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EBDAA ALHAYAT FOR INVESTMENT
Is a reputed contracting company in the Kingdome of Saudi Arabia .
It is 100% Saudi Company Established in 2018 with head office in
Riyadh and operating with qualified Engineers and staff and
specializes in various capabilities and business lines.
IT is well equipped and organized to meet the ever-increasing
demands of construction and infrastructure, Telecom and IT Projects
in Saudi Arabia, to fulfill the requirements of our customers and our
objective is to provide suitable solutions for specific customer’s
need at the economical & competitive prices.
IT offer a wide range of services with its experienced and quality
committed staff, in the field of OSP/ISP, telecommunication/IT
Projects electro mechanical works, Lighting works, Power
Sub-stations, Infrastructure Construction such as finished Building,
Water and Waste Water ,Strategy Line, Networks, Irrigations, Roads
and Trails.
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VISION
With Continuous Improvement of The Quality of Our Services and Professional Enhancement of Our
Technical Capabilities, We Aim to Be the Most Successful and Efficient Organization Providing Excellent
Services to Our Clients and Contributing to The National Growth in Ethical and Professional Manner.

MISSION
To Consistently Provide the Quality, Technical and Professional Services Conforming to The Client and
Regulatory Requirements, In an Ethically and Professionally Suitable Environment.
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EBDAA ALHAYAT AND VISION 2030:
IT continued to develop and established a better future and beyond the current staff and enhance its role
in achieving the vision of the Kingdom 2030, which will provide the national industry a lot of
opportunities and seeks to the benefit from the company through the development of its services.
IT emphasizes its support to achieve the vision of 2030 and benefit from the great support it provides to
the Saudi companies to maximize local content.
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إبداع الحياة لالستثامر
هي احد رشكات املقاوالت الرائدة يف اململكة العربية السعودية  ،سعودية  100٪تأسست عام  2018ومقرها الرئييس مبدينة الرياض وفرعها األول
مبحافظة عنيزة ويعمل بها نخبة من املهندسني يف كافة املجاالت وبها كادر اداري عىل أعىل مستوى .
تكنولوجيا املعلومات مجهزة بشكل جيد ومنظم لتلبية الطلبات املتزايدة للبناء والبنية التحتية ،ومشاريع االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات يف اململكة
العربية السعودية  ،لتلبية متطلبات عمالئنا وهدفنا هو توفري الحلول املناسبة الحتياجات العمالء املحددة عىل املستوى االقتصادي والتنافيس.
تقدم تكنولوجيا املعلومات مجموعة واسعة من الخدمات مع موظفيها ذوي الخربة والجودة  ،يف مجال  ، OSP / ISPاالتصاالت السلكية والالسلكية
،مشاريع تكنولوجيا املعلومات لألعامل الكهربائية وامليكانيكية  ،أعامل اإلضاءة  ،املحطات الفرعية للطاقة  ،مشاريع البنية التحتية  ،مشاريع شبكات املياه
وشبكات ومحطات الرصف الصحي وشبكات الري والطرق واملطارات.
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الرؤية
مع التحسني املستمر لجودة خدماتنا والتحسني املهني لقدراتنا الفنية  ،نهدف إىل أن نكون املنظمة األكرث نجا ًحا وفعالية يف تقديم خدمات ممتازة لعمالئنا
واملساهمة يف النمو الوطني بطريقة أخالقية ومهنية.

املهمة
توفري الجودة والخدمات الفنية واملهنية التي تتوافق مع متطلبات العميل واملتطلبات التنظيمية باستمرار يف بيئة مناسبة أخالقيا ومهنيا.
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إبداع الحياة والرؤية :2030
واصلت تكنولوجيا املعلومات تطويرها وإرساء مستقبل أفضل يتجاوز املوظفني الحاليني وتعزيز دورها يف تحقيق رؤية اململكة  ، 2030مام سيوفر للصناعة
الوطنية الكثري من الفرص ويسعى إىل االستفادة من الرشكة من خالل تطويرالخدمات.
تؤكد تكنولوجيا املعلومات عىل دعمها لتحقيق رؤية  2030واالستفادة من الدعم الكبري الذي تقدمه للرشكات السعودية لتعظيم املحتوى املحيل.
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CUSTOMERS
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ACTIVITIES
• Design & Execution of Infrastructure Works.
• Design & Execution of Construction Works.
• Exterior & Int. Design for Residential Buildings.
• Execution for Residential Buildings.
• Electro-mechanical Works.
• Development of Real state.
• Telecom Networks-OSP (Civil and
Fiber Optic Networks/ FTTH Works.
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ENTERPRISE WORK STRUCTURE:

املساحيني
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STAFF QUALIFICATION:
:املدير التنفيذي

