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من نحن 
تأسست مجموعة األعمال المتعددة في عام 2009م بهدف تقديم خدمات 
مقاوالت المباني، حيث ترجمت المجموعة نجاحاتها خالل العقد الماضي من 
البلدية  الشؤون  التابعة لوزارة  المقاولين  خالل تصنيفها لدى وكالة تصنيف 
والقروية في مجال المباني عام 2016م وحصولها على العضوية األساسية 
في الهيئة السعودية للمقاولين وأخيرا تأهيلها كمطور عقاري في برنامج 

البيع على الخارطة )وافي( التابع لوزارة اإلسكان.

About Us
MULTI BUSINESS Group )MBG( was founded in 2009 with aim of 
providing building contracting services. The MULTI BUSINESS Group 
)MBG( has been successful over the past decade through its classifica-
tion into the deputy for contractors classification of Ministry of Mu-
nicipal and Rural Affairs )MOMRA( in the field of building in 2016, its 
affiliation as a main member of Saudi Contractors Authority )SCA( and 
its qualification by Ministry of housing as certified real estate devel-
oper in the off-plan sales or rent program )WAFI(.
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رؤيتنا 
أن نصبح من الشركات القيادية المتخصصة في تقديم خدمات مقاوالت 

المباني بالمملكة العربية السعودية.

رسالتنا 
تحقيق رضا عمالئنا من خالل تلبية إحتياجاتهم ومتطلباتهم الرئيسية ضمن 

حدود الوقت والتكلفة والجودة. 

Our Vision
To become one of the leading companies specialized in building con-

tracting services in the Kingdom of Saudi Arabia.

Our Mission
Achieve client’s satisfaction by meeting their needs & requirements 

within time, cost and quality limits.
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خدماتنا 
تقديم خدمات مقاوالت المباني من بناء متكامل )تسليم مفتاح( أو تنفيذ جزئي 
ويشمل أي من )األعمال اإلنشائية -  أعمال التشطيبات - األعمال الكهروميكانيكية(.

Our Services
Providing building contracting services whether completed construction 
)Turnkey( or partial construction includes any of )Structural works, Fit-out 
works and MEP works(.
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األعمال المتعددة في أرقام
Multi Business in Number

الدرجة الرابعة
في تصنيف المقاولين

Fourth Grade in
Building Classification

046010130+

++

046010130
موظف

Employeesعميل
حكومي وخاص
Government 

& Private Clients

سنوات خبرة عملية
Years of Experience

مشروع منفذ
Executed Projects
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20172019 2018

تأهيل األعمال المتعددة 
كمطور عقاري معتمد

في برنامج البيع على 
الخارطة )وافي(

رفع درجة تصنيف األعمال 
المتعددة في مجال المباني 
إلى الرابعة، وتصنيفها في 
مجال األعمال الكهربائية 
بالدرجة الخامسة

إنضمام األعمال المتعددة  
للهيئة السعودية 
للمقاولين

Became a qualified Real 
Estate Developer )WAFI(

Upgrade the classified 
contractor to 4th grade of 
building field & got 5th grade 
of electrical work field.

Became Member of 
Saudi Contractor 
Authority
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تحويل األعمال المتعددة 
من مؤسسة إلى شركة 
ذات مسؤولية محدودة

زيادة رأس مال األعمال 
المتعددة إلى مليون ريال 
سعودي وتصنيفها

في مجال المباني بالدرجة 
الخامسة

تأسيس
 األعمال المتعددة

Transfer the legal entity to 
Limited Liabilities Company

Increase the capital paid to 
one Million SAR & became 
classified contractor in 5th 
Grade of Building field.

MBG
 was founded
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قسم التنفيذ

قسم المشتريات 

قسم الدراسات والتخطيط

الرئيس التنفيذي Chief Executive 
Officer

الهيكل التنظيمي لألعمال المتعددة MBG ORGANIZATION STRUCTURE

نائب الرئيس 
إلدارة المشاريع

Vice President, 
Finance

نائب الرئيس 
للخدمات المشتركة

نائب الرئيس 
للمالية

Vice President, 
Shared Services

قسم الجودة 
والصحة والسالمة 

المهنية

QHS Section

Treasury Section

Accountant Section

Budgeting & Financial Analysis Section

قسم الموارد البشرية

قسم الشؤون اإلدارية 

قسم تقنية المعلومات

قسم المحاسبة

قسم الخزينة 

قسم الموازنات والتحليل المالي

Admin & Legal Section 

Human Resource Section 

nformation Technology Section

Vice President, 
Project 

Management

Implementation Section

Studies & Planning  Section 

 Procurement Section
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م. عادل البصري الرئيس التنفيذي

