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We Deliver What We Promise

نحــــن نقــدم مـــا نعـــد بــــه
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املقـــــدمـــــة  (الكلمة - الرؤية - الهدف )

رشكــــــــــــــــــاء النجــــــــــــــــــــاح

الهيكـــــــــــــــــــــل التنظيــــــــــمــي

مجـــــــاالت عمــــــــــل الشــــــركـــــة

قســـــــــــــم  التصمـــيــــــــــــــــــــم

قســــــــــــــم التنـفــــيـــــــــــــــــــذ

قســــــــــــــم الصيـــــــــــانـــــــــــــة

مـــــــــــــــن أعمــــــــــــالنــــــــــــــا

خطــــــــابـــــــات إعتمـــــــــــــــــــاد

شهــــــــــــــــادات اإلنــجــــــــــــــــاز

الشهــــادات الرسميـــــة الحكــــوميـــــة 

االمـــــــــــــن والســــــــالمـــــــــــــــة

ســـــياسة التحـــكم و الجـــــــــــــــودة
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شركة رابيــة الحديقــة للتجارة والمقاوالت
Rabiah Garden For Trading & Contracting Co.

Kingdom of saudi Arabia - Riyadh - Muhamadia district Prince 
Turkey bin Abdulaziz Al Awal Road with King Abdullah Road 

intersection

 المملكة العربية السعودية - الرياض - حي المحمدية - تقاطع طريق 
األمير تركي بن عبد العزيز األول مع طريق الملك عبدالله
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إنه لمن دواعي السرور أن أقدم في هذا العرض الموجز لمحه مختصرة عن شركة رابية الحديقة والتي  قد تخصصت ومنذ تأسيسها 

في مقاوالت وهندسة المناظر الطبيعية .

وثقافتها  الطبيعة  إعادة  إلى  وتهدف  الخضراء  والمسطحات  العام  الموقع  وتطوير  تصميم  متكاملة من خدمات  تقدم مجموعة  إذ 

الجميلة ألنماط حياة العمالء.

وتتطلع الشركة منذ تأسيسها أن تكون متميزة عن مثيالتها من حيث اإلبداع فى التصميم وإتَباع أعلى معايير الجودة في التنفيذ ، 

وللوصول لذلك إستقطبت الشركة نخبة من المهندسين والمصممين المتميزين بأفكارهم اإلبداعية ومتابعتهم الدقيقة لألعمال التي 

يتم تنفيذها مراعين في ذلك أهم معايير الجودة العالمية .

هذا هو النهج والهوية العامة لرابية الحديقة صديقة البيئة والطبيعة وسيعرض لكم في الصفحات التالية نبذة عن بعض أهم أعمالنا 

ومؤهالتنا . وفق الله الجميع للتقدم واإلزدهار ..... مع أجمل التمنيات وخالص التحيات .      

                   

ناصـــر المتـعـب              

كلـمــــة رئيــس مجلـــس اإلدارة
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Chairman Message

It is our great honor and pleasure to present to you our services in the field of general site planning and implementation 

work, as well as all types of landscaping works related to resorts, parks, and gardens, whether they are residential, 

tourism, hospitals, heritage, cultural institutions, etc. In addition to whats mentioned above, we have great interest 

in governmental and private sectors projects. We would like to thank you for giving us this valuable opportunity to 

present ourselves, it is our honor to present this brief induction about our pre-qualification.

Rabiah Garden has started its activities in Riyadh in 2007 AD as contracting company for the general site and 

landscape contracts, and supply gardens with all required plants and assorted work requirements.

During the last 2 years Rabiah Garden was honored to serve wide varieties of glance and partners and executed 

remarkable projects.

Since then, Rabiah Garden is considered to be as one of the most pioneering and important contractors in the field 

of general site contracts.

Since we started, we were determined and to apply high quality standards

We would like to clearly emphasize on the qualifications and business style of Rabiah Garden is considered one of 

prestigus amenity horticulture and environmental partner. Thus, on the following pages we highlight our most valued 

projects and experiences.

              Best regards, 

           Nasser Al Mutaib
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الرؤية :

وتصميم  تخطيط  مجال  الرائدة في  الحديقة هي  رابية  تكون  أن   -

الباحثين عن الحداثة بلمسات  وتنفيذ األعمال والخيار األول للعمالء 

جمالية وحس إبداعي.

والوطن  الخليج  دول  باقى  ليشمل  للمنشأة  األفقى  التوسع   -

العربى.

 الهدف : 

وأعمال  والتفصيلي  العام  التخطيط  أعمال  في  واإلبتكار  اإلبداع   -

والمنتجعات  للمباني  المعماري  والتصميم  العام  الموقع  تنسيق 

والحدائق في المملكة ودول الخليج العربي.

الجهات  مع  للوطن  والتطوير  المستدامة  التنمية  في  المشاركة   -

الحكومية المختصة والشركات ومؤسسات القطاع الخاص.

- تأهيل الكوادر الوطنية من خالل توظيفهم وإشراكهم في مجاالت 

عمل الشركة البناءة.

- تحقيق حياة أفضل للمجتمع بإبراز اللمسات الجمالية الرائعة للمباني 

وإبراز  والمنتجعات  والحدائق  العامة  والشوارع  التجارية  والمجمعات 

الجمال في مدن المملكة مما يسهم في تعزيز مكانة المدن في 

ترتيب أفضل المدن العالمية كمدن نموذجية على مستوى العالم 

التنافسية،  في  المدن  ومستقبل  المستدامة  التنمية  في   
ً
خصوصا

والمشاركة في تحقيق رؤية 2030.

VISION : 

- To be a pioneer in the field of designing and implementing works 
and the first partners’ choice. 
- Partners seek and target modernization combined with attractive 

touches and creative sense. 

- To flow horizontal expansion strategy to enhance business to 
include all over GCCs and the rest of Arab Countries.
TARGET : 
-To do business in align with Innovation and to be creative in 

detailed general site (site plan) planning and landscaping work, 

architectural design for building, resorts and parks particularly in 

KSA and GCC coontries. 
- To participate in the national development with the government to 

maintain a sustainable development

- To create employment opportunities for citizens through initiatives 

targeting training, and hiring skills and capacity building.

- To better life for community through showing beautiful touches of 

building and urban planning toward enabling KSA cities to be at-

tractive cities and different from other world cities This will contrib-

ute to enhancing the status of cities in the ranking of the best cities 

typicalin the world, especially in sustainable development and the 

future of cities in competitiveness, and participate in achieving the 

vision 2030.

Vision & Targetالرؤية والهدف
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بمــــــاذا نتميــــــــز ؟

رؤية إستراتيجية مستقبلية في وضع األهداف والخطط.

دقة  في  التحكم  حيث  من  للمشاريع  الدقيق  االختيار 

التصاميم والجودة في التنفيذ.

اإلداريين والمهندسين والعمالة  فريق عمل مميز من 

بمعايير  العمل  تنفيذ  تضمن  بصورة  المدربة  المحترفة 

الجودة العالمية وفي الوقت المحدد.

المواقع وتخطيط  تنسيق  الخبرة واإلنجاز في مشاريع 

المدن وأعمال الحدائق وما يندرج تحت ذلك.

وتوريد  بتوفير  لجميع مشاريعنا  الذاتي  باإلكتفاء  نفخر 

من  المنافسة  واألسعار  العالية  الجودة  ذات  نباتاتنا 

والمكملة  الشقيقة  المؤسسة  تينا  الخاص  مشتلنا 

لشركة رابية الحديقة للتجارة والمقاوالت.

We have strategic  vision in setting plans and 

objectives

Thorough and accurate selection of projects 

that based on controlling precise designing 

and quality of implementation

Our team is of professional in administration 

experts, high caliber engineers and skilled 

labors that are trained and disciplined  to 

ensure executing works as per international 

quality standards

Experience and proven track record in site plan 

layout planning, cities planning, gardens 

and parks and related works and projects.

We are proud of self-sufficiency for all our 
projects by providing and supplying our high 

quality plants and competitive prices from 

(Tina Nursery) our nursery

What distinguishes us? 
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Partners of  Succsess شـركـــــاء النــجــــــــاح

بلدية القويعية
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Partenrs of  SuccsessPartners of  Succsess شـركـــــاء النــجــــــــاح
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Partners of  Succsess 

(consul tat ive Off ice)

شـركــاء النــجـاح 
)المكاتب اإلستشارية(
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We can more ...
together
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Organisation Chart
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تقوم رابية الحديقة بتقديم خدماتها المتميزة 

في المجاالت التالية :

أعمال التصميم وإعداد المخططات   )1(

التنفيذية وتقديم اإلستشارات وإدارة مشاريع 

الموقع العام .

أعمال التنفيذ وتشمل :  )2(

    أ-  تنفيذ شبكات الري األوتوماتيكية .

     ب-  تنفيذ أعمال الزراعة والتشجير وتنسيق الموقع .

     جـ-  تنفيذ أعمال الهاردسكيب وتشمل 

  1 ــ   الممرات واألرصفة.

2 ــ   النوافير والمساقط المائية.  

3 ــ   أعمال الديكورات والصخور الطبيعية.  

  4 ــ   أعمال المظالت والتغطية.

  5 ــ   أعمال المالعب المطاطية والعشب

                      الصناعي.

  6- أعمال أنظمة الضباب والرذاذ المائي

  7 ــ   أعمال اإلنارة للموقع العام.

أعمال الصيانة :  )3(

  - أعمال الصيانة لجميع ماتقدم من أعمال.

Rabiah Garden presents its distinguished 

services in the following Fields :

(1) Designing, shopdrawings , provide 

consultancy and project management .

(2) Implementation works: 

   a - Installation of Irrigiation systems

   b - Soft-Scape and Site plan works

  c - Hardscaping works including 

       1- Pavements and pathways.

        2- Waterfalls and fountains.

