
COMPANY PROFILE

Member of ALBADDAD SAUDI HOLDING Group

عضو في مجموعة البداد سعودي القابضة





INDEX
الفهرس

INTRODUCTION

FOUNDERS MESSAGE

TENTS

MULTI STORY STRUCTURES

CUSTOM STRUCTURES

LOGISTICS FLEET

OUR FACILITY

4

8

18

32

52

66

68

كلمة  المؤسسين

المقدمة

الخيام

هياكل متعددة الطوابق

أسطول الدعم اللوجسيتي

منشآتنا



FOUNDER’S MESSAGE
كلمة  المؤسسين



د. فطين حسين البداد
مؤسس - رئيس مجلس اإلدارة
Dr. Fateen Hussein Albaddad

Founder, Chairman 
نتشرف في “البداد للمناسك” أن نكون جزءًا من اإلنجازات الفريدة التي تحققها المملكة العربية السعودية في خدمة حجاج بيت اهلل الحرام عبر تقديم كل ما هو جديد في عالم القاعات 
بها  الخاصة  اللوجستية  الخدمات  كافة  وتأمين  المرافق  تلك  إدارة  إلى  إضافة  والسالمة،  الجودة  معايير  كافة  تراعي  التي  الالزمة  المرافق  بكافة  وتجهيزها  الحج  لحمالت  المتنقلة 

ومستخدميها. 
وإنه من دواعي سرورنا أن تكون مشاريع الحج االستحقاق األول والرئيسي في مسيرتنا المهنية ونفخر اليوم بتعاقداتنا االستراتيجية مع القائمين عليها في المملكة العربية السعودية و 
مسؤولي حمالت الحج في أنحاء العالم، والتي تعد منطلقًا لمزيد من العمل لتوفير متطلبات حمالت الحج وفق أفضل المواصفات والمعايير العالمية في أوقات قياسية للغاية. وبمستوى 

الخدمات الفريدة التي تقدمها الجهات المختصة في مكة المكرمة.
ونتطلع في “البداد للمناسك” إلى تأكيد ريادتنا في خدمة حمالت حجاج بيت اهلل الحرام عبر تعزيز عملياتنا في مكة المكرمة من خالل تطبيق أحدث أساليب العمل المرن التي تضمن تلبية 

احتياجات أعداد الحجاج المتزايدة باستمرار، وما يرافقها من عمليات توسعة يشهدها المسجد الحرام و أماكن المشاعر المقدسة.

Honored to be part of the unique accomplishments that the Kingdom of Saudi Arabia is offering for the pilgrims to Bayt Allah Al Haram, we offer everything new 
in the world of mobile halls for pilgrimage, facilitated with the required utilities according to safety and quality measures. In addition, we manage those facilities 
and secure the necessary logistics for the establishments and the residents.
It is our utmost pleasure to place pilgrimage projects on top of our priorities. We are proud of the strategic partnership with the persons in charge of it in the 
Kingdom, and the parties in charge of pilgrim tours all over the world. Through this partnership we set the highest criteria in the world in providing for pilgrims 
requirements, with a time record.
At “Albaddad Manasik” we look to reaffirm our leadership in pilgrimage service by aiding our operations in Mecca with up-to-the-minute flexible execution. We 
guarantee answering the constant increase in the numbers of pilgrims, and what accompanies that of expansions in Al Haram Mosque (The Holy 
Mosque) and the sacred rituals sites.



