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نبذة عن المؤسسة:
مؤسسة رتيل الشرق للمقاوالت والديكور تميزت على مر السنوات الماضيه في عدة مجاالت 

والكافيهات  والمطاعم  المكتبية  واالعمال  الحكومية  المشاريع  المثال  سبيل  على  منها 

الزمني  الجدول  وفق  بالعمل  نقوم  حيث  التجارية  والمباني  بأنواعها  الفاخرة  والتشطيبات 

للمشروع وبالجودة الممتازة في مجال المقاوالت وتصميم الديكور بإستخدام أحدث اإلنظمة 

واالساليب المعمول بها في تقديم خدمات التنفيذ والتصميم الداخلي مما أكسبنا سمعتنا 

الطيبة وثقة عمالئنا.





الرؤية
أن نكون مركز رائد ومتميز في تقديم الحلول المتكاملة في مجال المقاوالت و التطوير العقاري  

والتصميم الداخلي للقطاع العام والخاص.

الرسالة
نحن صرح داعم لعمالئه متميز بتأمين أعمالهم وتحقيق تطلعاتهم.

القيم
قيمنا تتمثل في مبادئنا الثابتة والواضحة والجودة التي تستهدف رضا عمالئنا وكسب ثقتهم.

شعارنا
خلف كل تصميم فكرة.





المشترياتالتسويق
MarketingMarketing





كافيه رايشيو فرع الرياض طريق 
الثمامة 

كافيه ايت اوز فرع الباحة
مطعم شاورما فاكتوري فرع الباحة 
مطعم شاروما فاكتوري فرع سبت 

العاليا 
مطعم اصل البرحر فرع بلجرشي

مطعم اصل البرجر فرع بيشة
مطعم اصل البرجر فرع خميس 

مشيط شارع المائة
مطعم اصل البرجر فرع خميس 

مشيط حي الموسى 
مطعم اصل البرجر  فرع حي 

السويدي 
مطعم نكهة ولذة فرع الرمال 

محل عصير بورا بورا فرع الرياض 
طريق الدمام 

محل عصير بورا بورا فرع الرياض وادي 
لبن

مكاتب شركة كارديال
مكاتب شركة دليل ستور
مكاتب شركة حاشي باشا

مكاتب شركة االصول العربية 
مكاتب شركة شاورما واي 

انشاء فلل سكنية عظم اكثر من ٧٠ 
 فيال

تشطيبات مباني اكثر من ٦٣ فيال
انشاء مساجد عدد 4
انشاء اسوار عدد 23

انشاء مستودعات عدد 2
انشاء مالحق عدد 11 

انشاء استراحات عدد  8

أعمالنا
قسم المطاعم و الكافيهاتأعمال حكومية وتجارية 

قسم المكاتب 

القسم السكني

مصرف الراجحي في محافظة البدائع
مصرف الراجحي في مدينة بريدة 

مصرف الراجحي في محافظة المجمعة
مصرف االنماء فرع عنيزة

انشاء مبنى الدفاع المدني في القصيم
انشاء اسواق في محفاظة البدائع

انشاء مبنى ) مشروع الملك عبد اهلل تطوير 
المقرات االمنية في محافظة الرس مبنى 

مباحث والمخدرات رقم 53 (
انشاء مبنى ) مشروع الملك عبد اهلل تطوير 

المقرات االمنية في محافظة عقلة الصقور 
مبنى مباحث والمخدرات رقم 54 (

أعمال متخصصة بمترو الرياض
اعمال بفندق سوفتيل الرياض

اعمال متخصصة بمركز الملك عبد اهلل المالي
أعمال عزل االيبوكسي وزارة المياه والكهرباء

مصانع ومطابخ مركزية
المطبخ المركزي لمطاعم اصل البرجر 

في ضاحية لبن 
مصنع التنور الصحي بالدمام

مصنع نكهة البادية للصناعات 
الغذائية ) حاشي باشا ( 

مصنع عصير القبيصي فرع الرياض



مطعم سينتو االيطالي 
مطاعم البلد اللبناني

سوهو كافيه
كافيه التل الثلجي

كافيه جولدن موهيتو
كرك جباتي

Burger Zone مطعم
عصائر بورا بورا

مطعم هنا القاهرة
مطعم جريللي 

مطاعم شاورما حتمية فرع الرياض                
معرض حلويات ركن القصيم بأبها 

 مطعم المجلس الخليجي الفرع2                        
مطعم بادية االجداد بالرس
مطعم شاورما ريش            