حاصل على درجة البكالوريوس في التخطيط والتصميم العمراني من جامعة الملك سعود، وعضو الهيئة 
السعودية للمهندسين بدرجة )مهندس محترف( مع خبرة عملية تتجاوز 12 سنة. عمل سابقا قبل إنضمامه لألعمال 

المتعددة لمجموعة من الشركات المحلية مثل إتحاد عذيب لالتصاالت )جو( وشركة اتحاد اتصاالت )موبايلي(.

م. بليغ حمدي مدير التنفيذ

حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة المدنية من جامعة األزهر، وعضو الهيئة السعودية للمهندسين بدرجة مشارك 
مع خبرة عملية تتجاوز 9 سنوات. عمل سابقا قبل إنضمامه لألعمال المتعددة في مكتب القطر العربي لإلستشارات الهندسية.

أ. محمد عمر نائب الرئيس للمالية

حاصل على درجة البكالوريوس في التجارة تخصص محاسبة من جامعة القاهرة، وعضو منتسب في الهيئة 
السعودية للمحاسبين، مع خبرة عملية تتجاوز 17 سنة. عمل سابقا قبل إنضمامه لألعمال المتعددة في شركة 

الصغير للتجارة والمقاوالت. 

أ. ماجد البصري مدير المحاسبة

حاصل على درجة البكالوريوس في االقتصاد من جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، مع خبرة عملية تتجاوز 7 سنوات. 
عمل سابقا قبل إنضمامه لألعمال المتعددة في كل من شركة غسان السليمان للتجارة )إيكيا( ومجموعة سامبا المالية.

م. محمود قاسم مدير الدراسات والتخطيط

حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة المدنية من جامعة حلوان، وعضو الهيئة السعودية للمهندسين بدرجة مشارك 
مع خبرة عملية تتجاوز 10 سنوات. عمل سابقا قبل إنضمامه لألعمال المتعددة في كل من شركة صرح التقنية للمقاوالت وشركة 

أوراسكوم للمقاوالت والصناعة. 

أ. عبداإلله العمران مدير الشؤون اإلدارية والقانونية

حاصل على درجة البكالوريوس في أصول الدين من جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، مع خبرة عملية تتجاوز 12 سنة. 
عمل سابقا قبل إنضمامه لألعمال المتعددة في كل من البنك السعودي الفرنسي ووزارة العدل.

أ. أديب زعـرور نائب الرئيس إلدارة المشاريع

خبرة عملية تتجاوز 21 سنة في إدارة مشاريع المباني. عمل سابقا قبل إنضمامه لألعمال المتعددة في إدارة 
المشاريع لمجموعة من الشركات المحلية مثل شركة أجا للتجارة والمقاوالت وشركة عبدالله سعيد السيد وشركاؤه 

للمقاوالت وشركة بسام شاكر وشريكه للمقاوالت.

أ. فيصل البصري  مدير الموارد البشرية

حاصل على درجة البكالوريوس في إدارة األعمال من جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، مع خبرة عملية تتجاوز 5 سنوات. 
عمل سابقا قبل إنضمامه لألعمال المتعددة في كل من مجموعة سامبا المالية والبنك االهلي التجاري. وحاصل على عّدة 

دورات متقدمة في الموارد البشرية.
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أبرز المشاريع المختارة
Projects Portfolio
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Villa Palma Restaurant
Designer & Consultant: Fares Al Fares Consultants

Owner: Toleen Meddle East Company

Building Area: 1,300 Sqm.

Delivered Date: 2019

مطعم فيال بالما
المصمم واإلستشاري: فارس الفارس لإلستشارات الهندسية

المالك: شركة تولين الشرق األوسط المحدودة

مسطح البناء: 1,300 متر مربع

تسليم المشروع: 2019م
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Business Offices
Designer & Contractor: MULTI BUSINESS Group

Owner: MULTI BUSINESS Group

Building Area: 450 Sqm.

