


شركة مصنع مرجان هي إحدى شركات حسام يوسف المهيدب االسم العريق الذي توارثــه ا�جيال في

عالم صناعة الخزانات (الفايبرجالس-البولي إثيلين) التي نعمل بها منذ أكثر من 25 عـام والتي تعد فخر

الصنــاعة الوطنــية الســعــودية , لدينــــا فريــــق عـــمل متخــصص من المـــهنــدســيــن ومـدراء ا�نتــــاج 

والمهنييــن الذين يعمــلون بشغــف لــــتقديم منتجـات عالية الجودة عبر تقــنيات مبتكرة ومستــدامــة

في أنظــمة حلول الميـاه المتكامــلة . يحوي مصنع مرجان أحدث المعدات وا¨الت والمواد المستخدمة

في التصنيع المبنية على الفهم الواضح �حتياجات عمـــالئنا . ولدينـــا القـــدرة على التــــوريد والتـــركيب

والصيـــانة بشبكــة فـروع ووكــالء يغطـــون أغلــب مناطـــق المملــكة .

 من نحن ؟



حسام بن يوسف المهيدب

 لقد انطلقت رؤيتـنـــا الجديدة �عمال شركـة مصنع مرجــان لتتماشـــى مع رؤية المملكة 2030

وهذا ما تعـكسه رسالتنا في تقديم حلول متكاملة �دارة المياه في القطاع المنزلي والتجاري

وإننا في شركة مصنع مرجــان نتبنى الطاقات الوطنية من الشباب السعودي في كل أقسـام

العــمل لºرتقاء بمستــوى منتجاتنــا وخدماتــنا التي نقدمهـــا لعمالئنـــا . 

المهيدب
كلمــة رئيــس مجــلس ا�دارة . .



أن نكون االختيار ا�ول في مبيعـات
خزانات المياه والشركة التي تقـدم 
حلــوال متكــاملة فـي إدارة المـــياه 
للقـطــاع السكــني فـي المملكــة

العــــربيـة السعـــوديـة .

رؤيـتـــنــا ...

رســـالـتـنا ...
نسعـــى لنكون الشـركة الموثـوق بـــها

لتقديم منتـجات وخــدمات ذات جـودة

عالــية للقطـــاع السكـني متكاملة مع

عالمـات تجـارية عالـمــية من الخـــزانـات

ا�نـابــيب ، المـضـخات ، محطـات تنــقيـة

المــياه المــنـزلية ، السخــانات ومعــدات

خــدمــات المــياه مدعــومـة بمنهــجـية

تسويـق حديثة وعبر الفـضاء االلكتـروني

مع خدمة عـالـية الجودة لما بعد الـبـيع .



خزانات أفقــيــة (فوق االرض وتحت االرض)

خزانات عمودية - 2
- 1

- 2
- 1

- 4
- 3

أنواعها :

إستخداماتها :

الضـــمان 25 سنــة .
تصنيع حسب الطلب والمقاس المطلوب بخزانات رأسية وافقية فوق وتحت ا�رض .

يحتوى على مقاسات تصل إلى 200 ألف لتر قطعة واحدة التي تعطى متانة هندسية .
مقـــاوم للطحـــالب والبــكتيريــــا وال يــحتــــاج لعـــزل من الداخــــل .
متانـــة وقــدرة تحمــل عاليــة للظــروف الصعبة والعوامـــل الجوية .

إمكانية التخصيص وإضافة ا�كسسوارات حسب الطلب من سلم وفتحات واغطية .
يســتخدم فى تخــزين المــياة العذبة والصــرف و المواد البتروليــة والمـواد الكيمـيائية المعقدة .
سهولة الصيانة حيث أنه يحتوى على فتحة للصيانة وال يستدعي نقل الخزان خارج نطاق التثبيت .

 

المواصفات والميزات :

تخزين المياه

تخزين الصرف الصحي

تخزين المحروقات

تخزين المواد الكيميائية

 خزانات الفايبر جالس



المواصفات والميزات :

FDA

آالت التصنيع : تتميـز مصانع شركة مرجـان بإمتالكهـا آالت حديــثة
ومتطورة لصناعة الخزانات وبـأعلى معايير الجودة في كافة مراحل التصنـيع

وبإستـخــدام أحدث ا�جــهــزة والــمعــدات االزمـة وبأفــضل المـــواد الــخام .

مادة التصنيع : من مادة البولي أيثلين الموردة بواسطة شركة سابك
السعودية والمعتمدة في صناعة الخزانات من هيئة المواصفات والمـــقاييس

السعودية وكـــذلك من منظــمة الغـــذاء والدواء ا�وروبــــية .

 خزانات البولي إثيلين
أنواعها :

خزانــــات أفـقـــية

خزانــــات عمودية - 2
- 1

والتي يتبناها االتحاد االوربي .

خزانـــات 4 طـبقـات , ضــمان 10 سنوات .

خزان سعودي 100% بمواصفات أوروبية .
غطــاء محكم ومــتــين , سـن داخــلي لـــثبـات الوصــالت ومنـع التــسـريب .

