
 
 
 
 
 

االعمال سابقـــة    
 

 

تصنيف  م
 املشروع

اجلهة املالكة  اسم املشـــــــــــــروع
 للمشروع

 سنة التنفيذ املنطقة

1 

مشــــاريع التشغيـــل والصيــانــة والنظـــافــة
 

 

ادارة الرتبية والتعليم  وإصالح وصيانة مباين تعليمية املجموعة الثانية تشغيل

 للبنات

 2006 محافظة الليث

 وإصالح وصيانة مباين تعليمية املجموعة األوىل تشغيل 2

 

ادارة الرتبية والتعليم 

 للبنات

 2006 محافظة الليث

 ادارة الرتبية والتعليم صيانة وإصالح املباين التعليمية مبحافظة جدة املجموعة الخامسة 3

 

 2007 - 2008 محافظة جدة

ادارة الرتبية والتعليم  املجموعة األوىل بناتصيانة وإصالح املباين التعليمية  4

 للبنات

 2009 محافظة القنفذة

ادارة الرتبية والتعليم  صيانة وإصالح املباين التعليمية املجموعة الثانية بنات 5

 للبنات

 2009 محافظة القنفذة

والتعليم ادارة الرتبية  صيانة وإصالح املباين التعليمية املجموعة الثالثة بنات 6

 للبنات

 2009 محافظة القنفذة

ادارة الرتبية والتعليم  عملية صيانة وإصالح املباين التعليمية بإدارة تعليم البنات 7

 للبنات

محافظة املدينة 

 املنورة

2009-2010 

 2012-2011-2010 الطائفمحافظة  ادارة الرتبية والتعليم صيانة وإصالح املباين التعليمية املجموعة الثانية )بنات ( 8

ادارة الرتبية والتعليم  صيانة املباين التعليمية املجموعة الخامسة 9

 للبنات

محافظة املدينة 

 املنورة

2011-2012 

ادارة الرتبية والتعليم  صيانة وإصالح املباين التعليمية بنات املجموعتني األويل والرابعة 10

 للبنات

 2013-2012-2011 منطقة عسري

صيانة وإصالح األعامل املدنية واالعتيادية والكهروميكانيكية للمباين  11

 التعليمية غرب املدينة )بنني(

 ادارة الرتبية والتعليم

 

محافظة املدينة 

 املنورة

2013 

صيانة وإصالح األعامل املدنية واالعتيادية والكهروميكانيكية للمباين  12

 املدينة )بنني(التعليمية رشق 

محافظة املدينة  ادارة الرتبية والتعليم

 املنورة

2013 

صيانة وإصالح األعامل املدنية واالعتيادية والكهروميكانيكية للمباين  13

 التعليمية رشق املدينة )بنات(

محافظة املدينة  ادارة الرتبية والتعليم

 املنورة

2013 

املدنية واالعتيادية والكهروميكانيكية للمباين صيانة وإصالح األعامل  14

 التعليمية غرب املدينة )بنات(

محافظة املدينة  ادارة الرتبية والتعليم

 املنورة

2013 

صيانة وإصالح وتشغيل املباين التعليمية املجموعة الثانية عرش ابها  15

 والشعف )بنات(

 2013 منطقة عسري ادارة الرتبية والتعليم

صيانة وإصالح وتشغيل املباين التعليمية املجموعة الحادية عرش ابها  16

 )بنات(

 2013 منطقة عسري إدارة الرتبية والتعليم



 
 
 
 
 

االعمال سابقـــة    
 

 

تصنيف  م
 املشروع

اجلهة املالكة  اسم املشـــــــــــــروع

 للمشروع

 سنة التنفيذ املنطقة

17 

مشــــاريع التشغ
يـــل والصيــانــة 

والنظـــافــ
 ة

 

محافظة املدينة  ادارة الرتبية والتعليم صيانة وإصالح املباين التعليمية املجموعة الرابعة بنات

 املنورة

2013-2014 

صيانة وإصالح وتشغيل املباين التعليمية املجموعة الثانية عرش أبها  18

 والشعف )بنات(

 2014 منطقة عسري ادارة الرتبية والتعليم

 

عملية صيانة وإصالح وتشغيل املباين التعليمية املجموعة الثالثة أبها  19

 بنات

 2014 منطقة عسري ادارة الرتبية والتعليم

 

 2014 منطقة عسري ادارة الرتبية والتعليم عملية صيانة وإصالح املباين التعليمية املجموعة الرابعة أبها بنات 20

 

محافظة املدينة  ادارة الرتبية والتعليم التعليمية املجموعة الثانية )بنني( املدينة املنورةصيانة وإصالح املباين  21

 املنورة

2014-2015-2016 

محافظة املدينة  ادارة الرتبية والتعليم صيانة وإصالح املباين التعليمية املجموعة الخامسة )بنني( 

 املنورة

2014-2015-2016 

محافظة املدينة  ادارة الرتبية والتعليم املباين التعليمية املجموعة الثامنة )بنني( املدينة املنورةصيانة وإصالح  23

 املنورة

2014-2015-2016 

 2017-2016-2015 محافظة املخواة إدارة الرتبية والتعليم صيانة وإصالح وتشغيل املباين التعليمية قطاع )قلوة والحجرة( 24

