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شركة أوراك القابضة

مـــن نحـــن ?
تأسســت شــركة اوراك القابضــة ومقرهــا الرئيســي فــي مدينــة الريــاض فــي
المملكــة العربيــة الســعودية بنــاءاً علــى رؤيــة طموحــه كشــركة متخصصــة
فــي مجــال البنــاء والتشــييد والتطويــر العقــاري الشــامل ألنــواع المشــاريع
المختلفــة (مشــاريع اإلســكان  ,مشــاريع البنيــة التحتيــة  ,المشــاريع
التجاريــة  ،التعليميــة  ،الترفيهيــة  ،الفنــادق  ،المستشــفيات ومشــاريع
التطويــق العقــاري الشــامل) .
لقــد ســعت شــركة اوراك القابضــة إلــى تأســيس منظومــة عمــل متكاملــة
مكونــة مــن مجموعــة مــن الشــركات التابعــة لهــا تغطــي جميــع المجــاالت
والمراحــل التــي يتطلبهــا العمــل فــي المشــاريع حيــث كانــت كل مــن شــركة
أوراك للمقــاوالت (تأسســت عــام 1991م) وشــركة تعميــر لالستشــارات
الهندســية وإدارة المشــاريع (تأسســت عــام 2000م) همــا النــواة األساســية
التــي انطلــق منهــا عمــل المجموعــة  ,و التــي قــادت فيمــا بعــد الــى التوســع
الالحــق فــي تأســيس مجموعــة الشــركات المتخصصــة فــي هــذا المجــال .
تتبنــى شــركة اوراك القابضــة والشــركات التابعــة لهــا اســتراتيجية واضحــة
ترتكــز علــى التخصــص واالحترافيــة فــي تقديــم كل الخدمــات المتعلقــة
بالمشــاريع (تطويــر مشــاريع  ,إدارة مشــاريع متكاملــة  ،دراســات  ،تخطيــط
 ،تصميــم  ,تنفيــذ  ،صيانــة  ،تســويق) مــن خــال فــرق عمــل متخصصــة
مــن ذوي الخبــرات والكفــاءات المهنيــة فــي هــذه المجــاالت .
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Who We Are

ORAK Holding Company (headquartered at Riyadh, Saudi

Arabia) was established with an ambitious vision as a special-

ized company in field of construction and comprehensive Real
Estate Development of different types of projects (Residen-

tial, Infrastructure, Commercial, Educational, Recreational,

Hotels, and Hospitals). ORAK Holding Company consisting
of an integrated system of specialized group of companies

(Subsidiaries) cover all areas and specialties of work needed
in all types of projects.

ORAK Contracting Company (founded in 1991) and TAMMER

Consulting Engineering and Project Management (founded
in 2000) were the first two companies established in the

group, which led later to the subsequent 
expansion and
establishment of other specialized Subsidiaries companies.

ORAK Holding C
 ompany and its subsidiaries Companies adopted a clear strategy based on specialization and profes-

sionalism in providing all services related to projects (Total
project management, Studies, Planning, Design, Execution,

Maintenance, and Marketing) through specialized teams of
experienced and qualified professionals.

WWW.ORAKHOLDING.COM
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كـلمة الرئـيس التنفــيذي
عندمــا ال يكــون للطمــوح حــد وال للمســتحيل وجــود  ،ويكــون وضــوح الرؤيــا
واألهــداف مــن أهــم الركائــز التــي تُبنــى عليهــا االســتراتيجيات فــي مجــال
العمــل المتخصــص مدعومـا ً ذلــك بالتأهيــل العلمــي العالي والخبــرة المتراكمة
للعامليــن فــي هــذا المجــال  ,فــإن النجــاح ســيتحقق بــإذن هللا وتوفيقــه .
مــن هــذه المبــادئ واألســس انطلقــت فكــرة تأســيس شــركة اوراك القابضــة
كشــركة متخصصــة فــي مجــال البنــاء والتشــييد والتطويــر العقــاري الشــامل
لخدمــة هــذا القطــاع وتقديــم كل مــا هــو جديــد ومتطــور فــي هــذا المجــال
مــن خــال منظومــة عمــل متكاملــة مكونــة مــن مجموعــة مــن الشــركات
المتخصصــة التابعــة فــي جميــع مجــاالت البنــاء والتشــييد والتطويــر العقــاري
الشــامل .
خــال فتــرة وجيــزة اســتطاعت شــركة اوراك القابضــة (بتوفيــق هللا)
والشــركات التابعــة لهــا تحقيــق المزيــد مــن النمــو والتوســع فــي مجــال
عملهــا وتقديــم خدمــات متميــزة ومتكاملــة فــي عملهــا .
ونحــن بهــذا نؤكــد التزامنــا القــوي لجميــع شــركائنا وعمالئنــا بالســعي
الــدؤوب والجــاد لتطويــر أداءنــا وتميزنــا فــي مجالنــا وتقديــم خدمــات تحقــق
رغباتهــم وتوقعاتهــم المأمولــة مــن طرفنــا  ،ونســعى أن يكــون لنــا دور فعــال
وتأثيــر إيجابــي فــي قطــاع البنــاء والتشــييد والتطويــر العقــاري الشــامل فــي
المملكــة العربيــة الســعودية والــدول المجــاورة  ،وأن ال يتوقــف طموحنــا إلــى
مــا وصلنــا إليــه فقــط .
نسأل هللا سبحانه وتعالى أن يمدنا بتوفيقه وأن نحقق ما نصبوا إليه .

