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 كلمــة املـــدير الـــعام

 عامـــدير الـــنائب امل ةــكلم

 

 

وتوظيف  انطالقا منا بقيمه العمل واستغالل الطاقات البرشية وإدراكنا بأهمية استغالل عنرص الوقت وحسن إدارة
علو و علمي وعميل بكافة املجاالت وإ8انا منا بقيمة  العنرص البرشى وفقا لتحديات العرص وما تطرحه لنا من تقدم

 الفخر بإنشاء رشكة دروب الجزيرة للمقاوالت املحدودة كرشكة سعودية تعمل Dجال شأن هذا الوطن العظيم كان لنا
 املقاوالت واإلنشاءات بجميع أنواعها

ترب قطاع املقاوالت ذراع التنمية االقتصادية القوي الذي يساهم مساهمة فعالة يف نهضة و تطور الدول. و يعحيث 
نمو و توفZ البنية التحتية السليمة لجميع الخدمات. اليضطلع هذا القطاع بدور مهم يف التشييد و البناء و دفع عجلة 

ة [وا مضطردا يف ظل طفرة املشاريع الحكومية و الخاصة يشهد قطاع املقاوالت يف اململكة العربية السعوديك] 
  ، لذا يجب علينا أن نكون عىل قدر املسؤولية مدعومة بنمو قوي لالقتصاد السعودي

فع وبر  وسوف تواصل الرشكة cيزها بتطبيق نظام الجودة يف اإلدارة الفنية يف تنفيذ مشاريعها واستقطابها للكفاءات الفنية واإلدارية املمتازة
دروب  ، ك] توىل رشكةوالعاملي اإلقليميمستوى منسوبيها وتوفZ الدعم والتدريب لهم وتعريفهم بالتقنيات واملتطلبات الحديثة املواكبة للتطوير 

عملت معها،  التياإلدارات الحكومية والخاصة األمانات والبلديات و بالغ األهمية بعمالئها من الوزارات و  اهت]م الجزيرة للمقاوالت املحدودة
املعدات واألجهزة واملواد التي تستخدم يف مشاريعها ذات املواصفات والجودة العاملية يف اإلنتاج  مورديوالتواصل الدائم مع  االهت]موكذلك 
 .والتنفيذ

جاهزين ومتسلحo بأفضل نكون داmا محط أنظار الجميع  ونحن نعمل جاهدين داmا بكل طاقتنا للوصول إىل أعىل املراتب والتقديرات وحتى
األساليب العلمية من  عىل ما وصلت إليه رشكتنا من مكانة وثقه غالية مستعينo يف ذلك بأحدث ما وصلت إليه واحدث الطرق واألساليب للحفاظ

 .داmا عند حسن ظن الجميع تقدم Dجال املقاوالت واإلنشاءات وبعون هللا وتقديره سوف نكون

 

 …ولكموهللا املوفق لنا 

سعد مبارك الصفار بخيت \ م  

 

 

  

 يف واالمتياز الريادة تحقيق هي اليها نسعى التي املحدودة للمقاوالت الجزيرة دروب رشكة وطموحات أولويات من إن
 العمالء رضاء عىل تحوز عالية وبجودة قيايس وقت يف األع]ل انجاز خالل من وذلك cارسها التي املتعددة أنشطتها
 ذلك يف مستعينo واملكان الوقت بعنرصي يتعلق ما ومنها التنفيذ أثناء تواجهنا قد التي والصعاب التغZات وتحدي

 من وغZها املرورية السالمة واع]ل الطرق واع]ل والبناء التشييد اع]ل أمتهنت والتي املدربة والع]لة الفنية بالكوادر
 تقديم اجل من لالستمرار الرشكة تؤهل التي واالنجاز االحرتاف معايZ ألعىل لالرتقاء الكافية الخربة ،واكتسبت االنشطة

  .  الكرام العمالء لرغبات وتلبية االول املقام يف املعطاء الوطن لهذا خدمة الخدمات انواع أفضل

  املوفق......... وهللا

  

عبدهللا سعد مبارك الصفار \أ   

 



 

 

  مقدمــــــــــــــــة

الصادر من مدينة الرياض بتاريخ  (1010168999) تأسست رشكة دروب الجزيرة للمقاوالت املحدودة Dوجب السجل التجاري رقم

ت ومقاوال  -  اع]ل السالمة املرورية للطرق وصيانتها -للعمل يف مجال ( أع]ل الطرق وصيانتها م وذلك٠٩/٠٩/٢٠٠١هـ املوافق ٢١/٠٦/١٤٢٢

وااللكرتونية والصناعية وصيانتها  املياه والرصف الصحي وصيانتها وتشغيلها واألع]ل الكهربائية وامليكانيكية وأع]ل -املبا� العامة وصيانتها 

 - ل املسالخوتشغي -وتشجZ الحدائق وتنظيم املواقع واملنتزهات وصيانتها  -وصيانتها  والسدود وصيانتها وتشغيلها وحفر اآلبار -وتشغيلها 

الرشكة م]رسة نشاطها وقامت بتنفيذ العديد من  وصيانة املراكز الطبية وتشغيلها ) وبالفعل بدأت -ونظافة املدن والتخلص من النفايات 

  . خارجها املشاريع سواء داخل مدينة الرياض أو

حيث نالت الرشكة ومنذ عامها األول ثقة الجميع سواء كانت جهات 

وذلك نسبة ملا cتلكه الرشكة من آليات ومعدات  ةحكومية أو أهلي

العلمية الحديثة التي  مجهزه ومتطورة بأحدث األساليب واألسس

 تساعدها عىل تنفيذ املرشوعات وفقا للرشوط واملواصفات الفنية

املطلوبة وىف الوقت املحدد. باإلضافة لقيام الرشكة بتأسيس مكتب 

بالقاهرة Dدينة الرحاب وذلك  Dدينة الرياض وأخر لتأجZ السيارات

  .والتوسع يف زيادة موارد الرشكة للعمل عىل تنمية وزيادة االستث]ر

وان دل ذلك عىل يشء فانه يدل عىل النجاحات والتقدم املستمر 

من قبل إدارة جيدة cتاز باملرونة يف  نتيجة للتخطيط السليم

ضا صلبة عىل أر  التعامل واالتصال والتخطيط جعلت رشكتنا تقف

مواجهه بالرشكات األخرى سواء أكانت رشكات وطنية أو متعددة 

وذلك استنادا عىل قاعدة عريضة من الكوادر الفنية  الجنسية

وأحدث املستويات العلمية  املؤهلة واملدربة متسلحة بأعىل

  .الحديثة

تقدم كبZا وملموس باإليرادات واملشاريع حيث تم  ظوهذا ما توضحه ميزانيات الرشكة عن السنوات منذ بداية تأسيسها حتى اآلن فنالح

ما هو إال نتاج املثابرة  املشاريع الحكومية واألهلية وموضح ذلك وفقا للمخطط البيا� إليرادات الرشكة.وكل هذا تنفيذ أعداد كبZه وكثZة من

 تحقيق املزيد من التقدم واالزدهار داخل هذا الوطن اإلنتاجية باملساهمة يف عىل العمل والتفا� واإلخالص والحرص منا عيل رفع القدرة

  . ونحو مزيدا من العطاء الحبيب

  ات التالية :عت]دال حيث نالت الرشكة عىل ا

 وزارة النقل يف اع]ل السالمة املرورية  اعت]د -

 اعت]د امانة املنطقة الرشقية يف توريد وتنفيذ اع]ل السالمة -

 هيئة تطوير الرياض  -

 اعت]د ارامكو  -

 الهيئة امللكية للجبيل وينبع  -

 الهيئة امللكية للعال  -

 رشكة البحر االحمر ونيوم  -

 بوابة الدرعية  -

 رشكة تطوير املبا�  -

 الرشكة السعودية للكهرباء  -

 وزارة الصحة  -

 الحرس الوطني  -

 .مة املرورية ك] حصلت الرشكة عىل وكاالت رشكات اجنبية من تركيا واسبانيا والصo يف مجال السال 



 

 

 ةـرؤيــــــال

   

نحن ملتزمون بتقديم خدمات ذات جودة عالية من خالل فهم أفضل الحتياجات العرص وكذلك احتياجات عمالئنا الكرام، وتبادل املنفعة معهم 

وقد تأسست الرشكة عىل يد مؤسسها ألن تكون مكتفية ذاتيا يف جميع  عىل أملدي الطويل.

 الجوانب والوسائل لخدمة أفضل لعمالئها.