 2017-2016-2015 محافظة املخواة إدارة الرتبية والتعليم وإصالح وتشغيل املباين التعليمية قطاع )املخواه و غامد الزناد(صيانة  25

 2017-2016-2015 منطقة عسري ادارة الرتبية والتعليم صيانة وإصالح وتشغيل املباين التعليمية املجموعة التاسعة 26

املباين التعليمية املجموعة الثانية )بأبها صيانة وتشغيل وإصالح  27

 والشعف(

 2017-2016-2015 منطقة عسري ادارة الرتبية والتعليم

 2016 منطقة عسري ادارة الرتبية والتعليم صيانة وإصالح وتشغيل املباين التعليمية املجموعة الثالثة 28

والثانوية الثانية بنات صيانة طارنة ملدرسة االبتدئية الرابعة عرش  29

 بالخدية بأبها

 2018-2017-2016 منطقة عسري ادارة الرتبية والتعليم

محافظة رساة  إدارة الرتبية والتعليم تشغيل وصيانة وإصالح املباين التعليمية املجموعة الثانية 30

 عبيدة

2016-2017-2018 

 2018-2017-2016 منطقة عسري ادارة الرتبية والتعليم املجموعة السابعةصيانة وإصالح وتشغيل املباين التعليمية  31

صيانة وإصالح وتشغيل املباين التعليمية املجموعة الرابعة شامل مكة  32

 بنني

منطقة مكة  إدارة الرتبية والتعليم

 املكرمة

2016-2017-2018 

وزارة الشؤون البلدية  األمانةمرشوع صيانة وتشغيل ونظافة البلديات الفرعية ونادي  33

 والقروية

منطقة املدينة 

 املنورة

2017-2018-2019 

-2019-2018 منطقة الجوف إدارة الرتبية والتعليم مبنى تعليمى بقطاع صوير للجوف 39صيانة وإصالح  34

2020-2021 
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تصنيف  م
 املشروع

اجلهة املالكة  اسم املشـــــــــــــروع
 للمشروع

 سنة التنفيذ املنطقة

35 

مشــــاريع التشغيـــل والصيــانــة والنظـــافــة
 

 

-2020-2019-2018 منطقة الجوف إدارة الرتبية والتعليم مبنى تعليمي بقطاع دومة الجندل 64صيانة وإصالح  

2021 

مرشوع تشغيل وصيانة وأعامل نظافة وتشغيل وصيانة أنظمة التربيد  36

 (118والتدفئة وتهوية وتكييف املباين املدرسية لعدد)

منطقة مكة  إدارة الرتبية والتعليم

 املكرمة

2017-2018 

 صيانة وإصالح املباين التعليمية ملدارس البنات املجموعة الثانية 37

 

 2019-2018 مبحافظة اإلحساء إدارة الرتبية والتعليم

-2020-2019-2018 منطقة الجوف إدارة الرتبية والتعليم تعليمى بقطاع سكاكا( مبنى 165صيانة وإصالح ) 38

2021 

 2020-2019-2018 منطقة الجوف إدارة الرتبية والتعليم ( مبنى تعليمى بقطاع طربجل96صيانة وإصالح ) 39

صيانة وإصالح وتشغيل املباين التعليمية مكتب الجنوب بنني وجنوب  40

 التابعة اإلدارة التعليم مبحافظة جدةغرب بنني / بنات 

 

 2020-2019-2018 محافظة جدة إدارة الرتبية والتعليم

صيانة وإصالح وتشغيل املباين املدرسة للبنات بقطاع بلجريش  41

 والعفيف

-2020-2019-2018 منطقة الباحة إدارة الرتبية والتعليم

2021 

املدرسية للبنني بقطاع القرى واملندق صيانة وإصالح وتشغيل املباين  42

 املجموعة الثالثة

-2020-2019-2018 منطقة الباحة إدارة الرتبية والتعليم

2021 

-2020-2019-2018 منطقة الباحة إدارة الرتبية والتعليم صيانة وإصالح وتشغيل املباين املدرسية للبنني بقطاع بلجريش والعفيف 43

2021 

-2020-2019-2018 منطقة الباحة إدارة الرتبية والتعليم وإصالح املباين اإلداريةصيانة  44

2021 

-2020-2019-2018 منطقة عسري إدارة الرتبية والتعليم صيانة واصالح وتشغيل املباىن التعليمية املجموعة االوىل 45

2021 

-2021-2020-2019 منطقة عسري إدارة الرتبية والتعليم الثانيةصيانة واصالح وتشغيل املباىن التعليمية املجموعة  46

2022-2023 

-2021-2020-2019 منطقة عسري إدارة الرتبية والتعليم صيانة واصالح وتشغيل املباىن التعليمية املجموعة الخامسة 47

2022-2023 

البلدية وزارة الشؤون  تشغيل وصيانة البلديات الفرعية ونادي األمانة 48

 والقروية

منطقة املدينة 

 املنورة

2021-2026 

 توفري خدمات الصيانة والنظافة مبيناء ضبا 49

 

 2022-2021 ضبا الهئية العامة للموانئ



 
 
 
 
 

االعمال سابقـــة    
 

 

