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من نحن :
شركة اإلبتهاج للمقاوالت وإنشاء املباني والطرق هي إحدى املؤسسات السعودية التي بدأت 
يف مجال املقاوالت منــــــذ أكثر من ٤٣ ســــــنة ، حيث تأسســــــت عام ١٣٩٥ هجري برقم ســــــجل 

)١٠١٠٠٠٦٨٣٣( صدار من وزارة التجارة والصناعة السعودية .

أن نكون إحــــــدى أركان هذه الدولة املباركة واملشــــــاركة يف البناء والتنمية إلعمــــــار األرض مع اإللتزام 
باجلودة بأعلى املعايير التشغيلية العاملية .

االلتزام باالتفاقيات مع االلتزام مبوعد التسليم 

أن نصبح األفضل يف مجال املقاوالت واألكثر كفاءة وجودة يف اململكة العربية الســــــعودية والتطوير 
واحلفاظ علــــــى املصداقية والنزاهة يف التزاماتنــــــا وتعاقدنا واحترام الوقت. حتقيق اعلى مســــــتوى 
من رضــــــا العمالء مــــــن اجل اســــــتقطاب فــــــرص االعمــــــال يف املســــــتقبل. االهتمــــــام باملصداقية وان 
املصداقية هي يف صميم قرارتنا مع عمالئنا. احلفاظ على الســــــالمة ومعاير الســــــالمة واالستقرار 

االجتماعي لفريقنا لتوليد شعور بالرضاء لضمان مخرجات ذات جودة ترضي عمالء الشركة.

رؤيتنا

رسالتنا

أهدافنا
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قيمنا

اجلودة أساس كل أعمالنا .. نكمل ما 
انتهى إليــــــه اآلخــــــرون .. العمل بروح 
الباب  .. سياســــــة  املترابــــــط  الفريــــــق 
واآلراء  باملبادرات  االهتمام   .. املفتوح 
.. احترام الوقــــــت وأهميته .. الصدق 

مع النفس واآلخرون.
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سياستنا

خدماتنا

سياســــــتنا تتلخــــــص يف أهميــــــة أن 
نرتقي مبكانتنا يف مجال املقاوالت 
النمــــــو  يف  االســــــتمرار  العامــــــة. 
واســــــتراتيجية  الدائــــــم.  والتطــــــور 
فهــــــو  والتوســــــع  والنمــــــو  االرتقــــــاء 
مفهوم أساسي للشــــــركة مبني على 
أســــــاس التزامنا باألعمال املتعاقد 
على تنفيذها وبجودة عالية ترضي 

عمالئنا.

احلكوميــــــة  املشــــــاريع  تنفيــــــذ  مقــــــاوالت 
واألهلية والوقفية وإنشــــــاء املباني بجميع 
والسكنية.  والتجارية  اخلدماتية  أصنافها 
مــــــن  املراحــــــل  جميــــــع  تشــــــمل  وأعمالنــــــا 
األعمال اخلرسانية والدهانات والديكورات 
والســــــباكة  الكهربــــــاء  وأعمــــــال  واجلبــــــس 
والتكييــــــف واألعمال امليكانيكيــــــة للمباني 
األملونيــــــوم  ألعمــــــال  باإلضافــــــة  واملرافــــــق 
والنجــــــارة واحلــــــدادة وتنســــــيق احلدائــــــق، 
وجميــــــع األعمــــــال التي تســــــتلزم لتســــــليم 
اثــــــاث  مــــــن  التجهيــــــزات  وبعــــــض  املبانــــــي 
وفرش وأجهزة صوتيات للمساجد )أعمال 

العظم، تشطيبات، تسليم مفتاح(.
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أعمال 
الشركة
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مشــروع مبنــى الروضــة
جمعيــة الغــاط الخيريــة )تســليم مفتاح(

مالك املشروع : 
نوع املشــــــروع :  إنشــــــاء و تنفيذ مبنى مكون مــــــن طابق واحــــــد باإلضافة الى 

خزان ماء و اسوار خارجية و غرفة احلارس و األرصفة.
موقع املشروع : محافظة الغاط 
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مشروع مبنى سكني تجاري 
وقف السديري 

نوع املشروع : مشــــــروع انشــــــاء مبنى ســــــكني جتاري مكون من ثالث طوابق و 
محــــــالت جتاريــــــة باإلضافة الى خــــــزان مــــــاء و خــــــزان الصرف 

الصحي على مساحة أرض ٥7٥م2 .
موقع املشروع : محافظة الغاط.
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مالك املشروع : وزارة التربية و التعليم 
نوع املشــــــروع : أعمال إعادة تأهيل موقع املركز العلمي بجدة و الطائف و أبها  
حيث أن  أعمال تشــــــمل ترميمــــــات و إصالحات  و إعــــــادة دهان 
وتغيير املــــــواد الكهربائيــــــة و الســــــباكة و اإلنــــــارة و عملية فرش 
االرضيات و تنسيق احلدائق و الســــــاحات  وتأثيث املناطق التي 

مت العمل فيها و تنظيف و إزالة املواد. 
موقع املشروع :  جدة والطائف وأبها.