  متطلعات رشكة دروب الجزيرة وأهدافها:  -  أ

 أن تكون رشكة مقاوالت رائدة يف السوق العاملية.  - ب

مة يف أن تصبح االختيار األك� تفضيال للعمالء من حيث تحقيق التميز يف الجودة والقي  - ت

  . الوقت

  وطننا الغايل . أبناءتطوير املهارات العالية للموظفo املتطلعo للعمل الج]عي وروح الفريق من   - ث

  . إنتاج أفضلالتكنولوجيا الحديثة لتحقيق  أساليبالعمل عىل تطوير وتبني   - ج

  . ن للعاملoوتحقيق اكرب قدر من األما الحوادثتبني ثقافة السالمة التي تهدف إىل الحد من نسبة   - ح

 . تحقيق النجاح املايللإدارة مواردنا بكفاءة   - خ

وكذلك خلق بيئة عمل تشجع عىل االنفتاح والثقة والتواصل والعمل  ،جعل التحسo املستمر جزءا ال يتجزأ من الطريقة التي نعمل بها  - د

 . الج]عي واالبتكار

 كذلك يف سوق العمل :رؤية دروب الجزيرة للمستقبل ل¢ تكون رائدة يف هذه الصناعة و 

ام إدارة انطالقا من ا8اننا برضورة تطوير أنفسنا لنواكب العرص تم إجراء سلسلة من ورش العمل بقيادة كبار القادة داخل الرشكة وذلك لتطوير نظ

 تحت س]ئه .فعال ومرن يف التعامل مع عمالئنا الكرام م] يحقق التقدم لوطننا الغايل الذي لطاملا عشنا عىل أرضه ونشأنا 

  

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Droup AlJazera Contracting Company Limited, was established in 2001 under the Commercial Registration 

No. 1010168999, issued by the concerned authorities of Riyadh, to work in the fields of (Contracting, Road 

Paints, Ceramics, Cat Eyes, Signaling & Metal Barriers on all types of roads, General Construction, 

Road Construction, Maintenance & Construction of Buildings, Establishing Telephone Networks, 

Water & Sanitation, Maintenance & Operation of hospitals, Maintenance & Cleanliness, Operation & 

Refurbishment of Buildings). 

The company's management was keen to set up all the technical personnel and administrative requirements 

for business success. Engineer Bakheet Saad AlSaffar is the Director General of the company, who acquired 

practical experience in many areas of the company activities, where he was an engineer in the department of 

transportation. The company's management was keen to set up all the technical personnel and administrative 

requirements for business success. The company has a number of engineers and technical & skilled labor 

even capable for the company in its first year to implement a number of projects for the Municipality of Darriah 

- Ministry of Defense - Ministry of Transport & Communications - Zahran Operation & Maintenance Company - 

Al Kayed & Brothers - REDA National - Arabian Technical Contracting (ARTIK) - Al-Manwa Company - Al 

Massad for Roads – Adzala Establishment. 

These projects were successfully carried out by the company all around the Kingdom, in southward Khamis 

Mushait & Jazan, eastward in Dammam & Hofuf, north Al-Qaryat & Al-Jouf and west Taif and in Medina. 

تحت رقم  ٢١/٦م Dوجب سجل تجاري صادر من مدينة الرياض بتاريخ ٢٠٠١تأسست رشكة دروب الجزيرة للمقاوالت املحدودة عام 

وعيون القطط واللوحات اإلرشادية والتحذيرية والحواجز ) للعمل يف مجال (مقاوالت أع]ل الطالء والدهانات والسZاميك ١٠١٠١٦٨٩٩٩(

ا املعدنية عىل جميع أنواع الطرق، ومقاوالت إنشاء الطرق وصيانتها ومقاوالت املبا� وتحديد شبكات الهاتف واملاء والرصف الصحي وصيانته

رشكة عيل تعيo كافة الكوادر الفنية واإلدارية وحرصت ادارة ال وصيانة وتشغيل املستشفيات وصيانة  ونظافة وتشغيل وترميم املبا� )

الالزمة لنجاح العمل فكان املدير العام للرشكة هو املهندس / بخيت سعد الصفار، حيث امتلك سابق خربة فينة جيدة يف مجال نشاط الرشكة 

ع]لة املدربة حتى أمكن للرشكة ويف عامها األول حيث كان مهندسا يف وزارة النقل (مرفق السZة الذاتية) وكذلك تعيo املهندسo والفنيo وال

رشكة زهران  –وزارة املواصالت والنقل  –وزارة الدفاع  –حرس الحدود  -أن تقوم بتنفيذ عدد من املرشوعات لصالح (بلدية محافظة الدرعية

رشكة املسعد  –رشكة منوه  –فنية (ارتك ) الرشكة العربية للمقاوالت ال –رشكة رضا الوطنية  –رشكة الكايد أخوان  –للتشغيل والصيانة 

مؤسسة أجزاال) وحيث توزعت املرشوعات التي نفذتها الرشكة يف هذا العام جنوبا يف خميس مشيط وجيزان، رشقا يف الدمام  –للطرق 

 والهفوف وش]ال القريات والجوف وغربا بالطائف واملدينة .

INTRODUCTION OF THE COMPANY مقدمة عن الرشكة 



 

 

 

 

 

    

    

In 2002-2005, 

The company implemented a number of other government projects and completed successfully within 

allocated time. Whereas the company makes partnership contract with Saz Paras Iran to import equipment for 

road projects whereas the company became the sole agent in the Kingdom, which allowed the company to 

strengthening the equipment need for projects assigned to it. Droup AlJazera also made a partnership in the 

State of Sudan to establish a company named Jasour - a branch of the company, engaged in the same area 

which has implemented a number of projects for the benefit of the Sudanese government. 

 م :٢٠٠٢-٢٠٠٥ىف عام 
قامت الرشكة بتنفيذ عدد من املرشوعات الحكومية بنجاح ويف مواعيد التسليم املقررة لها وقامت الرشكة بعمل عقد مشاركة مع رشكة ساز  

تZاد املعدات الخاصة Dرشوعات الطرق، حيث اصبحت الرشكة الوكيل الوحيد لها باململكة م] اتاح للرشكة ان تقوم بارس االيرانية إلس

وهي فرع للرشكة تعمل يف  –بتدعيم معداتها الالزمة للمرشوعات املسندة اليها ك] تم عمل مشاركة يف دولة السودان إنشاء رشكة جسور 

 د من املرشوعات لصالح الحكومة السودانية .نفس املجال وقد قامت بتنفيذ عد

 م ٢٠٠٦ويف عام 
 اسند للرشكة عدة مرشوعات حكومية منها :

 ) .٤سفلته وأرصفة وإنارة لقري الدرعية (•

 ) .٥سفلتة وأرصفة وإنارة لقرى الدرعية (•

 مرشوع تنفيذ شبكة مياه مرات .•

 صيانة دهانات وعالمات بلدية خميس مشيط .•

 مدراس بوادي الدوارس. ٧عدد  ترميم وتأهيل•

 تجميل مداخل مدينة الحرجة .•

 أع]ل السالمة املرورية بالخفجي .•

 .مرشوع الثخلص من النفايات وردم املستنقعات بالطوال•

In 2006, 

The company outsourced a number of government 

projects, including: 

• Asphalt pavements and street lighting for the 

villages in Darriah (4). 

• Asphalt pavements and street lighting for the 

villages Darriah (5) 

• Road paint and road signs of Khamis Mushait 

Municipality. 

• Restoration and rehabilitation of 7 Schools in 

Wadi Al-Dawasir 

• Adornment of entrances of Harjah city. 

• Traffic safety work in the city of Khafji. 

• Waste disposal and filling swamp in Tawal. 

In 2007 

we have been assigned about 29 projects of 

contracting with total value of 65 million riyals, as 

well as the company implemented a number of 

building projects such as villas, residential and 

commercial complexes with a total cost of 7.3 million 

riyals.  

 

 م٢٠٠٧ويف عام 

) مليون ريال ٦٥مرشوع بإج]يل وقدره ( ٢٩تم إسناد عدد  

وتعاقدت الرشكة عىل تنفيذ عدد من املرشوعات والفيالت السكنية 

 مليون ريال . ٧.٣واملجمعات التجارية بإج]يل تكلفة 

 



 

 

    

 

 

 م٢٠٠٧ويف عام 
قامت الرشكة بتنفيذ عدد من املرشوعات الحكومية حيث cت 

 مرشوع حكوميا منها عيل سبيل املثال : ٣٥ترسية حوايل 

 سفلتة وأرصفة وإنارة بالدرعية .•

 تحسo وتطوير املخل الرئييس للدرعية.•

•. oإنشاء مدرسة متوسطة الوالم 

 ترميم وتأهيل إدارة تعليم البنات بوادي الدوارس .•

توريد وتركيب وتنفيذ أع]ل السالمة املرورية بكلية امللك •
 المنية .فهد ا

 أع]ل السالمة املرورية باملدينة املنورة .•

 مدرسة السالمة املرورية باملدينة املنورة.•

 مدرسة إبن القيم بوادي الدوارس وأع]ل السالمة املرورية•

 باإلضافة للعديد من املرشعات للرشكات القطاع الخاص الكري•

 In 2008, 

The company has implemented a number of 

government projects, where it was awarded about 

35 government projects, some of them are: 

• Asphalt pavement and street lighting in Darriah. 

