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 مؤسسة العمارات العربية للمقاوالت

األعمفففال المعة يفففة والثيايفففل    يفففة المقفففاوالت العامفففة و تعريفففق بقسففف  

 األبعاة في مؤسسة العمارات العربية للمقاوالت : 

بأعمفففال الث فففادر ال ةيةيفففة هفففي ليبففةم العمفففل 1414تفف  ا ءفففاس القسففف  سففف ة 

لييفففول العمفففل  وترييفففأل األسففف ك الءفففبيية واألسفففوارالمعة ية والل امفففات

اص والتعثفففةات ال يوميفففة التداريفففة الرئيسفففي للقسففف  ءفففام  الق فففا  ال ففف

 لدميع الق اعات. األعمال ال ةيةية والمعة ية تورية وت فيذ وترييألل

المقففاوالت العامففة وبعففة ذلففك تفف  قسفف   بافتتففا هففي  1433تفف  التوسففع عففا  

والتغ يففات األبعففاة الثيايففل المعة يففة    يففة اسففتئ اق التوسففع ليءففمل قسفف  

ال اصففة بثففا مففل الصففا  المعففر  والسففا ةويتا بففا لر والصففا  الةوسففر  

 PVC ومظف ت ال وملوا  البولي يربو يفت والمثرمفات والقبفاأل الءففافة 

  اعتماة ا في مغلفأل الق اعفات وميضا قس  معمال اإلستا ليس ستيل  يث ت

يما ت  التوسع ليءفمل الوادثفات   ومية يمورة م افس ليبار المورةيلال ي

 الي ة ج ودميع اعمال األلمو يو  ومعمال تءييل الردا  .
 

لفففةل الءفففرية فريفففص عمفففل مت صفففص مفففل ف يفففيل ل فففا  وعمفففال ترييفففأل 

اور فيل ت فيفذ تتدفومءفر  Steel Structuralومث ةسيل مت صصيل ففي 

ل عاما في األعمال المعة يفة يمفا م  فا  اصفلول علفل ويالفة  براتث  ال   ي

الترييفففة ولففةي ا ءفففثاةات  بففر  مفففل ترييففا ميضفففا  Polarkonمففل ءففرية 

وتتعامل   Uskonالم فذ  في المملية العربية السعوةية مل ءرية  لألعمال
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  يففة العاملففة فففي مدففال الثيايففل ال  العالميففةالءففرية مففع يبففرل الءففريات 

 والتي تمتلك  بر  يبير  في يافة ا  اس العال  . والدسور المعة ية  األبعاة
 

 يما م  ا متوسعول في بعض المداالت األ رل م ل : 

  الءاءات االليترو ية للم عأل. 

   عءفأل  –ميريليك  –دميع م وا  األرضيات الرياضية ) م ا

 ص اعي (.

  واليثربائية . ظ  األمل والس مة المييا ييية 

 . معمال األبواأل والبوابات المعة ية بيافة م واعثا 

 . ق ع الليرر ألي مءيال ر رفيه وةييورية 

 . معمال األلمو يو  والوادثات الردادية 

 مت صصول في : 

Space  -(All Kind of metal works and Stainless Steel 

 – Pre Engineering steel structural sections –Frame 

 –All Kinds of steel boarders  –n Hot rolled sectio

All  –Tanks  –Strength Slap  –Steel Reinforcement 

 –Glass works  —works and Claddings  Aluminum

 -Racking & shelf’s systems  –Gantries  –Portables 

 –Sandwich panels -Shear Stud  –All welding’s types 

Decorative  –Shades PVC Tents and  –carbonate  Poly

Designs and Load  – Stainless Steel and Handrails

All Kinds of Steel Paints ( Fire rated  – )Calculations

Zinc Rich  –Primer Paints  –Normal Paints  –paints 

                             .  Paints & Powder Coated Paints ) 
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 الثييل الت ظيمي للمص ع
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 : عمالة المؤسسة 

 
 30 Carpenter  

 48  Steel Workers  

 4 Plumper’s  

 6 Electricians for all low current works  

 8 Equipment’s drivers  

 13 Welders and steel operators 

 21 Marble and stones   

 8 Painters 

 12 Blocks     

 18 Stainless steel workers 

 25 Regular Labors  

 

 : معةات ومريبات المؤسسة 
 3 Excavators  

 2 Telescopic Handler  

 5 Trailer Heads ( Gallab )  

 2 32000 LTR water Trailer  

 2 Loaders  

 3 Pop Cat  

 1 24 Ton roller compactor  

 5 1000 Kg roller compactor  

 1 low bad  

 10 Diana's 

 5 Waneet 
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  : مايي ات ومعةات المص ع 
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 سابقة األعمال
 

 عمال المقاوالت العامة : م -موال 

o . مءرو  ا ءاس  اةي ال الةي الرياضي بمةي ة الوده 

o . مءرو  ا ءاس  اةي الروضة الرياضي باال ساس 

o  بالعاصمة المقةسة .درا ة مية مءرو  ا ءاس ف ةق 

 

 ألعمال المعة ية :ا - ا يا 

o  ءففا  ة للثفف ل األ مففر السففعوةي  20تصفف يع صفف اةيص لعففةة

 .ل قل اس وا ات األويسديل ) مرفص صور م ثا (

o   2  1600 تص يع مرفق معة ية م مال  قيلة لألمل العا. 

o 165عةة  تص يع ميءاك مرور. 

o .  معمال مظ ت  ةيةية في مواقع متعةة  لألمل العا 

o  معمففال ه ففادر لدثففات عةيففة  ق ففا   ففاص وعففا  تتدففاور ال

 ةار عءر  معوا  .مه در علل  100

o .  ةرابري ات معة ية لألمل العا 

o  مواضفففم ومءفففارأل وةييفففورات اسففف مية اسفففتا ليس اسفففتيل

 بال ر  ال بوي .
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o  معمفففال  –مءفففرو  ا ءفففاس  فففاةي ال الفففةي الرياضفففي بالودفففه

الرئاسفففة العامفففة  – متفففر  900 – السفففور المعفففة ي ال فففاردي

 لرعاية الءباأل .

o . ت فيذ مسوار ءبيية بمءرو   اةي الروضة باال ساس 

o 10000  2  توريفففففة وترييفففففأل سفففففا ةوتا با فففففل للصفففففاالت

 الرياضية بدامعة الملك عبة العرير بدة .

