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من نحن
انطلقت مؤسسة البناء و التشييد من الرياض
بالمملكة العربية السعودية مدينة الرياض
بخطة مدروسة تعتمد عىل طاقم عمل متميز ،
وحريص عىل تأدية واجباته بكل إخالص وحب
وتفاني، ملتزما بالمبادئ والقيم المهنية
واألخالقية في التعامل مع العمالء من مختلف
الشرائح والفئات، واضعًا في اعتباره أهمية
توفير خدمات اعمال المقاوالت العامة و خاصة
اعمال التشطيبات مثل اعمال اللياسة و
الدهانات و  البالط و اعمال تمديدات الغاز  و
اعمال السباكة بالجودة المطلوبة التي تتوافق

مع المعايير العالمية



رؤيتنا

في مؤسسة البناء و التشييد نتمسك باستمرار بقيمنا

الأساسية المتمثلة في التميـز مـن خـالل تقديم مشاريع

مدعومة بالجودة والسالمة والنزاهة، نحن ملتزمون بالعمل

الجماعي للمشروع من خالل التواصل والتعاون.

تتمثل رؤيتنا في الحفاظ على مكانة رائدة في كافة

انواع مشاريع الهندسة مـن خـالل تقديم خدمات عالية

الجودة وكفاءة فنية اعتمادا على فريق من الموظفين

المتفانين والمدربين، فهـم أعظم أصولنا، وتفانيهم

يخلق مستوى ال مثيل له من خدمة العمالء الأمر الذي

تعتمده بوابة العبور إلى الريادة في كافة المجاالت

التي نستهدفها، وتنويع عروض منتجاتنا وخدماتنا .

رسالتنا



أعمال اللياسة

أعمال الدهانات

أعمال البالط و السيراميك

خدماتنا

لدينا فريق متخصص من الفنيين و المهندسين لتنفيذ كافة اعمال

التشطيبات و على سبيل المثال :

أعمال التشطيبات



أعمال السباكة

تنفيذ اعمال السباكة المختلفة من شبكة تغذية لشبكات الصرف و

اعمال مرحلة التشطيبات مثل تركيب الأدوات الصحية و ايضا تنفيذ

أعمال صيانة سباكة المنازل و الكشف عن التسريبات



اعمال تمديد الغاز

المركزي

و تركيب انظمة تمديد شبكة مواسير غاز و توصيالت خزانات الغاز الجديدة

الحماية من تسريبات الغاز بالمواصفات والمقاييس المحددة من قبل

شركة الغاز والتصنيع الأهلية باستخدام مواسير وخامات عالية الجودة و

باالضافة بدرجة عاليـة مـن الكفاءة فى التنفيذ وفـي المواعيد المحدد

الى تركيب انظمة الحماية من تسريبات الغاز باستخدام اجود انواع
حساسات الغاز و لوح التحكم بالغاز بمختلف انواعها لتناسب جميع

االنظمة
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