
مؤسسة حمد بن عبد الكريم املهيدب
امللف التعريفي





الفهرس

عن املؤسسة 03 قصة املهيدب 01

منتٜحاتنا 11

شر�اؤنا  06

خدماتنا 30 فروعنا 09

ملة مبيعات ا��ٜ تواصل36 38



01

 � �� �� 1990م بدأ حمد املهيدب تٜحارته، �انت أو�� خطواته  1410هـ /  � عام  �� ��
 ، �� مٜحال شراء وبيع األدوات صحية عن طريق شراءها من موردين محلي��
ح���  التٜحاري  عمله   � �� �� توّسع  الرياض.  مدينة   � �� �� املشاريع  ألصحاب  وبيعها 
 � ٜحدة، الحط�َ ٜحدة تحديًدا. عند دخول سوق  الغربية - مدينة  املنطقة  وصل 
� سوق ٜحدة والرياض. فزخرت الرياض ببعض املنتٜحات  �� � املنتٜحات ب�� �� ا �� تبايى�ً
� ٜحدة،  �� ً�ا �� ا كب�� � سوق ٜحدة، والعكس. وٜحَد� املهيدب سو��ً �� � نقصها �� � الحط�َ ال����
� باحتياٜحاته.  ٍ � الرياض وٜحدة ليصل �ل سو�� �� ه ع��  إدارة تٜحارته ب�� مما حى�ّ
ا  � اململكة العربية السعودية. أبقى املهيدب عيى�ً اس���ر توّسعه ليصل أطراڡ�َ
دخول  عند   � التق���� السوق  تقّدم  فخدمه  سوق،  �ل   � �� ��  � ٍ حدي�� لكل  يقظة 
”البيٜحر“، تم استخدام البيٜحر كوسيلة تواصل مع العمالء، ُمسّرًعا عملية 

التواصل آنذاك. 

قصة املهيدب
قصة بدأت منذ عام 1990
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العاملي  �اد  االست�� �ة  مس�� بدأت  إيطاليا،  إ��  عمل  رحلة  وأثناء  ة،  امليالدى�ّ ال���انينات  نهاية   � �� ��
من  لعدٍد�  �اد  االست�� رحلة  ووصلت  املهيدب،  حمد  مؤسسة  طريق  عن  ة  اإليطالى�ّ باملنتٜحات 
نهضت  املنطقة.   � �� �� لها  ا  ر��ى�ً وكيًال�  املهيدب  حمد  مؤسسة  أصبحت   � ال���� ة  األوروبى�ّ الشر�ات 
ة  � األدوات الصحى�ّ �� �� ملة والتٜحزٔىة  � مٜحال تٜحارة ا��ٜ �� �� مؤسسة حمد املهيدب كمؤسسة رأىدة 

� هذا املٜحال.  �� ومستلزماتها، ح��� أصبحت من أكٜ�� املؤسسات ��

� النظم  �� سس وقواعد متينة �� بدأنا بخطوة، تطورنا بعدها بخطٍط� واضحة ملستقبلنا قأىمة ع�� ٔاُ
�ي  � واإلقل�� اإلدارية وإدارة املنظومات. تناهضت تطلعاتنا للتوسع والوصول لتٜحاوز املوقع املح���

ة ومستلزماتها. � مٜحال تٜحارة األدوات الصحى�ّ �� فقط، ونسعى إ�� تغطية عاملية ��

ة  نوبى�ّ � ا��ٜ �� � اململكة من ٜحدة، إ�� مكة املكرمة، إ�� الدمام، إ�� املنطقت�� �� �� اليوم، تنتشر فروعنا 
� ومبادىء تضع االست���ار  . ننطلق من ق�� ة، متخذين العا��ة الرياض مركزنا الرٔىي��� �الى�ّ وال��
العامل  االعتبار   � �� بع�� آخذين  العمل،  ونٜحاح  الس���رارية  ا  أساسى�ً محوًرا  ة  البشرى�ّ الت���ية   � �� ��

والعميل. 

حمد بن عبدالكريم املهيدب



عن املؤسسة
الرؤية والرسالة
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املصداقية
املاضية،  � عاًما  �� األربع�� بنينا ثقة مع عمالٔىنا خالل  � ٜحميع تعامالتنا.  �� ��

وحرصنا ع�� توافر منتٜحاتنا بشكل دأىٍم� لهم.

� �� ال�����
ها،  � خدماتنا ومنتٜحاتنا. نحرص ع�� تلبية احتياٜحات عمالٔىنا قبَل� طلٜىِ �� ��

رين الطريق ملن يتبعنا.  رأىدين بذلك السوق ومسح�ّ

ودة ا��ٜ
� أع�� ٜحودة ممكنة بأسعاٍر�  � والسعر، نحرص دوًما ع�� توف�� املنتح�  � �� ��

ميع. � متناول ا��ٜ �� متنوعة ��

الطموح
نؤمن أن تحقيق النٜحاح بأبعاده ومفرداته قأىم ع�� الطموح والسعي 

لألفضل.