o 10000  2  توريفففة وترييفففأل الفففوا  بفففولي يربو يفففت ءففففاق

 دة .وملول للصاالت الرياضية بدامعة الملك عبة العرير ب

o  ت فيفففذ ةرابري فففات العمفففائر والفلفففل بمءفففرو  ةار راق بفففال ي

 الةبلوماسي .

o  ومبفواأل  ةيفة قفص  تورية وترييأل ءفبابيك ومبفواأل ملمو يفو

 ولوفرات بمدمع فلل مءرو  ةار راق . ليرر

o  تورية وترييأل تء يبات معة ية ياملة لمب فل ءفرية صف ةوق

 –اديفة وادثات رد – ألسر  ) وادثات استرايءر المو يو ا

وادثففات ر رفيففة قففص  –ي ة ففج المب ففل  –مظفف ت ي ة ففج 

 ليرر استا ليس ..... ( .

o  تورية وترييأل تء يبات دميع اعمال األلمو يفو  بمدمفع فلفل

 .سعة المءو   –عريداس  –

o  تورية دمالول معة ي مع التغ ية ال اصفة بفه مفل سفا ةوتا

 سرير . 500با ل لغرفة الغ يال بمستفل ديرال 

o مفع  2  3500صفاالت  9وترييأل دمالول معة ي لعفةة  تورية

 سا ةوتا با ل لمدمع مةارس العارضة بديرال .

o  روضة ا فال . 37تورية وترييأل ءبابيك االلم يو  لعةة 

o  تورية وترييفأل مظف ت مفل تيوبفات معة يفة ومغ فاس بلييسفال

 روضة ا فال . 37مل  مع قماا ءة ا ءائي لعةة  4ءفاق 

o اعمففال األلم يففو  مففل ءففبابيك ويففرت ج  توريففة وترييففأل دميففع

 وال لمب ل الءيخ سليمال السويح .
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o 25000  2   ه ادر معة ية بتغ يات سا ةوتا با فل لمءفرو

 Kap 2Bت وير المقرات االم ية 

o  توريفففة وترييفففأل ةرابري فففات اسفففتا ليس مفففع ردفففا  مفففع بفففاأل

   ببا وراما مول بالرياض . 19ب ول السي يما الرئيسي 

o  دميفففع اعمفففال الثيايفففل ال ةيةيفففة ال اصفففة توريفففة وترييفففأل

بسي يما ايه ا  سي بالرياض دفاليري مفع ةهفال ضفة ال ريفص 

 لمة  ساعتيل .

o  مظ ت مواقق سيارات بم فذ ال وال 

o .  مظ ت ءة ا ءائي في مواقع متفرقة لألمل العا 

o . صاالت سي يما الرياض داليري بالرياض 

o .صاالت سي يما با وراما مول بالرياض 

o سي يما ير  مول بالمدمعة . صاالت 

o . مظ ت بالب ر األ مر 

o . فريمات استا ليس استيل للةفا  المة ي 

o . يو تي رات ت ريل 

 

  Steel Structuralومعمال ال  لثيايل    ية األبعاةا - ال ا 

o 25000  2  مةرسة.  25مةارس ورار  المعارق عةة 

o 30000  2 25 مففةارس الرئاسففة العامففة لتعلففي  الب ففات عففةة 

 مةرسة .

o 1200  2 يمية الملك فثة األم ية بالرياض إمتةاة مسدة مياة 

o 250  2  ديرال. –إسترا ة ال دا  بم فذ ال وال 

o 2500  2  مءرو  ا ءاس  فاةي ال الفةي الرياضفي بالودفه– 

الرئاسة العامة لرعايفة  –سبيس فري  وتغ يات صالة  2عةة 

 .الءباأل
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o 2500  2  مءرو  ا ءاس  فاةي الروضفة الرياضفي باال سفاس

الرئاسففة العامففة  – صففالة اسففبيس فففري  وتغ يففات 2عففةة  – -

 لرعاية الءباأل.

o 750  2  مءرو  ت وير المقرات األم ية - KAP 2 A  ءفرية

 بل الةل.

o 3000  2   ويففاالت األما ففات  –مريففر إ تفففاالت بمةي ففة الغففا

 بالرياض .

o 1600  2  ميتففأل استءففاري  –يليففة ال ففأل بدامعففة ال ففائق

 رهير فاير .

o 3000  2 .  ث صاالت بمدمع مةارس الرواة بدة   

o 1500  2 . مةرسة  يومية بالبييرية 

 

 مءاريع الءاءات اإلليترو ية :   -رابعا 

   مءرو  تورية وترييأل الءاءة الرئيسية بءرو   اةي الةر

 .بالةواةمي 

  مءفففرو  توريفففة وترييفففأل الءاءفففة الرئيسفففية بءفففرو   فففاةي

 .الروضة الرياضي باال ساس
 

واألرضففيات وال بيعففي مءففاريع العءففأل الصفف اعي  - امسففا 

 الم ا ية : 

  وصفففاالت رياضفففية عءفففأل صففف اعي توريفففة وترييفففأل م عفففأل

 ارديففة وةا ليففة لمءففرو  ا ءففاس  ففاةي ال الففةي الرياضففي 

 .بالوده 

  وصفففاالت رياضفففية عءفففأل  بيعفففي توريفففة وترييفففأل م عفففأل

الرياضففي  روضففة ارديففة وةا ليففة لمءففرو  ا ءففاس  ففاةي ال

 .بالوده 

 

mailto:Emarat@emarat.com.sa
mailto:Wael@emarat.com.sa


                                                               مؤسسة العمارات العربية للمقاوالت

  4468941ف : -0114365167ت:  www.AlEmaratAlArabia.com   مــــؤسســــــة العمـــارات العربيـــــــة للمقــــــاوالت  
 Emarat@emarat.com.sa  Wael@emarat.com.sa  11561الرياض  43324ص ب :  0505456865ج:  0501581697ج : 

