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Reduce Both Operational & Maintenance Costs 

الص�انةو التشغ�ل�ساعدك ع� تخف�ض مصار�ف 

Nobody is better positioned to 
bring the energy, maintenance 
& operation savings than us !  

ال یوجد من ھو أفضل من شركة توفیر 
الطاقة على اإلطالق حینما یتعلق األمر 

ر بتقلیل تكالیف التشغیل و الصیانة ألكث
المعدات أستھالكاً للطاقة في مرافقكم 

رسم بیاني یوضح التكالیف الشھریة للصیانة و استھالك الكھرباء قبل وبعد استخدام خدماتنا و حلولنا 
This chart shows the differences in maintenance and electricity consumption before and after using our 

services & solutions   كة توف�ي الطاقة المحدودة �ش



 ً ً للطاقة و إحتیاجا أكثر المعدات تكلفةً و إستھالكا
للصیانة المستمرة 

Water Pumps
مضخات المیاة

Exhaust & Extraction 
Fans 

مراوح التھویة و الشفط Air Conditioning 
Systems 

أنظمة التكییف المركزي

Refrigeration Systems
أنظمة التبرید و الثالجات

The most equipment with very high initial cost, 
energy consumption & maintenance 

Elevators & Escalators
المصاعد والساللم الكھربائیة
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Common Issues with Mechanical Equipment in Your Facility that Take 
Profits from Your Business in a Continuous Basis  

ي 
ي مرافقكم اليت

أ��� المشا�ل المتعلقة باآلالت الم�كان�ك�ة المستخدمة �ف
ف من أر�احكم �شكل مستمر  ف �ست�ف

Water leaks due to pipe damage that can disturb your customers 
& cost a huge amount of money to fix  

ي قد �سبب عدم ارت�اح لعمالئ
ي المواس�ي اليت

وخ و كسور �ف كم و ��ب الم�اة الناتج من �ش
ي أ�ضا تكلف ال�ث�ي من األموال ألصالحها 

اليت

Fan belt cut of your air conditioning system & other equipment that 
can cause inconvenience to your customers & take a lot of time and 
money to repair   

ي قد �سبب 
انقطاع حزام المروحة الخاص بنظام التكي�ف المركزي و اآلالت األخرى اليت

إنزعاج عمالئكم و تتطلب ال�ث�ي من الوقت و األموال لإلصالح  

Our services & solutions can eliminate those issues & save your profits !
خدماتنا و حلولنا تمكنكم من التخلص من هذە المشا�ل و الحفاظ ع� أر�احكم 



Benefits of Our Services & Solutions

Benefits 

 Reduce Energy Usage / Costs

 Reduce Maintenance Costs

 Increased Equipment Lifetime

 Generate Additional Energy (Additional 
Revenue)

 Achieved Greater Efficiency

دالفوائ

الفوائد من خدماتنا و حلولنا 
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تخفیض مصاریف إستخدام الكھرباء

تخفیض مصاریف الصیانة

زیادة عمر المعدات

ضافیةتولید طاقة إضافیة و تحقیق أرباح إ

 ًتحقیق كفاءة عالیة جدا



ل�س هنالك دا�ي للتخلص أو إستبدال المعدات المستخدمة “
 فحل

�
 ذات تكلفة عال�ة جدا

�
 ب�خرى جد�دة كل�ا

�
ولنا لد�كم حال�ا

تمكنكم من إستخدام نفس المعدات دون الحاجة إلنفاق 
اء معدات أخرى جد�دة ة ل�ش أموال كث�ي

No need to replace your existing equipment & 
spend a huge amount of money to buy new 
ones, because our solutions can be used with 
your existing equipment 



خدماتنا و حلولنا تتضمن
Our services and solutions include  

Engineering Design 
& Services to Reduce 
Energy Consumption

تصامیم و حلول ھندسیة 
للتقلیل من إستھالك الطاقة

Modernize & Upgrade Existing  
Equipment with Digital 

Transformation

م  تجدید و تحدیث المعدات المستخدمة لدیك
و تحویلھا الى أجھزة ذكیة

Fully Integrated Hardware & 
Software Systems & Solutions 

with Advanced Features
حلول و أنظمة متكاملة مكونة من أحدث 
األجھزة و البرامج ذات مواصفات عالیة 

جدا 

Power & Energy 
Monitoring & 

Metering Systems
أنظمة قیاس و مراقبة الطاقة 

و القدرة الكھربائیة

Installed Base & Spare 
Parts Stock Evaluation

to Mitigate Risks
فحص و تقییم المعدات و قطع 
الغیار المستخدمة حالیا لتجنب 

المخاطر

Provide Management 
Agreement (MA) & 

Service  Agreement (SA)
عقود و إتفاقیات الصیانة و إدارة 

المشاریع و المرافق



Design & Build 
ع التصم�م و التصني

Development & 
Integration

التط��ر

Planning & 
Installing 

ك� ب التخط�ط و ال�ت

Programming & 
Configuration

مجة ال�ب

Commissioning 
& Start-up 

التشغ�ل

Testing & Final 
Quality Inspection 

اختبار الجودة 

On-site Training 
& Support

التدر�ب و الدعم 
ي 
الم�دايف

The Road To Success
الطریق إلى النجاح 



Health 
Environment

Advanced solutions of air quality monitoring help to 
maintain a healthy and comfortable environment. 

حلول متقدمة لمراقبة جودة الھواء تساعد على
الحفاظ على بیئة صحیة و مریحة 

ةبیئة صحی



Contact us 

Al Khobar, Eastern Province
Kingdom of Saudi Arabia (KSA)

+966 55 089 8841

www.enesaving.com

info@enesaving.com

تواصل معنا 
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