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 نخدمك
 بخبرات وأسس

عالمية

يشهد قطاع المقاوالت في المملكة العربية السعودية

 نمو متسارع , وزيادة في الطلب على الشركات

 المتخصصة والمؤهلة لتنفيذ عدد من المشاريع الكبيرة

إن الموقع الجغرافي المتميز للمملكة
 العربية السعودية جعلهاً مركزا استراتيجيا هاما

 في للتجارة واالستثمارات العالمية , فساعد على
جذب المستثمرين وزيادة النشاط االقتصادي

 البالد في شتى المجاالت ويعد قطاع المقاوالت
 أحد أهم القواعد االقتصادية لمعظم دول العالم

  وفي المملكة يساهم قطاع المقاوالت بشكل
 مباشر في دفع عجلة نمو البالد بتحريك النشاط

 االقتصادي في الكثير من الصناعات واألنشطة
  المرتبطة به وخلق الكثير من فرص العمل بحسب

  تقرير صادرة من مجلس الغرف السعودية يشير
  إلى أن انتعاش قطاع المقاوالت يضمن نمو
 النشاط في القطاعات التنمويه والصناعات
بالتبعية وهو ما يعني أن قطاع المقاوالت

يعتبر قاطرة النمو في االقتصاد الوطني.
 مثل هذه األعمال تحتاج إلى
 احترافية عالية وكفاءة في
 اإلنجاز نتميز بها في شركة

تهامة للمقاوالت  ,حيث
 إلتزامنا بالجودة واإلهتمام 
 بأدق التفاصيل على كافة
 المستويات مكننا من إحراز

نتائج متقدمة بشكل مستمر.
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شركتنا
تأسست شركة تهامة للمقاوالت

 وفقاً لمعايير فريدة وخبرة عميقة نستلهم منها رؤيتنا الراسخة
 لتقديم منتجات وخدمات انشائية تتسم بأعلى درجات الجودة واإلتقان

نبذه عنا

 ولذلك فقد حرصنا على التطوير المستمر لرفع كفاءة المنظومة بسياسات وخطط
 إستراتيجية نطمح منها المساهمة الفعالة بإثراء مجتمعنا وكسب ثقة عمالئنا من

.خالل ترسيخ مبادئ: المصداقية والمهنية وااللتزام
 تعتبر شركة تهامة للمقاوالت من كبرى الشركات المتخصصة في مجال المقاوالت

 ولها باع طويل في هذا المجال. الخبرات المتراكمة للشركة منذ إنشائها. واالسم
.العريق وثقة العميل المتواصلة

تاريخ الشركه

 كما تمتلك شركة تهامة للمقاوالت فريقًا من الخبراء في مجال اإلدارة لتلبية الطلب المتزايد على
 الخدمات االستشارية و العمرانية بالسوق ومن خالل دمج الفكر العالمي بالخبرة المحلية تتميز شركة

 تهامة للمقاوالت بفريق يمتلك خبرة عالية يطورها باستمرار بما يخدم عمالء شركة تهامة للمقاوالت
 بهدف تلبية احتياجاتهم وقد حققت شركة تهامة للمقاوالت تميزًا كبيرًا في قطاع المقاوالت

 بمفهومه الصحيح وذلك ببناء المشاريع االنشائية المختلفة، مما أهلها إلى أن تكون من المقاولين
 الرائدين في هذا المجال على مستوى المملكة .الصناعة العمرانية بأشكالها المختلفة، تستمد

 استمراريتها من قدرة شركة تهامة للمقاوالت ممثلة بإدارتها وفريق العمل على فهم قواعد وأسس
. السوق بشكل دقيق أكاديمي وعملي ميداني وخبرة ميدانية متراكمة

 لقد كانت المشاريع االنشائية والبنى التحتية وما تزال ضمن أهم أولويات شركة تهامة للمقاوالت
 وأنشطتها المتنوعة، مدعومة برغبتها وقدرتها على تلبية احتياجات السوق وتطلعات العمالء من حيث

. الجودة والمعايير العالمية، والتصميم والتنفيذ المعماري الحضري
 إن شركة تهامة للمقاوالت أضافت لمسات مهمة الى القطاع االنشائي بل كانت بداية انتعاشة عمرانية

