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جدول امحتويات
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الرئيس
عبداه بن محمد أبابطين

امقدمة

بفضل ه ثم باإرار عى العمل الجاد المخلص وبالجودة 
فنا بخدمتهم، فقد استطعنا والحمد ه أن  ي يرضاها من ت�ر ال�ت
ي مختلف مدن بادنا العزيزة، 

وعًا �ن ننفذ ما يزيد عى 200 م�ر
 – إسكانية  - مشاريــــع  )مساجد  ريـال  مليار   2 قيمتها  تجاوزت 
إى  مدارس(،    – أسواق   – أبراج   – مستشفيات   – جامعات 
الهندسية  والمكاتب  الموردين  من  العديد  مع  التعاون  جانب 

اف. ي التصاميم والدراسات أو اإ�ر
سواء �ن

فونا بخدمتهم، وا يزال  نشكر ه سبحانه وتعاى ثم من �ر
بإذن ه شعارنا المستقبل هو اأفضل.

Introduction

Praise be to Allah, ater the group evolved and distributed its business in 
several ciies in the Kingdom, it became necessary for us to ind a kind of 
integraion in providing work needs, especially in wood and metal and 
aluminum works, so Ababtain Industrial Complex will provide us, with all 
the needs. Supplying the equipment needed for this work, along with a 
large group of technicians, engineers, and Cad operators.

                                                                                     Chairman
                                                                          Abdullah M. Ababtain
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أبرز  أحد   ، ن أبابط�ي محمد  بن  عبده  مجموعة 
منشآت المقاوات، تأسست عام 1990م، ونفذت 
متنوًعا  وًعا  م�ر  200 تجاوزت  مختلفة  مشاريــــع 
مشاريــــع   ن  ب�ي ما  ريال،  ملياري  بلغت  مالية  بقيمة 
تنفيذ  خدمات  تقدم  حيث  وخاصة،  حكومية 
ي اإنشائية )مساجد - مشاريــــع إسكانية 

أعمال المبا�ن
– أبراج تجارية – مستشفيات – مشاريــــع تعليمية( 
ها من المشاريــــع اإنشائية المتنوعة باإضافة  وغ�ي
ن الصناعي  الذي يدعم أعمال  لوجود مجمع أبابط�ي

المقاوات. 

قطاع امقاوات
Contracting sector

تأسس عام

1990 م
إجمالي قيمة امشاريع امنفذة

2 مليار ريال

متخصصين ي أعمال البناء للمشاريع
)مشاريع إسكانية  |  جامعات   |   مساجد  |   مستشفيات   |   أبراج   |   مجمعات تجارية(

1- اإتقـــــان فــــــــي العمـــــل.
ن اأداء. 2- تطويـــر وتحســ�ي

ي الوقت المحدد.
3- اإنجاز �ن

ي العمل لكسب العميل.
ن �ن 4- التم�ي

5- اأمانـــة فـي العمــل.
ي نحــرص عليهـا. 6- العنر السعودي من المقومات ال�ت

ي المجموعة وتحقيق اانتماء.
ن �ن ن العامل�ي 7- التكافل ما ب�ي

 Established in 
1990

 The total value of the

 implemented projects is

2 Billions SR

Specialists in construction works for projects
)Housing projects - universities - mosques - hospitals - towers - commercial complexes(

Abdullah bin Mohammed Ababtain Group, 
one of the leading contracing companies, 
was established in 1990, and implemented 
various projects exceeded 200 diferent 
projects with a total value of two billion 
riyals, between government and private 
projects,  which  provide services  to
implement the construcion of buildings 
(Masjeds - Housing projects - Commercial 
towers - Hospitals - Educaional projects) 
and other diferent construcion projects, 
in  addiion  to  the existence  of  Ababtain
industrial complex that supports the work 
of contracing.