الصيانة والنظافة والتشغيل الغري طبي للمستشفى امليداين مبواقف  50

 رسير( 360عسري )السعة  

املديرية العامة 

 للشؤون الصحية

 2022-2021 منطقة عسري

نيكية و النظافة و و املعدات الكهروميا األجهزةغيل و صيانة تش  51

 الصيانة املدنية و التشغيل

وزارة االتصاالت و 

 لومات املع ةتقني

 2024-2021 منطقة الرياض 



 
 
 
 
 

االعمال سابقـــة    
 

 

 

 

 

تصنيف  م
 املشروع

اجلهة املالكة  اسم املشـــــــــــــروع
 للمشروع

 سنة التنفيذ املنطقة

1 

مشـــــــاريـــع اإلنــشــــــاء
 

 1997 محافظة جدة خاص إنشاء بيت القزاز مبنطقة الكرونيش

 1998 محافظة جدة خاص إنشاء عامرة الرحييل )حي الروضة ( 2

 1998 محافظة جدة خاص إنشاء عامرة سكنية )حي الفيصلية( 3

 1999 محافظة جدة خاص إنشاء عامرة الجباري السكنية )حي الربوة ( 4

 1999 محافظة جدة خاص إنشاء قرص خاص )حي الروضة ( 5

 1999 محافظة جدة خاص إنشاء عامرة سكنية )حي الفيصلية ( 6

 2000 محافظة جدة خاص الغرباوي )حي العزيزية (إنشاء عامرة  7

 2001 محافظة جدة رشطة محافظة جدة إنشاء مبنى األتصاالت اإلدارية 8

 إنشاء شبكة إطفاء حريق ملدرستني 9

 متوسطة اثنني وسبعون ( -)األبتدائية الستون  

إدارة الرتبية والتعليم 

 للبنات

 2002 محافظة جدة

 2003 محافظة جدة خاص سكنية )حي املحمدية (إنشاء فيال  10

 2003 محافظة جدة خاص إنشاء عامرة سكنية  )حي الصفا ( 11

 2005 محافظة جدة الدفاع الجوي فلل سكنية 8إنشاء عدد  12

 2007 محافظة جدة خاص ( فلل سكنية خاصة )حي البساتني (4إنشاء قرص خاص وعدد ) 13

 2008 محافظة ينبع إدارة الرتبية والتعليم ( فصل12ثانوية برئ األحمر )إنشاء مدرسة  14

 2008 محافظة ينبع إدارة الرتبية والتعليم إنشاء مدرسة املرامية 15

 2008 محافظة ينبع إدارة الرتبية والتعليم ( فصل12إنشاء مدرسة ابتدائية الثالثة بالعيص ) 16

 2008 محافظة ينبع إدارة الرتبية والتعليم ( فصل12املربع )إنشاء مدرسة ثانوية  17

 2008 محافظة ينبع إدارة الرتبية والتعليم ( فصل12إنشاء مدرسة ثانوية املرامية ) 18

 2008 محافظة ينبع إدارة الرتبية والتعليم ( فصل12إنشاء مدرسة ابتدائية البثنه ) 19

 2008 محافظة ينبع إدارة الرتبية والتعليم ( فصل12الفرعه )إنشاء مدرسة ابتدائية  20

 2009 محافظة ينبع إدارة الرتبية والتعليم إنشاء مدرسة املربع 21

الهيئة العامة للغذاء  إنشاء وتسوير املقر األقليمي لهيئة الغذاء والدواء )ذهبان ( 22

 والدواء
 2009 محافظة جدة

 2010 محافظة جدة خاص الحمراء (إنشاء قرص خاص )حي  23

محافظة  وزارة التعليم العايل جامعة الطائف -إنشاء مبنى املكتبة العامة مبقر الطالبات  24

 الطائف

2012 

جامعة امللك  إنشاء مبنى الحضانة بكليات البنات جامعة امللك عبدالعزيز 25

 عبدالعزيز

 2014 محافظة جدة



 
 
 
 
 

االعمال سابقـــة    
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تصنيف  م
 املشروع

اجلهة املالكة  املشـــــــــــــروعاسم 
 للمشروع

 سنة التنفيذ املنطقة

مشــــــاريــع التـــأهيــــــل والـتـــرمـيــــم 1
ترميم مبني مدرسة عمر بن العاص ومبنى متوسطة ابن الهيثم )املرحلة  

 الثانية(

إدارة الرتبية والتعليم 

 مبحافظة الخرج

 2005 محافظة الخرج

2 
 تأهيل مدرسة الناصفة االبتدائية ومتوسطة السلمية

إدارة الرتبية والتعليم 

 مبحافظة الخرج

 2005 محافظة الخرج

3 
 األحساء -تأهيل مدرسة عمرو بن العاص املتوسطة 

إدارة الرتبية والتعليم 

 بنني

محافظة 

 االحساء

2005 

4 
 الرتبية والتعليمإدارة  املجمعة -مرشوع تأهيل مبنى الروضة 

محافظة 

 املجمعة

2005 

5 
 إدارة الرتبية والتعليم املجمعة -مرشوع تأهيل مدارس البنات 

محافظة 

 املجمعة

2005 

6 
 ترميم وتأهيل مببنى الهرم جزء الشمس والرمال الدور األريض واالول

رشكة الهرم لالسترياد 

 والتصدير

 2021 محافظة جدة

7 

 رشكة املعدات املكملة للطائراتيف ولد والعاكس باملغرفة التحكم 
رشكة املعدات املكملة 