 هامة ساهمت في دفع العجلة االقتصادية للمملكة وفي التأسيس لعهد عمراني جديد وبمنظور
.حديث متطور

 انطلقت شركة تهامة للمقاوالت بأفكار متجددة ودماء شابة وحلول مبتكره ودراسات واقعيه للسوق
 .المقاوالتي في المملكة ولما يحتاج إليه من تطوير وتميز

 و تعمل شركة تهامة للمقاوالت على المشاريع االنشائية الكبرى و المتوسطة في السوق السعودي
 وهي منشأة متخصصة بتقديم الخدمات العمرانية الشاملة باحترافية وااللتزام بمعايير الجودة العالمية

 وتوفير الحلول المتكاملة إلحتياجات العمالء وترسيخ مفاهيم الثقافة العمرانية الحديثة للمتعاملين
.في السوق السعودية

كوادر
محترفه

إدارة
الجدول الزمني

تقنية
التعاون
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 نبني قيمنا
 من الشغف

 واإلبداع
والخبره
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كلمة المدير العام

البدايه كانت مجرد حلم, ثم أضحت حقيقه

 ونحن اليوم في تهامة للمقاوالت نرسخ
 مبادئنا القائمة على جعل مفهوم الجودة
 خيار وحيد البديل عنه , بدءًا من العمل في
 مشاريع تتطلب أعماًال مدنية مثل الطرق
 والجسور والهياكل المعدنية و الخرسانية

 المعقدة ,إلى مشاريع البناء المرموقة مثل
 المباني الجامعية والمنشآت الرياضية التي
 تمتاز بالجودة العالية , باإلضافة إلى أعمال

 البنية التحتية المتخصصة لنقدم أفضل
 الخدمات لعمالئنا الذين يؤمنون بطاقاتنا
 وإمكانياتنا في الوفاء بالتزاماتنا تحت

 جميع الظروف , كما يثقون في أن النتيجة
 التي يحصلون عليها ستكون فوق مستوى

. التطلعات

 البداية كانت حلما ثم أضحت بفضل اهلل
 تعالى ثم بجهد المخلصين العاملين في

شركة تهامة للمقاوالت حقيقة

 فقد عبرنا الصعاب وحققنا النجاحات تلو
 النجاحات حتى وصلنا إلى مقدمة الصفوة من
 الشركات في المملكة ، فلم نألو جهدا حتى

 نحافظ على موقعنا في الصدارة وفي ظل
 النمو االقتصادي والنهضة العمرانية الكبرى

 التي تمر بها المملكة والموقع الجغرافي
 المتميز واكبت المملكة تحركات اقتصادية
 عبر أساليب حديثة ومتطورة ساعدت على

 جذب المستثمرين وزيادة النشاط االقتصادي
 في البالد, ولذلك فقد حرصنا على التطوير

 المستمر لرفع كفاءة الشركة بسياسات وخطط
 إستراتيجية نطمح منها المساهمة الفعالة بإثراء

 مجتمعنا وكسب ثقة عمالئنا من
 خالل ترسيخ مبادئ المصداقية و المهنية و

. االلتزام

 منذ أن بدأنا في تهامة للمقاوالت ممارسة
 نشاطنا وسمعتنا تنمو لدى عمالئنا كأحد أبرز

 الشركات في المملكة ,جودة اآلداء على كافة
 األصعدة والرضا الذي نلمسه من عمالئنا هما

 أساس نجاحنا ومبعث فخر لنا يقف خلف ذلك
 كله فريق عمل يعمل بروح واحدة لدى كل فرد

 منه حس قوي بالمسؤولية ويبذل كل مابوسعه
. ليقدم أفضل مايمكن الحصول عليه
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 نحن نحاول دائما أن
 نعطي المزيد من

 القيمة واالبتكار
 لألعمال المطلوبة مع

 حل إبداعي وفعال
أكثر مما تتخيل
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تاريخ الشركه

موظفينا
٥٢٠ موظف

مشروعات
أكثر من ٤٥ مشروع

الفرع
الرئيسي
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 تحظى شركة تهامة بخبرة وسمعة واسعة اكتسبتها من كونها شركة يمكنها
 إتمام مشاريع خاصة بأعمال بناء ذات طابع دقيق ومعقد بما يتضمن األعمال