كوفي كيمياء القهوة 
كوفي القهوة النادرة 

مطاعم شاورما كنج               

محل عصير تايم فرع سبت العاليا 
محل عصير بورا بورا فرع البديعة 
محل عصير بورا بورا فرع مخرج 15 

مطعم اصل البرجر فرع الرياض طريق 
الشيخ جابر 

مطعم اصل البرجر فرع الرياض طريق 
الثمامة 

مطعم اصل البرجر فرع الرس 
مطعم اصل البرجر فرع المجاردة 

مطعم اصل البرجر فرع احد رفيدة 
مطعم اصل البرجر فرع سراة عبيدة 
مطعم اصل البرجر فرع موجان بارك 

معرض حلويات اياد فرع صامطة 
معرض حلويات اياد فرع نجران 

مطعم شاورما فاكتوري فرع بريدة 
مطعم شاورما فاكتوري فرع الرس 
مطعم شاورما فاكتوري فرع الخرج 

مطعم شاورما فاكتوري فرع الرياض 
طريق خريص 

مطعم شاورما فاكتوري فرع الرياض 
طريق انس بن مالك 

مطعم شاورما حتمية فرع الحزم 
مطعم شاورما فاكتوري فرع الطائف 

مطعم شاورما حتمية فرع الزلفي 
مطعم شاورما فاكتوري فرع مكة

كافي شوب الخفجي 
محل عصير جامن فرع حي المروج 

مطعم شاورما فاكتوري فرع الدمام 
مطعم اصل البرجر فرع سبت العاليا 

مطعم اصل البرجر فرع الدرب 
مطعم شاورما حتمية فرع حفر 

الباطن 
مطعم اصل البرجر فرع بيش 

مطعم شاورما ادريس فرع خميس 
مشيط 

بروكلي فرع سبت العاليا 
مطعم شاروما فاكتوري فرع مكة 

الشرايع 
توايت فرع العليا 

كشك كيان بالطائف 
كشكات ابو بدر 

كرك جباتي 
محل عصير جامن فرع حي الملقا 

مطاعم فوركيتا اإليطالية
مطاعم كويزنوز صب اإليطالية

مطاعم حاشي باشا
معرض حلويات رويال ورق عنب

the real burgr مطاعم
buzz burgr مطعم

 

أعمالنا
قسم المطاعم و الكافيهات



استراحة الشيخ ماجد ال السبر

مكاتب شركة حاشي باشا

مكاتب شركة كارديال



مطاعم حاشي باشا

أعمال بمشروع مترو الرياض 

اعمال بفندق سوفتيل الرياض / لصالح شركة موبكو



مطعم باز برجر

كافيه سوهو

مطاعم فالفل مأكول



مطعم برجر زون

عصائر بورا بورا

كومباوند اكواخ المزرعة



مطاعم حتمية

مطاعم فوركيتا اإليطالية 

مطعم يمي ووك



مطعم بادية األجداد

مطعم شاورماتي

مطعم شاورما ريش



مطاعم شاورما فاكتوري 

مطاعم اصل البرجر 

مقهى كيمياء القهوة 



كافية جولدن موهيتو

معرض حلويات رويال

مطعم هنا القاهرة



فيال السيد عسير المطيري 

شاليه الطائف  

فيال السيد بندر القرني 



مقهى القهوة النادرة 

DD مطعم بروستيد

مطعم فالفل سطام 



مطعم ريدي جريل للمشويات

مطعم ال جريالد   

الونج موناكو 



مطعم منقوشة بوكس 

مطعم جرلي 

مقهى اوتار 



)BACS(  المشاركة باعمال بمشروع مترو الرياض لصالح تحالف
قطار الرياض الكهربائي معروف بمسمى مترو الرياض هو جزء من مشروع الملك عبد العزيز 

إنشاء ستة  والحافالت، حيث سيتم  القطارات  من  يتكون  الذي  الرياض،  بمدينة  العام  للنقل 

خطوط مترو رئيسية تخترق العاصمة السعودية الرياض من جميع االتجاهات، وبسرعة تقدر 

بـ 80 كلم بالساعة، وطاقة استيعابية تصل إلى 1.16 مليون راكب يوميًا ]1[، ويضم 85 محطة، 

بتنفيذ عدة  2019 م ولقد قمنا  المقرر تشغيله في عام  22.5 مليار دوالر، ومن  تبلغ  بتكلفة 

اعمال متخصصة في هذا المشروع العمالق  بالتعاون مع اتالف باكس و شركة الزامل.





