MORE THAN
ONE DECADE OF

ACHIEVEMENTS
ٍ
عقد من اإلنجازات
أكثر من

2021
مــلـف الـتـأهــيــل
Company Profile

المحتويات Contents
من نحن

| 07

رؤيــتــنــا ،رســالــتــنــا ،قــيــمــنــا

| 09

خـدمـاتـنـا

| 11

التطورات الجوهرية لتاريخ األعمال المتعددة

| 12

األعمال المتعددة في أرقام

| 14

الهيكل التنظيمي للمجموعة

| 17

الهيكل التنظيمي لمكتب إدارة المشاريع

| 19

تصنيف العاملين

| 21

اإلدارة الــتــنــفــيــذيـــة

| 22

قائمة المشاريع المنفذة

| 27

صور المشاريع

| 35

مورد معتمد لدى كبرى الشركات

| 64

أبرز عمالءنــا

| 66

شركاء النجاح من الموردين

| 68

شركاء النجاح من البنوك التجارية والمؤسسات المالية

| 72

الشهادات الحكومية

| 74

االنتشار الجغرافي للمشاريع

| 96

من نحن
مجموعــة األعمــال المتعــددة هــي شــركة
ســعودية متخصصــة فــي تقديــم خدمــات تشــييد
المبانــي ،تأسســت فــي العــام 2009م ويبلــغ
رأس مالهــا المدفــوع  2مليــون ريــال ســعودي،
ومنــذ نشــأتها ركــزت المجموعــة علــى توســيع
ونمــو أعمالهــا حتــى أصبحــت شــركة مصنفــة
بالدرجــة الثالثــة فــي مجــال المبانــي .وعلــى
مــدى أكثــر مــن  12عامــا كونت األعمــال المتعددة
ســمعة قويــة فــي الجــودة والخبــرة المهنيــة
وذلــك مــن خــال قدرتهــا علــى إدارة كل مرحلــة
مــن مراحــل حيــاة المشــروع بكفــاءة وفعاليــة
ممــا ســاعدها علــى تســليم أكثــر مــن  85مشــروع
ألكثــر مــن  40عميــل.

About Us
MBG is a Saudi-based building construction company established in 2009, with
a paid-up capital of SAR 2 million. Since
then, MBG has grown to become a classified “3rd” grade building contracting
company. For more than 12 years, MBG
has built a reputation for quality and
solid expertise in building contracting through its ability to manage each
phase of a project`s lifecycle efficiently
and effectively has enabled the company to successfully complete more than
85 projects for more than 40 clients.

رؤيتنا

Vision

.ريادة قطاع تشييد المباني في المملكة العربية السعودية

Leading the building construction sector in the Kingdom of Saudi Arabia.

رسالتنا

Massage

تقديم خدمات تشييد المباني في السوق السعودي من خالل قدرتنا على إدارة كل مرحلة من مراحل
حياة المشروع بكفاءة وفعالية لتحقيق رضا عمالئنا وإستدامة نمو أعمالنا مما يخلق قيمة مضافة
.لشركائنا وموظفينا

To offer building construction services in the Saudi market through our
ability to manage each phase of a project`s lifecycle efficiently and effectively to achieve our client`s satisfaction & sustain the growth of our business which will create added value for our partners and employees.

قيمنا

المسؤولية

الـكــفــاءة

Values

الـمـهـــنــيــة

روح الفريق

االلتـزام

RESPONSIBILITY

EFFICIENCY

PROFESSIONALISM

TEAM SPIRIT

COMMITMENT

خدماتنا
تقديــم خدمــات تشــييد المبانــي للمشــاريع الحكوميــة
والســكنية والغيــر ســكنية مثــل (المبانــي التجاريــة
:والصناعيــة والخاصــة) وتتمثــل الخدمــات فــي كل مــن
•إنشاءات المباني
•ترميمات المباني
•تشطيبات المباني

Services
Providing building construction for government, residential & non-residential (commercial, industrial, and specialty) projects
with a broad range of services including the
follows:
•	 Building Construction
•	 Building Renovation
•	 Building Fit-out

2020

2013

2009

تأسيس
المجموعة كمقاول
عام للمباني
MBG established
as a building
contracting firm

التطورات الجوهرية
لتاريخ األعمال المتعددة

MBG History Milestones

تحويل المجموعة
إلى شركة ذات
مسؤولية محدودة
MBG had
Converted to
limited liability
company – LCC.

زيادة رأس مال
المجموعة إلى 2
مليون ر.س ،وصنفت
المجموعة بالدرجة
الثالثة في مجال
المباني
Raised paid-up
capital to SAR 2
million – Classified
(3rd) grade building contractor

2016

زيادة رأس مال
المجموعة إلى
مليون ر.س،
وصنفت المجموعة
بالدرجة الخامسة
في مجال المباني
Raised paidup capital to
– SAR 1 million
)Classified (5th
grade building
contractor

2019

2017

حصلت المجموعة
على عضوية
الهيئة السعودية
للمقاولين
MBG joined as a
member of the
Saudi Contracting
Authority - SCA

صنفت المجموعة
بالدرجة الرابعة
في مجال المباني،
وحصلت المجموعة
على شهادتي إدارة
الجودة الشاملة
والصحة والسالمة
المهنية
)Classified (4th
grade building
contractor – Ob& tained ISO9001
ISO45001 certificates

