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تعمل تساوي نحو الصدارة

انطلقت تساوي للمقاوالت العامة لتكون الشريك الموثوق في تنفيذ مشاريع البنية التحتية  

لألراضي بشتى استخداماتها .

ونعمل في مؤسسة تساوي للمقاوالت العامة وفق هيكلية واضحة ونماذج عمل مرنة 

تمكننا من التعامل مع كل الظروف والتغلب على الصعاب.

نعمل  الطموحة   2030 رؤية  الوطن في ظل  التي يشهدها  الشاملة  النهضة  وفي ظل 

وبكل جهد أن نكون شريكًا فاعًال وعنصرًا منتجًا في هذه الرؤية.



 تساوي
 العمل 

نحو
الصدارة



Tasawy ... Working Towards the Lead

Tasawy General Contracing Establishment was launched to be the most trusted 

partner in the implementation of infrastructure projects in various land uses.

We work at Tasawy General Contracting Establishment in accor dance with a clear 

organizational structure and �exible business models that enable us to deal with all 

circumstances and overcome di�culties.

In light of the ambitious 2030 vision and the comprehensive renaissance the country is 

witnessing, we are working strongly to be an e�ective partner and a productive 

component of this vision.



Tasawy ...

Working

 Towards

 the Lead 



الرؤية :
التحتية  البنية  مشاريع  تنفيذ  في  الصدارة  نحتل  أن 

بحلول عام 2025 في المملكة العربية السعودية.

الرسالة :
جودة  وفق  التحتية  البنية  تنفيذ  في  موثوق  شريك 

متقنة ومواصفات عالية وسرعة في االنجاز.

القيم :
الجودة

االلتزام

السالمة

Vision:

To be the lead in implementing infrastructure 

projects in the Kingdom of Saudi Arabia by 2025.

Mission:

The most trusted partner in the implementation 

of infrastructure with perfect quality, high 

speci�cations and speed of delivery.

Values:

Quality

Commitment

Safety





Civil Supervisor
مشرف مدني

Civil Foreman
مراقب مدني

Carpentor
نجار

Steel Fixer
حداد

Helper
مساعد

Mason
أخصائي بناء

Mechanical Supervisor
مشرف ميكانيكي

Mechanical Foreman
مراقب ميكانيكي

Pipe Fitter
 ميكانيكي أنابيب

Welder
لحام

Plumber
سباك

General Manager
المدير العام

Managing Director
المدير التنفيذي

Secretary
سكرتير

Chief Finance O�cer
الرئيس المالي

Mechanical Engineer
مهندس ميكانيكي

Safety O�cer
مسؤول سالمة

Electrical Supervisor
مشرف كهرباء

Electrical Foreman
مراقب كهرباء

Helper
مساعد

Electrician
كهربائي

Equipment Coordinator
منسق معدات

Store Keeper
أمين مستودع

Operator
مشغل

Driver
سائق

Project Coordinator
منسق مشروع

Mechanic
مكانيكي

Quality Inspector
مراقب جودة

Electrical Engineer
مهندس كهربائي

Civil Engineer
مهندس مدني

Estimation Engineer
مهندس تقدير

Adminstration O�cier
مسؤول إداري

Recruiter
مسؤول توظيف

Ticket O�cer
مسؤول حجوزات

Chief Accountnat
مدير الحسابات

Financial Accountant
محاسب مالي

Payroll Accountant
محاسب الرواتب

Finanace Manager
المدير المالي

VAT Accountnat
محاسب ضريبة

HR Manager
مدير الموارد البشرية

Estimation Manager
مدير التقديرات

Project Manager
مدير مشروع

Quantity Surveryor
مساح

Equipment Coordinator
منسق معدات

Inventory Control
مراقب مخزون

Purchaser
أخصائي مشتريات

Quality Manager
مدير الجودة

Safety Manager
مدير السالمة

Admin O�cer
مسؤول إداري

Finance O�cer
مسؤول المالي

Operation Manager
مدير التشغيل

Area Manager (1)
مدير المنطقة

Planning Engineer
مهندس تخطيط

Planning Manager
مدير التخطيط

QHSE Manager
مدير الجودة والسالمة والصحة

Procurement Manager
مدير المشتريات والتوريد

Business Consultant
مستشار األعمال

Secretary
السكرتير

Owner Representative
ممثل المالك

Organizational Chartالهيكل التنظيمي



الخدمات : 
السكنية  لألراضي  التحتية  البنية  مشاريع  كافة  تنفيذ  في  خدماتنا  تتمثل 

والتجارية والصناعية .