        3- Decorations and natural stone works 

        4- Pergolas and Tents .

        5- Works of rubber fields and artificial 

 grass

       6- Fog system works and water spray               

       7- Lighting for general site.

(3) Maintenance works.

 - Maintenance works for all previous 

              works.

مجـــــاالت العمـــــل

مجــــــــاالت العمـــــــــل

Fields Of Interest

Fields Of Interest
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 Landscape Designs and Projects
Management Department

قســـــــــم التصـــاميـــــم وإدارة
مشاريع الموقع العام
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إن خبرة رابية الحديقة العملية تؤهلنا لتقديم اإلستشارات والنصائح الكاملة في تصميم و تسويق أعمال الموقع العام والمناظر الطبيعية، وذلك 
 مع التوجه العالمي في ذلك لذا نقدم في هذا القسم الخدمات التالية: 

ً
تماشيا

•خدمات إستشارية وتصميمية في مجال مقاوالت هندسة المناظر الطبيعية بناء على المعرفة العلمية والخبرة العملية لمساعدة العمالء في 
تحسين البيئة الخاصة بهم.

الريفية  والمناطق  وضواحيها  المدن  في  المبنية  البيئية  للتصاميم  والجمالية  الفنية  والمراقبة  والصيانة  واإلدارة  والتصميم  •التخطيط 
والترفيهية. والرياضية  والثقافية  والدينية  والتاريخية  التراثية  واألماكن  والمنتزهات  المفتوحة  والمساحات  والعامة  الخاصة  فيها   بما 
•وضع السياسات والخطط وتنفيذ ورصد االقتراحات لحفظ األماكن التراثية والترفيهية مثل الحدائق الوطنية والمنتجعات بكافة أنواعها )ترفيه ـ 

استشفائية ـ تراثية(.
•تطوير وتعزيز الوعي البيئي والقيام بأعمال التخطيط والتصميم وإصالح وإدارة وصيانة المواقع الثقافية والرياضية والترفيهية والتاريخية والتراثية 

والدينية والمناظر الطبيعية...
•رؤية التصميم. . .أن يقوم التصميم علي رؤية ترتكز على خلق مساحات مفتوحة تحاكي الطبيعة وتضيف قيمة إلى المجتمع وأسلوبا فريدا 
للحياة، إلضفاء شعور من الراحة والبساطة، مع اإلهتمام والحفاظ على األنشطة التي تعزز جوانب أنسنة المدن وعلى الهوية الثقافية والتقاليد 

والقيم العربية واإلسالمية.
المناظر  ورسومات  تصميم  خدمات  في  العالية  المهارات  ذوي  من  المتخصصين  والمهندسين  المصممين  من  مجموعة   .  .  . اإلبداع  •فريق 

الطبيعية وملحقاتها واإلدارة والمتابعة الفنية.

Our professional environmental consulting team based on their regional expertise is qualified to provide consulting, design, 
marketing and management of landscaping infrastructure in line with the trend towards the global trend of environmental 

balancing and its projects. 

Therefore, Rabiah Garden offers the following services:
• Provides consulting and design services in the field of Construction landscapes 
based on scientific knowledge and practical experience to help clients improve 
their private environment 

• Planning, design, management, maintenance and monitoring functional and 

aesthetic designs for the built environment in urban, suburban and rural areas, 

including private and public open spaces, parks and sites of heritage

• Development policies and plans, implementation and monitoring of proposals 

to save the heritage and recreation places such as national parks and all kind 

of (resorts, entertainment, hospitals and heritage )

• Development and promote environmental awareness and to do the 

planning,design, repair, management and maintenance of cultural and 

historical sites, landscapes and gardens

• Design Vision . . . our vision of design based upon creating remarkable open 

green areas and adding value to the community with a unique life style, to   

give a feeling of comfort, simplicity and maintain the nature culture , while 

sustaining traditions and values of the wealthy Arab and Islamic identity .

• Professional Team . . . a group of inspired and creative designers and 

engineers who are high skilles and specialized in providing graphic design 

services of  landscaping and its supplement, project supervision and follow-up.  

قســــــــم التصميــــــــــم
Design Department
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مشروع الحدائق السبع )دولة قطر(

7 Gardens Project - Qatar

قســــــــم التصميــــــــــم
Design Department

الحديقة اليابانية

الحديقة الهندسية

الحديقة األندلسية

الحديقة الفرعونيةالحديقة القطرية

الحديقة  الطبيعية

الحديقة  األمريكية
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مستشـفـــــــــــــــــــى النقــــــــاهـــــــه - الرياض

Naqaha Hospital - Riyadh

المالك : وزارة الصحة

قســــــــم التصميــــــــــم
Design Department
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مجمــــع األمــــــــل والصحــــــــــة النفسيـــــــــة بالدمــــــــامـ

Mental & Addiction Hospital - Dammam

قســــــــم التصميــــــــــم
Design Department

المالك : وزارة الصحة
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نــــادى بنبـــــــــــــان الرياضــــــــــــي - الرياض

Banban Sport Club -  Riyadh

قســــــــم التصميــــــــــم
Design Department

المالك : قطاع خاص
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حديقــــة حــى اشبيليـــة

Ishbilia Park

المالك :  أمانة منطقة الریاض (إدارة الحدائق وعمارة البیئة)

قســــــــم التصميــــــــــم
Design Department

قامت رابية الحديقة بتصميم أكثر من 25 حديقة تابعة إلدارة الحدائق و عمارة البيئة بمدينة الرياض وهي على سبيل المثال : 

حديقة الحزام ـ حديقة الوادي ـ حديقة الحمرا - حديقة الروابي 1 & 2 ـ حديقة الملك  عبد الله ـ حديقة القدس ... وغيرها .

Rabiah Garden has designed more than 25 gardens belonging to the Management of Parks and Beauty in Riyadh, as 

example: Al-Wadi Park -Al-Hamra Park - AL-Rawabi 1&2 Parks - King Abdullah Park - Al-Qudes Park
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مشـــــاريــــــــــــــع خــــــــاصــــــــــة

Private Projects

قســــــــم التصميــــــــــم
Design Department
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مشـــــاريــــــــــــــع خــــــــاصــــــــــة

Private Projects

قســــــــم التصميــــــــــم
Design Department
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مشـــــاريــــــــــــــع خــــــــاصــــــــــة

Private Projects

قســــــــم التصميــــــــــم
Design Department
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قســــــــم التصميــــــــــم
Design Department

Free Hand
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قســــــــم التصميــــــــــم
Design Department

Free Hand
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قســــــــم التصميــــــــــم
Design Department

أعمـــال المكتــــب الفني

Technical Office
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قســــــــم التصميــــــــــم
Design Department

PVC ADAPTOR NIPPLE

CONTROL WIRES

SOLENOID VALVE

BRASS GATE VALVE

TO LATERAL LINES

PVC UNION

FINISH GRADE

PVC TEE OR SADDLE

90° ELL-PVC

PVC ADAPTOR NIPPLE

PVC CLOSE NIPPLE

PVC RISER CLASS E

PVC UNOIN

WITH COVER- AE1320

PLASTIC VALVE BOX

NOT TO SCALE

ICD DECODER

PVC MAINLINE 

NOT TO SCALE

SWING PIPE

BARBED ELBOW

PVC LATERAL

SAND BED

BARBED ELBOW

ICD DECODER

PVC MAINLINE 

أعمـــال المكتــــب الفني

Technical Office
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Execution Department

قســــــــــــــم التنفــــيــــــذ

29



30

يعتبر قسم التنفيـذ من أهم أقســـــــام 
رابيـــــة الــحــــديقة ويضـــــــم نخبــــــــة من 
الكفاءات المتميزة والمدربة  في مجال 
تنفيذ المشاريع واإلشراف عليها ويضم 

األنشطة التالية :
    أ-  تنفيذ شبكات الري األوتوماتيكية .

    ب-  تنفيذ أعمال الزراعة والتشجير وتنسيق الموقع .

    جـ-  تنفيذ أعمال الهاردسكيب وتشمل 

  1 ــ الممرات واألرصفة.

2 ــ النوافير والمساقط المائية.  

3 ــ الديكورات والصخور الطبيعية.  

  4 ــ المظالت والتغطية.

  5 ــ المالعب المطاطية والعشب

                      الصناعي.

  6-  أنظمة الضباب والرذاذ المائي

  7 ــ اإلنارة للموقع العام.

Execution Division is an important 

division in Rabiah Garden, working 
in the following activities:

  a - Installation of Irrigiation systems

  b - Soft-Scape and Site plan works

  c - Hardscaping works including 

       1- Pavements and pathways.

        2- Waterfalls and fountains.

        3- Decorations and natural stone works 

        4- Pergolas and Tents .

        5- Works of rubber fields and artificial 

 grass

       6- Fog system works and water

          spray               

       7- Lighting for general site.

Execution Department

قســــــــم التنفيـــــــــذ
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Installation of Irrigation Systems تنفيـــــــذ شبكـــات الــــري

31
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الزدهار  الالزمة  الضرورية  العناصر  الحديقة  رابية  تقدم 
المحيطة  الزينة  وأعمال  والنباتات  الخضراء  المسطحات 
للحفاظ  وذلك  الماء  وهو  الحياة  بشريان  بمدها  وذلك 
الري  هندسة  دور  يأتي  وهنا  وتكاثرها.  ونموها  عليها 
فينصب جل إهتمامنا باألمور البيئية ونعطي أولوية إلى 
المالئم  النمو  ضمان  مع  المياه  من  قدر  أقل  إستهالك 
طريق  عن  وذلك  والنباتات  ولألشجار  الخضراء  للرقع 
خالل  ومن  اآللي  الري  تقنيات  أحدث  من  اإلستفادة 
مهندسي الري ذوي الخبرة التابعين لنا. وبنفس الدرجة 
فإن  الفعالة،  الري  أنظمة  وببناء  بتصميم  اإلهتمام  من 
اإلستشارية،  البيوتات  مع  بالتعاون  الحديقة،  رابية  خبراء 
الجودة  عالية  المالئمة  المواد  إستخدام  على  يحرصون 
األصلية  والقطع  األتوماتيكية  الري  لشبكات  والمعتمدة 
وهنتر  بيرد  رين  مثل  المشهورة  العالمية  الماركات  من 

وتورو وغيرها من الوكاالت العالمية .

