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Introduction

Started Khaled Sultan Al-Hajri for contracting work as a 
foundation in 1983 a.d., and during this time won a reputation 
for excellence in the implementation of projects at the level of 
high technology, certificate authorities, and private actors that 
work with it, since our implementation was accompanied by 
quality and fast delivery.

It also gave us our way as our work winning several 
contracts under the supervision of public and private employers 
Consultants.

This has increased our experiences gained in the 
implementation of projects and the growth of knowledge in 
various aspects of construction, allowing us to increase our 
capacity and our equipment in forming an integrated crew of 
equipment of various types in addition to the planning and 
implementation are managed by a selection of the best engineers 
and technicians in the execution of the work and its 
requirements.

We are always looking to develop our performance to 
keep up with the progress and the Renaissance in our beloved in 
our Government.

Director General
Mr. Sultan Al-hajri
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:رؤيتنا

أن نكوووورن  وووواوال  الرووووافي   اا  وووو    وووو    ووووا  

. إلنشاء   ف اتشغيل ف اصيانال ف انظا ال 

Our vision:

to be a leading contracting company in 

construction, operation and maintenance 

and hygiene.

:رسااتنا

ال  تنفيذ  الشاريع  الرولال بإحتا  يوال فأ انوال  و   و

يهووتب بإرءوواء  ا ليوول ,  ايووع للوول نوورل    لوو  

وبال فيس ى إاى  ر , فيست  م أح ث   اييا  ا رد  

. ست      ارطاع بإستلا ر 

Our mission:

implementation of projects entrusted to

professional and loyal team quality, cares

about customer satisfaction and uses the

latest quality standards, and strives to

keep up with developments in the sector.

:قيلنا

إنفتوووات فتفهوووب او ووواي  فإنتهوووا  : 1 أل انوووال .

 سوولأ أ القوو  ر قوو  للووى  السووتر   افوواد  

.ف ا لال  

ا يوا نضوع ألنفسونا  رلو   نه: 2 إلاتز م باارقو  .

ا فيوو   نا كاووأ ألن نكوورن أو وو, إلتلووام أللاانووا 

.  اايال فتاويز  

للل  افايع . ه  أهوب " نح  "   ارنا وللال : 3

فننسوووج ن احنوووا الفايوووع " أنوووا "  ووو  وللوووال 

.بأولله فايس الرظف ب ينه 

, ايس  ان ات   اد ص  ال في حو : 4 ال ابا  .

  فإنلووا هوور  الحصوولال  انها يووال التصووليب  ا ابوو

.للى  ألد ء بتلاسأ فإصا ر 

فيء  الرظفي  . زي  تش يع  الب لي  ف اللي: 5

ف كوووا متهب ففءوووع  اشووو    الناسوووج  ووو  

. الكان  الناسج 

يووال نحوور   أل كووار  إلب  ليووال ف إلبتكار: 6 إلبوو  ع .

إاوووى  شووواريع ت ووورد باانتوووا ى ف ألربوووات للوووى

.للال نا 

Our values: 

1. integrity: openness and 

understanding of others and                

a sophisticated moral course 

individually and collectively.

2. Time commitment: set ourselves       

a deadline for the completion of our 

work, and lead us to be more 

effective and focused. 

3. The work of the Group: our motto 

"we" is more important than the word 

"I" blame our success for the whole 

team and not to a specific employee.

4. Perseverance: success is not a fluke 

or luck, but it is the final outcome of 

the unwavering performance design 

consistency and determination.

5. Employee loyalty: to encourage 

creators and distinguished repaid 

even putting the right person in the 

right place. 

6. Creativity: creative and innovative 

ideas to transform the projects 

results and profits to our customers.