العــام  الموقــع  أعمــال  مشــروع 
للمركز العلمي بجدة و الطائف و أبها
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مشروع إعادة تأهيل روضات
– روضــة  السادســة  ) روضــة  بمــدارس بمدينــة حائــل 

) التدريــب  روضــة   – الســابعة 
 املالك : وزارة التربية و التعليم 

نوع املشروع : أعمال تأهيل روضات مبدارس يف مدينة حائل حيث أن االعمال 
شــــــملت تغيير املواد صحية و بعــــــض املواد الكهربائيــــــة و تغيير 
أرضيات بالفصول و إضافــــــة فصول و اعمال الدهــــــان و تعديل 

منحدرات لتسهيل دخول و خروج ذوي االحتياجات اخلاصة.
موقع املشروع : مدينة حائل.
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املالك : وزارة التربية و التعليم 

نوع املشــــــروع : أعمــــــال تأهيــــــل روضات مبــــــدارس يف املدينــــــة املنــــــورة حيث أن 
االعمال شــــــملت تغيير املواد صحية و بعض املــــــواد الكهربائية 
و تغيير أرضيــــــات بالفصــــــول و إضافة فصول و اعمــــــال الدهان 
و تعديل منحدرات لتســــــهيل دخول و خــــــروج ذوي االحتياجات 

اخلاصة.

روضــات  تأهيــل  إعــادة  مشــروع 
روضــة   – األولــى  روضــة   ( المنــورة  بالمدينــة  بمــدارس 
الرابعــة – روضــة السادســة – روضــة التاســعة عشــر(
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مشروع فلل سكنية
محافظة الغاط

 املالك : عبد اهلل الفوزان 
نوع املشــــــروع : انشــــــاء فلل ســــــكنية فلل ســــــكنية خاصة عدد ثالث مبساحات 
مختلفة باألرض الواقعة يف محافظة الغــــــاط مكون من مبنى 
فلة دوريــــــن باإلضافــــــة إلى خــــــزان املــــــاء وخزان صــــــرف صحي 

والسور اخلارجي والعلوي واالرصفة. 
موقع املشروع : محافظة الغاط 
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 املالك : متبرع -  ناصر احلمدان 
نوع املشروع : إنشــــــاء و تنفيذ مســــــجد اجلوهرة مع كامل التشطيبات و منارة 

على أرض مساحتها 2٦١م2.
موقع املشروع : محافظة الغاط – طريق امللك فهد 

مشروع مسجد الجوهرة 
)تسليم مفتاح(
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مشروع مسجد السديري 
) تسليم مفتاح (

املالك : املتبرع - األمير ناصر السديري
نوع املشروع : إنشــــــاء و تنفيذ مســــــجد اجلوهرة مع كامل التشطيبات و منارة 

على أرض مساحتها 2٠٣م2.
موقع املشروع : محافظة الغاط – طريق امللك عبد العزيز
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املالك : محمد زيد املشاري - املتبرع 
نوع املشــــــروع : مشــــــروع انشــــــاء مباني على املفتاح تتكون من جامع مبرافقه 
)دورات ميــــــاه و منــــــارة 2٦م2( مع عدد اثنني فلل ســــــكن االمام و 
2٩٩٣م2 مســــــطحات بناء  املؤذن على مساحة ارض ما يزيد عن  

باإلضافة الى سفلتة الشارع و بناء األرصفة.
موقع املشروع : مدينة الرياض - حي الدار البيضاء - طريق الياقوت

مشروع جامع المشاري 
)تسليم مفتاح(
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مشروع إعادة تهيئة إدارة أمن المعلومات
- كلية الملك فهد األمنية

 نوع املشــــــروع : أعمال إعادة تهيئة إدارة أمن املعلومات حيث أن  أعمال تشمل 
ترميمات و إصالحــــــات  و إعادة دهان و تغيير املــــــواد الكهربائية 
و الســــــباكة و االنارة و عملية فرش االرضيــــــات و تأثيث املناطق 

التي مت العمل فيها و تنظيف و إزالة املواد.
موقع املشروع : كلية امللك فهد األمنية - مدينة الرياض 

15



املالك : صندوق تنمية املوارد البشرية )هدف( 
نوع املشــــــروع : توريد و تركيب لوحة كهربائية ٤٠٠ امبير يف أبراج العليا حيث 
أن االعمال شــــــملت توصيل الكيابل من اللوحة الرئيسية  الى 