 Our Objectives        |     أهدافنا
1- Proiciency in work
2- Develop and improve performance
3- Compleion on ime
4 - Excellence in work to win the client
5. Secretariat at work
6 - Saudi element of the ingredients 
that we are keen on.
7 - Solidarity among employees in the 
group and achieve belonging.
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قطاع التطوير العقاري
Real Estate development sector

Due  to  the  Real  Estate  growth  and 

expansion  witnessed  by  the real estate 
market, Ababtain Group was  keen to be 
a real estate developer specialized in  th 
ereal  estate  demand represented by 
high-quality housing units and
commercial faciliies, based on the use of 
the latest global construcion methods, 
and contribuing to the development and 
growth process witnessed by the real
estate market resuling from Populaion 
growth in the Kingdom of Saudi Arabia, 
raising the level of architectural designs, 
and  providing  the  best  innovaive
residenial and commercial soluions of 
high quality with the best value and the 
highest speciicaions and standards.

نظرًا لما يشهده السوق العقاري من نمو وتوسعات 

ن أن تكون مطورًا  عمرانية، حرصت مجموعة أبابط�ي

ي 
المتمثل �ن العقاري  الطلب  تلبية  ي 

عقاريًا مختصًا �ن

الوحدات السكنية والمرافق التجارية عالية الجودة، 

 ، المبنية عى استخدام أحدث أساليب البناء العالمي

تشهدها  ي  ال�ت والنماء  التطور  ة  مس�ي ي 
�ن واإسهام 

ي 
�ن ي 

السكا�ن النمو  من  الناجمة  العقارية  السوق 

المملكة العربية السعودية، ورفع مستوى التصاميم 

الهندسية المعمارية، وتوف�ي أفضل الحلول السكنية 

قيمة  بأفضل  عالية  ذات جودة  المبتكرة  والتجارية 

. وأعى المواصفات والمعاي�ي
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إدارة امرافق
Facility Management

وحيث أن هذه المشاريــــع تتطلب إدارة للمرافق، 
وهي  المرافق«  »إدارة  قسم  تأسيس  تم  فقد 
ي تحتاجها  إدارة كل اأنشطة غ�ي اأساسية ال�ت
عملياتها  ي 

�ن وفعالية  بكفاءة  للعمل  منشأة  كل 
اليومية.

وإدارة  والصيانة  والنظافة  اأمن  ويشمل ذلك 
وذلك  العامة،  والصحة  اء  الخرن المساحات 

باستخدام أحدث التقنيات.

Since these projects require facility 
management, the Facility Management 

secion has been established to manage 
all the non-essenial aciviies that each 
facility needs to operate eiciently and 
efecively in its day-to-day operaions.
This includes security, hygiene, 
maintenance, green space management 
and public health, using the latest 
technology.
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مجمع أبابطين الصناعي
Ababtain industrial complex

بحمد ه وفضله، وبعد أن تطورت المجموعة 
ي عدة مدن بالمملكة، أصبح 

وتوزعت أعمالها �ن
توف�ي  ي 

�ن التكامل  من  نوع  إيجاد  علينا  لزامًا 
ي اأعمال الخشبية 

احتياجات العمل، وبالذات �ن
مجمع  فإن  لذا  األمنيوم،  وأعمال  والمعدنية 
ه  بإذن  لنا  يوفر  سوف  الصناعي  ن  أبابط�ي
المعدات  ن  تجه�ي تم  وقد  ااحتياجات،  جميع 
ة  الازمة لهذه اأعمال، بجانب مجموعة كب�ي

. ن ن والرسام�ي ن والمهندس�ي من الفني�ي

ويبلغ عدد الورش ي امرحلة اأولى )9( ورش هي:
1( أعمال األمونيوم             

2( اأعمال المعدنية                       
3( اأعمال الخشبية                 

4( أعمال المكيفات                             
5( أعمال الكهرباء                 

6( أعمال الميكانيكا             
7( اأعمال الجبســـية                 

8( أعمال العزل الحراري     
9( اأعمال الزراعيــة            

10( المنتجات اأسمنتية

ي مختص بالتصاميم والرسومات الهندسية. بجانب ذلك وجود مكتب ف�ن

1( Aluminum works
2( Steel works
3( wooden works
4( AC works 
5( Electrical works
6( Mechanical works
7( Gypsum works
8( Thermal insulaion
9( Agricultural works
10( Cement products