FOUNDER’S MESSAGE
كلمة  المؤسسين



تحرص “البداد للمناسك” أن تكون عنصرًا فاعاًل في معادلة النجاح السعودية الخاصة بخدمة حجاج بيت اهلل الحرام، وذلك عبر حزمة من المشاريع المتميزة والمبتكرة، التي تستهدف تيسير 
مهندسونا،  أعد  لخدماتنا،  الرئيسي  المزود  كابيتال”-  “البداد  بلغتها  التي  التطور  عالية  التصنيع  تكنولوجيا  من  وبدعم  وسالمتهم.   الحجاج  وحماية  المناسك  أداء  وسالسة  الحج  أعمال 
بها  الخاصة  اللوجستية  الخدمات  كافة  وتأمين  وإدارتها  لتجهيزها  إمكانياتنا  كل  أجلها  من  سخرنا  الحرام،  اهلل  بيت  حجاج  لخيام  المتنقلة  والقاعات  المباني  من  متنوعة  تشكيلة 
وبمستخدميها. الثقة والمصداقية واالحترافية، قيم تؤمن بها “البداد للمناسك” وتترجمها على نحو عملي من خالل التزامها بالجودة والتميز وسرعة االنجاز، وهي ثالثية الثبات التي يقوم 
التقنيات  “البداد للمناسك”، ونسعى لتكريسها من خالل تعزيز حجم خدماتنا وتطوير خصائصها، بما يضمن تنفيذ متطلبات عمالئنا، بمواصفات عالمية. ووفق أحدث  عليها عملنا في 
الخدمات  من  متكاملة  مجموعة  وتوفير  الحرام،  اهلل  بيت  زوار  خدمة  بمجال  التكامل  تحقيق  في  سياساتها  تطوير  باستدامة  للمناسك”  “البداد  وتلتزم  المتطورة.  الممارسات  وأفضل 

اللوجستية الخاصة بإقامتهم، على نحو تستجيب فيه بمرونة عالية ألرقامهم المتزايدة عامًا بعد عام، من دون أن يكون ذلك على حساب الجودة ومعايير السالمة واألمن.

“Albaddad Manasik” is keen on being an active element in the Saudi Arabian success equation to serve the pilgrims of Bayt Allah Al Haram, through a package of 
innovative projects aimed at facilitating the Hajj and performing its rituals smoothly, ensuring the protection and safety of pilgrims.
Through the advanced manufacturing technology of “Albaddad Capital”, the main provider of our services, our engineers have devised a variety of buildings and mobile 
rooms and tents for the pilgrims of Bayt Allah Al Haram, providing our solutions to equip and manage them to secure all logistics services for the users. Trust, credibility 
and professionalism are the values “Albaddad Manasik” believes in, translated in a pragmatic way into stable commitment, on which we underpin our work; quality, 
excellence and speed of achievement, in which we develop and strengthen our services to ensure the well-being and satisfaction of our customers, and meet their 
requirements with the highest standards and the latest technology. “Albaddad Manasik” is committed to developing a sustainable and flexible policy to serve visitors of 
Bayt Allah Al Haram, providing logistical accommodation services that meet the needs of the annual growing numbers of pilgrims, without compromising on the quality, 
safety and security standards that define us.

زايد حسين البداد
مؤسس / نائب رئيس مجلس اإلدارة

Zayed Hussain Albaddad
Founder, Vice Chairman 
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أنشئت “البداد للمناسك القابضة” في عام 2017 من قبل د.فطين البداد وزايد البداد، استنادًا إلى تاريخ عريق 
رسمته منذ العام 1971 مجموعة البداد التي انطلقت من فرعها في أبوظبي على يد والدهما المغفور له 
المؤسس الحاج حسين البداد، رحمه اهلل، قبل أن يقوم االثنان بالتأسيس لمجموعتهما االقتصادية الكبرى 
ابتداء من العام 1991 بضم مجموعة من الصناعات واالستثمارات وصواًل إلى اطالقهما “البداد كابيتال” في 
2003 ، لتكون المجموعة األولى في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا من حيث توفير الحلول  العام 

الخارجية العصرية والمباني المتنقلة والمؤقتة ووحدات اإلغاثة.

“Albaddad Manasik Holding” was founded and established in 2017 by Dr. Fateen Albaddad 
and Zayed Albaddad, following the legacy of “Albaddad Group”, which was established 
in 1971 in Abu Dhabi by their late father, the founder Haj Hussein Albaddad, before they 
founded their economic group in 1991 by combining a range of industries and investments 
up until the launch of Albaddad Capital in 2003, as the first group in the Middle East and 
North Africa to provide modern, mobile and temporary structures and relief units.  