 Page  10 
 

  لدثات ال يومية المعتمةول بثا  :                                                                                              ا

o  الثيئة العامة للرياضة 

o  العا  (ورار  الةا لية ) األمل 

o  دامعة الملك عبة العرير 

o  ورار  العةل 

o  ورار  المالية 

o   ورار  التربية والتعلي 

o  الرئاسة العامة لءؤول ال رميل الءريفيل 

o  الثيئة المليية بالدبيل وي بع 

o  هيئة الث ل األ مر 

o  بلةية الغا 

o ورار  الص ة 

o  دامعة ال ائق 

o  ص ةوق االست مارات العامة 

o  ورار  ال اردية 

o .  ورار  الميا 

o  والت مية االدتماعيةورار  العمل. 

o . الثيئة العامة للترفية 

o .  ةيوال المراقبة العا 

o . ورار  ال قافة 

o . ورار  السيا ة واآل ار 

o .بوابة الةرعية 

o . هيئة الريا  والضريبة والدمارك 
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 المياتأل اإلستءارية المعتمةول بثا : قائمة 

o  الميتأل العربي لل ةمات االستءارية الث ةسية 

o  ميتأل الت مية لإلستءارات الث ةسية 

o  ةار الث ةسة 

o  يأل وعلمي   

o  رهير وفاير لل ةمات االستءارية الث ةسية 

o NKY 

o  Fadha engineering consultants 

o  بلةية الغا 

o Proger  

o  ميتأل م مة راءة لإلستءارات الث ةسية 

o  ميتأل فضاس ل ستءارات الث ةسية 

o استءاري مدموعة مديال ا  ( العقارية السعوةية اريس ءرية

 )التعليمية

o  سعوةي يو سلت 

o  ميتأل الريل ل ستءارات الث ةسية 

o  ميتأل المعماري العربي لإلستءارات الث ةسية 

o  سليمال الراد ي مدموعة  –ءرية را  العقارية 

o  ءرية ت وير للمبا ي– TBC 

o (AJ-Saudi) ARABTECH JARDANEH & PARTNERS 

o DSC-distance studio consultants 

o  ميتأل التعاو ية لإلستءارات الث ةسية 

o ASG – Astbury Shepherd Gilmour 

o  ميتأل مريال لإلستءارات الث ةسية 

o Al Hamdan Consulting Office 

o SSH 

o  المدموعة اإلستءارية الث ةسية 
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o  ءرية الب ر األ مر للت وير 

o  مءبيليا للث ةسة المعمارية 

o المرير المعماري لإلستءارات الث ةسية 

o  الثييل العمرا ي 

o ةار العمرال 

o RMTC 

o ستس السعوةية ل ستءارات الث ةسية 

o  ميتأل برودايس ل ستءارات الث ةسية 

 

 

 

 

 

 مليل مل ت ور  ةمات ا و برات ا رضاي آ

 القريأل العادلو أمل التعاول معي  في 

 

 

 0505456865 -) المدير العام (   النــــــالوععبد العزيز هللا  عبد.أ                                                          

 0501581697 –اوي  ) مدير المبيعات والعمليات ( ـــم.وائل الغرب
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 األوراق الرسمية للمؤسسة
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 يتالو  المؤسسة 
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بعض مل اعتماةات المؤسسة في م تلق المياتأل 

 االستءارية والدثات ال يومية 
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 لاير 66,000,000 القيمة :  25/2/2018ت  التسلي   (تسلي  مفتا   –عامة 
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 مءرو  ا ءاس  اةي الروضة الرياضي باال ساس  -2

:   ت ت الت فيذ  -لاير  54,000,000 تسلي  مفتا  

 30/7/2220التسلي  ت   -%  100 سبة اال دار 

mailto:Emarat@emarat.com.sa
mailto:Wael@emarat.com.sa


                                                               مؤسسة العمارات العربية للمقاوالت

  4468941ف : -0114365167ت:  www.AlEmaratAlArabia.com   مــــؤسســــــة العمـــارات العربيـــــــة للمقــــــاوالت  
 Emarat@emarat.com.sa  Wael@emarat.com.sa  11561الرياض  43324ص ب :  0505456865ج:  0501581697ج : 

 Page  70 
 

mailto:Emarat@emarat.com.sa
mailto:Wael@emarat.com.sa


                                                               مؤسسة العمارات العربية للمقاوالت

  4468941ف : -0114365167ت:  www.AlEmaratAlArabia.com   مــــؤسســــــة العمـــارات العربيـــــــة للمقــــــاوالت  
 Emarat@emarat.com.sa  Wael@emarat.com.sa  11561الرياض  43324ص ب :  0505456865ج:  0501581697ج : 

 Page  71 
 

mailto:Emarat@emarat.com.sa
mailto:Wael@emarat.com.sa


                                                               مؤسسة العمارات العربية للمقاوالت

  4468941ف : -0114365167ت:  www.AlEmaratAlArabia.com   مــــؤسســــــة العمـــارات العربيـــــــة للمقــــــاوالت  
 Emarat@emarat.com.sa  Wael@emarat.com.sa  11561الرياض  43324ص ب :  0505456865ج:  0501581697ج : 

 Page  72 
 

mailto:Emarat@emarat.com.sa
mailto:Wael@emarat.com.sa


                                                               مؤسسة العمارات العربية للمقاوالت

  4468941ف : -0114365167ت:  www.AlEmaratAlArabia.com   مــــؤسســــــة العمـــارات العربيـــــــة للمقــــــاوالت  
 Emarat@emarat.com.sa  Wael@emarat.com.sa  11561الرياض  43324ص ب :  0505456865ج:  0501581697ج : 

 Page  73 
 

mailto:Emarat@emarat.com.sa
mailto:Wael@emarat.com.sa


                                                               مؤسسة العمارات العربية للمقاوالت

  4468941ف : -0114365167ت:  www.AlEmaratAlArabia.com   مــــؤسســــــة العمـــارات العربيـــــــة للمقــــــاوالت  
 Emarat@emarat.com.sa  Wael@emarat.com.sa  11561الرياض  43324ص ب :  0505456865ج:  0501581697ج : 

 Page  74 
 

mailto:Emarat@emarat.com.sa
mailto:Wael@emarat.com.sa


                                                               مؤسسة العمارات العربية للمقاوالت

  4468941ف : -0114365167ت:  www.AlEmaratAlArabia.com   مــــؤسســــــة العمـــارات العربيـــــــة للمقــــــاوالت  
 Emarat@emarat.com.sa  Wael@emarat.com.sa  11561الرياض  43324ص ب :  0505456865ج:  0501581697ج : 