األعمال المتعددة في أرقام
MBG in Numbers

+

rd

3
الدرجة

تصنيف الدرجة
الثالثة في مجال
مقاوالت المباني

الثالثة

3rd-grade
classification in
building contracting

+

120+ Workforce
& Experience
Employees

تحقيق رضا
أكثر من 40
عميل

40+ Partners
& Clients
Satisfied

120

أكثر من 120
عامل وموظف
متمرس

40
عميل

موظف

+

150
مليون

مشاريع منفذة
بقيمة تتجاوز
 150مليون ر.س

150+ Million SAR
Value of Projects
Executed

ر.س

+

+

12
عــام

خبرة مهنية
تمتد إلى أكثر
من  12عام

12 years
in Business

85
مشروع

إنجاز أكثر
من  85مشروع

85+ Completed
Projects

MBG
ORGANIZATION
STRUCTURE

الهيكل التنظيمي
للمجموعة

Board

مجلس الشركاء
الرئيس
التنفيذي

Internal
Audit

CEO

المراجعة
الداخلية

& Studies
Business
Development

Project
Management
Office

Finance

Shared
Services

الدراسات
وتطوير األعمال

إدارة
المشاريع

المالية

الخدمات
المشتركة

Qualification
& CRM

Implementation

Accountant

Human
Resource

التأهيل وإدارة
عالقات العمالء

التنفيذ

المحاسبة

الموارد
البشرية

Studies
& Bids

Procurement

Budget
& Financial
Planning

Admin

الدراسات
والمنافسات

المشتريات

الميزانية
والتخطيط المالي

الشؤون
اإلدارية

Business
Partners

Technical
Office

& Payments
Collection

IT

شراكات
األعمال

المكتب الفني

المدفوعات
والتحصيل

تقنية
المعلومات

& Quality
Safety

Banks
& Financing
Management

الجودة
والسالمة

إدارة عالقات
البنوك وشركات
التمويل

PMO
STRUCTURE

الهيكل التنظيمي
لمكتب إدارة
المشاريع

نائب الرئيس
إلدارة المشاريع

VP, PMO

Procurement

Implementation

Technical
Office

Quality
& Safety

Procurement
Planning

Project
Managers

Designing
& Drawings

QA & QC

Procurement
Operations

Engineering
Stuff

Quantity
Surviving

HES

Vendor
Management

Foreman
& Supervisors

إدارة الموردين

Contract

Technician
& Skill Labors

العقود

المشتريات

التنفيذ

تخطيط

مدراء

المشتريات

المشاريع

عمليات

الكادر الهندسي
من جميع
التخصصات

المشرفين
والمراقبين

الفنيين
والعمالة

الشراء

المكتب
الفني

الجودة
والسالمة

التصاميم
والمخططات

مراقبة وضبط
الجودة

حصر الكميات

الصحة والسالمة
المهنية

تصنيف العاملين
Stuff Breakdown

14%

الكادر الفني والمهني
Technician & Labors

16%
70%

الكادر الهندسي
Engineering
الكادر اإلداري
Administration

تصنيف الكادر الهندسي حسب الدرجة المهنية
Engineering Stuff Breakdown

مهندس
Engineer

13%
40%
47%

مشارك
Associate
محترف
Proffesional

تصنيف الكادر الهندسي حسب التخصص
Engineering Stuff Spcialist Breakdown

مدني
Civil

13%
20%
20%
47%

كهرباء
Electrical
ميكانيكا
Mechanical
معماري
Architecture

اإلدارة الــتــنــفــيــذيـــة
Executive Management

م .عادل بن عبدالله البصري
الرئيس التنفيذي
حاصــل علــى شــهادة الماجســتير فــي إدارة األعمــال،
وشــهادة البكالوريــوس فــي التخطيــط والتصميــم
العمرانــي مــن جامعــة الملــك ســعود ،وشــهادة
مديــر مشــروع محتــرف مــن معهــد ( ، )PMIمصنــف
بدرجــة مهنــدس محتــرف مــن الهيئــة الســعودية
للمهندســين مــع خبــرة مهنيــة تتجــاوز  14ســنة .عمــل
ســابقا قبــل انضمامــه لألعمــال المتعــددة فــي كل مــن
شــركة اتحــاد اتصــاالت (موبايلــي) وشــركة اتحــاد عذيــب
لالتصــاالت (جــو).

أ.محمد عمر
نائب الرئيس للمالية والخدمات المشتركة
حاصــل علــى شــهادة البكالوريــوس فــي التجــارة
تخصــص محاســبة مــن جامعــة القاهــرة ،وعضــو منتســب
فــي الهيئــة الســعودية للمحاســبين مــع خبــرة مهنيــة
تتجــاوز  19ســنة .عمــل ســابقا قبــل انضمامــه لألعمــال
المتعــددة فــي شــركة الصغيــر للتجــارة والمقــاوالت.

Adel Abdullah Al Basri
CEO
Hold MBA & bachelor’s degree in urban planning & design from KSU. Project Manager Professional (PMP) certified from PMI & classified
as a professional engineer from Saudi Engineer Council with more than 14 years of experience. Before joining MULTI BUSINESS Group
he previously worked with Etihad Etisalat Co.
(Mobily) and Etihad Atheeb Co. (GO).

Mohamed Omar
VP, Finance & Shared Services
Hold bachelor’s degree in commerce (Accountant) from Cairo University. Associate member
from Saudi Organization for certified public
accountants (SOCPA) with more than 19 years
of experience. Before joining MULTI BUSINESS
Group he previously worked with Al Saghyir
for Trading & Contracting Co.

أ .أديب زعرور
نائب الرئيس إلدارة المشاريع
خبــرة مهنيــة تتجــاوز  23ســنة فــي إدارة مشــاريع
المبانــي .عمــل ســابقا قبــل انضمامــه لألعمــال
عــدة شــركات رائــدة فــي قطــاع
المتعــددة فــي
ّ
المقــاوالت بالمملكــة العربيــة الســعودية مثــل شــركة
أجــا للتجــارة والمقــاوالت وشــركة عبداللــه الســيد
وشــركاؤه للمقــاوالت وشــركة بســام شــاكر وشــريكه
للمقــاوالت.

م.محمود قاسم
مدير تطوير األعمال والدراسات

Adeeb Zarour
VP, Project Management Office
Hold professional experience exceed 23 years
in managing building project. Before joining
MULTI BUSINESS Group he previously worked
with Aja Trading & Contracting Co., Al Sayed
& Partners Contracting Co. & Bassam Shakir
Partners Contracting Co.

Mahmoud Gasm
Business Development
& Studies Manager

حاصــل علــى شــهادة البكالوريــوس فــي الهندســة
المدنيــة مــن جامعــة حلــوان ،وشــهادة مديــر مشــروع Hold bachelor’s degree in civil engineering
محتــرف مــن معهــد ( ،)PMIمصنــف بدرجــة مهنــدس from Helwan University. Project Manager Pro-
محتــرف مــن الهيئــة الســعودية للمهندســين مــع خبــرة fessional (PMP) certified from PMI & classified
مهنيــة تتجــاوز  12ســنة .عمــل ســابقا قبــل انضمامــه as a professional engineer from Saudi Engi-
لألعمــال المتعــددة فــي كل مــن شــركة صــرح التقنيــة neer Council with more than 12 years of expe-
للمقــاوالت وشــركة أوراســكوم للمقــاوالت والصناعــة.

rience. Before joining MULTI BUSINESS Group
he previously worked with Sarh Attaqnia Co.
& Orascom Construction Co.

اإلدارة الــتــنــفــيــذيـــة
Executive Management
م.بليغ حمدي
مدير التنفيذ
حاصــل علــى درجــة البكالوريــوس فــي الهندســة
المدنيــة مــن جامعــة األزهــر ،مصنــف بدرجــة مهنــدس
مشــارك مــن الهيئــة الســعودية للمهندســين مــع
خبــرة مهنيــة تتجــاوز  10ســنوات .عمــل ســابقا قبــل
انضمامــه لألعمــال المتعــددة فــي مكتــب القطــر
العربــي لإلستشــارات الهندســية.

أ.ماجد بن عبدالله البصري
مدير الموارد البشرية
حاصــل علــى درجــة البكالوريــوس فــي االقتصــاد مــن
جامعــة االمــام محمــد بــن ســعود االســامية ،مــع خبــرة
مهنيــة تتجــاوز  9ســنوات .عمــل ســابقا قبــل انضمامــه
لألعمــال المتعــددة فــي كل مــن مجموعــة ســامبا
الماليــة وشــركة ايكيــا.

Baligh Hamdy
Implementation Manager
Hold bachelor’s degree in civil engineering
from Azhar University. Classified as an associate engineer from Saudi Engineer Council
with more than 10 years of experience. Before
joining MULTI BUSINESS Group he previously
worked with Arabic Diameter Consulting Engineering.

أ.فيصل بن عبدالله البصري
مدير الشؤون اإلدارية

Admin Manager

حاصــل علــى درجــة البكالوريــوس فــي االقتصــاد مــن Hold bachelor’s degree in business admin-
جامعــة االمــام محمــد بــن ســعود االســامية ،مــع خبــرة istration from Imam Mohammed Ibn Saud
مهنيــة تتجــاوز  7ســنوات .عمــل ســابقا قبــل انضمامــه Islamic University. with more than 7 years of
لألعمــال المتعــددة فــي البنــك األهلــي التجــاري.
experience. Before joining MULTI BUSINESS
Group he previously worked with National
Commercial Bank (NCB).