INTRODUCTION المقدمة





VISION 

MISSION

رؤيتنا

مهمتنا
تسعى “البداد للمناسك” الى تكامل دائرة أنشطتها لتكون عالمة تجارية مميزة 
عالميًا في تقديم الخدمات اللوجستية المتعلقة بإقامة حجاج بيت اهلل الحرام 
لـ”البداد  قرن  نصف  نحو  تبلغ  خبرة  ذلك  في  يدعمها  وسالمتهم،  وحمايتهم 
الخارجية  الحلول  توفير  مجال  في  الرائدة  االقتصادية  المجموعة  كابيتال”، 
العصرية والمباني المؤقتة ووحدات اإلغاثة، والتي تعد المزود الرئيسي للخدمات 
أداء  بجودة  اإلرتقاء  في  وتسهم  للمناسك”،  تقدمها”البداد  التي  والتجهيزات 
فريقها ليكون على أتم الجاهزية واإلستعداد واالحترافية للقيام بمشاريع الحج. 

وفق أفضل مواصفات الجودة ومعايير السالمة العالمية.

Banking on half a century of experience under “Albaddad”, the pi-
oneer economic group in providing exterior solutions, we seek to 
complete the range of our activities to become the first trademark in 
providing pilgrims to Bayt Allah Al Haram with all logistic, security 
and safety services.

توفير خدمات اإلقامة التي تلبي احتياجات األعداد السنوية المتزايدة من الحجاج.

Providing logistical accommodation services that meet the needs of annual 
growing numbers of pilgrims.





OUR COMMITMENTالتزاماتنا
التي  الفريدة  الخدمات  أن تكون منتجاتها بمستوى  للمناسك”  “البداد  تلتزم 
خدماتها  تقدم  وأن  المكرمة،  مكة  مدينة  في  المختصة  الجهات  تقدمها 
وفق معايير الجودة العالمية المطلوبة، مع تطبيق أحدث التقنيات وأفضل 
السالمة  معايير  مختلف  توفير  مع  للبيئة  الصديقة  المتطورة  الممارسات 
المواصفات  مع  أكبر  بشكل  لتتناسب  الحلول  أفضل  ووضــع  والــجــودة، 
والمعايير الموافقه لرؤية المملكة العربية السعودية في توفير كافة سبل 
المرن  اإلنتاج  أساليب  أحدث  وتطبيق  الحرام،  اهلل  بيت  لحجاج  واألمان  الراحه 
التي تضمن تلبية احتياجات أعداد الحجاج المتزايدة باستمرار، وما يرافقها من 

عمليات توسعة يشهدها المسجد الحرام و أماكن المشاعر المقدسة.

Al-Baddad Manasik is committed to provide products with unique 
services high level by the competent authorities in Makkah Al 
Mukarramah in accordance with the international quality stan-
dards required, And apply the latest technology and best practice 
for advanced environment-friendly with providing various safety and 
quality standards, and implement the best solutions to achieve the 
standards of Kingdom of Saudi Arabia by providing high standards 
of safety and security for pilgrims and follow the latest flexible pro-
duction methods to ensure and meet the Pilgrims needs which are 
constantly increasing.

OUR PROMISE
السعودية  العربية  المملكة  رؤية  يصاحب  الذي  المتزايد  الطلب  تلبية 

2030، ومايرافقها من تزايد عدد الحجاج الذي  بلغ اليوم 3,000,000 حاج.
To meet the demand that accompanies the vision of Saudi Ara-
bia for 2030, aimed at doubling the amount of pilgrims who 
amount today to 3,000,000.

تعّهدنا



بأحدث  المقدمة  خدماتها  جودة  تعزيز  أولوياتها  مقدمة  في  للمناسك”   تضع”البداد 
إلى   تهدف  معتمدة   مؤسسية  عملية  منهجية  وفق  العالمية  التكنولوجيا  وسائل 
استعانت  وقد  بثقتهم،  جديرة  لتكون   ، احتياجاتهم  مواكبة  و  عمالئها،  رضا  كسب  
تعاقداتها  تنفيذ  وأثناء  قبل  العمالء  مع  المستمر  للتواصل  دعم  بفرق  ذلك   لتحقيق 
معهم وبعدها.  وتحرص “البداد للمناسك” على استدامة تطور سياستها في تحقيق 
التكامل في مجال خدمة العمالء وتوفير مجموعة متكاملة من  الخدمات اللوجستية 

الخاصة بإقامة الحجاج بما يلبي مختلف متطلبات العمالء.