 Page  75 
 

  

mailto:Emarat@emarat.com.sa
mailto:Wael@emarat.com.sa


                                                               مؤسسة العمارات العربية للمقاوالت

  4468941ف : -0114365167ت:  www.AlEmaratAlArabia.com   مــــؤسســــــة العمـــارات العربيـــــــة للمقــــــاوالت  
 Emarat@emarat.com.sa  Wael@emarat.com.sa  11561الرياض  43324ص ب :  0505456865ج:  0501581697ج : 

 Page  76 
 

mailto:Emarat@emarat.com.sa
mailto:Wael@emarat.com.sa


                                                               مؤسسة العمارات العربية للمقاوالت

  4468941ف : -0114365167ت:  www.AlEmaratAlArabia.com   مــــؤسســــــة العمـــارات العربيـــــــة للمقــــــاوالت  
 Emarat@emarat.com.sa  Wael@emarat.com.sa  11561الرياض  43324ص ب :  0505456865ج:  0501581697ج : 

 Page  77 
 

mailto:Emarat@emarat.com.sa
mailto:Wael@emarat.com.sa


                                                               مؤسسة العمارات العربية للمقاوالت

  4468941ف : -0114365167ت:  www.AlEmaratAlArabia.com   مــــؤسســــــة العمـــارات العربيـــــــة للمقــــــاوالت  
 Emarat@emarat.com.sa  Wael@emarat.com.sa  11561الرياض  43324ص ب :  0505456865ج:  0501581697ج : 

 Page  78 
 

mailto:Emarat@emarat.com.sa
mailto:Wael@emarat.com.sa


                                                               مؤسسة العمارات العربية للمقاوالت

  4468941ف : -0114365167ت:  www.AlEmaratAlArabia.com   مــــؤسســــــة العمـــارات العربيـــــــة للمقــــــاوالت  
 Emarat@emarat.com.sa  Wael@emarat.com.sa  11561الرياض  43324ص ب :  0505456865ج:  0501581697ج : 

 Page  79 
 

mailto:Emarat@emarat.com.sa
mailto:Wael@emarat.com.sa


                                                               مؤسسة العمارات العربية للمقاوالت

  4468941ف : -0114365167ت:  www.AlEmaratAlArabia.com   مــــؤسســــــة العمـــارات العربيـــــــة للمقــــــاوالت  
 Emarat@emarat.com.sa  Wael@emarat.com.sa  11561الرياض  43324ص ب :  0505456865ج:  0501581697ج : 

 Page  80 
 

mailto:Emarat@emarat.com.sa
mailto:Wael@emarat.com.sa


                                                               مؤسسة العمارات العربية للمقاوالت

  4468941ف : -0114365167ت:  www.AlEmaratAlArabia.com   مــــؤسســــــة العمـــارات العربيـــــــة للمقــــــاوالت  
 Emarat@emarat.com.sa  Wael@emarat.com.sa  11561الرياض  43324ص ب :  0505456865ج:  0501581697ج : 

 Page  81 
 

mailto:Emarat@emarat.com.sa
mailto:Wael@emarat.com.sa


                                                               مؤسسة العمارات العربية للمقاوالت

  4468941ف : -0114365167ت:  www.AlEmaratAlArabia.com   مــــؤسســــــة العمـــارات العربيـــــــة للمقــــــاوالت  
 Emarat@emarat.com.sa  Wael@emarat.com.sa  11561الرياض  43324ص ب :  0505456865ج:  0501581697ج : 

 Page  82 
 

mailto:Emarat@emarat.com.sa
mailto:Wael@emarat.com.sa


                                                               مؤسسة العمارات العربية للمقاوالت

  4468941ف : -0114365167ت:  www.AlEmaratAlArabia.com   مــــؤسســــــة العمـــارات العربيـــــــة للمقــــــاوالت  
 Emarat@emarat.com.sa  Wael@emarat.com.sa  11561الرياض  43324ص ب :  0505456865ج:  0501581697ج : 

 Page  83 
 

 

mailto:Emarat@emarat.com.sa
mailto:Wael@emarat.com.sa


                                                               مؤسسة العمارات العربية للمقاوالت

  4468941ف : -0114365167ت:  www.AlEmaratAlArabia.com   مــــؤسســــــة العمـــارات العربيـــــــة للمقــــــاوالت  
 Emarat@emarat.com.sa  Wael@emarat.com.sa  11561الرياض  43324ص ب :  0505456865ج:  0501581697ج : 

 Page  84 
 

 تسلي  مفتا  - مية الميرمة  – ف ةق درا ة مية مءرو  ا ءاس        -3

 1/6/2016ت  التسلي   –مليول لاير  350القيمة : 
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عقففففة ا فففف ل وتدةيففففة ملعففففأل  ففففاةي الو ففففة  بميففففة -4

 لاير  800,000الميرمة  
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  ) المءروعات المسلمة (   ا يا : األعمال المعة ية المت وعة

و  تورية وترييأل مواضم ومءارأل مءر -1

 في ال ر  المة ي المياس ةورات وتدةية 

 لاير  8,000,000القيمة :  -   1/1/6201ت  التسلي  
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تورية وترييأل الثييل المعة ي    ي األبعاة  -2

 وال اص بقبة دامعة الملك فيصل 

 لاير  00,0002,1القيمة :  -   1/7/4201ت  التسلي  
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   ية المعة ية  مءرو  تورية وترييأل االسقق -3

واالسوار والتغ يات ال اصة بثا األبعاة 

بمءروعي  اةي ال الةي الرياضي بأ واعثا 

 بالوده و اةي الروضة الرياضي باال ساس 

 لاير  5,000,000القيمة :  – 5/2016ت  التسلي  
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سقق المعة ية باألورية وترييأل التغ يات ال اصة ت -4

مل سا ةوتا با ل و بولي يربو يت للصاالت 

 الرياضية بدامعة الملك عبة العرير بدة  

 مليول  3.5القيمة :     6/2017ت  التسلي  
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مءرو  تورية وترييأل االسقق المعة ية    ية -5

 االبعاة والتغ يات ال اصة بثا بدامعة المدمعه 

 مليول لاير  1.5القيمة :   10/2016ت  التسلي  
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معة ي    ي االبعاة  مءرو  تورية وترييأل هييل-6

