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تواصل معناالهيكل التنظيميبعض المشاريعلماذا مرحبا؟

رؤيتنا:
 أن نكون الخيار األول لدى العمالء في تقديم خدمات البناء والمقاوالت وإدارة المشاريع .

مهمتنا:
 - تعزيز مهاراتنا وتوسيع خدماتنا في قطاع المشاريع واإلنشاءات من أجل تلبية االحتياجات 

 المتغيرة للعمالء .
 - تعزيزثقافةاالبتكاروإظهارالتقدمالمستمرفيكلمانقومبه،معااللتزامبالتميزوالتمسك

 بأعلى معايير الجودة .

التميز في البناء
 

 جعلنا من االبتكار شعارا ً لنا
 لنقدم لكم المعنـى الحقيقي للبناء بأفضل جودة

 
 من خالل فريق عمل محترف من أصحاب الخبرة في مجال المشاريع

 والمقاوالت لنضع مصلحة العميل في المرتبة األولى
 

 باالبتكار ... نصنع الفرق
 و بااللتزام بالتميز ... نبني مشاريعكم باتقان



نحن ؟من

 ألننا نحرص على تركيز اهتمامنا على كل تفاصيل المشروع بداية من أعمال المساحة
 وتحديد المناسيب ، مرورًا بأعمال الحفر واألعمال اإلنشائية والمعمارية والكهروميكانيكية

 حتى اإلنتهاء من التنفيذ وتسليم المشروع للعميل .

 ومنذ ذلك الوقت تم تركيز الجهود في إنشاء العديد من المشاريع ذات الجودة والكفاءة
 العالية من خالل فريق هندسي وفني وإداري متكامل .

 اكتسبنا خبرتنا على مدى السنين من إنشاء العديد من المشاريع الخاصة والحكومية
 متضمنة المكاتب التنفيذية والفلل السكنية والعمائر التجارية والقصور والمجمعات

 والعديد من المشاريع األخرى .

 كما نملك فريق عمل متكامل من األيدي العاملة الماهرة ومعدات البناء الحديثة مع ضمان
 تحقيق السالمة في المرتبة األولى .

 نجاحنا يقاس بمدى رضاء العمالء وجودة المشاريع التي قمنا بإنجازها .

مرحبا؟لماذا

خدمات البناء المتكاملة :

فريق العمل :

إدارة هندسية :

األيدي العاملة :

مواد البناء :

إدارة الجودة :

 يتواجد فريق عمل متكامل ذو خبرة علمية وعملية عالية ساهم في تنفيذ عدد من
 المشاريع ؛ منها األبراج الفندقية ومراكز رجال األعمال والمباني الحديدية والمباني

 السكنية الخاصة .

 يمتلك مهندسونا القدرة على تقديم الحلول والدراسات للتحديات المعمارية و اإلنشائية
 التي تواجه مشاريع العمالء، ولديهم أحدث التقنيات إلدارة مواقع العمل .

توفير األيدي العاملة الفنية المتخصصة من أصحاب الخبرات كل في مجاله ، تحت إدارة
 مهندسي المواقع

 توريد جميع مواد البناء من إنتاج كبرى الشركات ومن أجود األنواع ذات المواصفات والمقاييس
 العالية الجودة

 أن نكون الخيار األول لدى العمالء في تقديم خدمات البناء والمقاوالت وإدارة المشاريع .

اإلبداع اإللتزام اإلستيعاب
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تنوع مشاريعنا

معارض

فنادق

حكومي

مكاتب

سكني

خاص

Showrooms

Hotels

Goverment

Offices

Residential

Private

قائمة ببعض

المشاريع المختارة



توريد العمالة
تقدم المؤسسة الخدمات التالية للشركات والمؤسسات والقطاعات الحكومية وفقا

 للتالي

- حلول مساندة

هى عباره عن توفير الكوادر البشرية المناسبة لطبيعة العمل لدى العميل وذلك تحت
 كفاله مؤسسة مرحبا ويؤمن صاحب العمل السكن والنقل وجميع متطلبات العمل

- حلول متكاملة
هى عباره عن توفير الكوادر البشرية المناسبة للعميل مع توفير السكن والنقل والزى

 وأي مستلزمات اخرى تتناسب مع طبيعة عمل العميل

مؤسسة مرحبا
المملكة العربية السعودية



 الهيكل التنظيمي

فريق العمل



المشاريع الرئيسية في:

األعمال المدنية

األعمال التجهيزية

األعمال الكهربائية والسباكة
 - الحفر والردم 

 - الهدم
 - أشغـال الطرق واألرصــفة

 - البنية التحتية
 - إضاءة الطرق

 - أشغال الخرسانة المدعمة
 - حجارة البناء

- الجص

 -الدهان 
 -األشغال الحديدية

 -النجارة
 -أشغال األلمنــيوم

 -أشــغــال الـزجـــــاج
 -األبواب الدوارة والجرارة

 -اإلشـــارات
 -أشغال السقف
-أشغال التزييــن

 -التأريض 
 -توفير الطاقة

 -أنـظـــمة اإلضـاءة
 -أجهزة اإلمدادات

 -محطات إنتاج الطاقة
 -أنظمة المحوالت الكهربائية
 -أشغـال التصريــف والصحيــة

 -أنظمة الصرف الصحي
 -نظام المياه

 -نظام معالجة المياه
 -أنظمة التدفئة

 -نظام التهوئة
 -غرف المضخات
 -غرف السخانات

 -األجهزة المرئية والمسموعة
 -أنظمة مكافحة الحرائق

 -نظام إدارة المبــاني
 نظام األمن



 مشاريعنا
مؤسسة مرحبا للمقاوالت



مشروع بناء واعمال التشطيبات لعمائر
سكنيه بحى العقيق



 مشروع انشاء فلل خاصه بحي الملقا شمال الرياض



مشروع بناء واعمال التشطيبات لمعرض تجارى
خاص بحى الملقا طريق أنس بن مالك



مشروع تنفيذ بناء واعمال التشطيبات لفلل
سكنيه بحي الملقا



مشروع انشاء واعمال التشطيبات بالكامل
لبرج تجارى خاص بطريق العليا العام



مشروع توريد جميع سائقي أجره عمومى  وفنيين سيارات جميع التخصصات
(ميكانيكيه,كهرياء,سمكره,دهان) الى شركه شمل الدوحة لألجرة العامة التي تعد الشركة االولى

  بالرياض لألجرة العامة من حيث
 أعداد السائقين والسيارات حيث يصل عدد السائقين الى 1200 سائق وحوالى 1000 سيارة بجانب الفنيين



اعمال حفر



اعمال لحام

اعمال بناء



اعمال نظافة واجهات

اعمال نظافة



اعمال تسليح

اعمال خرسانة



اعمال متنوعة



اعمال لياسة



مشروع نشاط عربات نقل األمتعة بمطار الملك خالد
الدولي صاله 1,2,5 من عماله وعربات ما يقرب من

 حوالى 1400 عربه و500 عامل