The top priority of ALBADDAD Manasdik  is to enhance the quality of 
its services by the latest international technology to approved institu-
tional process methodology and to gain and meet clients satisfaction.

حين تلتقي التكنولوجيا بالخبرة
TECHNOLOGY MEETS EXPERIENCE 

تمّيزنا
OUR EDGE



منظومة الشركة
CORPORATE STRUCTURE 



Expertise You Can Rely On

Our ability to exceed clients’ expectations starts with our 
highly experienced team designated to meet building and 
facility requirements. And that is just the beginning. In the field 
and behind the scenes, we provide a dynamic collaboration of 
skilled craftsmen, expert technicians, conscientious workers, 
dedicated supervisors, and meticulous project managers to 
oversee every aspect of what needs to be done.

Our project management team provides a complete range of 
professional services, including initial project planning, project 
oversight, tracking, reporting and successful execution.

Our team is committed to excellence so that you can build, 
grow, and expand with confidence. Albaddad Manasik takes 
pride in the fact that a majority of our team members have 
been with us for many years. We take care of our people so 
they can fully focus on taking care of you.

OUR TEAM فريقنا
خبرة يمكنك االعتماد عليها

تبدأ قدرتنا على تجاوز توقعات العمالء بفريقنا ذو الخبرة العالية والمخصص 
لتلبية متطلبات البناء والمنشآت. وهذه فقط مجرد البداية. في الميدان وخلف 
الخبراء  والفنيين  المهرة  الحرفيين  من  ديناميكًيا  تعاوًنا  نقدم  الكواليس، 
الدقيقين  المشاريع  ومديري  المتفانين  والمشرفين  الواعين  والعاملين 

لإلشراف على كل جانب من جوانب ما يجب القيام به.

يقدم فريق إدارة المشاريع لدينا مجموعة كاملة من الخدمات المهنية، بما 
في ذلك التخطيط األولي للمشروع، واإلشراف على المشروع، والتتبع، وإعداد 

التقارير، والتنفيذ الناجح.

يلتزم فريقنا بالتميز حتى نتكون من البناء والنمو والتوسع بثقة. تفتخر البداد  
يتمكنوا  نعتني بموظفينا حتى  بإنتماء فريقها لعدة سنوات. نحن  للمناسك 

من التركيز بشكل كامل على خدمة العمالء بإحترافية.





الخيام

الطويلة  الخبرة  من  للمناسك”  “البداد  استفادت 
عالم  في  كابيتال”  “الــبــداد  الرئيسي  لمزودها 
حمالت  في  األحــدث  لتقدم  المتنقلة،  القاعات 
الــجــودة  معايير  مــراعــيــة  وتجهيزاتها،  الــحــج 
المواصفات  اختيار  في  مرونة  مع  والسالمة، 
العميل.  رغبة  تلبي  التي  للمساحات،  المناسبة 

وتشمل:

• خيام خاصة بالحج.
• خيام المساجد.

• خيام التخزين.

“Albaddad Manasik” has benefited from the 
long experience of its main provider, “Al-
baddad Capital” in the world of mobile halls, 
to provide the latest in pilgrimage campaigns 
equipped with the necessary facilities, taking 
into account the best quality and safety stan-
dards, with the flexibility to select the appropri-
ate specifications and other customer require-
ments. Tents include:

• Tents for Hajj
• Mosque Tents 
• Storage Tents

TENTS  





لقــد تــم تصميــم  هيــكل الكيــرف  بشــكل مختــص ليناســب العديــد مــن االســتخدامات بمــا يخــص المشــاعر المقدســة 
كقاعــات ثابتــة أو متنقلــة. 

