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 ،،، السالم عليكم ورحمة الله وبركاته

  
الشركة السعودية لتكنولوجيا المياه المحدودة إحدى شركات مجموعة كحيالن العرب القابضة والتي تمارس نشاط استيراد وتوزيع  

والقطع الخاصة لزوم مشاريع المياه والصرف الصحي بالمملكة العربية السعودية، حيث  (Ductile Iron Pipe)أنابيب الدكتايل المطيل 

إلنتاج هــــذا النـــوع من   .Xinxing Ductile Iron Pipes Ltdوهي  ل الحصري والوحيد ألكبــر شركـــــة فـــــي العالـــــم  أن الشــــركة هي الوكي

 طن سنويا ويوزع منتجاتها في اغلب أنحاء العالم.  2,600,000بقدرة انتاجية  األنابيب

مـ بالحصول على  2007قامت الشركة السعودية لتكنولوجيا المياه منذ تأسيسها بعام -الجهات المعتمدة لمنتجات الشركة بالمملكة: 

 اعتماد هذه األنابيب من الجهات التالية: 

 وزارة المياه وكافة مديرياتها بالمملكة. •

 ة.يشركـــــــــــــة الميـاه الوطن •

 تحليــــة الميـــاه المالحـــة.المؤسســـة العامـــــة ل •

 وزارة اإلسكــان السعوديـــة.  •

 . هيئة تطوير الرياض  •

 . مشروع نيوم  •

 الحصر: لمحة عن بعض العمالء والمشاريع المنفذة من قبل الشركة في المملكة وذلك على سبيل المثال ال 

 المقاول  اسم المشروع  المديرية وزارة م

 شركة ثبات  مكة المكرمة B 18مشروع  المياه الوطنية  شركة وزارة المياه 1

 شركة ثبات  مكة المكرمة B 20مشروع  شركة المياه الوطنية  وزارة المياه 2

 شركة ثبات  جدة P3Aمشروع  شركة المياه الوطنية  وزارة المياه 3

 شركة فهد الدخيل الى مديرية المدينة المنورةوملحقاتها  توريد انابيب دكتايل المدينة المنورة   مديرية وزارة المياه 4

 شركة مفرح الحربي خطوط رئيسية وشبكات مياه في مشروع نيوم مشروع نيوم  مشروع نيوم 5

  الخريف شركة  مشروع مترو الرياض شركة المياه الوطنية  وزارة المياه 6

 شركة الرفيعة  مشروع خطوط ناقل بريمان جدة  شركة المياه الوطنية  وزارة المياه 7

  مشاريع الجزيرة شركة  مشروع الخط الناقل ضرما المزاحمية القويعية  شركة المياه الوطنية  وزارة المياه 8

 شركة األوالت مشروع خزان شوران مديرية المدينة المنورة  وزارة المياه 9

 شركة الصخرة العربية استكمال الخطوط الرئيسية بالمدينة المنورة  مديرية المدينة المنورة وزارة المياه 10

 شركة تامبين مشروع استراتيجي الرياض شركة المياه الوطنية  وزارة المياه 11

 تحالف باكس  مترو الرياض شركة المياه الوطنية هيئة تطوير الرياض  12

 الشبكات الكبرى  شبكات مياه الشرب بقرى الحرث المرحلة الثانية  مديرية جازان  وزارة المياه 13

 أصالة الجزيرة تنفيذ شبكات داخلية وتوصيالت منزلية بالريث  مديرية جازان  وزارة المياه 14

 الصايغ مشروع عرعر  مديرية الجوف  وزارة المياه 15

 الفالح المياه الى مراكز وقرى نفيأيصال  مديرية الرياض وزارة المياه 16

 ضيف الله العتيبي  شبكات مياه عفيف والدوادمي مديرية الرياض وزارة المياه 17

 ركن المجدل عقد تنفيذ واستكمال شبكات وخزانات مياه بمحافظة الغاط   مديرية الرياض وزارة المياه 18