Praise be to Allah, ater the group evolved and 
distributed its business in several ciies in the 
Kingdom, it became necessary for us to ind 
a kind of integraion in providing work needs, 
especially in wood and metal and aluminum 
works, so Ababtain Industrial Complex will 
provide us, with all the needs. Supplying the 
equipment needed for this work, along with 
a large group of technicians, engineers, and 
Cad operators.
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      Aluminum works         |           أعمال اأمنيوم

    Wooden works      |        اأعمال الخشبية

بعض منتجات مجمع أبابطين الصناعي
some of Ababtain  industrial complex products
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      Cement tiles       |           الباط ااسمنتي

      Steel works         |           اأعمال امعدنية
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Some Approval letters     |      بعض خطابات ااعتماد
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ملخص امشاريع امنجزة
Summary of completed projects

25
جامع

بقيمة
180 مليون
               ريال

14
برج تجاري  ومبنى 

إداري
بقيمة

300 مليون
               ريال

6
مستشفيات ومراكز 

طبية
بقيمة

300 مليون
               ريال

400
قصر وفلل

ووحدات سكنية

بقيمة
240 مليون
               ريال

15
جامعة وكليــة 
 ومعهد ومدارس

بقيمة
800 مليون
               ريال

25
Jamea «Masjed«

The value of

180
million riyals

14
 commercial towers

 and an administrative
building

The value of

300
million riyals

6
 hospitals and medical

centers

The value of

300
million riyals

400
 palaces, villas and

residential units

The value of

240
million riyals

15
 universities, colleges,
institutes and schools

The value of

800
million riyals

مشــاريــــع
متنوعـــــة

بقيمة
180 مليون
               ريال

 Different
Projects

The value of

180
million riyals
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امساجد
Masjeds

قائمة امشاريع امنفذة
List of projects implemented

عدد

25
جامع

تشرفنا بتنفيذها

القيمة اإجمالية

180 مليون
                      ريال

ي الخ�
ن �ن 14.جامع  عبدالرزاق محمد البابط�ي

ي العزيـــــزيــــــة
15. جامع شاطــــــــــئ نصــــف القـــــــمـــر �ن

ي الدمــــــــام 
16. جامع المـــــــــشـــــيـــــطــــــــــــــــــــي �ن

ي بريـدة 
17. جامع اإمام محـــــمــــــــــــــــــد بن عبدالوهـــــاب �ن

ي المــــجــــــمـــــــعـــــــــــــــــة 
18. جامع التــــــــويـجــــــري �ن

يفيـــــن فـــــــي القريـــات 19. جامع خــادم الحرميـــــــــــــن ال�ر

20. جامع الزعــــفـرانـــــــــــة فـــي سكـــــــــاكــــــــــــــا 

21. جامع اإمـــــام أحمــــد بـــــن حنبـــل فــــي الجــــوف

22. جامع الملـــك عبــــــدالعـزيـــــز فـــــــــي أملـــــــــــــج

23. جامع اأميــــر عبده بن جـــــــــلـــــوي فـــــي اأحســــاء

24. مسجـد الشيخ عبدالعزيز بن عبدالمحسن أبابطيـن

25. مسجد الجوهـرة بنت محمــــد بن ماضــــــــي لوالديهــــــا

ي روضـــــــــــــة سديـر
ن �ن 1. جامع الوالــــد محمد بن عبدالعزيز أبابط�ي

ي روضة سدير
ي �ن

2. جامع الوالدة الجوهرة بنت محمد بن ما�ن

3. جامع الفـرقــان فـــــي الدمـــــــــــــــــام

ي الخبــر 
4. جامع محمـد عبده الفـرج �ن

5. جامع مكـــة المكرمة فـــــي الخبــــــر 

6. جامع الغـــــــــــــــــــــزاوي فـــــي الظهـــــــران 

ي الخبــــــر 
7. جامع مصعب بن عميـــر �ن

8. جامع عاصــم بن ثـابت فـــي الخبــر  

9. جامع ذي النوريــــــــــــــن فـــي الخبــــــــر 

ي الظهران 
طـــة الظهـــران �ن 10. جامع �ر

ي الخ�ر 
11. جامع النعيم )حي العزيزية( �ن

12. جامع العصيمــــــي فـــــي الدمــــــــــام

13. جامع المباركــيــــــــــــــــــــــة بالدمـــــــام

25
Jamea

”Masjed“

The value of

180
million riyals
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Imam mohammed bin AbdulWahab Jamea , in Buraidah

