
تدارك الانشائية للتطوير العقاري والمقاولات
TADARAK REAL ESTATE & CONSTRUCTIONS Co.



العقارييروالتطو المقاولاتمجالفيالمتخصصةوالرائدةالشركاتإحدىهيالإنشائيةتداركشركة

صانعوالموالفنادقالإسكانمشاريعمنتنفيذهاعلىالشركةقامتالتيالمشاريعتنوعتحيث

.وخلافهةالرياضيوالمنشآتالبترولومنشآتوالمرتفعةالأرضيةوالخزاناتالتعليميةوالمنشآت

أجهزةالمنهامختلقةمجالاتفيللكهرباءالسعوديةالشركةمناعتمادعلىالشركةحصلتكما

والتصميمالتخطيطبأعمالخاصقسمالشركةولدىالأخرىالهندسيةوالخدماتوملحقاتهاالكهربائية

الصناعيةالأعمالوالطرقوشبكاتالتحتيةالأساسيةالبنيةلشبكاتالتنفيذيةالمستنداتوتجهيز

طاتومحالمعالجةومحطاتالرفعومحطاتالمياهتحليةومحطاتالكهرباءوشبكاتبهاالمرتبطة

تكاليفالوتقديرالمساحيالرفعأعمالمنالمطلوبةالدراساتبعملالشركةتقومكذلكالكهرباء

كلمة رئس مجلس الإدارة

مختلففيلمملكةاحكومةتنفذهاالتيالضخمةللمشاريعنتيجةواستثماريةعمرانيةبنهضةالسعوديةالعربيةالمملكةتمر

فيونحن.همورفاهيتالمواطنينراحةلزيادةيؤديماوكلبأنواعها،والمواصلاتوالطرقوالبلديةوالصحيةالتعليميةالمجالات

وقد.مارسهانالتيالمجالاتفيعملناوفريقخبراتنابزيادةالنهضةهذهفيالمشاركةإلىنسعىالإنشائيةتداركشركة

درجاتعلىألتحقيقسعينافيمستمرونونحن.الكبيرةالمرافئمنالعديدوأنشأناالماضيةالسنينعبرمهارتناطورنا

.الطليعةفيدومالنكون،عملائناثمهللايرضيبماالجودة،

مـن نـحـن

1



TADARAK CONSTRUCTIONS & REAL ESTATE Co. is one of the leading companies specialized in the 
field of contracting and real estate development. The projects that the company has implemented 
include housing projects, hotels, factories, educational establishments, ground and high 
reservoirs, oil installations, sports facilities and others.
The company has obtained the approval of the Saudi Electricity Company in various fields, 
including electrical appliances, accessories, and other engineering services. The company has a 
special section for the planning, design, and preparation of the executive documents for 
infrastructure networks, road networks, associated industrial works, electricity networks, 
desalination plants, lift stations, The company also undertakes the required studies of surveying 
works and cost estimation

Chairman of the Board

About Us

The Kingdom of Saudi Arabia is being rejuvenated as a result of the huge projects carried out by the Kingdom's 
government in various educational, health, municipal, roads and transportation fields, and all that leads to 
increasing the welfare of the citizens and their welfare. We are in TADARAK CONSTRUCTIONS & REAL ESTATE 
Co. We have developed our skills over the past years. We will be able to achieve the highest quality, including the 
satisfaction of God and then our customers, to be always at the forefront
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العقاريطويرالتوشركاتالإنشائيةالشركاتدورمفهومبتغييرتقومتداركشركة

.يةللعالمومنهابالمملكةالأولالصفشركاتمصاففيوتدخلبالمنطقة

مجالفيالمتميزةالخدماتلتقديممتجددفكرعلىتداركشركةفكرةقامت

الفئاتجميعيناسببماالعقاريوالتطويرالإنشاء

الرؤية

الرسالة

قيمنا
لتميزاوهيالأساسيةالقيمةهيتعتبرهاثابتةقواعدعلىتداركشركةتأسست

والمسؤوليةوالشراكةوالابتكاروالكفاءةوالقيادة
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TADARAK CONSTRUCTIONS & REAL ESTATE Co. changes the concept of the role of construction companies and real 
estate development companies in the region and falls within the ranks of the first grade companies in the Kingdom 
and from them to the world.

