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:مجال التصنيف        

الدرجة الثالثة                        المباني   1.                                                      

الدرجة الرابعة                          الطرق   2.                                                       

الدرجة الثالثة              األعمال الكهربائية   3.      

الدرجة الثانية   تشجير الحدائق وتنظيم المواقع   4.  

الثالثةنظافة المدن والتخلص من النفايات الدرجة   5.  

الدرجة الخامسة            صيانة المراكز الطبية . 6  

شهادة التصنيف 

: 

  Classification field : 

 

1. Buildings                                                               Third degree 

2. Roads                                                                    Fourth degree 

3. Electrical works                                                     Third degree 

4. Planting gardens and organizing sites                 Second degree 

5. Clean cities and waste disposal                            Third degree 

6. Maintenance of medical centers                          Fifth degree 



1. Cleaning of Boulevard Riyadh City  - BLV CITY 

 

Project Owner: Public Investment Fund 

Main Contractor: Saudi Union Corporation for Operation        

and Maintenance 

From : 2021-12-01              To : 2025-10-01 

 

نظافة بوليفارد سيتي الرياض. 1    

 

الهيئة العامة للترفيه: مالك المشروع   

شركة صلة : المقاول الرئيسي   

مؤسسة اتحاد السعودية للتشغيل والصيانة: المقاول بالباطن   

2025-10-01: إلى                          2021-12-01: من   

Some of the current  projects 

 بعض المشاريع الحالية



2. Operation, maintenance, cleanliness and landscaping of the sports  

stadium at King Saud University in Riyadh (Mrsoul Park) 

 

Project Owner: King Saud University 

Main Contractor: Saudi Union for Operation and Maintenance 

From : 2021-01-10              To : 2026-01-09 

تشغيل وصيانة ونظافة وتشجير اإلستاد الرياضي . 2    

(مرسول بارك ) بجامعة الملك سعود بالرياض   

 

جامعة الملك سعود : مالك المشروع   

إتحاد السعودية للتشغيل والصيانة: المقاول الرئيسي   

2026-01-09: إلى                       2021-01-10:  من   



3. Providing maintenance, cleaning, and hospitality works 

 

Project Owner: Four Seasons Hotel Riyadh 

Main Contractor: Saudi Union for Operation and Maintenance 

Starting from : 2021-05-31 

Renewed 

  3. تقديم أعمال الصيانة والنظافة والضيافة

 

فندق فورسيزون الرياض : مالك المشروع   

إتحاد السعودية للتشغيل والصيانة: المقاول الرئيسي   

31-05-2021 :بداية العقد      

 متجدد



4. Providing the work of operating warehouses  

of Security Forces Hospital in Riyadh 
 

 

Project Owner: Ministry of the Interior 

Main Contractor: Saudi Union for Operation and Maintenance 

From : 11-01-2017                             To :  15-02-2024  

 

تقديم أعمال تشغيل مستودعات مستشفي قوي األمن بالرياض  

 .4 

 

وزارة الداخلية: مالك المشروع   

إتحاد السعودية للتشغيل والصيانة: المقاول الرئيسي   

-02-15: إلى                         2017-01-11:  من 

2024 



5. Operation and cleanliness of the buildings of the Saudi                    

    Post Corporation in Riyadh 

 

Project Owner: Saudi Post Corporation 

Main Contractor: Saudi Union for Operation and Maintenance 

From : 2021-07-01                 To : 2024-06-30 

 

تشغيل ونظافة مرافق مؤسسة البريد السعودي بمنطقة . 5  

 الرياض

 

البريد السعودي : مالك المشروع   

إتحاد السعودية للتشغيل والصيانة: المقاول الرئيسي   

2024-06-30: إلى                      2021-07-01: من   



6. Maintenance, cleanliness and operation of agricultural projects  

 

Project Owner: Agricultural Development Company 

Main Contractor: Saudi Union for Operation and Maintenance 

From:  03-01-2021  

Renewed 

صيانة و نظافة وتشغيل المشاريع الزراعية. 6    

 