Al Furqan Jamea, in Dammam

'' Custodian of the Two Holy Mosques '' Jamea in QurayyatKing Abdulaziz Masjed in Umluj

جامع اإمام محمد بن عبدالوهاب ي بريده

جامع الفرقان ي الدمام

جامع املك عبدالعزيز ي أملججامع خادم الحرمين الشريفين ي القريات

Al-Ghazzawi Jamea in Dhahran

جامع الغزاوي ي الظهران

Al-Jawhara bint Mohammed bin Madhi Jamea in Rawdat 
Sudair

جامع الوالدة الجوهرة بنت محمد بن ماضي 
ي روضة سدير

Pictures of some Masjeds   |    صور لبعض امساجد
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امشاريع التعليمية
 Educational projects

قائمة امشاريع امنفذة
List of projects implemented

عدد امشـاريــــع 
التعليمية امنفذة 

15
مشروع

القيمة اإجمالية

800 مليون
                      ريال

1. كلية المجتمــــــع بجامعــــــة حفــــــــــــر الباطن، وأعمــــال البنية التحتيــــــة، بقيمــــــة إجماليـــــة 154 مليــــــــــــــــــون ريـــال.
2. كلية العــــــلــوم للطالبــــــات بجامــــــعـــــة القصيـــــــم، بقيمــــــــة إجماليــة 199 مليــــــــــــــــــون ريــــال.

3. كلية ااقتصــــاد واإدارة للطالبـــــات بجامــــــعـــــة القصــــــيــــــــــم، بقيمــــــــــــــــــة إجماليــــــــــــــــــة 120 مليون ريـــال.
ي الهـــفـــــوف، بقيـــــــمــة إجمــــاليــة 45 مليــون ريـــــال.

ي �ن 4. معهد التــــدريـــــــب المه�ن
ي أكاديميــــة لكليـــــات البنات بجامعـــــــة اإمام عبدالرحمن بن فيصل، بقيمة إجمالية 20 مليون ريــــال.

5. مبا�ن
6.ملحق مب�ن اإدارة والعمادات المساندة بجامعة اإمام عبدالرحمن بن فيصل، بقيمة إجمالية 15 مليون ريال.

الجامعات

1. مجمع المعجــــــــل التعليمي بحوطــــــــة ســـــديــــــــــــــر، بقيمــــة إجمالية 13 مليــــون ريــــــــال.
2. مدرسة )ب 292 بفناء م 49( بحـي النظيــم بالريــــاض – قيمـــــــــــــــة العقـــــــــــــــد 4،1 مليـــــون ريــــال.

3. مدرسة )ب 12 ت ق بفناء ث 32( بحــــي الربـــــوة بالريـــــــاض – قيمة العقـــــــــــــــد 4،2 مليـــــون ريــــال.
4. مدرسة )ب 3 ت . ق بأرض المحيميد( بحــي النسيـــــم بالريـــــــــــــــاض – قيمة العقد 4،1 مليـــــون ريــــال.

ي – قيمـــــــــــــــة العقـــــــــــــــد 4،1 مليـــــون ريــــال.
5. مدرسة )ب 14 + م6 بمخطط 471( بحــي سمنــان بالزلـــــــــــــــ�ن

6. مدرسة )ب 182 ببقية أرض العبودي( بحـــــــــــــــي السلـــــي بالريـــــــــــــــاض – قيمة العقد 4،2 مليـــــون ريــــال.
7. مدرسة )م3 + ت3 بمخطط 428( بحـــــــــــــــي الصفـــــــــراء بشقـــــــراء – قيمـــــــــــــــة العقــــــــــــــد 4،1 مليـــــون ريــــال.