 للطائرات

 2021 محافظة جدة



 
 
 
 
 

االعمال سابقـــة    
 

 

 

 

تصنيف  م

 املشروع

اجلهة املالكة  اسم املشـــــــــــــروع

 للمشروع

سنة  املنطقة

 التنفيذ

1 

مشـــــاريــع 
الــكـهــــرومـيـكــــانـيـــك

 

صيانة األعامل االعتيادية والكهربائية للمباين املدرسية بإدارة مركز إرشاف 

 الجنوب

 

إدارة الرتبية والتعليم 

 للبنني

 2005 محافظة جدة

إدارة الرتبية والتعليم  تأهيل وتنفيذ األعامل الكهربائية ملعهد االمل 2

 للبنني

 2005 محافظة جدة

 صيانة وإصالح وحدات التكييف املركزي املنفصلة بإدارة الرتبية والتعليم 3

 

إدارة الرتبية والتعليم 

 بنني

 2006 محافظة االحساء

إدارة الرتبية والتعليم  صيانة وإصالح إعطال بأجهزة التربيد والتكييف مبدارس الهفوف 4

 بنني

 2006 محافظة االحساء

إدارة الرتبية والتعليم  األعطال بأجهزة التربيد والتكييف مبدارس القرى الرشقيةصيانة وإصالح  5

 بنني

 2006 محافظة االحساء

إدارة الرتبية والتعليم  صيانة وإصالح األعطال بأجهزة التربيد والتكييف مبدارس القرى الشاملية 6

 بنني

 2006 محافظة االحساء

إدارة الرتبية والتعليم  املركزي ملرسح اإلدارة العامة بتعليمصيانة وإصالح التكييف  7

 بنني

مكة منطقة 

 املكرمة

2006-2007-

2008 

 2009 محافظة جدة ميناء جدة األسالمي مرشوع توريد وتركيب بوابات ووسائل السالمة مبيناء جدة اإلسالمي 8

( التابع لجامعة 4)( ماكينة اسبلت مبنى رقم 44مرشوع تركيب وتشغيل عدد ) 9

 امللك عبد العزيز بحي الرشفية

جامعة امللك عبد 

 العزيز

 2009 محافظة جدة

رشكة الحمراين  مرشوع توريد وتنفيذ أعامل التكييف مببنى رشكة الحمراين التجاري 10

 لالستثامر التجاري

 2010 محافظة جدة

رشكة عبد هللا هاشم مرشوع توريد وتنفيذ أعامل التكييف مببنى معرض  11

 )هوندا(

معرض رشكة عبدهللا 

 هاشم )هوندا(

 2011 الرياضمنطقة 

 2011 جيزانمنطقة  مصنع حديد الجنوب مرشوع توريد وتنفيذ أعامل التكييف مبصنع حديد الجنوب 12

صيانة وإصالح أجهزة التكييف والتربيد للمباين املدرسية قطاع )مكتب الرتبية  13

 والتعليم خليص بنني وبنات(

 2013 محافظة جدة إدارة الرتبية والتعليم

صيانة وإصالح أجهزة التكييف والتربيد للمباين املدرسية قطاع )رابغ بنني  14

 وبنات(

 2013 محافظة جدة إدارة الرتبية والتعليم

 صيانة وإصالح تركيب أملكيفات للمباين التعليمية قطاع  15

 بنني( -)مكتب الرتبية والتعليم شامل جدة 

 2013 محافظة جدة إدارة الرتبية والتعليم

 ة لقطاعي صيانة وإصالح وتشغيل أجهزة التربيد والتكييف والتدفئ 16

 )املخواة وغامد الزناد(

 

-2016-2015 املخواةمحافظة  إدارة الرتبية والتعليم

2017 



 
 
 
 
 

االعمال سابقـــة    
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تصنيف  م
 املشروع

اجلهة املالكة  اسم املشـــــــــــــروع
 للمشروع

سنة  املنطقة
 التنفيذ

مشـــــاريــع الــكـهــــرومـيـكــــانـيـــك 17
 د والتدفئة لقطاعصيانة وإصالح وتشغيل أجهزة التكييف والتربي 

 )قلوة والحجرة( 

-2016-2015 محافظة املخواة والتعليمإدارة الرتبية 

2017 

صيانة وإصالح وتشغيل أجهزة التربيد والتكييف والتدفئة باملباين التعليمية  18

 املجموعة الثامنة بنني

محافظة املدينة  ادارة الرتبية والتعليم

 املنورة

2016-2017-

2018 

والتدفئة باملباين التعليمية صيانة وإصالح وتشغيل أجهزة التربيد والتكييف  19

 سة بنني املدينة املنورةاملجموعة الخام

محافظة املدينة  ادارة الرتبية والتعليم

 املنورة

2016-2017-

2018 

صيانة وإصالح وتشغيل أجهزة التربيد والتكييف والتدفئة باملباين التعليمية  20

 عة الثانية بنني املدينة املنورةاملجمو 

محافظة املدينة  الرتبية والتعليمادارة 

 املنورة

2016-2017-

2018 

 تأهيل السور وغرفة املضخات واملحوالت مببنى الحضانة 21

 