• Improvement and expansion of the main 

entrance of Darriah. 

• Construct a Middle School Alolamin. 

• Renovation of Dept. of Girls Education in Wadi 

Al-Dawasir.  

• Traffic safety work in King Fahd Security 

College. 

• Traffic safety work in the city of Medina. 

• School traffic safety in the city of Medina. 

• Construct Ibn Qayam School in Wadi Al-

Dawasir, including its traffic safety work. 

 

In 2009-2010, 

More than 26 projects were awarded to the company during the years (2009-2010) with a total value of SR 

91,000,000, for example: 

• Maintenance of patrol roads of border guards in Salawi - Al Batha area. 

• Construction of a bridge to connect the eastern villages with long roads. 

• Rehabilitation of storage tanks at Prince Sultan Air Base. 

• Avoiding the dangers of flooding and its villages. 

• Asphalting different sites with air defense. 

• Establishment of primary school Nayefeh. 

The company's revenues for the two years reached SR 37.4 million and SR 47 million respectively. 

 م  ٢٠٠٩ – ٢٠١٠وىف عامي 

) ريال واحد وتسعون مليون ريال ٩١,٠٠٠,٠٠٠) بإج]يل وقدره (٢٠١٠ -٢٠٠٩مرشوع عىل الرشكة خالل عامي ( c٢٦ت ترسية أك� من 

 تقريبا  منها عىل سبيل املثال :

 البطحاء) . –صيانة طرق دوريات حرس الحدود Dنطقة (سلوي •

 إنشاء جرس لربط القرى الرشقية بالطوال .•

 إعادة تأهيل مستودعات الزخZه بقاعدة األمZ سلطان الجوية.•

 درء أخطار السيول لتمZ والقرى التابعة لها .•

 سفلتة مواقع مختلفة بالدفاع الجوي .•

 ية .انشاء مدرسة ابتدائية النايف•

 ) مليون ريال عيل التوايل .٤٧و  ٣٧.٤وبلغ حجم اإليرادات للرشكة خالل العامo املذكورين(



 

 

   

 

 

    

In 2011-2012, 

A total of (16) projects were awarded to the 

company with a total value of (81,000,000) one 

hundred and eighty million riyals, for example: 

• Asphalting of the Jamum roads and the 

surrounding villages. 

• Opening mountain roads in different locations. 

• Establishment of King Saud Educational 

Complex in Wadi Al-Dawaser. 

• Implementation of traffic safety works for roads 

and intersections in Al-Ahsa. 

• Implementation of traffic safety works for roads 

and junctions. 

The company's revenues for this year amounted to 

SR 52 million (approximately SR 52 million). 

 ٢٠١٢-٢٠١١عام 
) مرشوع عىل الرشكة بإج]يل وقدره  c١٦ت ترسية عدد (

تقريبا ومنها عىل سبيل ) واحد و®انون مليون ريال ٨١,٠٠٠,٠٠٠(
 املثال :

 سفلتة طرق الجموم والقرى التابعة لها .•

 فتح طرق جبلية Dواقع متفرقة .•

 إنشاء مجمع امللك سعود التعليمي بوادي الدوارس .•

 تنفيذ أع]ل السالمة املرورية للطرق والتقاطعات باإلحساء .•

 تنفيذ أع]ل السالمة املرورية للطرق والتقاطعات بنفي .•
) اثنان ٥٢,٠٠٠,٠٠٠وبلغ حجم إيرادات الرشكة عن هذا العام (

 وخمسون مليون ريال تقريبا .
 

In 2013, 

During this year 15 projects were awarded to the company including traffic safety projects and the 

improvement and beautification of entrances and the works of public buildings such as: 

• Improving and beautifying the entrances of the municipalities of Riyadh. 

• Maintenance of tools and road signs on the streets of Dammam. 

• Establishment of Abu Huraira Elementary. 

• The creation of the primary Qurtaba. 

• Pavements, lighting, Asphalt for Haroub and its villages. 

The company's revenues this year amounted to approximately (67,000,000) sixty-seven million riyals. 

 م٢٠١٣عام 
ما بo مشاريع السالمة املرورية وتحسo وتجميل املداخل وأع]ل املبا� العامة  ٢٠١٣) مرشوع عىل الرشكة ىف عام ١٥ترسيه عدد (cت 

 ومنها عىل سبيل املثال :
 تحسo وتجميل مداخل بلديات الرياض .

 صيانة أدوات وعالمات الطرق بشوارع مدينة الدمام .
 إنشاء ابتدائية أبو هريرة .

 اء ابتدائية قرطبة .إنش
 سفلته وأرصفة وإنارة بهروب والقرى التابعة لها.

 ) سبعة وستون مليون ريال تقريبا .٦٧,٠٠٠.٠٠٠وبلغت إيرادات الرشكة يف هذا العام نحو (
 

 م٢٠١٤عام 
م ما بo ٢٠١٤) مرشوع عىل الرشكة ىف عام c٢٠ت ترسيه عدد (

ومشاريع املبا� العامة مشاريع السالمة املرورية وصيانة الطرق 
 ومنها عىل سبيل املثال :

 إنشاء ابتدائية اإلمام الرتمذي .•

 تسمية وترقيم الشوارع واإلحياء بحوطة بني cيم .•

 التخلص من النفايات وردم املستنقعات بثادق .•

 صيانة الشوارع Dحافظة الدرعية .•

 ح]ية الطرق من االنهيارات بالخوبة .•
) خمسة ٨٥,٠٠٠,٠٠٠ة عن هذا العام نحو (وبلغت إيرادات الرشك

 و®انون مليون ريال تقريبا .

In 2014, 

 (20) Projects has been awarded to company in this 

year including traffic safety projects, road 

maintenance and public buildings projects, for 

example: 

• Establishment of the primacy of Imam Tirmidhi. 

• The naming and numbering of the streets and 

revival of Hawatah Bani Tamim. 

• Waste disposal work in Thadiq 

• Maintenance of streets in the province of 

Diriyah. 

• Protection of roads from landslides in Khoba. 

The company's revenues for this year amounted to 

about (85,000,000) eighty-five million riyals. 



 

 

    

 

 

  

 م٢٠١٥عام 
م  باج]يل ٢٠١٥) مرشوع عىل الرشكة ىف عام c١٥ت ترسيه عدد (

ريال) ما بo مشاريع الطرق والسالمة املرورية  ١١٠,٠٠٠,٠٠٠(
 ومنها عىل سبيل املثال :وصيانة الطرق ومشاريع املبا� العامة 

 سفلتة وأرصفة وإنارة لبلديتي الغاط والزلفي•

 صيانة دوريات حرس الحدود منطقة تبوك قطاعي حقل ومقنا•

 صيانة أدوات وعالمات الطرق بالدمام•

 صيانة طرق دوريات حرس الحدود الخفجي حفرالباطن•

صيانة طرق دوريات حرس الحدود Dنطقة عسZ قطاع ظهران •
 الجنوب

 سالمة املرورية والتقاطعات باألسياحال•

 إنشاء مركز حضاري بالسليل•

 إنشاء مرافق عامة بالسليل•

 أع]ل السالمة املرورية للطرق والتقاطعات بالسليل•

 إنشاء سوق مركزي بقلوة•

 انشاء سياج حديدي الرايض فروع جامعة طيبه•

انشاء وتجهيز املرافق السكنيه واالداريه بوحدات قوة •
 االسرتاتيجيةالصواريخ 

) مائة ١٢٠,٥٠٠,٠٠٠وبلغت إيرادات الرشكة عن هذا العام نحو (
 وعرشون مليون وخمس]ئة الف ريال تقريبا .

In 2015, 

During this year (15) projects has been awarded 

with a total of (110,000,000 riyals) between road 

projects, traffic safety, road maintenance and public 

buildings projects, for example: 

• Asphalting, paving and lighting for Al Ghat and 

Zulfi municipalities 

• Maintenance of patrols border guards Tabuk. 

• Maintenance of  road signs in Dammam. 

• Maintenance of the patrols of the border guards 

Khafji drilling 

• Maintenance of patrol roads of border guards in 

Asir region, Dhahran South Sector 

• Traffic safety and intersections 

• Establishment of an urban center in Sallil 

• Establishment of public facilities in Al-Khalil 

• Traffic safety works Al-Khalil 

• The establishment of a central market in Qalwa. 

• Iron fencing for the lands of Taiba University. 

• Constructing and equipping residential and 

administrative facilities in strategic missile force 

units 

The company's revenue was about (120,500,000) 

one hundred and twenty five million five hundred 

riyals. 