خدماتنا
 - المقاوالت العامة 

- التصميم و الدراسات الهندسية

- تصميم و تنفيذ المطاعم و الكافيهات

- تصميم و تنفيذ الديكورات الداخلية

- إنشاء وبناء المراكز التجارية

- إنشاء وبناء الفلل الخاصة

 - تصميم و تنفيذ المعارض التجارية و األكشاك

 - تصميم و تنفيذ كافة االعمال الخشبية

 - توريد وتركيب معدات المطاعم والمطابخ المركزية 

- تصميم وانشاء مصانع غذائية مطابقة للمواصفات 





عمالئنا











اإلنشاءات العامة للمباني السكنية,اإلنشاءات العامة للمباني الحكومية,إنشاءات المباني الجاهزة في المواقع,ترميمات المباني السكنية
والغير سكنية,ترميمات المباني (التاريخية والتراثية واألثرية),تمديد االسالك الكهربائية,تركيب االدوات الصحية وصيانتها واصالحها,

تركيب انظمة التبريد وتكييف الهواء وصيانتها واصالحها,تشطيب المباني ,أعمال وتركيب الديكورات

1010362294

مؤسسة رتيل الشرق للمقاوالت
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::  ..297315MMeemmbbeerrsshhiipp  NNooرقم العضوية الموحد : 297315

::DDaattee  ooff  IIssssuueeتاريخ االصدار:

MMeemmbbeerrsshhiipp  CCllaassss  ::

2015/04/09

Thirdدرجة العضوية : الثالثة

09/04/2015

CCoommmmeerrcciiaall  RReeggiissttrraattiioonn  NNoo.. 1010362294 1010362294 مقيدة بالسجل التجاري / الترخيص رقم :

   
 مؤسسة رتيل الشرق للمقاوالت

Riyadh Chamber Certifies تشهد الغرفة التجارية الصناعية بالرياض بأن

2020/10/0303/10/2020CCeerrttiiffiiccaattee  EExxppiirreess  oonnينتهي سريان هذه الشهادة في

شهــادة اشتراك
MMeemmbbeerrsshhiipp  CCeerrttiiffiiccaattee



كمكلف مسجل في ضريبة القيمة المضافة، ال يجوز لك تحصيل ضريبة القيمة المضافة من عمالئك قبل تاريخ 
نفاذ التسجيل بالضريبة. في حال تبين غير ذلك، ستقوم الهيئة العامة  للزكاة والدخل بتنفيذ الغرامات المستحقة

100191005050716

تاريخ اإلصدار:
الرقم المميز:

2019/01/26
3004590327

شهادة تسجيل في ضريبة القيمة المضافة
VAT Registration Certificate

تشهد الهيئة العامة للزكاة والدخل بأن المكلف أدناه مسجل في ضريبة القيمة المضافة         
بتاريخ 2018/02/18                  

Hereby, The General Authority of Zakat & Tax (GAZT) certifies that the taxpayer below is
VAT registered on 18/02/2018

  
مؤسسة رتيل الشرق للمقاوالت 

 
:Taxpayer Nameاسم المكلف:

:300459032700003VAT Registration Number     رقم التسجيل الضريبي:

2018/03/01 :Effective Registration Dateتاريخ نفاذ التسجيل:

:Taxpayer Addressالرياض،النهضة،بندر بن عبدالعزيز ،13222 عنوان المكلف:

كمكلف مسجل في ضريبة القيمة المضافة، ال يجوز لك تحصيل ضريبة القيمة المضافة من عمالئك قبل تاريخ 
نفاذ التسجيل بالضريبة. في حال تبين غير ذلك، ستقوم الهيئة العامة  للزكاة والدخل بتنفيذ الغرامات المستحقة

100191005050716

تاريخ اإلصدار:
الرقم المميز:

2019/01/26
3004590327

:Taxpayer Nameمؤسسة رتيل الشرق للمقاوالت اسم المكلف:

CR / License / Contract No.: 1010324696 رقم السجل التجاري/الرخصة/العقد:

Tax Period: Quarterly-ربع سنوي الفترة الضريبية:

First Filing due date: 2018/04/30 تاريخ استحقاق أول إقرار ضريبي:

قائمة فروع المكلف
List of Taxpayer Branches

المدينة
City

اسم الفرع
Branch Name

رقم الرخصة
License No.

رقم السجل التجاري
CR No.

الرياض مؤسسة رتيل الشرق للمقاوالت 1010362294



P.O Box No.3489 Riyadh 13222 
Kingdom of Saudi Arabia 
Mob: +966 542332224
Mob: +966 549870437
Info@Rateel.com.sa
www.rateel.com.sa


