
 
 
 
 
 

 وكالة الوزارة للمباين    
 اإلدارة العامة ملراقبة اجلودة

  ربٝع اٍٖٚـ عٗز 1438ديٌٝ ايغزنات ٚاملؾاْع يعاّ         

 َكز املؾٓع  فانط     ٖاتف     اصِ املؾٓع/ ايغزن١/ املؤصض١               ّ

 : ٚاحلزارٟ املا٥ٞ ايعشٍ أعُاٍ

 عٛاسٍ – يًعشٍ ايعزب١ٝ ايغزن١ 1

 عٛاسٍ رطٛب١  

 ايزٜاض  ٤٠٦١٤٩٤ ٤٠٦١٦٩٤
 ايزٜاض  ٤٤٦٢٣١٦ 4770443 بٝتَٛات عزن١ 2
 ايزٜاض  ٤٦٣٤١٩٩ ٤٦٤٥٠٦٦ دٜزَابٝت عزن١ 3
 ايزٜاض   2652524 2652602 ) صابت ( ايغزن١ ايضعٛد١ٜ يؾٓاع١ ايبٝتَٛني 4
 ايزٜاض  4610778 4104631 عزن١ عٛاسٍ اخلًٝر 5
 ايدَاّ   03842212 038432532 َؾٓع تجبٝت ايرتب١ 6

 ايزٜاض 2654759 2659490 عزن١ َؾٓع االحتاد ايدٚي١ٝ 7
 دد٠ 6371175 6364433 ايغزن١ ايضزٜع١ ) دادنٛ ( 8
 ايزٜاض 0114980916 0118109641  عزن١ اٜشٚ َانط يًؾٓاعات احملدٚد٠ 9

 عزن١ اجلفايٞ يؾٓاع١ ايبٛيٝضرتٜٔ 10

 عٛاسٍ أصطح  

 َٚباْٞ      

 ايزٜاض  ٤٦٥٥٢٤٤ ٤٦٥٥٢٤٤
 ايزٜاض  ٢٦٥٩٠٩٥ ٢٦٥٩٩٣٦ َؾٓع ايٛط١ٝٓ 11
 ايزٜاض  ٤٤٦١٤٥٤ ٤٤٦٣٣٤٩ َؾٓع املٓتذات ايعاسي١ )صابتهط( 12
 ايزٜاض  0114781990 0114749803 َؾٓع عًُدار 13
 ايزٜاض  4788400 4731222 َؾٓع عٓدٍ 14
 ايزٜاض  ٤٤٦٢٣١٦ 4770443 بٝتَٛات عزن١ 15
 (صابتهط)َؾٓع املٓتذات ايعاسي١  16

 عشٍ َٛاصري   

 ايزٜاض  ٤٤٦١٤٥٤ ٤٤٦٣٣٤٩

 ايزٜاض  ٢٦٥٩٩٦٠ ٢٦٥٩٩٣٤ املؾٓع ايضعٛدٟ يًؾٛف ايؾدزٟ 17
 ايزٜاض  ٤٤٤٩٠٦٤ ٤٤٤٦١٠٦ َؾٓع عًُدار 18

 أعُاٍ ايدٖاْات

 ٜٓبع   ٦٣٦٢٤٦٣ ٦٣٥٩٥٣٥ دٖاْات دٛتٔ 1
 ايزٜاض   ٤٦٤٤١١٤ ٤٦١٢٢١٦ دٖاْات ُٖبٌ 2
 ايدَاّ   ٤٦٥٤٦١١ ٤٦٥٤٠٣٢ دٖاْات صٝذُا 3
 ايزٜاض  ٢٦٥٩٤٤٩ ٢٦٥٩٩٤٦ ايغزن١ املتشد٠ يالصتجُارات ايؾٓاع١ٝ ) داٜزٚب( 4
 مخٝط َغٝط ٢٢٢٣٤٠٣ ٤٦٩٦٥٦٥ عزن١ دٖاْات اجلشٜز٠ 5
 ايزٜاض   ٤٠٦١٩٠٥ ٤٠٦٣٦٣٥ دٖاْات ايضريبٛ 6
 مخٝط َغٝط 2382610 238111 دٖاْات املًُه١  7
 دد٠   6751643 6171111 دٖاْات رٚس 8
 ايزٜاض  4549981 4549982 يًدٖاْاترغدإ  9

