ادارة املباني والرخص

بعض املقاولين املؤهلين واملتاحين في الوقت الراهن للقيام
بمشروعات ضمن نطاق املنطقة املركزية
م

اسـم املقـاول

.1

مجموعة بن الدن السعودية

املدينة

.2

2

شركة عبدالرحمن الخريجي للتجارة
واملقاوالت

املدينة

رقم الهاتف

الفاكس

8364468

8382527

العنــوان
جوال

بريد الكتروني
info@sbg.com.sa

جــده
املدينة

6674453

6695700

0503695941

Moustafa@el-khereiji.com

.3

4

شركة مقاوالت املباني الحديثة

جــده

0126478920

0126475170

0503616812
0506360950

Mamdoh12002@yahoo.com
archmokhtar@hotmail.com
Hassansh2100@yahoo.com

.4

 5شركة إيه بي في السعودية  -مقاولون عامون

جدة
املدينة

6829891
8666851

6829346
8666850

0593622202
0505610542

Saleh.mohsen@saudiadv.com.sa

.5
.6

1
 6مؤسسة فهد الدخيل للمقاوالت العامة

املدينة

8444961

8480397

Info.ksa@mobco-group.com

املدينة

8234940

8261729

info@f-aldakheel.com

.7

7

املدينة

8255223

مؤسسة مؤنس محمد الشايب

مؤسسة حسن الكرامة للمقاوالت

8 .8
 9 .9مؤسسة صلب االعمار لالنشاء والتعمير
شركة سالكو للمقاوالت
1 .10
 1 .11شركة املقاوالت التخصصية املحدودة
 1 .12مؤسسة شبة الجزيرة للمقاوالت املحدودة
مؤسسة عباس سكر للمقاوالت

0509271714
0505312758
0505317800

Hosn.alkarama@hotmail.com

0126772151

0544086602

kz@sukkargroup.com

جدة

0126836449

012393115

0583458828

info@sccoo.com.sa

املدينة

0148423332

0148424441

جدة

Salco999@hotmail.com

جدة

0126511240

0126518516

0505689378

muneer@scc.com.sa

املدينة

0148654090

0148654094

0554462616

sales@alsulimaniya.com

مكة

01254007
01254008

0125413066

0505506965

ismail@besharah.com

0148156462

0148156065

t.salah@alsayedgroup.com

الشرقية

8459502

8459501

info@alkifahcont.com

جدة

0126680442

0126680093

info@stbc.com.sa

املدينة

4280870

astra@astra.com.sa

1 .18

شركة سنام للمقاوالت

املدينة

0148471604

1 .19

شركة سماح للمقاوالت املحدودة

الرياض

2 .20

شركة نسما التجارية املحدودة

املدينة

2 .21
2 .22
2

شركة الرضوان للمقاوالت

جدة

1 .13
.14
.15
.16
.17

شركة البشارة املتحدة للمقاوالت

1
شركة الكفاح للمقاوالت
1
شركة تماس
1
 1الشركة العربية للتموين والتجارة (أسترا)

.23
2 .24

شركة عبدهللا السيد للمقاوالت

0114610413

0126632091

2 .26

0506070890
0500311911

mmashaka@nesma.com
fkurdi@nesma.com

0596939984

s.afsa@alredwanconracting.com
info@alangari.com.sa

املدينة

8262715

جدة

26910895

 2 .25شركة علي بن ردة هللا الصاعدي وشركاه
شركة أضواء الخليل للمقاوالت

info@samahccl.com

0126675237
0126675349

شركة العنقري للمقاوالت
شركة أديل امبروسيانا اس ان س ي
للمقاوالت
شركة ماهر لقمان وشركاه للمقاوالت
والصيانة

0114197216

0593692580
0593692229

info@sanam.com.sa

لم يعمل باملركزية حتى األن
0506668632

لم يعمل باملركزية حتى األن
لم يعمل باملركزية حتى األن

الرياض

0114539723

0114539723
تحويلة 100

الصفحة  1من 2

مصنف خارج املركزية

ادارة املباني والرخص

مقاولي الحفر والسند املعتمدين باملنطقة املركزية
م

اسـم املقـاول

1

شركة مقاوالت التربة العربية

املدينة

املدينة

رقم الهاتف
0148654430
0126602229

الفاكس

العنــوان
جوال

0126648819

0505320613

2

شركة التربة واالساسات سافكو

املدينة

0148491677

0148490145

0558061113

3

شركة هوتا ألعمال االساسات املحدودة

املدينة

0126987196

0126831916

بريد الكتروني

saran@sfc.com.sa
ahmad_sarran@yahoo.com
لم يعمل باملركزية حتى األن

مقاولي صيانة الواجهات (فقط) واملعتمدين باملنطقة املركزية
العنــوان

م

اسـم املقـاول

1

مؤسسة بدر العمري للمقاوالت والصيانة
والنظافة

املدينة

2

مؤسسة محمود كردي

املدينة

0148224469

3

شركة طيبة للمقاوالت والصيانة (تاكوما)

املدينة

0148458990

املدينة

رقم الهاتف

الفاكس

جوال

بريد الكتروني

0148642996

--

0509133788

Baderalamri.est@hotmail.com

--

0504351639

Ism_soylu@hotmail.com

--

920006044

info@tacoma.com.sa

الصفحة  2من 2