من خدماتنا :

تنفيذ أعمال الطرق والسفلتة.

تنفيذ أعمال شبكات المياه والصرف الصحي وتصريف مياه األمطار.

تنفيذ أعمال شبكات اإلنارة.

تنفيذ أعمال شبكات الكهرباء .

تنفيذ أعمال شبكات االتصاالت.

تنفيذ أعمال أرصفة الشوارع.

Services:

Our services include the implementation of all infrastructure projects for residential, 

commercial and industrial lands.

Some of our services:

Implementation of road and asphalt works.

Implementation water networks, sanitation and rainwater drainage.

Implementation of lighting networks.

Implementation of electricity networks.

Implementation of telecommunications networks.

Implementation of streets pavements.





فريقنا :
البنية  تطوير  أعمال  في  عامًا  عشرين  من  ألكثر  تمتد  واسعة  بخبرات  واإلداري  الهندسي  فريقنا  يتمتع 

التحتية الشاملة.

ويتطلع فريقنا إلى إنجاز مشاريع ذات جودة عالية وفق أحدث الممارسات الهندسية والتنفيذية من أجل 

تحقيق تطلعات شركائنا وعمالئنا  والمساهمة في تحقيق رؤية المستقبل 2030 .

Our Team:

Our management and engineering team has extensive experience for more than twenty years in 

comprehensive infrastructure development works.

Our team seeks to complete high-quality projects in accordance with the latest engineering and 

operational practices to achieve the aspirations of our partners and our clients contributing in 

achieving the vision of the future 2030.

Services:

Our services include the implementation of all infrastructure projects for residential, 

commercial and industrial lands.

Some of our services:

Implementation of road and asphalt works.

Implementation water networks, sanitation and rainwater drainage.

Implementation of lighting networks.

Implementation of electricity networks.

Implementation of telecommunications networks.

Implementation of streets pavements.





انجازاتنا :
والتسوية  المساحة  أعمال  شملت  متنوعة  مشاريع  تنفيذ  على  عملنا   2008 عام  مطلع  انطالقتنا  منذ 

وتمديدات الكهرباء والشبكات المتنوعة.

كما شملت أعمالنا على سفلتة ورصف وتشجير الطرق وأعمال الصرف الصحي  وتصريف األمطار.

Our Achievements:

Since our launch in the beginning of 2008, we have been working on the implementation of various 

projects included the survey works, leveling works and electricity networks.

Our works also included asphalting, paving, landscaping of roads, sanitation and rain drainage.





السالمة و الصحة المهنية
إن مؤسسة تساوي للمقاوالت العامة ال تهتم فقط بمستوى الجودة التي تقدمها من خالل خدماتها، 

بل والحفاظ على توفير بيئة عمل صحية وآمنة لموظفيها وجميع العاملين معها  وأيضا زوارها.

حيث تحرص على إنجاز أعمالها ضمن بيئة خالية من أي مخاطر قد تؤدي إلى أضرار أو إصابات بشرية أو 

خسائر مادية.

ولذلك نلتزم بمتطلبات السالمة والصحة المهنية من خالل :

األلتزام بالمتطلبات النظامية والتعليمات الصادرة عن المؤسسات والجهات الحكومية المعنية.

وضع احتياطات السالمة المطلوبة من أجل السيطرة على الحوادث وتجنب حدوثها.

تدريب الموظفين على كافة احتياطات السالمة والصحة المهنية و البيئية.

مراقبة أداء نظام السالمة والصحة المهنية والبيئية بشكل مستمر لضمان فعاليته.





Occupational Health and Safety
Tasawy General Contracting Establishment dese not only concerned with the level of quality o�ered through 

its services, but to provide and maintain a safe and healthy working environment for its employees, 

contractors and also the visitors.

Tasawy is keen to complete its work within an environment free of any risks may lead to injuries, casualties or 

mmaterial losses.