معتمدة من قبل إدارة ا�غذية وا�دوية الـ
ناعم من الداخل والخارج ومعالج ضد الطحالب والبكتريا .
مانع لتسرب أشعة الشمس وا�شــعة فوق البنــفسجية .

خفيف الوزن ومقاوم للصدمات بـغطاء محكم ال يسمح بدخول الغبار واالتربة والحشرات .

متوفر بأشكال دائــرية أفقــية ورأســـية بــجمــيع المقاسـات وا�لـــوان المــتعارف علـــــيها .



المـــضـــخـــات
 تتشارك شركة مصنع مرجان المهيدب مع اهم العالمات التجارية العالمية المتخصصة في صناعة المضخات .

تأسست عام 1945 في الدنمارك ولها مصانع في اوروبا . توفر العالمة التجارية
جــراندفوس مضــخات المياه ذات جودة ال مثيـل لها في الكفاءة والموثوقية

شركـة مضــخات وغطــاسات ايـــطالية مقــرها في ايطاليا
تعمل الشركة في قطاع مضخات المياه الكهربائية في أكثر من 100 دولة.

من أكــبر مصانع المضخات والغطاسات في الصين تأسست عام 1990
مخصصة لبيع المضخات والغواطس وضواغط الهواء وعمل منظومات الماء

مضخات وغطاسات مياه صينية (عالمة سايكو التجارية المتخصصة في بيع
المضخات والغطاسات بجودة عالية )

مضخة سكاال  1  الذكية
وهي من أهـــــم منتجــــات شركة جـــروندفوس العالمــية

وشركـــــتنــــا هي الوكـــــيل الحصــــري لهـذه الــــمضــــخة .

تصميم ذكي حيث يمكن التحكم في التشغيل والفصل عن بعد .
حمـاية ضـــد التشغيل الجــــاف والتســــرب , ضغـــط مياه مثــالـــي .

عمـر إفتراضي طــــويل , تعطي كمية مياة حتى 7 متر مكعب / ساعة وضغط حتى 56 متر .
صوت منخفض جدا شبيه بصوت غسالة االطباق الحديثة , صغيرة الحجم وسهلة التركيب .

المواصفات والميزات :



تتعامل شركة مصنع مرجان مع اهم العالمات التجارية في مجــــال محطــــات

تنقــــية الميــــاه المــــنزلية وهـي أكــــواكــير التايـــوانـيــة وتتـــوفر منهـــا عـــدة

موديــــالت .

فلتر جامبو ثالثي المراحل

فالتر تنقية المياه

فلــتــــــر مــيــــاه 6 مراحـــل 
- AQ 102مع قاعدة تثبيت



سخانات مركزية من ريتشموند ا�مريكية

- 1

- 2

- 3

 جالون50  سخان مركزي سعة

 جالون 80  سخان مركزي سعة
 جالون120  سخان مركزي سعة

أنواعها :

الكفائة :

المواصفات والميزات :

عامل عالي لتوفير الطاقة , عزل الخزان مصمم بقدره عالية
لتقليل الفاقد من الحرارة وتوفير الطاقة , شمعات تسخيـن
ذات قـــدرة عالية مصنــعة من أفضــل الخامـــات لســـــرعة

التســـخيـن و( إنكولوي ) �طـــالة عـــمر السخــــان . 
 

يمـــنع تكون الترســبات الناتـجة عن سـوء جودة المياه والتي تؤثــر 
بشــكل سلبـــي على كفـــاءة و أداء الســخان .

صّمـام تصريف مصّنع من النحـــاس الغير قابل للتـــلف او الكــسر .

مطابقة السخان لمواصفات ا�مان والجودة السعودية والعالمية.
LEED العالــمية للحفاظ على البيئة .مطابقة السخان لمواصفات



أنواعها :

سخانات فورية من جينود

إن تكنولوجيا السخـــانات الفـــورية الذكية هي الحــل ا¦مثل لتزويــدكم بالمياه الساخنـة

مع التوفــير في الطاقة والمـــياه في آن واحــد . حيــث انــه ال داعي لهدر المياه في انتظار

وصـول الميـاه الساخنة من السخان أو االستمرار في استهالك الكهرباء للتسخين المستمر . 

بدون خــزان لــذلك يوفـــر مساحــــة في الحمــــام أو المطــــبـخ .
تسخين فوري للحصول على الماء الساخن عند الطلب بال حـدود .
توفــير في الطاقة لعدم الحاجة للتـسخين المستـمر والمسـبق .
يتــــم التحـــكم بـــالتسخــين من خــــالل الحاســــوب الدقــــيق .
يتم فصل الماء عن الكهـــــربـــاء من خــــالل طبـــقات متعــددة

مـــن مــادة النــــانو العــــازلة المـــركــــبة .
حمــــاية من درجات الحرارة العالية من خالل الحساسات الذكية

فــــي الجهــــــاز .

المواصفات والميزات :

- 1

- 2

FA55 (5.5سخان فوري موديل                       -كيلو واط )

FA70  (7سخان فوري موديل                  -كيلو واط )



ا�نابيب الحرارية

عالمـــة تجـاريـة رائـــدة في صناعة ا�نــــابيب الحـــرارية
منذ عام 1992 , تنتج شركة فيزبو ا�نابيــــب والتوصيالت

بــــأحجام مختلفة ومتنوعة .