 ايزٜاض  4260717 4258203 دٖاْات ب٢ ب٢ ص٢ 10
 دد٠   026374875 026080333 ايغزن١ ايضعٛد١ٜ يًؾٓاعات ايهُٝا١ٜٚ ) دًٜٛنط( 11
 دد٠   6080132 6080132 دٖاْات رد صٞ 12
 ايزٜاض  4787900 4787900 دٖاْات صٝبهٛ 13
 ايزٜاض  4983210 4983210 دٖاْات ايزٜاض 14
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 دد٠   026377555 026380067  (U I C)ايغزن١ ايؾٓاع١ٝ املتشد٠ يًدٖاْات 15
 دد٠ 6367364 6365660 ايغزن١ ايف١ٝٓ ) تهٓٛ ( 16
 ايزٜاض  4460611 4465555 عزن١ ايدٖاْات ايضعٛد١ٜ )  بٝٓتهٛ ( 17
 َغٝطمخٝط  072222656 072377777 َؾٓع ايُٝا١َ يًدٖاْات 18

 دد٠ 0126389680 0122686999 ايغزن١ ايعامل١ٝ يتؾٓٝع ايدٖاْات احملدٚد٠ ) صاٜبط (  19
 بزٚبًني بٛيٞ - احلزارٟ ايتٛؽٌٝ أْابٝب

 ايزٜاض  ٤٤٦٢٣٦٠ ٤٤٦٩٦٦٣ ايكبالٕ-احلزار١ٜ يألْابٝب ايكبالٕ َؾٓع 1
 ايزٜاض  ٤٤٦٤٢٤١ ٤٤٤٢٩٢٥ ايؾش١ٝ يألدٚات ايضٗٛ عزن١ - انٛاثريّ 2
 ايزٜاض  ٤٥٦١٩٥٤ ٤٥٦٦٦٦٢ احملدٚد٠ أْبٛب َؤصض١ - بآْذز 3
 ايزٜاض  ٤٤٤٢٠٦٤ ٤٤٦٦٦٢٦ يألْابٝب املٓٝف 4
 ايزٜاض 4981333 4981332 َؾٓع ايتك١ٝٓ ايعؾز١ٜ 5

 ايزٜاض 0114998860 0114998840 عزن١ اخلشف يألْابٝب اخلضزا٤ احلزار١ٜ 6

 دد٠ 0122611389 012261388 ايبالصته١ٝعزن١ حتٌٜٛ املتها١ًَ يًؾٓاعات  7

 ايزٜاض 0114791032 0114776259 عزن١ ايؾٓاعات االٚىل يألْابٝب احلزار١ٜ 8

 ايزٜاض 0112651425 0112652100 عزن١ بالصهٛ يًؾٓاعات ايبالصته١ٝ 9

 َد١ٜٓ صدٜز 0112727273 0112727273 َٛاصري تعذ١ٜ ًَٚشكاتٗا _عزن١ َؾٓع عضو يألْابٝب اخلضزا٤  10

 ايزٜاض 0114488341 0114483344 عزن١ نٛسَٛ بالصت ايزٜاض  11

 p . v .cأْابٝب ايبالصتٝو 
 ايزٜاض  ٢٦٥٩٠٩٥ ٢٦٥٩٩٣٦ َٛاصري بالصتٝو ايٛط١ٝٓ 1
 ايزٜاض   ٤٤٦٢٥٦٤ ٤٤٦٩٩١٥ ايٛط١ٝٓ يًتضٜٛل احملدٚد٠  ١عزن١ املؤصض 2
 ايزٜاض  ٤٤٦١٣٠٢ ٤٤٦٩٤٤٦ عزن١ َٓتذات ايبالصتٝو ايضعٛد١ٜ )صابهٛ( 3
 ايزٜاض  ٤٤٦٩٥٤٣ ٤٤٦٩٢٥٩ ايغزن١ ايعزب١ٝ يؾٓاعات ايبالصتٝو )ابًهٛ( 4
 ايزٜاض  ٤٠٦٩٣٣٣ ٤٠٦١٣٣٣ َؾٓع ايتك١ٝٓ ايعؾز١ٜ 5
 دد٠  ٦٣٤٦٣٤٣ ٦٣٤٥٤١٠ (sip)احملدٚد٠ يألْابٝبعزن١ ايؾٓاعات ايضعٛد١ٜ  6
 ايزٜاض  ٤٤٤٢٠٦٤ ٤٤٦٦٦٢٦ ْابٝباملٓٝف يأل 7
 دد٠ 02-6374417 02-6380271 ايغزن١ ايضعٛد١ٜ هلٝانٌ جنف ايفًٛرصٓت احملدٚد٠ 8
 ايزٜاض  ٤٦٤٦٩٦٢ ٤٦٤٠٦٦٩ عزن١ اجيا ايضعٛد١ٜ 9

