لجميع املركبات
. 	•	 تخطيط البدائل للمركبات لألسطول
. 	•	 تقديم التقارير للمدير العام

Level 3 Management (Manager)
Management responsibility for all the above:
• Planning and decision making
• Finance
• Reporting and administration
• Problem solving and advice
• Cleanliness checks
Equipment and Machinery Management System
Level 1 Management (Users)
•
•
•
•

Daily operational checks
Daily maintenance, care and correct use of equipment
Cleanliness
Reporting defects

Level 2 Management (Contracts Manager/ Fleet Manager)
Overall responsibility for Administration, Maintenance and Replacement Requirements:
• Ensuring ‘User Checks’ are carried out on a daily basis .
• Ensuring defects found in ‘User Checks’ and through normal operational use are
corrected .
• Ensuring ‘Planned Maintenance Checks’ are carried out at least every six months for each
.
• Maintaining a library of manuals and instruction books from suppliers .
• Ordering replacement parts and keeping a stock of spare parts and consumable items .
• Keeping records of maintenance and replaced parts etc. for all equipment .
• Problem solving and advice to users .
• Planning replacements for worn out, damaged or defective equipment .
• Reporting and administration .
Level 3 Management (Manager)
Management responsibility for all the above:
• Planning and decision making.
• Finance.

)املستوى الثالث (املدير
. إدارة املسؤولية لجميع املذكور أعاله

. التخطيط واتخاذ القرار
. الشؤون املالية
. اإلبالغ واإلدارة
. حل املشاكل وتقديم النصح
. فحص النظافة

	•	
	•	
	•	
•	
	•	

: نظام إدارة األليات واملعدات
)املستوى األول اإلدارة (املستخدمني

. فحص العمليات بشكل يومي
. الصيانة اليومية والرعاية واالستخدام الصحيح ملعدات
. النظافة
. اإلبالغ عن العيوب

	•	
	•	
	•	
	•	

) مدير األسطول/ املستوى الثاين اإلدارة (مدير العقود
: املسؤولية الشاملة عن اإلدارة والصيانة واستبدال املتطلبات

. ضامن (تحقق من املستخدم) تنفذ بشكل يومي
. التأكد بأن العيوب املكتشفة يف (تحقق املستخدم) تم إصالحها بشكل طبيعي خالل العمليات
. ضامن بأن تدقيق خطة الصيانة يتم تنفيذها بشكل دوري كل ستة أشهر
. الحفاظ عىل مكتبة الربوشورات والكتب والكتيبات التي تم الحصول عليها من املوردين
. طلب قطع الغيار و املواد االستهالكية واالحتفاظ مبخزون احتياطي منها
. االحتفاظ بسجالت للصيانة والقطع املستبدلة لجميع املعدات
. حل املشاكل وتقديم املشورة للمستخدمني
. تخطيط عمليات االستبدال لتهالك املعدات التالفة أو املعيبة
. عمل التقارير واإلدارة

	•	
	•	
	•	
	•	
	•	
	•	
	•	
	•	
	•	

)املستوى الثالث اإلدارة (املدير
إدارة املسؤولية لجميع املذكورين أعاله
. التخطيط واتخاذ القرار
. الشؤون املالية

	•	
	•	