مع تغ ية اهرامات بولي  استيل يسمل االستا ل

 يربو يت بم فذ ال وال و مظ ت للباري ج

 القيمة : مليول لاير – 6/2015ت  التسلي  
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مءرو  تورية وترييأل ءاءة الملعأل الرئيسية -7

 ب اةي الةر  بالةواةمي 

 لاير  950,000القيمة :  – 4/2016ت  التسلي  : 
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 –مءرو  تورية وترييأل دميع االعمال المعة ية  -8

دميع اعمال  – ها ةري ت -استيل  استا ليس – ةية 

قص ابواأل  ةية  – الوادثات ردادية –  يو لمواأل

 بمدع فلل ةار راق ب ي السفارات  –ليرر 

 مليول لاير 2القيمة :    4/2018ت  التسلي  : 
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 ) دسور معة ية (  مءرو  تورية وترييأل ه ادر -9

 والتغ يات ال اصة بثا  بال افدي وتبوك يتبع لورار  المالية 

 مليول لاير  1.5القيمة :  – 2/2015ت  التسلي  : 
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مءرو  وترييأل االسقق المعة ية    ية االبعاة -10

 بقصر اال تفاالت بالغا  

 مليول لاير  2.5القيمة :    8/2017ت  التسلي  : 
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مظلففففة  –مظفففف ت األغءففففية اال ءففففائية الم ا يففففة -11

مليففففول  1.25 ففففاةي الروضففففة الرياضففففي باال سففففاس  

 9/2016ت  التسلي   -لاير 
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ة وترييففففففأل دميففففففع التءفففففف يبات مءففففففرو  توريفففففف-21

 –) اعمففففففففففففال الوادثففففففففففففات الردففففففففففففا   المعة يففففففففففففة

والءفففففبابيك االلمو يفففففو   –والفففففةييورات االسفففففتا ليس 

ةييفففففففففوري  ي ة فففففففففج – والي ة فففففففففج والمظففففففففف ت –

بمب ففففل ءففففرية صفففف ةوق االسففففر   للمففففة ل( المو يففففو  

 بالرياض

 الق لاير  800  - 7/2018ت  التسلي  
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 والوادثففففات مءففففرو  توريففففة وترييففففأل دميففففع االعمففففال المعة يففففة -13

تغ يففففة سففففا ةوتا  –بمدمففففع مففففةارس الففففرواة بدففففة  ) سففففبيس فففففري  

-ءفففبابيك المو يفففو    –وادثفففات رداديفففة  –ي ة فففج المو يفففو   –با فففل 

تففففففف  التسفففففففلي   - مليفففففففول لاير  1.5 -ها فففففففةريل اسفففففففتا ليس اسفففففففتيل ( 

1/9/2018    
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المو يففففففففو  ووادثففففففففات وابففففففففواأل توريففففففففة وترييففففففففأل ءففففففففبابيك  -41

تفففف  التسففففلي   - استرايءففففر لمب ففففل الءففففيخ سففففليمال السففففويح بالمعففففذر 

 الق لاير  450 – 9/2018
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مءرو  تورية وترييأل تراس معة ي لغرفة الغ يات بمستءفل  -15

 الق لاير  400 –سرير  500ديرال 
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معمففففال توريففففة وترييففففأل ءففففبابيك ملمو يففففو  بردففففا  ذهبففففي لمب ففففل -16

 الق لاير  500 –بالعليا  –ءرية إعمار مةل 
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معمفففال توريفففة وترييفففأل مبفففواأل معة يفففة وءفففبابيك ملمو يفففو   -17

 الق لاير  500لمدمع فلل م/ هءا  ال امي بالرياض   
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توريففففففة وترييففففففأل ي ة ففففففج اسففففففتا ليس اسففففففتيل ل عمففففففة   -18

واليمففففرات باالضففففافة الففففل مظفففف ت المففففةا ل تداليففففة اسففففتا ليس 

 4.5سففففرير مففففع الثا ففففةري ت  400اسففففتيل  بمستءفففففل تبففففوك 

 20/10/2019ت  التسلي  :                 مليول لاير 
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مءفففرو  توريفففة وترييفففأل هيايفففل معة يفففة    يفففة األبعفففاة مفففع  -19

ملفففف  ليليففففة  12التغ يففففات ال اصففففة بثففففا مففففل البففففولي يربو يففففت 

لاير    تفففففف  التسففففففلي   1,100,000دامعففففففة ال ففففففائق   -ال ففففففأل

15/3/2020  . 
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عقفففة تصففف يع وتوريفففة وترييفففأل هيايفففل معة يفففة وتغ يفففات  – 20

سفففا ةوتا با فففل ومعمفففال األلمو يفففو  والردفففا  بمدمفففع مفففةارس 

تفففففففف  التسففففففففلي     مليففففففففول لاير  1.5 -العارضففففففففة بديففففففففرال    

10/9/2019 
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تورية وترييأل المو يو  وردا  تقفيل صاالت مةارس العارضة -21

 20/9/2019ت  التسلي      لاير  250,000 -بديرال  
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روضة علل  31تورية وترييأل ءبابيك المو يو  لعةة - 22

  10/10/2019ت  التسلي      لاير  250,000   -مستول المملية 
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مل   4تورية وترييأل مظ ت مل تيوبات معة ية  مع لييسال - 32

ل  ث  ماذ  م تلفة          روضة م فال 31ءاملة  ظ  الصرق لعةة 

 4/2020  - لاير  50,0002,1 - فصول (  6 –فصول  4 –) فصليل 
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تورية وترييأل معمال المو يو  وردا  ومبواأل لمدمع فلل  - 24

  1/2020لاير      ت  التسلي     350,000الفثة وال ادي    

 

  

mailto:Emarat@emarat.com.sa
mailto:Wael@emarat.com.sa


                                                               مؤسسة العمارات العربية للمقاوالت

  4468941ف : -0114365167ت:  www.AlEmaratAlArabia.com   مــــؤسســــــة العمـــارات العربيـــــــة للمقــــــاوالت  
 Emarat@emarat.com.sa  Wael@emarat.com.sa  11561الرياض  43324ص ب :  0505456865ج:  0501581697ج : 

 Page  201 
 

 