أوال : تنفيـــــذ شبكـــــــــــــــات الـــري :
Rabiah Garden provides water, the necessary elements 
for the growth of flourishing green lawns, ornamental 
plants and the surroundings, the artery of life so as to 

keep them grown and propagted. At this stage, the role 

of irrigation engineering concentrates most attention on 

ecological matters and gives priority to the consumption 

of the least amount of water while ensuring proper growth 

of the green patches, trees and plants. Our engineers 

take advantage and utilize the latest automated irrigation 

techniques.In parallel, the same attention to the irrigation 

systems design and construction, Rabiah Garden 
experts, in collaboration with the Consulting firms, are 
keen on the use of appropriate approved materials of 

high quality of famous global brand irrigation automatic 

systems and its spare parts such as Rain Bird , Toro , 
Hunter and other international  agency.

1-Irrigation Systems Installation:

تنفيــــــــــــــــذ شبـــكــــــــــــــــــــات الـــــــــــــري

Installation of Irrigation Systems Execution Department

قســــــــم التنفيـــــــــذ
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غــــــــــــرف المضخـــــــات

Pump Rooms Execution Department

قســــــــم التنفيـــــــــذ
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أنظمـــــة التحكــــم المـــركـــــزيـــــة

Central Control Systems Execution Department

قســــــــم التنفيـــــــــذ
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Gardening & Landscaping تنسيق الحدائق والتشجير

35
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من إيمانها الكامل بأهمية اإلختيار الدقيق 

والمناخ  الموقع  طبيعة  حسب  للنباتات 

عمل  يتم  حيث  ونوعيتها  المياه  وتوافر 

وغير  الملوحة  لدرجة  الالزمه  اإلختبارات 

أساسها  على  والتي  اإلختبارات  من  ذلك 

يتم إختيار زراعة وتوزيع النباتات والشجيرات 

ومغطــــــيات الـــــتربـــة بالشــــكل الجــــمالــــــي 

المطلوب وحسب التصميمات المعتمدة .

ثانيا : تنسيـــــق الحدائــــق والتشجير :

2-Gardening & Landscaping:

As we beleive in the importance 

of careful selection of plants 

and choosing it according to the 

location nature, climate and the 

availability and quality of irrigation 

water, all necessary tests have to 

be done based on those factors 

therefore, plants and ground-cover 

will be selected and distributed  

aesthetically according to the 

approved design.

Gardening & Landscaping

تنسيــــــق الحـــدائـــــــــق والتشجيــر

Execution Department

قســــــــم التنفيـــــــــذ
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Gardening & Landscaping

تنسيــــــق الحـــدائـــــــــق والتشجيــر

Execution Department

قســــــــم التنفيـــــــــذ
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Gardening & Landscaping

تنسيــــــق الحـــدائـــــــــق والتشجيــر

Execution Department

قســــــــم التنفيـــــــــذ
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Hardscape Works أعمـــال الهـــاردسكيــب

39

يراعي فريق رابية الحديقة المتخصص إختيار المواد المناسبه للعناصر الجامدة  كما  هو الحال في العناصر المرنة،  فالبد ان تكون 

ذلك  وكل  اإلستخدام،  من  والغرض  الموقع  طبيعة  مراعاة  يجب  كما  المحيطة،  المناخية  الظروف  مع  متماشية  والخامات  المواد 

 لجميع الجوانب الجمالية.فالمصممون يهتمون بالمنظر 
ً
يؤخذ في اإلعتبار عند عمل التصميمات األولية بحيث يكون العمل مستوفيا

 يحاكي الطبيعة . و الفنيون يقومون بتنفيذ العمل بدقة 
ً
 متناسقا

ً
 جماليا

ً
الجمالي العام وتنسيق األشكال واأللوان بما يعطي منظرا

 يرضي الذوق الرفيع ويقدم قيمة مضافة يستحسنها العمالء .
ً
 متكامال

ً
وبراعة و وفق المخططات المعتمدة لتكون النتيجة منظرا

Rabiah Garden specialized execution team takes into consideration the right choice of materials and elements for the 
hardscape  projects as well as in the softscape too. The raw materials must be in line with the surrounding climate conditions.  

Besides, the location and purpose of use should be considered not only during the execution but at the initial design stage 

so that the works satisfy all the aesthetic aspects. Designers care about the view of aesthetic and general coordination of 

shapes and colors, giving a consistent view of aesthetic mimics’ nature and free of odd and unusual views. In parallel, the 
technicians will perform work accurately and crafts manship and in accordance to the approved design which will give an 

integrated view matching the sense and offer value-added to the clients. 
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أعمــــــــال الهـــــــــاردسكيـــــب

H a r d s c a p e  w o r k s Execution Department

قســــــــم التنفيـــــــــذ
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يضم فريق رابية الحديقة نخبة من أمهر العاملين في مجال التنفيذ لكافة أنواع التبليط و أعمال االرصفة والممرات مع 

مراعاة طبيعة الموقع واستخدام مواد صديقة للبيئة حسب المخططات والعينات المعتمدة  .

Rabiah Garden has highly  skilled technicians in the field of execution of all works such as pavements, walkways 

and other hardscape works, taking into consideration  the nature of the site and the use of environmentally 

friendly materials according to the drawings and approved samples.

أرصــــفــــــــــــة ومــمـــــــرات
Pavements - Walkways
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Pavements - Walkways أرصفة وممرات

أعمــــــــال الهـــــــــاردسكيـــــب

H a r d s c a p e  w o r k s Execution Department

قســــــــم التنفيـــــــــذ
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نوافير و مساقط مائية

Fountains  & Waterfalls 

43

رابية الحديقة تقوم ببناء مجتمعات أقرب إلى الطبيعية لتساعد عمالئها على إدراك مدى أهمية البيئة 

وذلك لجلب اإلحساس الخاص بالمناظر الطبيعية وفوائدها الجمة.  فالنوافير والشالالت هي جزء من الطبيعة تضيف متعة

ضيفت لها المؤثرات الضوئية فتعطي حركة و حيوية أثناء الجلوس بجوارها أو المشي أو مجرد التمتع 
ُ
 إضافية خاصة إذا ما ا

 األن تمتلكون منطقة إمتاع وتسلية أكبر كثيرا لكم ولضيوفكم.
ً
بمناظرها الخالبة وصوتها المغرد. إنكم حقا

Rabiah Garden builds communities closer to the nature and help its clients realize the importance of the environment 
in order to bring a sense of landscape and the enormous benefits. Fountains and waterfalls are part of nature, they add 
extra fun, especially if they have been added with light effects which give an energetic movement while sitting next to the 

moor walk or just enjoying beautiful scenery and singing voice . You really now more enjoyment and entertainment at 

your area for you and your guests.
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Fountains  & Waterfalls نوافير وشالالت

أعمــــــــال الهـــــــــاردسكيـــــب

H a r d s c a p e  w o r k s Execution Department

قســــــــم التنفيـــــــــذ
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أعمــال الديكــورات و الحجـــــــــر الطبيعـى

Decoration &Natural stone works

45

أضحت عناصر الحجر الطبيعي و الصخور باإلضافة إلى المواد الطبيعية األخرى المنتقاة من نفس البيئة التي نعمل عليها، 

ات أساسية ألعمال التشجير والتجميل عند تنفيذ الحدائق الصخرية وما يتبعها من أعمال ديكور خارجية، بلمسات فنية ترضي 
َ

م
ِّ

تم
ُ

م

ذوق العميل، و تراعي رغباته.

Natural stone elements and rocks besides other natural materials that derived from same environment upon which we 

work, have become an essential complementary to assortment and beauty when executing rocky gardens. 

All that followed by external decoration characterized by aesthetic touches that could satisfy customer and give attention 

and care to their preferences and expectations.
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Natural stone works أعمال الحجر الطبيعي

أعمــــــــال الهـــــــــاردسكيـــــب

H a r d s c a p e  w o r k s Execution Department

قســــــــم التنفيـــــــــذ
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أعمال المظالت والتغطية
Pergulas & Tents

توفر رابية الحديقة جميع أنواع المظالت الخاصة بأعمال الموقع العام كمظالت مواقف السيارات 
ومناطق الجلوس وأشرعة الظل للمنازل وبكافة األنواع و الخامات سواء كانت خامات كيميائية كالبولي إيثيلين 

وال P.V.C أو غيرها من المواد المصنعة أو بإستخدام الخامات الطبيعية كاألخشاب البامبو والتعريشات من سعف النخيل 
والقش أو بالمواد الطبيعية األخرى حسب رغبة العمالء ومناسبة الموقع.

Rabiah Garden provides varaieties of umbrellas that suit general site which includes parking zones, setting 
areas and shade sails for residential sector. All units shall be supplied based on customer’s specifications and 
requirements such as polyethylene, P.V.C and other types of materials whether they are artificial or natural 
materials such as Bamboo wood, arbors made of palm fronds or any other kind of materials according to 

customer request  and match location circumstances. 

47
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اعمال المظالت والتغطية

أعمـــــــــــال الهــــــــــــاردسكيـــــــــــب

Pergulas & Tents

H a r d s c a p e  W o r k s Execution Department

قســــــــم التنفيـــــــــذ
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Lighting Worksأعمال اإلنارة للموقع العام

49
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لدينا فريق متخصص بتنسيق إنارة الموقع العام بإختيار المواد واألشكال المناسبة إلنارة الممرات والنخيل وأنواع 
األشجار األخرى مما يكون له اكبر األثر في إخراج مناظر إبداعية إلستكمال أعمال التنسيق والتجميل . 