:الرئيس التنفيذي

نارص مبارك الدورسي

مهندس

عبدالله عبدالرحمن الصبيعي

 بكالوريوس ادارة أعامل:املؤهل

 بكالوريوس هندسة مدنية:املؤهل

 سنوات خربة يف ادارة املقاوالت9  أكرث من:الخربة

 سنوات يف اإلدارة15  أكرث من:الخربة

واملشاريع

والتنفيذ واإلرشاف وإعداد عقود املشاريع والتشغيل والصيانة يف القطاع
الحكومي
 الهيئة: سنوات العمل كمهندس استشاري عىل مشاريع حكومية معتمد لدى3
(السعودية للمهندسني )درجة محرتف

CEO
Engineer

Abdullah Abdul -Rahman Al-Subaie
Qualification:
Bachelor of Civil Engineering
Experience:
More than 15 years in administration, implementation, supervision and preparation of
project contracts, operation and maintenance
in the government sector.
Approved by:
Saudi Council of Engineers with a degree
(Professional).

Manager:
Nasser Ali Al-Dosary
Qualification:
Bachelor of Business Administration
Experience:
More than 9 years experience in contracting
and project management
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STAFF QUALIFICATION:
:مدير إدارة البنية التحتية

:مدير إدارة اإلنشاءات

مهندس

مهندس

صفوت عبد املنعم

يامن عالء الدين

 بكالوريوس هندسة مدنية:املؤهل

. بكالوريوس هندسة عامره:املؤهل

ماجستري إدارة اعامل

 سنه كمهندس تنفيذ وارشاف عىل املشاريع الحكومية11  أكرث من:الخربة

 سنه كمهندس استشاري يف اإلرشاف عىل املشاريع16  أكرث من:الخربة

. وإدارة املشاريع الخاصة

الحكومية وإدارة املشاريع و بناء الجسور املالحية وبناء املنشئات املسلحة

 الهيئة السعودية للمهندسني:معتمد لدى

 الهيئة السعودية للمهندسني:معتمد لدى

:مدير إدارة التصاميم والدراسات
مهندس

أحمد رأفت الوكيل
 بكالوريوس هندسة مدنية:املؤهل
 سنوات كمهندس استشاري بتصميم ودراسة مشاريع البنية10  أكرث من:الخربة
 سنة مهندس استشاري مبشاريع االنشاءات بالهيئة الهندسة للقوات2 ، التحتية

.املسلحة مبرص
 نقابة املهندسني املرصيني،  الهيئة السعودية للمهندسني:معتمد لدى

نقابة املهندسني املرصيني

Director of Design and Studies
Department
Director of InfraStruction Section:

Director of Construction Section:

Ahmad Raafat El-Wakeel

Engineer

Engineer

Safwat AbdElmoneim

Yamen Alaa Aldien

Qualification:
Bachelor of Civil Engineering
Master of Business Administration
Experience:
More than 16 years as a consulting engineer in
overseeing government projects and project
management Building navigational bridges
and construction of building
Approved by:
The Saudi Council of Engineers
Egyptian Engineers Union

Qualification:
Bachelor of Arch.Engineering
Experience:
More than 11 years as a consulting engineer in
overseeing government projects and project
management for Private Project.
Approved by:
The Saudi Council of Engineers

Qualification:
Bachelor of Civil Engineering
Experience:
More than 10 years as a consultant
engineer to design and study
InfraStrucutre projects, 2 years as a
consultant engineer in construction
projects in the Engineering Authority
of the Armed Forces in Egypt.
Approved by:
The Saudi Council of Engineers
Egyptian Engineers Union
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STAFF QUALIFICATION:
:مدير اإلدارة املالية

عبد العزيز احمد حسن
 بكالوريوس محاسبة:املؤهل
 سنة يف اإلدارة املالية والندقيق20  أكرث من:الخربة
.عىل ميزانيات الرشكات

:مدير إدارة املشرتيات

إبراهيم عبد الرحمن الصبيعي
. بكالوريوس حاسب ايل:املؤهل
 سنوات يف اإلدارة املحاسبية8  أكرث من:الخربة
وإدارة املشرتيات للمشاريع الحكومية والخاصة

Director of Procurement Department:
Director of financial
management:
Abdul Aziz Ahmed Hassan
Qualification:
Accounting diploma

Ibrahim Abdulrahman Al-Subaie
Qualification:
Computer Diploma
Experience:
More than 7 years in accounting and
procurement management for
government and private projects

Experience:
more than 20 years in the management and
auditing of company budgets
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STAFF QUALIFICATION:
:مدير إدارة املوارد البرشية

:مدير إدارة العالقات العامة

 بكالوريوس إدارة املوارد البرشية:املؤهل

 دبلوم إدارة:املؤهل

 سنوات يف إدارة املوارد البرشية4  أكرث من:الخربة

 سنه إدارة العالقات العامة19  أكرث من:الخربة

.والتنظيم واالحرتافية يف تنظيم دورات تدريبية تطويرية

مع الجهات الحكومية والخاصة والتطوير واملساهمة يف التعاون بني الجهات

عبد الله محمد الخويطر

Human Resources Director:

Abdullah Mohammed
Al-Khwaiter
Qualification:
Bachelor of Business
Administration Experience: more than
4 years in human resource
management, organization and
professionalism in organizing
developmental training courses.