The idea of TADARAK company is based on a renewed thought to provide distinguished services in the field of 
construction and real estate development to suit all categories

Vision

Massage

Our Values
The company was founded on fixed rules that it considers to be the basic value of excellence, leadership, efficiency, 
innovation, partnership, and responsibility

About Us
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قيمنا

إننا نسعى إلى التجديد والابتكار 

النمطياتوالتطوير والخروج عن 

التقليديّة السائدة

الابتكار

نعمل على انتهاج” تدارك"نحن في 

نظام بيئي معرفي مستوحى 

”2030رؤية السعودية "من 

الشراكة

ً ” تدارك"تلتزم  بأن تكون كياناً مؤسساتيّا

يتحلى بالمسؤوليّة الاجتماعيّة، يمارس نشاطه التجارّي 

بشكل يحترم الثقافة المحليّة

المسؤولية

إننا نحرص على أن يكون الامتياز

والإتقان جزءاً لا يتجزأ من

كل نشاط نمارسه

التميز

نسعى لإرساء ” تدارك“إّننا في 

معايير جديدة في عالم المقاولات 

والتطوير العقاريّ 

القيادة

ذات كفاءة عالية " تدارك"الكوادر المهنية في 

وخبرة كبيرة في مجال المقاولات 

والتطوير العقاري 

الكفاءة
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Our Values

We seek innovation and development

and the elimination of 

traditional stereotypes

Innovation

We at TADARK arknowledge-

basede working on a 

environmental system.

"Saudi Vision 2030"

Partnership

“TADARK” is committed to being a socially responsible

corporate entity that conducts it’s business

in a manner that respects local culture

Responsibility

We ensure that excellence and mastery

are an integral part of 

every activity we practice

Uniqueness

We are in "TADARK" We seek

to establish new standards in the

world of construction and 

real estate development

Leadership

Our Professional staff in TADARK is highly

qualified and experienced in construction

and real estate development

Efficiency



أسلوبنا

متخصص ممارس عمليا قادر على التأثير والتغييريسهل الإجراءات ويوفر الوقت والمال

لنفهم احتياجاتهم ونستثمر معارفهم وخبراتهم

تد اثرهاعميقة وحديثة ومتخصصة تلبي الاحتياج ويم
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تواكب التصاميم والإنشاءات العالمية

لخدمات ومنتجات



Our style

Easy procedures and saves time 

And money

A specialist practitioner in practice is able 

to influence and change

To understand their needs and invest their 

knowledge and experience

Deep, modern and specialized meet the 

needs and extends its impact
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Keep pace with global designs 

and construction Services and products



رئيس مجلس الإدارة

الإدارة العامة

الإدارة العامةالخدمات

الهيكل الإداري للشركة
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مدني و طرقمعماريكاكهرباء وميكاني مساحة

ادارة شئون الموظفين

المدير التنفيذي

مدير المشاريع

إدارة ضبط الجودة

مهندسينمراقبين

الإدارة الهندسية

مدير عام الشركة

المدير المالي

رئيس قسم المحاسبة

محاسبين



Chairman of Board of Directors

General Management

Servicesgeneral 

management

MonitorsEngineers
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Electrical and 

mechanical 

engineering

Architectural 

Engineering

civil &Road 

engineering
Surveying 

Engineering

Department of 

Human Resources

Accountants

Administrative Staff

General Manager 
Executive manager

Projects Manager

Engineering 

Management

Quality 

Management

Financial Director

Head of 

Accounting 

Department



قسم الكهرباء

مراقبينمهندسين

إشرافتصميم 
إشرافتصميم

عمال التنفيذ

الهيكل الهندسي للشركة

مساحينمهندسين

قسم المساحة

عمال التنفيذ

قسم الهندسة المدنية

مراقبينمهندسين

إشرافتصميم

عمال التنفيذ
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قسم هندسة الطرق

مراقبينمهندسين

إشرافتصميم

عمال التنفيذ

االميكانيكقسم 

مراقبينمهندسين

إشرافتصميم 

عمال التنفيذ



supervision

EngineersSurveyors

Road 

Engineering

Execution workers

Designsupervision

Engineering staff
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Execution workers

Designsupervision

Execution workers

Mechanical 

Department

EngineersMonitors

EngineersSurveyors

Survey 

Engineering

Execution workers

Designsupervision

Department of 

Architecture

EngineersMonitors

Designsupervision

Electricity 

Department

EngineersMonitors

Design

Execution workers

Designsupervision

Execution workers

Civil Engineering 

Department

EngineersMonitor

s



الطاقم الفني والإداري
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Technical and administrative staff
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تدارك الانشائية للتطوير العقاري والمقاولات

TADARAK REAL ESTATE & CONSTRUCTIONS Co.