أعمــال اإلنارة للموقــع العــام :

General site lighting works:

Rabiah Garden has a dedicated team specialized in Lighting design by choosing  the appropriate 
materials and shapes for lighting the walkways, trees and all other site components, this will get 

the best effect and creative view to complete the landscaping design.

أعمــــــــــــال اإلنــــــــــارة

Lighting Works Execution Department

قســــــــم التنفيـــــــــذ
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أعمال المالعب المطاطية 
والعشب الصناعي

 Works of rubber fields and
artificial grass

51
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 Works of rubber fields and
artificial grass Department

قسم أعمال المالعب المطاطية

 بأعمال المالعب بكافة أنواعها من خامات الربر المطاطي والعشب الصناعي 
ً
 بالغا

ً
تولي شركة رابية الحديقة إهتماما

حسب المواصفات العالمية.

Rabia Garden Company pays great attention to the work of playgrounds of all types of rubber and artificial 

grass according to international standards.
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أعمال أنظمة الضباب والرذاذ 
المائي

Fog Systems & water spray

53
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 Fog Systems & water spray
Department

قسـم أعمال الضباب والرذاذ المائي

من األقسام الهامة في شركة رابية الحديقة قسم تصميم وتنفيذ أعمال الضباب المائي، يعتبر نظام الضباب من أنسب 

وأفضل الحلول لتبريد وتلطيف األجواء الخارجية والمكشوفة حيث يقوم بخفض درجة الحرارة أكثر من 15 درجة مئوية وذلك 

بإستخدام رذاذ الماء الناعم للحدائق والمطاعم والمقاهي .

One of the important sections of Rabia Garden is the design and implementation of fog systems. The fog systems 

is considered to be the best and best solution for cooling and tempering the outdoor and exposed environment. 

It reduces the temperature by more than 15° C using the soft water spray for gardens, restaurants and cafés.
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Maintenance Department

قســـــــــم الصيـــانــــــة
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The maintenance specialized team in Rabiah 

Garden is carrying out all the maintenance 

works, including irrigation system, plants and 

all other site components.

بأعمال  الحديقة  رابية  من  متخصص  فريق  يقوم 

والمزروعات  الري  شبكات  صيانة  ويشمل  الصيانة 

بأنواعها وكافة األعمال مما يجعل المواقع تحافظ 

على رونقها وجمالها .

قســـــــــــم الصيـــانــــة
Maintenance Dept.
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اآلليات و المــــعــــدات
Vehicles & Equipment

تمتلك رابية الحديقة مجموعة من المعدات واآلليات التى تساهم وبشكل كبير في إنجاز األعمال 
بشكل أسرع وبدقة وجودة عالية . وتسهم في صيانة الموقع بعد التنفيذ.

Rabiah Garden has all necessary equipments, tools and machines that could contribute 

effectively and efficiently in fulfilling works within the deadline while meeting high accuracy 

and quality standards, and also this could lead to carrying out maintenance works and 

schedules upon completing implementation.
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Some of Our Works

مـــــــــــــــن أعمـــــالـنـــــا
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Owner  : King Abdullah EST. For his pernts 900 villa

Project  : General Site landscaping

Location: KSA – Jazan

المالك : مؤسسة الملك عبد الله لوالديه لإلسكان التنموي ٩٠٠ فيال

مشروع تنسيق الموقع العام 

الموقع : المملكة العربية السعودية : جازان .

إسكان الملك عبدالله للنازحين بجازان

King Abdullah Housing - JAZAN Some of Our Works

مـــــــــــن أعمــــالنـــــــــا
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المالك : وزارة الصحة 
مشروع: تنسيق الموقع العام  

الموقع : عرعر - القريات - الجوف

 Owner          : Ministry of Health 

Project : General Site landscaping
Location        : Arar - Al Qurayyat - Al Jouf

مستشفي األمل والصحة النفسيـة

Psychiatric & Addiction Hospital Some of Our Works

مـــــــــــن أعمــــالنـــــــــا
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Society Faculty in Huraimlaa

المالك : وزارة التعليم العالي 

مشروع: تنسيق الموقع العام - كلية المجتمع  

الموقع :  حريمالء 

Owner            : Ministry of High Education 

Project  : General Site landscaping

Location         : KSA –  Huraymila

كليــــــــــــة المجتمـــــــــــع بحريمـــــــــــالء

Some of Our Works

مـــــــــــن أعمــــالنـــــــــا
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المالك : وزارة الشؤون البلدية والقروية

مشروع: المسطحات الخضراء  )ديكورات حجرية + نجيل صناعي(  

الموقع :  الخرج 

Owner            : Ministry of Municibal & Rural Affairs 

Project  : The Lawns 

Location         : KSA –  Al Kharj

The Lawns at Al Kharj 

المسطحات الخضـراء بالخــرج

Some of Our Works

مـــــــــــن أعمــــالنـــــــــا
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فلل ومنتجعات خــاصـــــة

Private Villas & Resorts Some of Our Works

مـــــــــــن أعمــــالنـــــــــا
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المساحة م2  الموقعالمالك اسم المشروع 

103,000السعودية - القرياتوزارة الصحة تصميم وتنفيذ مستشفى الصحة النفسية واإلدمان بالقريات 

110.000السعودية - عرعروزارة الصحة تصميم وتنفيذ مستشفى الصحة النفسية واإلدمان  بعرعر

120.000السعودية - سكاكاوزارة الصحة تصميم وتنفيذ مستشفى الصحة النفسية واإلدمان بالجوف 
أعمال تصميم مستشفى النقاهة بالرياض )المديرية العامة 

41,000السعودية - الرياضوزارة الصحةللشؤون الصحية(

163,000السعودية  - الرياضوزارة الصحةأعمال تصميم مستشفى الصحة النفسية واإلدمان بالرياض

برج فندقيالسعودية - الرياضقطاع خاص تنسيق الموقع العام - فيو تور   شركة آفاق العمران للتطوير

1,100,000قطر قطاع خاصتصميم منتجع وفندق الحدائق السبع

2,365,000االمارات - ابوظبي شركة دامينش تصميم مشروع شاطئ الراحة

722,000السعودية  - جيزان قطاع خاصتصميم مشروع مجمع فندقي سكني

3,200,000السعودية - الرياضأمانة مدينة الرياضمنتزه األمير سلمان البري  ) مقترح تصميم (

100.250السعودية - الرياضابناء عبد هللا  العمودي منتجع خاص للشيخ عبد هللا العمودي

85.000السعودية - الرياضمجموعة الجدوع العقاريةتصميم نادي بنبان الرياضي

63.000السعودية - الرياضمجموعة عبد هللا الصالحمجمع الصالح السكني

  23.000السعودية - الرياضشركة الخريفتصميم وتنفيذ مجمع الخريف السكني

-السعودية - الخرجبلدية محافظة الخرجتصميم وتنفيذ مشروع إنشاء شالالت الخرج

-السعودية - الرياضشركة العبيكان تنسيق حدائق أكاديمية العبيكان

-السعودية - الرياضشركة العبيكان تنسيق حدائق مصنع العبيكان للبالستيك

-السعودية - الخرجبلدية محافظة الخرجتنفيذ مشروع صيانة المسطحات الخضراء بالخرج

-السعودية - الدماموزارة الصحةتصميم وتنفيذ مستشفى الصحة النفسية واالدمان بالدمام

-السعودية - جيزانمؤسسة الملك عبد هللا لوالديه لإلسكان التنموىتصميم وتنفيذ إسكان الملك عبد هللا للنازحين

280,000السعودية - الرياضأمانة مدينة الرياضتصميم مقترح ميدان رائد الفضاء

52,000  السعودية - الرياض المديرية العامة للشئون الصحيةتصميم مبنى المديرية العامة للشئون الصحية

6000السعودية - االفالج بلدية محافظة االفالجتصميم حديقة بلدية االفالج  

7000السعودية - الرياضمدينة الملك فهد الطبيةمسجد الحي السكني مدينة الملك فهد الطبية  -الموقع العام 

60,000السعودية - الخرجمجموعة البعيجان الترفيهيةتصميم مشروع منتجع البعيجان

29,000السعودية - الرياض األميرة حصة بنت محمد بن سعود  قصر سكني خاص     

100.000السعودية - الرياضاألمير عبد اإلله بن سلطان   استراحة خاصة      

6500السعودية - الرياضأمانة مدينة الرياض تصميم مشروع  واحة الربيع

15,000السعودية - الرياضسعودي أوجيهتصميم حديقة النرجس

6000السعودية - الرياضقطاع خاصاستراحة خاصة بالثمامة

بوابةالسعودية - الرياضمدينة الملك فهد الطبيةمدخل مدينة الملك فهد الطبية ) المدخل الرئيسي (

Some of Our Works
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المساحة م2 الموقعالمالك اسم المشروع 