Majed Abdullah Al Basri

م .خالد يسري

Human Recourse Manager

مدير المشتريات

Hold bachelor’s degree in Economics from
Imam Mohammed Ibn Saud Islamic University. with more than 9 years of experience. Before joining MULTI BUSINESS Group he previ& ously worked with SAMBA Financial Group
IKEA Trading Co.

Faisal Abdullah Al Basri

حاصــل علــى درجــة البكالوريــوس فــي الهندســة
المدنيــة مــن جامعــة األزهــر ،مصنــف بدرجــة مهنــدس
مشــارك مــن الهيئــة الســعودية للمهندســين مــع
خبــرة مهنيــة تتجــاوز  10ســنوات .عمــل ســابقا قبــل
انضمامــه لألعمــال المتعــددة فــي كل مــن شــركة
الشــمس للمقــاوالت وكوميتكــو للمقــاوالت.

Khaled Yousri
Procurement Manager
Hold bachelor’s degree in civil engineering
from Azhar University. classified as an associate engineer from Saudi Engineer Council
with more than 10 years of experience. Before
joining MULTI BUSINESS Group he previously
worked with Al Shams contracting Co. & Commitco for construction.

قـــــائــــــمــــــــة
الــمــشـــاريع
الــمـــنــــفــــذة

02

01
أعمال مقاوالت المركز الشامل
•المشروع:
2
•المساحة (م )4,700 :
تجاري (خدمي)
•التصنيف:
جدة
•الموقع:
•مدة التنفيذ 5 :شهور
•عام التنفيذ2020 :
•القيمة (ر.س)12,000,000 :

03
أعمال تأهيل المقر الرئيسي

•المشروع:

•المساحة (م )750 :
2

تجاري (مكتبي)
•التصنيف:
الرياض
•الموقع:
•مدة التنفيذ 3 :شهور
•عام التنفيذ2020 :
•القيمة (ر.س)1,600,000 :

05
أعمال تأهيل المقر الرئيسي
•المشروع:
2
•المساحة (م )1,100 :
حكومي
•التصنيف:
الرياض
•الموقع:
•مدة التنفيذ 3 :شهور
•عام التنفيذ2020 :
•القيمة (ر.س)2,600,000 :

07
أعمال توسعة المبنى اإلداري
•المشروع:
•المساحة (م400 :)2
حكومي (عسكري)
•التصنيف:
الرياض
•الموقع:
•مدة التنفيذ 1 :شهر
•عام التنفيذ2020 :
•القيمة (ر.س)500,000 :

تأهيل سطح مقر األكاديمية
•المشروع:
2
•المساحة (م )2,350 :
حكومي
•التصنيف:
الرياض
•الموقع:
•مدة التنفيذ 4 :شهور
•عام التنفيذ2020 :
•القيمة (ر.س)5,900,000 :

04
•المشروع:

09

تنفيذ الترميمات المعمارية
للمقر الرئيسي
•المساحة (م900 :)2
حكومي
•التصنيف:
الرياض
•الموقع:
•مدة التنفيذ 2 :شهر
•عام التنفيذ2020 :
•القيمة (ر.س)1,000,000 :

06
•المشروع:

تهيئة المكاتب في مبنى
المقر الرئيسي
•المساحة (م600 :)2
حكومي
•التصنيف:
الرياض
•الموقع:
•مدة التنفيذ 4 :شهور
•عام التنفيذ2020 :
•القيمة (ر.س)1,000,000 :

08

إنشاء ورشة صيانة األبراج

•المشروع:

•المساحة (م )5,100 :
2

حكومي (عسكري)
•التصنيف:
الرياض
•الموقع:
•مدة التنفيذ 18 :شهر
•عام التنفيذ2019 :
•القيمة (ر.س)6,700,000 :

11

•المشروع:

أعمال إنشائية للمواقف الخارجية

واستكمال تطوير المبنى الرئيسي

•المساحة (م2,500 :)2
حكومي
•التصنيف:
الرياض
•الموقع:
•مدة التنفيذ 2 :شهر
•عام التنفيذ2019 :
•القيمة (ر.س)750,000 :

أعمال الهوية الجديدة لمنافذ البيع
•المشروع:
•المساحة (م650 :)2
تجاري (خدمي)
•التصنيف:
الرياض  -جازان
•الموقع:
•مدة التنفيذ 4 :شهور
•عام التنفيذ2020 :
•القيمة (ر.س)3,300,000 :

10
انشاء وتجهيز مبنى االستقبال
•المشروع:
والتفتيش للطالب
•المساحة (م1,500 :)2
حكومي (عسكري)
•التصنيف:
الرياض
•الموقع:
•مدة التنفيذ 1 :شهر
•عام التنفيذ2019 :
•القيمة (ر.س)1,900,000 :

12
أعمال التشطيبات المعمارية
•المشروع:
والكهروميكانيكية للمقر الرئيسي
•المساحة (م600 :)2
تجاري (مكتبي)
•التصنيف:
الرياض
•الموقع:
•مدة التنفيذ 4 :شهور
•عام التنفيذ2019 :
•القيمة (ر.س)1,000,000 :

14

13
•المشروع :األعمال المدنية واإللكتروميكانيكية
للهوية الجديدة لمنافذ البيع
•المساحة (م:)2
تجاري (خدمي)
•التصنيف:
مدن متفرقة
•الموقع:
•مدة التنفيذ 3 :شهور
•عام التنفيذ2019 :
•القيمة (ر.س)2,900,000 :

15

ترميم وتشطيب وديكورات
•المشروع:
المبنى الرئيسي
•المساحة (م5,600 :)2
تجاري (مكتبي)
•التصنيف:
الرياض
•الموقع:
•مدة التنفيذ 6 :شهور
•عام التنفيذ2018 :
•القيمة (ر.س)16,200,000 :

17
أعمال تشطيبات مختبر طبي
•المشروع:
2
•المساحة (م )1,050 :
تجاري (صحي)
•التصنيف:
الرياض
•الموقع:
•مدة التنفيذ 5 :شهور
•عام التنفيذ2017 :
•القيمة (ر.س)1,300,000 :

20

19
إعادة تأهيل مبنى رئيسي
•المشروع:
•المساحة (م1,300 :)2
حكومي
•التصنيف:
الرياض
•الموقع:
•مدة التنفيذ 8 :شهور
•عام التنفيذ2017 :
•القيمة (ر.س)2,200,000 :

إنشاء مطعم فيال بالما
•المشروع:
2
•المساحة (م )10,300 :
تجاري (ضيافة)
•التصنيف:
الرياض
•الموقع:
•مدة التنفيذ 9 :شهور
•عام التنفيذ2018 :
•القيمة (ر.س)6,100,000 :

16
إعادة تهيئة المبنى الرئيسي حكومي
•المشروع:
•المساحة (م2,050 :)2
حكومي
•التصنيف:
الرياض
•الموقع:
•مدة التنفيذ 4 :شهور
•عام التنفيذ2017 :
•القيمة (ر.س)5,800,000 :