 

mailto:Emarat@emarat.com.sa
mailto:Wael@emarat.com.sa


                                                               مؤسسة العمارات العربية للمقاوالت

  4468941ف : -0114365167ت:  www.AlEmaratAlArabia.com   مــــؤسســــــة العمـــارات العربيـــــــة للمقــــــاوالت  
 Emarat@emarat.com.sa  Wael@emarat.com.sa  11561الرياض  43324ص ب :  0505456865ج:  0501581697ج : 

 Page  202 
 

 

  

 

mailto:Emarat@emarat.com.sa
mailto:Wael@emarat.com.sa


                                                               مؤسسة العمارات العربية للمقاوالت

  4468941ف : -0114365167ت:  www.AlEmaratAlArabia.com   مــــؤسســــــة العمـــارات العربيـــــــة للمقــــــاوالت  
 Emarat@emarat.com.sa  Wael@emarat.com.sa  11561الرياض  43324ص ب :  0505456865ج:  0501581697ج : 

 Page  203 
 

mailto:Emarat@emarat.com.sa
mailto:Wael@emarat.com.sa


                                                               مؤسسة العمارات العربية للمقاوالت

  4468941ف : -0114365167ت:  www.AlEmaratAlArabia.com   مــــؤسســــــة العمـــارات العربيـــــــة للمقــــــاوالت  
 Emarat@emarat.com.sa  Wael@emarat.com.sa  11561الرياض  43324ص ب :  0505456865ج:  0501581697ج : 

 Page  204 
 

  

   

mailto:Emarat@emarat.com.sa
mailto:Wael@emarat.com.sa


                                                               مؤسسة العمارات العربية للمقاوالت

  4468941ف : -0114365167ت:  www.AlEmaratAlArabia.com   مــــؤسســــــة العمـــارات العربيـــــــة للمقــــــاوالت  
 Emarat@emarat.com.sa  Wael@emarat.com.sa  11561الرياض  43324ص ب :  0505456865ج:  0501581697ج : 

 Page  205 
 

               

   

mailto:Emarat@emarat.com.sa
mailto:Wael@emarat.com.sa


                                                               مؤسسة العمارات العربية للمقاوالت

  4468941ف : -0114365167ت:  www.AlEmaratAlArabia.com   مــــؤسســــــة العمـــارات العربيـــــــة للمقــــــاوالت  
 Emarat@emarat.com.sa  Wael@emarat.com.sa  11561الرياض  43324ص ب :  0505456865ج:  0501581697ج : 

 Page  206 
 

 

mailto:Emarat@emarat.com.sa
mailto:Wael@emarat.com.sa


                                                               مؤسسة العمارات العربية للمقاوالت

  4468941ف : -0114365167ت:  www.AlEmaratAlArabia.com   مــــؤسســــــة العمـــارات العربيـــــــة للمقــــــاوالت  
 Emarat@emarat.com.sa  Wael@emarat.com.sa  11561الرياض  43324ص ب :  0505456865ج:  0501581697ج : 

 Page  207 
 

تورية وترييأل معمال وادثات ردادية واسترايءر معة ي -25

وي ةي ج ملمو يو  لمرير الوع ل لصيا ة السيارات بالروضة  

  1/2020لاير    ت  التسلي   200,000
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توريفففة وتصففف يع وترييفففأل ها فففةريل اسفففتا ليس اسفففتيل مفففع ردفففا   - 82

ملفف  ب بففاأل ءففتر ي ففول علففل هيئففة ضففلق بسففي يما با ورامففا مففول  16

  12/2019ت  التسلي  :                               الق لاير  200
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مءفففرو  توريفففة وتصففف يع وترييفففأل دميفففع األعمفففال المعة يفففة  - 29

ال اصفففففة بمءفففففرو  ا ءفففففاس مدمفففففع سفففففي يمات بفففففةا ل الريفففففاض 

دففففففاليري مففففففل مففففففةردات السففففففي يما ب ةور الميففففففرا يل ب سفففففف ل  

ال فففرو  ب سفففتيل ةيفففك ب تقويفففات لألسفففقق ال رسفففا ية ب الم فففا  

السفففففففلي  مففففففع ةهففففففال األعمففففففال ضففففففة ال ريففففففص لمففففففة  سففففففاعتيل  

    2/4/2020    ت  التسلي  لاير 3,100,000
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تورية وترييأل اعمال الردا  ال ابت والمت رك -30

 لاير  0,00053والثا ةري ت بمةيرية الءئول الص ية 
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توريفففففة وترييفففففأل الوادثفففففات قفففففص ليفففففرر والءفففففبابيك واالبفففففواأل  -31

الم يفففو  للمفففة ل مفففع الففففري  المعفففة ي ال فففاص االلمو يفففو  وتيسفففية 

 مليول لاير  2.4ف ةق بارك ريدر بالرياض     -بثا 
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مءفففرو  توريفففة وتصفففف يع وترييفففأل الءاءففففة الرئيسفففية لمءففففرو   -32

   لاير 950,000الروضففففففففففففففففففففففففة باال سففففففففففففففففففففففففاس    ففففففففففففففففففففففففاةي 
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توريفففففة وترييفففففأل ةرابري فففففات معة يفففففة بمب فففففل سفففففيل العاربفففففات  -33

 لاير  00,0004بمستءفل تبوك   
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 لاير  150,000بمستءفل الملك فثة الت صصي بالقصي   
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بيفففر    AMCتوريفففة وترييفففأل دميفففع االعمفففال المعة يفففة لسفففي يما  -35

 لاير  800,000مول بالمدمعة    
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توريفففة وترييفففأل معمفففال األلم يفففو  والردفففا  ب مظففف ت ي ةيففف ج ب  -36

مظففففف ت لييسفففففال ب مظففففف ت ردفففففا  ب ابفففففواأل معة يفففففة  لمةرسفففففة 

 لاير  350,000األستاذ إبراهي  الدلوي     
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اعمال تورية وترييأل الثييل المعة ي والتغ يات ال اصة بثا لمغسلة  -37

 لاير  100,000سيارات بموقع الب ر األ مر 
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ابرا   6عقة تصمي  وتص يع وتورية هيايل معة ية مدلف ة علل السا ل  لعةة  -38

 لاير  200,000اليمية    –مصاعة  بأراميو 
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عقة تصمي  وتص يع وتورية وترييأل سقق معة ي  -39

 لاير  50,000ةييوري بف ةق الميريةيال   
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عقفففففة تصففففف يع وتوريفففففة وترييفففففأل اسفففففبيس  - 40