د.م .خالد محمد الصقر
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CEO Message
When ambition has no limit, impossible is not exist, clarity of vision
and objectives are the primary criteria putting into consideration
in determining work strategies, and when that is supported by
Professional qualifications and higher experiences, the success will
be achieved, Allah willing.All these principles and concepts were
launched the idea of establishing ORAK Holding as a specialized
company in field of construction and Real Estate Development to
work in these sectors and provide all new and evolving in these
areas.
During a short period, ORAK Holding Company with a grace of
- achieved further growth and expansion in the area of its Allah
work providing distinct and integrated services in its projects.We
confirm our strong commitment to our clients by consistently
seeking to develop our performance and excellence in our field, and
providing services which achieve their desires and expectations.
and positive impact on the

We hope to have an active role

construction industry and Real Rstate sector in Saudi Arabia, and
other countries . Our ambition will not stop to where we are now, we
ask Allah Almighty to give us success and achieve what we aspire.

Dr. Eng. Khalid M. Al Saqer
WWW.ORAKHOLDING.COM
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الرؤيــــة
تهــدف شــركة اوراك القابضــة أن تكــون مــن الشــركات الرائــدة
فــي مجــال البنــاء والتشــييد ومشــاريع التطويــر العقــاري الشــامل
فــي المملكــة العربيــة الســعودية والشــرق األوســط وأن تقــدم
نفســها فــي هــذا المجــال كشــركة احترافيــة تلبــي احتياجــات هــذا
القطــاع بمهنيــة عاليــة مــن خــال تنفيــذ المشــاريع وفــق أعلــى
معاييــر الجــودة فــي كل مــن القطــاع العــام والخــاص .

الرسالــة
تســعى شــركة اوراك القابضــة إلــى االســتمرار واالرتقــاء فــي تطويــر
أداء العمــل باحترافيــة ومهنيــة فــي مجــال البنــاء والتشــييد والتطويــر
العقــاري الشــامل مــن خــال االلتــزام الدائــم بتبنــي مفاهيــم وتقنيــات
هندســية متطــورة وأســاليب وأنظمــة إدارة مشــاريع حديثــة بالتزامــن
مــع التوســع المــدروس فــي هــذا المجــال بمــا يحقــق نموهــا المتوازن
وإنجــاز مشــاريعها وفــق األهــداف المحــددة .
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Vision
ORAK Holding Company aims to be one of the
pioneer leading companies in  field of construction and
comprehensive Real Estate Development in Saudi Arabia
extended to the Middle East. It seeks to present its identity
as a professional company in these fields.

Mission
ORAK Holding Company seeks for a continuous improving
and developing performance of work for both construction
industry and comprehensive Real Estate Development sectors
in a professional manner by an adaptation of new concepts
and techniques of engineering systems and advanced project
management methods, parallel with a controlled expansion
on these fields to achieve its planned objectives.

األهـداف الرئيسـية
• الســعي الدائــم للتطــور والنمــو فــي مجــال البنــاء والتشــييد والتطويــر
العقــاري الشــامل .
• اســتخدام أحــدث التقنيــات الهندســية واألســاليب العلميــة الحديثــة فــي
أنظمــة و إدارة المشــاريع االحترافيــة وتطبيقهــا بــكل مهنيــة.
• الســعي الدائــم لتقليــل تكاليــف المشــاريع الموكلــة لهــا مــع الحفــاظ
علــى الجــودة المطلوبــة .
• المحافظــة علــى العالقــة المتميــزة مــع العمــاء وترســيخ مبــدأ الثقــة
المتبادلــة بيــن الطرفيــن وحــرص كل طــرف علــى مصالــح الطــرف
اآلخــر لضمــان تحقيــق رضــا العميــل بمــا ال يتعــارض مــع أخالقيــات
المهنــة المتعــارف عليهــا فــي هــذا المجــال .
• االلتــزام بتطبيــق أنظمــة الجــودة فــي جميــع أعمالهــا وجمــع
المشــاريع الموكلــة لهــا .
• الســعي الدائــم إلــى تطويــر أداء جميــع العامليــن وتزويدهــم بجميــع
مــا يســتجد فــي مجــال تخصصاتهــم .
• التأكيــد علــى تنفيــذ برامــج الســامة فــي المشــاريع لحمايــة العامليــن
مــن األخطــار .

Main Objectives
• Continuous seeking for growing and improving in both
construction industry and comprehensive Real Estate
Development sectors.
• Continuous applying latest engineering technologies,
modern scientific construction systems and professional
project management methods and techniques in all projects.
• Obligation and commitment to maintaining a permanent
and strong relationship with our clients which emerges
from caring for them.
• Continuous obligation and commitment of applying high
quality standards in all projects.
• Continuous seeking for improving performance of our
employees and providing them with new techniques and
training.
• Emphasizing execution of safety programs in all projects
to protect workers from hazards.

WWW.ORAKHOLDING.COM
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اإلدارة العلـــيا

Higher Administration
ORAK Holding Company managed by a team with highly
academic qualifications and full experience in managing
both enterprises and projects. The primary task of this
team is managing and directing the holding company
and generally supervising subsidiaries companies. This
team is also responsible for establishing and developing
general strategies, policies and plans for all companies and
controlling their performance .

