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-شــركة القســي العالمية- نتشــرف نحــن
بتقديــم ملــف التأهيــل لمجــاالت أعمالنــا
فــي خدمــات متميــزة لدعــم الصيانــة
والتشــغيل والنظافة والتشــجير ومشــاريع
ُ ــخ
ْ س
رة أعلــى
َ  ُم، المقــاوالت اإلنشــائية
معاييــر الجــودة العالميــة بهــدف إرضــاء
.العمــاء
ُ
.ال ّت َم ِيز بعملنا هو ِرحلة وليس محطة

عبد العـزيـز بن محمد العـذل
Abdulaziz Mohamed Al-athel

3

كلمة رئيس مجلس اإلدارة

Chairman’s Message

Al-Qussie International Company is
honored to present its profile,introducing
our specialized services to sustain a
quality driven support for maintenance,
operation, custodial, landscaping
services and contracting construction
projects, to achieve clients satisfaction
with the highest international quality
standards.
Excellence in our work is a journey
not a station.
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الرؤيــة واألهداف
Vision and Objectives

تتمثــل رؤيــة القســي العالميــة ورســالتها وأهدافهــا فــي الســعي ألن تتبــوأ مركــزًا قياديــً
ورائــدًا فــي أنشــطة التعاقــدات والمقــاوالت علــى الصعيــد المحلــي والدولــي ســواء
بتقديــم الخدمــات المباشــرة للعمــاء بواســطة مواردهــا الفنيــة والبشــرية والتجهيــزات
المســاندة المتوفــرة لهــا  ،أو مــن خــال إقامــة عالقــات شــراكة وتضامــن وتعــاون مــع
منشــآت مرموقــة فــي مجــاالت المقــاوالت داخــل وخــارج المملكــة.
إن مــن األهــداف اإلســتراتيجية القريبــة للقســي العالميــة هــو التحــول من شــركة مســاهمة
مقفلــة إلــى شــركة مســاهمة عامــة يتــم طــرح أســهمها بالســوق الماليــة ممــا يمكنهــا
مــن زيــادة الحصــة الســوقية لهــا وتنــوع النشــاطات وزيــادة عقــد الشــراكات التضامنيــة
والتحالفــات اإلســتراتيجية مــع الشــركات العالميــة لرفــع المقــدرة الفنيــة والتشــغيلية.

Al-Qussie International Co.’s vision, mission and objectives are to seek to

assume a leading and central position within contracting activities locally and
internationally, whether by providing direct services to clients through technical
and human resources and supporting equipment or by establishing
partnerships, solidarity and cooperation with prestigious enterprises in contracting field within the Kingdom.
One of the most important strategic objectives for Alqussie International is
transitioning from being a joint-stock company to a public shareholding company
whose shares are offered to the financial market, enabling it to increase its market
share, activities diversity, partnerships and strategic alliances contracts with
global companies to raise the technical, operational and financial capacity.

4

5

وضعــت إدارة القســي العالميــة إســتراتيجية عمــل تهــدف إلــى النمــو المطــرد لالســتفادة
مــن الفــرص المتوفــرة بالســوق الســعودي ومــن نواحــي القــوة التــي تتوافــر لهــا مــن
 ســنة فــي أعمــال الصيانــة والمقــاوالت25 الخبــرات المتراكمــة الممتــدة ألكثــر مــن
.والكفــاءات البشــرية واإلمكانيــات والتجهيــزات اآلليــة

إستراتيجية العمل

Business Strategy

وقــد حققــت القســي العالميــة الكثيــر مــن أهدافهــا المرســومة واســتطاعت زيــادة
)٢٠١٠ -١٩٩٧  مــا بيــن األعــوام٪٥٠٠ الحصــة الســوقية لهــا (تضاعفــت تلــك الحصــة بحــدود
مرمــوق فــي مجــاالت المقــاوالت والصيانــة والتشــغيل
مركــز
تبــوء
كمــا تمكنــت مــن
ّ
ِ
ِ
والرقــي بمســتوى الخدمــات التــي تقدمهــا لعمالئهــا مــن الهيئــات الحكوميــة والخاصــة
حتــى أصبحــت إحــدى المنشــآت الرائــدة فــي قطــاع المقــاوالت والتشــغيل خــال العقديــن
.الماضييــن مــن عمرهــا
The management of Al-Qussai international company has developed a
strategy for business which aims to a sustained growth in order to benefit from
the available opportunities on the Saudi Market and the strengths of its
accumulated experiences that extend to more than (25) years in servicing,
contracting, human competencies and mechanical possibilities and equipments.
Alqussai international company attained many of the objectives set out. It
increased its market share as (its share doubled to 500% between 1997-2010)
and established an outstanding position in the field of contracting, servicing and
operating and upgraded the level of services provided to its customers from
public and private organizations, until it became one of the leading organizations
in the field of contracting and operating during the recent two decades from its
life.
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الكفـاءات التشغيلـية
Operational Efficiency

نظــرًا لمــا توفــره القســي العالميــة مــن إمكانيــات تتمثــل بالخبــرات الطويلــة المتراكمــة وتوفيــر
الطواقــم الفنيــة واإلداريــة مــن أصحــاب الخبــرات والمهــارات مــن الكفــاءات والكــوادر الوطنيــة
والخبــرات المتميــزة مــن الــدول األخــرى فــي المجــاالت الفنيــة واإلداريــة والتقنيــة يدعــم ذلــك
مقــدرات ماليــة كبيــرة وقــدرات وتطبيقــات تقنيــة حديثــة وعاليــة فقــد تــم الوصول إلى مســتوى
تشــغيلي متميــز يؤكــد الزيــادة المطردة بالمشــاريع ارتفــاع مســتويات التصنيف ووصــول بعضها
إلــى المســتوى األول إلرضــاء وثنــاء العمــاء حســب شــهادات الشــكر واإلنجــاز المصــدرة للقســي
العالميــة مــن قبلهــم وأخيــرًا حصــول القســي العالميــة علــى شــهادة الجــودة العالميــة ( أيــزو
 2009-2000م) وعلــى جائــزة الحريــري للتشــغيل والصيانــة لعــام  2006م (أفضــل أداء للشــركات التي
تقــدم خدمــات التشــغيل والصيانــة فــي البلــدان العربيــة).

Al-Qussie International Co. is providing accumulated long experiences and
experienced and skilled technical and administrative staff availability from different
countries, which help in supporting significant financial capabilities, modern technology
applications, high performance level achievement, which confirms the steady
increase in the projects, high classification level reaching the first level, satisfaction
and praise of clients according to exported thanks and achievement certificates to
Alqussie International, and finally holding International Quality Certificate
(ISO 2000-2009) and Hariri Award for Operation and Maintenance in 2006 (best
performance for companies providing Operation and maintenance services in the
Arab countries).
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الكفاءات البشرية

Human Capabilities

تتركــز إســتراتيجية القســي العالميــة علــى االســتعانة بالعنصــر البشــري الوطنــي
واســتقطاب الكفــاءات الوطنيــة وتشــجيعها علــى االســتمرار والرفــع الدائــم مــن قدراتهــا
اإلداريــة والفنيــة ،إن الكفــاءة التــي يتمتــع بهــا موظفونــا تجعلنــا فخوريــن بمــا يقدمونــه
مــن أعمــال جليلــة لخدمــة القســي وهــذا الوطــن ،كمــا نفخــر أيضــً بمــا نقدمــه مــن
دعــم لموظفينــا فــي شــتى المجــاالت وباألخــص فــي مجــاالت الصحــة والســكن والنقــل
والنواحــي االجتماعيــة األخــرى ويتمثــل ذلــك االهتمــام فــي التقيــد بمعاييــر الســامة
المطبقــة بالمملكــة وتدريــب العامليــن عليهــا .كمــا إن القســي العالميــة اســتطاعت علــى
مــدى عمرهــا الــذي تجــاوز ( ) 25عامــً علــى إيجــاد إدارة عليــا وطنيــة متمرســة ممــا ســاعد
فــي االرتقــاء بمســتوى التشــغيل والحصــول علــى رضــاء العمــاء.

Al-Qussie International Co. strategy has focused on utilizing the national

human resources, attracting national capabilities, and encouraging them to
develop their administrative and technical capabilities. Our employees efficiency
makes us proud of their honorable work to Alqussie and this motherland. We
are also proud of our support to our employees in various fields, especially in the
areas of health, housing, transportation and other social aspects as exemplified
in compliance with applied safety standards in the Kingdom and employees
training to apply them. Alqussie International Co. has managed over the past
25 years to create an experienced national management, which has helped to
improve the level of operation and clients satisfaction.
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المركـــز المـــالــي
Operational Efficiency

تتمتــع القســي العالميــة بمركــز مالــي قــوي وبمســتويات مديونيــة منخفضــة جــدًا ،وبقــدرة
علــى تمويــل مشــاريعها ،ودفــع مســتحقاتها تجــاه العامليــن والمورديــن باســتمرارية وفــي
أوقاتهــا المحــددة بفضــل األصــول الماليــة المتوفــرة لهــا وإيراداتهــا المتزايــدة مــن المشــاريع
التــي تقــوم بتشــغيلها يضــاف لهــا التســهيالت البنكيــة العاليــة التــي تتمتــع بهــا نتيجــة
العالقــات القويــة التــي تربطهــا بمعظــم البنــوك العاملــة بالمملكــة والتــي ســارعت إلــى منــح
تلــك التســهيالت وزيــادة حجمهــا باســتمرار نظــرًا لثقتهــا بقــوة المالئمــة الماليــة للقســي
العالميــة وحســن اإلدارة الماليــة والتشــغيلية التــي تنتهجهــا.

Al-Qussie International Co. has a strong financial position and a very low
indebtedness with the ability of financing its projects and paying dues
to employees and suppliers on time, due to its financial assets and operating
projects’ increasing revenues, to which its high banking facilities are added, as a
result of strong relationships with most of operating banks in the Kingdom, which
hastened to grant these facilities and increase them continuously, due to its
confidence in financial adequacy strength of Alqussie International and its
efficient financial and operational management.
وختامــً إذ نؤكــد حرصنــا وعنايتنــا
بتقديــم الخدمــة المتميــزة فإننــا نتمنى
أن نكــون دائم ـ ُا عنــد حســن ظنكــم.
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Finally, we assure you the best

customer service, hoping we
would live up to your expectations.
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No.

Classification التصنيف

1

األول

2

الثانيـة

3

Second

الثالثة
Third

4

الرابعة

5

الرابعة

6
7
8
9

15

First

Fourth

Fourth

الرابعة

Fourth

الرابعة

Fourth

الرابعة

Fourth

الرابعة

Fourth

Scope of work

مجال العمل

المبانــــي
Buildings

المراكـز الطــبية
Medical Centers

صيانة وتشغيل األعمال الكهربائية

Electrical Works Operation and Maintenance

الطـــرق
Roads

صيانة وتشغيل أعمال المياه والصرف الصحي

Water and Sanitation Works Operation and Maintenance

نظافــة المــدن والتخــلص مـن النـفايـات
City cleanliness and waste disposal

صيانة وتشغيل األعمال الميكانيكية

Mechanical Works Operation and Maintenance

صيانة وتشغيل األعمال اإللكترونية

Electronic Works Operation and Maintenance

تشجير الحدائق وتنظيم المواقع
Landscaping

 هـ1401  تأسست شركة*القسي العالمية فى عام:التأسيس
 م بغرض القيام بأعمال مشاريع المقاوالت1981 الموافق
.اإلنشائية والتشغيلية والصيانة
القسي العالمية مصنفة بالعديد من األنشطة حسب:التصنيف
: نظام التصنيف السعودي وتصنيفها كالتالي

التعريف بشركة القسي العالمية

About Alqussie International Co.

Foundation: Al-Qussie International Co. was founded in
1401H corresponding to 1981AD to carry out the works
of constructions, operation, and maintenance.
Classification: Al-Qussie International Co. is classified
in many activities according to Saudi Classification
System as follows:
*
القس ـيّ ) تعنــي جمــع قــوس ومرادفــة لكلمــة «أقــواس» وقــد أخــذت
ِ ( كلمــة
مــن حديــث عتبــة بــن أبــي ســفيان
ّ إن للعــرب كالمــً هــو
 مــرق مــن أفواههــم. ِأرق مــن الهــواء وأعــذب مــن المــاء
ُ
َ ُمـ
ْ
ْ عطلـ
،ـت
ِ ســرت بغيرهــا
ِّ  إن ف، بكلمــات مؤتلفــات،ـروق الســهام مــن ِقس ـيّها
ُ
توه ُمــك
 فســهولة.وإن بدلــت بســوَ اها مــن الــكالم اســتصعبَت
ِ ألفاظهــم
ِ
. وصعوبتهــا تعلمــك أنهــا مفقــودة إذا ُطلِبــت،أنهــا ممكنــة إذا ســمعت
Bows is the plural of “Bow” and synonymous with the word “Arch’s”
It was taken from the Hadith of Utbah Bin Abi Sufyan’s .
utbah said: “ The Arabs have words that are thinner than air, and fresher than
water. Lunged their gullets as arrows lunges from their bows with combined
words, if they are misinterpreted, they lose their meanings, and if they are
replaced, they are difficult to understand. Their words are delusionally easy
to guess if they are heard. And they are not easily accessible if requested.”
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الهيكـــــل التنظـــــيمي
Organizational Chart

مديرو المشاريع

16
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تتمثــل األنشــطة الــى تمارســها القســي العالميــة فــي الوقــت
: الحالــي فــي األنشــطة التاليــة
:الصيانة والتشغيل والنظافة للمرافق العامة
صيانــة المبانــي والمنشــأت الحكوميــة والخاصــة والمــدن
.الســياحية والعســكرية واألســكانات والمرافــق التابعــة لهــا
:تشغيل وصيانة المرافق الطبية
التشــغيل الطبــي والغيــر طبــي وصيانــة التجهيــزات الطبيــة
. وإنشــاء وتجهيــز المختبــرات
: المقاوالت واألعمال اإلنشائية
.إنشاء المباني متعددة األدوار وأعمال الطرق
:الزراعة والتشجير
تنفيــذ المســطحات الخضــراء وصيانتهــا وتنفيــذ شــبكات الــري
. وتنســيق الحدائــق الداخليــة والخارجيــة

األنشطـــة واألعــمــال

Activities and Works

Alqussie International Co. current activities are as following:
Maintenance and Operating and Cleaning:
Maintenance of buildings, government and private
facilities, tourist and military cities, and housing and related
facilities.
Operation and Maintenance of Medical Facilities:
medical and non-medical operation, maintenance of medical
equipment and the establishment and processing of
laboratories.
Contracting and Construction:
construction of multi-storey buildings and road works.
Agriculture and landscaping:
implementation and maintenance of green areas,
implementation of irrigation networks, and landscaping.
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اإلدارة العلـيـا

Senior Management

تتألــف اإلدارة العليــا مــن مجموعــة مــن الكفــاءات الوطنيــة
المؤهلــة فــي المجــاالت اإلداريــة والماليــة والهندســية والتــي
تتوفــر لهــا خبــرات طويلــة متميــزة بهــذا المجــال كمــا أن خبرتهــا
الطويلــة مــع القســي العالميــة أكســبتها خبــرة خاصــة بظــروف
الســوق والمنافســة المحيطــة بأنشــطتها .

