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نحن رشكة وطنية متخصصة يف قطاع املقاوالت، ويقع مقرها الرئييس مبدينة الرياض 
باململكة العربية السعودية. 

نقطة البداية للرشكة كانت يف عام 2009 م عندما استلمت مهام اإلرشاف وإدارة 
املشاريع لفرع مكة املكرمة من رشكة احمد الحريف ورشكاه للمقاوالت إحدى الرشكات 

الرائدة يف قطاع املقاوالت باململكة، وبفضل الله تعاىل وحتى تاريخه متكنت 
املؤسسة تضامنياً من تنفييذ العديد من املشاريع الحيوية والهامة يف مجال املباين 

والبنية التحتية.

عاقدين العزم يف استكامل مسرية النجاح عن طريق خرباتنا الرتاكمية يف قطاع التشييد 
بالسوق السعودي وأنظمة إدارة املشاريع االحرتافية باإلضافة إىل التعاون مع رشكائنا 

االسرتاتجيني لتحقيق منو مستمر يواكب الرؤية الطموحة )2030( لقيادتنا الرشيدة يف 
اململكة العربية السعودية. 

ملحة عامة



تنفيــذ مشــاريع حيويــة وإســرتاتجية تحقــق رضــا عمائنــا مــن خــال منظومــة 
عمــل إحرتافيــة وبيئــة عمــل حضاريــة.

ــة التــي تواكــب أعــى  ــح مــن اقــوى رشكات املقــاوالت يف اململك أن نصب
ــر العمــراين. معايــري قطــاع التشــيد والتطوي

رسالتنا

رؤيتنا



نسعى للتميزنعتني بعمالئنانهتم مبجتمعنانعمل بشفافية
• نتقيد باألنظمة والقوانني.

• نعمل بنزاهة.
• نطبق أعى املعايري.

• نرعى مصالح موظفينا.
• نعتني مبختلف رشكائنا.
• نحمي بيئتنا ومجتمعنا.

•نلتزم بعهودنا، ونفي بوعودنا.
• نتفهم احتياجاتهم. نتجاوز توقعاتهم.

• نقدم لهم حلوالً تامئهم .

• نتبى أحدث التقنيات .
• نطبق أعى معاير السامة .
• نلتزم بأعى معايري الجودة .

قيمنا



رشكاؤنا
املستشاروناملوردينالعماء



خدماتنا

الطرقمشاريع املباين 

الصيانة والتشغيل

البنية التحتية 
شبكات املياه والرصف وترصيف السيول

أعامل العزل والديكور الخاصة 



 الهيكل الوظيفي

املدير العام

شئون املوظفني

املالية واملحاسبة

إدارة املشاريع 

العالقات العامة

الشئون اإلدارية 
والقانونية

املشرتيات



مشاريعنا يف أرقام                                                  

مشاريع الطرقمشاريع البنية التحتيةمشاريع املباين

112
مليون ريال

158
مليون ريال

33
مليون ريال

6
مشاريع

5
مشاريع

1
مرشوع



املعدات  والكوادر البرشية                                                                          

الكوادر البرشيةاملعدات

292
مبارشة وغري مبارشة*

70
مبارشة وغري مبارشة*

*باتفاقية تضامنية مع رشكة الحريف للمقاوالت, يتم تزويدنا باملعدات والكوادر 
البرشية حسب احتياج كل مرشوع من املشاريع



مشاريعنا



مشاريع
مليون ريالمكة املكرمةمكة املكرمة  ُمنَجزوزارة الشؤون البلدية والقروية 144 



مشاريع
مليون ريالالرياضالعليا العقارية قيد اإلنجازالعليا القابضة57 



مليون ريالالرياض قيد اإلنجازاملياه الوطنية68 

مشاريع
املياه الوطنية
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أعمال المقاوالت المتخصصة



2

ترميم المنشآت الخرسانية وتبطين الخزانات بالبولي يوريا



3

ترميم المنشأت الخرسانية وأعمال حقن الخرسانة



4

أعمـــال تدعيم المنشأت الخرسانية بإستخدام ألياف وألواح الكربون
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أعمـــال األرضيات اإليبوكسية والبولي يوريثان للمواقف
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 أعمـــال األرضيات اإليبوكسية والبولي يوريثان والبولي يوريا للمصانع
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أعمـال العزل المائي بالبولي يوريا



8

أعمال العزل الحراري لألسقف بالبولي يوريثان فوم سبراي



9

أعمـــال عزل الحريق للمنشأت بإسخدام المواد األسمنتية أو األصباغ العازلة للحريق
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شركاء النجاح
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