االستدامة
بمتابعة أحدث النظم اإلدارية والتٜحارية، نسعى للحفاظ ع�� استدامة 

خدماتنا املقّدمة، و عالقتنا بعمالٔىنا، ونمو مستقبلنا.

ُ�نا �� ِ ��
 � � عمله، نس�� �� �� رٔىيسية  املهيدب أسًسا  وضع حمد 

اليوم ع�� أساسها:

األدوات   � �� �� والتٜحزٔىة  ملة  ا��ٜ تٜحارة   � �� �� الريادة 
االقتصاد  نمو   � �� �� واملساهمة  ا  وعاملى�ً ا  �ى�ً إقل�� ة  الصحى�ّ
للعمالء،  دمات  ا��� أفضل   � توف�� خالل  من   ، الوط����

واستحداث فرص عمل مس���رة. 
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شر�اؤنا
ا عاملى�ًّ

 � �� �� التالية  للشر�ات  وكيًال�  املهيدب  مؤسسة  ل  تمى�ّ
اململكة العربية السعودية:

ة لنا باململكة العربية السعودية.  ة وو�الة حصرى�ّ عالمة إيطالى�ّ

ة لنا باململكة العربية السعودية.  ة وو�الة حصرى�ّ عالمة اسبانى�ّ

LINE
� املنطقة.  �� ة نحن وكيلها ا��صري �� ة تركى�ّ عالمة تٜحارى�ّ

ة نمثل موزًعا لها داخل اململكة العربية السعودية.  عالمة أملانى�ّ

YOYO
� املنطقة �� ة نحن وكيلها ا��صري �� ة صينى�ّ عالمة تٜحارى�ّ

ة نمثل موزًعا لها داخل اململكة العربية السعودية.  عالمة إيطالى�ّ

Orient Standard
� املنطقة.  �� ة نحن وكيلها ا��صري �� ة صينى�ّ عالمة تٜحارى�ّ
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شر�اؤنا
ا � اململكة العربية السعوديةمحلى�ًّ �� شر�اء النٜحاح من شر�ات ومتاٜحر ��

الرياض:
ة،  ، الٜ��يدي، الراٜححي العقارى�ّ شركة املقاول العرٜ���

ليوي. قمة املرسالت، ا���

ٜحدة:
بن ظبيان، ا��ازمي، العمودي، العمران، نقاء املستقبل، 

. ليح� معرض الرياض، ا���

مكة املكرمة:
مٜحوم، مركز  ، إعطاء مكة، مركز ا��ٜ ليح� دور مكة، مركز ا���

ا��ٜحاز، مركز عا� البتول. 

املدينة املنورة:
، مؤسسة فهاد غالب   مؤسسة فهد ا��ٜحي���

. ، مؤسسة ماٜحد الشيخ، معرض دٜ��� ا��رٜ���

الدمام:
� الشيوخ،  محسن حسن الدهان، مؤسسة عبدا��ل��

 . � حسن الدار، مؤسسة املتٜحر الساح��� شركة ع���

األحساء:
مؤسسة الرمضان، مؤسسة املبارك، مؤسسة هٜحر. 

تبوك:
الطات،  ، مؤسسة ركن ا��� ه���� �ان ا��ٜ شركة محمد سل��

�ي، مؤسسة سعيد الغامدي. مؤسسة الرح��

خميس مشيط:
� بن  مٜحموعة الناصر، مؤسسة القلعة، مؤسسة ع���

�سان. شيبان، مؤسسة ٜحوهرة ��

حأىل:
 � ه���� مٜحموعة البنية التٜحارية، مٜحموعة زياد مبارك ا��ٜ

التٜحارية. 
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الطأىف:
مؤسسة عا� الفريد، مٜحموعة روادف الوطن، 

شركة مساكن ٜحنا. 

سكا�ا:
مؤسسة ناصر العي�� التٜحارية، مؤسسة زهرة 

ماسة التٜحارية. 

صامطة:
، مركز ٜحملة ٜحدة.  عدٜ��� بن محفوظ، ا��ٜ

 . �� الدرب / الراقدي / ا��دب: مركز محفوظ املم��

نٜحران:
 أر�ان املنيف، أضواء العاملية. 

رفحا:
 مؤسسة عبدالكريم عراك الشريم.

حفر الباطن:
ٜحوهرة ا��فر، املهدي، الصعب. 

نٜحران:
 أر�ان املنيف، أضواء العاملية. 

�ية - الرس - الدوادمي - املٜحمعة  - الزلفي: ة - البك�� �� � - بريدة - عن�� القص��
، شركة  ، مرايا، مؤسسة خالد الع���ان، شركة أبناء ناصر ا��سي���� ، الزغيٜ��� ة، الثوي���� �� مؤسسة السويد، سندان عن��

، تسويق البناء.  السيف البالتي����

ينبع:
مؤسسة عتيق مهاوش الرفاعي، مؤسسة الشيخ. 