21

18
أعمال تشطيبات فرع
•المشروع:
2
•المساحة (م )500 :
تجاري (تجزئة)
•التصنيف:
الرياض
•الموقع:
•مدة التنفيذ 2 :شهر
•عام التنفيذ2017 :
•القيمة (ر.س)600,000 :

23
إنشاءسكناعضاءهيئةالتدريس
•المشروع:
•المساحة (م4,400 :)2
حكومي
•التصنيف:
الرياض
•الموقع:
•مدة التنفيذ 3 :شهور
•عام التنفيذ2016 :
•القيمة (ر.س)3,100,000 :

•المشروع:

أعمال تهيئة سكن الطلبة

•المساحة (م1,500 :)2
حكومي (عسكري)
•التصنيف:
الرياض
•الموقع:
•مدة التنفيذ 6 :شهور
•عام التنفيذ2017 :
•القيمة (ر.س)2,700,000 :

إعادة تأهيل موقع المناوبات
•المشروع:
ومبنى التوقيف
•المساحة (م1,100 :)2
حكومي (عسكري)
•التصنيف:
الرياض
•الموقع:
•مدة التنفيذ 6 :شهور
•عام التنفيذ2017 :
•القيمة (ر.س)1,200,000 :

22
األعمال المعمارية والكهروميكانيكية
•المشروع:
لمجمع مطاعم
•المساحة (م5,000 :)2
تجاري (ضيافة)
•التصنيف:
الرياض
•الموقع:
•مدة التنفيذ 6 :شهور
•عام التنفيذ2016 :
•القيمة (ر.س)10,000,000 :

24
أعمال تشطيبات مختبر طبي
•المشروع:
•المساحة (م750 :)2
تجاري (صحي)
•التصنيف:
حائل
•الموقع:
•مدة التنفيذ 4 :شهور
•عام التنفيذ2016 :
•القيمة (ر.س)850,000 :

26

25
أعمال تهيئة المقر الرئيسي
•المشروع:
•المساحة (م900 :)2
تجاري (مكتبي)
•التصنيف:
الرياض
•الموقع:
•مدة التنفيذ 4 :شهور
•عام التنفيذ2016 :
•القيمة (ر.س)600,000 :

27

إنشاء مصنع خرسانة جاهزة
•المشروع:
•المساحة (م5,000 :)2
تجاري (صناعي)
•التصنيف:
الرياض
•الموقع:
•مدة التنفيذ 5 :شهور
•عام التنفيذ2016 :
•القيمة (ر.س)2,500,000 :

29
أعمال توسعة األرشيف بالمبنى
•المشروع:
الرئيسي
•المساحة (م400 :)2
حكومي
•التصنيف:
المجمعة
•الموقع:
•مدة التنفيذ 3 :شهور
•عام التنفيذ2015 :
•القيمة (ر.س)900,000 :

31

أعمال التأهيل الهندسي في
•المشروع:
المقر الرئيسي
•المساحة (م5,350 :)2

32
إنشاء مبنى إداري
•المشروع:
•المساحة (م8,500 :)2
حكومي
•التصنيف:
المدينة المنورة
•الموقع:
•مدة التنفيذ 8 :شهور
•عام التنفيذ2015 :
•القيمة (ر.س)8,000,000 :

حكومي
•التصنيف:
الرياض
•الموقع:
•مدة التنفيذ 4 :شهور
•عام التنفيذ2016 :
•القيمة (ر.س)2,100,000 :

28
األعمال اإلنشائية والمعمارية
•المشروع:
لمحطة كهرباء
•المساحة (م1,700 :)2
تجاري (صناعي)
•التصنيف:
الرياض
•الموقع:
•مدة التنفيذ 4 :شهور
•عام التنفيذ2016 :
•القيمة (ر.س)2,000,000 :

33

30
إنشاء مكتب أهلية العالج
•المشروع:
•المساحة (م750 :)2
حكومي
•التصنيف:
الرياض
•الموقع:
•مدة التنفيذ 6 :شهور
•عام التنفيذ2015 :
•القيمة (ر.س)2,050,000 :

35

•المشروع:

أعمالتهيئةمكاتباإلدارةالعامة

•المساحة (م750 :)2
حكومي
•التصنيف:
الرياض
•الموقع:
•مدة التنفيذ 6 :شهور
•عام التنفيذ2014 :
•القيمة (ر.س)2,000,000 :

أعمال مقاوالت مبنى األرشيف
•المشروع:
في مبنى خدمي
•المساحة (م2,900 :)2
حكومي
•التصنيف:
جدة
•الموقع:
•مدة التنفيذ 6 :شهور
•عام التنفيذ2014 :
•القيمة (ر.س)5,100,000 :

أعمال التشطيبات وإعادة تطوير
•المشروع:
البنية التحتية
•المساحة (م3,500 :)2
حكومي
•التصنيف:
الرياض
•الموقع:
•مدة التنفيذ 18 :شهر
•عام التنفيذ2014 :
•القيمة (ر.س)15,000,000 :

34
أعمال مقاوالت البناء لفرع خدمي
•المشروع:
•المساحة (م850 :)2
حكومي
•التصنيف:
الرياض
•الموقع:
•مدة التنفيذ 5 :شهور
•عام التنفيذ2014 :
•القيمة (ر.س)5,000,000 :

Project Photos
صور المشاريع

فرع اس تي سي الغدير
STC Outlet - Al Ghadeer

اإلستشاري :إدارة المشاريع (المالك)

)Consultant: PMO (Owner

المالك :شركة اس تي سي

Owner: STC

مسطح البناء 600 :متر مربع

Building Area: 600 Sqm.

تسليم المشروع2021 :

Delivered Date: 2021

تأهيل مقر مكتبي
Offices Building Renovation

Consultant: Almnabr Consulting Engineering

 المنابر لالستشارات الهندسية:االستشاري

Owner: National Bonds Co.

 شركة الصكوك الوطنية:المالك

Building Area: 750 Sqm.

 متر مربع750 :مسطح البناء

Delivered Date: 2020

2020 :تسليم المشروع

تأهيل مقر مكتبي
Offices Building Renovation

Consultant: Almnabr Consulting Engineering

 المنابر لالستشارات الهندسية:االستشاري

Owner: National Bonds Co.

 شركة الصكوك الوطنية:المالك

Building Area: 750 Sqm.

 متر مربع750 :مسطح البناء

Delivered Date: 2020

2020 :تسليم المشروع

تأهيل مبنى مكتبي
Offices Building Renovation

Consultant: PMO (Owner)

) إدارة المشاريع (المالك:االستشاري

Owner: Saudi Accreditation Center

 المركز السعودي لالعتماد:المالك

Building Area: 900 Sqm.

 متر مربع900 :مسطح البناء

Delivered Date: 2020

2020 :تسليم المشروع

)مركز سكني الشامل (جدة
Sakani Center (Jeddah)

Designer: Alogayell Consulting Engineers

 العقيل لالستشارات الهندسية:المصمم

Consultant: ARCH CENTRE Consulting Engineers

 المركز المعماري لالستشارات الهندسية:اإلستشاري

Owner: Ministry of Housing

 وزارة االسكان:المالك

Building Area: 4700 Sqm.