In 2016 

During this year (14) projects has been awarded including traffic safety projects and maintenance of roads and 

public buildings projects, for example: 

• Asphalting, paving and lighting for my two towns (Al-Zulfi-Ghat) 

• Asphalting, sidewalks and lighting for municipalities (Majma 'Jalajal' Houta Sudair 'Rowsa Sudair' Tamir 

'Artawia) 

• Construction of the Municipality building of Gamad Al-Trnad 

• Asphalting sites in Hafr Al - Batin 

• Constructing the walls of the archways and the roads of 

• Add buildings and improvements to the Jazan Emergency Force Camp Project 

The company's revenues for this year amounted to about (85,000,000) eighty-five million riyals. 

 م٢٠١٦عام 
م ما بo مشاريع السالمة املرورية وصيانة الطرق ومشاريع املبا� العامة ومنها عىل ٢٠١٦) مرشوع عىل الرشكة ىف عام c١٤ت ترسيه عدد (

 سبيل املثال :

 الغاط ) -سفلتة وارصفة وانارة لبلديتي (الزلفي •

 االرطاوية )‘ Zc ‘ روضة سدير ‘ حوطة سدير‘ جالجل ‘ سفلتة وارصفة وانارة لبلديات (املجمعة •

  دإنشاء مبنى بلدية غامد الزنا•

 سفلتة مواقع بحفر الباطن •

 اانشاء جدران استناديه وطرق بفيفا•

 إضافة مبا� وتحسينات ملرشوع معسكر قوة الطوارئ الخاصة Dنطقة جازان•
 ) خمسة و®انون مليون ريال تقريبا .٨٥,٠٠٠,٠٠٠وبلغت إيرادات الرشكة عن هذا العام نحو (



 

 

 

 

 

 

  

In 2017 - 2018 

(25) Projects on the company in 2017 - 2018 including the projects of traffic safety and maintenance of 

roads and public buildings projects, for example: 

• The project of improving and beautifying the entrances of my municipality (Sajer - al - Sir) 

• Establishment of a central market with a maximum of 2 m 

• Rehabilitation of streets, roads and intersections at Taymir 

• Asphalting, paving and lighting for my two towns (Al-Saar and Sajer) 

• Improvement of the entrances of municipalities (Al Majmaa, Hawat Sudair, Thadak, Al Artawiya) 

• Completion of some roads in Riyadh Group (22) 

 م٢٠١٨م /٢٠١٧عام 
م) ما بo مشاريع السالمة املرورية وصيانة الطرق ومشاريع املبا� ٢٠١٨م /٢٠١٧) مرشوع عىل الرشكة ىف عام c٢٥ت ترسيه عدد (

 العامة ومنها عىل سبيل املثال :

 الرس ) -مرشوع تحسo وتجميل مداخل بلديتي( ساجر •

 ٢انشاء سوق مركزي بقلوة م•

•Zتأهيل الشوارع والطرق والتقاطعات بتم 

 سفلتة وأرصفة وإنارة لبلديتي (الرس وساجر)•

 تحسo وتجميل مداخل بلديات (املجمعة ، حوطة سدير ، ثادق ، االرطاوية)•

 )٢٢استك]الت بعض الطرق Dنطقة الرياض املجموعة (•
  

In 2019 - 2020 

During the period 2019 – 2020 company has implemented Government and sub-contracting projects 

including projects of traffic safety and maintenance of roads and public buildings projects, for example: 

• Completing the construction of classroom buildings and additional urgent laboratories for the Female 

Colleges Complex in Al-Kharj 

• Maintenance of roads in Al-Khobar governorate and Dhahran for the years 1440-1443 AH 

• Renting equipment for the work of landfills, earth and asphalt settlements 

• Dirt filling and settlement work 

• Supply and implementation of traffic safety works 

  The company's revenues for the year 2019-2020 were approximately (36,990,920) riyals. 

 م٢٠٢٠م /٢٠١٩عام 

السالمة املرورية وصيانة الطرق رشكة نفذت مشاريع الحكومة والتعاقد من الباطن Dا يف ذلك مشاريع  ٢٠٢٠ - ٢٠١٩خالل الفرتة 

 ومشاريع املبا� العامة، عىل سبيل املثال:

 استك]ل انشاء مبا� قاعات دراسية ومعامل اضافية عاجلة ملجمع كليات الطالبات بالخرج •

 هـ ١٤٤٣-١٤٤٠صيانة ادوات ووسائل الطرق Dحافظة الخرب ومدينة الظهران لالعوام •

 سويات ترابية واسفلتيه ايجار معدات الع]ل ردميات وت•

 اع]ل ردم وتسويات ترابية•

 توريد وتنفيذ اع]ل سالمة مرورية•

 ) ريال تقريبا .٣٦,٩٩٠,٩٢٠نحو (  ٢٠٢٠ - ٢٠١٩وبلغت إيرادات الرشكة عن عام  



 

 

  

 

In the projects, the company has been classified into six 

areas (buildings, restoration & maintenance - construction 

and repair of roads, streets, sidewalks, and road 

requirements - construction and repair of bridges & tunnels - 

construction and repair of sewage stations & projects, 

preventing the dangers of floods, commercial networks and 

pumps - electricity and their maintenance - water and 

sanitation works & maintenance) and seeks in the coming 

years will raise its rating & add other areas for classification. 

As each of these departments is responsible for carrying out 

specific actions, which are as follows: 

يف ستة مجاالت وهي (املبا�  من بلدي ىف املشاريع تم تصنيف الرشكة

إنشاء واصالح الطرق والشوارع واألرصفة ومستلزمات  –وترميمها وصيانتها

إنشاء واصالح محطات ومشاريع  -انشاء واصالح الجسور واالنفاق  -الطرق 

الكهرباء  -الرصف الصحي ودرء اخطار السيول وشبكات التجاري واملضخات 

لصحي وصيانتها) وتسعى الرشكة يف األعوام أع]ل املياه والرصف ا –وصيانتها

القادمة عىل رفع درجة التصنيف الخاصة بها وإضافة مجاالت اخرى 

  للتصنيف .

 حيث إن كل قسم من هذه األقسام مسئول من تنفيذ أع]ل معينة وهي كاأل³ :

Department of Asphalt  الطرقإدارة  
- Excavations and landfill works 

- Asphalting and paving of roads marshall and superpave. 

- Sidewalks, land courses and interlocks. 

- Road maintenance and re-asphalting. 

- Asphalting works 

- Road lighting works 

 أع]ل الردميات  و أع]ل الحفريات -

  .مارشال وسوبرببيف أع]ل سفلتة ورصف الطرق -

 .واالنرتلوك الرب دورات  االرصفة -

 .  صيانة الطرق وإعادة سفلتتها -

 اع]ل سفلتة املواقف -

 اع]ل انارة الطرق -

Department of Traffic Safety إدارة السالمة املرورية  

- Implementation of thermoplastic road marking paint in white and 

yellow color (Municipalities -  Ministry of Transport) 

- Implementation of parking paints in white and yellow 

thermoplastic road paint hot or cold. 

-  Execution of thermoplastic paint for road-crossings in white or 

yellow color. 

- Perform the paints for road bumps in white and yellow 

thermoplastic paint hot or cold. 

- Layout of stock paints and bearings. 

- curb stone paints. 

- Ceramic Works (Saudi Ceramics). 

- Reflective cat's eyes work (one way or two ways). 

- Reflective cat's eyes with solar energy. 

- Reflective cat's eyes with electric power. 

- 3M reflective marking works in the median. 

- The traffic safety signage for traffic guidance, warning signs and 

digital paintings. 

- Works of chevron panels and flexible pedestrian crossings. 

- Light signals, solar powered (single - double). 

- Flexible Delineator with reflective surface (cylindrical - one way). 

- Installation of Iron Barriers. 

- Implement smart pedestrian traffic signals 

- Implementation preformed thermoplastic sticker on asphalt. 

- Executing of rubber pedestrian crossings. 

الطرق ال�موبالستيك حراري باللونo االبيض واالصفر (بلديات تخطيط دهانات  -
 وزارة النقل ) –

تخطيط دهانات مواقف السيارات باللونo االبيض واالصفر ثرموبالستيك حراري  -
 أو بارد

 تخطيط دهانات عبور املشاة باللونo االبيض واالصفر ثرموبالستيك حراري أو بارد -

- oاالبيض واالصفر ثرموبالستيك حراري أو بارد تخطيط دهانات املطبات باللون 

 تخطيط دهانات األسهم واالتجاهات -

 دهانات الربدورات -

 اع]ل السZاميك (خزف سعودي) -

- (oاتجاه واحد أو اتجاه) اع]ل عيون القطط عاكسة 

  اع]ل عيون قطط تعمل بالطاقة الشمسية -

 اع]ل عيون قطط تعمل بالطاقة الكهربائية -

 يف الجزر الوسطية ٣Mالعاكسة من نوع اع]ل العالمات  -

 اع]ل اللوحات املرورية االرشادية والتوجيهية والتحذيرية والكنتليفر واللوحات الرقمية -

 اع]ل لوحات الشيفرون ولوحات عبور املشاه املرنه  -

 –اع]ل االشارات الضوئية فالرشات مضاءه تعمل بالطاقة الشمسية (مفرد  -
 )اهعبور مش –شيفرون  - مزدوج

 اتجاه واحد) –( اسطوا� درجة  ٣٦٠مرن  االعمدة املرنة بسطح عاكس -

 تنفيذ الحواجز الحديدية -

 تنفيذ االشارات املرورية الذكية للمشاة -

 تنفيذ العالمات الالصقة استيكرات عىل االسفلت ال�موبالستيك مسبق الصنع -

  تنفيذ معابر املشاه املطاطية -

Department of Building  البناءإدارة  

Execution and construction of buildings. 

