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We have been blessed in this country with a solid economic base 
and distinctive investment environment, not only in a particular sector, but 
in various fields, especially in recent years which have seen great leaps in 
terms of approved projects and general economic growth based on long 
term strategic planning with broad reach. 

Despite the diversity of opportunities and multiple investment options, the 
construction sector supports the real estate sector, which is particularly at-
tractive; it is one of the basic pillars of the economy of any country.

Since the founding of our organization and development of the company 
we have been keen to work hard in order to secure a place as leaders in the 
Saudi construction market, through the development and application of the 
most prominent technology as well as technical and administrative modern 
means, relying on distinct staff of engineers, technicians, administrators and 
workers.

In the midst of the evolution of the company our clients are still the first pri-
ority and strategic goal which we always keep in mind, as they are not seen 
only as a client, but a success partner that accompanied us since our first 
steps and walked with us through a trail full of challenges until we became 
what we are today. Therefore, our clients were, are and always will be our 
first priority. 

While we are proud of our achievements and the leaps we have made, we 
do not give in to the achievements of the past nor rest on the dreams of the 
future. We are working day in and day out to strengthen our gains and build 
an economic and modern developmental edifice based on the latest tech-
nologies and designs that mimic reality.

We adhere to continuous improvements and are always carefully planning 
in accordance with our policy of transparency. Full efforts are made in order 
to achieve our goals and the goals of our clients with lasting satisfaction.

Finally, actions speak louder than words, so we are working wholeheart-
edly to maintain our gains that have been achieved after much effort and 
hard work, and we hope to live up to what is coming to entrench leadership 
and uniqueness in serving the public interest and our community. We plan 
to achieve this through the construction market in providing an example of 
quality and precise execution of construction project, armed with the grace 
of God and the support of our valued customers and fair competition with 
other construction companies in the market.

صلبة،وبنية اقتصادية  بقاعدة  البالد  هذه  في  علينا  اهلل  من   لقد 
 استثــمارية ممـيزة ، ليـس في قطــاع بعينـه ولكن في شــتـى المــجاالت
حيث من  نوعية  قفزات  شهدت  التي  األخيرة  السنوات  خـالل  السيما   ، 
الدراسة على  المبني  العام  االقتصادي  النمو  أو  المعتمدة   المشاريع 

 والخطط اإلستراتيــجية بعـيدة المدى و واسعة األفق

المـقاوالت أن قطاع  إال   ، االستثمـارية  الخـيارات  الفـرص وتعدد  تنوع   ورغم 
األساسية الركائز  أحد  فهو  خاصة،  بجـاذبية  العقاري  القطاع   ســاند 

القتصاديات  الدول

على حـرصــنا  شــركــة  إلى  وتطــويـرها  مؤسسـتنا  تأسـيــس   منذ 
بقــية بين  مكانه  ألنفسـنا  لنتــخذ  ومثابرة  واجتـهاد  بجد  نعــمل   أن 
 الشــركات المنافسة في سوق المقاوالت السـعودي ، وذلك عبر اســتحداث
 وتطـبيق أبـرز الوســائل التقنية والفنية واإلداريـة الحـــديثة ، معتمــدين
 في ذلك على كــوادر متـميزة من مهندسين وفنييـن وإداريين وعمال
الخيار هو  عميلنا  يبقى  الشركة  شــهدته  الذي  التــطور  خــضم  وفي   ، 
عمياًل ليس  فهو  أعيننا  نصب  نضعه  الذي  األستراتيجي  والهدف   األول 
درب معـناعلى  وسار  األولى  خطــواتنا  رافق  نجــاح  شريـك  بل   فحسب، 
 مـليء بالتحـديات حتى بلـغنا ما نحـن عليه اليوم ، ولذا فــقد  كان والزال
اذ نحن  اهتمــاماتنا  وأبرز  أولوياتنا  رأس  على  يكون  ِبأن  جديرًا   وسيظل 
 نعتز بما حققنا من منجزات وقفزات فإننا ال نركــن الى إنجـازات الماضــي
، بل نعــمل يومًا تلو األخر لتـعزيز  وال نتكـــئ على أحـــالم المسـتقــبل 
 مكاسبنا وبناء صرح اقتصادي وتنموي عصري يقوم على أحدث التقنــيات
المســتمر بالتطـــوير  متمسكين  الواقع،  تحاكي  التي   والتــصاميم 
 والتخطــيط المــدروس وفق سياسة تتســــم بالشفافية الكاملة سعيًا
وتحــقيق وأهداف عميلنا  أهدافنا  لتحقيق  إليه  ما نطمح  أرقى   لتــقديم 