 الكهربائية واألعمال الميكانيكية . وتعد شركة تهامة للمقاوالت  إحدى
 الشركات السعودية الرائدة والمتخصصة في أعمال المقاوالت بتخصصاتها

 المختلفة ,لقد إنطلقنا بقوة في عام 1976م ,مرتكزين على قاعدة قوية من
 الخبرات واإلمكانات الفكرية اإلبداعية والطاقات البشرية المتميزة ,وبإعتماد

 الجودة طريقنا الذي النحيد عنه ,حققنا نجاحات مبهرة والزلنا مما رسخ مكانتنا
 التنافسية في السوق كأحد أهم الركائز األساسية في قطاع المقاوالت

. بالمملكة

خبراتنا
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رسالتنا
العمل على التنفيذ

 تعمل شركتنا على تنفيذ المشاريع االنشائية
 بأعلى المعايير العالمية وتقديم أفضل الخدمات

  وتسويق األفكار التنموية المتميزة في جميع
 القطاعات االقتصادية وتحويلها إلى مشاريع ذات

.أبعاد تنموية

 نركز على ماحققناه من خالل اإلستفادة من -
 مصادرنا ,وأيضًا من خالل فهمنا الشامل لمتطلبات

 السوق والعمل جنبًا إلى جنب مع العميل ,لذا فإننا
.قادرون على تقديم الحلول الشاملة في مجالنا
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.العمل على حث وتيرة النمو المستدام إلعمالنا -

 المساهمة الفعالة لتحقيق متطلبات وتطلعات -
 مجتمعنا من خالل تقديم أفضل الخدمات

 والمنتجات العمرانية وفق مفهوم ابتكاري فريد
.من فريق عمل يتميز بالكفاءات المهنية

 توظيف الخبرات المتراكمة للشركة منذ انشائها. -
.و االسم العريق. و ثقة العميل المتواصلة

 تنفيذ مشاريع رفيعة المستوى وتوفير تصاميم
 متكاملة وحلول هندسية مبتكرة في

 مجال الهندسة والمقاوالت المدنية والبنى التحتية
 الخاصة بالمياه واألعمال الميكانيكية والكهربائية

 والصحية من خالل ارتكازنا على قيم ثالثة هي:
 الموارد البشرية، واالبتكار، والشغف بالعمل

 مع تعزيز التطبيقات المتعلقة بحماية -
.البيئة، والتنمية المستدامة للمجتمعات

 تسعى شركة تهامة للمقاوالت إليجاد -
 وتبني أفكار ومنتجات انشائية متطورة

 تواكب تطلعات العمالء والحلفاء لتحقيق
 العائد األمثل من خالل التركيز على بنية

.تعمل دائما على االبتكار والتطوير المستمر

A
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خدماتنا
 نتمتع في شركة تهامة للمقاوالت بالخبرة
 الواسعة والتي اكتسبناها من خالل تنفيذنا

 للعديد من المشاريع الضخمة في مجاالت : البنية
 التحتية لجميع المشاريع اإلنشائية والطرق وأعمال

 المقاوالت الخاصة باألبنية السكنية والتجارية ,
 وأعمال تمديد الكهرباء واألعمال الميكانيكية

 وأعمال شبكات المياه والصرف الصحي , كما نفذنا
 األعمال الخاصة بمحطات معالجة المياه والمشاريع

 .العسكرية والحدائق وتحسين المدن

نحن نتمتع بخبرة واسعة

 لقد وسعنا مجال عملنا ليشمل تنفيذ مشاريع البناء
 أعلى جودة , حيث تبدأ مراحل العمل بإجراء دراسة
 جدوى للمشروع ووضع التصميم األولي , ثم يلي

 ذلك وضع التصميم المفصل والقيام بعملية اإلنشاء
 وأعمال المقاوالت ثم تنتهي المرحلة بأعمال

 المقاوالت لما بعد ذلك والمتمثلة في الصيانة
 والتشغيل , ويتضمن ذلك المباني الحكومية ,المباني

 . التجارية , المباني الصناعية , المؤسسات التعليمية

تطلعاتنا
 السعي الدائم إلى التميز، الذي طالما سعت الشركة

 لتحويله إلى واقع يمكنها من تقديم أفضل الخدمات
 الهندسية والمقاوالت لعمالئها، األمر الذي فتح أمامها