The senior management consists of a group of qualified national
competencies in the administrative, financial, and engineering
fields, which have long experience and its long experience with
Alqussie International has earned it the experience in the
market and competition surrounding its activities.
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الكــوادر العامــة

يتجــاوز إجمالــي الكــوادر الفنيــة واإلداريــة العاملــة بالقســي العالميــة

 ) مابيــن موظــف وعامــل وتتبــع القســي العالميــة٦٠٠٠( أكثــر مــن
معاييــر عاليــة فــي اختيــار كوادرهــا لضمــان الرقــي بــاألداء والحصــول
علــي درجــة متميــزة فــي التنفيــذ وتحقيــق رضــاء العمــاء كمــا تحرص
القســي العالميــة علــى التدريــب المســتمر لموظفيهــا وفنييهــا
كمــا كا تفخــر القســي العالميــة بأنهــا توظــف العمالــة الســعودية
. وتشــجعها علــي األســتمرار وتطويــر أدائهــا وخبرتهــا
ولــدي القســي العالميــة نســبة عاليــة ( مقارنــة بالنشــاط ) تحققــت
. بفعــل البيئــة التشــجيعية الجاذبــة التــي توفرهــا للعمالــة الوطنيــة

General Cadres

Technical and administrative cadres’ total number in Al-Qussie
International Co. exceed more than (6000) employees and
workers. Alqussie International Co. follows high standards in the
selection of its staff to ensure superior performance, obtain an
outstanding implementation, and achieve clients’ satisfaction.
Alqussie International Co. is keen on the continuous training of
our employees and technicians. We are also proud of hiring Saudi employment and encouraging them to continue and develop
their performance and experience. Alqussie International Co. has
a high percentage (relative to activity), was achieved by the attractive environment, which it provides for national employment.
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المـالءمـة المالــــــــية

financial capabilities
تتوفــر لــدي القســي العالميــة قــدرات ماليــة عاليــة
بفضــل األصــول المتوفــرة لهــا والتســهيالت البنكيــة
الكبيــرة التــي حصلــت عليهــا القســي نتيجــة متانــة
وقــوة عالقتهــا مــع البنــوك العاملــة فــي المملكــة
العربيــة الســعودية ( لــدي القســي العالميــة حاليــا
تســهيالت بنكيــة تتجــاوز  400مليــون ريــال ســعودي ) .

Al-Qussie International Co. has a strong

financial capabilities, due to its financial assets
and obtained banking facilities, as a result of
strong relationships with most of operating banks in
Saudi Arabia Kingdom (Alqussie International Co.
currently has banking facilities with a value exceed
400 million SAR).
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النظم والتطبيقات اآللية
بــدأت القســي العالميــة منــذ زمــن مبكــر بتطويــر األنظمــة
 فــي األداء واختــارتERP SYSTEM اآلليــة والتحــول إلــي
القســي العالميــة أســلوب التطويــر الذاتــي للبرامــج اآلليــة
الخاصــة بهــا عــن طريــق تنفيــذ تلــك البرامــج بواســطة إدارة
متخصصــة لتطويــر األعمــال يتوفــر لهــا فريق عمــل متخصص
ومتفــرغ لتطويــر النظــم اآلليــة كمــا تــم أخيــرا إنهــاء تطبيــق
Paperless نظــام العمــل االلكترونــي

Automated Systems
and Applications

Al-Qussie International Co. started early on developing

automated systems and transformed to ERP system in
performance. The company chose self-development
method for its own automated programs by implementing
these programs through a specialized department for
business development, which includes experienced and
dedicated staff to develop automated systems. Finally,
Electronic Paperless system was finished.
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األنظمة
اإلدارية وأنظمة الجودة
قامــت القســي العالميــة ومنــذ بدايــة التســعينات فــي القــرن
الماضــي بتطبيــق أنظمــة السياســات واإلجــراءات اإلداريــة
عــن طريــق وضــع األدلــة المكتوبــة ألســاليب وطــرق األداء
وحــدود الصالحيــات وخرائــط اإلجــراءات كمــا تــم برمجــة تلــك
ERP SYSTEM السياســات واإلجــراءات وإدراجهــا فــي أنظمــة

Management and
Quality Systems

In the early 1990s, Al-Qussie International Co. has
applied management policies and procedures systems
through the development of written evidence of methods,
performance, authorities limits, and procedures maps.
These policies and procedures were also programmed
and enrolled in the ERP systems.
Alqussie International Co. has carried out maintenance
and operation works to some projects such as; airports,
universities, sports cities, residential villages, roads and
agricultural areas.
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ضـــمــان الجــــودة وتحلـــيل
مـؤشـــرات األداء الرئيســــــية
 هــي جــزء أساســي مــن، أو مؤشــرات األداء الرئيســية،أن مقاييــس األداء
أي نظــام إدارة اســتراتيجية فــي مراقبــة الجــودة فلذلــك عينــت الشــركة
فريــق مختــص مــن قطــاع الجــودة لــكل مشــروع للحفــاظ علــى مراقبــة
التميــز المحــرز فــي المؤشــرات األكثــر وضوحــا والفعالــة فــي طريــق
 وتقديــم االنتــاج الناجــح ضمــن المهــام المعينــة فــي نظــام. التقــدم
قائــم علــى التقــدم المســتمر فــي اتفاقيــة مســتوى الخدمــة المقدمــة
. مــن العميــل للحصــول علــى افضــل أداء

Quality assurance and
key performance indicator
analysis

As Performance measures, or KPIs, are a key part of any strategic
management system, as they are critical to assessing
the effectiveness of strategy implementation in Quality assurance,
Therefore, the company have hired a self-operated Consultants
team on each project to keep monitoring the progress of most
meaningful and useful indicators of success. Henceforth, it controls
the successful output within the assigned task in a system that
involves satisfaction in align with the Service level agreement set
by client for a better performance.
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التجهــيزات والمعــدات
Equipment and Tools

لــدي القســي العالميــة تجهيــزات ومعــدات
كبيــرة وعاليــة الجــودة تغطــي مجــاالت األعمــال
التــي تقــوم بتنفيذهــا وتتنــوع تلــك المعــدات
والتجهيــزات مــن تجهيــزات إلكترونيــة وكهربائيــة
ومعــدات ثقيلــة ومبانــي متنقلــة .

Al-Qussie International Co. has a great and

high quality tools and equipment, that cover its
businesses. These tools and equipment vary
to include electronic and electrical equipments,
heavy equipment, and movable premises.
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قائمة المعدات

Equipments List

Descraption
1

litarnina HLL/1200 HTsweeper/Hopper

Qty
1

Descraption
15

Cable Fault Locater -Surge Generator -with Thumpph

Qty
1

2 MANLIFT رافعه هيدروليك أمريكى موديلAWP25DC

1

16

collecting debris Sweeper Sisis HLL/1200

1

3 MELTER ماكينة إزالة أسفلت موديلLF 150 L00PFILL

1

17

Comp Air Compressor mod . c50 35 .6kw-xa186dd ce/s

4

4 30M TELESCOPE

1

18

CONCRET MIXER diesel 360L LinoSella

1

36

19

ENDSCOPE 6X650MM

1

2

20

Eureka-Escalator cleaning machine 220v/1900 w

4

10

21

FG WILSON GENSET 113 KVA/90.4 KW-مولد كهرباء

3

1

22

Florentini Scrubber Drier Ro Machine Ecosmart 65 b

1

16

23

FORKLIFT 10 TON - JAC MODEL 2014

1

5

4×1000 W METAOL HALIDE LAMPS WITH LOMBARDINI ENGIN

6 AERIAL BASKET TRUC
7

AG Sprayer 4 Meter Boom 200 Ltr-رشاشة مبيدات سائلة

8 agri soil&sand distributing mach-120cm, tractor
9 Allet Regal 42 c/w Trailling Seat120cm-آلة قص عشب
10

allet regal 42” 6bladecylinder11hp honda engine

3

24

Hedrolic Vertidrain Aerator c/w Solid Tines 15cm

11

Alumium Arial Platform Six Masts 12m.2*12 vol

11

25

High Lift (Tilt) Multiple Mast Type GTWY 16-4

12 Azura Platform Sweeper - مكنسة أرصفة أزورا

2

26

high pressure steam cleaner capacity 60 gal/hour

13 Battery Management System Mod: TMC2001d

1

27

ISEKI tractor27hp 3cylinder diesel engine

14 Borum Road Marking Machinery-ماكينة ازالة الدهانات

1

28

35

Kioti Tractor 40 hp- حصان بملحقات35 تراكتورزراعي

11
3
12
1
11

34

قائمة المعدات

Equipments List

Descraption

Qty

57 Tractor KIOTI 27HP 3cylinder1100KG4wheel

1

58 Verti Art Trac 24 Kawasaki Engine -لجر ماكينةالعشب

Descraption

Qty

Descraption

Qty

Descraption

29 Kioti tractor 27hp 3cylinder diesel engine

1

1

30 LF150 LOOPFILL MELTER

1

44

Ryan Sod Cutter c/w Tote Trailer-الة قص العشب

9

603لوبيد شحن سيارات/LPS

1

31 Loop Fill Melter Machine CRAFCO LF150

3

45

SCAFFOLDING ( 5 STORIES)

2

74

ماكينة تخطيط الملعب

2

32 MOLTIF 27 M TELESCOPIC GTBZ2

1

46

self propelled articultef boomlift

2

3

75

 ماكينة تغيير كفرات موديلSKAM- Jumbo TCS- 26

2

33 MOWER TRACTOR 24 HP 50 INCH

2

47

Sisis Hll 1200 Litamina Sweeper-الة شفط ع

12

62 wide area vacumm machine 747 110 volt

2

76

 لتر200 ماكينة رش مبيدات

1

34 NILFISK CARPET EXTRACTOR WITH POWER BRUSH 220 V AX

4

48

Sisis Powaspread Top Dresser 120 cm-الةتوزيع الرمل

10

63 ZOOLION 55T كرين

1

77

 لتر تسحب ب240ماكينة شفط نفايات تعمل بالكهرباء سعة

3

35 NILFISK SWEEPER 12 V BATT W / BUILTIN CHARGER SW90

3

49

sis TM 1000 Rotorake/Verticutter 120CM-الة تشذيب

12

64 بوص48× سم-120سلندر2  حصان-22 تراكتور زراعي أمريكي

4

78

 فرش ما+  انش20 ماكينة غسيل وتجفيف وتلميع االرضيات

1

36 NILFISK WALK BEHIND SCRUBBER DRIER 24 V ON BOARD C

8

50

soil compaction reading model SC900

6

65 106738 حفار كوماتسو هيكل رقم

1

79

ماكينة قص نجيل آلية

2

37 Paint Remover Tretawny Type tfp-250 Model NO;32520

1

51

Sp950Rink Spreading/Topresser Machine

5

66  دكاكة يدوية نيبال طرازfl130

1

80

 مم36 مقص حديد كهربائى تركى

1

38 power hydrolic man lift awp 40 AC

1

52

Spyker Fertikizer Spreader - لت30 الة توزيع السماد

67

2

81

 موتور ضباب أجيبا يحمل على السيارةTF 95 ألماني

3

39 redcmix verti drain7110aeration equipment

1

1

53

Steam Cleaning Machine Ipc Turbolova 220 v -1000wSwimming

1

8

8

54

Pool cleaning Machine Dolphine -bio sucti

4

71

2012 سكيد لودر فوتون لوفول

1

8

72

2014 شيول فوتون

59 vertidrain7110 aeration equipment

3

73

60 WHEEL LOADER WITH SHANGCHI C ENGIN

1

61 Wheeled Aerial Work Platform , Spider 30w - E

 رافعة شوكية نوع دايوD305- 3 FH - 00311

79

43

RYAN JUNIOR SOD CUTTER 18 INCH

Qty
2

10

68 رافعه مكائن السيارات صغيره

2

40 RIDE ON LAWM MOWER 16.5H.P S/2D054510234

69  رافعه هيدروليك أمريكى موديلAWP25DC

5

41 ROAD SWEEPER TENNANT

1

55

Tomlin Compaction Meter 120 cm -250 kg-مدحلة دك

10

70

3

42 ROLLER COMPACTOR 4 TONS DYNAPAC

1

56

Toro Lawn Mower Dh220- حصان5 ماكينة قص نجيلة

23

37

 رصاصة رولة محرك روبينJVR 1000-DY 41
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األنشطة
ومجاالت العمل
Scope of Work

األعمال الميكانيكية

تشــتمل هــذه األعمــال علــى التشــغيل والصيانــة ،إصــاح المعــدات الميكانيكيــة،
جميــع أنــواع الكمبروســورات ،المولــدات ،أنابيــب غاليــات الميــاه ،ومضخــات الطــرد
المركــزي ،مضخــات تــروس ،نظــام الميــاه المبــردة ،المكثفــات ونظــام الميــاه،
نظــام أبــراج التبريــد ،نظــام بــرك الســباحة ،محطــات التناضــح العكســي ،نظــام
ميــاه المجــاري ،محطــات معالجــة الميــاه.
كمــا تتضمــن األعمــال الميكانيكيــة أيضــً نظــام مكافحــة الحريــق والــذي يحتــوي
علــى المضخــات ،مضخــات جوكــي ،نظــام اإلطفــاء بالخراطيــم ،نظام الرشاشــات،
األعمــال الميكانيكيــة  ،نظــام إعــادة تدويــر الميــاه الســاخنة.