 ااؤيال ف ااسااال

Vision and mission
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StatementNAME ابيان يسب

سليلان سلطان /  اشيخ 

 اهاجا 
رئيس مجلس إدارة الشركة

Chairman of the 

Board of Directors

Mr. Sulaiman sultan 

alhajri

مدير عام الشركة اهاجا سلطان /  ألستاك 
The General Manager 

of the company

Mr. Sultan mohammed 

alhajri

 اهاجا صااح /  ألستاك 
ن مساعد المدير العام للشئو

اإلدارية

Assistant Director-

General for 

Administrative Affairs

Mr. Saleh mohammed 

alhajri

 حلرد ابيج/  هن س .  ا وترر 
ئون العام للشمستشار المدير 

الفنية

Consultant Director 

General for technical 

Affairs

Dr. Engineer. Mahmoud  

Labib

project managerEng/shady matariمدير المشاريع اد   طا /  الهن س 

Financial DirectorMr. Moataz Abdullahالمدير المالي  تز لب  هلل/  ألستاك 

مدير الموارد البشرية شار   حل   اهاجا /  ألستاك 
Director of human 

resources

Mr. Meshari mohammed 

alhajri 

مدير المشترياتإبا هيب  حل   اهاجا /  ألستاك 
Director of 

procurement

Mr. Ibrahim Mohamed             

Al Hajeri

communicationفسا ل  إلتصا 

0096611472027100966114720271Telephone اتليفرن

0096611473306100966114733061Fax اوس

0096655555880800966555558808( ال يا  ا ام ) جر   
Mobile (General 

Manager)

alhajri.company2012@gmail.comEmail اباي   إلايكتافن 

 اللز– ااياض – الللكال  ا ابيال  اس رديال 

11352 اا ز  اباي   -270352ب .ص

Saudi Arabia – Riyadh - Malaz

p.o. box 270352-zip code 11352

  لس  إلد ر  
Board of Directors
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 ا  د الهنالم
Numbe

r
ProfessionI D

1313Civil engineer1مهندس مدني1

11Architect engineer2مهندس معماري2

55Electrical engineer3مهندس كهربائي3

55Mechanical engineer4مهندس ميكانيكي4

2828(ميكانيكا/ كهرباء / معماري / مدني ) فني / مراقب 5

Superintendent /technician 

(civil/architect/electrical/mechani

cal) 

5

88Surveyor6مساح6

6060Total ال لرع

NumberProfessionI D ا  د الهنالم

1212Accounts section1قسم الحسابات1

66قسم الموارد البشرية2
Human Resources 

Department
2

66The procurement section3قسم المشتريات3

2323المشتركين السعوديين4

4747Total ال لرع

NumberProfessionI D ا  د الهنالم

77Carpenter armed1نجار مسلح1

1212Mourning armed2حداد مسلح2

55Working buildings3بناء3

1111plaster4مليس4

77Painter5عامل دهان5

55Plumber6سباك6

77Electrical technician7كهربائي7

44Mechanical Technician8ميكانيكي8

77Soldering iron9(كريتال ) حداد / لحام 9

55Aluminum10األلومنيوم10

44Carpenter (door/window/furniture)11(أثاث / شباك / باب ) نجار 11

22Glass12أعمال الزجاج12

66Factory workers block/tiles13البالط/ عمال مصنع البلوك 13

66Workers of factory concrete14عمال مصنع الخرسانة14

55Workers of the breaker (gravel/sand)15(الرمل / البحص ) عمال الكسارة 15

22Workers (mechanics workshop)16(ورشة الميكانيكا ) عمال 16

22Workers (Electric workshop)17(الورشة الكهربائية ) عمال 17

22Workers (Installation of tiles)18(تركيب البالط ) عمال 18

22Workers (Installation of marble & granite)19(تركيب الرخام والجرانيت ) عمال 19

5252Workers (various works)20(أعمال مختلفة ) عمال 20

4646Driver (equipment/cars)21(سيارات / معدات ) سائق 21

199199Total ال لرع

Supervision ا هاز  افن  ف إل ا ف                                           

Financial and administrative organ ا هاز  الاا  ف إلد ر           

Technicians and workers افنيي  ف ا لا                                     



Projects implementedالمشاريع المنفذة 

The valueOwnerProjectIDقيمة المشروعالجهة المالكةإسم المشروعم

إنشاء كلية العلوم اإلدارية للبنات جامعة نجران1
وزارة التعليم العالي

(جامعة نجران ) 
59,371,92059.371.920

The Ministry of 

higher education 

(Najran University)