We adhere to occupational health and safety requirements through:

Commitment to the government requirements and instructions issued by the concerned authorities.

Puting in place the required safety precautions in order to control incidents and avoid their occurrence.

Training the employees on all of occupational health and safety environmental precautions.

Monitor the performance of the occupational health and safety system and the environment to ensure its 

e�ectiveness continuously.





مشروع مخطط الفيصلية
الموقع : يقع المشروع في مدينة الدمام .

المساحة : 40,000 م2  .

وصف العمل : أعمال تطوير للبنية التحتية الشاملة

ALFAISALIAH PROJECT 

Location: The project is located Dammam.

Space:  40,000 sqm² 

Work Description: Infrastructure development work





مشروع مخطط مستودعات الظهران 1
الموقع : يقع المشروع في مدينة الظهران.

المساحة : 514,661 م2  .

وصف العمل : أعمال تطوير للبنية التحتية الشاملة

DHAHRAN WAREHOUSES 1 PROJECT 

Location: The project is located Dhahran.

Space:  514,661 sqm² 

Work Description: Infrastructure development work





مشروع مخطط مستودعات الظهران 2
الموقع : يقع المشروع في مدينة الظهران.

المساحة : 427,924 م2  .

وصف العمل : أعمال تطوير للبنية التحتية الشاملة

DHAHRAN WAREHOUSES 2 PROJECT 

Location: The project is located Dhahran.

Space:  427,924 sqm² 

Work Description: Infrastructure development work





مشروع مخطط خريص
الموقع : يقع المشروع في مدينة الرياض .

المساحة : 516,860 م2  .

وصف العمل : أعمال تطوير للبنية التحتية الشاملة

KHURAIS PROJECT 

Location: The project is located Riyadh.

Space:  516,860 sqm² 

Work Description: Infrastructure development work





مشروع مخطط الصدفة 1
الموقع : يقع المشروع في مدينة الدمام

المساحة : 26,801 م2  .

وصف العمل : أعمال تطوير للبنية التحتية الشاملة

AL SADAFAH PROJECT 1 

Location: The project is located Dammam.

Space:  26,801 sqm² 

Work Description: Infrastructure development work



مشروع مخطط الصدفة 2
الموقع : يقع المشروع في مدينة الدمام

المساحة : 31,940 م2  .

وصف العمل : أعمال تطوير للبنية التحتية الشاملة

AL SADAFAH PROJECT 2

Location: The project is located Dammam.

Space:  31,940 sqm² 

Work Description: Infrastructure development work



مشروع الديار  
الموقع : يقع المشروع شمال طريق الظهران – ابقيق وشرق طريق أبو حدرية .

المساحة : 2,660,000م2 اثنان مليون وستمائة وستون ألف متر مربع .

وصف العمل : أعمال تطوير للبنية التحتية ( ردم - تسوية - قص )

ALDIYAR PROJECT

Location: The project is located north Dhahran – Abqaiq road, east of Abu Hadriya highway.

Space:  2,660,000 sqm2 , two million six hundred sixty thousand square meters.

Work Description: Infrastructure development work





مشروع القرية الصناعية
الموقع : يقع المشروع شرق المدينة الصناعية الثانية طريق ابقيق – الظهران .

المساحة : 7,500,000 م2  سبعة ماليين وخمسمائة ألف متر مربع .

وصف العمل : أعمال تطوير للبنية التحتية ( ردم - تسوية - قص )

INDUSTRIAL VILLAGE PROJECT

Location: The project is located east of the Second Industrial City, Abqaiq Road - Dhahran.

Space: 7,500,000 sqm2 , seven million �ve hundred thousand square meters .

Work Description: Infrastructure development work





مشروع الشركة الصينية
الموقع : يقع المشروع غرب شركة سكيكو طريق ابقيق القديم .

المساحة :  108,000 م2 مائة وثمانية أالف متر مربع .

وصف العمل :أعمال تطوير للبنية التحتية  

CHINESE COMPANY PROJECT 

Location: The project is located to the west of SE company, the old Abqaiq road.

Space: 108,000 sqm2 , one hundred and eight thousand square meters.