8. مدرسة )ب2 + م2 + ث2 بمخطط 297( حـي البصيـــــــــرة بالمجمعـة – بقيمـــــــــــــــة 4،1 مليـــــون ريــــال.
9. مدرسة )ب7 + م3 بمخطط 400( بحـــــــي القـدس بالمجمــــعـة – قيمة العقد 4،1 مليـــــون ريــــال.

امدارس

15
 Educational projects

 implemented

The value of

800
million riyals
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جامعة حفرالباطن
Hafr Al-Baten University



17

كلية ااقتصاد واإدارة  )طالبات( بجامعة القصيم
.Economics and Administration College )for girls students(, in Qassim University
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كلية ااقتصاد واإدارة )طالبات( بجامعة القصيم
College of Economics and Administration )female students( at the Qaseem University
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كلية العلوم )طالبات( بجامعة القصيم.
Science College )for girls students( in Qassim University.
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كلية العلوم »طالبات« بجامعة القصيم
College of Sciences «Students« at the Qaseem University
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معهد التدريب امهني ي الهفوف
Training Institute in Hofuf
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ملحق مبنى اإدارة والعمادات امساندة بجامعة اإمام عبدالرحمن بن فيصل
Administration and Deanships Building in Imam Abdulrahman Bin Faisal University
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امستشفيات وامراكز الطبية
Hospitals and medical centers

قائمة امشاريع امنفذة
List of projects implemented

القيمة اإجمالية

130 مليون
                      ريال

ي 
�ن اأبحاث  ومركز  التخصصي  فيصل  الملك  بمستش�ن  الشماىي  ج  ال�ر  .1

الرياض، بقيمة إجمالية 96 مليون ريال.
1. North Tower, King Faisal Specialist Hospital & Research 
Center in Riyadh, The value of 96 million riyals.

ن  المعاق�ي لتأهيل  التويجري  وعبده  عبدالعزيز  الشيخان  معاىي  مركز   .2
بالمجمعة، بقيمة إجمالية 22 مليون ريال.

2. HE Sheikh Abdul Aziz and Abdullah Al-Tuwaijri Center for 
Rehabilitaion of the Disabled in Al Majmaah, with a total 
value of SR 22 million.

ومركز  التخصصي  فيصل  الملك  بمستش�ن  المحىي  التوظيف  مكاتب   .3
ي الرياض، بقيمة 5 مليون ريال.

اأبحاث �ن
3. Local employment oices in King Faisal Specialist Hospital 
and Research Center in Riyadh, total value of 5 million riyals.

4. مخزن النفايات المشّعة بمستش�ن الملك فيصل التخصصي ومركز اأبحاث 
ي الرياض، بقيمة 5 مليون ريال.

�ن
4. Radioacive waste storage at King Faisal Specialist Hospital 
and Research Center in Riyadh, total value of 5 million riyals.

5. مركز صحي )الشفا( بحوطة سدير، بقيمة إجمالية 2.7 مليون ريال.
5- Health Center )Al-Shifa( in Hotat Sudair, total value of 2.7 
million riyals.

The value of

130
million riyals
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 البرج الشمالي
بمستشفى املك فيصل التخصصي ومركز اأبحاث ي الرياض

North Tower, King Faisal Specialist Hospital & Research Center in Riyadh
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مجمعات تجارية
Commercial Complexes

قائمة امشاريع امنفذة
List of projects implemented

القيمة اإجمالية

300 مليون
                      ريال

. ي الخ�ر
( �ن ن يف�ي ن ال�ر ن )طريق خادم الحرم�ي 1. برج أبابط�ي

. ي الخ�ر
ي �ن

2. معرض نوره الما�ن

  .) ي )طريق الدمام – الخ�ر 3. معارض عبده وسليمان الكلي�ر

 . ي الخ�ر
4. معارض تجارية للدكتور/ عبده أبو ملحة �ن

 . ن 5. محات البابط�ي

 . ي الخ�ر
6. مجمع القرية اأوروبية �ن

7. محطة الشدى للمحروقات باأحساء. 