Establishment of the Faculty of 

Administrative Sciences for girls Najran

University

1

14,872,52314.872.523وزارة التربية والتعليمإنشاء مبنى إدارة التربية والتعليم بعفيف2
The Ministry of 

education

Construction management 

education Afif
2

13,185,98213.185.982وزارة الداخليةإنشاء مبنى محافظة عفيف3
The Ministry of 

the Interior
Construction Mayor Building Afif3

4

د مشروع تأهيل أنظمة لمباني مدينة الملك سعو

ية الطبية لتتوافق مع إشتراطات الهيئة الدول

(JCI) المشتركة 

11,691,68011.691.680مدينة الملك سعود الطبية
King Saud 

medical city

Draft qualification systems to King 

Saud Medical City buildings to 

comply with the requirements of 

the International Joint 

Commission (JCI)

4

5
إنشاء سد البير 

(منطقة الرياض ) 
11,668,50211.668.502وزارة المياه والكهرباء

Ministry of water 

& electricity

Construction Dam ALBEER 

(Riyadh Area )
5

6
إنشاء سد الحيسية 

(منطقة الرياض ) 
12,157,13112.157.131وزارة المياه والكهرباء

Ministry of water 

& electricity

Construction Dam Alhaisih

(Riyadh Area )
6

7
إنشاء سد الخنيقية 

(منطقة الرياض ) 
8,481,4738.481.473وزارة المياه والكهرباء

Ministry of water 

& electricity

Construction Dam Alkhnikia

(Riyadh Area )
7

8
إنشاء سد الخروعية 

(منطقة الرياض ) 
11,076,73611.076.736وزارة المياه والكهرباء

Ministry of water 

& electricity

Construction Dam Alkhroaia

(Riyadh Area )
8

9
إنشاء سد خنقة عروى 

(منطقة الرياض ) 
7,755,9557.755.955وزارة المياه والكهرباء

Ministry of water 

& electricity

Construction Dam Khankah Arui 

(Riyadh Area )
9

10
إنشاء سد األرطاوية 

(منطقة الرياض ) 
7,562,8607.562.860وزارة المياه والكهرباء

Ministry of water 

& electricity

Construction Dam Artawiya 

(Riyadh Area )
10

11
إنشاء سد األعيلي 

(منطقة الجوف ) 
9,556,3509.556.350وزارة المياه والكهرباء

Ministry of water 

& electricity

Construction Dam Alaaili

(Al-Jouf Area )
11



Projects implementedالمشاريع المنفذة 

The valueOwnerProjectIDقيمة المشروعالجهة المالكةإسم المشروعم

12
إنشاء سد المعتدل والشويحطية 

(منطقة الجوف ) 
14,827,45514.827.455وزارة المياه والكهرباء

Ministry of water & 

electricity

Construction Dam Al-Moatadal &  Al-

shoihatyah  

(Al-Jouf Area )

12

13

إنشاء سدود المجموعة األولى 

( سد ضم –سد ضحكان ) 

(منطقة تبوك ) 

33,776,54733.776.547وزارة المياه والكهرباء
Ministry of water & 

electricity

Construction Dams the first group

(Dam dahkan – Dam damm)

(Tabuk Area )

13

14
إنشاء سد شري

(منطقة عسير ) 
11,287,94011.287.940وزارة المياه والكهرباء

Ministry of water & 

electricity

Construction Dam Shri 

( Asir Area )
14

15
إنشاء سد أبو جريفة

(منطقة القصيم ) 
15,445,42815.445.428وزارة المياه والكهرباء

Ministry of water & 

electricity

Construction Dam Abu grifah

(Qassim Area )
15

16
إنشاء سد وادي الصدر

(منطقة المدينة المنورة ) 
19,095,88819.095.888وزارة المياه والكهرباء

Ministry of water & 

electricity

Construction Dam Wady Alsader

(Medina Area )
16

17
صيانة وتشغيل سدود 

(منطقة القصيم ) 
2,386,8602.386.860وزارة المياه والكهرباء

Ministry of water & 

electricity

Maintenance and operation of dams 

(Qassim Area)
17

18
ترميم السدود 

(منطقة القصيم ) 
8,214,2508.214.250وزارة المياه والكهرباء

Ministry of water & 

electricity

Restoration of the dams

(Qassim Area )
18

19
تشغيل وصيانة مشاريع مياه الشرب

(منطقة الجوف ) 
12,978,09812.978.098المديرية العامة للمياه

The Directorate-

General for water

Operation and maintenance of 

drinking water projects

(jawf Area)