 آفاقا جديدة للعمل بروح التميز وإستقراء للتقديرات المالية
.المتوقعة خالل السنوات القادمة

 نسعى دوما ألن نواكب الجديد والحداثة في عالم
.المقاوالت
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رؤيتنا
أن تكون فريدا من نوعك

 أن نكون شركة متميزة على مستوى-
 المملكة، ذات استثمارات متعددة وأن نتميز

 بقدرتنا على القيادة والمشاركة في تأسيس
 مشاريع وشركات بمنهجية علمية مدروسة,
.وإستثمارات إستراتيجية في كبرى الشركات

 استثمار خبرتنا وقيمنا للنمو على كافة-
 األصعدة بهدف التحول إلى رواد في

 السوق العالمية وتوفير التميز الهندسي
 للعمالء وتحقيق أعلى مستوى من القيمة

 للمساهمين وذلك عبر االلتزام بأفضل
.الممارسات فيما يتعلق بالحوكمة والشفافية

 نسعى إلى ترسيخ مكانتنا كشركة رائدة-
 وشريك رئيسي في بناء وتطوير المشاريع

.واألعمال المتميزة والمستدامة
 نسعى إلى أن نكون الشركة الرائدة المتخصصة

 في أعمال المقاوالت ,والتي تتمتع بمكانة
 ريادية في األسواق لتقديم حلول مبتكرة

.للمشاريع على اختالفها
 أن نكون من الشركات الرائدة بتقديم خدمات -
 انشائية متكاملة تتسم بأعلى درجات الجودة

 واإلتقان مع التزامنا التام في ابتكار وتطوير
 أجود المنتجات العمرانية وفق أحدث المعايير

.العالمية
 أن تحافظ شركة تهامة للمقاوالت على -

مركزها الريادي في صناعة المقاوالت

.أن نكون الخيار األول و األكثر تميزًا وإسهامًا في صناعة قطاع المقاوالت -
 أن نكون من الشركات الملبية الحتياجات العمالء من خالل الخبرات والمعرفة -

 الواسعة في نطاق االنشاءات واإلدراك التام بتقنيات صناعة المقاوالت لتساهم
 .في تحقيق عالقات تكاملية بين شركة تهامة للمقاوالت وعمالئها

 الريادة في تطوير و تقديم الخدمات العمرانية بأفضل وأرقى المستويات -
.العالمية و اإلبداعية المتميزة
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قيمنا ومبادئنا

نحن ندلك على الطريق الصحيح

 نسعى بصورة مستدامة في تطبيق المفهوم اإلبداعي -
 المتجدد في االعمال االنشائية والبنى التحتية في تقديم
 كل ما هو مبتكر وفق أحدث العلوم والنظريات الهندسية
 مع التزامنا التام في تجسيد شراكة فعالة لتحقيق النجاح

.والرضا التام لعمالئنا. والعمل وفق الضوابط الشرعية

 الشفافية والثقة والمصداقية مع العمالء ومع الشركاء
.والحلفاء بالمشاريع الهندسية بالمنطقة

 رضا عمالؤنا أولى اهتماماتنا. الجودة الفائقة االحترافية -
 العالية. المصداقية واألمانة. الشفافية والوضوح. االبتكار

 واإلبداع. سرعة األداء والتنفيذ. تطوير مهارات الكادر الفني
.واإلداري بالشركة

 نعمل على خلق قيمة متميزة كل يوم، كما نتعهد أن-
.يكون كل عام أفضل مما سبقه
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ما يميزنا
(لماذا تهامة)

خبرتنا الطويلة منذ عام 1976م , بدأت
بكفاح مستمر وسباق محموم لنيل مراكز
متقدمة في مجال المقاوالت , مررنا بكل

المراحل واجتزنا الصعاب بل و ألفناها لتصبح
. جرءآ من حياتنا اليومية التي الغنى عنها

45عاما من الخبرة  1
ليس سهال أن تحوز الريادة في قطاع كبير
ومليء بالتحديات كقطاع المقاوالت ولن