 دلر المعمارية للمياه بالخرجالخط الناقل  مديرية الرياض وزارة المياه 19



 

 

 اللوزات شبكات مياه وخطوط نقل المياه باألفالج مديرية الرياض وزارة المياه 20

 قالع االنشاء خزانات مياه وخطوط نقل في الباحة مديرية الباحة  وزارة المياه 21

 السبق العربي   138تنفيذ شبكات وخطوط متفرقة شرق الرياض مرحلة  شركة المياه الوطنية وزارة المياه 22

 درة االتقان مخطط خاص شركة المياه الوطنية وزارة المياه 23

 الشروق للمقاوالت مخطط خاص  شركة المياه الوطنية وزارة المياه 24

 النمال  أراضي المواطنين من  1600تحويل الخط الناقل قطر  شركة المياه الوطنية وزارة المياه 25

 التعمير الوسطى الخط الناقل للمياه بمدينة عنيزة مديرية القصيم  وزارة المياه 26

 الرواف  مشروع أسكان عنيزة  مديرية القصيم وزارة المياه 27

 االعتمادات الخط الناقل للمياه الرئيسي من بيضان الى الصلحانية  وجازة مديرية المدينة المنورة وزارة المياه 28

 االعتمادات الخط الناقل للمياه الرئيسي من بيضان الى السويرقية مديرية المدينة المنورة وزارة المياه 29

 المانع الخط الناقل من خزان التجميع النهائي الى خزان بيشة القديم  مديرية عسير  وزارة المياه 30

 , مشروع األمواه  مديرية عسير  وزارة المياه 31

 مشروع حمضة 

 هيف القحطاني

الخطوط الناقلة من خزانات التحلية الى خزانات المياه بصامطة  مديرية جازان وزارة المياه 32

 والطوال والوسم بمنطقة جازان 

 المنجوف

 شبكة االنشاء أنشاء الخط الناقل جبل قيس  مديرية جازان وزارة المياه 33

 شركة الراشد للمقاوالت.  - 34

 )مشروع حائل(.   . أ

 )مشروع عرعر(.    .ب 

 للمقاوالت. شركة مطلق الغويري  - 35

 .   6مشروع المخطط االستراتيجي للمياه بالرياض المرحلة األولى عقد رقم   .أ

 .   9مشروع المخطط االستراتيجي للمياه بالرياض رقم  .ب

 مشروع الرس وعنيزة .   .ج 

 .  1مشروع المخطط االستراتيجي للمياه بالرياض المرحلة األولى عقد رقم   . د

 .  B13يجي للمياه بالرياض المرحلة األولى عقد رقم  مشروع المخطط االسترات . ذ

 مشاريع المياه بحائل.  .ر

الخطوط الناقلة للمياه من   ألعمالمدينة تبوك والمدن والقرى الساحلية بالمنطقة    إلمدادمشروع مياه الشرب المركزي   .ز

 مركز الشرف الى مدينة شرما المرحلة الخامسة  

 خادم الحرمين مشروع ترحيل الخط الناقل بعيدا عن قصر  .س 

 عبد الله محمد الصيخان للمقاوالت   مؤسسة 36

 مشروع استبدال خطوط المياه بالرياض.   . أ

 مشروع خط نقل الرس )القصيم(.  .ب 

 مشاريع شبكات مياه الرياض(. للمقاوالت )شركة األحدية  37

   بحائل(استكمال مراحل مشروع مياه القرى الشامل  )مشروعشركة االجتياز  38

 شركة الصايغ للمقاوالت.    39

   (. )مشروع القصيم  . أ



 

 

 )مشروع حائل ( .   .ب 

 شركة الجازع للتجارة والصناعة والمقاوالت   40

 أ . )مشروع مياه المدينة المنورة(.

 ب . مشاريع جيزان . 

 ج . مشاريع القصيم . 

 الصناعية المحدودة )مشروع وادي لبن(.شركة الحربي للتنمية  41

 مؤسسة المانع .    42

 أ . مشروع الخط الناقل الرئيسي من خزان التجميع الى مركز الحازمي بخزان بيشة االستراتيجي بمحافظة بيشة .