شركة التنمية الزراعية : مالك المشروع   

إتحاد السعودية للتشغيل والصيانة: المقاول الرئيسي   

2021-01-03:  من   

 متجدد



7. Cleaning of the Saudi German Hospital 

 

Project Owner: Shabab Al Khaleej Company 

Main Contractor: Saudi Union for Operation and Maintenance 

From: 01-08-2016  

Renewed 

نظافة المستشفى السعودي األلماني . 7    

 

شركة شباب الخليج: مالك المشروع   

إتحاد السعودية للتشغيل والصيانة: المقاول الرئيسي   

2016-08-01: من   

 متجدد



1. Creating yards for the villages of Dhurma 

 

Project Owner: Ministry of Municipal and Rural Affairs 

Main Contractor: Saudi Union for Operation and Maintenance 

Delivered 

إنشاء ساحات لقرى ضرماء   .1 

 

وزارة الشؤون البلدية والقروية : مالك المشروع   

إتحاد السعودية للتشغيل والصيانة: المقاول الرئيسي   

 تم التسليم

Some of the delivered projects 
 بعض المشاريع التي

تم تسليمها   



2. Establishment of Al Ghurair Park in Al Mandaq  

- Municipality of Al Baha Region  

 
 

Project Owner: Ministry of Municipal and Rural Affairs 

Main Contractor: Saudi Union for Operation and Maintenance 

Delivered 

أمانة منطقة الباحة -إنشاء حديقة الغرير بالمندق   .2 

 

وزارة الشؤون البلدية والقروية: مالك المشروع  

إتحاد السعودية للتشغيل والصيانة: المقاول الرئيسي   

 تم التسليم



3. Improving and beautifying the entrances to the secretariat, 

municipalities and villages of Al-Mandaq Governorate 

 

Project Owner: Ministry of Municipal and Rural Affairs 

Main Contractor: Saudi Union for Operation and Maintenance 

Delivered 

تحسين وتجميل المداخل لألمانة والبلديات. 3     

والقرى التابعة لمحافظة المندق   

 

وزارة الشؤون البلدية والقروية : مالك المشروع   

إتحاد السعودية للتشغيل والصيانة: المقاول الرئيسي   

 تم التسليم



4. Asphalting of sidewalks and lighting in Al Quoz 

 

Project Owner: Ministry of Municipal and Rural Affairs 

Main Contractor: Saudi Union for Operation and Maintenance 

Delivered 

 

سفلتة األرصفة و اإلنارة بالقوز. 4    

 

وزارة الشؤون البلدية و القروية: مالك المشروع   

إتحاد السعودية للتشغيل والصيانة: المقاول الرئيسي   

 تم التسليم



5. Providing  and maintenance of lighting and its 

requirements, the municipality of Hali 

 

Project Owner: Ministry of Municipal and Rural Affairs 

Main Contractor: Saudi Union for Operation and 

Maintenance 

Delivered 

تأمين وصيانة اإلنارة ومستلزماتها بلدية حلي. 5    

 

وزارة الشؤون البلدية و القروية: مالك المشروع   

إتحاد السعودية للتشغيل والصيانة: المقاول الرئيسي   

 تم التسليم



6. Maintenance and cleanliness of Aseer National Parks 

 

Project Owner: The Ministry of Environment, Water                 

and Agriculture 

Main Contractor: Saudi Union for Operation and Maintenance 

Delivered 

صيانة ونظافة منتزهات عسير الوطنية. 6    

 

وزارة البيئة والمياه و الزراعة : مالك المشروع   

إتحاد السعودية للتشغيل والصيانة: المقاول الرئيسي   

 تم التسليم



7. Cleanliness of Al-Sulay and Al-Naseem areas in the city of 

Riyadh 

 

Project Owner: Ministry of Municipal and Rural Affairs  

Main Contractor: Abdullah Al-Khodari  Sons Company 

Subcontractor: Saudi Federation for Operation and Maintenance 

Delivered 

نظافة منطقتي السلي والنسيم بمدينة الرياض. 7    

 

وزارة الشؤون البلدية و القروية: مالك المشروع   

شركة أبناء عبدهللا الخضري: المقاول الرئيسي   

مؤسسة اتحاد السعودية للتشغيل والصيانة: المقاول بالباطن   

 تم التسليم



8. Maintenance and cleanliness of royal ceremonies and private 

affairs 

 