 الشــكل الهندســي الديناميكــي لهــذا الهيــكل يوفــر امكانيــة تخصيــص التصميــم بمواصفــات ومعاييــر مختلفــة:
الداخليــة. المســاحة  اســتغالل  لــك  تتيــح  مركزيــة  أعمــدة  أي  بــدون  متــًرا   40 إلــى  الهيــكل   مســاحة   تصــل 
العميــل. ومتطلبــات  المســاحة  حســب  كــم   10 إلــى  يصــل  أن  يمكــن  محــدود  غيــر   طــول 

إرتفاع يصل إلى 15 متراً.

تختلف فترة التركيب ما بين يومين ويمكن أن تصل إلى خمسة عشر يوًما حسب حجم الهيكل..

The Curve Structure was designed and customized specifically to be used for Hajj and sacred sites various 
permanent and temporary accommodation needs. 

The perfectly engineered and aerodynamic shape of this structure has various specifications: 

Reaches up to 40 meters’ free span without any center columns enabling you to exploit the interior space. 
Unlimited length can reach up to 10 km depends on the area and the requirements of the client. 

A height of up to 15 meters.

CURVE TENT
الخيمة الكيرف
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PYRAMID TENT
الخيمة الهرمية
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NOTES :

1. MATERIALS :-

b. Steel : S275
c. Bolts & Anchor bolts are GR-8.8 or Equivalent

a. Aluminium :     6061T6

2. LOADS :-

a. Aluminium Structure

- Dead Load :     2Kg/m²
- Live Load   :     5Kg/m²

- EXPOSURE-C
- Wind Speed :     110Km/h

3. WIND PARAMETERS :-

c. Wind Load Provisions  :-    ASCE 7-5

b. Steel Design  :-

a. Aluminium Design

4. MATERIALS :-

-  AA-ASD-2000  (Allowable Stress Design)

-  AISC-ASD89  (Allowable Stress Design)

d. Foundations  :-    ACI 318-14

- All dimensions are in millimeters.

5. GENERAL NOTES :-
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ALBADDAD Manasik is an exclusive supplier of Steel & Smart 
multistory structures in the region; we supply the best solutions 
for Pilgrims & Mutawifeen. Our Steel & Smart multistory 
structures reach up to 40 meters free span without any center 
columns enabling you to exploit the interior space and utilize 
unlimited length and height of up to 11 meters. Its Installation 
period varies between two days and could reach fifteen days 
depending on the size of the hall.

Our Multi story Structures Include
•  Smart Structure
•  Steel Structure

 تشمل لدينا الهياكل متعددة الطوابق
الهيكل الذكي   
الهيكل الصلب  

تنفرد البداد مناسك بالهياكل الحديدة و الذكية متعددة الطوابق 
على مستوى المنطقة حيث نعتبر الوحيدين القادرين على تصميم 
التي  و  المميز  الشكل  ذات  الطوابق  متعددة  الهياكل  تركيب  و 
تتناسب مع إحتياجات الحجاج و حمالتهم. نقدم إليكم الهياكل 
الحديدة و الذكية متعددة الطوابق بعرض يصل إلى 04 مترًا بدون 
و  الداخلية،  المساحة  أعمدة وسطية مما يمكنكم من استغالل 
بطول و إرتفاع غير محدود يصل إلى 11 مترًا. تتراوح مدة التركيب بين 

يومين الى خمسة عشر يومَا حسب حجم القاعة

هياكل متعددة الطوابق













SMART 
STRUCTURE

الهيكل الذكي





























Albaddad Manasik is proud to be the first main provider of luxurious 

Hajj accommodation services, this Arafat was equipped with VIP 

accommodation rooms and VIP lounge options for the pilgrims 

who would not compromise on their comfort. Our services were 

not limited to providing the structures!

ــة  ــات إقام ــي األول لخدم ــزود الرئيس ــه الم ــك بكون ــداد للمناس ــر الب يفتخ
الحــج الفاخــرة ، وقــد تــم تجهيــز عرفــات بغــرف إقامــة لكبــار الشــخصيات 
عــن  يتنازلــوا  لــن  الذيــن  للحجــاج  الشــخصيات  لكبــار  صالــة  وخيــارات 

راحتهــم. لــم تقتصــر خدماتنــا علــى توفيــر الهيــاكل!









