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Content: المحتوى:



Elite Consultancy Services provides professional services
through a group of experienced consultants specializing
in the filed of Procurement, Supply Chain Management
and other sectors in the business and industrial arena.

 
We take pride in the work we do to help our clients in

successfully meeting their challenges by providing them
with total quality management solutions.

 
CEO Abdul Rahman Al Dalaan with more than 35 years of

experience in Shared Services, Procurement, Supply
Chain Management, Materials Management, Quality

Management, Projects & Turnaround and Administrative
Affairs, Human Resources, General Services and Training.
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النخبة المتميزة لالستشارات يقدم الخدمات االستشارية
االحترافية من خالل مجموعة من االستشاريين ذوي الخبرة
والمتخصصين في مجال المشتريات وإدارة سلسلة التوريد

وقطاعات أخرى في مجال األعمال والصناعة.
 

نحن نفخر بالعمل الذي نقوم به لمساعدة عمالئنا في
مواجهة تحدياتهم بنجاح من خالل تزويدهم بحلول إدارة

الجودة الشاملة
 

الرئيس التنفيذي عبد الرحمن الضلعان ذو خبرة تتجاوز 35
عامًا في الخدمات المشتركة ,المشتريات ,إدارة سلسلة
التوريد ,إدارة المواد ,إدارة الجودة ,المشاريع ,التحول
والشؤون اإلدارية ،الموارد البشرية والخدمات العامة

والتدريب
 

?who are weمن نحن؟
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QualityCommitment CreativityRespectIntegrity
 

Our vision:

Provision of sustainable high-quality Consultancy
Service solutions to achieve a partnership with our
customer’s success, excellence and performance
improvement.

Our Mission:

Our Values:

To be the preferred reliable choice in the provision
of Consultancy  Services in KSA.

 رؤيتنا:
أن نكون الخيار المفضل واألكثر موثوقية في توفير

الخدمات االستشارية في المملكة العربية السعودية.

رسالتنا:
تقديم خدمات االستشارات وحلول مستدامة

ذات جودة عالية وأن نكون شركاء في نجاح
وتميز عمالئنا وتطوير أدائهم.

قيم نلتزم بها:

النزاهة االحترام اإلبداع اإللتزام الجودة

Our vision, mission and valuesالرؤية والرسالة والقيم



Our Consulting Services
خدماتنا االستشارية



Types of consulting services

Projects Consultancy
 

Ad-hoc Consultancy
 

We have expert consultants in their field. Often clients need to consult
with these specialists to ensure their decision is the most appropriate

for their organization or that they are on the right track. Ad-hoc
consultancy is provided for specific inquiry using standard forms

posted in the website.
 

We carry out major consultation projects to our
client’s covering transformation, complex, and

specialized projects in the area of business
arena. 
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أنواع الخدمات االستشارية

استشارات المشاريعاالستشارات الخاصة

نقوم بتنفيذ مشاريع استشارية كبرى لعمالئنا تغطي
مشاريع التحول والمعقدة والمتخصصة في مجال

األعمال التجارية.
 

لدينا خبراء استشاريين في مجالهم. غالًبا ما يحتاج العمالء إلى التشاور
مع هؤالء المتخصصين للتأكد من أن قرارهم هو األنسب لمنظمتهم أو
أنهم على المسار الصحيح. يتم توفير االستشارات الخاصة لالستعالم

المحدد باستخدام النماذج القياسية المنشورة في الموقع
 



Areas of advisory services
مجاالت الخدمات االستشارية



With our global partners and matter experts we can provide consultancy services in
many fields

 

Core Fields
 

 Procurement
 

 Supply Chain
 

Other Fields

Operations 
Excellence

 

Organization 
Re-structuring

 

 PMO
 Compliance &

Risk Management 
 

 Business 
Transformation 

 

 Quality
Assurance  

 

 Digital
Transformation 

 

 Strategy &
Operation System Design 
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مع شركائنا العالميين وخبرائنا المتخصصين ، يمكننا تقديم خدمات استشارية في العديد من المجاالت

المجاالت الرئيسية

سالسل اإلمدادالمشتريات

المجاالت األخرى
عمليات التميز

إعادة الهيكلة
 التنظيمية

 

 إدارة المشاريع
 

 إدارة المخاطر
 

 تحول األعمال

 ضمان الجودة

 التحول الرقمي

 تصميم استراتيجيات
أنظمة التشغيل

 

Areas of advisory servicesمجاالت الخدمات االستشارية
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Consulting services in
Procurement and supply chain

Optimizing cost
and value
creation

Strategic sourcing
and procurement

optimization

Supplier
Management

Digitizing
Procurement

System
development and
work environment

Develop
performance

indicators

Commitment

الخدمات االستشارية في 

المشتريات وسالسل اإلمداد

االلتزام

التكلفة األمثل
وإنشاء القيمة

المصادر
االستراتيجية

وتحسين عمليات
الشراء

إدارة
الموردين

رقمنة
المشتريات

تطوير
المنظومة

وبيئة العمل

تطوير
مؤشرات

األداء
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Consulting services in
Quality / Risk Management / Operations Development

Process review and gap
analysis

Development in safety, quality and
environment management systems to obtain

certification

occupational safetyQuality Management
System

Audit with qualified and certified
professionals

Certification development

الخدمات االستشارية في 
الجودة/إدارة المخاطر/ تطوير العمليات

نظام إدارة الجودةالسالمة المهنية

التطوير في نظم إدارة السالمة والجودة والبيئة
للحصول على الشهادات

مراجعة العمليات وتحليل
الفجوات

التدقيق مع المهنيين المؤهلين
والمعتمدين

التطوير للحصول على
الشهادات



Our recognition
شهاداتنا
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Our VAT Registration Number: 310106857600003رقم التسجيل الضريبي: 

"Our Recognition""شهاداتنا" 



Our partners
شركاؤنا
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"Our partners""شركاؤنا" 



Our major clients
عمالؤنا الرئيسيين
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"Our major clients""عمالؤنا الرئيسيين" 



 
Prince Mutaib Bin Abdul Aziz Street,

Dhahran, Eastern Province

info@elite-c-s.com   (013) 8877746 | 0551998801 

www.elite-c-s.com8015 Dhahran, 34254, Kingdom of Saudi
Arabia

https://www.facebook.com/ets.tra.1
https://twitter.com/Elite_C_S
https://www.linkedin.com/company/ecs-ksa/
https://www.instagram.com/ecs4training/
https://www.youtube.com/channel/UCQWqDNOaTs7AncqJu546VLg