أنابيب فيزبو

منذ عام 1956 تأسس مصنع بولو بالست (بولي ميلت ) في ألمانيا

لتصنيع ا�نـابيب والوصالت الحـــرارية بتقنية حديثة ومبتكرة حيث

يقوم المصـــنع بإنتاج ا�نابـــيب حــتى مقاس 250 مم .

أنابيب بولي ميلت ا¦لمانية

سهلة التركيب وموثوق بلحامها .
جميلة المنظر في حال تركيبها خارج الجدران .

مقاومة لدرجات الحرارة العالية .  

المواصفات والميزات :
صحية وغير سامة ومقاومة للضوء .

مقاومة للتآكل والصدأ , مما يجعلها آمنة داخل الجدران .

سهلة التركيب وموثوق بلحامها .
جميلة المنظر في حال تركيبها خارج الجدران .

مقاومة لدرجات الحرارة العالية .  

المواصفات والميزات :
صحية وغير سامة ومقاومة للضوء .

مقاومة للتآكل والصدأ , مما يجعلها آمنة داخل الجدران .



فرامة نفايات االطعمة

يتميز هذا الموديل بإحتوائه على
عناصر طحن بمرحلة واحدة من
الفــوالذ المــقــاوم للصــدأ وهو
قياســي ا�داء لºستـــخدام في

المــطابـــخ الصغـيرة .

يتميز هذا الموديل بتكنولوجــــيا
الطحن بمرحلتين لذلـك يمكـــنه
طحن أي فضالت للطعام تقريبا

. Óبا�ضافة الى صوته الهــادئ أيض

يتميز هذا الموديل بقوة أداء عالـية
جدا با�ضافة الى صوت هادئ أثناء
التشـغيل ولديــه ثالث مســــتويات
للطــحن تجـــعلك تخـــتار الدرجــة

المناســـبة لنـــوع الفضـــالت .

شركة مرجان المهيدب هي الوكيل لفرامات نفايات ا�طعمة المنزلية ا�مريــــكية
                               وتعــــتــبر من أكـــــبر المصـــــانع فـــي العالـــــم منـــــذ عام 1938       .
وهي تقـنية حديثة وقـوية تطحـن نفايات الطـعام إلى جزيئــــات صغيرة بطـــريقة

صحــية ودون  روائح كريهـــة في المطـــبخ ويتم تركــــيبها أسفل حوض المطبـــخ .

م( إنستكريتور)

D-100الموديل D-200الموديل

 D-66الموديل D-56الموديل
يتميز هذا المــوديــل بالتعامـل مع
فضـــــــالت الطــــعـام الــيــــوميــة
بتكنولوجيا الطحن بمرحلة واحدة
ويعتـــــبر مــن أفــــضل ا�جـــهــزة
متوسطـــة ا�داء التي تستطيع ان

تقــــتـــنيهـــا .



أغطية الفتحات
وهي إحد حلول المياه المتكاملة التي توفرها شركة مصــــنع مرجــان من أغطيه الفتحات

بمنتجات قوية ومتينة وآمنة و بعدة مقاسات تناسب جميع المستخدمين .

قوة تحــــمل فائـــــقة .
آمن من خطر ا�نـــزالق .

مانع لتسرب الروائح الكريهة .
متعــــدد ا�لـوان وا�حـــجام .

عازل للحـــرارة ومضـــاد لÕشـــعة فوق البنفسجية .
ضـد الســرقة بسبب عــــدم وجود قيمة من إعادة

تــــدويـــره .

المواصفات والميزات :

المواصفات والميزات :

عوامة مرجان الكهربائية

. Óهيكل بالستيكي , معزولة كهربائي
تحكـــم دقيق في منســوب المياه .

ثقال من أجل ضبط مستوى الفتح / الغلق للمضخة .
عوامــة كــهربائية ذات سلك كهربائي بطول 5 متر .

وضع التشغيل يكون لÕعلى أو لÕسفل وذلك حسب
طريقة التــــوصيل الكهــــربـــــائي .

وهي إحد حلول المياه المتكاملة التي توفرها شركة مصنع مرجان
بـــــهــــيكل بالستــــيكي آمــــن ومــــعزول كهـــــربــــائي° .



شركاء النجاح



 العالمات التجارية



ISO 9001-2015

سابكسابك

 الشهادات



فروعنا

منطقة
القصيم

المنطقة
الشرقية

المنطقة
الوسطى

المنطقة
الجنوبية

المنطقة
الشمالية

المنطقة
الغربية

لزيارة المعرض االقرب لكللتواصل امسح هنا

W W W . M A R J A N G R O U P . C O M

 ص.ب 452 – الدمام – المملكة العربية السعودية
هـــــاتـــــــف : 920005370  - فــــاكــــــس : 0138121484 



9 2 0 0 0 5 3 7 0
MARJANFACTORYWWW.MARJANGROUP.COM

Rest Assured ... We Also Have

A Family

إّطمن ... نحن أيضا لدينا
عائلة
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