المباني الجاهزة

Prefabricated Lavatory Units 
“Albaddad Manasik” provides a range of multifunctional high quality prefabs. Manufactured to the highest international standards, our prefabs 
are heat resistant, sound and wind proof. They are painted with anti corrosion insulating materials that are easy to dissemble, install and 
transport without affecting its quality. These include Water Tanks and Septic Tanks.V

توفر “البداد للمناسك” كافة أنواع المباني الجاهزة لكافة االستخدامات، المصنعة حسب المواصفات العالمية، والمستوفية لكافة شروط االمن والسالمه، 
ومقاومتها للظروف المناخية المختلفة، حيث تتمتع بقدره عالية على مقاومة الحرارة وعزل الصوت ومقاومة الرياح، وهي مطلية بمواد عازلة مانعة للتآكل، 
ومتوفرة بألوان مختلفة، مع قابلية الفك و التركيب والنقل بكل سهولة وسرعة من دون التأثير على جودتها. وتشمل المباني الجاهزة خزانات المياه وخزانات 

الصرف الصحي .





Customized
Air Conditioner  
10 MT Package unit
6   MT Split unit

 Special design and engineered
AC by ALBADDAD
 The IPR of the AC remains with

ALBADDAD
 The product is exclusively produced 

for ALBADDAD



Central A/C Systemsأنظمة التكييف المركزي

توفر “البداد للمناسك” حلواًل طويلة المدى الحتياجات خدمات التدفئة 
الحج، وتقوم  التي تحتاجها مشاريعها في  الهواء  والتهوية وتكييف 
التكييف  حلول  بأحدث  المتنقلة  والقاعات  الجاهزة  المباني  بتزويد 
والداخلية،  منها  العمالقة  المركزي،  التكييف  أنظمة  عبر  والتبريد 
بقدرات متعددة، والقادرة على العمل بكفاءة عالية في درجات حرارة 
الالزمة  الهندسية  بالحسابات  مهندسونا  يقوم  حيث  جــدًا،  عالية 
التبريد  مستوى  وضمان  لالستخدام  االفضل  المكيفات  اي  لتحديد 
تراعي  للبيئة  صديقة  حديثة  تقنية  أساليب  بإعتماد  وذلك  المطلوب، 

شروط السالمة واألمان.

“Albaddad Manasik” offers long-term solutions for heating, 
cooling and ventilation for its commodities in pilgrimage sites. 
Prefabs and mobile lounges are equipped with giant central 
air-conditioning systems and interior AC units with different 
capacities. The air-conditioning system operates in the high-
est temperatures and adheres to strict safety measures.



UFO HIGH BAY LIGHT
POWER: 240 W 
LUMINOUS FLUX: 33600-3000LM
VOLTAGE: 220V

LED
HIGH BAY
LIGHT

وحدة اإلضاءة

lighting systems
ALBADDAD Manasik provides prefabricated buildings, roving  halls, 
and architectural spaces surrounded by sophisticated lighting sys-
tems providing energy and sustainability, depending on the best flex-
ible lighting units.
ALBADDAD’s lighting systems include a variety of lighting elements 
that are versatile sizes to suit your seats supported by a professional 
engineering team that offers integrated solutions for lighting efficiency 
and aesthetic design.

أنظمة اإلضاءة
تزود “البداد للمناسك” المباني الجاهزة والقاعات المتنقلة والفراغات العمرانية 
الطاقة  بتوفير  تتميز  متطورة،  إضــاءة  بأنظمة  بها  تحيط  التي  والمعمارية 
اإلضاءة  انظمة  وتضم  المرنه.  اإلنارة  وحدات  أفضل  على  اعتمادًا  واالستدامة، 
تتميز  ــارة  اإلن عناصر  من  متنوعة  تشكيلة  للمناسك”  “البداد  تمتلكها  التي 
اذواقكم  مع  لتتناسب  وأحجامها  اشكالها  وتعدد  وتنوعها  بتعددها 
اإلنارة  كفاءة  لناحية  متكاملة  حلواًل  يقدم  محترف  هندسي  يدعمهافريق 

وتصميماتها الجمالية.