Delivered Date: 2019

مكاتب إدارية
المصمم والمنفذ: مجموعة األعمال المتعددة

المالك: مجموعة األعمال المتعددة

مسطح البناء: 450 متر مربع

تسليم المشروع: 2019م
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NHC Headquarter
Designer: Al Mosamemat for Interior Design.

Owner: National Housing Company )NHC(

Building Area: 8,500 Sqm.

Delivered Date: 2018

مبنى الشركة الوطنية لإلسكان
المصمم: مايند لإلستشارات الهندسية

المالك: الشركة الوطنية لإلسكان

مسطح البناء: 8,500 متر مربع

تسليم المشروع: 2018م
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SAGIA Third Floor & Multi-Purpose Hall
Designer: Fares Al Fares Consultants.

Owner: Saudi General Investment Authority )SAGIA(

Building Area: 1,950 Sqm.

Delivered Date: 2018

مبنى الهيئة العامة لإلستثمار
المصمم: فارس الفارس لإلستشارات الهندسية

المالك: الهيئة العامة لإلستثمار

مسطح البناء: 1,950 متر مربع

تسليم المشروع: 2018م



31 30

Whites Pharmacy Showroom
Designer: Nebras Interior Design.

Owner: Whites Pharmacy

Building Area: 800 Sqm.

Delivered Date: 2017

معرض صيدلية وايتس )مجمع بوليفارد(
المصمم: نبراس للتصميم الداخلي

المالك: شركة الفنادق الراقية

مسطح البناء: 800 متر مربع

تسليم المشروع: 2017م



33 32

Levels Restaurants Complex
Designer: Abdulelah Al Mohanna Consultants.

Owner: Elegant Hotels Company

Building Area: 19,000 Sqm.

Delivered Date: 2017

مجمع مطاعم ليڤيلز

المصمم: عبداإلله المهنا مهندسون إستشاريون

المالك: شركة صيدليات وايتس

مسطح البناء: 19,000 متر مربع

تسليم المشروع: 2017م



35 34

Switchgear Station Building )Saad(
Designer: TYPSA Engineering Services.

Owner: National Water Company

Building Area: 1,200 Sqm.

Delivered Date: 2017

مبنى محطة مفاتيح كهرباء )سعد(

المصمم: تيبسا للخدمات الهندسية

المالك: شركة المياه الوطنية

مسطح البناء: 1,200 متر مربع

تسليم المشروع: 2017م



37 36

Villas Residence Complex
Designer: Otaishan Consulting Engineers.

Owner: Institute of Public Administration

Building Area: 3,500 Sqm.

Delivered Date: 2016

مجمع وحدات فلل سكنية

المصمم: العطيشان لإلستشارات الهندسية

المالك: معهد اإلدارة العامة

مسطح البناء: 3,500 متر مربع

تسليم المشروع: 2016م



39 38

Civil Affairs Service Center )Qurtuba Plaza(
Designer: Q Design Engineers.

Owner: Civil Affair Agency

Building Area: 900 Sqm.

Delivered Date: 2015

مركز األحوال المدنية )قرطبة بالزا(

المصمم: كيو ديزاين

المالك: األحوال المدنية

مسطح البناء: 900 متر مربع

تسليم المشروع: 2015م
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شركة ثقة لخدمات األعمال

Thiqah Business Services Company 

)VD023160( الشركة السعودية للكهرباء – رقم المورد
)Saudi Electrical Company – Vendor No. (VD023160

شركة االتصاالت السعودية – رقم المورد )20658(
)Saudi Telecom Company – Vendor No. (20658

الشركة الوطنية لإلسكان – رقم المورد )10081(
National Housing Company – Vendor No. (10081(

شركة زين السعودية لإلتصاالت – رقم المورد )11781(
Zain Telecom Company – Vendor No. (11781(

شركة تطوير للمباني – رقم المورد )110925(
)Tatweer Company – Vendor No. (110925

الشركة السعودية للنقل الجماعي – رقم المورد )104432(
)Saudi Public Transport Company – Vendor No. (104432

مدينة الملك فهد الطبية – رقم المورد )6349943(
)King Fahad Medical Company – Vendor No. (6349943
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*النشاط یتطلب الحصول على ترخیص من 