Mechanical Works

They include operation, maintenance and repairing of mechanical equipment,
all kinds of compressors, generators, pipes of water boilers, centrifugal pumps,
gear pumps, cooling water system, cooling towers and chillers suppressors
and water system, cooling towers system, swimming pool system, reverse
osmosis plants, sewage system, and water treatment plants. Mechanical works
also include firefighting system, which includes pumps, jockey pumps, hose
fire system, sprinkler system ,and hot water recycling system.
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األنشطة
ومجال العمل

Scope of Work

األعمال الكهربائية واأللكترونية
Electrical & Electronic Works

40

صيانــة وتشــغيل مولــدات الطاقــة الكهربائيــة ،محــوالت الضغــط العالــي،
مفاتيــح التحويــل ،لوحــات التشــغيل ،قواطــع الدائــرة ،لوحــات نظــام توزيــع
التيــار (عالــي /منخفــض الفولتيــة) ،غرفــة التحكــم ،نظــام اإلنــارة الداخليــة
والخارجيــة ،نظــام التحكــم فــي شــدة اإلضــاءة ،المصاعــد ،الســالم الكهربائيــة
المتحركــة ،نظــام نقــل العفــش ،األبــواب الكهربائيــة اإلتوماتيكيــة ،نظــام مراقبــة
المبانــى( ،) BMSنظــام الطاقــة المســتمرة ( ،)UPSنظــام الســنترال ( ،) PABXنظــام
الدوائــر التليفزيونيــة المغلقــة ( ،) CCTVنظــام األنتيــن المركــزي( ،) MATVنظــام
اإلنــذار ضــد الحريــق ،نظــام مخاطبةالجمهــور ،كاميــرات المراقبــة وغيرهــا.

Maintenance and operation of electrical power generators, high pressure
transformers, switches, operating boards, circuit breakers, distribution system
panels (high/ low voltages), control room, indoor and outdoor lighting system,
illumination control system, elevators, escalators, furniture conveyor system,
automated electrical doors, Building Management System (BMS), Unending
Power System (UPS), Automatic Telephone Switching System (PABX), Closed
Circles Of Television System (CCTV), Master Antenna Television (MATV), Fire
Alarm System, Public Address System, and cameras for observation and
others.
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األنشطة
ومجال العمل

Scope of Work

أنـظــــمـــة التبــــــــــــــريد
والتكييـــــف والتهــــــوية

&Cooling,Ventilating,
Air Conditioning Systems

42

تشــتمل هــذه األعمــال علــى التشــغيل والصيانــة ،إصــاح واختبــار نظــام التكييــف
والتبريــد ،الثالجــات ،الديــب فريــزر ،مخــازن التبريــد ،مكيفــات إســبلت ،المكيفــات
المجمعــة ،تشــلرات تكييــف وتبريــد ،تشــلرات ( ،) Screwتشــلرات تعمــل بمــراوح
الطــرد المركــزي ،مــع إجــراء عمليــات الفــك وإعــادة تركيــب مكيفــات ماركــة كاريــر،
يــورك ،تريــن ،كمبروســورات كوبالن-عــاوة علــى ذلــك –جميــع وحــدات مناولــة
الهــواء .نظــام التســخين ،نظــام حجــم الهــواء المتغيــر ،مــراوح تغذيــة الهــواء،
المعالجــة الكميائيــة للميــاه المبــردة ونظــام الميــاه المكثفــة.
These works include operation and maintenance, repairing and testing air
conditioning and cooling system, freezers, deep-freezers, cooling stores, Split
Air Conditioner, complex air conditioners, screw of conditioning and cooling,
screw working with centrifugal fans with the processes of dismantling and
reassembling of Carrier, York And Trane Air Conditioners, and Copeland
Compressors. Moreover, all air handling units, heating system, variable air
volume system, air conditioning fans and chemical treatment to cooled water
and condensed water system.
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Scope of Work

أعـــمـــال النظافـــــة

Custodial Services

تعــد أعمــال النظافــة والعنايــة بالمرافــق الحيويــة الضخمــة مثــل المطــارات والــوزارات ،والمستشــفيات
والمالعــب وغيرهــا مــن األعمــال الهامــة التــي يصعــب علــى أفــراد النظافــة العادييــن القيــام بهــا ،لذلــك
وحرصــا علــى أفضــل النتائــج نقــوم بتأهيــل وتطويــر الموظفيــن عــن طريــق كادر تدريــب متخصــص يمنــح
العمالــة أهــم الخبــرات والمهــارات فــي إطــار تطويــر المســتوى العــام والرقــي الــى المقاييــس العالميــة
بأهــم طــرق ووســائل التنظيــف والتعقيــم.
يشــمل نطــاق عملنــا العديــد مــن المهــام كتنظيــف المبانــي الزجاجيــة واألســقف المرتفعــة والمســتعارة
وتنظيــف الســجاد وتلميــع األرضيــات الرخاميــة بأفضــل التقنيــات بجــداول يومية وأســبوعية وشــهرية وحولية
مــن خــال بيئــة توفــر الراحــة والســامة لمرتــادي المبانــي باإلضافــة إلــى أعمــال النظافــة الخارجيــة مثــل :
أرصفة مدارج المطارات
ساحات وأرضيات المطارات
فتحات الصرف لساحات المطارات
فتحات صرف الطرق

جمع النفايات الصلبة
تنظيف اللوحات اإلرشادية للطرق والمباني
كنس و وتنظيف الطرقات العامة
إزالة الغطاء النباتي من كتفي ،ومنحدرات السدود

Cleaning and care services of dynamic facilities such as airports, ministries and hospitals is a sophisticated.
important tasks that are difficult for ordinary cleaners to do; therefore, In order to ensure the best
results, the company trains and develops staff through a specialized training cadre that gives the most
important expertise and skills in the framework of Developing the general level and progress to global
standards in the most significant way of cleaning and sterilization.
Our scope of work includes many tasks such as cleaning glass buildings, high ceilings and cleaning
carpets and polishing marble floors with the best techniques on a daily, weekly, monthly and annually
schedules through an environment that provides comfort and safety to building users.
Landside Drainage
Solid Waste Collection
Cleaning of Directional and Information Signs
Sweeping and Trash Collections
Vegetation Removal from Shoulders, Slopes Embankments, etc
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Airports Airfield Pavements
Airports Airfield Grounds
Airports Airfield Drainage
Landside Pavements
Landside Grounds
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األنشطة
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Scope of Work

المقاوالت واإلنشاءات
Contracting and constructions

ترتقــي القســي العالميــة بمجــال أعمــال المقــاوالت ،واألعمــال اإلنشــائية التــي
أثبتــت جدارتهــا فــي مجــاالت الهندســة اإلنشــائية المدنيــة والتصميمــات الداخليــة
للعديــد مــن المبانــي الحكوميــة واألبــراج التجاريــة والقصــور الفخمــة والفلــل
الســكنية والمنتجعــات الســياحية والخاصــة والوحــدات الســكنية التنفيذيــة فــي
أعلــى معاييــر الجــودة والمواصفــات.
يشــمل مجــال األعمــال اإلنشــائية دراســة التحليــات النظريــة والتصاميــم لكافــة
أنــواع المنشــآت وتطبيقاتهــا آخذيــن بنظــر االعتبــار كافــة التأثيــرات االســتاتيكية
والديناميكيــة وعالقتهــا بكافــة تأثيــرات البيئــة مــن ريــاح وزالزل وظــروف الطقــس
المختلفــة
Al Qussie International is a leading contracting and construction company
that has proved its worth in the fields of civil construction engineering, interior
design for many government buildings, commercial towers, luxury palaces,
residential villas, resorts and private residential units.
The field of structural work includes the study of theoretical analyzes and
designs of all types of installations and applications taking into account all the
static and dynamic effects and their relation to all the effects of the environment from wind, earthquakes and different weather conditions
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األنشطة
ومجال العمل

Scope of Work

الزراعــــــة والتشـجــــير

Agriculture & Landscaping
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مجــال العمــل فــي التشــجير والمســطحات الخضــراء والمشــاتل المغلقــة تتــم
مــن خــال إدارة أنظمــة الــري والتزييــن والصيانــة ،فنحــن نحقــق الفــارق مــن خــال
مختصيــن فــي التطويــر والتحديــث وإضافــة اللمســات الفنيــة .ونقــدم نمــاذج
متعــددة مــن برامــج ادارة وتزييــن وصيانــة الحدائــق والمســطحات الخضــراء،
أعــدت لتحقيــق أيــة احتياجــات بمهــارة ودقــة وعنايــة .ويقــوم مختصــو الحدائــق
والمســطحات بتنظيــم وبرمجــة الصيانــة والعنايــة ،حيــث تقــدم هــذه الخدمــات
بواســطة فريــق عمــل مختــص مــن المهندســين الزراعييــن المحترفيــن لنصــل الــى
محطــة نجــاح أخــرى تميزنــا فــي هــذا المجــال.
The landscaping, afforestation and green nurseries are scoped in mainly
through managing and maintaining irrigation systems, and specialized equipment utilized in that field, we achieved the difference through specialists in
the initial of change and modernization and the addition of technical touches.
We offer multiple models of landscaping management, and landscaping programs designed to meet any needs with skills, precision and care. We provide
services through a specialized team of professional agricultural engineers, to
meet another excellence station distinguished in this field.
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التميز في كل ما نعمل

Excellence in All We Do
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مطار الملك خالد الدولي  -الرياض

King Khalid International Airport - Riyadh

الشــركة تقــوم بأعمــال الصيانــة والتشــغيل في
مطــار الملــك خالــد الدولــي وتقــدم خدمــات
ادارة المرافــق مــن صيانــة وتشــغيل وتشــجير
ونظافــة ضمــن اعلــى معاييــر الجــودة ألكثــر
مــن  768مبنــى علــى مســاحة  225،000متــر مربــع،
واحــدة مــن أكبــر المطــارات فــي العالــم.
وتشــمل الخدمــات اإلشــراف ،وتاميــن كــوادر مــن
العمالــة ذو الخبــرات العاليــة ،وتاميــن األدوات
والمركبــات والمعــدات وقطــع الغيــار والمــواد،
والمــواد االســتهالكية و اعمــال ابــادت اآلفــات،
واالشــراف علــى صيانــة المعــدات التخصصيــة
 ،والبرمجيــات ،مــع التشــغيل اآلمــن والســليم
حســب معاييــر الجــودة المناطــة للمطــار.

we provide at king Khaled international
airport a facility management services
with highest quality standards in
services for maintenance, operation,
landscaping and cleaning to over
768 buildings allocated on an area of
225,000 m² one of the largest airport
in the word , include but not limited
to supervision, labor, tools, vehicles,
equipment, spare parts, materials,
consumables and pesticides, designated,
software, with designated safe
environment and proper operation of
the Airport
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تشغـيــل وصـيــانـة ونظافــة

Operating, Maintenance and Custodial Services

مشروع نظافة صالة  5مطار الملك خالد الدولي

Soft maintenance of terminal 5 King Khalid International Airport

الشــركة تقــوم بأعمــال الصيانــة والتشــغيل
واكملــت كل االجــراءات الالزمــة الســتالم
وتســليم الصالــة الــى هيئــة الطيــران المدنــي
مــن مقاولــي االنشــاء وتجهيزهــا لــركاب
الرحــات الداخليــة مــن خــال شــركة مطــارات
دبلــن االيرلنديــة
كمااشــرفت شــركة القســي علــى ادارة االيــدي
العاملــة وتســخير احــدث المعــدات الالزمــة
وتعييــن قســم مشــتريات يقــوم بتأميــن المــواد
االســتهالكية الالزمــة اضافــة الــى الصيانــة
الوقائيــة المســتمرة لمعــدات النظافــة بحيــث
تكــون علــى اهــب االســتعداد الداء اعمــال
النظافــه علــى اكمــل وجــه.
تبلــغ المســاحة اإلجماليــة للصالــة « »5الجديــدة
 106.5ألــف متــر مربــع ،و تســتوعب  8طائــرات
عريضــة البــدن أو  16طائــرة صغيــرة البــدن ،وتبلــغ
طاقتهــا االســتيعابية الســنوية  12مليون مســافر
ســنويًا ،وتضــم  60كاونتــر لمعاينــة األمتعــة،
و 20كاونتــر للخدمــة الذاتيــة ،ومواقــف ســيارات
تتســع لـــ  3000ســيارة اضافــة الــى اعمــال الصيانــة
الــى مبنــى االحمــال المســاندة للصالــة ومركــز
عمليــات الســاحات الجديــد ومبنــى االطفــاء
وبوابــة الســاحات الطيــران الجديــدة .105
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Soft maintenance of terminal 5 King Khalid International Airport

 مطار الملك خالد الدولي5 مشروع نظافة صالة
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Soft maintenance of terminal 5 King Khalid
International Airport
The company carried out a comprehensive and
deep cleaning work and finalized all necessary
procedures for receiving and handing over the
building from the construction contractors
to the Civil
Aviation Authority and preparing it for passengers
through Dublin Airports Authority, DAA
Al Qussie also oversees the management of
manpower, the usage of the latest equipment
and the appointment of a purchasing department that supplies the necessary
consumables as well as the continuous
preventive maintenance of cleaning equipment,
in order to be ready to perform the cleaning
work to the fullest.
The total area of the new lounge is 106.5
thousand meters square and accommodates 8
large-bodied aircraft or 16 small-bodied aircraft
with an annual capacity of 12 million
passengers per year, including 60 counter
-luggage inspection, 20 self-service counters
and parking for 3,000 vehicles In addition to
hard and soft maintenance to the loud supply
building and the new Airfield Operation Center
and the new fire department building and the
new airside gate 105.
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Operating, Maintenance and Custodial Services