  Building Maintenance. 

  Building finishing works. 

   تنفيذ وتشييد املبا�. -

   صيانة املبا�. -

  الخاصة باملبا�. اتأع]ل التشطيب -

  

COMPANY CLASSIFICATION & DIVISIONS  واقسامها الرشكة تصنيف 



 

 

 

 

Crushing Plant        الكسار ه 

It is located in Jalajal district in the province of Al 

Majmah with area (495) m2 with and production 

capacity of (120) tons per hour. The management of the 

company seeks to discuss the possibility of developing 

the crusher to become the production capacity (200) 

tons per hour: 

تقع يف مجمع كسارات أم عاذر Dنطقة جالجل Dحافظة املجمعة 

) طن يف ١٢٠بطاقة إنتاجية وقدرها ( ٢)م٤٩٥عىل مساحة (

الساعة وتسعى إدارة الرشكة لبحث إمكانية تطوير الكسارة 

  ) طن يف الساعة .٢٠٠لتصبح الطاقة اإلنتاجية (

 

 

  

  

 PRODUCTION UNITS  وحدات اإلنتاج 



 

 

Asphalt Plant       خالطة االسفلت 

Asphalt plant is located in the District of Jalajal, 

province of the Majmah, with a production capacity 

of 120 tons per hour. The plant works to provide the 

necessary asphalt for road projects. The company's 

management seeks to develop the mixer until the 

production capacity reaches (200) tons per hour. 

بطاقة  ٢تقع يف منطقة جالجل Dحافظة املجمعة عىل مساحة .......م

) طن يف الساعة وتعمل الخالطة عىل توفZ ١٢٠إنتاجية وقدرها (

االسفلت الالزم للعمل Dشاريع الطرق بالرشكة وتسعى إدارة الرشكة 

  ) طن يف الساعة ٢٠٠لتطوير الخالطة حتي تصبح الطاقة اإلنتاجية (

 

 
 

  

 

   



 

 

 

 

 

 

   
 

 

Ministry of Defense and 

Aviation Royal Saudi Air 

Al-Madinah Regional 

Municipality 

Ministry of Education Deputy Governorate of 

Riyadh Municipality 

Municipality of Eastern 

Province 

 
 

 
 

 

Ministry of 

Transportation 

Ministry of Interior Border Guards  Municipality of Riyadh 

     
Municipality of Jazan Holy Makkah Municipality Municipality of Taif City Saudi Aramco Diriyah Gate Development 

Authority 

 
 

 

 
 

Fad Contracting 

Company 

Hoffman Germany Nation Road Factory ARTIK ROMAC 

 
    

Saudi Ceramic Gulf Lighting Factory Manazel Company Saudi Paving Company Delmon Group of Companies 

 
    

Al-Fahd Company 3M Company Saudi Oger AlRawaf Contracting & 

Trading Company 

Dar Albana Company 

    
 

Pinturas Thermoplastic 

Spain 

Roadsafe Group China Tumas Traffic Inc. Turkey Asya Traffic Inc. Turkey SASO 

  

 CLIENTS AND SUPPLIERS  العمالء واملوردين 



 

 

 

 

 

Current Government Projects of the Company  للرشكةاملشاريع الحكومية الحالية 

 

 مدة املرشوع جهة اإلسناد قيمة املرشوع اسم املرشوع م

  الرياض منطقة أمانة وكالة 17,849,860.00 )وساجر لرسا ( لبلديتي وإنارة وأرصفة سفلتة 1

2 oة األحياء وتطوير تحسmرماح محافظة بلدية 2,993,450.00 برماح القا  

  Zc محافظة بلدية 9,999,450.00 بتمZ والتقاطعات والطرق الشوارع تأهيل 3

  رماح محافظة بلدية 4,987,200.00 برماح والتقاطعات الشوارع وتطوير تأهيل 4

  رنيه محافظة بلدية 11,450,000.00 )أوىل مرحلة  (واملستودع كراج مع للبلدية مبنى إنشاء 5

  الرشقية املنطقة امانة 12,973,291.00 هـ 1443-1440 لالعوام بالدمام الطرق وعالمات ادوات صيانة 6

7 
 عاجلة اضافية ومعامل دراسية وقاعات مبا� انشاء استك]ل

 الخرج Dحافظة الطالبات Dجمع
12,973,292.00 

 سطام االمZ جامعة

 بالخرج
 

 73,226,543.00 إجمــــــــــــايل 
  

 

 

Products with sub-contractors for the year 2020  ٢٠٢٠مع مقاويل الباطن لعام املشاريع  

 

 مدة املرشوع جهة اإلسناد قيمة املرشوع اسم املرشوع م

 4,518,412.00 ايجار معدات الع]ل ردميات وتسويات ترابية واسفلتيه 1
رشكة املبا� مقاولون 

  عامون

 1,055,775.00 اع]ل ردم وتسويات ترابية 2
الرشكة السعودية 

  للمساندة البحرية

 1,446,837.00 توريد وتنفيذ اع]ل سالمة مرورية 3
رشكة مجموعة النحالت 

  الثالث للتجارة املحدودة

   7,021,024.00  إجمــــــــــــايل 

 

 

 

 

 

  

 CURRENT PROJECTS  مشاريع الرشكة  



 

 

 SUCCESSFULLY COMPLETED  املنجزة املشاريع     

              

 

 املوقع استالم تاريخ االسناد جهة العملية قيمة العملية اسم م

 1433-10-07 الحدود حرس 6,787,665 ومقنا حقل قطاعي تبوك منطقة الحدود حرس دوريات صيانة  .١

 1433-10-22 الدمام 19,841,950 بالدمام الطرق وعالمات أدوات صيانة  .٢

 1433-04-11 الحدود حرس 13,998,775 حفرالباطن الخفجي الحدود حرس دوريات طرق صيانة  .٣

 1433-07-27 الحدود حرس 7,715,370 الجنوب ظهران قطاع عسD Zنطقة الحدود حرس دوريات طرق صيانة  .٤

 1433-10-17 الرياض منطقة أمانة وكالة 1,384,840 بالسليل عامة مرافق إنشاء  .٥

 30/06/1433 الرياض منطقة أمانة وكالة 995,000 بالسليل والتقاطعات للطرق املرورية السالمة أع]ل  .٦

 1432-07-25 جازان منطقة أمانة 3,284,612 لها التابعة والبلديات لألمانة السيول أخطار ودرء األمطار مياه ترصيف  .٧

 1431-03-08 جازان منطقة أمانة 9,462,260 فيفا السيول أخطار درء  .٨

 1431-05-20 جازان منطقة أمانة 5,330,152 بالداير الصخور تساقط من الجبلية القري ح]ية  .٩

 1431-11-22 بجيزان الصحية الشئون 4,999,850 مالك ببنى العاملo سكن  .١٠

 1432-06-11 جازان منطقة أمانة 5,698,594 هروب والبلديات لألمانة األمطار مياه وترصيف السيول أخطار درء  .١١

 1432-11-10 جازان بلدية 5,992,177 بفيفا وعبارات إستنادية جدران إنشاء  .١٢

 1431-11-23 جازان منطقة أمانة 6,484,104 لها التاابعة والقري بهروب وإنارة وأرصفة سفلتة  .١٣

 1433-09-10 والتعليم الرتبية وزراة 693,000 الروضه بوسط والتعليم الرتبية Dكتبي الخارجية الساحات تاهيل  .١٤

 23/11/1434 جازان منطقة أمانة 8,982,418 بفيفا وطرق استناديه جدران اانشاء  .١٥

 1431-10-23 الطائف محافظة امانة 11,999,976 باألمانة املرتبطة للبلديات السيول أخطار درء  .١٦

 1433-04-18 جيزان منطقة أمانة 2,679,400 بالعيدا« الصخرية االنهيارات من للطرق ح]ية عمل  .١٧

 1433-10-17 (العال - ينبع) العايل التعليم وزارة 3,799,800 طيبه جامعة فروع الرايض حديدي سياج انشاء  .١٨