.رضاه المستمر

 ختامًا .. إن األفعال ابلغ من األقوال،لذا فإننا نعمل بكل إخالص لنحافظ
 على مكتسباتنا التي تحققت بعد جهد كبير و عمل دؤوب، كما نأمل
المصلحة يحقق  بما  والتفرد  الريادة  لضمان  قادم  هو  بما  نرتقي   أن 
 العامة للمجتمع بشكل عام ونشاط المقاوالت على وجه الخصوص عبر
 التنفيذ الدقيق ،متسلحين في ذلك بتوفيق اهلل ثم دعم عمالئنا الكرام

.والمنافسة الشريفة مع شركات المقاوالت الشقيقة األخرى





OUR COMPANY

Arabian Partnership

تعريف بالشركة
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تعريف بالشركة
انشاء  هو  األساسي  ونشاطها  )2008م(  العربية  الشراكة  تأسيس  تم 
اإلنارة،  التيار الكهربائي للمناطق السكنية وتوزيع اعمدة  الطرق وإيصال 
المنتجات  لتشمل  توسع نشاطها  ما  والحدائق وسرعان  الشوارع  ورصف 
المشاريع  العديد من  وتنفيذ  التنفيذية  المخططات  االسمنتية وتصميم 

العسكرية واالشراف عليها 

كما ان للشراكة العربية جهاز فني وإداري ذو خبرة كبيرة من استشاريين 
وأعمال  المعمارية  المشروعات  كافة  لتنفيذ  مدربة  وعمالة  ومهندسين 
العامة تخضع كل االنشطة واالقسام  اإلنارة والكهرباء والطرق واالشغال 
لعمليات تنظيمية مستمرة ينشا عنها ضبط للجودة واستحداث ألقسام 

مختصه بذلك

تمتلك الشراكة العربية اسطوالً من المعدات الثقيلة والسيارات والشاحنات 
وقد نالت العديد من شهادات التقدير والجوائز على انجازاتها ...
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Our Company  
The Arabian Partnership was established in 2008, mainly spe-
cialized in road construction, paving streets, parks and lamp-
posts. It soon expanded its scope to include concrete products, 
design shop drawings and implementation as well as supervi-
sion of several military projects.
Furthermore, the Arabian partnership is home to consultants 
and engineers with considerable technical and administrative 
experience, trained to perform all architectural projects, light-
ing works, electricity, roads and public works. 

The Arabian Partnership also owns a fleet of heavy equip-
ment, cars and trucks and has won numerous awards and cer-
tificates of appreciation for its achievements.
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المشاركة في النهضة العمرانية بتنفيذ المشاريع بأعلى مستويات 
والمعتمدة  المتعارف عليها  الفنية  لألصول  ووفقًا  العالمية  الجودة 

عالميًا من خالل الكوادر الفنية واإلدارية ذات الخبرة.

• المصداقية في تنفيذ األعمال والمواعيد المقدمة من قبلنا.	

• تقديم المشورة للعميل والمبنية على المؤشرات الفنية.	

• السعي للوصول إلى الهدف وهو خلق صرح حضاري.	

• خدمة المجتمع والمساهمة في توطين الوظائف وتدريب الكوادر 	
الوطنية.

• الحرص المستمر على تحسن األداء وتقديم خدمات متميزة للعمالء 	
للوصول إلى الريادة في مجال عملنا.

رؤيــــتنا
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To participate in the urban renaissance by execution of projects at 
the highest international quality standards and in accordance with 
the technical specifications accepted and adopted globally through 
our talented and experienced work force.

• Credibility in project execution and deadlines given

• Give advice to clients based on technical indicators 

• The quest to reach the goal of creating a civilized edifice

• Serving our community and contributing to the localization of 
jobs and the training of national cadre. 

• Continuous attention to improve our performance and provide 
excellent customer service in order to reach leadership in our 
field.

Vision
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إن رسالتنا الرئيسية  ليست متابعة الجودة بل إنتاجها من خالل

االستخدام الذكي لتكنلوجيا بمفهوم الهندسة المعمارية المعاصرة

وعبر كادر إداري وفني مهني مدرب وذو خبرة كبيرة إلنجاز مشاريعنا

 بموعدها المحدد ودون التنازل عن الحد االدنى من الجودة المطلوبة

، وكل ذلك لتحقيق الهدف االسمى وهو رفع مستوى حياة االنسان

 والذي يعتبر من اهم مبادئنا..