خدمات الصيانة
 على مدار الساعة

Around the clock
maintenance service

من  متكامل  بفريق  خدماتها  جميع  للمناسك”  “البداد  تدعم 
وتشمل  االستخدام،  فترة  طيلة  عمالئها  يرافق  الصيانة  فنيي 
المتنقلة  والقاعات  الجاهزة  المباني  كافة  الصيانة  خدمات 
وتجهيزاتها وخدمات األعمال الميكانيكية والكهربائية والصحية 
التنظيف  أعمال  من  الجودة،  درجات  أعلى  على  الحفاظ  بهدف 
المباني  من  تشكليتها  صيانة  إدارة  إلى  الوقائية  الصيانة  وبرامج 
الحرام.   اهلل  بيت  حجاج  لحمالت  المتنقلة  والقاعات  الجاهزة 
الصيانة  صناعة  فئات  من  العديد  على  الصيانة  أعمال  وتشتمل 
مثل صيانة تكييف الهواء، وخدمات األعمال الصحية والكهربائية 

ومد األسالك والتسقيف والطالء والنجارة وغيرها.

Our technical support team accompanies our clients all 
through the period of utilization. The maintenance service in-
cludes the prefabs and mobile aluminum structures with their 
equipment and interiors, like air-conditioning, and furniture. 
This also includes mechanical, electrical, cleaning and sani-
tary services for pilgrims.



المفروشات

Furniture

تزود “البداد للمناسك” المباني الجاهزة والقاعات المتنقلة بتشكيلة متنوعة من 
األثات المريح والعملي الذي يمتاز بلمسته الجمالية والعصرية التي ترضي مختلف 
التصاميم  لكافة  الكاملة  بالمرونة  للمناسك”  “البداد  مفروشات  وتتمّيز  األذواق. 
لتناسب مختلف االحتياجات، وتشمل السّجاد والبطانة واألسّرة والفرش وأنظمة 

اإلضاءة وأبراج اإلضاءة.

“Albaddad Manasik” equips its interiors with high quality furniture that is both 
comfortable and practical with flexible designs for all uses. The designs are 
modern and satisfy all tastes. Furniture rental includes Carpets & Lining, 
Lighting Systems and Tower Lighting.  



السجاد والبطانة

Carpet and lining

توفر “البداد للمناسك” مجموعة متنوعة 
بما  األرضيات  لتغطية  السجاد  خيارات  من 
ــات الــمــطــلــوبــة، وتــمــتــاز  ــاج ــي ــت ــم  االح ــالئ ي
ــا الــمــخــتــلــفــة،  ــه ــي ــام ــص ــت تــشــكــلــيــتــهــا ب
ومواصفاتها العالية الجودة ومالءمتها 

للظروف المناخية المختلفة.

ALBADDAD Manasik offers a variety of 
carpet options to cover the floor enough 
to meet the required requirements, 
characterized by different design, high 
quality specifications and suitability to 
different climatic conditions.

Special Carpet design

  Special design by ALBADDAD
  Anti-bacterial 
  Anti-allergical 
  Fire retardant 
  Water repellent 
  Special cleaning mechanism 
  The product is exclusively produced 

for ALBADDAD

تصميم السجاد الخاص
  تصميم خاص من قبل البداد

  مضادة للبكتيريا
  مضادة للحساسية

  مضادة الحرائق
  مضادة للماء

  آلية التنظيف الخاصة
  ويتم إنتاج هذا المنتج خصيصًا لشركة 

البداد



مولدات الطاقة
الجاهزة  المباني  من  تشكيلتها  بتجهيز  للمناسك”  “البداد  تقوم 
المواصفات  أحدث  وفق  كهربائية  بتمديدات  المتنقلة  والقاعات 
الطاقة  مولدات  من  كبير  بعدد  المدعومة  الجودة،  عالية  العالمية 
التي تتجاوز طاقتها الكهربائية 1,000 كيلو واط، وجميعها متوافقة 
والقوانين  التشريعات  متطلبات  وتلبي  البيئة،  السالمة  معايير  مع 

الدولية المتعلقة باالنبعاثات.