صيانه ونظافه مبنى الهيئة العامة للطيران المدني

Maintenance and custodial services for General Authority of Aviation Head Quarter

الشــركة تقــوم بأعمــال الصيانــة والتشــغيل فــي
مبنــي الهيئــة العامــة للطيــران المدنــي وتقــدم
خدمــات ادارة المرافــق مــن صيانــة وتشــغيل
وتشــجير ونظافــة ضمــن اعلــى معاييــر الجــودة -
ويتكــون المبنــي مــن ثالثــة أقســام .الجــزء الشــرقي
والجــزء الغربــي والجــزء الوســط اســتأجرت الهيئــة
العامــة للطيــران المدنــي الجــزء الغربــي بمــا فــي
ذلــك الطابــق الســفلي .مجمــوع  8طوابــق فــوق
الطابــق الســفلي و الطوابــق الســفلي ثالثــة طوابــق
 .الطابــق الســفلي هــو ل وقــوف الســيارات وعــدد
قليــل مــن الغــرف الصغيــرة تســتخدم كمخــازن .
إجمالي الغرف في الطابق.
الطابق األرضي 38 . :غرفة.
الطابــق الســابع  .ويحتــوي علــى مكتــب كبيــر جــدا
خــاص برئيــس الهيئــة العامــة للطيــران المدنــي
وعــدد  12مكتــب للــوزراء و غرفــة اجتماعــات واحــده
كبيــره الطوابــق االول الــي الســادس  :تحتــوي
الطوابــق علــى تقريبــا  32غرفــة منهــم غرفــة
نائــب الرئيــس وغرفــة اجتماعــات كبيــرة يحتــوي
كل طابــق لهــا علــي  12مرحــاض و مرحــاض خــاص
للطابــق  7-1طوابــق .ف األرضــى  12مرحــاض كمــا
يحتــوي ايضــا علــي  12حــوض لغســل االيــادى.
ويحتــوي كل الطابــق يحتــوي علــى عــدد  4مطابــخ
وتمتــد الميــاه الرئيســية مــن المضخــة المركزيــة
مــع أنبــوب جمــع منفصل .كل قســم لديــه مرافق
الصــرف الصحــي الخاصــة بــه وقــوة دعــم مــن
مولــد واحــد قدرتــة  2ميغــاواط لجميــع االقســام .
متوســط أحجــام األرض  1000متــر مربــع لــكل منهمــا
الطابــق لجانــب الهيئــة العامــة للطيــران وأخــذت
الهيئــة العامــة للطيــران هــذا المبنــى بااليجــار.
شــرط القيــام بالصيانــة داخلــه.
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Gaca building - consist of three section. East West and Centre part.
GACA took rent Western part including
basement parking.
Total 8 floors above basement. And
basement has three . Basement is for
parking msinly and a few small rooms
used as stores.
Total rooms as per floor.
Ground floor:. 38 rooms.
7th floor. Ministers use Offices 12
offices. Two very big VIP office for
president and minister. One big meeting room.
Other 1-6 floors almost same with 32
rooms and vice President s room each
and big meeting room.
Every floor have 12 toilets and one
VIP toilet from 1- 7 floors. Ground 12
toilets only.
Hand wash basin also 12 no’s each
floors .
All floor has four (4) kitchens also.
Water main supply from central pump
with seperate raiser pipe. Every section has seperate sewage facility.
Power stand by from one generator
with 2 megawatt capacity for all three
section building.
Avaraag floor sizes 1000 sq mtr each
floor for gaca side.
Gaca took this building rental basis.
Condition to do maintenance inside
everything only.
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بعض

المشاريع
Some Projects

تشغـيــل وصـيــانـة ونظافــة

Operating, Maintenance and Custodial Services

الصاالت الرياضية  -جدة

Sports Center - Jeddah

الشــركة تقــوم بأعمــال الصيانــة والتشــغيل
للصــاالت الرياضيــة بجــدة هــي منشــأة تخــص
الهيئــة العامــة للرياضــة وتتكــون مــن -:
 صالة رياضية. مكاتب إدارية. حمامات سباحة دولة.وتقــام عليهــا جميــع أنشــطة الهيئــة مــن
مباريــات كــرة الســلة والطائــرة واليــد وجميــع
أنشــطة حمامــات الســباحة.

The Company proud’s operation,
maintenance and Custodial Services to the:
- Sport club
- Administration Offices
- International Swimming Pool
All activities of the Authority are
founded on them such as Basketball,
volleyball, handball and swimming pool
activities.
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المشاريع
Some Projects

تشغـيــل وصـيــانـة ونظافــة

Operating, Maintenance and Custodial Services

أمانة محافظة جدة

Jeddah Municipality

الشــركة تقــوم بأعمــال الصيانــة والتشــغيل لمبنــي أمانــة محافظــة
جــدة الرئيســي وملحقاتــه والــذي يتكــون مــن عــدد ( )19طابــق
وكذلــك مواقــف مــن عــدد ( )4طوابــق وذلــك بتنفيــذ جميــع مــا
يلــزم مــن أعمــال الصيانــة والنظافــة حســب مــا يلــي:
      -1المعدات الميكانيكية والتي تتكون من -:
 عدد ( )6وحدات تكييف شيلرات عدد ( )7مصاعد مضخة رئيسية للمياهمضخة رئيسية لنظام الحريق محطة رئيسية لمعالجة المياه عدد ( )2مولدات احتياطية صيانة طفايات الحريق -٢المعدات اإللكترونية والتي تتكون من -:
 نظام اجهزة السنترال والتلفونات نظام التحكم بالمبنى الرئيسي نظام اإلنذار المبكر للحريق نظام الساعات اإللكترونية نظام دخول المكاتب بالبطاقات الممغنطة أنظمة الصوتيات والمرئيات بالمبنى      -3المعدات الكهربائية والتي تتكون من -:
 عدد ( )5مفتاح تحويل أتوماتيكي عدد ( )11محول جهد متوسط عدد (  )2مفتاح ربط رئيسي لشبكة الجهد المتوسط عدد ( )1جهاز حفظ الطاقة اللوحات الطاقة والتحكم الرئيسية والفرعية نظام االضاءة الداخلية والخارجية للمبنى      -4األعمال المدينة والتي تشمل-:
 اعمال السباكة العامة أعمال النجارة العامة أعمال الدهانات الداخلية والخارجية للمبنى اعمال التعديالت كقواطع جبسية أو زجاجية اعمال التجديدات لألرضيات الرخامية      -5اعمال النظافة والتي تشمل-:
 نظافــة لجميــع طوابــق المبنــى بمســاحة اجماليــة ( )50861متــرمربــع
 نظافــة لجميــع طوابــق المواقــف بمســاحة اجماليــة ( )43907متــرمربــع
 نظافــة المســاحة الخارجيــة ضمــن نطــاق الســور بمســاحةاجماليــة ( )5565متــر مربــع
 -نظافة لجميع واجهات المبنى الزجاجية

64

65

بعض

تشغـيــل وصـيــانـة ونظافــة

Operating, Maintenance and Custodial Services

Jeddah Municipality

أمانة محافظة جدة

المشاريع
Some Projects

The Company proud’s operation, maintenance and Custodial
Services to the the main building of Jeddah Municipality and its
annexes, which consists of (19) floors as well as a parking of
(4) floors by implementing all the necessary maintenance and
cleaning work according to the following:
Mechanical equipment consisting of: (١) Air Conditioning Units.
(7) Elevators.
Main Water Pump
A Main Pump For The Fire System
A Major Water Treatment Station.
(2) Spare Generators.
Fire Extinguishers Maintenance.
Electronic equipment consisting of:
Telephone System Equipment
Main Building Control system
Fire Alarm System
Electronic watch system
Magnetic Card Access Control System
Building’s Audio and video systems.
Electrical equipment consisting of:
(5) Automatic Switch.
(11) Medium Voltage Transformer
(2) Ring Main Unit of Medium Voltage Network.
(1) Power Saver Device.
Photovoltaic Panels and Main/Sub Control Panels.
Building’s Interior and Exterior Lighting System.
General Works consisting of:
General plumbing works.
General carpentry work.
Works of interior and exterior paints for the building.
Modification works such as gypsum or glass partitions.
Renovations of Marble Floors.
Cleanliness works consisting of:
Cleanliness for all floors of the building with a total area of
(50861) square meters.
Cleanliness for all floors with a total area of (43907) square
meters.
Cleaning the external area within the scope of the fence with a
total area (5565) square meters.
Custodial Services for all glass building facades.
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بعض

تشغـيــل وصـيــانـة ونظافــة

Operating, Maintenance and Custodial Services

Prince Mohammed Bin Fahad Stadium - Dammam

 الدمام- إستاد األمير محمد بن فهد

المشاريع
Some Projects

الشــركة تقــوم بأعمــال الصيانــة والتشــغيل
لإلســتاد لتقــام عليــه جميــع مباريــات الــدوري
الممتــاز والمنتخــب فــي المنطقــة الشــرقية
.وهــو مجهــز بجميــع اإلمكانيــات الالزمــة
وشــركة القســي تقــوم بصيانــة ونظافــة
-: وتشــغيل كامــل المشــروع
. أرضة الملعب. التكييف. الكهرباء. النظافة. المصاعد. أنظمة السالمة وإنذارات الحريق تشــغيل جميــع األنشــطة علــى أرضيــة. ا لملعــب

A sports stadium, where all the
matches of the Premier League and
the team in the Eastern Region, are
held and it is equipped with all the
necessary means.
Al-Qussie Company is responsible
for the maintenance, cleanliness and
operation of the entire project:
- Pitches.
- Air Conditioning.
- Electricity.
- Cleanliness.
- Elevators.
- Safety systems and Fire Alarms.
- Run all activities on the field.
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المشاريع
Some Projects

تشغـيــل وصـيــانـة ونظافــة

Operating, Maintenance and Custodial Services

إستاد األمير فيصل بن فهد  -الرياض

Prince Faisal Bin Fahd Stadium - Riyadh

الشــركة تقــوم بأعمــال الصيانــة والتشــغيل
لإلســتاد و يتكــون مــن ( )3ثالثــة مبانــي رئيســية -:
 األســتاد الدولــي وهــو عبــارة عــن ملعــبتقــام عليــه مباريــات دوري عبــد اللطيــف جميــع
والمباريــات اإلســيوية لمعظــم فــرق منطقــة
الريــاض وهــو مجهــز بجميــع األمكانيــات الالزمــة
لذلــك.
 صالــة الجــودو  :وتقــام عليهــا مباريــات الجــودووالتايكونــدو بمنطقــة الريــاض.
 مكتــب الهيئــة العامــة للرياضــة بمنطقــةالريــاض  :هــو عبــارة عــن مبنــى إداري .
ونقــوم بصيانــة كامــل أرضيــة المالعــب والتكييــف
والنظافــة والكهربــاء وإنــذارات الحريــق.

It consists of (3) three main buildings:
The International Stadium is where
all the matches of Abdul Latif Jameel
League and all the Asian games for
most of the teams in Riyadh are
founded on and is equipped with all
necessary means for that.
Judo Hall: For the Judo and Taekwondo
Games held in Riyadh.
Public Authority for Sport office in
Riyadh: It is an administrative building.
We maintain the entire pitches, air
conditioning, Custodial Services,
electricity and fire alarms.
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المشاريع
Some Projects

تشغـيــل وصـيــانـة ونظافــة

Operating, Maintenance and Custodial Services

جامعة المجمعة  -الزلفي

University of Majmaa - Zulfi

الشــركة تقــوم بأعمــال الصيانــة والتشــغيل
للجامعــة والمشــروع عبــارة عــن مجمــع الكليات
وســكن هيئــة التدريــس بالمجمعــة ويتكــون مــن
اآلتــي -:
أ -مبنى مجمع الكليات الرئيسي يتكون من -:
 من مبنى ( )3طوابق. عدد ( )40معمل بمختلف التخصصات. عــدد ( )200مكتــب بالعمــادات المختلفــة حيــثيحتــوي المبنــى علــى ( )7عمــادات .
 مشرحة. ثالجة موتى. مكتبة مركزية قاعة إجتماعات. مسرح. مطعم.ب  -سكن هيئة التدريس ويتكون من -:
 عــدد ( )30عمــارة ســكنية كل عمــارة تتكــونمــن ( )5طوابــق .
 عدد ( )275شقة. سوق تجاري. مسجد.ج  -محطة معالجة مياه الصرف -:
 01معدل إنتاجها 500م/3يوم.
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تشغـيــل وصـيــانـة ونظافــة

Operating, Maintenance and Custodial Services

University of Majmaa - Zulfi

 الزلفي- جامعة المجمعة

المشاريع
Some Projects

The project is colleges complex and
faculty staff residence and consists of
the following:Main colleges complex building consisting
of:A three-storey building.
(40) laboratories in various specialties.
(200) various deanships offices as the
building contains (7) deanships.
Morgue.
Mortuary.
Central library.
Conference room.
Theatre.
Restaurant.
Main faculty staff accommodation
consisting of:(30) residential buildings, each one
consisting of (5) floors.
(275) apartments.
Shopping center.
Mosque.
Wastewater treatment plant:With a production rate of 500 m3/day.
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بعض

تشغـيــل وصـيــانـة ونظافــة

Operating, Maintenance and Custodial Services

Faculty Staff Residence

سكن هيئة التدريس

المشاريع
Some Projects

الشــركة تقــوم بأعمــال الصيانــة والتشــغيل والمشــروع
عبــارة عــن عمــارات ســكنية تخــص جامعــة الملــك
) وحــدة106( عبــد العزيــز بجــدة وهــي مكونــة مــن عــدد
) شــقة3( ســكنية كل وحــدة ســكنية تتكــون مــن
) فيــا وكل فيــا تتكــون مــن دور750( وباإلضافــة إلــى
) مبانــي كل8( أرضــي ودور أول باإلضافــة إلــى عــدد
) شــقة32(  أدوار) وفــي كل مبنــى4( مبنــى يتكــون مــن
)3( ) مبنــى كل مبنــى يتكــون مــن120( وباإلضافــة إلــى
.) شــقق8( أدوار كل دور يتكــون مــن
-: ونقوم بصيانة ونظافة وتشغيل كامل المشروع
 نظافة. التكييف. الكهرباء. مساحات خاجية. أنظمة السالمة وإنذارات الحريقContains residential buildings which belong to
King Abdulaziz University-Jeddah and consists of
(106) housing units, each unit consisting of (3)
apartments, in addition to (750) villas, each villa
has a ground floor and a first floor, in
addition to (8) buildings, each building contains
(32) apartments, besides (120) buildings, each
building consists of (3) floors each of which has
(8) apartments.
We are responsible for maintenance, sanitation
and operation of the whole project:- Sanitation.
- Air-conditioning.
- Electricity.
- Exterior spaces.
- Security systems and fire alarms.
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تشغـيــل وصـيــانـة ونظافــة