 متر مربع4700 :مسطح البناء

Delivered Date: 2020

2020 :تسليم المشروع

)مركز سكني الشامل (جدة
Sakani Center (Jeddah)

Designer: Alogayell Consulting Engineers

 العقيل لالستشارات الهندسية:المصمم

Consultant: ARCH CENTRE Consulting Engineers

 المركز المعماري لالستشارات الهندسية:اإلستشاري

Owner: Ministry of Housing

 وزارة االسكان:المالك

Building Area: 4700 Sqm.

 متر مربع4700 :مسطح البناء

Delivered Date: 2020

2020 :تسليم المشروع

)مركز سكني الشامل (جدة
Sakani Center (Jeddah)

Designer: Alogayell Consulting Engineers

 العقيل لالستشارات الهندسية:المصمم

Consultant: ARCH CENTRE Consulting Engineers

 المركز المعماري لالستشارات الهندسية:اإلستشاري

Owner: Ministry of Housing

 وزارة االسكان:المالك

Building Area: 4700 Sqm.

 متر مربع4700 :مسطح البناء

Delivered Date: 2020

2020 :تسليم المشروع

تأهيل مقر مكتبي
Offices Building Renovation

Consultant: PMO (Owner)

) إدارة المشاريع (المالك:االستشاري

Owner: Small & Medium Enterprises General Authority

 الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة:المالك

Building Area: 800 Sqm.

 متر مربع800 :مسطح البناء

Delivered Date: 2019

2019 :تسليم المشروع

مطعم فيال بالما
Villa Palma Restaurant

Designer: Fairs Al Faris Consulting Engineering

 فارس الفارس لالستشارات الهندسية:المصمم

Consultant: Fairs Al Faris Consulting Engineering

 فارس الفارس لالستشارات الهندسية:االستشاري

Owner: Toleen Meddle East Co.

 شركة تولين الشرق األوسط:المالك

Building Area: 10,300 Sqm.

 متر مربع10,300 :مسطح البناء

Delivered Date: 2019

2019 :تسليم المشروع

تأهيل مبنى مكتبي
Offices Building Renovation

Consultant: MIND Designer Office

 مايند لالستشارات الهندسية:اإلستشاري

Owner: National Housing Co.

 الشركة الوطنية لالسكان:المالك

Building Area: 5,600 Sqm.

 متر مربع5,600 :مسطح البناء

Delivered Date: 2018

2018 :تسليم المشروع

تأهيل مبنى مكتبي
Offices Building Renovation

Designer: Fairs Al Faris Consulting Engineering

 فارس الفارس لالستشارات الهندسية:المصمم

Consultant: Fairs Al Faris Consulting Engineering

 فارس الفارس لالستشارات الهندسية:االستشاري

Owner: Ministry of Investment

 وزارة االستثمار:المالك

Building Area: 2,050 Sqm.

 متر مربع2,050 :مسطح البناء

Delivered Date: 2018

2018 :تسليم المشروع

مجمع مطاعم ليفيلز التجاري
Levels Restaurant Complex

المصمم :عبداالله المهنا مهندسون استشاريون

Designer: Abdulelah Al Mohanna Consulting Engineering

االستشاري :إدارة المشاريع (المالك)

)Consultant: PMO (Owner

المالك :شركة الفنادق الراقية

Owner: Elegant Hotel Co.

مسطح البناء 5,000 :متر مربع

Building Area: 5,000 Sqm.

تسليم المشروع2017 :

Delivered Date: 2017

مجمع مطاعم ليفيلز التجاري
Levels Restaurant Complex

المصمم :عبداالله المهنا مهندسون استشاريون

Designer: Abdulelah Al Mohanna Consulting Engineering

االستشاري :إدارة المشاريع (المالك)

)Consultant: PMO (Owner

المالك :شركة الفنادق الراقية

Owner: Elegant Hotel Co.

مسطح البناء 5,000 :متر مربع

Building Area: 5,000 Sqm.

تسليم المشروع2017 :

Delivered Date: 2017

معرض وايتس (بوليفارد)
Whites Showroom

المصمم :نبراس للتصميم الداخلي

Designer: Nebras Interior Design

االستشاري :إدارة المشاريع (المالك)

)Consultant: PMO (Owner

المالك :الشركة العالمية للرعاية الصحية

Owner: Global Healthcare Co.

مسطح البناء 500 :متر مربع

Building Area: 500 Sqm.

تسليم المشروع2017 :

Delivered Date: 2017

مورد معتمد لدى كبرى الشركات
Approved Vendor for Major Companies

شركة روشن للتطوير العقاري
ROSHN Real Estate Development Co

شركة القدية لالستثمار
رقم المورد ()110925
Qiddiya Investment Co

شركة قنوات االتصاالت السعودية
رقم المورد ( )171071
STC Channels Co

البريد السعودي

شركة الدريس للخدمات البترولية

Saudi Post

Al Drees Co.

شركة مطارات الرياض
Riyadh Airports Co

السعودية (اس تي سي)

شركة االتصاالت
رقم المورد ()20658
)Saudi Telecom Co. (STC

الشركة الوطنية لإلسكان
رقم المورد ()10081
)National Housing Co. (NHC

شركة تطوير المباني
رقم المورد ()110925
)Tatweer Building Co. (TBC

الشركة السعودية للنقل الجماعي

شركة االتصاالت المتنقلة السعودية

رقم المورد ()104432

(زين)

Saudi Public Transport Co.

)رقم المورد (11781

الشركة السعودية للكهرباء
رقم المورد ()VD023160
)Saudi Electricity Co. (SCECO

)(SAPTCO

Saudi Mobile
)Telecommunication Co. (Zain

أبرز عمالءئنا
Our Clients

شركاء النجاح من الموردين
Suppliers Partners

شركاء النجاح من البنوك التجارية والمؤسسات المالية
Commercial Banks & Financial Institute Partners
برامج الدعم الحكومية

برنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة
والمتوسطة (كفالة)
Kafalah SME Loan Guarantee Program

برنامج طموح للمنشآت المتوسطة
(منشآت)
Tomouh SME Program

البنوك التجارية

البنك األهلي التجاري
National Commercial Bank
)(NCB

منصات التمويل الجماعية

شركة منافع المالية
Manafa Finance Co

البنك العربي الوطني
Arab National Bank
)(ANB

بنك الرياض
Riyad Bank

شركات التمويل

شركة اليسر لألجارة والتمويل
Al Yusr Leasing & Financing Co

شركة االمثل للتمويل
Al Amthal Financing Co.

شركة التيسير للتمويل
Al Tayseer Financing Co.