فففففري   مففففوذ  ة مففففع التغ يففففة سففففا ةوتا با ففففل 

بم افظفففففففففة البييريفففففففففة    2  1800بمسفففففففففا ة   

 لاير  1000,000

 

   

mailto:Emarat@emarat.com.sa
mailto:Wael@emarat.com.sa


                                                               مؤسسة العمارات العربية للمقاوالت

  4468941ف : -0114365167ت:  www.AlEmaratAlArabia.com   مــــؤسســــــة العمـــارات العربيـــــــة للمقــــــاوالت  
 Emarat@emarat.com.sa  Wael@emarat.com.sa  11561الرياض  43324ص ب :  0505456865ج:  0501581697ج : 

 Page  303 
 

 

 

mailto:Emarat@emarat.com.sa
mailto:Wael@emarat.com.sa


                                                               مؤسسة العمارات العربية للمقاوالت

  4468941ف : -0114365167ت:  www.AlEmaratAlArabia.com   مــــؤسســــــة العمـــارات العربيـــــــة للمقــــــاوالت  
 Emarat@emarat.com.sa  Wael@emarat.com.sa  11561الرياض  43324ص ب :  0505456865ج:  0501581697ج : 

 Page  304 
 

mailto:Emarat@emarat.com.sa
mailto:Wael@emarat.com.sa


                                                               مؤسسة العمارات العربية للمقاوالت

  4468941ف : -0114365167ت:  www.AlEmaratAlArabia.com   مــــؤسســــــة العمـــارات العربيـــــــة للمقــــــاوالت  
 Emarat@emarat.com.sa  Wael@emarat.com.sa  11561الرياض  43324ص ب :  0505456865ج:  0501581697ج : 

 Page  305 
 

 

 

mailto:Emarat@emarat.com.sa
mailto:Wael@emarat.com.sa


                                                               مؤسسة العمارات العربية للمقاوالت

  4468941ف : -0114365167ت:  www.AlEmaratAlArabia.com   مــــؤسســــــة العمـــارات العربيـــــــة للمقــــــاوالت  
 Emarat@emarat.com.sa  Wael@emarat.com.sa  11561الرياض  43324ص ب :  0505456865ج:  0501581697ج : 

 Page  306 
 

  

mailto:Emarat@emarat.com.sa
mailto:Wael@emarat.com.sa


                                                               مؤسسة العمارات العربية للمقاوالت

  4468941ف : -0114365167ت:  www.AlEmaratAlArabia.com   مــــؤسســــــة العمـــارات العربيـــــــة للمقــــــاوالت  
 Emarat@emarat.com.sa  Wael@emarat.com.sa  11561الرياض  43324ص ب :  0505456865ج:  0501581697ج : 

 Page  307 
 

معمال صيا ة األعمال المعة ية والرداديفة والمرايفا وتريييفييأل  -41

 ردفا  السفتا ليس والورفوق اردا  الءاورات واإلسياي اليت اللييسال 

 معمال مستمر       -    لفرو  وقت اللياقة
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تورية وترييأل تدالية معمة  مل اإلستا ليس استيل مع ها ةري ت  ةية -42

لاير  800,000واستا ليس لمياتأل ورار  العمل بأربعة مواقع     
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عقففففة تصفففف يع وتوريففففة وترييففففأل ةرابري ففففات معة يففففة اسففففتا ليس  -43

 لاير 100,000استيل وردا  بمةيرية الةفا  المة ي بةيراأل  
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عقفففففة تصففففف يع وتوريفففففة وترييفففففأل فريمفففففات معة يفففففة مفففففع تداليفففففة -44

 لاير  150,000استا ليس استيل بمةيرية الةفا  المة ي بةيراأل   
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عقة تدميع و ترييأل وصيا ة وةهال واعاة  تأهيل مظ ت  -45

 لاير  1000,000معة ية بالمرير المالي  
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عقففففففة تصفففففف يع وتوريففففففة وترييففففففأل لففففففوفرات -46

وابففففففواأل اسففففففتا ليس اسففففففتيل ومغ يففففففة م اهيففففففل  

 750,000بالمرير المالي  
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 عقفففففففة توريفففففففة وترييفففففففأل اعمفففففففال معة يفففففففة -47

 200,000مت وعة بمءرو  الب ر األ مر 
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تصمي  وتص يع وتورية وترييأل بردوال  -48

معة ية مع غرفة ضيافة معة ية لقصر بالرياض 

 الق  150
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تصمي  وتص يع وتورية ترييأل بردولة معة ية  -49

أل ة القصور بالرياض مع  ةية قص ليرر يتغ ية  

 الق لاير  150
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مءرو  تورية وترييأل ها ةريل  ةية مدلفل  لليباري بمءرو  الب ية الت تية  -50

 الق لاير       750 -    3500لورار  المالية في الرياض ب ول 
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مءرو  تورية وترييأل دميع ةييورات االستا ليس استيل  -51

 مليول لاير                      3.5 -وااللمو يو  بمءرو  ةار الثدر  بالمةي ة الم ور  
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توريففففة وترييففففأل ها ففففةريل المو يففففو  ل  فففففاق ) ق اعففففات  اصففففة  -52

يففففة الت تيففففة مليففففول لاير بمءففففرو  الب  2.2-   3000مسفففف وبة ( ليميففففة 

تصفففمي  وت فيفففذ مؤسسفففة العمفففارات العربيفففة                          –لفففورار  الماليفففة بالريفففاض 

 متوقق لتغير المالك 
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ردفففففا  واسفففففتا ليس اسفففففتيل لمصفففففاعة المريفففففر 

المففففففففففالي وها ففففففففففةريل اسففففففففففتا ليس وردففففففففففا  

     لاير  1,500,000
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 200,000الم يو  بمدمع يافيثات 
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االلوم يفففو  والردفففا  بعفففةة مفففل الفلفففل والقصفففور السفففي ية 

700,000  
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تصفففمي  وتصففف يع وتوريفففة وترييفففأل الثيايفففل  -56

قاعففففات سففففي يما ملييففففة  7المعة يففففة ال اصففففة أل 

VIARiyadh  الق لاير  025بف ةق الريتر 
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عقة تص يع وتورية وترييأل معمال األلوم يو  والردا   -57