Operating, Maintenance and Custodial Services

Saudi Arabian Monetary Agency (Riyadh - Madina - Abha)

)أبها- المدينة- مؤسسة النقد العربي السعودي (الرياض

المشاريع
Some Projects

الشــركة تقــوم بأعمــال الصيانــة والتشــغيل
لمؤسســة النقــد العربــي الســعودي فــرع
الريــاض مبنــى خدمــي (بنــك) يشــمل مبانــي
. إداريــة وجميــع أنشــطة النبــك
والقســي مســؤولة عــن جميــع أعمــال الصيانــة
-: كاآلتــي
. أعمال كهرباء. أعمال تكييف. أنظمة السالمة وإنذارات الحريق. مصاعد.  المضخات-

Saudi Arabian Monetary Agency- Riyadh
branch is a service building (bank) that
includes administrative buildings and all
the bank activities.
Al-Qussie is responsible for all the
maintenance works as follows:- Electricity works.
- Air Conditioning Works.
- Safety systems and fire alarms.
- Elevators.
- Pumps.
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المشاريع
Some Projects

تشغـيــل وصـيــانـة ونظافــة

Operating, Maintenance and Custodial Services

مدينة الملك عبد العزيز الرياضية بالشرائع  -مكة المكرمة

King Abdul Aziz Sports City in Sharae- Makkah

الشــركة تقــوم بأعمــال الصيانــة والتشــغيل
للمدينــة وهــي منشــآت تخــص الهيئــة العامــة
للرياضــة وتقــام عليهــا جميــع األنشــطة
الخاصــة بالهيئــة حســب طلــب الهيئــة وتتكــون
مــن -:
 أســتاد رياضــي (ملعــب عشــب طبيعــي +عشــب صناعــي).
 مالعب خارجية. صالة مغطاة (يد  ,سلة  ,طائرة ). حمامات سباحة. بيوت شباب. مطاعم. مكاتب إدارية.ونقــوم بصيانــة ونظافــة وتشــغيل كامــل
المشــروع -:
 أرضية المالعب. التكييف. الكهرباء. النظافة. المصاعد. أنظمة السالمة وإنذارات الحريق. تشــغيل جميــع األنشــطة علــى ارضيــاتالمالعــب والصــاالت وحمــام الســباحة.
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تشغـيــل وصـيــانـة ونظافــة

Operating, Maintenance and Custodial Services

King Abdul Aziz Sports City in Sharae- Makkah

 مكة المكرمة- مدينة الملك عبد العزيز الرياضية بالشرائع

المشاريع
Some Projects

They are constructions belong to the General Authority for Sport, and on which all
the activities of the Authority are held,
according to the authority’s request. They
consist of:Sports stadium (Natural grass + Artificial
grass playground).
Outdoor playgrounds.
Covered hall (hand- basket- volley).
Swimming pools.
Youth hostels.
Restaurants.
Administrative Offices.
We perform maintenance, cleaning and
operation of the entire project:- Playgrounds’ floor.
- Air conditioning.
- Electricity.
- Custodial Services.
- Elevators.
- Safety systems and fire alarms.
Operation of all activities on the floors of
the playgrounds, halls and swimming pool.
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المشاريع
Some Projects

تشغـيــل وصـيــانـة ونظافــة

Operating, Maintenance and Custodial Services

مدينة األمير نايف بن عبد العزيز  -القطيف

Prince Nayef bin Abdul Aziz City- Qatif

الشــركة تقــوم بأعمــال الصيانــة والتشــغيل
للمدينــة وهــي منشــآت تخــص الهيئــة العامــة
للرياضــة وتقــام عليهــا جميــع األنشــطة
الخاصــة بالهيئــة حســب طلــب الهيئــة وتتكــون
مــن -:
 أســتاد رياضــي (ملعــب عشــب طبيعــي +عشــب صناعــي).
 مالعب خارجية (يد -سلة  -طائرة  -تنس). صالة مغطاة (يد  -سلة  -طائرة ). حمام سباحة. بيوت شباب. مطعم. مكاتب إدارية.ونقــوم بصيانــة ونظافــة وتشــغيل كامــل
المشــروع -:
 أرضيات المالعب. التكييف. الكهرباء. النظافة. المصاعد. أنظمة السالمة وإنذارات الحريق. تشــغيل جميــع األنشــطة علــى ارضيــاتالمالعــب والصــاالت وحمــام الســباحة.
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تشغـيــل وصـيــانـة ونظافــة

Operating, Maintenance and Custodial Services

Prince Nayef bin Abdul Aziz City- Qatif

 القطيف- مدينة األمير نايف بن عبد العزيز

المشاريع
Some Projects

They are constructions belong to the General Authority for Sport, and on which all
the activities of the Authority are held,
according to the authority’s request. They
consist of:Sports stadium (Natural grass + Artificial
grass playground).
Outdoor playgrounds (hand- basket- volley- tennis).
Covered hall (hand- basket- volley).
Swimming pool.
Youth hostels.
Restaurant.
Administrative Offices.
We perform maintenance, cleaning and
operation of the entire project:- Playgrounds’ floors.
- Air conditioning.
- Electricity.
- Custodial Services.
- Elevators.
- Safety systems and fire alarms.
- Operation of all activities on the floors of
the playgrounds, halls and swimming pool.
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المشاريع
Some Projects

تشغـيــل وصـيــانـة ونظافــة

Operating, Maintenance and Custodial Services

مدينة الملك عبد اهلل الرياضية  -القصيم

King Abdullah Sports City - Qassim

الشــركة تقــوم بأعمــال الصيانــة والتشــغيل
للمدينــة وهــي منشــآت تخــص الهيئــة العامــة
للرياضــة وتقــام عليهــا جميــع األنشــطة
الخاصــة بالهيئــة حســب طلــب الهيئــة وتتكــون
مــن -:
 أســتاد رياضــي (ملعــب عشــب طبيعــي +ملعــب رديــف).
 مالعب خارجية. صالة مغطاة (يد  -سلة  -طائرة ). حمامات سباحة. بيوت شباب. مطعم. مكاتب إدارية.ونقــوم بصيانــة ونظافــة وتشــغيل كامــل
المشــروع -:
 أرضية المالعب. التكييف. الكهرباء. النظافة. المصاعد. تشــغيل جميــع األنشــطة علــى ارضيــاتالمالعــب والصــاالت وحمــام الســباحة
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بعض

تشغـيــل وصـيــانـة ونظافــة

Operating, Maintenance and Custodial Services

King Abdullah Sports City - Qassim

 القصيم- مدينة الملك عبد اهلل الرياضية

المشاريع
Some Projects

They’re buildings belonging to the Public
Authority for Sports, on which all activities
of the Authority are carried out according
to its demand and consist of:
Sports stadium (playground with natural
grass+ Radeef playground).
Outdoor playgrounds.
Indoor gymnasium (hand, basket and
volleyball).
Swimming pools.
Hostels.
Restaurant.
Administrative offices.
We maintain, clean and fully operate of
the project:
- Playgrounds.
- Air conditioning.
- Electricity.
- Custodial Services.
- Elevators.
- Run all activities on playgrounds, gymnasiums and swimming pools.
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المشاريع
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تشغـيــل وصـيــانـة ونظافــة

Operating, Maintenance and Custodial Services

نادي الرياض  -الرياض

Riyadh Club- Riyadh

الشــركة تقــوم بأعمــال الصيانــة والتشــغيل
والنــادي هــو منشــآت تخــص الهيئــة العامــة
للرياضــة وتقــام عليهــا جميــع األنشــطة
الخاصــة بالهيئــة حســب طلــب الهيئــة وتتكــون
مــن -:
 أســتاد رياضــي ( عــدد  2ملعــب عشــبطبيعــي ) .
 صالة مغطاة (يد  -سلة  -طائرة ). حمام سباحة. بيوت شباب. مطعم. مكاتب إدارية.ونقــوم بصيانــة ونظافــة وتشــغيل كامــل
المشــروع -:
 أرضية المالعب. التكييف. الكهرباء. النظافة. المصاعد. تشــغيل جميــع األنشــطة علــى ارضيــاتالمالعــب والصــاالت وحمــام الســباحة
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بعض

تشغـيــل وصـيــانـة ونظافــة

Operating, Maintenance and Custodial Services

Riyadh Club- Riyadh

 الرياض- نادي الرياض

المشاريع
Some Projects

They’re buildings belonging to the Public
Authority for Sports, on which all activities of the Authority are carried out according to its demand and consist of:
Sports stadium (two playgrounds with
natural grass).
Indoor gymnasium (hand, basket and volleyball).
Swimming pool.
Hostels.
Restaurant.
Administrative offices.
We maintain, clean and fully operate of
the project:
- Playgrounds.
- Air conditioning.
- Electricity.
- Custodial Services.
- Elevators.
- Run all activities on playgrounds, gymnasium and Swimming pools.
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تشغـيــل وصـيــانـة ونظافــة

الصاالت الخضراء

بعض

Operating, Maintenance and Custodial Services

The Olympic Complex - Riyadh

Green lounges

الصاالت الخضراء

 الرياض- المجمع األوليمبي

المشاريع
Some Projects
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بعض

تشغـيــل وصـيــانـة ونظافــة

Operating, Maintenance and Custodial Services

The Olympic Complex - Riyadh

Paralympic committee

اللجنة البارالمبية

 الرياض- المجمع األوليمبي

المشاريع
Some Projects
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تشغـيــل وصـيــانـة ونظافــة

Operating, Maintenance and Custodial Services

The Olympic Complex - Riyadh

Olympic committee

اللجنة األولمبية

 الرياض- المجمع األوليمبي

المشاريع
Some Projects
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بعض

مقـاوالت وإنشـاءات
Contracting and constructions

Construction project of a Residential Complex - FAL Compound

مشروع إنشاء مجمع فال السكني

المشاريع
Some Projects

 مدينة الرياض: الموقع
 شهر24 : مدة التنفيذ
2 م2400 : المساحة االجمالية
مشــروع مجمــع فــال الســكني عبــارة عــن
 وحــدة ســكنية896 مجمــع يتكــون مــن
مــع المرافــق العامــة مــن حدائــق والعــاب
ويتكــوم المشــروع مــن عــدة نمــاذج مــن
الوحــدات الســكنية بحيــث تلبــي احتيــاج
جميــع فئــات الســكان
Location: Riyadh City
Owner: Ministry of Finance
Duration: 24 months
Total area: 2400 m2
The FAL residential complex is a complex
consisting of 896 housing units with
public facilities from gardens and
playgrounds. The project consists of
several models of residential units
to meet the needs of all population
groups
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المشاريع
Some Projects

مقـاوالت وإنشـاءات
Contracting and constructions

مشروع انشاء اجنحة وفلل فندقية بحرم مطار الملك خالد

The project of setting up hotel suites and villas at King Khalid Airport

الموقــع  :حــرم مطــار الملــك
خالــد بالريــاض
المالك  :هيئة الطيران المدني
مساحة االرض  ٥٠٠٠٠م٢
مساحة المباني ٦٥٠٠٠
عدد الفلل  ١٢فيال
عدد المباني الفندقية ٩
عدد الغرف االستوديو ٤٢٠
شــقق فندقيــة مــن غرفتيــن
وصالــة ومطبــخ  ٢٠وحــدة
عــدد شــقق فندقيــة دوبلكس
مــن دوريــن  ٢٠وحدة
مبنــى مســرح وســينما وقاعــة
مناســبات
مبنــى اســتقبال بــة مطاعــم
وقاعــات وجيــم رجالــي
ونســائي وحمامــات ســباحة
عدد  ٣مسابح خارجية
سكن للعاملين بالمشروع
مسجد صغير
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بعض

مقـاوالت وإنشـاءات
Contracting and constructions

The project of setting up hotel suites and villas at King Khalid Airport

مشروع انشاء اجنحة وفلل فندقية بحرم مطار الملك خالد

المشاريع
Some Projects

Location: King Khaled Airport
campus, Riyadh
Owner: Civil Aviation Authority
Land area 50000 m 2
Building area 65000
Number of villas 12 villas
Number of hotel buildings
Number of studio rooms 420
Two-room apartments, lounge
and kitchen 20 units
Number of duplex apartments
of two floors 20 units
Theater building, cinema and
banquet hall
Reception building with restaurants, halls, gymnasiums, women and swimming pools
3 outdoor swimming pools
Housing for project workers
A small mosque
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بعض

مقـاوالت وإنشـاءات
Contracting and constructions

Construction project of Dhamak Club Sports complex in Khamis Mushait

 خميس مشيط- مشروع إنشاء نادي ضمك الرياضي

المشاريع
Some Projects

 خميس مشيط: الموقع
 الرئاسة العامة لرعاية الشباب: المالك
 شهر٣٠ : مدة التنفيذ
٢ م١٤٤٧٨٠ : المساحة اإلجمالية
المشــروع يتكــون مــن انشــاء المبنــي
الرئيســي للنــادي الرياضــي والمبنــي
ودور ارضــي وإنشــاء. االداري مــن دوريــن
صالــة مســبح وإنشــاء الملعــب الرئيســي
وإنشــاء ملعــب رديــف وإنشــاء مالعــب
مكشــوفة وإنشــاء مبنــي اإلشــراف
Location: Khamis Mushait
Owner: General Presidency of Youth
Welfare
Duration: 30 months
Total area: 144780 m 2
The project consists of constructing
a main building of the sports club
and the administrative complex of
two floors. The ground floor, the
establishment of the pool hall, the
establishment of the main stadium,
the Constriction of a playground,
the Constriction of open
playgrounds.
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بعض