19

20
عض المراكز تنفيذ واستبدال شبكات مياه بمدينة عفيف وب

التابعة لها
3,472,3533.472.353وزارة المياه والكهرباء

Ministry of water & 

electricity

Implementation and replacing water 

networks in the city of Afif and its 

centers

20

2,943,6252.943.625Riyadh Municipalityأمانة منطقة الرياضتخفيض منسوب المياه السطحية بعفيف21
Lowering the water table surface by 

Afif
21

686,441686.441Riyadh Municipalityأمانة منطقة الرياضتخفيض منسوب المياه السطحية بعفيف22
Lowering the water table surface by 

Afif
22

1,082,3121.082.312Riyadh Municipalityأمانة منطقة الرياضتخفيض منسوب المياه السطحية بعفيف23
Lowering the water table surface by 

Afif
23



Projects implementedالمشاريع المنفذة 
The valueOwnerProjectIDقيمة المشروعالجهة المالكةإسم المشروعم

24
رياض استبدال شبكات المياه القديمة بمحافظات منطقة ال

(مرات ) المرحلة الثامنة 

المديرية العامة للمياه

(منطقة الرياض ) 
1,712,0461.712.046

The Directorate-

General for water 

(Riyadh)

Replace old water networks in the 

governorates of Riyadh eighth stage 

(Morrat)

24

تنفيذ شبكات مياه بمدينة شقراء25
المديرية العامة للمياه

(منطقة الرياض ) 
4,615,1564.615.156

The Directorate-

General for water 

(Riyadh)

Implementation of water systems in 

shaqraa
25

(أشيقر )تنفيذ شبكات مياه ببعض مراكز محافظة شقراء 26
المديرية العامة للمياه

(منطقة الرياض ) 
4,603,0394.603.039

The Directorate-

General for water 

(Riyadh)

Implementation of water systems in 

some centres shaqraa governorate 

(eshiqer)

26

27
المرحلة ) تنفيذ شبكة المياه بمدينة السيح بمحافظة الخرج

(الثالثة 

المديرية العامة للمياه

(منطقة الرياض ) 
6,773,9786.773.978

The Directorate-

General for water 

(Riyadh)

Implementation of the water network 

in the city of Al-Sieh Mayor of Al-kharj 

(The third phase)

27

إستبدال شبكات مياه بمدينة الدواسر28
المديرية العامة للمياه

(منطقة الرياض ) 
10,375,47910.375.479

The Directorate-

General for water 

(Riyadh)

Replacing water networks in the city of 

Al-dawasir
28

29
تفرقة إستبدال صمامات المياه الرئيسية القديمة بمناطق م

من جدة

المديرية العامة للمياه

(منطقة مكة المكرمة ) 
23,802,36023.802.360

The Directorate-

General for water 

(Riyadh)

Replace old water valves in different 

areas of Jeddah
29

30
لمرحلة ا) تنفيذ شبكات الصرف الصحي بمحافظة شقراء 

(الرابعة 

المديرية العامة للمياه

(منطقة الرياض ) 
18,965,54118.965.541

The Directorate-

General for water 

(Riyadh)

Implementation of sewerage, shaqraa 

(The fourth phase)
30

31
عقد تشغيل وصيانة السدود

(منطقة الرياض ) 
17,851,15217.851.152المديرية العامة للمياه

The Directorate-

General for water

The operation and maintenance of 

dams (Riyadh)
31

32
تنفيذ شبكة المياه بمدينة الزلفي 

(المرحلة الثانية ) 
5,262,6135.262.613المديرية العامة للمياه

The Directorate-

General for water

Implementation of the water network 

in the city of Zolfy

(The second phase)

32



Projects implementedالمشاريع المنفذة 

The valueOwnerProjectIDقيمة المشروعالجهة المالكةإسم المشروعم

33

( أ –4) إنشاء سدود المجموعة 

(سد رغبة –سد األبرقية ) 

(منطقة الرياض ) 

