
من التصميم إلى التسليم 
حلول متكاملة لمنزلك



المقدمة
منذ اكثر من 50 عاما و مجموعة الهندسة رائدة في تقديم الخدمات الهندسية 
المتكاملة التي تعمل على تحسين مستوى الخدمة وتقديم رفاهية لحياة أكثر 

راحة. تقوم الشركة بتلبية كافة اإلحتياجات ألصحاب المنازل ومقاولين القطاعات 
السكنية. إبتداء من التكييف المركزي والمصاعد والمطابخ وصوال الى األبواب 

والنوافذ الى أنظمة المنزل الذكي ومن ثم خدمات الصيانة المتكاملة. 
مجموعة الهندسة هي دائما المؤسسة السباقة في تقديم أحدث التقنيات إلى 

السوق. بفضل فريق عملنا المكون من اكثر من 1500 مهندس وفني مؤهل 
إلى جانب الشراكة مع كبرى الشركات العالمية، استطعنا من خالل ذلك ان نقدم 

مجموعة واسعة من الخدمات الهندسية االستثنائية والعالية الجودة. مع التزامنا 
الدائم بتقديم  التصاميم المتميزة وتوفير أفضل خدمات المبيعات والتركيب 

والصيانة في كل وقت وفي أي مكان.

شركاؤنا في التمّيز من مختلف أنحاء العالم

معكم منذ عام1961



..................
....................

التكييف  المركزي
بفضل الطاقم المتخصص والمكون من اكثر من 
 1000مهندس وفني ذو خبرة واسعة، تقوم 

مجموعة الهندسة بتقديم أفضل الخدمات 
والمنتجات الخاصة بالتكييف المركزي. من خالل 

تعاوننا مع الشركات العالمية الكبرى مثل 
 Hitachi, Lennox, Alaska, Midea

وتمكننا من توفير حلول تكييف اقتصادية وفعالة 
ومريحة وتلبية المتطلبات الخاصة لكافة عمالئنا. 

سواء كنت ترغب في تركيب نظام تكييف هواء 
مركزي جديد أو استبدال الوحدات المركزية 

القديمة، فإننا على اتم االستعداد لتقديم خدمات 
ومنتجات بأعلى جودة. تتم خدمات التركيب لدينا 

وفقا لمعايير منظمة ضمان الجودة الدولية  
المسؤولة عن ضمان جودة تركيب أنظمة التهوية.



المصاعد
تقدم مجموعة الهندسة مجموعة متنوعة من  
المصاعد المخصصة للمنازل والقطاعات التجارية 

على حد سواء. وقد تم اعتماد هذه المصاعد 
من قبل االدارة العامة لالطفاء في دولة الكويت 

لضمان أقصى مستويات األمن والسالمة. حيث 
تضم منتجاتنا سلسلة واسعة من المصاعد 
األوروبية والصينية والمحلية المزودة بأحدث 

....................................التقنيات المبتكرة والتصاميم الراقية.
....................................



.......................
......................

األبواب والنوافذ
تقدم مجموعة الهندسة حلوال متكاملة لتصميم 

وتركيب األبواب والنوافذ لمنزلك. حيث ان التشكيلة 
الواسعة من األبواب والنوافذ األلمنيوم واألبواب 

الخشبية وستائر النوافذ الخارجية تناسب جميع األذواق.

يعتبر األلمنيوم جزًءا أساسًيا من أسلوب حياتنا 
ومكونات منزلنا، لهذا عمل مهندسونا جاهدين على 

توفير أكبر تشكيلة من الخدمات والمنتجات المصممة 
خصيًصا لتلبية متطلبات المنازل وفق أعلى  المعايير 

التقنية والجمالية وباستخدام أحدث وسائل التكنولوجيا.
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المطابخ
تسعى مجموعة الهندسة دائما الى تقديم 

االفضل حيث توفر مجموعة واسعة من كافة 
انواع المطابخ منها الخشب الصلب والمصنوعة 

من الفوالذ المقاوم للصدأ واأللومنيوم، مع 
مجموعة متنوعة من األشكال والتصاميم 

تساعدك على دمج المطبخ الخاص بك بألوان 
وتصاميم منزلك. ابتداء من التصاميم العصرية 

واألنيقة وصوال الى التصاميم التقليدية 
والكالسيكية،  وتتميز جميعها بالمتانة 

والصالبة  لتلبية كافة اإلحتياجات واألذواق. 

......................

....................................



 بداالت التلفون

 السينما المنزلية

 التحكم بالمراوح  كامرات المراقبة

شاشات التحكم
باللمس

 التحكم باإلنارة األقفال اإللكترونية

 التحكم بالتكييف

 التحكم بالشترات  الستاليت المركزي
اإللكترونية

 انظمة الصوت5.1 

 شبكات اإلنترنت  

المنزل الذكي
يتميز المنزل الذكي باحتوائه على أنظمة التشغيل اآللي الذكية والمتطورة لتوفير المراقبة 

والتحكم في أنشطة المنزل الرئيسية. تقوم مجموعة الهندسة بمساعدتك على تحويل منزلك 
إلى منزل ذكي من خالل حلول فعالة للتشغيل اآللي المتطور لألجهزة المنزلية مثل التحكم 

في أنظمة اإلضاءة والستائر وأجهزة األمن والمراقبة والتكييف ومجموعة كبيرة من األنظمة 
واألجهزة المنزلية األخرى.

......................



الصيانة المتكاملة 
على مدى أكثر من 50 عاما اعتبرت وحدة الصيانة، في مجموعة 

الهندسة، المؤسسة الرائدة واالكبر في تقديم خدمات الصيانة في 
الكويت. نحن نضمن لكم راحة البال من خالل خدمات صيانة عالية الجودة. 

فريقنا الفني المؤهل ومركز اإلتصال المجهز باحدث األجهزة على 
استعداد لتلقي اتصاالتكم على مدار 24 ساعة. بإستطاعتنا استقبال 

اكثر من 5000 مكالمة يوميا لكل ما يتعلق بالصيانة.

لدينا أسطول متكامل ومكون من أكثر من 300 سيارة مجهزة بأنظمة 
الالسلكي ثنائية االتجاه باإلضافة الى مجموعات متكاملة من األدوات 

وقطع الغيار والمواد االستهالكية.

في عام 2012 حققت مجموعة الهندسة نجاحات واسعة بتقديمها 
مفهوم الصيانة المتكاملة للقطاع السكني في الكويت. تزودكم هذه 
الوحدة بخدمات الصيانة لكل ما يتعلق بصيانة التكييف المركزي، صيانة 

المصاعد، صيانة األعمال الكهربائية، صيانة األعمال الصحية، وصيانة 
أحواض السباحة مما يجعلنا مجموعة هندسية متميزة تضم كافة 

............................متطلبات الصيانة السكنية التي تحتاجونها تحت سقف واحد.
............................
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