مقـاوالت وإنشـاءات
Contracting and constructions

Construction project of Al kubba Charity Building

مشروع إنشاء مبني القبة الخيري

المشاريع
Some Projects

 شهر24 : مدة التنفيذ
2 م2400 المساحة االجمالية
مبنــي القبــة الخيــري عبــارة مــن مبنــي
 جنــوب بــرج2 م2400 تجــاري يتربــع علــي
المملكــة التجــاري والمكــون مــن تســعة
ادوار ثالثــة منهــا أقبيــة بمســاحة كل قبــو
 وكان2 م1100  ومســاحة كل دور2 م2400
لموقــع المشــروع المميــز واشــتراطات
المالــك الــدور الكبيــر فــي انجاحــة وتميــزة
فــي تلــك المنطقــة الغزيــرة بالمبانــي
المميــزة
Location: Al-’Olayya District - Riyadh
Duration: 24 months
total area is 2400 m2
This project is to construct a commercial
building located on an area of 2,400
m 2 south of the Kingdom Commercial
Tower consists of nine floors, three of
which have 2,400 square meters of
storage space, each with an area of
1100 square meters. The location of
the project and the requirements of
the owner have a great role in being
comfortable and distinct in this area.
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مقـاوالت وإنشـاءات
Contracting and constructions

مشروع إنشاء المعهد العالي التقني للبنات بالدمام

Construction project of Higher Technical Institute for Girls in Dammam

الموقع  :مدينه الدمام
المالك :المؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني
مدة التنفيذ  :سنتان
المساحة اإلجمالية  ١٤٦٠٠٠ :م٢
مجال العمل :مقاول رئيسي العمال البناء والتشطيب
مشــروع انشــاء المعهــد العالــي التقنــي للبنــات
بالدمــام يتبــع المؤسســة العامــة للتدريــب المهنــي
والتقنــي ويتكــون مــن المبنــي الرئيســي بمســطح
 ١٠٠٠٠متــر ٢ويشــتمل علــي  ١٤مبنــي كمــا يوجــد عــدة
مبانــي ملحقــة وهــي  :المســتودع وغرفــة الحــارس
وغرفــة الكهربــاء وســكن الحــارس كمــا يشــتمل علــي
خزانــات وبخيــارات ويوجــد بالمشــروع أســوار خارجيــة
وداخليــة بأطــوال  ٢٣٠٠م  .ط.
Location: Dammam
Owner: General Organization for Vocational
and Technical Training
Duration: Two years
Total area: 146000 m 2
Field of work: Major contractor for construction
and finishing works
The establishment of the Higher Technical
Institute for Girls consists of a main building
with an area of 10000 m2. It consists of 14
buildings. There are also several attached
buildings: warehouse، electricity room and
guard houses.
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مقـاوالت وإنشـاءات
Contracting and constructions

Construction project of lodging camp in Jizan

مشروع انشاء معسكر األيواء بجيزان

المشاريع
Some Projects

 مدينة جيزان: الموقع
 شهر24 : مدة التنفيذ
2 م330,000 : المساحة االجمالية
مشــروع انشــاء معســكر االيــواء بجيــزان
التابــع لــوزارة الماليــة يحتــوي المشــروع
علــي انشــاء مبانــي إداريــة ومبانــي ســكنية
للمتضرريــن من الكــوارث الطبيعيــة ومباني
ســكنية لالجئيــن وخزانــات أرضيــة وعلويــة
ومخــازن مركزيــة ومطابــخ ومطاعــم
.ومســتوصف ومركــز دفــاع مدنــي
Location: Jizan City
Owner: Ministry of Finance
Duration: 24 months
Total area: 330,000 m2
Construction of the shelter camp in
Jizan under the supervision of the
Ministry of Finance The project
includes the construction of administrative buildings and residential
buildings for those affected by natural
disasters, residential buildings for
refugees, ground and air tanks, central
warehouses, kitchens and restaurants.
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مقـاوالت وإنشـاءات
Contracting and constructions

Construction project of Nusf El-Qamr beach resort

مشروع إنشاء منتجع سياحي بشاطئ نصف القمر

المشاريع
Some Projects

929  الدمام مخطط رقم ش د: الموقع
بحي شاطئ نصف القمر بطريق العزيزية
 أمانة الدمام: المالك
 سنوات3 : مدة التنفيذ
2 م70,000 : المساحة االجمالية
يتكون المشروع من مركز تجاري ومحطة
محروقات وشاليهات ومجمع للمطاعم
 مطاعم ) ومجمع لاللعاب6 ( عدد
الترفيهة
Location: Dammam district, Nusf
El-Qamr beach Al Aziziyah road
Owner: Dammam Municipality
Duration: 3 years
Total area: 70,000 m2 the project
consists of a commercial center, a
fuel station, chalets, a restaurant
complex (6 restaurants) and a recreation
complex
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مقـاوالت وإنشـاءات
Contracting and constructions

جامع الملك عبد العزيز -المزاحمية  -الرياض

King Abdul Aziz Mosque - Al-Mazahmiya - Riyadh

الموقع  :المزاحمية  -الريض
مدة التنفيذ  :سنتان
المساحة اإلجمالية  8000 :م.2
نــوع العمــل  :مقــاول رئيســي ألعمــال البنــاء
والتشــطيبات
مســجد جامــع المزاحميــة يتكــون مــن مبنى
الجامــع بمســاحة 2800م 2مؤلــف مــن دوريــن
 ،األرضــى مصلــى رجــال والــدور الثانــي مصلــى
نســاء  ،باإلضافــة إلــى ســكن اإلمــام والمــؤذن
وكذلــك مدرســة لتحفيــظ القــرآن الكريــم
بمســاحة إجماليــة ألرض المدرســة  2200م2
مكونــة مــن عــدد ثــاث أدوار كل منهــا
بمســاحة  1200م 2وكذلــك ســكن للمتدربيــن
بمســاحة 300م 2مكــون مــن دوريــن.
Location: Muzahmiyeh - Al Reyad
Duration: Two years
Total area: 8000 m 2.
Type of work: Major contractor for construction
works and finishes
The Mosque of Al-Muzahmiyyah Mosque
consists of a building of 2800 m 2, consisting
of two floors, the floor is a men’s chapel and
the second is a women’s prayer hall, as well
as the Imam and Mu’izzin housing, as well
as a school for memorizing the Holy Quran
with a total area of 2200 m 2. With an area
of 300 m 2 consisting of two floors.
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Previous Projects List

Project Name

Agent Name

Activity

النشاط

إسم العميل

إسم المشروع

1 Construction of a group of collages

Northern Borders University

Contracting and constructions

مقاوالت وإنشاءات

جامعة الحدود الشمالية

 إنشاء مجموعة كليات١

2 Establishment of shelter camp in Jizan

Ministry of Finance

Contracting and constructions

مقاوالت وإنشاءات

وزارة المالية

 إنشاء معكسر اإليواء بجازان٢

3 Operating, maintenance, cleanliness of Fifth-Group Airports

Presidency of Civil Aviation

Operating, Maintenance,Cleanliness

صيانة وتشغيل ونظافة

رئاسة الطيران المدني

)١١(  صيانة وتشغيل ونظافة مطارات المجموعة الخامسة عقد رقم٣

4 Operating, maintenance, cleanliness of Fifth-Group Airports

Presidency of Civil Aviation

Operating, Maintenance,Cleanliness

صيانة وتشغيل ونظافة

رئاسة الطيران المدني

)١٠(  صيانة وتشغيل ونظافة مطارات المجموعة الخامسة عقد رقم٤

5 Cleaning and transport of remnants of war in Jahra

Kuwait Municipality

Operating, Maintenance,Cleanliness

صيانة وتشغيل ونظافة

بلدية الكويت

 أعمال نظافة وترحيل مخلفات الحرب بمدينة الجهراء٥

6 Establishment of the Higher Technical Institute for Girls in Dammam

General Organization for Technical

Contracting and constructions

مقاوالت وإنشاءات

المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني

 إنشاء المعهد العالي التقني للبنات بالدمام٦

7 Construction of an integrated residential complex - 896 units

FAL Company

Contracting and constructions

مقاوالت وإنشاءات

شركة رفال

 وحدة٨٩٦ -  إنشاء مجمع سكني متكامل٧

8 Full Operating Contract of Leth Hospital, Albark, Rijal Alma’a

Ministry of Health

Operating, Maintenance,Cleanliness

صيانة وتشغيل ونظافة

وزارة الصحة

 رجال المع-البرك- عقد التشغيل الكامل لمستشفى الليث٨

9 Treatment of torrents effects of Jeddah in external Girls faculties

King Abdul-Aziz University in Jeddah

Contracting and constructions

مقاوالت وإنشاءات

جامعة الملك عبد العزيز بجده

 معالجة آثار سيول جده بكليات البنات الخارجية٩

10 Establishment of Half Moon Resort

Private

Contracting and constructions

مقاوالت وإنشاءات

خاص

 إنشاء منتجع شاطيء نصف القمر١٠

11 English Language Center Building Project for female students

King Abdul-Aziz University in Jeddah

Contracting and constructions

مقاوالت وإنشاءات

جامعة الملك عبد العزيز بجده

 مشروع مبنى مركز اللغة اإلنجليزية شطر الطالبات بالجامعة١١

12 Treatment of torrents effects of Jeddah

King Abdul-Aziz University in Jeddah

Operating, Maintenance,Cleanliness

صيانة وتشغيل ونظافة

جامعة الملك عبد العزيز بجده

 معالجة آثار سيول جده بالجامعة١٢

13 Operating, maintenance, cleanliness, and planting.

Air forces

Operating, Maintenance,Cleanliness

صيانة وتشغيل ونظافة

القوات الجوية

 صيانة وتشغيل ونظافة وزراعة١٣

14 Maintenance and operation of systems, facilities, and networks

King Abdul-Aziz University in Jeddah

Operating, Maintenance,Cleanliness

صيانة وتشغيل ونظافة

جامعة الملك عبد العزيز بجده

 صيانة وتشغيل نظم ومرافق ومنافع شبكات الجامعة١٤
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15 Systems and Facilities operation and maintenance

King Abdul-Aziz University in Jeddah

Operating, Maintenance,Cleanliness

15 Expansion of classrooms Project for girls in universities

King Abdul-Aziz University in Jeddah

17 Updating the buildings and infrastructure works project

النشاط

إسم العميل

إسم المشروع

صيانة وتشغيل ونظافة

جامعة الملك عبد العزيز بجده

 صيانةوتشغيل النظم والمرافق١٥

Contracting and constructions

مقاوالت وإنشاءات

جامعة الملك عبد العزيز بجده

 مشروع توسعة فصول دراسية بشطر الطالبات بالجامعة١٦

King Abdul-Aziz University in Jeddah

Contracting and constructions

مقاوالت وإنشاءات

جامعة الملك عبد العزيز بجده

 مشروع تحديث أعمال المباني والبنية التحتية بسكن الطالبات١٧

18 Implementation of laboratories of some buildings

King Abdul-Aziz University in Jeddah

Contracting and constructions

مقاوالت وإنشاءات

جامعة الملك عبد العزيز بجده

 تنفيذ معمل ومختبرات بعض المباني١٨

19 Supplying fire engines and sound recording equipment

Civil Aviation

Supplying

توريد

الطيران المدني

 توريد سيارات اإلطفاء وأجهزة التسجيل الصوتي للمطارات١٩

20 Construction of maintenance workshops for Patriot missile

Ministry of Defense and Aviation

Contracting and constructions

مقاوالت وإنشاءات

وزارة الدفاع والطيران

 مشروع إنشاء ورش صيانة أنظمة صواريخ الباتريوت٢٠

21 Renovation and rehabilitation of (8) buildings in the external

King Abdul-Aziz University in Jeddah

Contracting and constructions

مقاوالت وإنشاءات

جامعة الملك عبد العزيز بجده

 مباني بسكن الطالب الخارجي٨  تجديد وتأهيل عدد٢١

22 Rehabilitation of female students housing

King Abdul-Aziz University in Jeddah

Contracting and constructions

مقاوالت وإنشاءات

جامعة الملك عبد العزيز بجده

 عملية ترميم وتأهيل سكن الطالبات٢٢

23 Construction of multiple Parking

General Presidency of Youth Welfare

Contracting and constructions

مقاوالت وإنشاءات

الرئاسة العامة لرعاية الشباب

 إنشاء مواقف سيارات متعددة٢٣

24 Maintenance and operation of communication stations

Ministry of Interior

Operating, Maintenance,Cleanliness

صيانة وتشغيل ونظافة

وزارة الداخلية

 صيانة وتشغيل محطات اإلتصاالت والقرى السكنية٢٤

25 Agricultural roads in Jazan region - Group II

Ministry of Transportation

Contracting and constructions

مقاوالت وإنشاءات

وزارة النقل

 المجموعة الثانية-  الطرق الزراعية بمنطقة جازان٢٥

26 The establishment of a covered gym

General Presidency of Youth Welfare

Contracting and constructions

مقاوالت وإنشاءات

الرئاسة العامة لرعاية الشباب

 إنشاء صالة رياضية مغطاه٢٦

27 Establishment of a residential palace in Al-Dir’iya

Private

Contracting and constructions

مقاوالت وإنشاءات

خاص

 إنشاء قصر سكني بالدرعية٢٧

28 Construction and implementation of exhibition and offices

IKEA Company

Contracting and constructions

مقاوالت وإنشاءات

شركة إيكيا

 إنشاء وتنفيذ معرض ومكاتب٢٨
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29 Maintenance and cleanliness of Albark and Rijal Alma’a Hospital