-الرياضالسيد / منصور الناصرفيال سكنية خاصة )زراعة - ري(

-الرياضالشيخ / عبد هللا آل الشيخفيال سكنية خاصة )زراعة - ري(

-الرياضالسيد / بندر الخريففيال سكنية خاصة )زراعة - ري(

-الدمامالمؤسسة العامة لجسر الملك فهدفيال سكنية خاصة )زراعة - ري(

-الرياض حى المروجالسيد / خالد سليمان فيال سكنية خاصة )زراعة - ري(

-الرياضالسيد / بندر السلطانفيال سكنية خاصة )زراعة - ري(

6000السعودية - الرياضاللواء عبد العزيز السليم قصر سكني خاص )زراعة - ري(

2,500السعودية - الرياضالشيخ عبد العزيز آل الشيخ      قصر سكني خاص )زراعة - ري(

2,400السعودية - الرياضالسيد / عبد هللا الحربي  استراحة خاصة    

أشجار ونخيل داخليالسعودية - الرياضقطاع خاصالشركة االستثمارية العربية القابضة

2,800السعودية - الرياض الشيخ / عبد هللا الخضيرقصر سكني خاص

15,000السعودية - الرياضاألمير / فيصل بن سعود بن مساعدقصر سكني خاص

5,000السعودية - الرياضشركة السويحاستراحة خاصة   

3400السعودية - الرياضقطاع خاصفيال سكنية خاصة 

6,500السعودية - الرياضإدارة الحدائق والتجميل بالرياضفيال سكنية خاصة

3000السعودية - الرياضالسيد / سعد الخريففيال سكنية خاصة

3,500   السعودية - الرياض الشيخ بدر المشاريفيال سكنية خاصة  

2,500السعودية - الرياضالسيد / عبد هللا المنيع  فيال سكنية خاصة

2,500 السعودية - الرياضاللواء / سعود الدايل فيال سكنية خاصة

800السعودية - الرياضقطاع خاصفيال سكنية خاصة

600السعودية - الرياضالسيد / عبد الرحمن الشريمفيال سكنية خاصة

1,200السعودية - الرياضالسيد / عبد الرحمن الغيثفيال سكنية خاصة

2,400السعودية - الرياضالسيد / عبد هللا الحربيفيال سكنية خاصة

600السعودية - الرياض السيد /فهد العتيق  فيال سكنية خاصة

2000السعودية - الرياضالسيد / ناصر الغنيمفيال سكنية خاصة

-السعودية - الرياضمركز سمامه التجاريأعمال الزراعة وشبكة ري بمركز سمامة التجاري

-السعودية - الرياضشركة الخريف التجاريةأعمال الموقع العام بمشروع الصرف الصحي طريق الخرج

-السعودية - الرياضوزارة الصحة تصميم تنسيق الموقع العام لمجمع الملك سعود الطبي 

4000السعودية - الرياضالشيخ / ابراهيم أباحسينتصميم وتنفيذ الحدائق للشيخ ابراهيم أباحسين 

-السعودية - الرياضاألمير / عبد العزيز مشهور بن مساعداستراحة خاصة 

-السعودية - الرياض المهندس محمد التويجرىقصر سكني خاص )زراعة - ري(

-السعودية - الرياضشركة الرائدفيال سكنية خاصة

-السعودية - الرياضالسيد / منصور الناصرتنسيق فيال / منصور الناصر

Some of Our Works
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الموقعالمالك اسم المشروع 

السعودية - حريمالءوزارة التعليم العالىكلية المجتمع بحريمالء

السعودية - بريدةوزارة االسكانانشاء البنية التحتية لمشاريع االسكان

السعودية - شنانوزارة االسكانانشاء البنية التحتية لمشاريع االسكان

السعودية - حائلوزارة االسكانانشاء البنية التحتية لمشاريع االسكان

السعودية - الرسوزارة االسكانانشاء البنية التحتية لمشاريع االسكان

السعودية - البدائعوزارة االسكانانشاء البنية التحتية لمشاريع االسكان

السعودية - الشماسيةوزارة االسكانانشاء البنية التحتية لمشاريع االسكان

السعودية - طريفوزارة االسكانانشاء البنية التحتية لمشاريع االسكان

السعودية - سكاكا السليمانيةوزارة االسكانانشاء البنية التحتية لمشاريع االسكان

السعودية - سكاكا بترومينوزارة االسكانانشاء البنية التحتية لمشاريع االسكان

السعودية - ثادقوزارة االسكانانشاء البنية التحتية لمشاريع االسكان

السعودية - المدينة المنورةوزارة الصحةانشاء مستشفى عام سعة 300 سرير مع السكن

السعودية - مكة المكرمةوزارة الصحةانشاء مستشفى نموذجى سعة 100 سرير

السعودية - جدةوزارة الصحةانشاء البرج الطبى للوالدة واالطفال

السعودية - ابقيقوزارة الصحةانشاء مستشفى ابقيق العام سعة 100 سرير

السعودية - القويعيةوزارة الشئون البلدية والقرويةانشاء ساحات بلدية الفويلق

السعودية - الرياضوزارة الحرس الوطنىكلية القيادة واالركان

السعودية - الرياضالهيئة العليا لتطوير مدينة الرياضتأهيل سد وادى نمار

السعودية - الرياضالهيئة العليا لتطوير مدينة الرياضتطوير طريق الملك عبدهللا الجزء الشرقى المرحلة الثانية

السعودية - الجبيلشركة فواز عبدالعزيز الحكير العقارية انشاء الجبيل مول

السعودية - الظهرانشركة فاس لالنشاءاتانشاء فندق فور بوينت

السعودية - الرياضشركة فاس لالنشاءاتانشاء الحمرا مول 

السعودية - الخرجمطاعم حديقة مدن لتقديم الوجباتمطعم الخرج

السعودية - الرياضشركة الخزامىمطعم برازليا ببرج الفيصلية

السعودية - الرياضشركة العبيكان لالستثمار العقارىانشاء برج العبيكان

السعودية - الرياضالشيخ / ماجد الحكيرقصر سكنى خاص

السعودية - الرياضالشيخ / بندر الحكيرقصر سكنى خاص

السعودية - الرياضمجموعة عبدالمحسن الحكيرقصر سكنى خاص

السعودية - الرياضالشيخ / مساعد الحكيرقصر سكنى خاص

السعودية - الرياضالدكتور / محمد القويزانىقصر سكنى خاص

السعودية - الرياضالشيخ/ صالح السويلمقصر سكنى خاص

السعودية - الرياضالشيخ / خالد الجدوعمجمع سكنى وقصر خاص

السعودية - الرياضمؤسسة الحقل االخضرمجمع فلل العجالن

Some of Our Works
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Some of Our Works

مـــــــــــن أعمــــالنـــــــــا

الموقعالمالك اسم المشروع 

السعودية - الرياضالخيول العربية للتطوير العمرانىمجمع فلل خاصة

السعودية - الرياضاالمير- خالد بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيزقصر سكنى خاص

السعودية - الرياضشركة الربيعة والنصارقصر سكنى خاص

E السعودية - الرياضهيئة تطوير بوابة الدرعيةالموقع العام لمضمار سباق الفورميوال

السعودية - الرياضالشيخ/ محمد السيدقصر سكنى خاص

السعودية - الدمامالدكتور صالح المزروعقصر سكنى خاص

السعودية - الرياضشركة العبيكان لالستثمار العقارىقصر سكنى خاص

السعودية - روضة سديرالشيخ/ صالح عبدهللا الشباناتمنتجع خاص

السعودية - الرياضالشيخ / ابراهيم السلطانمجمع سكنى بحى عليشة

السعودية - جدهالشيخ / ابراهيم السلطانانشاء مجمع سكنى تجارى بحى الصفا

السعودية - الرياضالشيخ / محمد التويجرىقصر سكنى خاص

السعودية - الرياضمصنع واكاديمية العبيكانموقع عام

السعودية - الرياضشركة الرائدة لالستثمارمبنى االدارة على طريق الملك فهد

السعودية - الرياضاالميرة/ فهدة بنت عبدهللا بن عبدالعزيزقصر خاص

السعودية - الرياضشركة السابق لالستثمارقصور خاصة واستراحات لعائلة الفوزان

السعودية - الرياضشركة القبس السعوديةقصر خاص

السعودية - الرياضمكتب الجريسى للعقاراتمجمع سكنى الخزامى

السعودية - الرياضمستشفى المملكةاعمال تأهيل وصيانة بالمبنى العام

السعودية - الجبيلالمراكز العربيةصيانة الجبيل مول

السعودية - الرياضشركة دار الدراسات العمرانية لالستشارات الهندسيةصيانة مبنى مجمع الواحة بالسليمانية

السعودية - الرياضشركة ديلويت الشرق االوسطصيانة المكتب الرئيسى

السعودية - الرياضشركة ديلويت اند توتش وشركاهمصيانة المكتب الرئيسى

السعودية - الرياضشركة ارزام للتجارة والمقاوالتقصر خاص

السعودية - الرياضشركة الكترون السعودية للخدمات المحدودةمجمع خاص

السعودية - الرياضالشيخ/ سلطان الموسىقصر خاص

السعودية - الرياضالوزير المهندس / عبد اللطيف عبدالملك ال الشيخقصر خاص

السعودية - خميس مشيطشركة دهانات الجزيرةتصميم الموقع العام لفندق 9 طوابق 140 غرفة

السعودية - حائلشركة المجال العربىتصميم الموقع العام مستشفى حائل

السعودية - الرياضشركة كليب واخوانهتصميم حدائق مجمع كليب

السعودية - رجال المعوزارة الصحةتصميم الموقع العام لمستشفى رجال المع

السعودية - الدربوزارة الصحةتصميم الموقع العام لمستشفى الدرب

السعودية - القصيموزارة التعليم العالىتصميم الموقع العام لمبنى هئية التدريس بجامعة القصيم

السعودية - الرياضفرع شركة بكين االمارتتصميم الموقع العام لقصر الشيخ / صالح العوير
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Area m2locationowner Project

103,000KSA -Al QuriatMinistry Of Health  Psychiatric and Addication Hospital
110.000KSA -ArarMinistry Of Health  Psychiatric and Addication Hospital
120.000KSA - Al JoufMinistry Of Health Psychiatric and Addication Hospital
41.000KSA - RiyadhMinistry Of Health Design Prychiatric and Addication Hospital
163,000KSA - RiyadhMinistry Of Health  Design Convalescence Hospital

-KSA - Riyadh Afaq Al AmranDesign VIEW TOWER landscaping
-KSA - RiyadhMinistry Of Health  King saud medical complex

1,100,000Qatar Private Owner Seven garden parks Design
2.365,000Abu Dhbi -UAEPrivate Owner  Alraha Beach