رسالتنا
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Our message is not only to keep up with quality standards; we rath-

er create them through intelligent use of technology and concepts of 

contemporary architecture. Through our professionally trained and 

greatly experienced work force we complete our projects at the time 

schedule without delay or waiver of quality standards. This is all to 

achieve the ultimate goal of raising the level of living standards;

 a principle we cherish...

Our Message
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اعلى  ووفق  بنجاح  المشاريع  جميع  وتسليم  تنفيذ 
معايير التميز ، وتلبية متطلبات العمالء من حيث عوامل 
الشفافية  على  الحرص  مع  والجودة،  والكلفة  الوقت 
بالسعي  وذلك  واالبتكار  والتميز  والجودة  والمصداقية 

لتوفير بيئة عمل ناجحة وآمنة في كل وقت.

قـــيمنا
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Execution and delivery of all projects successfully and according 

to the highest standards of excellence, while meeting customer 

requirements in terms of time, cost and quality with emphasis on 

transparency and credibility. We also seek to provide a successful 

and safe working environment at all times.

Values
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إن الهدف االساسي الذي تسعى الشركة إلى تحقيقه هو 
أن تصبح شركة رائدة في قطاع المقاوالت بفضل ما تملكه 
من خبرة ورصيد كافي وكبير من االنجازات باإلضافة لكادر 
إداري وفني و مهني كبير ومدرب إلنجاز اكبر المشروعات 
وبزمن قياسي متطلعين دائما إلرضاء عميلنا على أكمل 

وجه وفيما يلي مبادئ وسياسة جودتنا:

- الجودة العالية في األعمال بما يتوافق مع االستدامة.

- القيام بكافة المسؤوليات القانونية على أكمل وجه.

الالزمة  األعمال  لكافة  المستمرة  والمراقبة  المتابعة   -

سياسة الجودة
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The primary objective the Arabian Partnership is working to 
achieve is to become a leading company in the regional construc-
tion market. What brought us where we are today, and what will 
help us reach our goal after the blessing of Allah; is our experi-
ence, rapidly growing portfolio and our talented work force that 
have proven capable of executing large projects in record times 
with high quality standards
We always look forward to satisfy our client to the fullest, our 
quality policies are as follows:

- High quality work in line with sustainability

- Carry out all legal responsibilities to the fullest

Quality Policy
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والضرورية في كافة المراحل ابتداء من توقيع العقد وحتى 
مرحلة اإلنجاز النهائي للمشروع.

القيام بها دائما في  التي نتولى  - االفتخار بإنجاز األعمال 
المواعيد التي حددناها وبالجودة المطلوبة وذلك من خالل 

وتيرة عمل منتظمة وديناميكية على مدار الساعة.
-المحافظة على البيئة في كافة األعمال التي ننجزها.

- المشاركة بأعمال تحدث فرقًا وتكون عالمة مميزة، وذلك 
عن طريق نهج مبتكر.

إليه  توصلت  ما  أحدث  من  القصوى  االستفادة  تأمين   -
اإلنتاج،  مراحل  كافة  في  والمتطورة  الحديثة  التكنلوجيا 

لتحقيق التفوق على أنفسنا والزمن معًا.

سياسة الجودة
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- Continuous monitoring work at all stages, starting from the sign-
ing of the contract and until the final stage and completion of the 
project.
- Pride in our achievements and the projects we handle, which are 
always executed on schedule with the required quality through 
regular, dynamic and organized pace.

- We always try to maintain an environment friendly nature in our 
projects and offices. 

- Participation in hallmark projects, through an innovative ap-
proach.

- Making the most of the latest advanced technology in all phases 
of production, in order to achieve efficiency and excellence

Quality Policy
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سياستنا البيئية



ENVIORNMENTAL POLICY

سياستنا البيئية



32

سياستنا البيئية
إن حساسية شركتنا التي تكنه تجاه البيئة يعد من أهم 
من  مجموعة  إنجاز  على  ساعدت  التي  االساسية  مبادئها 
األعمال الناجحة فقد راعينا في جميع مشاريعنا تنفيذ ما 

يلي:
- تطبيق المعايير العالمية للطرق والمدن الخضراء.

- تلبية جميع متطلبات اللوائح البيئية ذات الصلة والعمل 
على تطوير نظام إدارة البيئة باستمرار.