تنجو من المنافسة الشديدة إال بالتميز ,
الخبرة الطويلة والجودة العالية باالستعانة

بأحدث التقنيات واآلليات كفل لنا موقعا
رياديا متقدما. قدرتنا على تنفيذ المشاريع

مهما بلغ حجمها وبجودة عالية عززت
مكانتنا كأحد الركائز المهمة واالساسية

 . لقطاع المقاوالت بالمملكة

2الرواد في قطاع المقاوالت والبناء

إن االستثمارفي العنصرالبشري هو أنجح مجاالت
االستثمار على اإلطالق , ففضال عن اختياراتنا
المبدئية والتي تعتمد االنتقائية في اختيار

كفاءات جديرة بالتركيز على المهارات الشخصية
كااليجابية والسعي للتدريب المستمر واعتناق

قيم أساسية كالتعاون والمصداقية , فإننا نبني
الكفاءة لدى فريق العمل لدينا ,فكان التطور

الوظيفي احد حقوقهم, كما حرصنا على صقل
مهاراتهم استمرار وتوفير بيئة عمل صحية

واعتماد سياسة التحفيز , كل ذلك لضمان راحتهم
والتالي الحصول على أقصى إنتاجية نوعا وكما

 . وهذا مانجنية فعآل

التطوير والتدريب

3
فريق البحث والتطوير لدينا يتولى هذه

المهمة , لم تعد الحلول التقليدية ترضي
طموحاتنا , فاألساليب الفنية والتقنية في

تطور مذهل يلهمنا لتقديم أفكاروحلول
ترضي شغفنا , وعليه , فتوقع أن تسمع

ماالتتخيله , وترى ما ال تتوقعه ولكنك
 .ستسعد به حتمآ

حلول مبتكرة وفعالة

4

الملف التعريفي لشركة15



أسـلوبنا
 نحرص في شركة تهامة للمقاوالت على األسلوب الفعال، لكل من: الموارد البشرية

 والمادية والمالية والمعلوماتية واألفكار والوقت لنضع االستراتيجيات، واألهداف
 والسياسات، واإلجراءات، والقواعد الخاصة والعامة لتنفيذ أي مشروع وتنسيق جميع

.موارده لتحقيق الهدف المنشود

سياسة العمالء

 إن التقنية سالح عملي وفعال في كافة المجالت , ففريق البحث والتطوير
 لدينا يطلعوننا على أحدث التقنيات والحلول , ويقررون أفضل الوسائل وكيفية
 استخدامها واالستغالل األمثل لها بما يحقق لنا ولعمالئنا أفضل النتائج وبأقل

 . التكاليف

 مواكبة التقنية الحديثة في كافة نشاطاتنا

 إحساسنا بمسؤوليتنا تجاه مجتمعنا نابع من كوننا جزءًا اليتجزأ من نسيج هذا
 المجتمع , إحساسنا يدفعنا ألن نكون جزءًا من حياة أفراده , نشارك في بنائه

 . ونفخر بالقيام بدورنا فيه باقتدار وحب تمتد آثاره لجميع أطياف المجتمع

 اإللتزام بمسؤوليتنا تجاه مجتمعنا

 تهامة للمقاوالت ملتزمة بتعزيز وتنفيذ أعلى معايير السلوك األخالقي،
 ونطلب من جميع موظفينا والموردين والشركاء التجاريين للعمل وفقا لمبادئنا

 األخالقية. وال يمكن التسامح مع جميع أشكال الرشوة والفساد والسلوك
.واألنشطة الغير أخالقية

النزاهة
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 كوادرنا
البشرية

 منذ البداية أدركنا أن موظفينا هم أغلى مانملك
 , ومن خالل تفانيهم وحرصهم على تحقيق مبدأ

 الجودة العالية في أدق التفاصيل , كان لهم الفضل
 فيما وصلنا إليه من مراكز ريادية في األسواق

 .السعودية التي تنمو بشكل سريع ومتزايد
 سياستنا في االختيار تعتمد على توظيف متخصصين

 تقنيين مؤهلين من جميع أنحاء العالم , وباإلضافة
 إلى الفريق اإلداري عالي الكفاءة , فإن اإلدارة الفنية
 المكونة من المهندسين الذين يمتلكون خبرة راسخة

 في األمور الهندسية و اإلنشائية و والذين يسعون
 لدعم المجموعات المتخصصة من الفنيين في مجاالت