 املد١ٜٓ املٓٛر٠ ٦٢٤٤١٤٣ ٦٢٦٦٩٩٩ َٛاصري َٝفا 10
 دد٠ 6380545 6377944 اخلًٝر ايعزبٞ 11

 ايدَاّ 013-8121185 920020066 عزن١ َؾٓع فابهٛ يًبالصتٝو احملدٚد٠ 12

 أْابٝب ايؾًب 
 ايدَاّ  8122222 8121005 (ssp)ْابٝب ايؾًب احملدٚد٠ ايغزن١ ايضعٛد١ٜ أل 1

 سدٜد ايتضًٝح 
 ايزٜاض 012258000 012258000 سدٜد صابو 1
 ايدَاّ 038121059 038121143 سدٜد  اإلتفام 2
 ايزٜاض 0112765292 0112825700 سدٜد ايزادشٞ 3
 داسإ 2172727 2176888 عزن١ سدٜد اجلٓٛب   4
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 ايزٜاض 0112659486 0112659494 عزن١ َؾٓع سدٜد ايٛطٓب١ 5

 اخلاؽ١ باألبٛاب فكط نضضٛاراتاإل
 ايزٜاض  ٤٦٢١٣٦٢ ٤٦٤٩٦٤٤ يإلنضضٛارات عزن١ احلهُٝٞ يًؾٓاعات املعد١ْٝ 1
 ايزٜاض  ٤٠٤٩٤٥٣ ٤٠٦٩٤٥٣ يإلنضضٛارات َؾٓع املٗٝدب  2
 ايزٜاض  ٤٤٦٣٠٤٤ ٤٤٤٦٤٩٩ يإلنضضٛاراتعزن١ َؾٓع ايدرٜط  3
 ايزٜاض  ٢١٤٦١٦٤ ٢٦٦٢٢٠٠ يإلنضضٛارات َؾٓع ايغزم االٚصط ) َٝتايهٛ( 4
 ايكؾِٝ  ٣٦١٥٢٤٤ ٤٤٢٤١١١ يإلنضضٛارات) ٖافًٞ (   دلُع صًطا١ْ ايؾٓاعٞ 5
 ايزٜاض 4479011 4478798 يإلنضضٛارات  عزن١ االتكإ )مسبًهط/اٚرٚبٞ( 6

 األبٛاب املعد١ْٝ فكط

 ايزٜاض  ٤٦٢١٣٦٢ ٤٦٤٩٦٤٤  عزن١ احلهُٝٞ يًؾٓاعات املعد١ْٝ 1
 ايزٜاض  ٤٠٤٩٤٥٣ ٤٠٦٩٤٥٣ يًؾٓاعات احلدٜد احملدٚد٠َؾٓع املٗٝدب  2
 ايزٜاض  ٤٤٦٣٠٤٤ ٤٤٤٦٤٩٩ عزن١ َؾٓع ايدرٜط  3
 ايزٜاض  ٢١٤٦١٦٤ ٢٦٦٢٢٠٠  َؾٓع ايغزم االٚصط ) َٝتايهٛ( 4
 ايكؾِٝ  ٣٦١٥٢٤٤ ٤٤٢٤١١١ ) ٖافًٞ (   دلُع صًطا١ْ ايؾٓاعٞ 5
 ايزٜاض 9200229170 9200229180 َؾٓع املٓاعٞ  6

 ايزٜاض  4983451 4983447  يًؾٓاعات احلدٜد١ٜ  ٝدا٤بَؾٓع اي 7
 ايزٜاض    2654550 2654551  َؾٓع َعتؾِ ايداعٛر يًؾٓاعات املعد١ْٝ 8
 االسضا٤  035890212 035828509  املعد١ْٝ اجلٛفا٤ يألبٛابَؾٓع ايرباى  9
 ايزٜاض   2428477  املعد١ْٝ يألبٛابَؾٓع ناْرتٟ  10
 ايزٜاض  2140608 8104910  اجلٛفا٤ املعد١ْٝيألبٛاب َؾٓع ايعزٜين  11
 عزعز     046631919 046642444  اجلٛفا٤ املعد١ْٝ يألبٛابَؾٓع املًٗٝب  12
 ايزٜاض 2012970 2012960 )ابٛاب َعد١ْٝ( يًؾٓاعاتعزن١ راس  13