 عبدالعزيز محـمد العامـر. م

Eng. Abdulaziz Mohammed Al Amer

 شركة أوراك القابضة/ نائب المدير العام
Deputy General Manager / ORAK Holding Company
.  بريطانيا/  ماجستير هندسة مدنية ( إدارة المرافق ) جامعة هيرت وات-

Master of Civil Engineering, Project Management
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يديــر شــركة اوراك القابضــة فريــق عمــل ذو مؤهــات علميــة
. عاليــة وخبــرة طويلــة فــي إدارة الشــركات وإدارة المشــاريع
وتتلخــص مهمــة هــذا الفريــق فــي اإلدارة العامــة للشــركة
القابضــة ومتابعــة أداء الشــركات التابعــة لهــا ورســم
االســتراتيجيات العامــة وخطــط التطويــر لجميــع شــركات
. ً المجموعــة ومتابعــة األداء لتحقيــق األهــداف المحــددة مســبقا

 عبدالعزيز خالد الرشيد. م

Eng. Abdulaziz Khalid Rasheed

 شركة أوراك القابضة/ المدير العام
General Manager / ORAK Holding Company
. الرياض/  جامعة الملك سعود/  إدارة المشاريع/  ماجستير هندسة مدنية-

Master of Civil Engineering, Project Management

Core Values
• Credibility and Honesty.
• Entrepreneurship and innovation.
• Teamwork.
• High quality standards in all projects and services
provided by the company.
• Absolute transparency in all transactions.
• Permanent care to preserving the confidentiality of client
information.
• Providing highest level of professionalism and ethical
commitment and promoting integrity towards company
clients.
• Focusing on investment in human resources and
developing performance of employees.
• Positive Participation in social responsibility.

القيـم األساسـية
. • المصداقية واألمانة
. • الريادة واالبتكار
. • العمل بروح الفريق
. • الجودة في جميع المشاريع والخدمات المقدمة من الشركة
. • الشفافية المطلقة في جميع التعامالت
. • الحرص الدائم على الحفاظ على سرية معلومات العمالء
• الحــرص علــى تقديــم أعلى مســتوى مــن االلتزام المهنــي واألخالقي
. وتعزيــز ثقافــة النزاهــة تجــاه عمالء الشــركة في جميع مشــاريعها
• التركيــز علــى االســتثمار فــي المــوارد البشــرية وتطويــر أداء فــرق
. العمــل
. • االهتمام بالمسؤولية االجتماعية

 م خالـد بن محمد الصـقر. د

Dr. Eng. Khalid bin Mohammed Sugair
 شركة أوراك القابضة/ الرئيس التنفيذي
CEO / ORAK Holding Company
. بريطانيا/  جامعة بير منجهام/  إدارة المشاريع/  دكتوراة في الهندسة المدنية-

PhD. Civil Engineering, Project Management
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مجال عمل

شركـة أوراك القابضـة
تعمــل شــركة أوراك القابضــة والشــركات التابعــة لهــا فــي المجــاالت
التاليــة :
• الدراسات الهندسية والتصاميم .
• إدارة المشروعات المتكاملة (. )Total Project Management
• تنفيذ مشاريع المباني السكنية والتطوير العقاري .
• تنفيذ مشاريع المباني التجارية والتعليمية والترفيهية .
• تنفيذ مشاريع البنية التحتية بجميع أنواعها ومشاريع الطرق .
• التطويــر العقــاري الشــامل لألراضــي الخــام وتخطيطهــا وتنفيــذ
المشــاريع المختلفــة عليهــا .
• تصنيع األسقف والجدران الخرسانية مسبقة الصنع (الهولوكور) .
• إدارة المرافق المتكاملة والصيانة والتشغيل والنظافة للمشاريع .
• االستيراد والمبيعات لمواد البناء والتشييد والمعدات اإلنشائية .
• تســويق مشــاريع التطويــر العقــاري والمشــاريع الســكنية بأنواعهــا
المختلفــة .
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Scope Of Work
ORAK Holding Company
The scope of work of ORAK Holding Company and its
subsidiaries companies includes: 
• Engineering studies and designs.
• Integrated Project Management (Total Project Management) 
• Execution of both residential and comprehensive Real
Estate Development projects.
• Execution of commercial, educational and recreational
projects.
• Execution of infrastructure and road projects.
• Comprehensive Real Estate Development of raw lands and
execution of projects on it.
• Manufacturing and producing hollow core precast concrete
elements (roofs, partition walls).
• Integrated facilities management including, maintenance
and operation and cleaning services.
• Import and sales building materials and construction
equipment.
• Marketing of Real Estate Development projects and
residential project of various kinds.

بيــئـة العـمـل
إن مــن أهــم األســس التــي تقــوم عليهــا شــركة اوراك القابضــة فــي
تحقيقهــا ألهدافهــا االســتراتيجية هــو تهيئــة بيئــة العمــل المناســبة
والمثاليــة (صحيــة) التــي تضمــن لجميــع منســوبيها تحقيــق أهدافهــم
وتطلعاتهــم التــي يطمحــون الوصــول إليهــا مــن خــال عملهــم فــي
الشــركة والشــركات التابعــة لهــا  ،كمــا تســعى الشــركة إلــى تأميــن
المســتقبل المهنــي لموظفيهــا وإشــعارهم باألمــن الوظيفــي .
لقــد ســعت شــركة اوراك القابضــة إلــى ترســيخ مفهــوم عمــل الفريــق
الواحــد ( )Teamworkبيــن جميــع أعضاءهــا .
تلتــزم الشــركة بتطبيــق مبــدأ تكافــؤ الفــرص بيــن جميــع العامليــن
واالهتمــام بتدريبهــم ورفــع كفاءتهــم وزيــادة انتاجيتهــم بمــا يخــدم
تحقيــق أهــداف الشــركة واســتراتيجيتها علــى المــدى البعيــد .

Work Environment
One of the most important concepts of ORAK Holding
Company to achieve its strategic objectives is to create an
appropriate and ideal (healthy) work environment that
encourages all employees to achieve their aspired goals
through their work at the company and its subsidiaries.
ORAK Holding Company is continuously insisting on a
concept of teamwork among all employees to achieving
company’s goals and objectives. ORAK Holding Company
is continuously seeking to provide job security and equal
opportunities for all employees.