الشهادات والعضويات
Certificate & Membership

7/18/2019 ::MUQAWIL::

https://muqawil.org/ar/consumer/print_cert 1/1

ا����� ا����د�� �����و��
���� ر�� 3141 ���� أ�� �� ���� - ا����

ا����ض 8292-13521 ا����� ا������
ا����د��

م. ���� ���رك ال ����
ا��� ا���م

ا����� ا����د�� �����و��

ر�� ا����� : +966920000968
info@sca.sa : ��ا����� ا�����و

sca.sa

���دة 
  �����
���ول

���� ������ ا����� ا����د�� �����و�� ����� ���� ��ن

������ ا����ل ا����دة ا���ودة
ر�� ا������ : 10000792

���� �� ����� ا����� ��� ا���اءات ا����� و �� أ��� ��ه ا����دة ���ءا ��� ذ��
ا����ط ا����� �����ول (*):

1 - ����� ا�����
2 - أ���� ا������ ا������

3 - أ���� ����� ا�����ت ������� و����� ا��ا�
 

August 18, 2019 ر�� ا����ء ا����ده��

��رت ��ه ا����دة �� ا����� ا����د�� �����و�� و ��� ���� ������ و ��� إ��د��� ����� ا���رة
�� ��ل إ���ء ا������ �ي ��� ��ن

���� �� ا������ت �� او ������ �� ��� ا����دة ���� ز��رة ������
www.muqawil.org/ar/contractors أو ا����ل ��� ا���� +966920000968

2019© ��� ا����ق ������ ������ ا����د�� �����و��

Jul,2019 18 : ر�� ا���ار��

شهادة تصنيف المقاولين

Contractor Classification Certificate
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1020463234

رقم الشهادة : ١٠٢٠٤٦٣٢٣٤ 
التاريخ : ١٤٤٠/١٠/٢٤  هـ 

الرقم المميز: ٣٠١٠٤٤٨٦٣٥

شهادة
     CERTIFICATE

 
  

تشهد الهيئة العامة للزكاة والدخل بأن المكلف / مجموعة االعمال المتعددة المحدودة  

شركة رقم ٧٠٠١٨٣٩٠٠٥ وسجل تجاري رقم ١٠١٠٢٦١٩٦٠    

قدم إقراره عن الفترة المنتهيه في ٢٠١٨/١٢/٣١م  

  

وقد منح هذه الشهاده لتمكينه من إنهاء جميع معامالته بما في ذلك صرف مستحقاته 

النهائية عن العقود. 

يسري مفعول هذه الشهادة حتى تاريخ ١٤٤١/٠٩/٠٧  هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٤/٣٠  م.  

(السابع من رمضان ألف و أربعمائة و واحد و أربعون هجري) 

  

 

تاريخ اإلصدار : ١٤٤٠/١١/١٨

تاريخ صالحية الشهادة : ١٤٤١/٠٢/٢٢

رقم الشهادة : ٢٠٠٠١٩٠٧٠٢٠٩٠٧

مجموعة االعمال المتعددة المحدودة اسم المنشأة:

١-٣٨٥٣٨١ رقم الملف:

١٠١٠٢٦١٩٦٠ سجل تجاري:

الرياض الصادر من:

تشهد وزارة العمل والتنمیة االجتماعیة بأن المنشأة المذکورة أعاله حققت نسب التوطین المطلوبة منها..
وتم منحها هذه الشهادة حسب طلبها

(الشهادة معتمدة من صاحب الصالحية وال تحتاج إلى توقيع أو ختم)

تنبيهات:

http://mol.gov.sa/CERT:١ - يمكن التحقق من صحة وصالحية الشهادة عبر زيارة الرابط

٢ - في حال اكتشاف أي عملية تزوير في الشهادة المقدمة نرجو التبليغ عن ذلك بخطاب رسمي ألقرب مكتب عمل.
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1440016857

37 

مجموعة العمال المتعددة المحدودة

الرياض-حي النرجس-طريق أنس بن مالك-2675

1450/06/30 1440/09/09

المملكة العربية السعودية

إنشاء المباني والصلح وخدمات التركيب أو التجميع.، 

كلمة العمال بحروف عربية باللون الرمادي وأسفلها كلمة المتعددة بحروف عربية باللون الرمادي وأسفلها عبارة ملتي بزنس بحروف لتينية باللون 