3,200,000KSA - RiyadhRiyadh Municipality Design Park, Prince Salman Ibn Abd al-Aezzziz
Entertainment

163,000KSA - RiyadhMinistry Of Health  Al amal Addication Hospital Complex
100,250KSA - Riyadh Mr Abdullah Al Amody  Private Resort  

85,000KSA – Riyadh  AlGadooa  Group   Banban Sport Club
63,000KSA – RiyadhAbdulla Alsaleh group    El- Saleh residential comound
23,000KSA – RiyadhAl khurif Co.    El- Khaurif  compound
41,000KSA – RiyadhMinistry Of Health   Al Naqaha Hospital
5000KSA – RiyadhPrivate  Dirab Private Breather Hospital

28000KSA – RiyadhRiyadh MunicipalityThe field of Astronaut
6000KSA – RiyadhMinistry Of Health General Directorate of Health Affairs
31000KSA - Aflac Aflac MunicipalityGarden design Municipality Aflaj
7000KSA – RiyadhMinistry Of Health  - Mosque of King Fahd Medical City

29000KSA – RiyadhPrivate OwnerProject design resort Baijan
29000KSA – RiyadhPrivatePalace Princess Hassa bint Mohammed bin Saud

100,000KSA – RiyadhPrivateBreak especially to Prince Sultan bin Abdul Ilah
5000KSA – RiyadhRiyadh MunicipalityProject design – Wahat Al Rabea

15000KSA – Riyadh Saudi OjerGarden Alnarjis

-KSA – RiyadhRiyadh MunicipalityBreak a private Balosmamp 
Entrance to the city of King Fahd (main entrance)

6000KSA – RiyadhPrivateMajor General Abdul Aziz Palace proper
2500KSA – RiyadhPrivateThe palace of Sheikh Abdul Aziz Al-Sheikh

-RIYADHPRIVATEMR. Mansour AL Naser Villa

-RIYADHPRIVATEMR. ABDULLAH AL ALSHAIKH Villa
-RIYADHPRIVATEMR. Bandar AL Khorayef Villa
-RIYADHPRIVATEMR. Bandar AL Siltan Villa

9038DAMMAMMinistry Of Health DAMMAM Psychiatric Hospital

Some of Our Works
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Area m2locationowner Project

2400KSA – RiyadhBreak especially to Mr. / Abdullah Al Harbi
-KSA – RiyadhPrivate OwnerArab Investment Holding Company

15000KSA – RiyadhPrivateThe palace of Sheikh Abdullah al-Khudayr
5000KSA – RiyadhPrivateThe palace of Prince Faisal bin Saud bin Musaed
2800KSA – RiyadhPrivate OwnerBreak Company Souayah

5000KSA – Riyadh Riyadh
Municipality

 The development of the general location of a private
(villa Z (Military

3400KSA – RiyadhPrivatePrivate recreation area

6500KSA – RiyadhPrivate Villa Saad Al Khurayef
3500KSA – RiyadhPrivateVilla Badr Mashari
2500KSA – RiyadhPrivateVilla Abdullah Manea
2500KSA – RiyadhPrivateVilla Saad Al Dayel
800KSA – RiyadhPrivateVilla Mr. Abu Abd al-Majid
600KSA – RiyadhPrivateVilla Abdullah Abdulrahman Al Shuraim
1200KSA – RiyadhPrivateVilla Abd al-Rahman al-Ghaith
2400KSA – RiyadhPrivateVilla Abdullah Al Harbi
600KSA – RiyadhPrivateMr. Villa / Fahad Al-Sultan
600KSA – RiyadhPrivateMr. Villa / Fahad Alateeq
2000KSA – RiyadhPrivateVilla Nasser Al-Ghoneim

-KSA – RiyadhPrivate Owner Arab Club neighborhood
435000KSA – RiyadhPrivate OwnerEvergreen

840000KSA – RiyadhPrivate OwnerSunrise 2000

420000KSA – RiyadhPrivate OwnerZayed 2000
200,000KSA – RiyadhPrivate OwnerGolf Marina

-KSA – RiyadhPrivate OwnerProjects - markets (Thu, Katif, to a Mjoap, Mahayel
24500KSA – RiyadhPrivate OwnerNarmer School

KSA – RiyadhPrivate Owner The work of agriculture and irrigation system status
Swift Commercial

-KSA – RiyadhPrivate
 The work of the general location of the draft sanitation Kharj
Road

-KSA – Riyadh Riyadh
Municipality

 Coordination of the general location of King Saud Medical
Complex

2500KSA – RiyadhPrivateThe headquarters of Sheikh Ibrahim Abahsain
980KHARJG.O.KHARJWater Features constraction in Kharj Tower

660RIYADH OBIKAN INVESTMENT
GROUPObaikan Academy

530RIYADH OBIKAN INVESTMENT
GROUPOBIKAN PLASTIC FACTORY

Some of Our Works

مـــــــــــن أعمــــالنـــــــــا
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locationowner Project

 KHARJG.O.KHARJObaikan Areas Maintenace Project
JAZANK.A.F.H.D.P.ESTKing Abdullah Housing Project
JAZANK.A.F.H.D.P.ESTKING Abdullah Housing Schools and Mosques Project

Saudi Arabia - horimlaMinistry of Higher Educa-

tion
Community College- Horimla

Saudi Arabia - Bu-

raidahMinstry of HousingConstruction of infrastructure for housing projects

Saudi Arabia - Shan-

nan
Minstry of HousingConstruction of infrastructure for housing projects

Saudi Arabia - HailMinstry of HousingConstruction of infrastructure for housing projects
Saudi ArabiaMinstry of HousingConstruction of infrastructure for housing projects

Saudi Arabia - BadaeMinstry of HousingConstruction of infrastructure for housing projects
 Saudi Arabia - Al

ShamsiaMinstry of HousingConstruction of infrastructure for housing projects

Saudi Arabia - TarifMinstry of HousingConstruction of infrastructure for housing projects
Saudi Arabia - Sulay-

maniyah SkakaMinstry of HousingConstruction of infrastructure for housing projects

 Saudi Arabia - Sakata
Petromin

Minstry of HousingConstruction of infrastructure for housing projects

Saudi Arabia - ThadeeqMinstry of HousingConstruction of infrastructure for housing projects

Saudi Arabia - MedinaMinistry of Health Landscaping for a 300-bed general hospital with
housing

Saudi Arabia - MeccaMinistry of HealthLandscaping for a 100-bed modular hospital

Jeddah - Saudi ArabiaMinistry of Health Construction of the medical tower for childbirth and
children

AbqiqMinistry of Health Construction of Abqaiq General Hospital capacity of 100
beds

Saudi Arabia - Quwaia Ministry of Municipal and
Rural Affairs

 Construction of the squares of the Municipality of
Alfuwilq

Riyadh, Saudi Arabia Ministry of National
GuardCollege of Command and Staff

Riyadh, Saudi Arabia
 Supreme Commission for

 the Development of Riyadh
City

Rehabilitation of Wadi Nimar Dam

Riyadh, Saudi Arabia
 Supreme Commission for

 the Development of Riyadh
City

King Abdullah Road Development

Saudi Arabia - Jubail
 Fawaz Abdulaziz Al
 Hokair Real Estate

Company
Al Jubail Mall

Saudi Arabia - Dhahran Fes Construction
CompanyFour Point Hotel

Riyadh, Saudi Arabia Fes Construction
CompanyConstruction of Hamra Mall

Some of Our Works

مـــــــــــن أعمــــالنـــــــــا
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locationowner Project

Saudi Arabia
Dhahran

 Fes Construction
CompanyFour Point Hotel

Riyadh, Saudi Arabia Fes Construction
CompanyConstruction of Hamra Mall

 Saudi Arabia - Al
Kharj

 Restaurants Cities Garden to
provide mealsAl Kharj Restaurant

Riyadh, Saudi ArabiaAl - Khuzama CompanyBrzalia Restaurant at Al Faisaliah Tower

Riyadh, Saudi ArabiaObeikan Real Estate Invest-

ment CompanyConstruction of Obeikan Tower

Riyadh, Saudi ArabiaSheikh Majed Al HokairPrivate residential palace
Riyadh, Saudi ArabiaSheikh / Bandar al-HokairPrivate residential palace

Riyadh, Saudi Arabia Abdul Mohsen Al - Hokair
GroupPrivate residential palace

Riyadh, Saudi ArabiaSheikh / Musaed to AlhokairPrivate residential palace
Riyadh, Saudi ArabiaDr. Mohammed Al - QuizaniPrivate residential palace
Riyadh, Saudi ArabiaSheikh Saleh Al SwailemPrivate residential palace
Riyadh, Saudi ArabiaSheikh Khalid Al-JadwaResidential complex and private palace
Riyadh, Saudi ArabiaGreen Field FoundationAl Ajlan Villas complex

Riyadh, Saudi Arabia Arabian horses for urban
developmentPrivate villas complex

Riyadh, Saudi Arabia Prince Khalid bin Mishal bin
Saud bin AbdulazizPrivate residential palace

Riyadh, Saudi ArabiaAl Rabiah & Al Nassar Com-

panyPrivate residential palace

Riyadh, Saudi Arabia Development Authority of
the Gate of the DruzeGeneral location of the Formula E race track

Riyadh, Saudi ArabiaSheikh Mohamed El SayedPrivate residential palace
 Dammam, Saudi

Arabia
Dr. Salah AlmzrouaPrivate residential palace

Riyadh, Saudi ArabiaObeikan Real Estate Invest-

ment CompanyPrivate residential palace

Saudi Arabia - Raw-

dat Sudair
 Sheikh Saleh Abdullah Al

ShabanatPrivate Resort

Riyadh, Saudi ArabiaSheikh / Ibrahim SultanResidential complex in the district of Alisha
Jeddah - Saudi Ara-

bia
Sheikh / Ibrahim Sultan Construction of commercial residential complex in

Safa
Riyadh, Saudi ArabiaSheikh Mohammed Al TwaijriPrivate residential palace

Riyadh, Saudi ArabiaObeikan Factory and Acad-

emyGeneral location

Some of Our Works

مـــــــــــن أعمــــالنـــــــــا
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Some of Our Works