الشهادات الحكومية
Government Certificate
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1010261960

ﺭﻗﻤﺎ
١٦
٩١
١٠٧

ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﻴﻦ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﻴﻦ
ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﻴﻦ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﻴﻦ
ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ

ﺍﻹﻧﺸﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺒﺎﻧﻲ ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ

ﺍﻹﻧﺸﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺒﺎﻧﻲ ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ

ﻛﺘﺎﺑﺔ
ﺳﺘﺔ ﻋﺸﺮﻩ ﻣﺸﺘﺮﻛﺎ
ﻭﺍﺣﺪ ﻭ ﺗﺴﻌﻮﻥ ﻣﺸﺘﺮﻛﺎ
ﻣـﺎﺋﺔ ﻭ ﺳﺒﻌﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺎ

ﺗﺸﻬﺪ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻨﺎﺕ ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﺃﻋﻼﻩ ﻗﺪ ﺃﻭﻓﺖ ﺑﺈﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺗﻬﺎ ﺗﺠﺎﻩ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ
ﻭﻓﻖ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﺣﺘﻰ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ  ،ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﻣﻨﺤﻬﺎ ﻟﺘﻘﺪﻳﻤﻬﺎ ﻷﻳﺔ ﺟﻬﺔ ﺗﻄﻠﺒﻬﺎ  ،ﻭﻫﻲ
ﺃﻣﺎﻧﺔ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ

ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺷﻤﺎﻝ ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ

ﺍﻟﻨﺮﺟﺲ

ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻧﺲ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ

ﺻﺎﻟﺤﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻏﺮﺍﺽ ﺍﻟﺘﻲ ﻧﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎﺕ ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ) (٦/١٩ﻣﻨﻪ.
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺳﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﻔﻌﻮﻝ ﺣﺘﻰ  ١٤٤٢/٠٨/١٨ﻫـ.

 549ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ

0

ﻳﻠﺰﻡ ﺍﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺻﺤﺔ ﻭﺻﻼﺣﻴﺔ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻋﺒﺮ ﺯﻳﺎﺭﺓ ﺍﻟﺮﺍﺑﻂ
ﺃﺩﻧﺎﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﻗﻊ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻨﺎﺕ ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ

ﺃﻭ

ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ
ﺍﻟﺮﻣﺰ ﺍﻟﻤﻌﺮﻑ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ :

1

www.gosi.gov.sa/vc

) ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻣﻌﺘﻤﺪﺓ ﻣﻦ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﺼﻼﺣﻴﺔ ﻭﻻ ﺗﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﺃﻭ ﺧﺘﻢ (

ﺗﻌﺪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ  ،ﻭﻳﺤﻈﺮ ﻗﻄﻌﻴﺎ ﺗﻘﻠﻴﺪﻫﺎ ﺃﻭ ﺇﺩﺧﺎﻝ ﺃﻱ ﺗﻌﺪﻳﻼﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺳﻮﺍﺀ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺬﻑ
ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻓﻲ ﺑﻴﺎﻧﺎﺗﻬﺎ ﺃﻭ ﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ  ،ﻭﺗﻌﺪ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻻﻏﻴﺔ ﺇﺫﺍ ﺷﺎﺑﻬﺎ ﺷﻲﺀ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ  ،ﻛﻤﺎ ﺗﻌﺮﺽ ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ ﻟﻠﻤﻼﺣﻘﺔ ﺍﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ
ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺎﻳﻔﺮﺿﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﻦ ﻋﻘﻮﺑﺎﺕ  ،ﻭﻻﻳﺠﻮﺯ ﺗﺪﺍﻭﻝ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺍﻷﻏﺮﺍﺽ ﺍﻟﺘﻲ
ﺃﺻﺪﺭﺕ ﻷﺟﻠﻬﺎ ﻭﻓﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  ،ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻨﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺆﻭﻟﻪ ﻋﻦ ﺃﻱ ﺁﺛﺎﺭ ﺃﺧﺮﻯ ﻣﺘﺮﺗﺒﺔ
ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﻋﻦ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻭﻏﻴﺮ ﻣﺴﺆﻭﻟﺔ ﻋﻦ ﺃﻱ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺰﻭﻳﺮ ﺃﻭ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺗﺘﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓﻴﻬﺎ .

::MUQAWIL::

ﺷﻬﺎدة
ﻋﻀﻮﻳﺔ
ﻣﻘﺎول

2021/3/2

ﺗﺎرﻳﺦ اﻹﺻﺪار Mar,2021 02 :

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻹﺻﺪﺍﺭ ١٤٤٢/٠٧/١٦ :
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺻﻼﺣﻴﺔ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ١٤٤٢/١٠/١٦ :
ﺭﻗﻢ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ٢٠٠٠٢١٠٢٠٣٦٧٨٨ :

ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ :ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻻﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺘﻌﺪﺩﺓ ﺍﻟﻤﺤﺪﻭﺩﺓ

ﻃﺒﻘﺎ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎوﻟﻴﻦ ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﺸﻬﺪ ﺑﺄن

ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﺘﻌﺪدة اﻟﻤﺤﺪودة

ﺭﻗﻢ ﺍﻟﻤﻠﻒ٣٨٥٣٨١-١ :

رﻗﻢ اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ 10000792 :

ﺳﺠﻞ ﺗﺠﺎﺭﻱ١٠١٠٢٦١٩٦٠ :

ﻣﺴﺠﻞ ﻓﻲ ﻋﻀﻮﻳﺔ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﺣﺴﺐ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻤﺘﺒﻌﻪ و ﻗﺪ أﻋﻄﻰ ﻫﺬه اﻟﺸﻬﺎدة ﺑﻨﺎءا ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ

ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻣﻦ :ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ

اﻟﻨﺸﺎط اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻤﻘﺎول )*(:

 - 1ﺗﺸﻴﻴﺪ اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ

 - 2أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺸﻴﻴﺪ اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ

 - 3أﻧﺸﻄﺔ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺨﺪﻣﺎت ﻟﻠﻤﺒﺎﻧﻲ وﺗﺠﻤﻴﻞ اﻟﻤﻮاﻗﻊ

ﺗﺸﻬﺪ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﺬﮐﻮﺭﺓ ﺃﻋﻼﻩ ﺣﻘﻘﺖ ﻧﺴﺐ ﺍﻟﺘﻮﻃﯿﻦ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ
ﻣﻨﻬﺎ ..ﻭﺗﻢ ﻣﻨﺤﻬﺎ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺣﺴﺐ ﻃﻠﺒﻬﺎ

ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ September 4, 2021

)ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻣﻌﺘﻤﺪﺓ ﻣﻦ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﺼﻼﺣﻴﺔ ﻭﻻ ﺗﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﺃﻭ ﺧﺘﻢ(

اﻟﺮﺟﺎء اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺻﺤﺔ وﺻﻼﺣﻴﺔ اﻟﺸﻬﺎدة ﻋﺒﺮ زﻳﺎرة اﻟﺮاﺑﻂ https://muqawil.org

ﺻﺪرت ﻫﺬه اﻟﺸﻬﺎدة ﻣﻦ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎوﻟﻴﻦ و ﺗﻀﻞ ﻣﻠﻜﺎ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ و ﻳﺠﺐ
إﻋﺎدﺗﻬﺎ ﻟﻠﺠﻬﺔ اﻟﻤﺼﺪرة ﻓﻲ ﺣﺎل إﻟﻐﺎء اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﻷي ﺳﺒﺐ ﻛﺎن
ﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ اﻟﺸﻬﺎدة ﻳﺮﺟﻰ زﻳﺎرة ﻣﻮﻗﻌﻨﺎ
 www.muqawil.org/ar/contractorsأو اﻻﺗﺼﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻗﻢ +966920000968

 ©2019ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺤﻘﻮق ﻣﺤﻔﻮﻇﺔ
ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎوﻟﻴﻦ

اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎوﻟﻴﻦ
ﻣﺒﻨﻰ رﻗﻢ  3141ﻃﺮﻳﻖ أﻧﺲ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ -
اﻟﻤﻠﻘﺎ
اﻟﺮﻳﺎض  13521-8292اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ

م .ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺒﺎرك ال ﺳﻮﻳﺪ
اﻷﻣﻴﻦ اﻟﻌﺎم

اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎوﻟﻴﻦ

رﻗﻢ اﻟﻬﺎﺗﻒ +966920000968:
اﻟﺒﺮﻳﺪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ info@sca.sa :

sca.sa

ﺗﻨﺒﻴﻬﺎﺕ:
 - ١ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺻﺤﺔ ﻭﺻﻼﺣﻴﺔ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻋﺒﺮ ﺯﻳﺎﺭﺓ ﺍﻟﺮﺍﺑﻂhttp://mol.gov.sa/CERT:
 - ٢ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺍﻛﺘﺸﺎﻑ ﺃﻱ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺰﻭﻳﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻧﺮﺟﻮ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ ﺑﺨﻄﺎﺏ ﺭﺳﻤﻲ ﻷﻗﺮﺏ ﻣﻜﺘﺐ ﻋﻤﻞ.