WWW.ORAKHOLDING.COM
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رئيس مجلس اإلدارة
CHAIRMAN

الهيكــــل التنظـــيمي
لشركـة اوراك القابضـة

المراجـعـة الداخلــية
Internal Auditing

Organizational Chart

الرئيس التنفيذي
CEO

ORAK Holding Company
مدير تطوير األعمال

المدير المالي

مدير اإلستثمار والتطوير العقاري

مدير العالقات العامة واإلعالم

Business Development Manager

Financial Manager

Investmant & Real Estate Manager

Public Relation Manager

نائب المدير العام

التخطيط والدراسات
Planning & Studies

PMO

المدير العام

Deputy General Manager

إدارة المشاريع
Project Management

مكتب إدارة المشاريع

General Manager

قسم الجودة
QA / QC

العقود والمشتريات

Procurement & Contracting

الموارد البشرية
H.R

تقنية المعلومات
IT

الشركـــات التابعــــة

Subsidires Companies

شركة تعمير لإلستشارات الهندسية
TAMEER Consulting Engineering Co.

14

شركة أوراك الدولية للمقاوالت
ORAK International Contracting Co.

شركة مصنع أوراك لألجزاء
الخرسانية مسبقة الصنع
ORAK PRECAST COMPANY

شركة أوراك الدولية للتجارة
ORAK International Company
for Trading

شركة بيت الهندسة إلدارة المرافق
Engineering House for Facilities 
Management

WWW.ORAKHOLDING.COM
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الشركات التابعـــــة
تمــارس شــركة اوراك القابضــة أعمالهــا وأنشــطتها مــن خــال
منظومــة متكاملــة مكونــة مــن مجموعــة مــن الشــركات المتخصصــة
التابعــة (المملوكــة) لهــا .
تــم تأســيس هــذه الشــركات لضمــان تكامــل جميــع األعمــال فــي
المشــاريع وتقليــل المخاطــر المتوقعــة خــال حيــاة المشــروع  ,وإنجاز
األعمــال بكفــاءة عاليــة وتحقيــق األهــداف المطلوبــة لتلــك المشــاريع .
يتركــز دور شــركة اوراك القابضــة فــي عالقتهــا مــع الشــركات
التابعــة (المملوكــة) لهــا فــي اإلدارة واإلشــراف والمتابعــة ورســم
االســتراتيجيات العامــة وخطــط التطويــر للمجموعــة بصفــة عامــة ،
باإلضافــة إلــى توليهــا كافــة مهــام اإلشــراف علــى المــوارد البشــرية
واإلدارة الماليــة ومهــام االتصــال واإلعــام .
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Subsidiaries Companies
ORAK Holding Company practices its works through
a integrated system consisting a group of specialized
subsidiaries companies. These companies were established
to satisfying homogeneity, ensuring a complete integration
of different tasks of projects, and reducing future expected
risks during project life cycle .
The main role of ORAK Holding Company in relationship
with its subsidiaries companies focuses on general
management, supervision, monitoring, establishing and
developing strategies and plans for these companies,
as well as administration of human resources, financial
management, and Public Relationship.

شركـة
تعمـير لإلستشارات الهندسية
هــي شــركة هندســية متخصصــة ومصنفــة كشــركة استشــارية
فــي مجــال االستشــارات الهندســية والتخطيــط العمرانــي واإلدارة
المتكاملــة للمشــاريع واإلشــراف علــى تنفيذهــا فــي القطــاع
الحكومــي والخــاص .
تســعى الشــركة إلــى تقديــم خدماتهــا الفنيــة بشــكل احترافــي قائــم
علــى األســس العلميــة والخبــرة العمليــة التــي يتطلبهــا العمــل فــي
المجــال الهندســي .
يوجــد لــدى الشــركة ســجل حافــل مــن العمــل فــي مشــاريع القطــاع
الخــاص بأنواعــه المختلفــة  ،كمــا أن الشــركة معتمــدة لــدى العديــد
مــن الجهــات .

TAMEER
Consulting Engineering Co.
a

is

ENGINEERING

CONSULTING

TAMEER

specialized and classified company works in both public
and private sectors. The company seeks to provide
its services in a professional manner depending on
experience and higher qualification of its staff. The
company has an excellent track record of works in both
public and private sectors.

WWW.ORAKHOLDING.COM
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شركـة
أوراك الدولــية للمقـــاوالت
شــركة مصنفــة متخصصــة فــي تنفيــذ أعمــال المقــاوالت للمبانــي

ORAK INTERNATIONAL CONTRACTION COMPANY

الســكنية والتجاريــة والتعليميــة والترفيهيــة وأعمــال البنيــة التحتية

is a classified company specialized in construction of

والطــرق للمخططــات الخــام .

different projects including commercial, educational,

تمتلــك الشــركة خبــرة طويلــة فــي تنفيــذ المشــاريع المختلفــة

recreational, and infrastructure utilities. The company has

ومشــاريع المبانــي والمخططــات الســكنية مــن خــال عملهــا مــع

an excellent experience with private sector in developing

القطــاع الخــاص فــي مشــاريع التطويــر العقــاري الشــامل بنظــام
الصناديــق العقــاري .
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ORAK
International Contracting Co.

and contracting residential projects with various sizes of
comprehansive Real Estate Development projects through

شركة
مصنع أوراك لألجزاء الخرسانية مسبقة الصنع
شــركة متخصصــة فــي إنتــاج األســقف والجــدران الخرســانية
مســبقة الصنــع (البريكاســت) بنظــام الهولوكــور وفقــا ً
للمواصفــات الهندســية العالميــة .
تملــك الشــركة مصانــع متخصصــة فــي هــذا المجــال (مصنــع
أســقف خرســانية ومصنــع جــدران خرســانية) قــادرة علــى
تلبيــة االحتياجــات المختلفــة مــن األســقف والجــدران مســبقة
الصنــع للمشــاريع المختلفــة وخاصــة الســكنية وفــق أحــدث
األنظمــة والتقنيــات الهندســية الحديثــة .