جامعة امللك عبد 

 العزيز

 2017 محافظة جدة

 2017 محافظة جدة الشيخ  محمود سعيد يف مسجد ومطعم الشجرة مبول أوسس أعامل التكييف والتهوية 22

 –صيانة واصالح اجهزة التكييف والتربيد والتدفئة  23

 االوىل مبنطقة عسرياملجموعة  

-2020-2019 منطقة عسري إدارة الرتبية والتعليم

2021-2022 
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Repair and maintenance of 

educational facilities second group 

Ministry of 

Education 

Department - 

Girls 

Laith  

Governorate 

 

2006 

2 
Operation, repair and maintenance 

of first-class educational buildings 

Ministry of 

Education 

Department - 

Girls 

Laith 

Governorate 

 

2006 

3 

Maintenance and repair of 

educational buildings in Jeddah, 

fifth group 

Ministry of 

Education 

Department 

Jeddah    

Governorate 
2008 - 2007 

4 

Maintenance and repair of 

educational buildings, first group, 

girls 

Ministry of 

Education 

Department - 

Girls 

Alqunfudah    

Governorate 
2009 

5 

Maintenance and repair of 

educational buildings, second 

group, girls 

Ministry of 

Education 

Department - 

Girls 

Alqunfudah    

Governorate 
2009 

6 

Maintenance and repair of 

educational buildings, third group, 

for girls 

Ministry of 

Education 

Department - 

Girls 

Alqunfudah    

Governorate 
2009 

7 

The process of maintaining and 

repairing educational buildings in 

the Girls' Education Department 

Ministry of 

Education 

Department - 

Girls 

Madinah  

Governorate 
2009-2010 

8 

Maintenance and repair of 

educational buildings, second 

group (girls) 

Ministry of 

Education 

Department 

Taif 

Governorate 
2010-2011-2012 

9 
Maintenance of educational 

buildings, fifth group 

Ministry of 

Education 

Department - 

Girls 

Madinah  

Governorate 
2011-2012 

10 

Maintenance and repair of 

educational buildings for girls of 

the first and fourth groups 

Ministry of 

Education 

Department - 

Girls 

Asir Region 2011-2012-2013 

11 

Maintenance and repair of civil, 

routine and electromechanical 

works for educational buildings 

west of the city (boys) 

Ministry of 

Education 

Department 

Madinah  

Governorate 
2013 

 

12 

Maintenance and repair of field, 

routine and electromechanical 

works for educational buildings 

east of the city (boys) 

Ministry of 

Education 

Department 

Madinah  

Governorate 
2013 
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13 

Maintenance and repair of field, 

routine and electromechanical 

works for educational buildings 

east of the city (girls) 

Ministry of 

Education 

Department 

Madinah  

Governorate 

2013 

14 

Maintenance and repair of field, 

routine and electromechanical 

works for educational buildings 

west of the city (girls) 

Ministry of 

Education 

Department 

Madinah  

Governorate 

2013 

15 

Maintenance, repair and operation 

of educational buildings, 12th 

group, Abha and Al Shaaf (girls) 

Ministry of 

Education 

Department 

Asir Region 2013 

16 

Maintenance, repair and operation 

of educational buildings, group 

eleven, Abha (girls) 

Ministry of 

Education 

Department 

Asir Region 2013 

17 

O
p

era
tio

n
, m

a
in

ten
a

n
ce a

n
d

 clea
n

in
g

 p
ro

jects
    

Maintenance and repair of 

educational buildings, fourth 

group, girls 

Ministry of 

Education 

Department 

Madinah  

Governorate 
2013-2014 

18 

Maintenance, repair and operation 

of educational buildings, 12th 

group, Abha and Al Shaaf (girls) 

Ministry of 

Education 

Department 

Asir Region 
2014 

 

19 

The process of maintenance, repair 

and operation of educational 

buildings, third group, Abha Girls 

Ministry of 

Education 

Department 

Asir Region 
2014 

 

20 

The process of maintaining and 

repairing educational buildings, 

fourth group, Abha, girls 

Ministry of 

Education 

Department 

Asir Region 
2014 

 

21 

Maintenance and repair of 

educational buildings, group two 

(boys),  Madinah 

Ministry of 

Education 

Department 

Madinah  

Governorate 
2014-2015-2016 

22 

Maintenance and repair of 

educational buildings, fifth group 

(boys) 

Ministry of 

Education 

Department 

Madinah  

Governorate 
2014-2015-2016 

23 

Maintenance and repair of 

educational buildings, group eight 

(boys), Madina 

Ministry of 

Education 

Department 

Madinah  

Governorate 
2014-2015-2016 

24 

Maintenance, repair and operation 

of educational buildings sector 

(Qilwa and Al-Hajra) 

Ministry of 

Education 

Department 

Al Makhwah   

Governorate 
2015-2016-2017 

25 

Maintenance, repair and operation 

of educational buildings sector (Al 

Makhwah and Ghamed Trigger) 

Ministry of 

Education 

Department 

Al Makhwah   

Governorate 
2015-2016-2017 

26 

Maintenance, repair and operation 

of educational buildings, ninth 

group 

Ministry of 

Education 

Department 

Asir Region 2015-2016-2017 

 