إبراهيم عثامن الفريوز

Director of the Public Relations
Department:
Ibrahim Othman Al-Fayrouz
Qualification:
Diploma in Management
Experience:
More than 19 years, managing public
relations with government and private
agencies And the development and
contribution to cooperation between
the agencies
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STAFF:
By a huge amount of qualified Staff.
It can accimplish the required
work with the highest quality.
• 10 Manager.
• 15 Site Enginner.
• 6 Safty Engineer.
• 84 Technition.
• 32 Formans.
• 12 Survyer.
• 213 Worker.
• 5 Mechanical.
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EQUIPMENT:
By a large amount of heavy equipment.
IT can accimplish the required
work with the fastest possible time
and the highest quality.
• 38 Excavator.

• 5 Bobcat.

• 3 Steel Roller 8 Ton.

• 5Steel Roller 4 Ton.

• 18 Trellis.

• 8 Pick Up Car.

• 15 Private Car.

• 2 Crane.

• 6 Loader.

• 6 Back Loader (JCB).

• 4 Water Tank Truck.

• 3 Belldozer

• 10 Hydraulic Com. .

• 2 Grader
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ON GOING PROJECTS:
تأهيل وتطوير البنية التحتية ملرشوع فال خري

تأهيل وتطوير مخطط رشكة عنيزة االستثامرية

تنفيذ شبكات مياه متفرقة مبحافظة حفر الباطن

إنشاء عدد من الفلل السكنية

تأهيل وتطوير مخطط الريم

تأهيل وتطوير مخطط النخيل

FINISHED PROJECTS:
إنشاء شبكات رصف صحي مبحافظة عنيزة

إنشاء شبكات رصف صحي مبناطق متفرقة مبحافظة الرس.

إنشاء شبكات مياه الرشب مبحافظة وادي الدوارس

تأهيل وتطوير البنية التحتية ملرشوع غرناطة

إنشاء خزانات اسرتاتيجية مبدينة حائل
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Sub Contractors:
رشكة كثم للتجارة واملقاوالت
مؤسسة رحال الوسطى للمقاوالت
مؤسسة زهرة االسكان
مؤسسة فهد الفهاد للمقاوالت
مؤسسة البيان األوىل
رشكة املركز السعودي للعوازل وإصالح الخرسانة
مؤسسة عىل نبهان
مؤسسة الخزامى ألعامل التكييف
مؤسسة قصور عنيزة للمقاوالت
مؤسسة عجالن إبراهيم العجالن للمقاوالت
مؤسسة عىل املطريف للمقاوالت
مؤسسة ركن الرخام للتجارة واملقاوالت
رشكة الطوارق املحدودة للمقاوالت
مؤسسة فخر املعادن للمقاوالت

رشكة وسط القصيم للتجارة واملقاوالت
الرشكة العربية للتجارة واملقاوالت
مؤسسة املهنا للتجارة واملقاوالت
رشكة التميمي للمقاوالت
مؤسسة ملعة طيبة للمقاوالت
رشكة ارشاقة القصيم
رشكة أماثل للمقاوالت

Suppliers & Vendors:
مصنع أنظمة االنابيب السعوديSPS
رشكة بيت اإلباء للتجارة
رشكة الصناعات االسمنتية املحدودة )سيمنتكس(
مصنع طارق نقادي للمنتجات الخرسانية
رشكة منزل السرياميك للتجارة
رشكة الفهد للتجارة والصناعة
رشكة منيف عامر النهدي
مخازن اإلضاءة
مصنع ستار الرياض للمنتجات الخرسانية
رشكة املؤسسة الوطنية للتسويق )نيربو(
Schneider electric
حديد الراجحي
الرشكة السعودية ألنابيب الفخار
رشكة مصنع القبالن لألنابيب الحرارية
حديد سابك
بالسكو
رشكة جودة الصناعة لألسقف املستعارة
دهانات الجزيرة
رشكة العدادات الخليجية
رشكة عصام قباين املحدودة
دهانات جوتن
مصنع أبو الجدايل النتاج املواسري
مسبك الرياض
الفنار
مصنع جدف للمسبوكات
رشكة الوسائل الصناعية
الرشكة املرصية الهندسية النظمة الطرق املايئ
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 ٧٣٩١اﻟﺮﻳـﺎض  -ﺣﻲ اﻟﺴﻠﻴﻤﺎﻧﻴﺔ  -ﺷﺎرع اﻟﻌﺮوﺑـﺔ
رﻗﻢ اﻟﻬﺎﺗﻒ ٠١٦٣٦٣٥٢٢٨ :

ص.ب  ٣٢٥٨٨اﻟﺮﻣﺰ اﻟﺒﺮﻳﺪي ١١٣٧١ :
ﻓﺎﻛﺲ ٢٢٩١٢٤٥ :

اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ www.ebdaaalhayat.com :