مـــــــــــن أعمــــالنـــــــــا

locationowner Project

 Riyadh, Saudi
Arabia

 Princess / Fahda bint Abdullah
bin AbdulazizPrivate Palace

 Riyadh, Saudi
Arabia

Former Investment Company Special palaces and restrooms for the family of
Al-Fawzan

 Riyadh, Saudi
Arabia

Al - Qabas Saudi CompanyPrivate Palace

 Riyadh, Saudi
Arabia

Al Jerisi Real Estate OfficeAl Khozama Residential Complex

 Riyadh, Saudi
Arabia

Kingdom Hospital Rehabilitation and maintenance work in the public
building

  Saudi Arabia
Jubail

Arab CentersMaintenance of Jubail Mall

 Riyadh, Saudi
Arabia

Engineering Studies House Maintenance of the Oasis compound building in
Sulaymaniyah

 Riyadh, Saudi
Arabia

A leading investment companyThe administration building on King Fahd Road

 Riyadh, Saudi
Arabia

Deloitte Middle EastMain office maintenance

 Riyadh, Saudi
Arabia

Deloitte & Touche & PartnersMain office maintenance

 Riyadh, Saudi
Arabia

 & ARZAM TRADING

CONTRACTING COPrivate Palace

 Riyadh, Saudi
Arabia

Sheikh / Sultan Al-MousaPrivate Palace

 Riyadh, Saudi
Arabia

 Minister Eng. Abdul Latif Abdul
Malik Al SheikhPrivate Palace

  Saudi Arabia
Khamis MushaitAl Jazeera Paints CompanyGeneral website design for 9- floors hotel 140 rooms

Saudi Arabia - HailArab Field CompanyDesign of Hail Hospital
 Riyadh, Saudi

Arabia
Clip & Brothers CompanyDesign of compound gardens

 Saudi Arabia - Men
of KnowledgeMinistry of HealthDesign of the general site of the men's hospital

 Saudi Arabia
Aldarb 

Ministry of HealthDesign the general site of Al Darb Hospital

 Saudi Arabia
Qassim

Ministry of Higher Education Designing the general site of the building of teaching
staff at Qassim University

 Riyadh, Saudi
Arabia

 Branch of Beijing Amarat
Company

 Design of the General Site of the Palace of Sheikh /
Saleh Al-Aweer

 Riyadh, Saudi
Arabia

Design & Ghad Company Design of the general site of the project of
colleges of AL-GHAD
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Letters Of Accreditation

خطابات اإلعتماد

73
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إعتماد الشئون الصحية بالرياض

إعتماد وزارة الصحة

Letters Of  Achievement

شهــــــادات إعتمـــــــــــادشهـادات اإلعتماد واإلنجــاز

APPROVALS 
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إعتماد ا�ستشار ي ملشاريع وزارة الصحة

شهــــــادات إعتمـــــــــــاد

APPROVALS Letters Of  Achievement

شهـادات اإلعتماد واإلنجــاز
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اعتماد وزارة التعليم العايل

خطابات إعتمـــــــــــاد

APPROVALS Letters Of  Achievement

شهـادات اإلعتماد واإلنجــاز

شهادة إعتماد جامعة امللك سعود
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اعتماد مكتب زهري فايز ٢ جامعة جازان 

اعتماد مكتب  زهري فايز ١ جامعة جازان

خطابـــات إعتمـــــــــــاد

APPROVALS Letters Of  Achievement

شهـادات اإلعتماد واإلنجــاز
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إعتماد الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض ١

إعتماد الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض ١

خطابـــات إعتمـــــــــــاد

APPROVALS Letters Of  Achievement

شهـادات اإلعتماد واإلنجــاز
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إعتماد  مؤسسة امللك عبد اهللا ل�سكان اخلريى بجازان

إعتماد  مؤسسة امللك عبد اهللا ل�سكان اخلريى بجازان

خطابـــات إعتمـــــــــــاد

APPROVALS Letters Of  Achievement

شهـادات اإلعتماد واإلنجــاز



80

خطابـــات إعتمـــــــــــاد

APPROVALS Letters Of  Achievement

شهـادات اإلعتماد واإلنجــاز
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خطابـــات إعتمـــــــــــاد

APPROVALS Letters Of  Achievement

شهـادات اإلعتماد واإلنجــاز



82

خطابـــات إعتمـــــــــــاد

APPROVALS Letters Of  Achievement

شهـادات اإلعتماد واإلنجــاز
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ACHIEVEMENTS

شهـــادات اإلنجـــاز

83
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شهادة إجناز  الشئون الصحية بالرياض

شهادة إجناز  الشئون الصحية بالرياض

شهــــــــــــادات إنجـــــــــــاز

ACHIEVEMENTS Letters Of  Achievement 

شهـادات اإلعتماد واإلنجــاز
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شهادة اجناز �عمال املوقع العام 
ملستشفيات - القريات - اجلوف - عرعر

شهادة اجناز افاق للموقع العام لربج فيو تاور - الرياض

شهــــــــــــادات إنجـــــــــــاز

ACHIEVEMENTS Letters Of  Achievement 

شهـادات اإلعتماد واإلنجــاز
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إجناز املوقع العام جملمع ا�مل والصحة النفسية سعة ٦٠٠ سرير - الدمام

شهادة اجناز اعمال املوقع العام واملظالت ملستشفى 
الصحة النفسية واالدمان  - عرعر 

شهــــــــــــادات إنجـــــــــــاز

ACHIEVEMENTS Letters Of  Achievement 

شهـادات اإلعتماد واإلنجــاز
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شهادة اجناز اللطيفية - القريات 

شهادة اجناز أعمال املوقع العام واملظالت 
ملستشفى الصحة النفسية وا�دمان  - اجلوف 

شهــــــــــــادات إنجـــــــــــاز

ACHIEVEMENTS Letters Of  Achievement 

شهـادات اإلعتماد واإلنجــاز
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شهــــــــــــادات إنجـــــــــــاز

ACHIEVEMENTS Letters Of  Achievement 

شهـادات اإلعتماد واإلنجــاز

شكر وتقدير من الشؤون الصحية بالرياض
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شهادة اجناز شركة سالكو

شهادة اجناز مشروع مطب قرب املسجد بجسر 
امللك فهد

شهــــــــــــادات إنجـــــــــــاز

ACHIEVEMENTS Letters Of  Achievement 

شهـادات اإلعتماد واإلنجــاز
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شهــــــــــــادات إنجـــــــــــاز

ACHIEVEMENTS Letters Of  Achievement 

شهـادات اإلعتماد واإلنجــاز

شهادة اجناز من شركة رين بريد ا�مريكية بإمتام تركيب و تشغيل نظام التحكم 
املركزي ملشروع إسكان  امللك عبد اهللا 
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Letters Of  Achievement 

شهــــــــــــادات إنجـــــــــــازشهـادات اإلعتماد واإلنجــاز

ACHIEVEMENTS
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Letters Of  Achievement 

شهــــــــــــادات إنجـــــــــــازشهـادات اإلعتماد واإلنجــاز

ACHIEVEMENTS
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Letters Of  Achievement

شهــــــــــــادات إنجـــــــــــازشهـادات اإلعتماد واإلنجــاز

ACHIEVEMENTS
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Letters Of  Achievement

شهـادات اإلعتماد واإلنجــاز

شهادة اجناز أعمال أحواض أشجار بجسر امللك فهد

شهــــــــــــادات إنجـــــــــــاز

ACHIEVEMENTS
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Letters Of  Achievement

شهــــــــــــادات إنجـــــــــــازشهـادات اإلعتماد واإلنجــاز

ACHIEVEMENTS
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Letters Of  Achievement

شهــــــــــــادات إنجـــــــــــازشهـادات اإلعتماد واإلنجــاز

ACHIEVEMENTS
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Letters Of  Achievement

شهـادات اإلعتماد واإلنجــاز
شهــــــــــــادات إنجـــــــــــاز

ACHIEVEMENTS
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Letters Of  Achievement

شهـادات اإلعتماد واإلنجــاز
شهــــــــــــادات إنجـــــــــــاز

ACHIEVEMENTS
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Letters Of  Achievement

شهـادات اإلعتماد واإلنجــاز
شهــــــــــــادات إنجـــــــــــاز

ACHIEVEMENTS
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شهــــــــــــادات إنجـــــــــــاز

ACHIEVEMENTS Letters Of  Achievement

شهـادات اإلعتماد واإلنجــاز
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Letters Of  Achievement

شهــــــــــــادات إنجـــــــــــازشهـادات اإلعتماد واإلنجــاز

ACHIEVEMENTS   
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Official Registration

الشهــــادات الرسميــــة

102
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شهادة السجل  التجاري

الشهـادات الرسمية
Official Registration
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شهادة  الغرفة التجارية

الشهـادات الرسمية
Official Registration
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شهادة  التصنيف

الشهـادات الرسمية
Official Registration
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شهادة البلدية

الشهـادات الرسمية
Official Registration
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فرع الرياض
التاريخ         :   ١٤٣٩/١٠/١٣ هـ رقم الشهادة  :  ١٠٢٠٢٩٦٥٥٨ 
الرقم املميز   :   ٣١٠٠١٨٤٣٣٧ 

  www.gazt.gov.sa اليعتد بهذه الشهادة إال بعد التحقق من موقع الهيئة
هذه الوثيقة مستخرجة من النظام اآليل وال تحتاج إىل توقيع

1020296558

 تشهد الهيئة العامة للزكاة والدخل بأن املكلف / رشكة رابية الحديقة للتجارة واملقاوالت  
 رشكة رقم ٧٠٠٩٢٣٨١٨٤ وسجل تجاري رقم ١٠١٠٢٢٩٠٧٥  

قدم إقراره عن الفرتة املنتهيه يف ٢٠١٧/١٢/٣١ م      
 وقد منح هذه الشهاده لتمكينه من إنهاء جميع معامالته مبا يف ذلك رصف مستحقاته النهائية عن العقود. 