ORAK
PRECAST COMPANY
ORAK PRECAST COMPANY is a specialized company in producing precast roof and walls (Hollow
core elements). The company owns specialized factories equipped with latest technologies. The company
is able to satisfy all needs of projects particularly residential projects.

using a Real Estate Development Funds system.

WWW.ORAKHOLDING.COM
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شركة
أوراك الدولـية للتجــارة
شــركة متخصصــة فــي تســويق ومبيعــات المشــاريع الســكنية الجديــدة
واســتيراد وتســويق مــواد ومعــدات البنــاء التــي تحتاجهــا المشــاريع بصفــة
عامــة .
تملــك الشــركة مجموعــة مــن المعــارض المتخصصــة فــي هــذا المجــال كمــا
تملــك حــق الــوكاالت التجاريــة لعــدد مــن مــواد التشــطيبات ومعــدات البنــاء
(كســارات موقعيــة .)MB
لــدى الشــركة خبــرة كبيــرة فــي التعامــل مــع األســواق العالميــة المتخصصــة
فــي مــواد البنــاء  ،وهــي بالتالــي تشــكل داعــم رئيســي لمشــاريع شــركة
اوراك القابضــة فــي ســرعة تأميــن مــا تحتاجــه هــذه المشــاريع مــن مــواد
ومعــدات بجــودة عاليــة .
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ORAK

International Company for Trading

شركة
بيت الهندسة إلدارة المرافق

Engineering House

for Facilities M
 anagement

ORAK

شــركة متخصصــة فــي مجــال ادارة المرافــق والصيانــة والتشــغيل

FACILITIES

TRADING is a company specialized in m
 arketing, of

والنظافــة ومتابعــة أعطــال الضمــان فــي المشــاريع المنفــذة والقيــام

MANAGEMENT is a company specialized in field of

residential projects. It is also specialized in importing

بجميــع أعمــال الترميــم وإعــادة البنــاء مــن خــال فريــق عمــل

facilities management, maintenance and operations,


FOR

COMPANY

INTERNATIONAL

and selling building 
materials and specialized
constraction equipment. It owns a group of specialized

متخصــص يتميــز بالخبــرة الطويلــة فــي هــذه المجــاالت .

FOR

HOUSE

ENGINEERING

and dealing with warranty defects of constracted
project. The company has a long experience in these

showrooms in this field. The company is an exclusive

fields and rehabilitation of old projects as well. It has

agent for many international manufacturers building

professional teams for different tasks and large number

materials and products.

of specialized equipment.

WWW.ORAKHOLDING.COM
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شركــاء النجــاح  /التحالفات
Success Partners / Alliances

شركــاء النجــاح  /التحالفات
يعتبــر مجــال التطويــر العقــاري الشــامل وبنــاء المشــاريع الســكنية
المختلفــة مــن أهــم المجــاالت التــي تمــارس شــركة اوراك القابضــة
العمــل فيهــا .
يوجــد لــدى الشــركة العديــد مــن التحالفــات القويــة فــي هــذا المجــال
مــع مجموعــة مــن شــركات التطويــر العقــاري المتخصصــة ذات
الســمعة العالميــة والخبــرة الكبيــرة فــي الســوق الســعودي .
يشــمل مجــال عمــل شــركة اوراك القابضــة مــع هــذه الشــركات
جميــع أعمــال التطويــر واإلدارة لمشــاريع هذه الشــركات كما يشــمل
الدراســات الفنيــة والتخطيــط والتصاميــم الهندســية وتنفيــذ أعمــال
المشــروع واإلشــراف الهندســي باإلضافــة إلــى إدارة المشــاريع
المتكاملــة لجميــع مراحــل العمــل  ،والتواصــل وتمثيــل هــذه الجهــات
مــع الجهــات الحكوميــة والخاصــة ذات العالقــة .
لقــد حققــت الشــركة نجاحــات متميــزة مــع هــذه الشــركات فــي جميــع
المشــاريع التــي عملــت فيهــا ممــا أكســبها خبــرات إضافيــة تضــاف
لرصيدهــا الســابق .
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Success Partners / Alliances
The fields of Comprehensive Real Estate
Development and construction of residential
projects are two of the most important fields in
which ORAK Holding Company fully participates
and practices its work. The company has very
strong alliances in these fields with specialized
reputed Real Estate development companies. The
scope of work for ORAK Holding Company with
these alliances includes most of development works
for their projects (Planning, Design engineering,
Constructing and executing projects, and total
project management). It also includes representing
these partners with official authorities and private
sectors.
ORAK Holding Company has achieved distinct
successes with its alliances partners in all of the
projects that had been undertaken.

مجموعة القاموس العقارية

شركــــة

WWW.ORAKHOLDING.COM
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Success Criteria of Projects
at ORAK Holding Company
ORAK Holding Company is committed to using
and applying professional engineering and project
management practices in managing and executing its
projects to ensure their success.
It applies standards criteria to achieve success
objectives for its projects which include:
• Completion of a project within approved budget
• Completion of a project within approved time
• Completion of a project within approved and
predemind quality standards
• Achieving satisfaction of clients and their expectations
from their projects
In addition to the above, ORAK Holding Company
is committed to applying and using high-quality
standards in its projects. It has a specific quality
department (QA/AC) supported by qualified and
competent engineers and specialized employees.