الحمر بجانبهم على اليسار رسم بشكل مميز ثلثي البعاد ومفرغ بشكل جزئي ومتقطع باللون الحمر

1440/07/01



 

 

  

Multi Business Group (MBG) 

 
 
4556 Anas Bin Malik Road – Al Narjis District 

Riyadh 13327-6828, 
Saudi Arabia 
 

Construction of Building, Electrical, 

Plumbing & Air-Conditioning Installation 

 

TB-966-02-450-00006 

24/09/2020 

25/09/2019 
The Certification Cycle initiates from 25/09/2019 and lasts for  
three years by the condition of successful completion  

of mandatory Surveillance Audits until due date.  

Initial Certification date: 25/09/2019 

  

 

 

 
 
 
 

 

كمكلف مسجل في ضريبة القيمة المضافة، ال يجوز لك تحصيل ضريبة القيمة المضافة من عمالئك قبل تاريخ 

نفاذ التسجيل بالضريبة. في حال تبين غير ذلك، ستقوم الهيئة العامة  للزكاة والدخل بتنفيذ الغرامات المستحقة

100191004825557

الرقم المميز:تاريخ اإلصدار:

2019/01/223010448635

شهادة تسجيل في ضريبة القيمة المضافة

VAT Registration Certificate

تشهد الهيئة العامة للزكاة والدخل بأن المكلف أدناه مسجل في ضريبة القيمة المضافة         
بتاريخ 2017/08/24                  

Hereby, The General Authority of Zakat & Tax (GAZT) certifies that the taxpayer below is

VAT registered on 24/08/2017

 مجموعة االعمال المتعددة المحدودة   

اسم المكلف:

Taxpayer Name:

رقم التسجيل الضريبي:

     301044863500003

VAT Registration Number:

2018/01/01

تاريخ نفاذ التسجيل:

Effective Registration Date:

الرياض،الروضة،االمير ناصر بن عبدالعزيز ،13211

Taxpayer Address:

عنوان المكلف:
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شهادة التزام بنظام حماية األجور

رقم الشهادة : ٢٠٠١١٩٠٩٠١٠٥٣١

تاريخ اإلصدار ١٤٤١/٠١/٠٦ هـ الموافق ١٤٤١/٠١/٠٦ م

تاريخ صالحية الشهادة ١٤٤١/٠٤/٠٨ هـ الموافق ١٤٤١/٠٤/٠٨ م

مجموعة االعمال المتعددة المحدودة اسم المنشأة

١-٣٨٥٣٨١ رقم المنشأة:

١-٣٨٥٣٨١ الرقم الموحد

تشهد وزارة العمل والتنمیة االجتماعیة بأن المنشأة المذکورة أعاله ملتزمة بإيداع اجور العاملين بها عن طريق
البنوك المحلية والرفع المنتظم لملف األجور وقد تم منح هذه الشهادة للمنشأة بناء على سجالتها خالل آخر

ثالثة أشهر في برنامج حماية األجور.

(الشهادة معتمدة من صاحب الصالحية وال تحتاج إلى توقيع أو ختم)

إدارة حماية األجور

تنبيهات:
http://mol.gov.sa/COEC ١ - يمكن التحقق من صحة وصالحية الشهادة عبر زيارة الرابط:

٢ - في حال اكتشاف أي عملية تزوير في الشهادة المقدمة نرجو التبليغ عن ذلك بخطاب رسمي ألقرب مكتب عمل.

 

 

 
 

 

Multi Business Group (MBG) 

 
 
4556 Anas Bin Malik Road – Al Narjis District 

Riyadh 13327-6828, 

Saudi Arabia 

Construction of Building, Electrical, Plumbing 

& Air-Conditioning Installation 

TB-966-02-100-01016 

24/09/2020 

25/09/2019 

The Certification Cycle initiates from 25/09/2019 and lasts for  

three years by the condition of successful completion  

of mandatory Surveillance Audits until due date.  

Initial Certification date: 25/09/2019. 

 
 

 
 

 
 

 



4556 Anas Bin Malik Road  |  Al Narjis District  

Riyadh 13327  |  Saudi Arabia

Tel: +966 9200 13202

Email: info@mbg.sa

www.mbg.sa

@MBGSaudi