Project Owner: Royal Ceremonies and Private Affairs 

Main Contractor: Safari 

Subcontractor: Saudi Union Corporation for Operation               

and Maintenance 

Delivered 

نظافة المراسم الملكية والشئون الخاصة . 8    

 

المراسم الملكية والشئون الخاصة: مالك المشروع   

سفاري: المقاول الرئيسي   

مؤسسة اتحاد السعودية للتشغيل والصيانة : المقاول بالباطن   

 تم التسليم



9. Project of Loading and unloading project in Makkah Al Mukarramah  

 

Project Owner: Saudi Post Corporation 

Main Contractor: Saudi Union for Operation and Maintenance 

Delivered 

مشروع التحميل والتنزيل بمنطقة مكة المكرمة. 9    

 

البريد السعودي: مالك المشروع   

إتحاد السعودية للتشغيل والصيانة: المقاول الرئيسي   

 تم التسليم



10. Project of Loading and unloading project in Eastern Province 

 

Project Owner: Saudi Post Corporation 

Main Contractor: Saudi Union for Operation and Maintenance 

Delivered 

مشروع التحميل والتنزيل بالمنطقة الشرقية. 10    

  

البريد السعودي : مالك المشروع   

إتحاد السعودية للتشغيل والصيانة: المقاول الرئيسي   

 تم التسليم



11. Project of Loading and unloading project in Makkah and Madinah 

 

Project Owner: Saudi Post Corporation 

Main Contractor: Saudi Union for Operation and Maintenance 

Delivered 

مشروع التحميل والتنزيل بمنطقة مكة المكرمة و . 11  

 المدينة المنورة

 

البريد السعودي: مالك المشروع   

إتحاد السعودية للتشغيل والصيانة: المقاول الرئيسي   

 تم التسليم



12. Project of Loading and unloading project in                                        

Asir, Jazan, Najran, Al Baha 

 

Project Owner: Saudi Post Corporation 

Main Contractor: Saudi Union for Operation and Maintenance 

Delivered 

مشروع التحميل والتنزيل بمنطقة عسير ، جازان ، نجران . 12  

 ، الباحة

 

البريد السعودي: مالك المشروع   

إتحاد السعودية للتشغيل والصيانة: المقاول الرئيسي   

 تم التسليم



13. Maintenance and cleanliness of the buildings of the Saudi Post 

Corporation in Al-Jouf and the northern borders 

 

Project Owner: Saudi Post Corporation 

Main Contractor: Saudi Union for Operation and Maintenance 

Delivered 

تشغيل وصيانة ونظافة مرافق مؤسسة البريد السعودي    . 13  

بمنطقتي الجوف و الحدود الشمالية                           

 

البريد السعودي: مالك المشروع   

إتحاد السعودية للتشغيل والصيانة: المقاول الرئيسي   

 تم التسليم



14. Maintenance, cleanliness and operation of the City Walk             

         site Jeddah Season 

 

Project Owner: General Entertainment Authority 

Main Contractor: Silah Sports Company 

Subcontractor: Saudi Union Corporation for Operation and 

Maintenance 

Delivered 

مشروع صيانة ونظافة وتشغيل موقع سيتي ووك موسم جدة. 14    

 

الهيئة العامة للترفيه: مالك المشروع   

شركة صلة : المقاول الرئيسي   

مؤسسة اتحاد السعودية للتشغيل والصيانة: المقاول بالباطن   

التسليم تم  



15. Maintenance and cleanliness of the Winter land area 

 

Project Owner: General Entertainment Authority 

Main Contractor: Sela  Sports Company 

Subcontractor: Saudi Union Corporation for Operation and 

Maintenance 

Delivered 

مشروع صيانة و نظافة منطقة الونتر الند. 15    

 

الهيئة العامة للترفيه: مالك المشروع   

شركة صلة : المقاول الرئيسي   

مؤسسة اتحاد السعودية للتشغيل والصيانة: المقاول بالباطن   

 تم التسليم