يرسي مفعول هذه الشهادة حتى تاريخ  ١٤٤٠/٠٨/٢٥ ه املوافق  ٢٠١٩/٠٤/٣٠م. 
(الخامس و العرشون من شعبان ألف و أربعامئة و أربعون هجري) 

  الفروع ( ١  ) يف النموذج املرفق

الرسمي الختم

مصلحة الزكاة والدخل

الشهـادات الرسمية
Official  Registration
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شهادة  السعودة

الشهـادات الرسمية
Official Registration
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تسجيل القيمة املضافة

الشهـادات الرسمية
Official Registration

الرقم املميز :  ٣١٠٠١٨٤٣٣٧تاريخ الرتخيص : ١٤٣٩/٠٢/٢٣ هـ    

100171000121539

  VAT registration certificate           شهادة تسجيل يف رضيبة القيمة املضافة       
  

تشهد الهيئة العامة للزكاة والدخل بأن املكلف :  رشكة رابية الحديقة للتجارة واملقاوالت 
مسجل يف رضيبة القيمة املضافة بتاريخ : ١٤٣٩/٠٢/٢٣ هـ ، وتحمل الرقم الرضيبي : ٣١٠٠١٨٤٣٣٧٠٠٠٠٣ 

    
هذه الوثيقة مرسلة من النظام اآليل وال تحتاج إىل توقيع                         الهاتف : ٠٠٩٦٦٥٩٣٠٢٢٢٥١ صندوق الربيد :       الرمز الربيدي : ١١٤٢٩ املدينة : الرياض     الحي : الرحامنية   عنوان املركز الرئييس :   
   

الهيئة العامة للزكاة والدخل



110

SAFETY PLAN
 & 

Quality Control Policy

األمن والســــــالمة
و

سياسـة التحكم والجـودة

110
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HEALTH ,SAFETY AND ENVIRONMENTAL POLICY )HSE)

Senior management support ,project managers and all site staff and commits the necessary 

resources of staff, money and time to ensure that all persons on the worksite are protected 

from work related injury  and illness hazard. Along with our customers ,contractors and 

suppliers. We share a vision of performing our operations in such a way to avoid injury and all 

kinds of work related risks and potential illness.

 RABIAH GARDEN Contrcating. is committed in playing an active role in order to realize the 
following HSE Principles.

• We shall conduct our work in a manner that ensure the safety ,health and wellbeing of 

our staff, sub-contractors, neighbour and the general public. We are also strive to comply with 

the applicable International Safety Standards requirements such as; OHSAS 18001:1999 , 

ISO14001:2004 and ISO9001:2000 ,as well as apply our own BEST PRACTICE standard.
• Every individual working under our project umbrella shall be acquainted with the Health 

,Safety and Environment guidelines and will accept this responsibility through pre-emptive 

and planning. This is also a requirement for sub-contractors working with us in our projects.

• The contineous improvement of Health, Safety and Environment (HSE) is an integral 

part of our business. To achieve this, we set measurable goals of ZERO ACCIDENT and 
monitor our performance against this goals. The project management strives to achieve HSE 

solutions in a cost-effective way.

• We shall implement mechanism to communicate with ,and obtain input from employees 

,sub-contrctors and other involved partiesre grading HSE  Project  Management System.

• We shall provide the necessary training and education to enable our employees to 

understand and perform their duties and comprehend their responsibilities.

• Adherence to the Health, Safety and Environment practices in the company will be held 

in the highest regard.

Safety Plan

األمن و والسالمة
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3.1  (e) Inspection & tests performed shall be carried by an independent testing laboratory with 
  highly Qualified Personnel in accordance to landscaping, and irrigation engineering standards.

3.2  Documentation of Inspection

3.2 )a( The inspection request should be signed by discipline Engineers, QA/QC Engineer and 
  Forwarded to Project Manager.

3.2 (b) When the inspection satisfactorily completed should be signed by approving 
  authority and return to contractor to counter sign and distribute as follows. 

   Copy to Approving Authority

   Copy to the Project Manager

   Copy to Discipline Department

   Copy to QA/QC Department

   And copy to Document Control

3.3 Handling Over Report

The Handling over report will be conduct only after the Punch out of the final listed item corrected of 
each discipline together with QC Engineer.

The inspection request for handing over will be signed by all Engineers with work area mark as 
approved.

The Hand over report will be forwarded to the Project Manager for counter signing and distribute as 
follows:
  Copy to Approving Authority

  Copy to Project manager

  Copy to discipline division

  Copy to QA/QC Department

  Copy to Document Control

Quality Control Policy
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All other discipline test results and inspection reports are also the part of record.

 Any special report or technical instruction shall be included in record.

 All material records should have follows:

  (a)   Approval of material

  )b(   Material Test certificate at factory

  (c)   Storage & handling guidance

  )d(   Material guidance certificate 

2.2 Record Control
The follow up of Quality Control Procedure in project to establish an effective control system of 

documentation, which shall cover both conforming and deficient features and shall include the 
equipment and material incorporated  in the workmanship comply with Contract Codes & Standard 

for all the discipline including subcontractor.

The original and the copy of records should be signed by authorities on completion of the discipline 

activities and entered in the records of QC system. All the records should include test, report, scope 

of reports in proper documentation with approval of Project Manager.

SECTION 3.0 – SITE INSPECTION PROCEDURE

3.1 Request for Inspection 

3.1 )a( A request for inspection )R.F.I( shall be initiated in advance 24 hours notice, before
  the inspection to be carried out.

3.1 )b( The R.F.I will be numbered and entered to the records register.

3.1 (c) Field Engineer to be available during inspection with all the necessary equipment and 

  document required to carry out inspection successfully.

3.1 )d( All inspection should be checked before with QA/QC Engineer along with all
  Discipline Engineer.

Quality Control Policy
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0.1.3 (c)  Material Pre- Production Inspection 

According to Q.C manual instruction, wherever it is required to visit manufacture factory, by the 

relevant engineering department prior to production, to accomplish a Quality Product. 

0.1.3 (d) Site Per- Fabrication

Any pre- fabrication on site will be followed together with QA/QC Engineer and responsible Engineer.

0.1.3 (e) Material Transportation

  Material and Equipment shall be transported in their original package to avoid damage.

 Documentation and inspection should be handled by the respective discipline Engineer                                          

together with QC Engineer.

 

0.1.3 (f) Material Storage

All the material received by Store Personnel will be kept as per the manufacturer recommendations 

under the supervision of QA/QC Engineer.

0.1.4 Control Process 

 A specific functional procedure should  perform, showing the latest revision and           approval 
status of each activity listed and distributed to all discipline heads and Project Manager. Further to 

sub distribution of latest control issue will be under responsibility of prime recipient

All subcontractors will  be fully  responsible to follow the procedure under the close supervision & 

coordination with Quality Control Division of Main Contractor.

SECTION 2.0 – DOCUMENT CONTROL

2.1 Quality Control Record
RABIAH GARDEN Management  / QC Department shall maintain Project Quality Control records as 
per the procedure for each individual discipline.  

The document control procedure will be followed as describe below:

All the documents received by QA / QC Engineer before transmission to site to ensure for latest 
approved revision will use.

Quality Control Policy
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Rabiah Garden Contracting strictly follows high standards and measures relative to quality control 
in all aspects of its contractual obligations and operations. We apply and deliver tight standards that 

incorporated into all project management design, implementation, reporting and control.

0.1.3 Organization and Function of Quality Control

The Quality Control Group will act under the responsibility of Project Manager for the                       
Quality Assurance and the enforcement of this manual.

The Quality Control Engineer will be responsible for monitoring the performance of Quality Control 

activities through his associate field engineers.

The Quality Control organization chart outlines the links of command Quality Control system. The 

Quality Control Manager will also be responsible on the site in all QC matters on behalf of any 

Subcontractor regarding test, approval, submittal, )as per the project specification & outlines(.

The Field Engineers under the supervision of Managers Manager will be responsible to verify the 

inspection and tests conduct in accordance and with procedure laid in manual, quality assurance, 

surveillance, and witnessing both processes and the completion will be conducted by Quality Control 

Engineer also be responsible for assuring the field staff to comply with project specification and 
technical guidance from time to time for a successful inspections on site.

0.1.3 (a) Technical Office for Shop Drawings, Design and Specification Control
All the above stated activities will be controlled by a Technical Office on site handling of shop 
drawing and their approval, specification and Design check with coordination to all discipline under a 
Technical Office Manager )Coordinator( and Project Manager.

0.1.3 (b) Material Control

The material Procurement will be handled by Procurement Manager under the support of Head Office 
with all technical support by relevant departments.

The material will be procured, as per the Planning Engineer schedule, so the main material will be 

available according to site progress & requirement.

Quality Control Policy
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اسم المنشأة : شركة رابية الحديقة للتجارة والمقاوالت

العنوان : الرياض - حي المحمدية - تقاطع طريق األمير تركي األول مع طريق الملك عبدالله 

www.rabiahgarden.com.sa : الموقع االلكترونى

info@rabiahgarden.com.sa : البريد االلكتروني

تليفاكس : 46٠2555 11 ٩66+
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Name of Company: Rabiah Garden Trading & Contracting Co.
Address: Riyadh - Mohammedia - Prince Turkey bin Abdulaziz Al Awal with King Abdullah Road 

intersection

Website: www.rabiahgarden.com.sa

Email: info@rabiahgarden.com.sa

Telefax: +966 11 460 25 55
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