25
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معايير نجاح المشاريع في
شركـة أوراك القابضـة
تحــرص شــركة اوراك القابضــة علــى تطبيــق واســتخدام أفضــل
الممارســات المهنيــة والهندســية فــي إدارة وتنفيــذ المشــاريع
. المكلفــة بهــا
مــن أهــم المعاييــر المطبقــة لضمــان نجــاح هــذه المشــاريع هــي
المعاييــر المتفــق عليهــا عالميـا ً والتــي تتلخــص بــأن يتــم تنفيــذ
: المشــاريع
.  ضمن التكاليف المعتمدة في العقد.  ضمن الوقت المحدد في العقد. ً  ضمن متطلبات الجودة المحددة مسبقا.  تحقيق رضا الجهة المستفيدة من المشروع وتوقعاتهاإضافــة إلــى ذلــك فــإن الشــركة تحــرص علــى تطبيــق أعلــى
معاييــر الجــودة فــي مشــاريعها حيــث لــدى الشــركة قســم جــودة
متخصــص ومدعــوم بمجموعــة مــن المهندســين المختصيــن
مهمتهــم األساســية التأكــد مــن تطبيــق جميــع معاييــر الجــودة
. ) فــي جميــع المشــاريع ومــدى االلتــزام بهــاQA/QC(
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شركة أوراك القابضة

Some of Our Projects

27
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بعض مشاريعنـــا
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شركة أوراك القابضة
)مشروع فلل الرحاب ( صندوق عقاري
Rehab Villas Project (Real Estate Fund)

مدينة الرياض
Riyadh

الجزيرة كابيتال ومجموعة سلمان عبد اهلل بن سعيدان للتطوير العقاري
AlJazerah Capital and Salman Bin Saidan Group for Real Estate Development

 فيال سكنية من دورين بتصاميم مختلفة على مساحات69 يتكون المشروع من
2م600-500 أراضي
The project consists of 69 residential villas of two floors with different
designs on land 500-600m 2
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إســـــم المشـــــروع
Project Name

)مشــروع فلل الفرســـان ( صندوق عقاري

موقـع المشـــــروع
Location

محافظة الخرج

 مطور المشروع/ مالك
Owner/ Developer Name
وصــــف المشــــروع
Project Description

Al-fursan villas project (Real Estate Fund)

Al-Kharj

شركة أديم المالية ومجموعة سلمان عبد اهلل بن سعيدان للتطوير العقاري
Adeem Financial Company and Salman Bin Saidan Group for Real Estate
Development

 فيال سكنية مكونة من دورين بتصاميم مختلفة200 يتكون المشروع من
م350-320 متالصقة) على مساحات أراضي من/(مفصولة
The project consists of 200 residential villas consisting of two floors with different
designs (attached / detached) on land from the 320-350m

إســـــم المشـــــروع
Project Name
موقـع المشـــــروع
Location
 مطور المشروع/ مالك
Owner/ Developer Name
وصــــف المشــــروع
Project Description
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شركة أوراك القابضة
إســـــم المشـــــروع
Project Name

)Ghroob Villas Project (Real Estate Fund

إســـــم المشـــــروع
Project Name

)Jasmine Project (Real Estate Fund

موقـع المشـــــروع
Location

مدينة الرياض
Riyadh

موقـع المشـــــروع
Location

مدينة الرياض
Riyadh

مشروع فلل الغــــروب ( صندوق عقاري)

مالك  /مطور المشروع
Owner/ Developer Name

شركـة المستثمـر لألوراق الماليــة ومجموعة سلمان عبد اهلل بن سعيدان للتطوير العقاري
Investor Financial Group and Salman Bin Saidan Real Estate Group for Development

مالك  /مطور المشروع
Owner/ Developer Name

وصــــف المشــــروع
Project Description

يتكون المشروع من 150فيال سكنية من دورين بتصاميم مختلفة على أراضي بمساحات

وصــــف المشــــروع
Project Description

(350-320م)2
The project consists of 150 residential villas of two floors with different designs
)on a land (320-350 m2
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مشروع الياسمين ( صندوق عقاري)

شركة المستثمر لألوراق المالية ومجموعة سلمان عبد اهلل بن سعيدان للتطوير العقاري
Investor Financial Group and Salman Bin Saidan Real Estate Group for Development

يتكون المشروع من  44فيال سكنية في حي الياسمين من دورين بتصاميم مختلفة على
أراضي بمساحات (550-450م)2
The project consists of 44 residential villas of two floors designs on land
)(450-550m 2
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شركة أوراك القابضة
)التعاون للوحدات السكنية (صندوق عقاري تحت التأسيس

Altawn Residential Units (Real Estate Fund Under Establishment)

إســـــم المشـــــروع
Project Name

مدينة الرياض
Riyadh

موقـع المشـــــروع
Location

Adeem Financial Group and Salman bin Saidan Group for Real Estate Development

 مطور المشروع/ مالك
Owner/ Developer Name

 شقة سكنية فاخرة بتصاميم112  عمائر سكنية تحتوي على عدد6 يتكون المشروع من
) ويشمل المشروع أعمال البنية التحتية وتنسيق الموقع2م200-120( مختلفة بمساحات

وصــــف المشــــروع
Project Description

شركة أديم المالية ومجموعة سلمان عبداهلل بن سعيدان للتطوير العقاري

The project consists of 6 residential building contain 112 luxury apartments of different
designs sizes (120-200m 2) The project includes infrastructure and land scaping.
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)مشروع كناري الخزامي للفلل الفاخرة ( صندوق عقاري
Kanary Al khozama for Luxury villas project (Real Estate Fund)

مدينة الرياض
Riyadh

بنك البالد وشركة تطوير االسكان للتطوير العقاري
ALBILAD CAPITAL and the Housing Development Group for Real Estate Development

 دور ثاني على، دور أول، ارضي، فيال سكنية فاخرة مكونة من قبو54 يتكون المشروع من
)2م650-600( أراضي بمساحات

إســـــم المشـــــروع
Project Name
موقـع المشـــــروع
Location
 مطور المشروع/ مالك
Owner/ Developer Name
وصــــف المشــــروع
Project Description