19,543,48019.543.480وزارة المياه والكهرباء
Ministry of water & 

electricity

Dams Group (4-A) 

(dam Al-abrkia- damRaghba) (Riyadh)
33

20,655,19220.655.192وزارة المياه والكهرباءترميم بعض السدود بالمنطقة الوسطى34
Ministry of water & 

electricity

Restoration of some dams in the 

central region
34

تحسين وتجميل ميدان الملك عبد العزيز بعفيف35
وزارة الشئون البلدية والقروية 

(أمانة منطقة الرياض ) 
4,123,4594.123.459

The Ministry of 

municipal and Rural 

Affairs 

(Riyadh Municipality)

Improved square of King Abdul Aziz Afifi35

36

إنشاء سدود المجموعة األولى

( سد الهضيم –سد آثال ) 

(منطقة الباحة ) 

19,297,92019.297.920وزارة المياه والكهرباء
Ministry of water & 

electricity

The first dams 

(dam of Athal-dam Al-hodym) (Baha)
36

15,514,44315.514.443وزارة المياه والكهرباءإستبدال شبكات المياه بمدينة الزلفي37
Ministry of water & 

electricity
Replace the water in the city of Zolfy37

تخفيض منسوب المياه السطحية بعفيف38
وزارة الشئون البلدية والقروية 

(أمانة منطقة الرياض ) 
1,136,3191.136.319

The Ministry of 

municipal and Rural 

Affairs

(Riyadh Municipality)

Lowering the water table surface by Afif38

معالجة المياه المؤثرة على مرافق البلدية بعفيف39
وزارة الشئون البلدية والقروية 

(أمانة منطقة الرياض ) 
1,742,2001.742.200

The Ministry of 

municipal and Rural 

Affairs

(Riyadh Municipality)

Water treatment affecting municipal facilities by 

Afif
39

40
األعمال الخاصة بتطوير مسبح نصف أوليمبي في كل من 

(الباحة –نجران –الحدود الشمالية ) 

وزارة الداخلية

(المديرية العامة للدفاع المدني ) 
17,876,51017.876.510

The Ministry of the 

Interior

(General Directorate of 

civil defense)

Work on the development of a half Olympic-size 

Pool in

(the northern border – Najran-Al-Baha)

40

5,087,2505.087.250وزارة الماليةفذ الدرةتوريد وتركيب محطة تحلية مياه البحر بمن41
The Ministry of 

finance

Supply and installation of 

desalination plant in the port of 

Al-Durra

41



Projects listمشروعات قائمة 

The valueOwnerProjectIDقيمة المشروعالجهة المالكةإسم المشروعم

إنشاء كلية التقنية للبنات بعفيف1
المؤسسة العامة للتدريب المهني 

والتقني
83,900,00083.900.000

General Organization for 

vocational and technical 

training

Technical College for girls by Afif1

بمدينة الرياض( 7متفرقات ) درء أخطار السيول 2
وزارة الشئون البلدية والقروية 

(أمانة منطقة الرياض ) 
53,595,82553.595.825

The Ministry of municipal 

and Rural Affairs

(Riyadh Municipality)

Prevent flash floods (misc. 7) in Riyadh2

إنارة المناطق العفوية والعشوائية بجدة3
وزارة الشئون البلدية والقروية 

(أمانة محافظة جدة ) 
43,700,00043,700,000

The Ministry of municipal 

and Rural Affairs

(Jeddah municipality)

Spontaneous and random areas lighting in 

Jeddah
3

إنارة وسط جدة4
وزارة الشئون البلدية والقروية 

(أمانة محافظة جدة ) 
37,000,00037.000.000

The Ministry of municipal 

and Rural Affairs

(Jeddah municipality)

Network maintenance lighting of Jeddah4

5
إنشاء سد وادي رانية 

(منطقة الباحة ) 
32,620,68032.620.680وزارة المياه والكهرباء

Ministry of water & 

electricity

Construction dam Rania

(Baha)
5

29,785,41729.785.417المديرية العامة للمياهعقد إيصال المياه لمركز البديع بمحافظة األفالج6
The Directorate-General 

for water

A water delivery to the Al-badie Centre 

in Al-afalaj
6

7
صيانة الجسور واألنفاق 

بمدينة الرياض

وزارة الشئون البلدية والقروية 

(أمانة منطقة الرياض ) 
28,280,78828.280.788

The Ministry of municipal 

and Rural Affairs 

(Riyadh Municipality)