كة إميانتيت بالدمام.  8. المب� الرئيسي ل�ر

9. عمارة ابراهيم الصانع بالدمام. 

10. عمائر يونس القاف بالدمام. 

 . 11. عمارة محمد الفرج بالخ�ر

12. عمائر الدكتور/ حمد السند بالجبيل.

 . ن 13. عمارة عبدالوهاب البابط�ي

ي بالخ�ر . 14. عمائر ابراهيم العس�ي

ي الرياض.
كة الراشد �ن 15. برج �ر

مجمعات تجارية ومباني
 تجارية تم تنفيذهـا :

The value of

300
million riyals
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برج أبابطين ي الخبر
Ababtain Tower, Al-khobar
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معارض ومباني سكنية وتجارية
Showrooms & commercial complexes 

مجمع أبابطين السكني التجاري، الخبر
Ababtain Residential Commercial Complex

معرض تجاري، طريق املك فهد )الدمام – الخبر)
Showroom, King Fahd Road )Dammam - Khobar(
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مشاريع سكنية
Housing projects

قائمة امشاريع امنفذة
List of projects implemented

القيمة اإجمالية

240 مليون
                      ريال

مشاريع سكنية
تم تنفيذهــــا:

وع إسكان الخ�ر التابع لوزارة اإسكان، )272 فيا + مسجد(،  م�ر

بقيمة 135 مليون ريال.

قصور وفلل تم تنفيذها
1. قر العائذية بروضة سدير.

2. فيا الدكتور/ عبده أبو ملحة .
3. فلل المهندس/ صالح الحامد وأخيه .

4. فيا فهد العليوي بالخ�ر .
. ن بالخ�ر 5. فيا وليد البابط�ي

6. فيا طارق اأفندي بالدمام .
7. فيا صالح عبدالرؤوف بالدمام.

ن بالخبــر . 8. فيا مساعد البابط�ي
9. فيا عبده المعضادي بالخبـر .

10. عدد ))10(( فلل سكنية بالجبيل .
ي بالخبـر . 11. فيا ابراهيم العس�ي

 . 12. فيا العوهىي بالخ�ر
ن بالجبيل . 13. فيا عبدالعزيز البابط�ي

ن بالجبيل . 14. فيا عبدالرحمن البابط�ي
ن بالدمام . 15. فيا ابراهيم البابط�ي

16. فيا حسام الغزاوي بالدمام .
17. قر عبده الباعود بالخ�ر .

ن بالخ�ر . 18. فلل عبدالرزاق البابط�ي
. ف العام بمستش�ن الملك فيصل التخصصي 19. فيا الم�ر

The value of

240
million riyals

قصر العائذية بروضة سدير
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مشروع إسكان الخبر، 272 فيا
Al-Khobar Housing project, 272 villas 
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توقيع عقد مجمع امعجل التعليمي مع الشيخ سعد 
امعجل )رحمه اه(

Signing ”AL-Mojil Educational Complex“ Contract, with 
Sheikh Saad AlMojil.

صور من توقيع بعض العقود
Photos of some Signing contracts

Signing the contract of ”Al-Khobar Housing Project“ in the 
Eastern Region, with the Minister of Housing.

Signing the contract of ”Economics and Administration 
College“ for girls students, in Qassim University, withThe 

Rector of Qassim University.

Signing the contract of ”Science College“ for girls students, in 
Qassim University, with The Rector of Qassim University

توقيع عقد مشروع إسكان الخبر بامنطقة الشرقية، 
مع وزير اإسكان

توقيع عقد كلية ااقتصاد واإدارة للطالبات بجامعة 
القصيم، مع مدير الجامعة

توقيع عقد كلية العلوم للطالبات بجامعة القصيم، 
مع مدير الجامعة
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شركاء النجاح 
Success Partners
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