الفرعية و تغذية اللوحة. 
موقع املشروع : أبراج العليا - مدينة الرياض 

مشروع أعمال كهربائية منخفضة الجهد 
في أبراج العليا
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مشروع جامع البديع 
) تسليم مفتاح (

املالك : مؤسسة االعمال اخليرية لعمارة املساجد
نوع املشروع : مشــــــروع انشــــــاء مباني على املفتاح تتكون من جامع مبرافقه ) 
دورات مياه و منارة 2١.٥م2( مع عدد اثنني فلل ســــــكن االمام و 
املؤذن على مســــــاحة ارض ما يزيد عن١٨٠٠م2 مســــــطحات بناء 

باإلضافة الى سفلتة الشارع و بناء األرصفة.
موقع املشروع : محافظة األفالج - حي البديع الشرقي.
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املشرف على املشروع : مكتب الرابية لالستشارات الهندسية  
اســــــم املشــــــروع : مشــــــروع إنشــــــاء وتنفيذ جامع عمر بن عبد العزيز ومرافقه 

وعدد 2 فلة لإلمام واملؤذن ومدرسة حتفيظ القرآن الكرمي . 
موقع املشروع : الرياض - حي ظهرة البديعة - شارع العشيرة . 

جامع عمر بن عبد العزيز
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جامع اليسرى 

املشرف على املشروع : مكتب الرابية لالستشارات الهندسية  
اسم املشــــــروع : مشــــــروع إنشــــــاء وتنفيذ جامع اليســــــرى ومرافقه وعدد 2 فلة 

لإلمام واملؤذن . 
موقع املشروع : الرياض - حي ظهرة البديعة - شارع دينار . 
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اسم املشروع : مشروع إنشــــــاء وتنفيذ جامع ابن عثيمني ومرافقه وعدد 2 فلة 
لإلمام واملؤذن .. 

موقع املشروع : الرياض - حي اشبيلياء - طريق اإلمام عبد اهلل بن سعود بن 
عبد العزيز . 

جامع ابن عثيمين
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جامع نوره العجالن 

املشرف على املشروع : مكتب الرابية لالستشارات الهندسية  
اسم املشروع : مشــــــروع إنشــــــاء وتنفيذ مســــــجد نوره العجالن وســــــكن اإلمام 

واملؤذن ومرافقه . 
موقع املشروع : الرياض - حي احلزم - شارع على النقيب . 
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مالك املشروع : شركة أمجال لالستثمار العقاري  
اسم املشــــــروع : مشروع إنشاء فلل اســــــتثمار عقاري شــــــركة أمجال لالستثمار 

العقاري عدد 22 فلة )مقاول باطن( . 
موقع املشروع : الرياض - حي الياسمني - طريق أنس بن مالك. 

االستثمار العقاري
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جامع نوره العجالن 

املشرف على املشروع : مكتب الرابية لالستشارات الهندسية  
اسم املشروع : مشــــــروع إنشــــــاء وتنفيذ مســــــجد نوره العجالن وســــــكن اإلمام 

واملؤذن ومرافقه . 
موقع املشروع : الرياض - حي احلزم - شارع على النقيب . 
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املشرف على املشروع :مكتب الرابية لالستشارات الهندسية  
اسم املشــــــروع : مشــــــروع إنشــــــاء وتنفيذ جامع األخوين ومرافقة وعدد 2 فلة 

لألمام واملؤذن  . 
موقع املشروع : الرياض - حي طويق - شارع اجلال . 

جامع األخوين
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مسجد جري 

اسم املشــــــروع : مشــــــروع إنشــــــاء وتنفيذ مســــــجد طريق اخلرج القدمي وسكن 
اإلمام واملؤذن ومرافقه  . 

موقع املشروع : الرياض - املدينة الصناعية الثانية - طريق اخلرج القدمي .
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لقد اهتمت شــــــركة االبتهاج للمقاوالت منذ إنشــــــائها باســــــتخدام أحدث املعدات يف مشــــــاريعها لضمان 
أحســــــن وأجود النتائج حيث منتلك تشــــــكيلة متكاملة من أحدث املعدات التي تســــــتخدم يف التشــــــييد 

والبناء منها :
معدات
الشركة

البياننوع املعدةم

ما يغطى مبنى مساحة ١٠٠٠ متر بارتفاع شدادات حديدية لصب الهياكل اخلرسانية١
١٠ أدوار