 1431-07-18 الرتبية وزارة 11,226,997 التعليمي أبوحنيفة اإلمام مجمع إنشاء  .١٩

 1434-06-15 الرياض منطقة امانة 9,716,000 رماح محافظة من بالقرب االنقاض لرمي املخصص املوقع تسوير  .٢٠

 1434-05-16 الرياض منطقة أمانة وكالة 4,195,651 ) االرطاوية ‘ Zc ‘ سدير روضة ‘سدير حوطة ‘ جالجل ‘ املجمعة (لبلديات وانارة وارصفة سفلتة  .٢١

 1435-01-17 العام األمن- الداخلية وزارة 11,638,525 جازان Dنطقة الخاصة الطوارئ قوة معسكر ملرشوع وتحسينات مبا� إضافة  .٢٢

 1434-10-12 الجوي الدفاع 4,999,920 الباطن بحفر مواقع سفلتة  .٢٣

 1430-07-11 املقدسة العاصمة أمانة 4,942,500 متفرقة Dواقع جبلية طرق ح]ية  .٢٤

 1433-10-23 الدفاع وزارة 20,747,993 االسرتاتيجية الصواريخ قوة بوحدات واالداريه السكنيه املرافق وتجهيز انشاء  .٢٥

 1434-02-28 الباحة منطقة أمانة 5,985,930 الزناد غامد بلدية مبنى إنشاء  .٢٦

 1434-09-01 الرياض منطقة أمانة وكالة 1,999,650 بحر8الء املدينة تطويروسط  .٢٧

 1435-07-15 الباحة منطقة أمانة 4,384,450 2م بقلوة مركزي سوق انشاء  .٢٨

 1432-11-10 الرياض منطقة أمانة وكالة 2,611,250 بالدرعية إحتفالية ساحات إنشاء  .٢٩

 1433-12-25 األسياح محافظة بلدية 2,650,000 باألسياح والتقاطعات املرورية السالمة  .٣٠

 1433-10-17 الرياض منطقة أمانة وكالة 4,993,690 بالسليل حضاري مركز إنشاء  .٣١

٣٢.  o1431-07-23 الرياض منطقة أمانة وكالة 40,089,159 البلديات مداخل وتجميل تحس 

 1432-04-08 الرياض منطقة أمانة وكالة 3,346,920 (1) بالزلفي املدينة وسط تطوير  .٣٣

 1432-10-28 الرياض منطقة أمانة وكالة 1,440,000 (2) بالزلفي املدينة وسط تطوير  .٣٤

 1432-03-11 الرياض منطقة أمانة وكالة 7,021,860 بالزلفي فهد امللك طريق تطوير  .٣٥

 1432-08-17 الرياض منطقة أمانة وكالة 1,900,720 بثادق املستنقعات وردم النفايات من التخلص  .٣٦

 1430-06-06 املقدسة العاصمة أمانة 3,880,000 بالجموم السيول أخطار ودرء االمطار مياه ترصيف  .٣٧

 1430-10-16 املقدسة العاصمة أمانة 7,962,553 لها التابعة والقرى للجموم طرق سفلتة  .٣٨

 1430-07-11 املقدسة العاصمة أمانة 4,942,500 متفرقة Dواقع جبلية طرق ح]ية  .٣٩

 1430-06-15 املقدسة العاصمة أمانة 3,726,250 لها التابعة والقرى للجموم السيول أخطار درء  .٤٠



 

 

 1427-11-18 جازان منطقة أمانة 2,562,413 بالطوال وإنارة وأرصفة سفلتة  .٤١

 1433-04-06 الباحة منطقة أمانة 5,996,590 بقلوة مركزي سوق إنشاء  .٤٢

 1432-08-29 الطائف محافظة أمانة 2,309,000 برنية املستنقعات وردم النفايات من التخلص  .٤٣

 1432-10-20 جازان منطقة أمانة 6,494,970 بالخوبة االنهيارات من الطرق ح]ية  .٤٤

 2,873,500 الش]يل بالقطاع الجوية فيصل امللك بقاعدة الطZان لخط أمني سياج إنشاء  .٤٥
 امللكية الجوية القوات قيادة

 السعودية
15-12-1435 

 1436-03-05 تي]ء بلدية 29,357,250 واالنارة الشوارع تأهيل إعادة  .٤٦

 1436-06-02 السليل محافظة بلدية 1,981,205 بالسليل السيول أخطار درء  .٤٧

 1430-07-01 املقدسة العاصمة أمانة 3,726,250 ثالثة مرحلة لها التابعة والقرى للجموم السيول أخطار درء  .٤٨

 1435-02-23 الرياض منطقة أمانة وكالة 6,997,700 الرس - ساجر  - بلديتي مداخل وتجميل تحسo مرشوع  .٤٩

 1433-07-07 الرياض منطقة أمانة وكالة 4,999,232 والزلفي الغاط لبلديتي وإنارة وأرصفة سفلتة  .٥٠

 1434-04-08 الرياض منطقة أمانة وكالة 2,148,905  الغاط - الزلفي -  لبلديتي وانارة وارصفة سفلتة  .٥١

 1436-11-11 الرياض منطقة أمانة وكالة 2,493,375 بحر8الء احتفاالت ساحة انشاء  .٥٢

 1433-04-19 الرياض منطقة أمانة وكالة 5,917,436 الدرعية Dحافظة الشوارع صيانة  .٥٣

 1436-11-19 الرشقية املنطقة أمانة 10,297,000 الدمام بحارضة الرئيسية بالطرق الطرق وادوات الحديدية الحواجز صيانة  .٥٤

 1436-07-03 الرياض منطقة أمانة وكالة 28,820,707 )والجبيلة والعيينة الدرعية ( لبلديتي وإنارة وأرصفة سفلتة  .٥٥

 1436-09-22 جيزان منطقة أمانة 34,905,030 بفيفاء الشوارع وانشاء فتح  .٥٦

 1436-03-24 رماح محافظة بلدية 1,990,000 برماح وانارة وأرصفة سفلتة  .٥٧

 1437-10-15 الرشقية املنطقة أمانة 23,497,375 هـ 1439-1436 لالعوام بالدمام الطرق وعالمات ادوات صيانة  .٥٨

 1437-12-19 الرشقية املنطقة أمانة 16,986,645 هـ 1439-1436 لالعوام الظهران ومدينة الخرب Dحافظة الطرق ووسائل ادوات صيانة  .٥٩

٦٠.  
 بالخرب (2) املجموعه بالحارضة الرئيسية بالطرق الطرق وأدوات الحديدية الحواجز صيانة مرشوع

 والظهران
 1437-12-19 الرشقية املنطقة أمانة 6,275,000

 1432-12-02 جيزان منطقة أمانة 5,699,986  صبيا - املرتبطة بالقري اإلنارة وأعمدة الشوارع صيانة  .٦١

  180  رشكة نيسان   900,000  الرياض)-جده –اع]ل دهانات وأسهم ومواقف رشكة نيسان (الدمام   .٦٢

  60  رشكة الرواف –وزارة النقل   600,000  اع]ل دهانات طريق القصيم  .٦٣

  30  بلدية الرين   240,000  اع]ل دهانات طرق بلدية الرين  .٦٤

  20  امليناء الجاف  110,280  مرشوع امليناء الجاف بالرياض  .٦٥

   مؤسسة الس]ح –ارامكو   145,592  مرشوع اع]ل السالمة املرورية والدهانات للمشاريع التابعة الرامكو   .٦٦

٦٧.  

مرشوع اع]ل السالمة املرورية لرشكة صدارة للبرتوكي]ويات تابعه ملواصفات 

  ارامكو 
 رشكة العسيس -أرامكو  74,231

  

٦٨.  

مرشوع اع]ل السالمة املرورية ملبنى الهيئة السعودية للمواصفات واملقاييس 

  بالرياض
131,171  

الهيئة السعودية للمواصفات 

  SASOواملقاييس 

  

  اع]ل دهانات نفق تقاطع االمZ محمد بن فهد مع عيل بن ا« طالب  .٦٩
559,122  

   امانة املنطقة الرشقية

   امانة املنطقة الرشقية  دهانات نفق سينوبيكاع]ل   .٧٠

   هيئة تطوير الرياض  75,256  مرشوع اع]ل الدهانات بوادي [ار  .٧١

٧٢.  