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

ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﻨﻈﺎﻡ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻷﺟﻮﺭ
ﺭﻗﻢ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ٢٠٠١٢١٠٢٠٠٧١٦٧ :
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻹﺻﺪﺍﺭ  ١٤٤٢/٠٧/١٦ﻫـ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ  ١٤٤٢/٠٧/١٦ﻡ
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺻﻼﺣﻴﺔ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ  ١٤٤٢/١٠/١٦ﻫـ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ  ١٤٤٢/١٠/١٦ﻡ

ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻻﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺘﻌﺪﺩﺓ ﺍﻟﻤﺤﺪﻭﺩﺓ

42075253778

ﺭﻗﻢ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ٣٨٥٣٨١-١ :

1443/08/05

1442/08/05

ﺍﻟﺮﻗﻢ ﺍﻟﻤﻮﺣﺪ ٣٨٥٣٨١-١

ﺗﺸﻬﺪ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﺬﮐﻮﺭﺓ ﺃﻋﻼﻩ ﻣﻠﺘﺰﻣﺔ ﺑﺈﻳﺪﺍﻉ ﺍﺟﻮﺭ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﻬﺎ

1010261960

ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻻﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺘﻌﺪﺩﺓ ﺍﻟﻤﺤﺪﻭﺩﺓ - - -

ﺃﻣﺎﻧﺔ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ

ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺍﻟﺮﻭﺿﺔ

ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺮﻓﻊ ﺍﻟﻤﻨﺘﻈﻢ ﻟﻤﻠﻒ ﺍﻷﺟﻮﺭ ﻭﻗﺪ ﺗﻢ ﻣﻨﺢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄﺓ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺳﺠﻼﺗﻬﺎ
ﺧﻼﻝ ﺁﺧﺮ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﻓﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻷﺟﻮﺭ.

ﺍﻟﻤﻠﻚ ﻓﻴﺼﻞ

)ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻣﻌﺘﻤﺪﺓ ﻣﻦ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﺼﻼﺣﻴﺔ ﻭﻻ ﺗﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﺃﻭ ﺧﺘﻢ(

ﻋﻤﺎﺭﺓ

ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻷﺟﻮﺭ
ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ

ﺗﻨﺒﻴﻬﺎﺕ:
 - ١ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺻﺤﺔ ﻭﺻﻼﺣﻴﺔ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻋﺒﺮ ﺯﻳﺎﺭﺓ ﺍﻟﺮﺍﺑﻂhttp://mol.gov.sa/COEC :
 - ٢ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺍﻛﺘﺸﺎﻑ ﺃﻱ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺰﻭﻳﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻧﺮﺟﻮ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ ﺑﺨﻄﺎﺏ ﺭﺳﻤﻲ ﻷﻗﺮﺏ ﻣﻜﺘﺐ ﻋﻤﻞ.

784

1020600554
رﻗﻢ اﻟﺸﻬﺎدة ١٠٢٠٦٠٠٥٥٤ :
اﻟﺘﺎرﻳﺦ  ١٤٤٢/٠٧/١١ :ﻫـ
اﻟﺮﻗﻢ اﻟﻤﻤﻴﺰ٣٠١٠٤٤٨٦٣٥ :

100191004825557

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻹﺻﺪﺍﺭ2019/01/22 :

ﺍﻟﺮﻗﻢ ﺍﻟﻤﻤﻴﺰ3010448635 :

ﺷﻬﺎدة
CERTIFICATE

ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻓﻲ ﺿﺮﻳﺒﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ
VAT Registration Certificate

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

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
ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ:
ﺭﻗﻢ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻲ:
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﻔﺎﺫ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ:
ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ:

ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻻﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺘﻌﺪﺩﺓ ﺍﻟﻤﺤﺪﻭﺩﺓ

Taxpayer Name:

301044863500003

VAT Registration Number:

2018/01/01

Effective Registration Date:

ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ،ﺍﻟﺮﻭﺿﺔ،ﺍﻻﻣﻴﺮ ﻧﺎﺻﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪﺍﻟﻌﺰﻳﺰ 13211،

Taxpayer Address:

ﻛﻤﻜﻠﻒ ﻣﺴﺠﻞ ﻓﻲ ﺿﺮﻳﺒﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ،ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻚ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺿﺮﻳﺒﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻣﻦ ﻋﻤﻼﺋﻚ ﻗﺒﻞ ﺗﺎﺭﻳﺦ
ﻧﻔﺎﺫ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﺑﺎﻟﻀﺮﻳﺒﺔ .ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺗﺒﻴﻦ ﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ ،ﺳﺘﻘﻮﻡ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺰﻛﺎﺓ ﻭﺍﻟﺪﺧﻞ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻐﺮﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ

ﺷﺮﻛﺔ رﻗﻢ  ٧٠٠١٨٣٩٠٠٥وﺳﺠﻞ ﺗﺠﺎري رﻗﻢ ١٠١٠٢٦١٩٦٠
ﻗﺪم إﻗﺮاره ﻋﻦ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﻪ ﻓﻲ ٢٠٢٠/١٢/٣١م

وﻗﺪ ﻣﻨﺢ ﻫﺬه اﻟﺸﻬﺎده ﻟﺘﻤﻜﻴﻨﻪ ﻣﻦ إﻧﻬﺎء ﺟﻤﻴﻊ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻪ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺻﺮف ﻣﺴﺘﺤﻘﺎﺗﻪ
اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻋﻦ اﻟﻌﻘﻮد.
ﻳﺴﺮي ﻣﻔﻌﻮل ﻫﺬه اﻟﺸﻬﺎدة ﺣﺘﻰ ﺗﺎرﻳﺦ  ١٤٤٣/٠٩/٢٩ﻫـ اﻟﻤﻮاﻓﻖ  ٢٠٢٢/٠٤/٣٠م.
)اﻟﺘﺎﺳﻊ و اﻟﻌﺸﺮون ﻣﻦ رﻣﻀﺎن أﻟﻒ و أرﺑﻌﻤﺎﺋﺔ و ﺛﻼﺛﺔ و أرﺑﻌﻮن ﻫﺠﺮي(

1442/05/16
1440016857
37

1440/06/30

1450/06/30

1440/06/29

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

مجموعة العمال المتعددة المحدودة

المملكة العربية السعودية

الرياض-حي النرجس-طريق أنس بن مالك2675-
إنشاء المباني والصلح وخدمات التركيب أو التجميع.