27 

Maintenance, operation and repair 

of educational buildings, group two 

(Abha and Sha'af) 

Ministry of 

Education 

Department 

Asir Region 2015-2016-2017 

28 

Maintenance, repair and operation 

of educational buildings, third 

group 

Ministry of 

Education 

Department 

Asir Region 2016 
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29 

Maintenance of the hoop of the 

fourteenth primary school and the 

second secondary school for girls 

in Khedia in Abha 

Ministry of 

Education 

Department 

Asir Region 2016-2017-2018 

30 

Operation, maintenance and repair 

of educational buildings, second 

group 

Ministry of 

Education 

Department 

Sarat 

Abeedah 

Governorate 

2016-2017-2018 

31 

Maintenance, repair and operation 

of educational buildings  Seventh 

group 

Ministry of 

Education 

Department 

Asir Region 2016-2017-2018 

32 

Maintenance, repair and operation 

of educational buildings, fourth 

group, north of Mecca for boys 

Ministry of 

Education 

Department 

Makkah 

Region 
2016-2017-2018 

33 

Project of maintenance, operation 

and cleanliness of the sub-

municipalities and the Secretariat 

Club 

Ministry of 

Municipal and 

Rural Affairs 

Madinah   

Region 
2017-2018-2019 

34 

Maintenance and repair of 39 

educational buildings in the Sweir 

sector of Al-Jouf 

Ministry of 

Education 

Department 

Jouf 

Region   

2018-2019-

2020-2021 

35 

Maintenance and repair of 64 

educational buildings in the Dumat 

Al-Jandal sector 

Ministry of 

Education 

Department 

Jouf 

Region   

2018-2019-

2020-2021 

36 

Project of operation, maintenance, 

cleaning works, operation and 

maintenance of cooling, heating, 

ventilation and air conditioning 

systems for school buildings, 

number (118) 

Ministry of 

Education 

Department 

Makkah  

Region 
2017-2018 

37 

Maintenance and repair of 

educational buildings for girls’ 

schools, group two 

Ministry of 

Education 

Department 

Al-Ahsa  

County 

 

2018-2019 

38 

Maintenance and repair (165) of an 

educational building in the Sakaka 

sector 

Ministry of 

Education 

Department 

Jouf 

Region   

2018-2019-

2020-2021 

39 

Maintenance and repair (96) of an 

educational building in the Tabarjal 

sector 

Ministry of 

Education 

Department 

Jouf 

Region   
2018-2019-2020 

40 

Maintenance, repair and operation 

of educational buildings, Office of 

the South for Boys and Southwest 

of Boys / Girls, affiliated to the 

Department of Education in Jeddah 

Governorate 

Ministry of 

Education 

Department 

Jeddah   

Governorate 
2018-2019-2020 

41 

 Maintenance, repair and operation 

of school buildings for girls in the 

Baljurashi and Afif sectors 

Ministry of 

Education 

Department 

Al-Baha  

Region 

2018-2019-

2020-2021 

42 

Maintenance, repair and operation 

of school buildings for boys in the 

Al-Qura and Al-Mandaq sector, 

third group 

Ministry of 

Education 

Department 

Al-Baha  

Region 

2018-2019-

2020-2021 
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43 

Maintenance, repair and operation 

of school buildings for boys in the 

Baljurashi and Afif sectors 

Ministry of 

Education 

Department 

Al-Baha  

Region 

2018-2019-

2020-2021 

44 
Maintenance and repair of 

administrative buildings 

Ministry of 

Education 

Department 

Al-Baha  

Region 

 

2018-2019-

2020-2021 

45 

O
p

era
tio

n
, m

a
in

ten
a

n
ce a

n
d

 clea
n
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g
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jects
 

Maintenance, repair and operation 

of educational buildings, first 

group 

Ministry of 

Education 

Department 

Asir Region 
2018-2019-

2020-2021 

46 

Maintenance, repair and operation 

of educational buildings, second 

group 

Ministry of 

Education 

Department 

Asir Region 
2019-2020-

2021-2022-2023 

47 

Maintenance, repair and operation 

of educational buildings, fifth 

group 

Ministry of 

Education 

Department 

Asir Region 
2019-2020-

2021-2022-2023 

48 

Operation and maintenance of sub-

municipalities and the Secretariat 

Club 

Ministry of 

Municipal and 

Rural Affairs 

Madinah   

Region 
2021-2026 

49 

Providing maintenance and 

cleaning services in the port of  

Dhiba 

Saudi Ports 

Authority 
Duba 2021-2022 

50 

Maintenance, cleaning and non-

medical operation of the field 

hospital in Asir parking lot 

(capacity 360 beds) 

Directorate of 

Health Affairs 
Asir Region 2021-2022 

51 

Operation and maintenance of 

electromechanical devices and 

equipment, cleaning, civil 

maintenance and operation 

Ministry of 

Communicatio

ns and 

Information 

Technology 

 

Riyadh 

Region 
2021-2024 
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Implementation 