  مرشوع اع]ل السالمة املرورية بقاعدة امللك عبد العزيز بالظهران

317,461  

قاعدة امللك عبد العزيز 

  بالظهران
 

   رشكة كنز  اع]ل دهانات جرس البحرين  .٧٣

   مزايo االبل  271,760  مزايo االبل رماح ٦و  ٥السالمة املرورية ملض]ري اع]ل   .٧٤

    494,286,903.00  إجمــــــــــــايل

 

  



 

 

 WORK DEMONSTRATION OF PROJECTS  ملشاريعايف  عرض اع]لنا املنفذة 
 

 

    

    

 

    

    

  



 

 

 

    

    

 

    

    

 



 

 

 

    

    

 

    

    

 

 



 

 

 

    

    

 

    

    

   



 

 

 EQUIPMENT & TOOLS عدات الرشكةD بيان 
 

 

 

�د� م / Description ا�%$ـــــــــــ"ن ا�

١ Crusher ١ كسارة 

١  Asphalt Plant ٢  خالطه  

١٢ Motor Grader ٣ جريدر 

١٠ Wheel Loader ٤ شيول 

١١ Bulldozer ٥ بلد وزر 

١ Asphalt Mixer ٦ خالطه أسفلت 

١ Milling Asphalt Machine ٧ كشاطة أسفلت 

٢٥ Dump Truck ٨ قالب 

١٢ Water Tank Truck ٩ وايت مياه 

٤ MC1 Tank Truck MC1١٠ وايت 

٦ Excavator o١١ بوكل 

٢ Paver Machine ١٢ فرادة 

٧ Bobcat Loader ١٣ بوبكات 

٥ Digger ١٤ حفار 

١٠ Compressor ١٥ كمربورس 

٥ Road Roller ١٦ رصاصة ترابية 

٣ Compactor ١٧ رصاصة حديد 

٢ Wheel Roller ١٨ رصاصة كفرات 

٩ Survey Level Kit ١٩ أجهزة مساحية 

٣ Road Vacuum Sweeper ٢٠ كنسة طرق 

٣ Asphalt Saw ٢١ منشار أسفلت 

٥ Jack Hummer ٢٢ جاك همر 

٥ Generator ٢٣ مولد كهرباء 

٣ Painting Machine ٢٤ ماكينة دهان 

٤ Painting Machine Manual ٢٥ ماكينة دهان يدوي 

٣ Paint Heater ٢٦ سخان دهان 

٤  Welding Machine ٢٧  ماكينة لحام  

  



 

 

 

 

   

    

 

    

    

  



 

 

 

   

   

 

    

    

  



 

 

ADMINISTRATIVE & TECHNICAL الكوادر الفنية واإلدارية للرشكة 
 

 

 

Administrative & Managerial Staff - لطاقم االداريا  

�د� م ا�5ظJob Description                                                                              23$ ا�

١ 
 ���� ا��ـــ�م 

General Manager 
.1 

١  
  ���� ���� ا��ـــ�م

Deputy General Manager 
.2 

١ 
�ي � !" ��"�#$ 

Executive Secretary  
.3 

١  
 ���� ا�()ـ�ر�& 

Projects Manager  
.4 

٢ 
  ا.دارة ا�(���ــ+ 

Finance Department 
.5 

١ 
  ا�)03ن ا��0��1�+

Legal Affairs 
.6 

٢ 
  �+ا�)ـ03ن  ا.دار

Administration Department 
.7 

 

Technical cadres - الكوادر الفنية 

�د� م ا�5ظJob Description                                                                              23$     ا�

١ 
 �7!�س ��(ـ�ري 

Architectural Engineer 
.2 

٨ 
  �7!�س �ـ��8 

Civil Engineer 
.3 

٢ 
  :7�8��9�7!�س 

Electrical Engineer 
.4 

١ 
  �7!�س ��#���#�

Mechanical Engineer 
.5 

٧ 
 �7!�س �>�ح 

Surveyor 
.6 

١٢ 
 ��ا?� �)�وع 

Foreman 
.7 

 

  



 

 

ORGANIZATIONAL CHART الهيكل التنظيمي 

 

 

 

 

 

  



 

 

CERTIFICATES & REGISTRATIONS شهادات و األوراق الثبوتيةال 
 

 

  

  

  



 

 

CERTIFICATES & REGISTRATIONS شهادات و األوراق الثبوتيةال 
 

 

 

  

  

  



 

 

LETTERS OF APPRECIATION  التقديرشكر و الخطابات  

 

    

    

    

    

  



 

 

PREQUALIFICATION FOR COMPANY تأهيل الرشكة 

 

 

 

 

  

  

  



 

 

PREQUALIFICATION FOR COMPANY الرشكة تأهيل 

 

 
 

   

   

  



 

 

PREQUALIFICATION FOR COMPANY تأهيل الرشكة 
 

 

 

   

   

  

  



 

 

EXCUSIVE AGENCIES الوكاالت الحرصية 
 

 

 

PRODUCTS FOR WHICH COMPANY IS EXCLUSIVE AGENT مواد السالمة التي رشكة دروب الجزيرة الوكيل الحرصي لها 

 

   

   

  



 

 

APPROVAL OF PRODUCTS FROM GOVT. 

 

 اعت]د املنتجات من الجهات الحكومية
 
 
 

   
 

 

 

 

 

 

 

  

  



 

 

COMPANY PRODUCTS LIST ة منتجات الرشكةmقا 
 

 

 

Preformed Thermoplastic Sticker / العالمات الالصقة عىل االسفلت مسبقة الصنع 
 

  

   

 

 

Road Safety Products: / منتجات السالمة املرورية 

 

     
 

     
 
  



 

 

                       
 

Smart Pedestrian System /  املشاة الذكية اشارة نظام  

  

              
 

CERTIFICATE OF EXAMINATION OF ROAD MARKING MACHINE: 

   
 

  



 

 

 

 

Droup AlJazera Security & Safety Program is based on the premise that every employee is entitled to a safe and 

healthful work environment. Our Loss Prevention Program is designed specifically for the protection of our 

employees and visitors. Management and all employees are directed to make safety and loss prevention a top 

priority. 

We believe every employee is concerned for his or her own safety and the safety of coworkers and will recognize 

that these rules and policies are for their protection. The goals we have set for our Loss Prevention Program are 

achieved through a cooperative effort among all employees 

and management. Safe work habits and the awareness and 

knowledge of all safety rules and policies are a condition of 

your employment at Droub Aljazera, all employees are 

required to attend training to become familiar with rules and 

policies and to abide by them. These rules and policies will be 

enforced just as any other company policy. Failure to comply can result in reprimand, suspension or employment 

termination.  

All employees are encouraged to make suggestions that will assist in maintaining safe work conditions and 

should bring these suggestions to their supervisor’s attention. It is through our joint participation that accidents 

can be prevented, but only you can make safe work practices a habit.  

Company safety goals and objectives 

Droub AlJazera is committed to providing its employees with a safe and healthful working environment. To 

achieve this environment the company has established the following goals, objectives and tactics: 

Goals 

• Annually reduce employee accidents and injuries until they stand at or near zero. 

• Help develop safe work habits and attitudes among employees. 

• Provide a channel of communication between employees and management.  

Objectives 

• Establish a Loss Prevention Program that will reduce the number of 

injuries and accidents to a minimum, not merely keeping with, but 

surpassing the best experience of other operations similar to ours. 

• Reduce the injury rate by 80 percent.  

Tactics 
• Review past injuries quarterly for trends and causes of accidents. 

• Review our Loss Prevention Program annually to meet the current safety needs of the company. 

• Provide supervisors and employees with safety training in the following areas:  Project sites, workshops, 

warehouses offices etc. 

  

SECURITY & SAFETY 



 

 

 

 

The directors and management of Droub AlJazera are committed to operate every aspect of the business to 

those standards that offer the highest possible quality of service to all clients. This is supported by a progressive 

management style that encourages the Quality culture throughout the Company. To reinforce this commitment 

a Quality Management System, The management is committed to the continuous improvement of the Quality 

Management System by establishing and reviewing quality objectives for all areas of the company. This is to 

ensure that the company operates effectively and efficiently and meets the needs of customers. The 

effectiveness of the Quality Management System is monitored by 

planned audits, management reviews and effective corrective and 

preventive action. All personnel have been made aware of the 

management commitment to this policy in particular and quality in 

general and are encouraged to demonstrate their own support to the 

system by continuous active participation. Droub AlJazera accords 

utmost importance to quality and takes pride in the high quality of 

services. The COMPANY maintains a rigorous quality control program 

that includes continuous awareness, communication and 

implementation. The quality review process of the group begins from the outset and continues until the work is 

completed. Quality Assurance Reviews and Audits are meticulously documented through a comprehensive 

report system. The effectiveness of Quality Assurance Program is enhanced by addressing to the customers’ 

concerns, analyzing problems and identifying causes and developing effective responses. 

Major Functional Areas 

• Procurement Process Control 

• Inspection & Testing  

• Inspection and Test Status 

• Control of non-confirming products 

• Customer First  

Droub AlJazera has created a system for receiving, recording, analyzing, forecasting and taking corrective 

actions on all non-conformities/complaints pointed out by customers. Customer complaints are entertained 

through corrective and prevention action.  