 الق  450في  بمءرو  العد ل ريفيرا  6لعةة 

 

 وردا ب ة ( ملوم يو   385ءقة )  42عقة صيا ة لعةة  -58

 الق لاير 65ال اصة بعمائر مءرو  العد ل ريفيرا  
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 –لدفففة  بمواصففففات  اصفففة لل مولفففة وللت فففريل 

 مليول لاير 
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تصمي  وتورية وترييأل تدالية ردا  واعمال  -60

يرتل وال ومبواأل ملوم يو  وها ةري ت بالمرير 

 الق لاير  600المالي  
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عقة تص يع وتورية وترييأل معمال األلوم يو  والردا  لعةة  -61

 الق لاير 600   2عمار  في مءرو  ةي   4في  و 9
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بمفففففول   Saltمعفففففة ي بتغ يفففففات سفففففا ةوتا با فففففل لم عففففف  

 الق لاير  350الرياض بارك 
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 1450عقفففة تصفففمي  وتصففف يع وتوريفففة وترييفففأل  -63

 .  مسففففففوار  500مظفففففف ت مواقففففففق سففففففيارات ب  2 

ةعامفففففففففات  72بوابفففففففففات معة يفففففففففة ب  5ءفففففففففبيية ب 

اسففففتا ليس ل مايففففة اليبففففائل بم فففففذ سففففلول ال ففففةوةي      

 مليول لاير 
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تصفففففففمي  وتصففففففف يع وتوريفففففففة وترييفففففففأل م ءفففففففأ  -64

 فففففل مفففففع التغ يفففففات ال اصفففففة بفففففه مفففففل  35معفففففة ي 

 الق لاير  500السا ةوتا با ل  
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متففففر  ففففولي  650عقففففة توريففففة وترييففففأل سففففور معففففة ي -65

 الق لاير  500متر  بم فذ عرعر  2.4بارتفا  
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عقفففة تصفففمي  وتصففف يع وتوريفففة وترييفففأل سفففي يما -66

 –صففففففاالت   7 –مففففففوفي بالءففففففرفات مففففففول بففففففال بر 

 مليول لاير
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تصففففمي  وتصفففف يع وتوريففففة وترييففففأل ميففففرا يل ةا ففففل -67

 الق لاير 250 بدة  DHLه در قائ  بمستوةعات 
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 20تصففففمي  وتصفففف يع وتوريففففة ميففففرا يل معففففة ي -68

 الق لاير  200 ل لةبي 
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تصفففف يع وتوريففففة وترييففففأل لففففوفر معففففة ي لعمففففاير -69

 الق لاير  150 سي ية بالرياض
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تصفففف يع وترويففففة وترييففففأل لففففوفرات معة يففففة واعمففففال -70

 لاير الق 100ةرابري ات استا ليس لب ك الت مية 
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اعمال االلوم يو  والردا  والوادثات بفي  -71

 الق لاير  200سي ية   
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 مءاريع ت ت الت فيذ اآلل 

مءففرو  توريففة وتصفف يع وترييففأل ق اعففات  اصففة مففل األلمو يففو  مففع ردففا  -1

وعفة مفل م  فات المتفرو لمدمب ترييفأل ي ةيف ج  مل  ةيديتفال بر فت  8/12/8

 لاير  ,0000021,بالرياض   
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 3دففففففه لمففففففة  عقففففففة صففففففيا ة  ففففففاةي ال الففففففةي بالو-2

 لاير 8,000,000س وات  

تصمي  وتص يع وتورية وترييأل سقق هييل معة ي    ي -3

األبعاة مع التغ ية ال اصة به لمءرو  ةيوال المراقبة العا  

 مليول لاير  1.3 –بالملر 
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معمال تصمي  وتص يع وتورية وترييأل معمال معة ية -4

 مليول لاير  1بالمرير ال قافي بالةرعية 
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التصامي  المبةئية ألعمال الثيايل المعة ية  -5

للوادثات واالعمة  أل سوليتير مول  ال اصة 

 الةييورية ومظلة الروق
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  وترييفففففأل معمفففففال ملوم يفففففو تصففففف يع وتوريفففففة  -6

 لاير  40,0003
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عقفففففففة اسفففففففتيمال اعمفففففففال معة يفففففففة مت وعفففففففة  -7

 مليول لاير  54.بالواةي بالمرير المالي 
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عقة تصمي  وتص يع وتورية وترييأل سي يما -8

صاالت ب  9 –رياض س ءري مول  –فويس 

 مليول لاير 1.5 –فريمات الءاءات 
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  مفففاذ  م تلففففة للقفففص بفففالليرر ةا فففل المصففف ع لعمففف س

مت فففوعيل مفففل االسفففتا ليس اسفففتيل وال ةيفففة بم تلفففق 

 السمايات والمقاسات
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 معمال تورية وترييأل مرايا ةييورية وردا  لبعض العم س
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 معمال ت ت التصمي  والتسعير

مظ ت اسبيس فري  لمت ق اإل ساس  6عةة 
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معمال استيل استرايءر بسقق سبيس فري  وتغ ية مل السا ةوتا با ل 

 لم  ة وقوة ومرفص بثا مول تداري
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معمال تورية وترييأل الثييل المعة ي بالثا ةري ت لبر  سيا ي دمالي 

 العمارية ببمررعة 
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 معمال تصمي  مظلة مسبح مت رية في م ة األبرا  الف مة بالمملية 
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 : تصمي  األعمال المعة ية  باست ةا  البرامج التالية متميرول في 

Autodesk Robot –Staad Pro - Tekla – Sap - Etabs - Revit - 3D3S –Prokon – 

Idea Statica – Hilti Profis Anchor – Ram Connection - CFS 
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 مايي ات ومعةات المص ع
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 موقع المص ع

 

Click here to get Location of the Factory ( Click CTRL+Link )  
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 عم ؤ ا
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  معثا  تعامل التي ال يومية الدثات سماسم
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 مت لباتي  دميع ت قيص علل قاةرول

 و

 ت لعات ا فاقت إ دارات ا
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 س ا األفضل وليل  ت لع ب مو  ل يول يذلكل

 

و ت لع الل ورضاي  مع تم يات ا بأل ت ور  ةمات ا اعدابي  

  مساسي في  دا ي  التعاول معي  ل يول ءريك 
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