المقاولين المؤهلين والمتاحين في الوقت الراهن للقي ام بمشروعات ضمن نطاق المنطقة المركزية
م

اسم املقاول

1.

شركة السعد للمقاوالت العامة المحدودة

العنوان

املدينة

للتجارة الخريجي عبدالرحمن شركة
والمقاوالت

الخبر

رقم الهاتف

جوال

0148464444

البريد االلكتروني
iksalam@alsaad.com.sa

جدة
المدينة

6674453

0503695941

Moustafa@el-khereiji.com

جدة

0126478920

0503616812
0506360950

Mamdoh12002@yahoo.com
archmokhtar@hotmail.com
HassANSH2100@yahoo.com

جدة
المدينة
المدينة

6829891
8666851
8444961

0593622202
0505610542

Saleh.mohsen@saudiadv.com.sa
Info.ksa@mobco-group.com

مؤسسة فهد الدخيل للمقاوالت العامة

المدينة

8234940

info@f-aldakheel.com

7.

مؤسسة حسن الكرامة للمقاوالت

المدينة

8255223

8.
9.
10.
11.
12.

شركة الحصان األسود للتجارة والمقاوالت

2.
3.

شركة مقاوالت المباني الحديثة

4.

شركة إيه بي في السعودية مقاولون عامون

5.
6.

مؤسسة مؤنس محمد الشايب

0148310690

المدينة

مؤسسة صلب االعمار لإلنشاء والتعمير

جدة

0126836449

شركة سالكو للمقاوالت

المدينة

0148423332

0509271714
0505312758
0505317800
0593554505
0583458828

Hosn.alkarama@hotmail.com
info@bhg.sa.com
info@sccoo.com.sa
Salco999@hotmail.com

شركة المقاوالت التخصصية المحدودة

جدة

0126511240

0505689378

muneer@scc.com.sa

مؤسسة شبة الجزيرة للمقاوالت المحدودة

المدينة

0148654090
01254007
01254008

0554462616

sales@alsulimaniya.com

0505506965

ismail@besharah.com

13.

شركة البشارة المتحدة للمقاوالت

14.
15.
16.
17.

شركة عبدللا السيد للمقاوالت

0148156462

شركة الكفاح للمقاوالت

الشرقية

8459502

info@alkifahcont.com

شركة تماس

جدة

0126680442

info@stbc.com.sa

الشركة العربية للتموين والتجارة) أسترا(

المدينة

18.

شركة سنام للمقاوالت

المدينة

19.

شركة سماح للمقاوالت المحدودة

الرياض

20.

شركة نسما التجارية المحدودة

المدينة

21.

شركة الرضوان للمقاوالت

جدة

22.

مكة

t.salah@alsayedgroup.com

astra@astra.com.sa
0593692580
0593692229
0114197216

0126632091
0126675237
0126675349

شركة العنقري للمقاوالت

 1من 2

0506070890
0500311911
0596939984

info@sanam.com.sa
info@samahccl.com
mmashaka@nesma.com
fkurdi@nesma.com
s.afsa@alredwanconracting.com
info@alangari.com.sa

مقاولي الحفر والسند المعتمدين بالمنطقة المركزية
العنوان

م

اسم المقاول

1

شركة مقاوالت التربة العربية

المدينة

2

شركة التربة واالساسات سافكو

المدينة

0148491677

3

شركة هوتا ألعمال االساسات المحدودة

المدينة

0126987196

المدينة

رقم الهاتف
0148654430
0126602229

جوال

البريد االلكتروني

0505320613
0558061113

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

مقاولي صيانة الواجهات المعتمدين بالمنطقة المركزية
م

العنوان

اسم المقاول
المدينة

رقم ا لهاتف

جوال

البريد االلكتروني

المدينة

0148642996

0509133788

2

مؤسسة مسك الحجاز للمقاوالت

المدينة

0148224469

0504351639

Baderalamri.est@hotmail.c
om
Ism_soylu@hotmail.com

3

شركة طيبة للمقاوالت والصيانة) تاكوما

المدينة

0148458990

920006044

info@tacoma.com.sa

4

شركة الحصان األسود للتجارة والمقاوالت

المدينة

0593554505

info@bhg.sa.com

1

والصيانة للمقاوالت العمري بدر مؤسسة
والنظافة

0148310690

 2من 2

