
 

 

 في مجال كشف التسربات مؤهلةال الشركاتقائمة 

 رقم السجل التجاري اسم المنشأة #

 1128185130 مؤسسة حلول العزل للصيانة 1

 3550038511 مؤسسة البروج المتقدمة للمقاوالت 2

 3350043414 مؤسسة روافد العاليات للمقاوالت 3

 1010187482 روائع المعمار للتجارة والمقاوالت المحدودة 4

 1010604362 مؤسسة مدرار البناء للمقاوالت العامة 5

 4031194277 مؤسسة عطيه سعيد الزهرانى للمقاوالت 6

 1010091876 مؤسسة عبدالله هزاع مرزوق الفضل للصيانة والنظافة 7

 1010587168 مؤسسة اجتياز العزل للمقاوالت 8

مؤسسة الهنوف فيحان سلطان العتيبي للتشغيل  9

 والصيانة

1131309533 

 1010054435 مؤسسه فهد عبدالله البخيت للمقاوالت 10

 1010563079 مؤسسة سلطان التصميم للمقاوالت عامة 11

 4650057474 مؤسسة البناء المتماسك للمقاوالت العامة 12

 1010591347 مؤسسة حمد ناصر بن حمد بن هويمل للمقاوالت 13

 1010379243 مؤسسة ركن األرض للمقاوالت 14

 4650062839 مؤسسة صقر الخليج للصيانة والتشطيب 15

 1113001247 مؤسسة نسائم القصيم للمقاوالت 16

 1010649787 مؤسسة قمة األداء للصيانة 17

 1010310123 مؤسسة اتقان العزل للمقاوالت العامة 18

 1010672301 شركة جوان الحديثة للمقاوالت شركة شخص واحد 19

 1010606771 مؤسسة العزل المعتمد للمقاوالت 20

 1010468765 شركة المختص العالمية للمقاوالت 21

 4030341964 مؤسسة سليم سالم السعيدي للمقاوالت 22

 1010759745 مؤسسة زايد ناصر بن حمد بن هويمل للمقاوالت العامة 23

 4650044197 مؤسسة فرسان الشرق الجديد للصيانة والتشطيب 24

 3350143425 مؤسسة عزه عتيوي حبيب الرشيدي للصيانة والتشطيب 25

شركه المعمار الذهبي للتجارة والمقاوالت المحدودة  26

 )شركة شخص واحد(

1131047305 

 1010687346 مؤسسة عزل الرياض للمقاوالت العامة 27

 4650210300 مؤسسة كنوز الخليج للصيانة والتشطيب 28

 1010578533 مؤسسة قمة العاصمة للمقاوالت 29

 7007542371 مؤسسة سلم االمل للمقاوالت 30

 1010950126 مؤسسة استاذ التعمير للمقاوالت 31

 1010259457 التللمقاو مؤسسة عنادل الخير 32

 4030144598 مؤسسه النسق للمقاوالت 33



 4650070482 مؤسسة قبضة اإلعمار للمقاوالت 34

 2057473670 مؤسسة قطرة حياة للمقاوالت العامة 35

 1010592793 مؤسسة مهارات العزل للمقاوالت 36

 1010510801 شركة أكيد للتجارة والمقاوالت شركة شخص واحد 37

 1010616064 مؤسسة قمة البناء للتجارة 38

 4650207508 مؤسسة عدفاء علي مسعود الجهني للمقاوالت العامة 39

 3350157130 مؤسسة فلحاء عتيوي حبيب الرشيدي للمقاوالت 40

 4030198661 مؤسسة عبدالله عابد عطيه السلمي للمقاوالت العامة 41

 1010294276 شركة اطوار الكون للمقاوالت 42

 4030370396 مؤسسة عصر االتحاد للمقاوالت العامة 43

 1010294611 مؤسسة فهاد نادر العجمي للمقاوالت 44

 1010196460 مؤسسة وحدة المشاريع للمقاوالت 45

 1010604338 مؤسسة رواد نهضة الرواد للمقاوالت 46

 2050117411 مؤسسة الحلول الدقيقة للمقاوالت 47

 4030323493 مؤسسة دلة جدة للصيانة والنظافة 48

 1010509129 مؤسسة درة اإلنشاءات للمقاوالت العامة 49

 4030159456 للمقاوالت العامريةمؤسسة منازل  50

 1010706820 مؤسسة بنيان الغد للمقاوالت 51

 4650071508 مؤسسة السليمانية للمقاوالت العامة 52

 4650238239 مؤسسة احمد منور مناور المغذوي للمقاوالت 53

مؤسسة فاطمه دخيل الله عائض الرشيدي للتشغيل  54

 والصيانة

4650212707 

الحسن شربجي  أبوالحسن محمد سالم  أبومؤسسة  55

 للتشغيل والصيانة

4650213714 

 4650233172 الصحية لألدواتمؤسسة ريان حسن حسين الحربي  56

 1010542061 مؤسسة أركان االكتساب للمقاوالت 57

 4030336572 مؤسسة محمد سالم علي حتيمش للمقاوالت العامة 58

مؤسسة فرق السريع للمقاوالت لصاحبها ناصر عبدالله  59

 السبيعي

1010153617 

 4650189823 مؤسسة شموخ حرب للمقاوالت العامة 60

 4650055924 مؤسسة امجاد المدينة للمقاوالت 61

 4650076873 مؤسسة حمد سعد الحربي للمقاوالت 62

 4031218926 للمقاوالت العامة الحديثة المتحدةمؤسسة المكنان  63

 1010801846 مؤسسة أداء العاصمة للمقاوالت العامة 64

 

 

 