 

Classification of Training: 

 Droub AlJazera is committed to provide a complete range of training required by its employees to perform their 

assigned responsibilities. This includes orientation training; job/equipment related training, managerial, quality 

system training and refresher training. Determining Training Needs All employees are annually assessed by their 

managers to determine adequacy of their existing training / qualification, and to propose what additional 

training they require. 

  

COMPANY QUALITY POLICY 



 

 

 

 

Droup AlJazera is proud to offer wide range of services, solution and equipment both for Road works and Civil 

infrastructures. We also understand that all clients’ needs are not the same, which is why if you cannot see 

exactly what you’re looking for, our expert/technical team will gladly guide u through all options available and 

tailor a solution to better fit for customers. 

Road construction is all about creating an unbroken passage of appropriate materials that don’t have any 

geographic obstacles for effective vehicle or foot travel. Any road construction contract starts with the removal 

of earth and rock by digging or blasting. The task also involves building of embankments, bridges and tunnels, 

and in the course, elimination of vegetation. Proper 

designing, approval and planning follow to meet 

various government standards. National Highway 

Road construction, Highway Road construction, 

Express Highway and Interstate Road construction are 

various forms of roads that are constructed by us. 

They all are designed and built for primary use by 

vehicles with different loads. Depending on the need 

and intensity, different materials and mixtures are 

utilized to fulfill road construction contract. As a 

renowned company, a number of projects have 

successfully been completed of highway construction 

by us. Various Highway roads have already been constructed, and the work is still in progress in different parts of 

the Kingdom. All our road projects are accomplished with quality tested raw materials and other materials as per 

the industry norms. All along the construction projects and rigors activities, moreover, the construction work is 

further supported by putting up signs like Cautionary Sign, Mandatory Sign and Informative Sign on every 

possible juncture and spots. “We offer solutions tailored to our customer’s needs” 

  

SERVICES & SOLUTIONS 



 

 

 

 

 

Droub AlJazera Company was established in year 2001 as a road construction, road maintenance services and 

building firm. Since then the company’s primary focus has been upon serving multinational service providers and 

property management firms and individuals, with various services related to civil construction, maintenance 

works and road works. Through our extensive task history of constructing ventures we have developed a 

customer service business philosophy. Proactive and timely completion of all the tasks is the backbone of our 

company. All employees, owner, office staff, project 

managers and field personnel aim to please. 

Droub AlJazera is actively involved building exclusive 

infrastructure projects all over the kingdom. We have 

completed a number of contracts with various 

government agencies and secretariats including local 

companies and individuals. Our Moto is “Driven 

Engineering Construction Company renowned for 

excellence, quality, performance and reliability in all 

types of construction”. We are experienced in providing 

quality services and products. 

Droub AlJazera helps client’s designs, build and logistics 

through a network of facilities covering most areas of 

the Kingdom. This national presence provides our clients 

with complete designs, engineering and material supply 

resources that are vertically integrated with Engineering solutions to optimize their operation by lowering their 

costs and reducing their time to market. With considerable expansion, the company’s revenue from engineering 

services exceeds those from our trading divisions. With new engineering developments and changes in the field 

of architecture and construction the demand of these services is on rise. With exponential growth in construction 

demand, we are fully equipped to face the challenges of tomorrow in collaboration with our sub and 

international partners. With our comprehensive designs and engineering services, we are meeting the 

requirements of the end users.  

The success story of Droub AlJazera continues with a vision of state of art technology, hard work with dedicated 

and qualified teams having highly professional background, vision and innovation skills. 

Where the company got the following approvals: 

- Ministry of Transport for traffic safety work. 

- Eastern Region Secretariat in supplying and implementing traffic safety works. 

- Riyadh Development Authority. 

- Approval of Aramco. 

- The Royal Commission for Jubail and Yanbu. 

- The Royal Commission for Al-Ulla. 

- The Red Sea and NEOM Company. 

- Diriyah Gate Development Authority. 

- Building Development Company. 

- Saudi Electricity Company. 

- Ministry of Health. 

- National Guards. 

The company also obtained agencies from foreign companies from Turkey, Spain and China in the field of traffic 

safety 

  

ABOUT US 



 

 

 

 

We are committed to providing high quality services through a better understanding of our customers' needs; 

adding value to our customers; exceeding our customers' expectations; and building long-term, mutually 

beneficial relationship with them. The Company was established by its founder to be self-sufficient in all aspects 

and means to better serve its clients.  

Droub AlJazera Mission. Driven by excellence:  

• To become a leading construction company.  

• To become the clients’ most preferred choice by attaining excellence 

in quality and timely completed value added projects.  

• Delivering the best quality and services.  

• Attracting and developing highly skilled, knowledgeable employees 

who are committed to teamwork and success of the Group.  

• To continually innovate, develop and adopt state-of-the-art 

technology in methods and materials to enhance productivity and cost 

effectiveness.  

• To continually improve the competence of our people and make them proud to work at Droub AlJazera.  

• To build a safety culture aimed at continually reducing the frequency severity rate towards achieving zero 

accidents.  

• Efficiently managing our resources and attaining financial success.  

Droub AlJazera Vision. Seeing into the future: 

"Driven Engineering Construction Company renowned for excellence, quality, performance and reliability in 

all types of construction" 

The Vision Statement has been inspired by the global infrastructure development 

needs of tomorrow, with the Customer as the central focus. It was developed after 

conducting a series of in-house workshops. Senior Leaders within the organization 

are actively involved in developing and maintaining an effective and efficient 

management system to disseminate the Vision across the company in order to 

achieve "Client Satisfaction".  

Values & Goals: 

Our prime goals and values are: 

• Safety and the wellbeing of employees, clients and communities in which we live and work. To build on our 

proud heritage of integrity, excellence, responsibility and commitment to our clients. 

• Make continuous improvement an integral part of the way we operate. Create a working environment that 

encourages, openness, trust, communication, teamwork and innovation. 

• Safe Working Environment Superior Quality Client Satisfaction Continuous growth with prudent financial 
management Employee Welfare. 

Message: 
Strong parenting relationship with our customers, consultants, subcontractors and vendors ensure a positive 

environment for all our projects.  
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Based on our values of work and the exploitation of human energies and our awareness of 

the importance of utilize the time factor and proper management, functioning human 

element according to the challenges of the times and posed for us both from a scientific 

and practical progress in all areas and our belief in the value and the rise of this great 

country we had the pride to establish the Droub AlJazera Contracting Co., Ltd., to work in 

the field of contracting and construction of all kinds. 

The construction sector is a strong economic development arm, which can contribute to 

the revitalization and development of any nation. This sector plays an important role in 

development of building and construction, as well as provides a sound infrastructure for all 

services. The construction sector, as evidenced in the Kingdom of Saudi Arabia under a steady growth spurt 

public and private projects supported by strong growth of the Saudi economy, so we must be on as much 

responsibility. 

The company will continue to distinguish the application of quality system in the technical management in the 

implementation of projects and attracting technical and administrative excellent competencies and raising the 

level of its employees and to provide support and training for them and introduce them to techniques and 

modern requirements escort regional and global development, as the Droub AlJazera attaches great 

importance interesting customers from ministries and secretariats, municipalities and governmental and private 

departments, who worked with the company, as well as constant attention and communicate with equipment 

and material suppliers, who can provide equipment s and materials that are used in projects with international 

quality standards in production and implementation. 

We're always working hard with all our energies to reach the highest echelons, so that we are always in the focus 

of everyone.  Droub AlJazera is always ready and armed with the best and latest methods and techniques to 

keep what we have reached our company's position in the field of contracting and construction, and with help 

and appreciation of Almighty Allah we will always be there. 

Best Wishes 

Engineer Bakheet S. AlSaffar 

 

 

 

 

One of the priorities and ambitions of  Droub AlJazera Contracting Company Limited, 

which we seek is to achieve leadership and excellence in its various activities, through the 

completion of the work in record time and with high quality, which acquires customer 

satisfaction and challenge the changes and difficulties that we may face during the 

implementation, including those related to the time span and space, using technical cadres 

and trained workers, which have completed construction and construction works, road 

works, traffic safety works and other activities, and gained sufficient experience to raise the 

standards of professionalism and achievement of the company. To continue in order to 

provide the best kind of service to this country giving in the first place and meet the needs 

of our valued customers. 

 

Stay Blessed 

Abdullah Saad AlSaffar 

 

MESSAGE FROM GENERAL 

MESSAGE FROM DEPUTY GM 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دودةــاوالت المحـــــــــــزيرة للمقـة دروب الجــشرك  

DROUB ALJAZERA CONTRACTING & TRADING COMPANY LTD. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

             Kingdom of Saudi Arabia - Riyadh  

   
+966 (11) 4653757

 

  +966 (11) 4645319
 

   
P. O. Box 52379 Riyadh 11563 Saudi Arabia

 

    
info@droupaljazera.com

 