1 

C
o

n
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n

 P
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jects
 

Construction of the Qazaz House in 

the Corniche area 
Privet 

Jeddah 

Governorate 
1997 

2 
Construction of Al-Ruhaili 

Building (Al-Rawdah District) 
Privet 

Jeddah 

Governorate 
1998 

3 

Construction of a residential 

building (Al-Faisaliah 

neighborhood) 

Privet 
Jeddah 

Governorate 
1998 

4 

Construction of Al Jabari 

Residential Building (Al Rabwah 

District) 

Privet 
Jeddah 

Governorate 
1999 

5 
Establishment of a private palace 

(Al-Rawda neighborhood) 
Privet 

Jeddah 

Governorate 
1999 

6 

Construction of a residential 

building (Al-Faisaliah 

neighborhood) 

Privet Jeddah 

Governorate 
1999 

7 
Construction of Al-Gharbawi 

Building (Al-Aziziyah District) 
Privet 

Jeddah 

Governorate 
2000 

8 
Construction of the Administrative 

Communications Building 

Jeddah 

Governorat

e Police 

Jeddah 

Governorate 
2001 

9 

Establishing a firefighting network 

for two schools (Elementary Sixty - 

Intermediate Seventy-two) 

Ministry of 

Education 

Department 

- Girls 

Jeddah 

Governorate 
2002 

10 
Establishment of a residential villa 

(Al-Mohamadia neighborhood) 
Privet 

Jeddah 

Governorate 
2003 

11 
Construction of a residential 

building (Al-Safa neighborhood) 
Privet 

Jeddah 

Governorate 
2003 

12 Construction of 8 residential villas Air Defense 
Jeddah 

Governorate 
2005 

13 

Establishment of a private palace 

and (4) private residential villas 

(Al Basateen District) 

Privet 
Jeddah 

Governorate 
2007 

14 
Establishment of Bir Al-Ahmar 

High School (12) classes 

Ministry of 

Education 

Department 

Yanbu 

Governorate 
2008 

15 
Establishment of the Maramiya 

School 

Ministry of 

Education 

Department 

Yanbu 

Governorate 
2008 

16 
Establishment of a third primary 

school in Al-Ais (12) classrooms 

Ministry of 

Education 

Department 

Yanbu 

Governorate 
2008 

17 
Establishment of a third primary 

school in Al-Ais (12) classrooms 

Ministry of 

Education 

Department 

Yanbu 

Governorate 
2008 
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18 
Establishment of El-Maramiya 

High School (12) classes 

Ministry of 

Education 

Department 

Yanbu 

Governorate 
2008 

19 
Establishment of an elementary 

school Al-Bathna (12) classes 

Ministry of 

Education 

Department 

Yanbu 

Governorate 
2008 

20 
Establishment of an elementary 

school subsection (12) classes 

Ministry of 

Education 

Department 

Yanbu 

Governorate 
2008 

21 Create a square school 

Ministry of 

Education 

Department 

Yanbu 

Governorate 
2009 

22 

Establishment and fencing of the 

regional headquarters of the Food 

and Drug Authority (Dhahban) 

Saudi Food 

& Drug 

Authority 

Jeddah 

Governorate 
2009 

 

23 
Establishment of a private palace 

(Al-Hamra neighborhood) 
Privet 

Jeddah 

Governorate 
2010 

24 

Establishment of the public library 

building at the female students’ 

headquarters - Taif University 

Ministry of 

Higher 

Education 

Taif 

Governorate 
2012 

25 

Establishment of a nursery building 

in girls’ colleges, King Abdulaziz 

University 

King 

Abdulaziz 

University 

Jeddah 

Governorate 
2014 

26 

 
Security Project Aircraft 

Complementary Equipment 

Company 

Saudi 

Military 

Industries 

Company 

Jeddah 

Governorate 
2021 

27 

 
Cameras project of the aircraft 

complementary equipment 

company 

Saudi 

Military 

Industries 

Company 

Jeddah 

Governorate 
2021 
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No. Project 

classification 
Project Name 

The Owner 

Of The 

Project 
Region Year of 

Implementation 

1 
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Rehabilitation and restoration 

projects 

Ministry of 

Education 

Department 

Al Kharj 

Governorate 
2005 

2 

Rehabilitation of Al-Nasfa 

Primary and Intermediate 

School in Al-Salamiyah 

Ministry of 

Education 

Department 

- Al Kharj 

County 

Al Kharj 

Governorate 
2005 

3 

Rehabilitation of Amr Ibn Al-

Aas Intermediate School - Al-

Ahsa 

Ministry of 

Education 

Department 

- Boys 

Al-Ahsa  

Governorate 

 

2005 

4 

Al-Rawdah Building 

Rehabilitation Project - Al 

Majmaah 

Ministry of 

Education 

Department 

Al Majmaah 

Governorate 
2005 

5 
Rehabilitation project for girls' 

schools - Al Majmaah 

Ministry of 

Education 

Department 

Al Majmaah 

Governorate 
2005 

 

 

6 

Restoration and rehabilitation of 

the pyramid building, part of the 

sun and sand, the ground and 

first floor 

Al Haram 

Center 

Import and 

Export Co. 