Maintenance of bridges and tunnels in the 

city of Riyadh
7

إستبدال وتطوير المعدات وأعمدة اإلنارة المتهالكة بالخرج8
وزارة الشئون البلدية والقروية 

(أمانة منطقة الرياض ) 
20,738,50020.738.500

The Ministry of municipal 

and Rural Affairs (Riyadh 

Municipality)

Replace and upgrade equipment and 

dilapidated lighting columns in Al-kharj
8

أعمال موقع شعبة المستودعات واإلمداد بمنطقة الرياض9
وزارة الداخلية

(المديرية العامة للدفاع المدني ) 
18,014,87118.014.871

The Ministry of the Interior 

(General Directorate of civil 

defense)

The Web site of the Division of warehouses 

and logistics in Riyadh
9

صيانة شبكة اإلنارة شرق محافظة جدة10
وزارة الشئون البلدية والقروية 

(أمانة محافظة جدة ) 
11,000,00011.000.000

The Ministry of municipal and 

Rural Affairs

(Jeddah municipality)

Network maintenance lighting of East Jeddah10
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صيانة شبكة اإلضاءة جنوب محافظة جدة11
وزارة الشئون البلدية والقروية 

(أمانة محافظة جدة ) 
10,928,15010.928.150

The Ministry of municipal and 

Rural Affairs

(Jeddah municipality)

Network maintenance lighting South Jeddah11

المنطقة الجنوبية–رفع الدمارات ومخلفات البناء مجهولة المصدر 12
وزارة الشئون البلدية والقروية 

(أمانة محافظة جدة ) 
8,999,9428.999.942

The Ministry of municipal and 

Rural Affairs

(Jeddah municipality)

Lift the devastations and construction waste of 

unknown origin-southern region
12

13
إنشاء مبنى البلدية عفيف 

(مرحلة ثانية ) 

وزارة الشئون البلدية والقروية 

(أمانة منطقة الرياض ) 
8,569,4218.569.421

The Ministry of municipal and 

Rural Affairs

(Riyadh Municipality)

Municipal building Afif

(second phase)
13

إعادة تأهيل األرصفة واإلنارة بلدية رفحاء14
وزارة الشئون البلدية والقروية 

(أمانة منطقة الحدود الشمالية ) 
7.082.0007.082.000

The Ministry of municipal and 

Rural Affairs (Secretariat of the 

northern border area)

Rehabilitation of pavements and lighting the 

municipality

إنشاء جسور مشاه بالخرج15
وزارة الشئون البلدية والقروية 

(أمانة منطقة الرياض ) 
4,816,7004.816.700

The Ministry of municipal and 

Rural Affairs 

(Riyadh Municipality)

Bridging Al-kharj infantry14

تخفيض منسوب المياه السطحية بعفيف16
وزارة الشئون البلدية والقروية 

(أمانة منطقة الرياض ) 
3.400.9173,400,917

The Ministry of municipal and 

Rural Affairs

(Riyadh Municipality)

Lowering the water table surface by Afif15

تطوير المرافق والمواقف داخل المخططات بعفيف17
وزارة الشئون البلدية والقروية 

(أمانة منطقة الرياض ) 
3.309.4733,309,473

The Ministry of municipal and 

Rural Affairs

(Riyadh Municipality)

Facilities development and attitudes into the charts by 

Afif
16

إنشاء مبنى المجلس البلدي بعفيف18
وزارة الشئون البلدية والقروية 

(أمانة منطقة الرياض ) 
2,551.4702,551,470

The Ministry of municipal and 

Rural Affairs

(Riyadh Municipality)

The Municipal Council building in Afif18

األعمال الخاصة بتطوير مستودع الرجيع بمنطقة الرياض19
وزارة الداخلية

(المديرية العامة للدفاع المدني ) 
2,464,5282.464.528

The Ministry of the Interior 

(General Directorate of civil 

defense)

Work on the development of a repository Al-rajya 

in Riyadh
19
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