Work Description: Infrastructure development work





مشروع صناعية طريق ابقيق – الظهران
الموقع : طريق ابقيق الظهران غرب المدينة العسكرية .

المساحة :تبلغ المساحة اإلجمالية لهذا المشروع ( 1,600,000 م2 ) مليون وستمائة ألف متر مربع .

وصف العمل : أعمال تطوير للبنية التحتية  ( ردم - تسوية - قص ) 

INDUSTRIAL PROJECT IN ABQAIQ - DHAHRAN ROAD 

Location: The project is located at Abqaiq-Dhahran road, west of the military city.

Space: 1,600,000 sqm2 , one million and six hundred thousand square meters.

Work Description: Infrastructure development work





مشروع أراضي صناعية
الموقع :القرية الصناعية .

المساحة :تبلغ المساحة اإلجمالية للمشروع (200,000 م2) مائتا ألف متر مربع .

وصف العمل :أعمال تطوير للبنية التحتية ( ردم - تسوية - قص )

INDUSTRIAL LAND PROJECT

Location: The project is located in the Industrial Village.

Space: 200,000 sqm2 , two hundred thousand square meters.

Work Description: Infrastructure development work





سياسة الجودة
نحرص في تساوي  للمقاوالت العامة على تقديم خدمات عالية الجودة تلبي احتياجات عمالئنا وشركائنا وتقديم 

خدمات تطوير البنية التحتية بما يتوافق مع األنظمة والمواصفات المعتمدة من الجهات ذات العالقة.

نلتزم بتطبيق نظام إدارة الجودة والتطوير المستمر بما يتوافق مع المواصفات  العالمية واألنظمة المحلية في 

جميع أنشطتنا في تطوير البنية التحتية الشاملة.

كما نعمل  على دعم وتدريب وتطوير جميع العاملين في المؤسسة لتحقيق المستوى المطلوب من الكفاءة 

والحفاظ عليها.

تلتزم إدارة المؤسسة في:

تشجيع وتعزيز االبتكار واإلبداع على جميع المستويات.

تحديد االحتياجات التدريبية للموظفين لتحقيق األهداف المنشودة.

استمرار تطوير وتحسين كفاءة نظام إدارة الجودة.

تحديد متطلبات الجهات المختصة والشركاء و توجيه فريق العمل للتركيز على فهمها وتنفيذها  بصورة مرضية.





Quality policy
We are commitied in Tasawy General Contracting to provide high quality services that meet the needs of 

our partners. We provide the infrastructure development services according to the regulations and the 

required standards by the relevant authorities.

We are commitied to the continuous development applying the quality management system in line with 

the specifications of the global and local systems in all activities in the overall infrastructure development.

We are also commitied to support, train and develop all the employees in our Establishment in

order to achieve the target level of efficiency and its sustainability.

Tasawy management is commitied to:

Encourage and promote innovation and creativity at all levels.

Identify the training needs for staff to achieve the desired goals.

Develop and improve the efficiency of the quality management system continuously quality policy.

Define the requirements of the related authorities and partners by instructing our team to focus on 

understanding their needs and implementing them in a satisfactory manner.











تاريخ اإلصدار : ١٤٤٢/٠٢/١٧

تاريخ صالحية الشهادة : ١٤٤٢/٠٥/٢٠

رقم الشهادة : ٢٠٠٠٢٠١٠٠٠٠٠٢٨

مؤسسة تساوي للمقاوالت العامه عبدالعزيز فهد ال مفرح اسم المنشأة:

٤-٦٣٤٠٤ رقم الملف:

٢٠٥٠٠٥٨٩٦١ سجل تجاري:

الدمام الصادر من:

تشهد وزارة العمل والتنمیة االجتماعیة بأن المنشأة المذکورة أعاله حققت نسب التوطین المطلوبة منها..
وتم منحها هذه الشهادة حسب طلبها

(الشهادة معتمدة من صاحب الصالحية وال تحتاج إلى توقيع أو ختم)

تنبيهات:

١ - يمكن التحقق من صحة وصالحية الشهادة عبر زيارة الرابط:

٢ - في حال اكتشاف أي عملية تزوير في الشهادة المقدمة نرجو التبليغ عن ذلك بخطاب رسمي ألقرب مكتب عمل.