Ministry of Health

Operating, Maintenance,Cleanliness

30 The establishment and implementation of (8) mosques and two villas

Private

Contracting and constructions

31 Maintenance and operation of the new Jeddah Governorate building

Jeddah Municipality

Operating, Maintenance,Cleanliness

32 Agricultural Roads in Jazan - First Group

Ministry of Transportation

Contracting and constructions

33 Maintenance, cleanliness and operation of Prince Nayef

General Presidency of Youth Welfare

Operating, Maintenance,Cleanliness

34 Implementation of the villages of Al-Duha / Bin Majhil / Al-Jashah

Ministry of Transportation

35 Construction of residential tower in Olaya

النشاط

إسم العميل

إسم المشروع

صيانة وتشغيل ونظافة

وزارة الصحة

صيانة ونظافة مستشفى البرك ورجال ألمع

٢٩

مقاوالت وإنشاءات

خاص

 مساجد وفلتين٨ إنشاء وتنفيذ

٣٠

صيانة وتشغيل ونظافة

محافظة أمانة جده

صيانة وتشغيل مبنى محافظة جده الجديد

٣١

مقاوالت وإنشاءات

وزارة النقل

 المجموعة األولى- الطرق الزراعية بمنطقة جازان

٣٢

صيانة وتشغيل ونظافة

الرئاسة العامة لرعاية الشباب

صيانة ونظافة وتشغيل مدينة األمير نايف الرياضية بالقطيف

٣٣

Contracting and constructions

مقاوالت وإنشاءات

وزارة النقل

العيدابيبجازان-الرماية-الهياج-الجشه-بنمجهل-تنفيذطرققرىالضحى

٣٤

Private

Contracting and constructions

مقاوالت وإنشاءات

خاص

إنشاء برج سكني بالعليا

٣٥

36 Rehabilitation and renovation of the old building Faculty of Science

King Abdul-Aziz University in Jeddah

Contracting and constructions

مقاوالت وإنشاءات

جامعة الملك عبد العزيز بجده

 كلية العلوم القديم٣١ إعادة تأهيل وتجديد مبنى رقم

٣٦

37 Establishing works of gates and fences at King Khalid University

King Khalid University in Abha

Contracting and constructions

مقاوالت وإنشاءات

جامعة الملك خالد بأبها

عقد أعمال بوابات وأسوار بجامعة الملك خالد بأبها

٣٧

38 Establishment and implementation of Ford Motor Exhibition

Al Jazirah Car Agencies Company

Contracting and constructions

مقاوالت وإنشاءاتة

شركة توكيالت الجزيرة للسيارات

إنشاء وتنفيذ معرض سيارات فورد

٣٨

39 Agricultural roads junctions in the Eastern Province

Ministry of Transportation

Contracting and constructions

مقاوالت وإنشاءات

وزارة النقل

وصالت الطرق الزراعية بالمنطقة الشرقية

٣٩

40 Maintenance and cleanliness of buildings belonging

Jeddah Municipality

Operating, Maintenance,Cleanliness

صيانة وتشغيل ونظافة

محافظة أمانة جده

صيانة ونظافة المباني التابعة ألمانة محافظة جده

٤٠

41 Project of supply and installation of laboratory seats - first stage

King Abdul-Aziz University in Jeddah

Contracting and constructions

مقاوالت وإنشاءات

جامعة الملك عبد العزيز بجده

 مرحلة أولى- مشروع أعمال توريد وتركيب بنشات معامل

٤١

42 Construction and implementation of entertainment

King Faisal Specialist Hospital

Contracting and constructions

مقاوالت وإنشاءات

مستشفى الملك فيصل التخصصي

إنشاء وتنفيذ مباني المركز الترفيهي

٤٢
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النشاط

إسم العميل

إسم المشروع

43

Intersection of Jafara on Riyadh / Taif Highway Project

Ministry of Transportation

Contracting and constructions

مقاوالت وإنشاءات

وزارة النقل

الطائف السريع/مشروع تقاطع بلدة الجفارة على طريق الرياض

٤٣

44

The project of establishing a private villa in Banaban Riyadh

Private

Contracting and constructions

مقاوالت وإنشاءات

خاص

أحمد المقيرن-مشروع إنشاء فيال خاصة ببنبان أ

٤٤

45

Maintenance, cleanliness , operation of Al Fath Sports Club in Ahsa

General Presidency of Youth Welfare

Operating, Maintenance,Cleanliness

صيانة وتشغيل ونظافة

الرئاسة العامة لرعاية الشباب

صيانة وتشغيل ونظافة نادي الفتح الرياضي باإلحساء

٤٥

46

Maintenance ,operation of of the facilities of monetary agency in (Al-Medina - MeccaTabuk- Abha -Taif- Buraidah

SAMA

Operating, Maintenance,Cleanliness

صيانة وتشغيل ونظافة

مؤسسة النقد

)بريدة-الطائف-أبها-تبوك-مكة-صيانة وتشغيل فروع مؤسسة النقد في ( المدينة

٤٦

47

Construction of residential villas with accessories and swimming pool

FAL Company

Contracting and constructions

مقاوالت وإنشاءات

شركة فال

إنشاء فلل سكنية مع الملحقات والمسبح

٤٧

48

Establishment of a private villa in Jubaila Project- Prince Mohammed bin Fahd

Private

Contracting and constructions

مقاوالت وإنشاءات

خاص

 األمير محمد بن فهد- مشروع إنشاء فيال خاصة بالجبيلة

٤٨

49

Non - Medical Operating Services Al - Amal Hospital in Jeddah

Ministry of Health

Operating, Maintenance,Cleanliness

صيانة وتشغيل ونظافة

وزارة الصحة

خدمات التشغيل غير الطبي مستشفى األمل بجده

٤٩

50

Maintenance and cleanliness of administration buildings and girls colleges

King Abdul-Aziz University in Jeddah

Operating, Maintenance,Cleanliness

صيانة وتشغيل ونظافة

جامعة الملك عبد العزيز بجده

صيانة ونظافة مباني اإلدارة وكليات البنات

٥٠

51

Providing security services

Saudi Real Estate Development Fund

Operating, Maintenance,Cleanliness

صيانة وتشغيل ونظافة

صندوق التنمية العقارية السعودي

تقديم خدمات الحراسة

٥١

52

Maintenance, cleaning, operation, planting and guarding

Management of the commercial

Operating, Maintenance,Cleanliness

صيانة وتشغيل ونظافة

إدارة مركز الخزان السكني والتجاري

صيانة ونظافة وتشغيل وحراسة

٥٢

53

Providing support services for the Peacekeeper program

Air forces

Operating, Maintenance,Cleanliness

صيانة وتشغيل ونظافة

القوات الجوية

تقديم خدمات مساندة برنامج حارس السالم

٥٣

54

Establishment of the Vocational Training Institute at Al Majma (Phase II)

General Organization for Technical

Contracting and constructions

مقاوالت وإنشاءات

المؤسسة العامة للتريب التقني والمهني

 المرحلة الثانية- إنشاء معهد التدريب المهني بالمجمعة

٥٤

55

Maintenance, operation, cleanliness and planting

Special Forces

Operating, Maintenance,Cleanliness

صيانة وتشغيل ونظافة

قوات األمن الخاصة

صيانة وتشغيل ونظافة وزراعة

٥٥

56

Replacement of boiler systems at King Fahad Research Center

King Abdul-Aziz University in Jeddah

Operating, Maintenance,Cleanliness

صيانة وتشغيل ونظافة

جامعة الملك عبد العزيز بجده

مشروع إستبدال أنظمة الغاليات بمركز الملك فهد للبحوث

٥٦
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النشاط

إسم العميل

إسم المشروع

57

The process of modifications of the public health building

King Abdul-Aziz University in Jeddah

Contracting and constructions

مقاوالت وإنشاءات

جامعة الملك عبد العزيز بجده

تعديالت مبنى الصحة العامة لكلية العلوم التطبيقية بجده

٥٧

58

Cutting, reclamation and settlement works in the university land

King Khalid University in Abha

Contracting and constructions

مقاوالت وإنشاءات

جامعة الملك خالد بأبها

أعمال قص وردم وتسوية بأرض الجامعة

٥٨

59

Maintenance, operation, cleanliness and planting

National Guard

Operating, Maintenance,Cleanliness

صيانة وتشغيل ونظافة

الحرس الوطني

صيانة وتشغيل ونظافة وزراعة

٥٩

60

operating , maintaining laboratories, labs, workshops, smart class

King Abdul-Aziz University in Jeddah

Operating, Maintenance,Cleanliness

صيانة وتشغيل ونظافة

جامعة الملك عبد العزيز بجده

تشغيل وصيانة المعامل والمختبرات والورش والفصول الذكية والنقل التليفزيوني

٦٠

61

Maintenance, cleaning and operation.

National Guard

Operating, Maintenance,Cleanliness

صيانة وتشغيل ونظافة

الحرس الوطني

صيانة ونظافة وتشغيل

٦١

62

Maintenance, cleanliness and operation prince Abdul-Aziz bin Mesa’d

General Presidency of Youth Welfare

Operating, Maintenance,Cleanliness

صيانة وتشغيل ونظافة

الرئاسة العامة لرعاية الشباب

صيانــة ونظافــة وتشــغيل مدينة االمير عبــد العزيز بن مســاعد الرياضية بحائل

٦٢

63

Maintenance, cleanliness, operation and planting

National Guard

Operating, Maintenance,Cleanliness

صيانة وتشغيل ونظافة

الحرس الوطني

صيانة وتشغيل ونظافة وزارعة

٦٣

64

Completing Almawsm – Alhafia road in Jazan.

Ministry of Transportation

Contracting and constructions

مقاوالت وإنشاءات

وزارة النقل

الحافية بمنطقة جازان/إستكمال طريق الموسم

٦٤

65

Project of replacing medical and non medical compressed air

King Abdul-Aziz University in Jeddah

Operating, Maintenance,Cleanliness

صيانة وتشغيل ونظافة

جامعة الملك عبد العزيز بجده

إستبدال أنظمة الهواء المضغوط بمركز الملك فهد وكلية الطب

٦٥

66

Electromecanic business contract in the kitchen of Shahia company

Private

Contracting and constructions

مقاوالت وإنشاءات

خاص

أعمال الكتروميكانك بمطبخ شركة شهية لألطعمة

٦٦

67

Maintenance, cleanliness and guarding both of Faculty of sciences in Arar and Rafhaa

King Abdul-Aziz University in Jeddah

Operating, Maintenance,Cleanliness

صيانة وتشغيل ونظافة

جامعة الملك عبد العزيز بجده

صيانة ونظافة وحراسة كليتي العلوم بعرعر ومجتمع رفحاء

٦٧

68

Maintenance and cleanliness of residential facilities

Arab EMI Company

Operating, Maintenance,Cleanliness

صيانة وتشغيل ونظافة

شركة إي إم آي العربية

صيانة ونظافة المباني السكنية

٦٨

69

Maintenance and operation services of new sports facilities

Arab EMI Company

Operating, Maintenance,Cleanliness

صيانة وتشغيل ونظافة

جامعة الملك عبد العزيز بجده

خدمات التشغيل والصيانة للمرافق الرياضية الجديدة

٦٩

70

Operation, maintenance and planting services of residential

King Abdul-Aziz University in Jeddah

Operating, Maintenance,Cleanliness

صيانة وتشغيل ونظافة

جامعة الملك عبد العزيز بجده

خدمات التشغيل والزراعة لمجمعات سكن أعضاء هيئة التدريس

٧٠
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Rehabilitation of the laboratories of medical genome center at
King Fahd center of medical researches
Maintenance, cleanliness and pest control at the main center of
monetary agency in Riyadh

King Abdul-Aziz University in Jeddah

Contracting and constructions

SAMA

73

Maintenance, cleanliness and operation of the main office of youth care
in Riyadh

74

71

النشاط

إسم العميل

إسم المشروع

مقاوالت وإنشاءات

جامعة الملك عبد العزيز بجده

إعادةتأهيــل مختبــرات مركــز الجينيــوم الطبي بمركــز الملك فهــد للبحوث الطبية

٧١

Operating, Maintenance,Cleanliness

صيانة وتشغيل ونظافة

مؤسسة النقد

صيانــة ونظافــة ومكافحــة آفات المركز الرئيســي لمؤسســة النقد بالرياض

٧٢

General Presidency of Youth Welfare

Operating, Maintenance,Cleanliness

صيانة وتشغيل ونظافة

الرئاسة العامة لرعاية الشباب

صيانــة ونظافة وتشــغيل المكتب الرئيســي لرعاية الشــباب بالرياض

٧٣

General Presidency of Youth Welfare
Maintenance, cleanliness and operation of Sweileh stadium facilities
(Arabian club – Onaiza)
Maintenance and operation of the facilities of monetary agency branch in Madina SAMA
Al-Monawara

Operating, Maintenance,Cleanliness

صيانة وتشغيل ونظافة

الرئاسة العامة لرعاية الشباب

)صيانــة ونظافة وتشــغيل منشــآت ملعب الســويل (النــادي العربي بعنيزة

٧٤

Operating, Maintenance,Cleanliness

صيانة وتشغيل ونظافة

مؤسسة النقد

صيانــة وتشــغيل مباني فرع مؤسســة النقــد بالمدينة المنورة

٧٥

76

Maintenance and operation of the facilities of monetary agency branch
in Makah

SAMA

Operating, Maintenance,Cleanliness

صيانة وتشغيل ونظافة

مؤسسة النقد

صيانــة وتشــغيل مباني فرع مؤسســة النقــد بمكة المكرمة

٧٦

77

Project of Physics department laboratories – faculty of sciences

King Abdul-Aziz University in Jeddah

Contracting and constructions

مقاوالت وإنشاءات

جامعة الملك عبد العزيز بجده

كلية العلوم- مشــروع معامل قســم الفيزياء

٧٧

78

Maintenance and repairing of 204 schools in Riyadh

General Administration of Education

Contracting and constructions

صيانة وتشغيل ونظافة

اإلدارة العامة للتربية والتعليم بالرياض

 مدرســة بالرياض٢٠٤ صيانــة وإصالح عدد

٧٨

79

Maintenance and cleanliness works in community Faculty at King
Abdul-Aziz University