 مختلفة وفقا للمتطلبات المحددة لكل مشروع هم
 أيضآ مصدر فخرواعتزاز لنا
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جودتنا

 نحن ال نتوقف ابدا عن خلق
اإلبتكار وإكتساب الخبره

 يتم التأكيد في شركة  تهامة
 للمقاوالت على عامل الجودة ، حيث

 ان كل موظف في شركة  تهامة
 للمقاوالت يحرص على االلتزام بأعلى

 مستويات الجودة في كل عملية
 من نشاطات الشركة المختلفة.
 وقد قامت الشركة بتنفيذ عدد

 كبير من المشاريع باستخدام احدث
 التقنيات العالمية واعلى المواصفات

 والمتطلبات من ناحية الجودة ،
 معتمدة بذلك على فريق عمل كامل

 وعالي التأهيل مخصص لمتابعة
 تطبيق معايير الجودة . وتطبق

 الشركة نظام الجودة الشامل في
. تنفيذها لجميع االعمال
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مجمع الجوهرة السكني

هو مجمع سكني بمقاييس دولية و يتكون من

١٤ فيال مفردة4
٧٢ فيال مزدوجة2

نادي عائلي مع مسبح عائلي و جاكوزي
مبنى الترفيه و التسلية

مبنى متعدد االغراض
صالة البولينغ

ملعب لالطفال عدد 2
ملعب تنس ارضي

مسبح عمومي و مسبح االطفال و جاكوزي
سكن السائقين و العمال

بئر ماء و ثالث محطات تحلية

  المدة:      30 شهر

 مالك المشروع

إبراهيم التويجري

 تاريخ البدايه
01/09/1438  -  27/05/2017

نبذه عن المشروع
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مجمع الجوهرة السكني
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 المعهد العالي التقني للبنات بالمدينة المنورة – المملكة
العربية السعودية

  المدة:       1060 يوم

 مالك المشروع

 المؤسسة العامة للتدريب
التقني و المهني

 تاريخ البدايه
19/02/1428 –  10/03/2007

نبذه عن المشروع

 يتكون مشروع المعهد العلي التقني للبنات بالمدينة المنورة
 من مبنى الكلية ) المبنى التعليمي ( و مبنى المكتبة و

 مبنى الكافيتيريا و العديد من المباني المساعدة و مباني
 الدعم و الطرقات و اللوحات االرشادية و شبكة الكهرباء و

 شبكة تصريف مياه األمطار و شبكة الصرف الصحي و محطة
 معالجة مياه الصرف الصحي و السور و البوابات و غرف

الحراسة ..الخ
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 المعهد العالي التقني للبنات بوادي الدواسر – المملكة
العربية السعودية

  المدة:       700 يوم

 مالك المشروع

 المؤسسة العامة للتدريب
التقني و المهني

 تاريخ البدايه
21/02/1428 – 11/03/2007 نبذه عن المشروع

 يتكون مشروع المعهد العلي التقني للبنات بوادي الدواسر
 من مبنى الكلية ) المبنى التعليمي ( و مبنى المكتبة و

 مبنى الكافيتيريا و العديد من المباني المساعدة و مباني
 الدعم و الطرقات و اللوحات االرشادية و شبكة الكهرباء و

 شبكة تصريف مياه األمطار و شبكة الصرف الصحي و محطة
 معالجة مياه الصرف الصحي و السور و البوابات و غرف

الحراسة ..الخ
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 المعهد العالي التقني للبنات بوادي الدواسر – المملكة
العربية السعودية
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مشروع البنية التحتية المرحلة الثالثة و الرابعة

  المدة:       24 شهر

 مالك المشروع
جامعة الجوف – المملكة العربية السعودية

 تاريخ البدايه
02/09/1438  - 28/05/2017

نبذه عن المشروع

 يشمل نطاق العمل لمشروع البنية التحتية المرحلة الثالثة
 و الرابعة لجامعة الجوف أعمال المساحة و تسوية االرض

 تمديد خطوط الكيابل متوسطة الجهد تحت االرض و أعمال
 شبكة الكهرباء و المحطات الفرعية و خطوط الطاقة و غرف