The project consists of 54 luxury (V.I.P) residential villas of 3 floors with different designs on
land (600-650m 2)
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شركة أوراك القابضة
إســـــم المشـــــروع
Project Name

مشروع اسكان الرياض  -المرحلة األولى والثانية

إســـــم المشـــــروع
Project Name

موقـع المشـــــروع
Location

مدينة الرياض/غرب مطار الملك خالد

موقـع المشـــــروع
Location

مالك  /مطور المشروع
Owner/ Developer Name
وصــــف المشــــروع
Project Description

Riyadh Eskan Project - Phase 1 & 2

Riyadh / West King Khalid Airport

وزارة االسكان /مجموعة سلمان عبد اهلل بن سعيدان للتطوير العقاري
Ministry of Housing and Salman bin Saidan Group for Real Estate Development

يتكون المشروع في المرحلة األولى والثانية من  17عمائر سكنية تتكون من ( )476شقة
سكنية بمساحة صافية 185.5م 2شامالً تطوير وتنسيق الموقع العام المحيط بالعمائر
The project consists in the first and second phase of 17 residential building with total
apartments (476) of net area 185.5 m 2 including infrastructure & land scaping
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مالك  /مطور المشروع
Owner/ Developer Name
وصــــف المشــــروع
Project Description

الهيكل االنشائي إلسكان أعضاء هيئة التدريس وخزانات المياه المركزية للمدينة الجامعية بمحافظة عنيزة
Structural works of Faculty Housing and Central Water Tanks at Unizah Academic City

محافظة عنيزة بمنطقة القصيم
Unizah city In Qassim Region

وزارة التعليم العالي
Ministry of Higher Education
تنفيذ الهيكل االنشائي للمشروع وهو عبارة  108فيال إلسكان أعضاء هيئة التدريس كما
يشمل العمل كذلك تنفيذ أعمال خزانات المياه المركزية للمدينة الجامعية
Execution of the structural works for 108 villas for faculty members and Execution of the
central water Tanks for the Academic City
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35

شركة أوراك القابضة

Infrastructure works and landscaping of the saidaneyah Project

إســـــم المشـــــروع
Project Name

جامعة المجمعة/مشروع الطرق وخزانات المياه في مجمع الكليات بالزلفى

مدينة الرياض
Riyadh

موقـع المشـــــروع
Location

الزلفى

اعمال البنية التحتية والموقع العام لمخطط السعيدانية

شركة المستثمر لألوراق المالية ومجموعة سلمان عبد اهلل بن سعيدان للتطوير العقاري
Investor Financial Group and Salman Bin Saidan Group for Real Estate Development

، شبكات صرف صحي،أعمال التخطيط وتنفيذ جميع أعمال البنية التحتية (شبكات مياه
)  ( مليون متر مربع2م1000.000  طرق) للمشروع على مساحة تقدر، أرصفة، انارة، كهرباء
Planning & execution of all infrastructure works (water supplying, sewage
networks, electrical networks, Street lighting, roads and hardscaping) for the
project on an area of 1000.000 m 2
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 مطور المشروع/ مالك
Owner/ Developer Name
وصــــف المشــــروع
Project Description

Roads and Central Water tanks of Academic city at Zulfi Province

Zulfi Provience , Saudi Arabia

وزارة التعليم العالي
Ministry of Higher Education
يشمل المشروع تنفيذ أعمال الطرق وخزانات المياه المركزية في الموقع العام لمجمع
الكليات في الزلفى

إســـــم المشـــــروع
Project Name
موقـع المشـــــروع
Location
 مطور المشروع/ مالك
Owner/ Developer Name
وصــــف المشــــروع
Project Description

The project includes the execution of roads and central water tanks in the
Academic City at Zulfi province
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شركة أوراك القابضة
مخطط القاموس شمال الرياض
Al Qamous Project, north of Riyadh

)شمال مدينة الرياض (مخطط قيران
North Riyadh - Qeran zone
مجموعة القامــــــوس العقارية
AlQamous Group for Real Estate
، األرصفة، انارة،  كهرباء، صرف صحي،اعمال التخطيط والسفلتة والبنية التحتية الكاملة (مياه
 أعمال الطرق واألسفلت) لمخطط القاموس شمال الرياض بإجمالي، تنسيق الموقع العام
2م435.000 مساحة
Planning, and Infrastructure works (water nework, sewerage nework, electrical
networks, street lighting, sidewalks and landscaping , roods and asphalt works) of
a total area of 435.000 m2
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إســـــم المشـــــروع
Project Name

 العنادية- مخطط النخبة

إســـــم المشـــــروع
Project Name

موقـع المشـــــروع
Location

محافظة المزاحمية/منطقة الجلة وتبراك

موقـع المشـــــروع
Location

 مطور المشروع/ مالك
Owner/ Developer Name
وصــــف المشــــروع
Project Description

Al Nokhpa Project

Al Gillah and Tebrak / Al-Muzahmiyya , Riyadh Province

مجموعة القاموس العقارية

Alqamos Group for Real Estate

)2م3.400.000( مشروع تخطيط وسفلتة طرق للمشروع على مساحة
Planning and executations of asphalt roads for the project on an area of
(3.400.000 m2)

 مطور المشروع/ مالك
Owner/ Developer Name
وصــــف المشــــروع
Project Description
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شركة أوراك القابضة
برج الجنادرية للوحدات الفندقية بالرياض
Janadriah Tower for Hotel appartment in Riyadh