 ايزٜاض 2149985 2141177 )ابٛاب َعد١ْٝ(  املعد١َْٝؾٓع ايبالد يًؾٓاعات  14

 سا٥ٌ  - 104حتًٜٛ٘ ت 0165410113 )ابٛاب َعد١ْٝ( املًُه١َؾٓع بٛاصٌ  15

 ايزٜاض 2922316 4783303 اإلطفا٤ )ابٛاب َعد١ْٝ(َؾٓع تك١ٝٓ  16

 ايزٜاض  4487633 4152113 )ابٛاب َعد١ْٝ( املعد١ْٝ يألعُاٍَؾٓع حتت ايغُط  17
 ايزٜاض 2426298 2426878 )ابٛاب َعد١ْٝ(َؾٓع إبداع اإلصتغارٜني  18

 االسضا٤ 03-5878050 03-5622626 )ابٛاب َعد١ْٝ(َؾٓع املٛص٢  19

 ايزٜاض 2659576 4990113 يًشداد٠ )ابٛاب َعد١ْٝ(َؤصض١ األبٛاب املعُار١ٜ  20

 ايزٜاض 011-2141630 011-8102349 صدٜز )ابٛاب َعد١ْٝ(عزن١ َؾٓع َعادٕ  21

 ايزٜاض  ٢٤٢٣٠٦٦ ٢٤٢٣٠٥٩ املعد١ْٝ يألبٛابَؾٓع اْفاٍ  22
 P.V.Cأبٛاب 

 ايزٜاض  ٢٤٢٦٦٢٢ ٤٤١٤٠٠٠ َؾٓع عزن١ ق١ُ دَاظ يًتذار٠ 1
 دد٠   ٦٠٦٤٩٤٢ ٠٢٩٩٢٠٢٠١ املؾٓع ايعزبٞ 2

 األبٛاب اجلًد١ٜ ايضشاب١

 ايزٜاض  ٤٦١٩٩٤٦ ٤٦١٩٩٤٦ املؾٓع ايٛطين يألبٛاب ايضشاب١ 1
 ايزٜاض  4460218 4484255 اخلايدٟ (-َؾٓع األبٛاب اجلًد١ٜ اخلغب١ٝ ايضشاب١ ) انٛردٜاٍ 2
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 ايزٜاض 4195511 4193399 عزن١ األعُاٍ اخلغب١ٝ 3
 األبٛاب اخلغب١ٝ

 ايزٜاض 2655454 2656000 َؾٓع ملار 1
 ايزٜاض 4195511 4193399 عزن١ األعُاٍ اخلغب١ٝ 2
 ايدَاّ 8271614 8263460 دلُع ايتُٝش 3
 ايكؾِٝ 4726111 4727111 دلُع صًطا١ْ يألملّٓٝٛ 4
 ايزٜاض 0112424124 0112424124 َؾٓع دار احلدخ ايضعٛدٟ 5
 ايزٜاض 2956218 4482800   َؾٓع دال٥ٌ اخلري 6
 ايزٜاض 2044445 4707730 تزنٞ ايباس )صٝاب(َؾٓع  7

 َهتيب ٚأثاخ املدتربات
 ايزٜاض  ٤٤٦٦٥٣٦ ٤٤٦٩١٤٩ املؾٓع ايضعٛدٟ احلدٜح 1
 ايزٜاض  ٤٠٦١٢١٦ ٤٠٦٩٦٩٦ يألثاخَؾٓع ايزٜاض  2
 ايزٜاض  ٤٤٦٠٦٥٣ ٤٤٦٠٦٥٣ َؾٓع ايٛطٔ يألثاخ ) أبامنٞ ٚايشاٌَ( 3
 ايزٜاض  0504292436 4462753 َؾٓع االثاخ ايعؾزٟ 4
 ايزٜاض  2652167 2652160 يألثاخايضعٛد١ٜ ايهٜٛت١ٝ  5
 ايزٜاض  2650813 2650816 املعدْٞ يألثاخايغزن١ ايٛط١ٝٓ  6
 ايزٜاض 2655454 2656000 َؾٓع ملار 7
 ايزٜاض 2704511 2428437 َؤصض١ أغؾإ ايبإ 8
 ايزٜاض 4195511 4193399 عزن١ األعُاٍ اخلغب١ٝ 9