Jeddah 

Governorate 
2021 

7 

Generator and Inverter Control 

Room in Aircraft 

Complementary Equipment 

Company 

Aircraft 

Accessories 

and 

Component

s Company 

Jeddah 

Governorate 
2021 
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No. Project 

classification 
Project Name 

The Owner 

Of The 

Project 
Region Year of 

Implementation 

1 

E
lectro

m
ech

a
n

ica
l p

ro
jec

ts
 

Maintenance of routine and 

electrical work for school 

buildings, managed by the South 

Supervision Center 

Ministry of 

Education 

Department 

- Boys 

Jeddah 

Governorate 
2005 

2 

Rehabilitation and 

implementation of electrical 

works for Al-Amal Institute 

Ministry of 

Education 

Department 

- Boys 

Jeddah 

Governorate 
2005 

3 

Maintenance and repair of 

separate central air conditioning 

units in the Department of 

Education 

Ministry of 

Education 

Department 

- Boys 

Al-Ahsa  

Governorate 

 

2006 

4 

Maintenance and repair of 

refrigeration and air-

conditioning devices in Hofuf 

schools 

Ministry of 

Education 

Department 

- Boys 

Al-Ahsa  

Governorate 

 

2006 

5 

Maintenance and repair of 

malfunctions in refrigeration 

and air-conditioning devices in 

the schools of the eastern 

villages 

Ministry of 

Education 

Department 

- Boys 

Al-Ahsa  

Governorate 

 

2006 

6 

Maintenance and repair of 

refrigeration and air-

conditioning devices in schools 

in the northern villages 

Ministry of 

Education 

Department 

- Boys 

Al-Ahsa  

Governorate 
2006 

7 

Maintenance and repair of 

central air conditioning for the 

theater of the public 

administration in education 

Ministry of 

Education 

Department 

- Boys 

Makkah 

Region 
2006-2007-2008 

8 

Project of supplying and 

installing safety gates and 

means at Jeddah Islamic Port 

Jeddah 

Islamic Port 

Jeddah 

Governorate 

 

2009 

9 

A project to install and operate 

44 Split AC’s, Building No. (4) 

of King Abdulaziz University in 

Ash-Sharafiya District 

King 

Abdulaziz 

University 

Jeddah 

Governorate 
2009 

10 

Supply and implementation of 

air conditioning works in the 

Alhamrani Commercial 

Company building 

Al Hamrani 

Commercial 

Investment 

Co. 

Jeddah 

Governorate 
2010 

11 

Supply and implementation of 

air conditioning works in the 

exhibition building of Abdullah 

Hashem Company (Honda) 

Abdullah 

Hashim 

Company 

LTD. 

(HONDA) 

Riyadh 

Region 
2011 
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12 

Project of supplying and 

executing air conditioning 

works at the South Steel Factory 

South Steel 

Factory 
Jizan Region 2011 

13 

Maintenance and repair of air-

conditioning and refrigeration 

devices for school buildings 

sector ( Khulais , Education 

Office, Boys and Girls) 

Ministry of 

Education 

Department 

Jeddah 

Governorate 
2013 

14 
Maintenance and repair of air 

conditioning and refrigeration 

devices for school buildings 

(Rabigh boys and girls) 

Ministry of 

Education 

Department 

Jeddah 

Governorate 
2013 

15 

Maintenance and repair of 

installation of air conditioners 

for educational buildings sector 

(Education Office, North Jeddah 

– Boys) 

Ministry of 

Education 

Department 

Jeddah 

Governorate 
2013 

16 

Maintenance, repair and 

operation of refrigeration, air-

conditioning and heating 

devices for the sectors 

(Almakhwah and Ghamed 

Alzinad) 

Ministry of 

Education 

Department 

Al Makhwah  

Governorate 
2015-2016-2017 

17 

Maintenance, repair and 

operation of air conditioning, 

refrigeration and heating devices 

for the sector (Qilwah and Al-

Hajra) 

Ministry of 

Education 

Department 

Al Makhwah  

Governorate 
2015-2016-2017 

18 

Maintenance, repair and 

operation of refrigeration, air 

conditioning and heating 

devices in educational buildings, 

Group Eight, boys 

Ministry of 

Education 

Department 

Madinah 

Governorate 
2016-2017-2018 

19 

Maintenance, repair and 

operation of refrigeration, air 

conditioning and heating 

devices in educational buildings, 

fifth group, boys, Medina 

Ministry of 

Education 

Department 

Madinah 

Governorate 
2016-2017-2018 

20 

Maintenance, repair and 

operation of refrigeration, air-

conditioning and heating 

devices in educational buildings, 

second group, boys, Medina 

Ministry of 

Education 

Department 

Madinah  

Governorate 
2016-2017-2018 

E
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ro
jec

ts
 



 

 

 

 

previous work 
 

 

 

21 

Rehabilitation of the fence and 

the room of pumps and 

transformers in the nursery 

building 

King 

Abdulaziz 

University 

Jeddah 

Governorate 
2017 

 

 

22 

Air conditioning and ventilation 

works in the mosque and 

restaurant of the tree in Oasis 

Mall 

Sheikh 

Mahmood 

Saeed 

Jeddah 

Governorate 
2017 

23 

Maintenance and repair of air 

conditioning, cooling and 

heating devices - the first group 

in the Asir region 

Ministry of 

Education 

Department 

Asir Region 
2019-2020-2021-

2022 
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