ضبا:
�اميك.  مؤسسة قمة الفلك للرخام والس��

: أملح�
� لألدوات الصحية.  مؤسسة الدو���

القريات:
�ان الع���ان التٜحارية.  مؤسسة خالد سل��

صبيا: 
، مركز ٜحدة. ملة الرٔىي��� معرض ا��ٜ

أبو عريش:
مركز بن محفوظ.

ان: �� ٜح��
بن محفوظ، بن شيهون. 

القنفذة:
اري.  ملة ا��ٜ مركز ا��ٜ

:� محايل عس��
نوب.  مركز أضواء ا��ٜ
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فروعنا
نتواٜحد

اململكة  حدود   � �� �� خدماتها  مؤسستنا  تقدم 
ة،  والشرقى�ّ ة،  الغربى�ّ املنطقة  من  املختلفة، 

ة، إ�� املنطقة الوسطى.  نوبى�ّ ة، وا��ٜ �الى�ّ وال��
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اإلدارة العامة:
الرياض - حي املناخ، شارع األويسط، 

�امة.  خلف مصنع ا��نت ال��

: املركز الرٔىي���
حي   ،17  � مخرح�  - الرياض 

الفاروق - شارع املدينة املنورة.
هاتف: 2420067.

مكة املكرمة:
حي الزاهر - شارع الضيافة.

هاتف: 5440448.

ٜحدة: 
حي النخيل - مقابل شركة املراعي.

هاتف: 2875272.

مناديب مبيعاتنا يغطوا ٜحميع مناطق اململكة
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مختلف  ملالٔىمة  والصناعات  واألحٜحام،  األشكال،  متنوعة   � بخيارا��ٍ نتفّرد 
ة لكل عميل. االحتياٜحات وتلبية املتطلبات الفردى�ّ

منتٜحاتنا
أصالة
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ا���الطات
اختيارك من أٜحود الصناعات املستوردة من أفضل

ة. ة، والصينى�ّ ة، واإليطالى�ّ الطات األسبانى�ّ ر ا��� دول العا�، نو��ّ
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اكوزي ا��ٜ
 .� � وأحٜحام مختلفة تالٔىم �ل ت���� بتصام��
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� الكرا���
ات املختلفة. �� �، واألبعاد، واملم�� خيارك متاح من التصام��
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كبأىن االستحمام
� مختلفة األشكال.  ة، وتصام�� ة ذات ٜحودة عاملى�ّ � ممتاز، وصناعة زٜحاٜحى�ّ بعزل مأ���
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املغاسل
� األنماط.  �� � الصناعة، ووفرة �� �� �، ٜحودة �� � الت���� �� تنوع ��
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املرايا
، وأحدث الُطُرز.  أٜحود أنواع الزٜحاح�
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ملحقات
ٜحمعنا لك �ل مايضفي ع�� مساحتك ملسة الكمال، بٜحودة وأسعار التضاهى. 
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مغاسل ديكور
� املالٔىمة ملساحتك.  اختيارك من ا���شب والتصام��
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ة، ملة واألفراد لألدوات الصحى�ّ توريد ا��ٜ
 وموادها، ومستلزماتها. 

�ان.  ر ال�� بعد البيع: متابعة الصيانة عند تو��ّ

خدماتنا
ملة واألفراد ا��ٜ
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� �� � والداخلي�� �� � املعماري�� �� � وامل��م�� �� املقاول��

تناسب  متنوعة  ملنتٜحات  خاّصة  �اتلوٜحات  نقّدم   .1
سعرها  العالية،  بٜحودتها   � �� ت����� عميل،  �ل  تخطيط 

املناسب، وتنّوع خياراتها، ووفرة كمياتها. 

ننفذ  كما  الطلب،  حسب  خاّصة   � تصام�� نقّدم   .2
الطات…). تعديالت ع�� املنتٜحات (�املغاسل، وا���

ر البضأىع بأسعار خاصة ٜحًدا ومالٔىمة.  3. نو��ّ

خدمات املشاريع ا���اصة
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املستفيدون من خدمات
اصة املشاريع ا���

� م��م داخ���

م��م معماري

مقاول
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ملة مبيعات ا��ٜ
ملـة: عن خدمات ومبيعات ا��ٜ

- تسهيالت إٔى���انية بالنسبة للسداد.

- توصيل إ�� املوقع.

� طلبات خاصة للعميل. �� - تأم��

ملة: أرقام التواصل مع مبيعات ا��ٜ

أمية سا� ا��ربات : 0557889322
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االستفسارات وأرقام التواصل:
0554755450, 0557889322

info@mohaideb.com.sa

التواصل

38



39





mohaideb.com.sa