 املٛنٝت
 ايزٜاض  ٤٦١٢٩٢١ ٤٦١٢٩٢١ َؾٓع حبًط يًضذاد ايٛطين 1
 ايزٜاض  ٦٣٦٩٤٠٢ ٦٣٦٩٤٤٥ َؾٓع املري٠ يًضذاد 2
 ايزٜاض  ٤٦٤٠٢٢١ ٤٦٤٢٢٣٣ َؾٓع ايضذاد -َفزٚعات ايعبد ايًطٝف  3

 ١ٚاملٓطبك ١ايضبٛرات ايجابت
 ايزٜاض  ٢٦٥١٢٠٤ ٢٦٥٢٢٤٤ عزن١ اخلضري يًؾٓاع١ ٚايتذار٠ 1

 ايزٜاض   ٤٠٦١٢١٦ ٤٠٦٩٦٩٦ يألثاخَؾٓع ايزٜاض  2

 أعُاٍ ايبالط اإلمسٓيت ٚ املٛساٜهٛ
 ايزٜاض  ٢٦٥١٦٦٠ ٢٦٥١٦٣٤ عزن١ املٛارد )املدٜفز( 1
 ايزٜاض  ٤٥٥٩٦٤٢ ٤٥٦٤٤١٤ ايغزن١ ايعزب١ٝ يًبالط ) ارتو( 2
 ايزٜاض  ٢٦٥٢٣٤٤ ٢٦٥٢٣٤٤ َؾٓع ايؾزٜف يًبالى 3
 سا٥ٌ 06-5316411 06-5316111 عزن١ َؾٓع َٕٛ يًُٓتذات اإلمسٓت١ٝ  4
 ايزٜاض 2659696 2659496 ايغزن١ ايضعٛد١ٜ يًُٓتذات اخلزصا١ْٝ احملدٚد٠ )صهٝب( 5

    عزن١ صٝٛب يالمسٓتٝات 6

 ايزخاّ ايؾٓاعٞ
 دد٠  gold stone 022900606 022882920َؾٓع ايبدا١ٖ يًزخاّ ايؾٓاعٞ  1
 ايزٜاض  top stone 464733 4656925َؾٓع ايزَٝشإ يًزخاّ ايؾٓاعٞ  2
 ايكؾِٝ  3220466 063220466 عزن١ ايتٛجيزٟ  3
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 ايزٜاض  2702810 2419191 عزن١ درر ايبشز األمحز 4
 ٚايفٝٓٛيٝو يدٚرات املٝاٙ ايكٛاطع اجلبض١ٝ

 ايزٜاض  ٤٦٢٢٦٤٦ ٤٦٥٦٣٩٣ َؤصض١ اخلطٝب املتشد٠ ) دا١ْ يًدٜهٛر( 1
 ايزٜاض  ٤٤٦٩٦٩٦ ٤٤٦٠١١٠ َؤصض١ ايٓافع يًكٛاطع اجلبض١ٝ 2
 دد٠ 012-6823458 012-6978589 ايٛاقع احلدٜح يًُكاٚالت ١َؤصض 3

 ٚاجلبض١ٝ األصكف املعًك١
 4765134 َؾٓع أدٜب يألصكف املعًك١ 1

 
 ايزٜاض 

 ايزٜاض  2455555 2455555 عزن١ دبط ايٛط١ٝٓ 2
 4485347 ايدٜهٛرَؾٓع عزا٥ح  3

 
 ايزٜاض 

 ايزٜاض 2701334 2701335 َؾٓع صٓاب١ يألصكف املضتعار٠  4
 ٜٓبع   0114084218 0114084218 ايغزن١ ايٛط١ٝٓ يًذبط 5