- تقليص النفايات الى ادنى حد ممكن والحد من التلوث 
في مصدره وتقليل أثاره السلبية على البيئة.

واالهتمام  الطارئة  الحاالت  مخاطر  وتحديد  البيئة  حماية   -
بتعليم العمال والموردين الوعي البيئي.
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The Arabian Partnership’s environmental policy is one of the most 
important principles that we follow in our conduct of business and 
in completion of projects, it includes: 

- The application of international standards in implementation of 
green roads and cities.

- Meet all relevant environmental regulations as well as constant 
development of environmental management systems.

- Reducing waste and pollution from production to a minimum by 
incorporating environment friendly methods and procedures.  

- Protection of the environment by educating our work force and 
suppliers in environmental awareness as well as incorporating a 
recycling culture within our company.

Environmental Policy
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وتتحدد أهداف وأغراض هذه السياسة بما يلي:
- التقليل من تلوث الماء والهواء والتسربات والتدفقات 

والضوضاء إلى ادنى مستوياتها.
للتحلل  قابلة  وجعلها  والمخلفات  النفايات  تقليص   -

الحيوي و إعادة استخدامها مرة اخرى.
- توفير طرق حماية المصادر الطبيعية كالطاقة و المياه 

والعمل على االستخدام األمثل للطاقة المتجددة.
من  مقاولينا  مع  العقود  ضمن  البيئية  الشروط  وضع   -

الباطن.

سياستنا البيئية
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- Identifying and controlling hazardous risks. 

- Providing methods of protecting natural resources such as op-

timization and rationalization of energy and water use as well as 

increased use of renewable energy. 

- Oblige our sub-contractors with environmentally friendly condi-

tions when working on sub-contracted projects. 

Environmental Policy





CAPABILITY & SERVICES
القدرة والخدمات
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مجال  في  متخصصة  عالمية  شركات  مع  التعاون  يهدف 
والتطوير  التعاون  إلى  اإلنشائية  األعمال  وإدارة  اإلنشاءات 
والسيطرة على المخاطر والتهديدات التي من الممكن ان 

يواجهها اي مشروع إنشائي.
دراسة  على  بقدرتنا  نفخر  العربية  الشراكة  في  ونحن 
والكبيرة  المتوسطة  المشاريع  كافة  وتنفيذ  وتصميم 
االلتزام بتسليمها في  بجودة عالية وبكلفة مناسبة، مع 

الوقت المحدد ووفق الجدولة الزمنية لمراحل المشروع.
تشمل  حيث  متنوعة،  مشاريع  في  الشركة  وتتخصص 
القيام  و  والمعمارية  المدنية  الهندسة  أعمال  خدماتها 
والتصميم  التخطيط  وأعمال  واإلنشاءات  المشاريع  بإدارة 

والتنفيذ.

القدرة والخدمات
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Our co-operation with global companies that are specialized in 
construction and project management aims at development and 
control of risks and threats that sensitive construction projects 
may face. 

We at the Arabian Partnership are proud to be able to assess, de-
sign and execute medium and large-scale projects at a high stan-
dard with competitive costs. We are committed to deliver projects 
on time and in accordance with the schedule and required speci-
fications. Our company specializes in a variety of projects; where 
services include civil and architectural engineering works, proj-
ect/construction management, design and execution.

Capability and Services





COMPANY WORK AND ACTIVITIES
أعمال و أنشطة الشركة



42

- جميع انواع المقاوالت بما في ذلك تصميم وتطوير وتنفيذ 
المشاريع المتكاملة لألراضي الخام .

- التصميم المفصل وخطط العقود بناء على المواصفات.
- تخطيط اإلنشاءات و وضع الجداول الزمنية للتنفيذ وتقدير 

التكاليف.

أعمال و أنشطة الشركة
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- All types of construction including design, development and ex-
ecution of development of raw land.

- Detailed design and planning of contracts in accordance with 
specifications.

- Construction planning, implementing schedules for execution 
and cost estimation

Company Work and Activities
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ان كل خطوة أقدمنا عليها كانت اضافة قوة الى قوة هذا 
العمالة و  البلد. فنحن نعمل على تشغيل اكبر قدر من 
اإلتجاه أكثر فأكثر نحو سعودة معظم الوظائف الرئيسية 

من أجل المساهمة بنهضة هذا الوطن بأبنائه.
ونحن على يقين بان كل ما نملكه... مدينين في كل مرة 
الى عائلتنا السعودية الكبيرة وللعائلة االنسانية جمعاء 

في كل نجاح نحققه.