ﺸﮭــﺎدة اﺸﺘﺮاك
Membership Certificate

اﺳﻢ اﻟﻤﻨﺸﺄة :ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻻﻋﻤﺎل اﻟﻤﺘﻌﺪدة اﻟﻤﺤﺪودة

ﺗﺎرﻳﺦ اﻹﺻﺪار07-06-2020 :

اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري1010261960 :

اﻟﺮﻗﻢ اﻟﻮﻃﻨﻲ7001839005 :

رﻗﻢ اﻟﺸﻬﺎدة2026010870 :
رﻗم اﻟﻌﻀوﻳﺔ اﻟﻤوﺤد :
ﺗﺎرﻳﺦ اﻻﺼدار:

ﺗﺸﻬﺪ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸﺂت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ "ﻣﻨﺸﺂت" ﺑﺄن اﻟﻤﻨﺸﺄة اﻟﻤﺬﻛﻮرة أﻋﻼہ ﺗﻨﺪرج
ﻣﻦ ﺿﻤﻦ اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ً
وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪ ﻟﺪى "ﻣﻨﺸﺂت"

درﺠﺔ اﻟﻌﻀوﻳﺔ :

211267
2009/02/02
اﻟﺜﺎﻨﻴﺔ

211267

Membership No. :

02/02/2009

Date of Issue:

Second

Membership Class :
Riyadh Chamber Certifies

ﺗﺸﮭد اﻟﻐﺮﻓﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺒﺎﻟﺮﻳﺎض ﺒﺄن

ﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻻﻋﻤﺎل اﻟﻤﺘﻌددة اﻟﻤﺤدودة
ﻳﺘﻢ اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ اﻟﺸﻬﺎدة ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻮﻗﻊ ﻣﻨﺸﺂت
https://proﬁle.monshaat.gov.sa/validate

ﺗﻌﺪ ﻫﺬہ اﻟﺸﻬﺎدة ﻣﻦ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ،وﻳﺤﻈﺮ ﻗﻄﻌﻴًﺎ ﺗﻘﻠﻴﺪﻫﺎ أو ادﺧﺎل أي ﺗﻌﺪﻳﻼت ﻋﻠﻴﻬﺎ ،ﻛﻤﺎ ﺗﻌﺮض ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ إﱃ اﻟﻤﻼﺣﻘﺔ اﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ أﻣﺎم اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ،وﺗﻌﺘﺒﺮ ﻻﻏﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﺎل
وﺟﻮد أي ﻛﺸﻂ أو ﺗﻌﺪﻳﻞ ،دون أدﻧﻰ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻋﲆ ﻣﻨﺸﺂت وﻣﺎ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻣﻦ أﺛﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ .وﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﻨﺸﺂت ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻦ أي آﺛﺎر أﺧﺮى ﻣﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﲆ اﻟﺸﻬﺎدة أو أي ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻌﺪﻳﻞ أو ﺗﺰوﻳﺮ ﻋﲆ
اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻮاردة ﻓﻴﻬﺎ

ﻤﻘﻴدة ﺒﺎﻟﺴﺠل اﻟﺘﺠﺎري  /اﻟﺘﺮﺨﻴص رﻗم :

1010261960

1010261960

Commercial Registration No.

ﻳﻨﺘﮭﻲ ﺴﺮﻳﺎن ھذه اﻟﺸﮭﺎدة ﻓﻲ

2021/12/05

05/12/2021

Certificate Expires on

Quality, Health & Occupational Safety Policy

MBG is committed to provide high-quality
products free from errors and defects at the
lowest cost, meet customers’ needs of and
achieve their satisfaction through performance in accordance with international standards, and reducing accidents and work risks
resulting from the construction and building
work to the safe limit (inside/outside) work
sites by providing PPE’s for workers and the implementation of control procedures according
to the analysis and evaluation of actual and
expected risks with a high degree of professionalism to ensure continuous improvement
of quality, occupational safety and health.
To achieve this, the MBG adopts an ambitious
idea to achieve its goals and make this a basis
for its developmental steps and tireless work
to raise the efficiency of its employees and
technical and administrative cadres and improve performance levels.
MBG adheres to laws, legislation and other requirements for occupational safety and health
and works to consolidate its concepts and
communicate them to workers and to develop
management systems in accordance with the
requirements of international standards ISO
9001: 2015 & ISO 45001: 2018.
MBG is also keen on administrative follow-up
and periodic review of the quality, occupational safety and health policy and objectives, and
to ensure the continuity of its effective implementation.

تلتــزم مجموعــة األعمــال المتعــددة بتقديــم خدمــات
ذات جــودة عاليــة وخاليــة مــن األخطــاء والعيــوب
 وتلبيــة احتياجــات المســتفيدين وتحقيــق،بأقــل تكلفــة
،رضاهــم مــن خــال األداء وفــق المعاييــر العالميــة
وتقليــل الحــوادث ومخاطــر العمــل الناتجــة مــن
عمليــات التشــييد والبنــاء الــى الحــدود اآلمـــــنه داخــل
أو خــارج مواقــع العمــل وذلــك مــن خــال توفيــر
وســائل الحمايــة الشــخصية للعامليــن وتنفيــذ إجراءات
التحكــم طبقــا ألعمــال تحليــل وتقييــم المخاطــر
الفعليــة والمتوقعــة بدرجــة عاليــة مــن المهنيــة
لضمــان التحســين المســتمر للجــودة والســامة
.والصحــة المهنيــة
ولتحقيــق ذلــك تتبنــى المجموعــة فكــر ًا طموحــ ًا
لتحقيــق أهدافهــا وجعــل ذلــك أساســ ًا لخطواتهــا
التطويريــة والعمــل الــدؤوب علــى رفــع كفــاءة
موظفيهــا وكوادرهــا الفنيــة واإلداريــة والهندســية
.وتحســين مســتويات األداء
وتلتــزم المجموعــة بالقوانيــن والتشــريعات
والمتطلبــات األخــرى للســامة والصحــة المهنيــة
وتعمــل علــى ترســيخ مفاهيمهــا ونشــرها لــدى
وفقــا لمتطلبــات
العامليــن ووضــع نظــم اإلدارة
ً
ISO 9001:2015 &المواصفــات القياســية العالميــة
. ISO 45001:2018
كمــا تحــرص المجموعــة علــى المتابعــة اإلداريــة
والمراجعــة الدوريــة لسياســة وأهــداف الجــودة
والســامة والصحــة المهنيــة وضمــان اســتمرارية
.تطبيقهــا بفاعليــة

سياسة الجودة والسالمة والصحة المهنية

المسؤولية
الـمـهـــنــيــة
روح الفريق
الـكــفــاءة
االلتـزام

10%
المنطقة
الشمالية

Northern Region

االنتشار الجغرافي للمشاريع

50%

المنطقة الوسطى
Central Region

Eastern Region

15%

المنطقة
الغربية

المنطقة
الشرقية

المنطقة
الجنوبية

Western Region

20%
Southern Region

05%

4556 Anas Bin Malik Road | Al Narjis District
Riyadh 13327 | Saudi Arabia
Tel: +966 9200 13202
Whatsupp: +966 50 025 6600
Email: bd@mbg.sa
www.mbg.sa

@MBGSaudi
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