ارتفاع ١٠ أدوارسقايل حديدة ألعمال التشطيبات2

ارتفاع ٦ أدواررافعة مواد )هيدروليكية(٣

ما يغطي مسطح مبنى مساحة ٤٠٠٠ مترأخشاب لزوم الصبات اخلراسانية واألعمدة٤

قوة 2٥ ألف واط )2٥( كيلو للواحدمولدات كهرب ديزل عدد ٥2

فورد رجن 2٠٠2م - هايلكس تويوتا 2٠٠٨ - سيارات نقل بك اب عدد ٦٣
ايسوزو 2٠٠٦م

هيونداي 2٠١١مسيارة جيب سنتافيه هيونداي7

دينا تويوتا 2٠٠٠سيارة دينا عدد ٨2

البياننوع املعدةم

تويوتا 2٠٠٤باصات نقل ركاب عدد ٩2

مبساحة كبيرة ومتوسطةغرف معدنية متنقلة عدد ١٠٤

كميات متفرقة لكل صنف لزوم األعمال عربيات ومناشير ومعدات يدوية١١
اليدوية للمباني

لزوم األرضياترصاصات صغيرة ١22

جاليات بالط١٣

جهاز مسح ياباني١٤

ورشة حدادة بجميع معداتها١٥

ورشة جنارة بجميع معداتها١٦
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اإلنجازات

مالحظاتتاريخ التنفيذموقع املشروعنوع املشروعاسم املشروعم

الرياض-  حي قرطيبةإنشاء مسجد مع منارة مبرافقهمسجد العثمان١

الرياض - طريق الرياض - اخلرج القدميإنشاء جامع مبرافقه مع عدد 2 فلة )اإلمام واملؤذن(مسجد طريق اخلرج2

الرياض - حي احلزمإنشاء جامع مبرافقه مع عدد 2 فلة )اإلمام واملؤذن(مسجد نورة العجالن٣

الرياض - حي لنبإنشاء جامع مبرافقه مع عدد 2 فلة )اإلمام واملؤذن(مسجد اليسرى٤

الرياض - حي اشبيلياإنشاء جامع مبرافقه مع عدد 2 فلة )اإلمام واملؤذن(مسجد ابن عثيمني ٥١١

الرياض - حي غرناطهمسجد ومرافقة ومالحقاتهمسجد غرناطة٦

الرياض - البديعة الغربي - صناعية إنشاء جامع مبرافقه مع عدد 2 فلة )اإلمام واملؤذن(مسجد صناعية العاصمة7
العاصمة

الرياض - حي احلمراءإنشاء فلة سكنية عدد 2 )اآلمام واملؤذن(سكن مسجد احملمدية٨

الرياض - حي السويديإنشاء فلة سكنية خاصةسكن مسجد احلكير٩

الرياض - حي احلمراء الشرقيةمسجد ومرافقه ومالحقهفيلة محمد املقبل١٠

بيان باملشاريع التي أجنزتها شركة االبتهاج من سنة ١٤2٠هـ إلى ١٤2٣هـ
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مالحظاتتاريخ التنفيذموقع املشروعنوع املشروعاسم املشروعم

الرياض - حي ظهرة لنبمسجد ومرافقه ومالحقهجامع ظهرة لنب١١

الرياض - صناعية حي الدخل احملدودةمسجد ومرافقه ومالحقهمسجد القريشي١2

الرياض - ظهرة ضاحية العربجاء الغربيةمسجد ومرافقه ومالحقهمسجد صناعة الدخل١٣

الرياض - ظهرة ضاحية العريجاء الغربيةإنشاء جامع مبرافقه مع عدد 2 فلة )اإلمام واملؤذن(جامع األخوان١٤

الرياض - حي احلمراءإنشاء جامع مبرافقه مع عدد 2 فله )اإلمام واملؤذن(مسجد العثمان١٥

الرياض - حي اجلبسمسجد ومرافقه ومالحقهمسجد حي اجلبس١٦

الرياض - الدخل احملدودمسجد مبرافقه مع عدد 2 فله )اإلمام واملؤذن(مسجد خبيب بن عدي١7

الرياض واحملافظات احملطية بها مثل : باإلضافة إنشاء أكثر من ١٥ مسجد بأحجام مختلفة مع مرافقه وملحقاتها وسكن اإلمام واملؤذن
العيينة ، املزاحمية ، اخلرج ، اجللة

الرياض واحملافظات احملطية بها مثل : أكثر من ٣٥ فلة وعمائر جتارية وسكنية بأحجام متنوعة وأدوار متعددة واستراحات
العيينة ، املزاحمية ، اخلرج ، اجللة 

إنشاء مجمع سياحي وحدات سكنية مفروشة مبرافقها الترفيهية )حذائق ، مواقف ، محالت ( 
عدد ١٥ استراحة

مدينة أبها - حي املروج - طريق أبها 
القرعاء
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