الكهروميكانيكية

Electromechanical

األعمال  جميع  ومتابعة  وتنفيذ  توريد  للمناسك”  “الــبــداد  تتولى 
أفضل  عالية،وتقديم  بجودة  الحج  لمشاريع  الكهروميكانيكية 
الخدمات الفنية، واعتمادأخر ما توصلت له التكنولوجيا العالمية في 

مجال المكننة والشبكات الكهروميكانيكية.

ALBADDAD Manasik provides, installs and follows up all 
electromechanical works for high quality Hajj projects, provid-
ing the best technical services, and adopting the latest tech-
nology in the field of electromechanical networks.

Power generators
ALBADDAD Manasik is equipped by a range of prefabricated 
buildings and roving halls with electrical installations according 
to the latest international standards of high quality, powered by 
a large number of power generators with a capacity of more 
than 1,000 KW, all are compatible With environmental safety 
standards, and meet the requirements of international emis-
sions legislation and laws.



أبراج اإلضاءة
والثابتة،  منها  المتنقلة  لمشاريعها،  اإلضاءة  أبراج  من  مختلفة  تشكلية  للمناسك”  “البداد  تقدم 
مهندسي  خبرة  تضمنها  التي  إنارتها  وكفاءة  أبعادها،  وتعدد  المختلفة،  بقدراتها  تتميز  والتي 

“البداد للمناسك” ودراساتهم الفنية.

Lighting towers
ALBADDAD Manasik offers a different form of lighting towers for its mobile and fixed 
projects, which are characterized by their various capabilities, their multidimensional 
and efficient lighting, which is guaranteed by the expertise of the engineers of AL-
BADDAD and their technical studies.



Albaddad Manasik has a large fleet for 
transport and logistic support, capable of 
reaching all its facilities in more than 46 
countries around the world. This fleet in-
cludes a wide range of transport and freight 
equipment and heavy machinery, as well as 
other provisions  that facilitate prompt deliv-
ery of all projects. 

للنقل  كبير  أسطول  لديها  للمناسك  البداد 
إلى  الوصول  على  قادر   ، اللوجستي  والدعم 
حول  دولة   46 من  أكثر  في  منشآتها  جميع 
العالم. يشمل هذا األسطول مجموعة كبيرة 
 ، الثقيلة  واآلليات  والشحن  النقل  معدات  من 
التسليم  تسهل  أخرى  أحكام  إلى  باإلضافة 

الفوري لجميع المشاريع.



Logistic Fleet
أسطول الدعم اللوجسيتي





OUR FACILITYمنشآتنا



التزامنا من حيث البيئة
البيئة  احترام  من  جعلنا  للبيئة،  مثلى  حماية  ضمان  على  مّنا  حرصٌا 

أحد أولوياتنا وذلك منذ إنشاء الشركة.
وفي هذا اإلطار، ورغبة مّنا في بلوغ مستوى أمثل من األداء البيئي، 
ومنتجاتنا  أنشطتنا  تأثير  على  القصوى  السيطرة  على  نحرص 
وخدماتنا على البيئة في جميع مراحل اإلنتاج، كما يعاد استخدام 
أو  بتنظيفها  مشاريعنا،  في  نستخدمها  التي  المواد  معظم 

إعادة تدويرها ليتّم استخدامها من جديد في العام التالي.

OUR ENVIRONMENTAL PLEDGE
In order to help protect the environment, we have placed 
respect for the environment on top of our priorities ever 
since the establishment of the company.
As such, and to be able to achieve an optimum level of 
environmental performance, we are keen on reducing the 
ecological footprints of our activities, products and services 
at all stages of production. Most of the materials we use in 
our projects are recycled or cleaned and disinfected to be 
re-used in the coming year.