King Abdul-Aziz University in Jeddah

Operating, Maintenance,Cleanliness

صيانة وتشغيل ونظافة

جامعة الملك عبد العزيز بجده

أعمــال صيانــة ونظافــة كلية المجتمــع بجامعة الملك عبــد العزيز بجده

٧٩

80

Maintenance, cleanliness and operation

Saudi Industrial Development Fund

Operating, Maintenance,Cleanliness

صيانة وتشغيل ونظافة

صندوق التنمية الصناعية السعودي

صيانة ونظافة وتشــغيل

٨٠

81

Maintenance and operation of King Abdul-Aziz medical city

Presidency of the National Guard

Operating, Maintenance,Cleanliness

صيانة وتشغيل ونظافة

رئاسة الحرس الوطني

صيانــة وتشــغيل مدينة الملك عبــد العزيز الطبية

٨١

82

Maintenance, cleaning, operation, planting and guarding

Ministry of telegraph , mail ,telephone

Operating, Maintenance,Cleanliness

صيانة وتشغيل ونظافة

وزارة البريد والبرق والهاتف

صيانة ونظافة وتشــغيل وزراعة وحراســة

٨٢

83

Operating and maintenance of SAMA in Dammam

SAMA

Operating, Maintenance,Cleanliness

صيانة وتشغيل ونظافة

مؤسسة النقد

صيانــة وتشــغيل مبنى فرع مؤسســة النقد بالدمام

٨٣

84

Maintenance, cleaning, operation, planting and guarding

Ministry of telegraph , mail ,telephone

Operating, Maintenance,Cleanliness

صيانة وتشغيل ونظافة

وزارة البريد والبرق والهاتف

صيانة ونظافة وتشــغيل وحراســة

٨٤

72

75
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85

Maintenance, cleaning, operation, planting and guarding

Saudi Industrial Development Fund

86

Manufacture and installation of bridges crossing the pedestrian

87

Activity
Operating, Maintenance,Cleanliness

النشاط

إسم العميل

إسم المشروع

صيانة وتشغيل ونظافة

صندوق التنمية العقارية السعودي

صيانة ونظافة وتشغيل

٨٥

Commission for the Development -Riyadh Contracting and constructions

مقاوالت وإنشاءات

الهيئة العليا لتطوير الرياض

تصنيع وتركيب جسور عبور مشاه

٨٦

Manufacture and installation of 30 containers

Silos and Flour Mills Est

Contracting and constructions

مقاوالت وإنشاءات

مؤسسة صوامع الغالل ومطاحن الدقيق

 حاوية٣٠ تصنيع وتركيب

٨٧

88

Maintenance and operation of the branch of SAMA in Jizan

SAMA

Operating, Maintenance,Cleanliness

صيانة وتشغيل ونظافة

مؤسسة النقد

صيانة وتشغيل مبنى فرع مؤسسة النقد بجازان

٨٨

89

Establishment of the Higher Technical Institute for Girls in Dammam

Vocational training

Contracting and constructions

مقاوالت وإنشاءات

التدريب المهني

إنشاء المعهد العالي التقني للبنات بالدمام

٨٩

90

Various projects

Government agencies

Contracting and Maintenance

مقاوالت وصيانة

جهات حكومية

مشاريع متفرقة

٩٠
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Current Projects List

Project Name

Agent Name

Activity

النشاط

إسم العميل

إسم المشروع

1 Maintenance and operation of General Presidency of Youth Welfare in Riyadh

Youth welfare

Maintenance, operation and sanitation

صيانة وتشغيل ونظافة

رعاية الشباب

صيانة وتشغيل المكتب الرئيس لرعاية لشباب بالرياض

١

2 2.Maintenance, sanitation and operation of Judo and Taekwondo hall in Riyadh

Youth welfare

Maintenance, operation and sanitation

صيانة وتشغيل ونظافة

رعاية الشباب

صيانة ونظافة وتشغيل صالة الجودو والتايكوندو بالرياض

٢

3 Maintenance, sanitation and operation of Prince Abdul Aziz bin Musa’ed Sports city in Ha’il

Youth welfare

Maintenance, operation and sanitation

صيانة وتشغيل ونظافة

رعاية الشباب

صيانة ونظافة وتشغيل مدينة االمير عبد العزيز بن مساعد الرياضية بحائل

٣

4 Maintenance, sanitation and operation of the facilities of Al-Sowayel Stadium

Youth welfare

Maintenance, operation and sanitation

صيانة وتشغيل ونظافة

رعاية الشباب

)صيانة ونظافة وتشغيل منشآت ملعب السويل (النادي العربي بعنيزة

٤

5 Maintenance, sanitation and operation of Al-Fateh Sports Club in Al-Hasa

Youth welfare

Maintenance, operation and sanitation

صيانة وتشغيل ونظافة

رعاية الشباب

صيانة ونظافة وتشغيل نادي الفتح الرياضي باإلحساء

٥

6 Maintenance, sanitation and operation of Prince Nayef Sports City in Qatif

Youth welfare

Maintenance, operation and sanitation

صيانة وتشغيل ونظافة

رعاية الشباب

صيانة ونظافة وتشغيل مدينة األمير نايف الرياضية بالقطيف

٦

7 Operation and maintenance of faculty members’ residential complex

King Abdul Aziz University

Maintenance, operation and sanitation

صيانة وتشغيل ونظافة

جامعة الملك عبد العزيز

أعمال خدمات التشغيل والصيانة لمجمع سكن اعضاء هيئة التدريس

٧

8 Operation and maintenance of plants, laboratories, workshops and smart classrooms

King Abdul Aziz University

Maintenance, operation and sanitation

صيانة وتشغيل ونظافة

جامعة الملك عبد العزيز

أعمال تشغيل وصيانة المعامل الومختبرات والورش الفصول الذكية

٨

9 Maintenance and sanitation services of administration buildings and women’s colleges

King Abdul Aziz University

Maintenance, operation and sanitation

صيانة وتشغيل ونظافة

جامعة الملك عبد العزيز

أعمال خدمات صيانة ونظافة مباني االدارة وكليات البنات

٩

10 Operation, sanitation and maintenance of Majmaah University in Az Zulfi

Majmaah University

Maintenance, operation and sanitation

صيانة وتشغيل ونظافة

جامعة المجمعة

تشغيل وصيانة ونظافة مجمع الكليات بالزلفي

١٠

11 Maintenance, operation and sanitation of the new buildings of the academic field

King Abdul Aziz University

Maintenance, operation and sanitation

صيانة وتشغيل ونظافة

جامعة الملك عبد العزيز

صيانة وتشغيل ونظافة مباني الميدان األكاديمي الجديدة

١١

12 Devices, equipment and utilities of Women’s colleges

King Abdul Aziz University

Maintenance, operation and sanitation

صيانة وتشغيل ونظافة

جامعة الملك عبد العزيز

األجهزة والمعدات والمنافع بكليات البنات

١٢

13 Maintenance and sanitation of buildings belonging to Jeddah Municipality

Jeddah Governorate

Maintenance, operation and sanitation

صيانة وتشغيل ونظافة

محافظة جده

صيانة ونظافة المباني التابعة ألمانة محافظة جده

١٣

14 Operation, maintenance and sanitation of the new building of Jeddah Municipality

Jeddah Governorate

Maintenance, operation and sanitation

صيانة وتشغيل ونظافة

محافظة جده

أعمال التشغيل والصيانة والنظافة لمبنى أمانة محافظة جده الجديد

١٤
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Project Name
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Activity

النشاط

إسم العميل

إسم المشروع

15 Operation and maintenance activities for SAMA branch in Dammam

SAMA

Maintenance, operation and sanitation

صيانة وتشغيل ونظافة

مؤسسة النقد

 أعمال التشغيل والصيانة فرع مؤسسة النقد بالدمام١٥

16 16. Operation and maintenance activities for SAMA branch in Jazan

SAMA

Maintenance, operation and sanitation

صيانة وتشغيل ونظافة

مؤسسة النقد

 أعمال التشغيل والصيانة فرع مؤسسة النقد بجازان١٦

17 Operation and maintenance activities for SAMA branch in Mecca

SAMA

Maintenance, operation and sanitation

صيانة وتشغيل ونظافة

مؤسسة النقد

 أعمال التشغيل والصيانة فرع مؤسسة النقد بمكة المكرمة١٧

18 Operation and maintenance activities for SAMA branch in Medina

SAMA

Maintenance, operation and sanitation

صيانة وتشغيل ونظافة

مؤسسة النقد

 أعمال التشغيل والصيانة فرع مؤسسة النقد بالمدينة المنورة١٨

19 Sanitation and pest control of the main branch and banking technology management

SAMA

Maintenance, operation and sanitation

صيانة وتشغيل ونظافة

مؤسسة النقد

 نظافة ومكافحة اآلفات للمركز الرئيسي وإدارة التقنية البنكية١٩

20 Operation and maintenance of the agency branch buildings in Abha, Ta’if, Buraydah, Tabuk

SAMA

Maintenance, operation and sanitation

صيانة وتشغيل ونظافة

مؤسسة النقد

 نظافة ومكافحة اآلفات للمعهد المصرفي ومركز التدريب النسوي٢٠

21 Operation and maintenance of the agency branch buildings in Abha, Ta’if, Buraydah, Tabuk

SAMA

Maintenance, operation and sanitation

صيانة وتشغيل ونظافة

مؤسسة النقد

تبوك-بريدة-الطائف- التشغيل والصيانة لمباني فروع المؤسسة في أبها٢١

22 Operation and maintenance of the agency branch buildings in Abha, Ta’if, Buraydah, Tabuk

SAMA

Maintenance, operation and sanitation

صيانة وتشغيل ونظافة

مؤسسة النقد

تبوك-بريدة-الطائف- التشغيل والصيانة لمباني فروع المؤسسة في أبها٢٢

23 Operation and maintenance of the agency branch buildings in Abha, Ta’if, Buraydah, Tabuk

SAMA

Maintenance, operation and sanitation

صيانة وتشغيل ونظافة

مؤسسة النقد

تبوك-بريدة-الطائف- التشغيل والصيانة لمباني فروع المؤسسة في أبها٢٣

24 Operation and maintenance of the agency branch buildings in Abha, Ta’if, Buraydah, Tabuk

SAMA

Maintenance, operation and sanitation

صيانة وتشغيل ونظافة

مؤسسة النقد

تبوك-بريدة-الطائف- التشغيل والصيانة لمباني فروع المؤسسة في أبها٢٤

25 Operation and maintenance of SAMA, Jeddah

SAMA

Maintenance, operation and sanitation

صيانة وتشغيل ونظافة

مؤسسة النقد

 تشغيل وصيانة ساما جده٢٥

26 Operation and maintenance of SAMA, Jeddah

SAMA

Maintenance, operation and sanitation

صيانة وتشغيل ونظافة

مؤسسة النقد

 تشغيل وصيانة ساما جده٢٦

27 Implementation of Najran sports center establishment project

Youth Welfare

Maintenance, operation and sanitation

صيانة وتشغيل ونظافة

رعاية الشباب

 تنفيذ مشروع إنشاء المركز الرياضي بنجران٢٧

28 Implementation of Damac sports club establishment project in Khamis Mushait

Youth Welfare

Maintenance, operation and sanitation

صيانة وتشغيل ونظافة

رعاية الشباب

 تنفيذ مشروع إنشاء نادي ضمك الرياضي بخميس مشيط٢٨
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النشاط

إسم العميل

إسم المشروع

29 Completion of the expansion of classes for female students

King Abdul Aziz University

Maintenance, operation and sanitation

مقاوالت وإنشاءات

جامعة الملك عبد العزيز

إستكمال توسعة فصول دراسية شطر الطالبات

٢٩

30 Establishment of the College of Science building in the University branch - north Jeddah

King Abdul Aziz University

Maintenance, operation and sanitation

مقاوالت وإنشاءات

جامعة الملك عبد العزيز

 شمال جده- إنشاء مبنى كلية العلوم بفرع الجامعة

٣٠

31 Completion of the construction and processing of the English language building

King Abdul Aziz University

Maintenance, operation and sanitation

مقاوالت وإنشاءات

جامعة الملك عبد العزيز

إستكمال إنشاء وتجهيز مبنى اللغة اإلنجليزية

٣١

32 Maintenance and operation of King Khalid International Airport in Riyadh

Civil Aviation

Maintenance, operation and sanitation

صيانة وتشغيل ونظافة

الطيران المدني

صيانة وتشغيل مطار الملك خالد الدولي بالرياض

32

33 Maintenance and operation works of King Khalid International Airport in Riyadh

Riyadh Airports company

Maintenance, operation and sanitation

صيانة وتشغيل ونظافة

شركة مطارات الرياض

أعمال التشغيل والصيانة لمطار لملك خالد الدولي

33

34 Maintenance and operation works of King Khalid International Airport in Riyadh

Civil Aviation Authority

Maintenance, operation and sanitation

صيانة وتشغيل ونظافة

هيئة الطيران المدني

أعمال التشغيل والصيانة لمطار لملك خالد الدولي

34

35 Cleaning works for the new Indoor Hall No. 5 at King Khalid Airport

Riyadh Airports company

Maintenance, operation and sanitation

صيانة وتشغيل ونظافة

شركة مطارات الرياض

 مطار الملك خالد5 أعمال النظافة للصالة الداخلية الجديدة رقم

35

36 Executive Office of King Khalid International Airport

General Authority of Civil

Maintenance, operation and sanitation

صيانة وتشغيل ونظافة

هيئة الطيران المدني

المكتب التنفيذي لمطار الملك خالد الدولي

36

37 Maintenance, operation, and landscaping project of the Royal Hall at Jeddah International Airport

General Authority of Civil

Maintenance, operation and sanitation

صيانة وتشغيل ونظافة

هيئة الطيران المدني

مشروع صيانة وتشغيل وصيانة وتشجير الصالة الملكية بمطار جدة الدولي

37

38 Maintenance, operation and cleanliness project of Civil Aviation Authority

General Authority of Civil

Maintenance, operation and sanitation

صيانة وتشغيل ونظافة

هيئة الطيران المدني

مشروع صيانة ونظافة مبني هيئة الطيران المدني

٢٣

39 Establishment of 55 residential villas

General Authority of Civil

Maintenance, operation and sanitation

صيانة وتشغيل ونظافة

هيئة الطيران المدني

 فيال سكنية٥٥ إنشاء عدد

٣٩
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