التفتيش و غرفة المفاتيح و مبنى المولد االحتياطي
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      تركيب االالت للمعهد العالي للصناعات البالستيكية بالرياض –
المملكة العربية السعودية

  المدة:       1210 يوم

 مالك المشروع

 المؤسسة العامة للتدريب
التقني و المهني

 تاريخ البدايه
13/05/1428   - 30/05/2007

نبذه عن المشروع

 هو عبارة عن تركيب االالت للورش )4-3-2-1( بالمعهد العالي
 للصناعات البالستيكية التي تم استيرادها من قبل المالك
 " المؤسسة العامة للتدريب التقني و المهني" و تتضمن

 االعمال تنزيل االالت من حاوياتها بطريقة خاصة واحترافية و
 بدون أي اضرار لالالت و نقلها لداخل الورشة و توصيلها بشبكة
 الكهرباء و بشبكة مواسير المياه الباردة و الهواء المضغوط و

.عمل قواعد وشبكة تصريف خاصة لهذه االالت
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      تركيب االالت للمعهد العالي للصناعات البالستيكية بالرياض –
المملكة العربية السعودية
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مشروع المنشآت الرياضية – الجوف – المملكة العربية السعودية

  المدة:       24 شهر

 مالك المشروع
جامعة الجوف – المملكة العربية السعودية

 تاريخ البدايه
06/09/1438  - 02/06/2017

نبذه عن المشروع

يتألف المشروع من ملعب دولي لكرة القدم فيه مدرجات
معدنية تتسع لـ 7250 متفرج مع منصة رئيسية مخصصة لـ

 3250 شخص باإلضافة لمنصة الشخصيات المهمة و يتالف
المشروع ايضا من صالتين كبيرتين لملعب كرة السلة و ملعب

كرة الطائرة و مسبح اولمبي و شاشات عرض الكترونية مع
مضمار الجري و مباني خدمية و غرف لكبار الشخصيات و

الطرقات و اللوحات االرشادية و البوابات و غرف الحراسة و
السور .. الخ
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مشروع المنشآت الرياضية – الجوف – المملكة العربية السعودية
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المعهد العالي للصناعات البالستيك – الرياض – المملكة العربية
السعودية

  المدة:       1210 يوم

 مالك المشروع

المؤسسة العامة للتدريب
التقني و المهني

 تاريخ البدايه
06/10/1427 –  29/10/2006

نبذه عن المشروع

يقع المعهد العالي للصناعات البالستيكية في المنطقة
الصناعية الثانية في الرياض و يتكون من  عدة مباني كمبنى

االدارة و مبنى الكافيتيريا و 4 مباني للورش بأسقف
متخصصة و مبنى سكن الطالب و المكتبة و شبكة الكهرباء و
شبكة تصريف مياه االمطار و شبكة الصرف الصحي و الزراعة و

شبكة الهاتف و المعلوماتية و الطرقات و اللوحات االرشادية
و السور و غرف الحراسة
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 يشمل نطاق العمل لمشروع البنية التحتية المرحلة الثانية
 لجامعة الجوف اعمال المساحة و تسوية االرض و تمديد

 خطوط الكيابل متوسطة الجهد تحت االرض و اعمال شبكة
 الكهرباء و المحطات الفرعية و خطوط الطاقة و اعمال شبكة
 الصرف الصحي و شبكة مياه الشرب و محطة معالجة الصرف

 الصحي و شبكة تصريف مياه االمطار و الطرقات و االرصفة
 و انارة الشوارع و اللوحات االرشادية و اشارات المرور و غرف

.الحراسة و مناطق خضراء و االسوار الخ

مشروع البنية التحتية المرحلة الثانية

  المدة:       50 شهر

 مالك المشروع
جامعة الجوف – المملكة العربية السعودية

 تاريخ البدايه
22/03/1431 –  8/03/2010

نبذه عن المشروع
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 مشروع البنية التحتية و اعادة تاهيل قاعدة الملك عبد العزيز
الجوية – الظهران – المملكة العربية السعودية

  المدة:       1825 يوم

 مالك المشروع
القوات الجوية الملكية السعودية

 تاريخ البدايه
 2002  

نبذه عن المشروع

 هو مشروع ضخم للبنية التحتية و اعادة تأهيلها و يتكون من
 مرافق البنية التحتية االساسية كأعمال المساحة و تسوية االرض و
 تمديد خطوط الكيابل متوسطة الجهد تحت االرض و اعمال شبكة