 ب . مشروع الخط الناقل من خزان التجميع النهائي الى خزان بيشة القديم  

 (. 7مؤسسة الفهد للتجارة والصناعة والمقاوالت )مشروع المخطط االستراتيجي للمياه بالرياض المرحلة األولى عقد رقم  43

 شركة القرني للمقاوالت )مشاريع شبكات المياه بالرياض(.   44

 شركة بن سمار    45

 العرادية (   -انبوان  -سقف   ط( من الخط الرئيسي الى )  -2أ . استكمال مشروع مياه القرى الشامل بمنطقة حائل )

 تدعيم مياه القرى الشامل بحائل ب . 

 شبكة المياه وتطويرها الحياء مدينة حائل .ت 

 مشروع حائل الشامل  .ث 

 تبوك   –مشروع مياه املج  .ج 

 (  10شركة عبر المملكة ) مشاريع استراتيجي الرياض عقد  -46

 ب ( .  15استراتيجي الرياض عقد  شركة تامبين ) مشاريع -47

 مؤسسة عامر خشيل ) مشروع ايصال المياه الى مركز صمخ بمحافظة بيشة (  -48

 الحدود الشمالية (  –شركة انماط الطاقة ) تمديد شبكات مياه بمدينة لينا  -49

 شركة النمال ) مشروع استبدال شبكات مياه بالمجمعة (  -50

 (  2 –رياض مؤسسة نظم البيئة ) مشاريع استراتيجي ال -51

 (  99-98-93مؤسسة نظم التقنية ) شبكات مياه الرياض  -52

 حائل ( –مؤسسة الهضب ) مشروع انشاء الخط الناقل للمياه من محطة المعالجة الى المدينة  -53

 تنفيذ المرحلة األولى من المخطط االستراتيجي للمياه بمنطقة الرياض ( .  شركة الراجحي ) مشروع -54

 من تثليث الى بيشة (  900مشروع الخط الناقل قطر  االنجاز )شركة  -55

 مؤسسة أبو الجدايل للمقاوالت والصيانة )مشروع الطائف(.    -56

 العودة(.   –شركة الحرفي )مشاريع شبكات المياه العراد    -57

  بجيزان(الخط الناقل من خزان عكاد الى كدرا بمحافظة الدرب   ع)مشروشركة الناهر  -58

 شركة مشاعل الرواد للمقاوالت )مشاريع شبكات المياه بالرياض(.    -59

   الدواسر(وادي   )مشاريعمؤسسة صخور المدينة  -60

 شركة الكبريش   -61

 مشروع خط نقل المياه من نقطة التغذية الى خزانات الرونة  أ . 

 شباعا. ب . مشروع خط ناقل من خزانات 



 

 

 العارضة.ت . مشروع شبكات مياه 

 مالك. ث . مشروع داير بني 

 مؤسسة لمات السعودية للمقاوالت )مشاريع شبكات المياه بالرياض(.    -62
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المديرية العامة للمياه بمنطقة المدينة المنورة )دراسة وتنفيذ مشاريع المياه   بالمدينة المنورة )توريد مواسير دكتايل   -64

 وملحقاتها(. 

)توريد المديرية العامة للمياه بمنطقة المدينة المنورة )إعادة استعمال مياه الصرف الصحي المعالجة بالمدينة المنورة   -65

 مواسير دكتايل وملحقاتها(. 

 شركة فيوليا )مشروع خزانات القصيم(.    -66

 الباحة(  –خط ناقل وخزان الجرين بمحافظة قلوة   )انشاءمؤسسة قالع االنشاء  -67
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 أ . مشروع خط الناقل للمياه بمدينة نفي 
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 ت . مشروع خط الناقل للمياه بمدينة المزاحمية 
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 تحياتنا ,,,  خالص  ولكم

 

 الشركة السعودية لتكنولوجيا المياه 

 

 

 