شهادات اعتماد الشركة
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Every step we have taken since our establishment, has added to 
the strength of our nation. We are always pursuing employment 
of the largest amount of labor possible and are moving towards 
Saudization of most of the main functions in the company in order 
to contribute to the renaissance of our country through its chil-
dren. We are certain that whatever we have achieved, is owed to 
our community and the people of our nation as a whole. 

 Company Credence Certificates
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PROJECTS
المـشاريع
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إن إدارة المشاريع هي تطبيق للمعرفة والخطط والمخططات 
أدوات ومهارات وكفاءات وتقنيات  الفنية والتنفيذية عبر  
للبناء  العربية  الشراكة  وتفخر  مشروع  أي  لتنفيذ  الزمة 
المتميز من مهندسين وإداريين وفنيين وعمال  بكادرها 
تم اختيارهم بعناية باإلضافة لتحالفاتها المحلية والعالمية 

وذلك لتحقيق أهدافها وخططها المرسومة-بأذن اهلل.

العالمي  إلى  واالقليمي  المحلي  من  بالشركة  لالنتقال 
وعدم االكتفاء بأي حدود

المشاريع
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Project management is the application of knowledge, plans and 
technical and shop drawings via the tools and the skills and com-
petencies and technologies necessary for the implementation of 
any project. We are proud at the Arabian Partnership of our out-
standing cadre of engineers, administrators, technicians and work-
ers whom have been carefully selected. We also have pride in our 
local and global co-operations in which we together achieve our 
objectives and plans - God willing, taking the company from the 
local and regional market to the global markets without limits. 

Projects





CEMENT PRODUCTS FACTORY
مصنع المنتجات االسمنتية
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االسمنتية  للمنتجات  العربية  الشراكة  مصنع  تأسس 
عام2009م كجزء من مجموعة الشراكة العربية ونظرًا للطلب 
المصنع  باشر  فقد  االسمنتية  المنتجات  على  المتزايد 
الصنع وفقًا  االسمنتية مسبوقة  المنتجات  باإلنتاج لكافة 

لطلب العميل والتسويق في جميع انحاء المملكة .
أعلى معايير  تحقيق  العمالء حرصنا على  وللحفاظ على 
خالل  والتنويع  التطوير  في  لالستمرار  ساعين  الجودة 

السنوات القادمة.

مصنع المنتجات االسمنتية



69

Given the growing demand for cement products, the Arabian 
Partnership Cement Products Factory was established in 2009 as 
part of the Arabian Partnership Group. Production includes many 
types of cement products made   according to customer’s requests; 
our cement products are marketed and sold across the Kingdom. 
To maintain our commitment to customers we supply with the 
highest quality standards. We seek to continue the development 
and diversification of the factory in the coming years

Cement Products Factory





MEETINGS AND EVENTS
لقـاءات و مناسبات





زيارة �ساحب  �ل�سمو �مللكي/ �المري تركي بن طالل بن عبد�لعزيز �آل �سعود
Visit by HRH Prince Turki Bin Talal Bin Abdulaziz Al-Saud



توقيع �تفاقية تطوير �الأعمال 
Signing of Business Development Contract



�جتماع مع �ساحب  �ل�سمو �مللكي/ �المري تركي بن طالل بن عبد�لعزيز �آل �سعود
Meeting with HRH Prince Turki Bin Talal Bin Abdulaziz Al-Saud



زيارة �سمو �لرئي�ض �لعام لرعاية �ل�سباب ملقر �ل�رش�كة �لعربية بالريا�ض
Visit by HRH minister of youth at Arabian Partnership HQ in Riyadh



مقر جتهيز حملة نلبي �لند�ء الأغاثة �الأ�سقاء يف �سوريا
 At the HQ of supply for Aid project for Syrian refugees



تكرمي �ل�رش�كة �لعربية من �أمري منطقة ع�سري
Awarding of The Arabian Partnership by the Governor of Asir



تكرمي �ل�رش�كة �لعربية من �أمري منطقة ع�سري           
Awarding of The Arabian Partnership by the Governor of Asir



لقاء �لرئي�ض �لتنفيذي ب�ساحب  �ل�سمو �مللكي/ �المري �لوليد بن طالل بن عبد�لعزيز �آل �سعود
CEO meeting with HRH Prince Alwaleed Bin Talal Bin Abdulaziz Al-Saud



شركاء النجاح ) عمالئنا(
Sucess Partners (our clients( 
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