 الكهرباء و المحطات الفرعية و خطوط الطاقة و اعمال شبكة
 الصرف الصحي و اعمال شبكة مياه الشرب و محطتين كبيرتين

 لمعالجة مياه الصرف الصحي و اعمال تصريف مياه االمطار و
 الطرقات و االرصفة و انارة الشوارع و اللوحات االرشادية و اشارات

 المرور .. الخ. و تتضمن ايضا استراحات الجنود و حظائر الطائرات و عدة
 مباني لسكن الجنود و مبنى النادي الصحي و الترفيهي و عيادة و

مبنى االدارة ..الخ
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 مالك المشروع:
وزارة الشؤون االسالمية

نبذه عن المشروع

يتكون المشروع من جميع أعمال التشطيبات الداخلية لعدد
 20 دور بما فيها التشطيبات المعمارية و أعمال التكييف و

التهوية و شبكات الحريق و شبكات المياه و الصرف الصحي
 و شبكات و أجهزة اإلنارة و شبكات الهاتف و المعلومات و
أنظمة التحكم باإلنارة و أنظمة إدارة المبنى و أنظمة إنذار

الحريق و صاالت كبار الزوار و مدرج للمناسبات و المحاضرات

المملكة مشروع مقر وزارة الشؤون اإلسالمية الرياض –
العربية السعودية

الملف التعريفي لشركة33



الكلية التقنية للبنين – االحساء – المملكة العربية السعودية

  المدة:       800 يوم

 مالك المشروع

 المؤسسة العامة للتدريب
التقني و المهني

 تاريخ البدايه
09/02/1428 – 26/02/2007

نبذه عن المشروع

 يتألف مشروع الكلية التقنية للبنين في االحساء من مبنى
 االدارة و مبنى الكلية ) المبنى التعليمي ( و مبنى المكتبة
 و مباني المختبرات و مبنى الكافيتيريا و العديد من المباني

 المساعدة و المباني الداعمة كالطرقات و اللوحات االرشادية و
 شبكة الكهرباء و شبكة تصريف مياه األمطار و شبكة الصرف

الصحي و السور و البوابات و غرف الحراسة
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الكلية التقنية للبنين – االحساء – المملكة العربية السعودية
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معهد التدريب التقني في الدمام – المملكة العربية السعودية

  المدة:       600 يوم

 مالك المشروع

 المؤسسة العامة للتدريب
التقني و المهني

 تاريخ البدايه
10/02/1429 –  17/02/2008

نبذه عن المشروع

 يتكون مشروع معهد التدريب التقني في الدمام من مبنى
 اداري و مبنى كلية ) المبنى التعليمي ( و مبنى المكتبة و

 مبنى الكافيتيريا و غيرها من المباني المساعدة و الطرقات و
 اللوحات االرشادية و شبكة الكهرباء و شبكة تصريف المياه و

.الصرف الصحي و البوابات و غرف الحراسة الخ
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معهد التدريب التقني في الدمام – المملكة العربية السعودية
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 تركيب االالت للورشة رقم 5 بالمعهد العالي للصناعات
البالستيكية – الرياض – المملكة العربية السعودية

  المدة:       1210 يوم

 مالك المشروع

 المؤسسة العامة للتدريب
التقني و المهني

 تاريخ البدايه
18/02/1429 – 02/02/2008

نبذه عن المشروع

 تتضمن اعمال التركيب  تركيب الالت متطورة و حديثة تم
 استيرادها من قبل المالك ) المؤسسة العامة للتدريب
 التقني و المهني ( و تتضمن االعمال تنزيل االالت من

 حاوياتها بطريقة خاصة واحترافية و بدون أي اضرار لالالت
 و نقلها لداخل الورشة و توصيلها بشبكة الكهرباء و

 بشبكة مواسير المياه الباردة و الهواء المضغوط و عمل
.قواعد وشبكة تصريف خاصة لهذه االالت
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Al Nahdah Road - Al Rabwah 

Mena Buisness Center - Riyadh

011 4927056

011 4927682

info@tuhama.sa

www.tuhama.sa

ابقى على تواصل

FAX : 011 4927787