مدينة الرياض
Riyadh

مجموعة العالمي للتجارة
AlAlamI Trading Group
 دور ويشمل العمل تنفيذ أعمال الهيكل13 برج للوحدات الفندقية المفروشة مكون من
.االنشائي والتشطيبات المعمارية وأعمال اإللكتروميكانيك
Tower Hotel for furnished appartment consists of 13 floors includes execution of all
structural, architectural, electrical. and mechanical works ( Turnkey Project)
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إســـــم المشـــــروع
Project Name
موقـع المشـــــروع
Location
 مطور المشروع/ مالك
Owner/ Developer Name
وصــــف المشــــروع
Project Description

 الدمام/ الهيكل االنشائي لمبنى كلية العمارة والتخطيط بجامعة الملك فيصل
Structural works for College of Architeture and Planning , King Faisal / Dammam University

الدمام

Dammam - Saudi Arabia

جامعة الدمام
Dammam University
تنفيذ األعمال االنشائية لكلية العمارة والتخطيط بجامعة الملك فيصل
)بالدمام (من الباطن

إســـــم المشـــــروع
Project Name
موقـع المشـــــروع
Location
 مطور المشروع/ مالك
Owner/ Developer Name
وصــــف المشــــروع
Project Description

Execution of structural works of the Architecture College at Dammam University
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شركة أوراك القابضة
إســـــم المشـــــروع
Project Name

مدارس فرسان الجزيرة األهلية بالخرج

Fersan Al Gazira National Schools at Al-Kharj

إســـــم المشـــــروع
Project Name

الروضة للشقق السكنية

موقـع المشـــــروع
Location

محافظة الخرج
Al-Kharj

موقـع المشـــــروع
Location

مدينة الرياض

مالك  /مطور المشروع
Owner/ Developer Name
وصــــف المشــــروع
Project Description

مالك  /مطور المشروع
Owner/ Developer Name

شركة فهد عبد الرحمن الهذيلي
Fahd Abdul Rahman Huthaili Company
انشاء مجمع مدارس تعليمية (بنين-بنات) للمراحل الثالث (ابتدائي ،متوسط ،ثانوي) بإجمالي
مساحات 23.400م ،2شامالً جميع األعمال االنشائية والتشطيبات المعمارية وأعمال الموقع العام
وأعمال اإللكتروميكانيك (تسليم مفتاح)
Turnkey Project for Schools (boys & girls) of three levels including all works with

total build up area 23.400 m2
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وصــــف المشــــروع
Project Description

Al Rawda Residential Apartments

Riyadh

مجموعة القامــــــوس العقارية
Al Qamos Group for Real Estate

تنفيذ األعمال اإلنشائية والمعمارية وأعمال اإللكتروميكانيك لعدد 30
شقة سكنية مفروشة (تسليم مفتاح)
Turnkey Project of 30 Luxury, furnished appartment
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شركة أوراك القابضة
إســـــم المشـــــروع
Project Name

معارض المنار التجارية

موقـع المشـــــروع
Location

مدينة الرياض

مالك  /مطور المشروع
Owner/ Developer Name
وصــــف المشــــروع
Project Description

Al-Manar Commercial Showrooms

Riyadh

مجموعة العالمي للتجارة
Global Trading Group

تنفيذ االعمال االنشائية والمعمارية وأعمال اإللكتروميكانيك لمجموعة معارض
تجارية بمساحة 5000م 2تقريب ًا (تسليم مفتاح)
Turnkey Project of 5000 m2 showrooms including all different works
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إســـــم المشـــــروع
Project Name

فندق الخرج ( ٤نجوم)

موقـع المشـــــروع
Location

محافظة الخرج

مالك  /مطور المشروع
Owner/ Developer Name
وصــــف المشــــروع
Project Description

)Al-Kharj Hotel (4 stars

Al-Kharj

مؤسسة اليخت للتسويق
Yacht Marketing Est.
مشروع مبنى فندق ( ٤نجوم) مكون من برجين بارتفاع  8أدوار لكل برج وصاالت أفراح
مقام على ارض بمساحة 16000م 2تقريب ًا ويشمل العمل جميع األعمال االنشائية
والمعمارية
4 Stars Hotel building project consisting of two towers, (eight floors each) and wedding
halls, built on the land area of 16,000 m2 Work includes structural and architectural
works
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شركة أوراك القابضة
إســـــم المشـــــروع
Project Name

ابراج الراكة الفندقـية

موقـع المشـــــروع
Location

مدينة الخبر

مالك  /مطور المشروع
Owner/ Developer Name
وصــــف المشــــروع
Project Description

Al Raka Towers for Hotel Appartment

AL Khobar, Saudi Arabia

مجموعة القامــــــوس العقارية
Al Qamos Group for Real Estate
تنفيذ األعمال االنشائية والمعمارية وأعمال اإللكتروميكانيك (تسليم مفتاح)
لعدد 50شقة فندقية فاخرة بالخبر مقامة على برجين بارتفاع  7أدوار بمساحة
33.458.783م2
Turnkey project for two tower buildings of luxury appartments linding all diffrent works
with to all building area of 33,458,783 m2
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إســـــم المشـــــروع
Project Name

منازل الطائف األول

موقـع المشـــــروع
Location

الطائف

مالك  /مطور المشروع
Owner/ Developer Name
وصــــف المشــــروع
Project Description

Manazel Altaif

Altaif

شركة مساكن الطائف/شركة المحيسني للتطوير العقاري
Masakin Altaif Co. / Al muhaisni Real Estate Development
المشروع عبارة عن مجمع سكني يحتوي على ( )189وحدة سكنية من شقق وفلل ،
ويتميز المشروع بموقعه بقلب مدينة الطائف وقربه من المناطق السياحية
The Project contents of 189 residential units (apartments / villas). The project located at
Altaif city close to touristic places.
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شركة أوراك القابضة

أوراك القابضـــة
ORAK HOLDING
WWW.ORAKHOLDING.COM
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