سيارة صغيرة

(دينة)شاحنة نقل 

بوكلين 

وايت مياه كبير

قلاب سكس

قلاب تريلا

966شويل كتر بلير 

رصاصات مختلفة

كاتبوب 

اجهزة مساحة

العدد           البيان                                           العدد          البيان 
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قائمة بالآليات والسيارات



كمبروسر

هزاز بنزين

2سقائل معدنية للوجهات   م

دعم معدني للاسقف

مولدات كهربائية

بلدوزر

رافعة على شاحنة

رافعة شوكية

رافعة برجية 

خلاطة اسفلت

العدد           البيان                                           العدد          البيان 
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قائمة بالآليات والسيارات



طعجات كهربائية

كاشطة 

كسارة 

خلاطة مركزية خرسانة

فرادة اسفلت

العدد           البيان
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قائمة بالآليات والسيارات



سيارات كبس قمامة باحجام متنوعة

طن 11سيارات كنس 

سيارات كنس صغيرة 

سيارات تسليك وفتح خطوط الصرف

سيارات صيانة إنارة الشوارع

العدد           البيان
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قائمة بالآليات والسيارات

سيارات نقل نفايات  باحجام مختلفة
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تدارك الانشائية للتطوير العقاري والمقاولات
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قائمة ببعض المشاريع
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قائمة ببعض المشاريع
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تدارك الانشائية للتطوير العقاري والمقاولات

TADARAK REAL ESTATE & CONSTRUCTIONS Co.



بعض مشاريعنا
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إنشاء وتطوير مباني إدارية وطرق مشروع 

قاعدة الأمير سلطان الجوية بالخرج: الموقع 

وزارة الدفاع: الجهة المالكة

ريال88,775,000: قيمة المشروع



بعض مشاريعنا
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صالة رياضية مغطاة مشروع 

جازانمدينة : الموقع 

وزارة الدفاع: الجهة المالكة

ريال19,386,81.33: قيمة المشروع



بعض مشاريعنا
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مخطط الدربمشروع 

جازانمدينة : الموقع 

ريال132,701,200: قيمة المشروع



بعض مشاريعنا
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مستودعات إطارات الطائرات مشروع إنشاء 

مدينة الرياض: الموقع 

ريال8,570,000: قيمة المشروع



بعض مشاريعنا
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مشروع إنشاء ملاعب رياضية

مدينة خميس مشيط : الموقع 

ريال10.324.638: قيمة المشروع 

شهر 12مدة المشروع 

م1/7/2017تاريخ التسليم 



بعض مشاريعنا
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41مشروع إضافات على كتيبة المدفعية 

عسير: الموقع 



بعض مشاريعنا
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مشروع إنشاء المستودع المركزي لأمانة الإحساء

الاحساء: الموقع 



بعض مشاريعنا
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مشروع تجهيزات السياج على الشد لوزارة النقل

القصيم-حائل –المدينة –الرياض : الموقع 



بعض مشاريعنا
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جهيز مشروع مدرستين ابتدائية بنين وبنات مع الت

والتأثيث

المنطقة الشرقية: الموقع 



بعض مشاريعنا
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مشروع إنشاء متوسطة صفوان 

عسير: الموقع 



تدارك الانشائية للتطوير العقاري والمقاولات

TADARAK REAL ESTATE & CONSTRUCTIONS Co.
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السجل التجاري
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السجل التجاري
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السجل التجاري
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التصنيف التجاري
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الهيئة السعودية للمقاولين
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شهاده البلدية
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شهادة التأمينات الاجتماعية
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شهاده الزكاة و الدخل
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شهاده ضريبة القيمة المضافة
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السعودهشهاده 
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شهاده الغرفة التجارية
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نظام الجودة-الأيزو شهادات 
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نظام البيئة-شهادات الأيزو
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الصحة و نظام -الأيزو شهادات 

السلامة
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إدارة المشاريع–شهادات الأيزو 



تواصل معنا
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info@tadarak.co

طريق الملك عبدهللا, الرياض ,المملكة العربية السعودية

011-423-2654: هاتف www.tadarak.co

0114990258: فاكس

http://www.tadarak.co/
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