 ايطٛب ايشدادٞ
 ايزٜاض  ٤٤٦٩٦٩٦ ٤٤٦٠١١٠ َؤصض١ ايٓافع 1

 ايطٛب اخلفٝف
 ايزٜاض  4982072 4981800 صٝبٛرنط -عزن١ املباْٞ اخلفٝف١ احملدٚد٠  1

 َؾاْع تهض١ٝ ايٛادٗات مباد٠ نضز احلذز
 ايزٜاض  ٢٤٩٢٥٩٤ ٢٤٩4151 َؾٓع أَإ نزبت 1

 ايدَاّ  038436448 038408622 َؾٓع ايعُٛدٟ 2

 ايزٜاض  ٤٤٣١١٢٦ ٤٤٠٩٥٤٩ َؾٓع ايكؾيب 3

 ايزٜاض    01-2065473 01-2065474 عزن١ َؾٓع تك١ٝٓ اخلًطات 4

 ايزٜاض 0112650718 0112653334 ايضعٛد١ٜعزن١ فٝتْٛٝت  5

 ايزٜاض ٤٠٦١٩٠٥ ٤٠٦٣٦٣٥ عزن١ ايضريبٛ 7

 ايزٜاض ٩٥٩٩٩٢٩٢٩٤ ٩١١٤٩٩١٤٤٠ َؾٓع ايٓذِ ايٛاسد 8

 ايضرياَٝو ٚايكٝغاْٞ ٚايبٛرصالٕ
 ايزٜاض  ٤٦٥٢١٢٤ ٤٦٤٤٢٤٤ ١اخلشف ايضعٛدٜ 1
 ايزٜاض  ٢١٤٥٦١٩ ٢١٤٥٦٩٤ صرياَٝو اجلٛد٠ 2
 االَارات  ٢٤٢٩٠٦٤ ٢٤٢٢٢٤٩ صرياَٝو رأظ اخل١َُٝؾٓع  3
 دد٠ 6699550 6699500 عزن١ ؽٓاعات ايضرياَٝو ايعزب١ٝ احملدٚد٠ ) دار ( 4

 ايزٜاض  2756699 2755999 َؾٓع ايفٓار يًضرياَٝو 5

 ايدَاّ 8123100 8123624 عزن١ املضتكبٌ 6

 ايزٜاض 4389936 4953233 عزن١ ْشٍ ايعٓكا٤ 7

 املٝاٙصداْات 

 ايزٜاض  ٤٦٥٢١٢٤ ٤٦٤٤٢٤٤ ١اخلشف ايضعٛدٜ 1

 ايزٜاض  ٢١٤٥٦١٩ ٢١٤٥٦٩٤ صداْات اجلٛد٠ 2

 ايزف ( –االسٛاض  –األدٚات ايؾش١ٝ ) املزاسٝض 

 ايزٜاض ٤٦٥٢١٢٤ ٤٦٤٤٢٤٤ يرت(١3 ) اضاف١ نزصٞ افزجنٞ َزعد فًغز ٖٛا٤ ؽٝين اخلشف ايضعٛدٜؼ  1

 ايزٜاض ٤٦٢١٣٤٤ ٤١٦٢٣٤١ عزن١ ؽدم يًدشف ) خشف١ٝ ( 2



 
 
 
 
 

 وكالة الوزارة للمباين    
 اإلدارة العامة ملراقبة اجلودة

 ايزٜاض ٢٤٠٦٠١٩ ٢٤٠٠٢٦٦ َؾٓع بٛرصًٝٓا 3

 ايزٜاض 4452434 4455966 يرت 3نزصٞ افزجنٞ فكط  َؤصض١ األفام اخلضزا٤ يًرتعٝد 4
 ٚذلابط ( –) خالطات  اإلنضضٛارات ايؾش١ٝ

 ايزٜاض   4794205 4778999   َارن١ دزٖٚٞ األملا١ْٝ تٛرٜد َؤصض١ ايضاس١ 1
   2811891  2811092 عزن١ احلٝا٠  َارن١ دزٖٚٞ األملا١ْٝ تٛرٜد  2
   4630115 4632693 عزن١ صارا  َارن١ دزٖٚٞ األملا١ْٝ تٛرٜد  3
 ايزٜاض  4602450 4602450 َؤصض١ بدر ؽبٛح )َارن١ أرَاٍ( 4
 ايزٜاض  2420727 2420067 َؤصض١ محد املٗٝدب َارن١ )رميز/اٜطايٞ( 5
 ايزٜاض 4452434 4455966 ) عزن١ ْٝادزا ( إنضضٛارات فكط األفام اخلضزا٤ يًرتعٝدؤصض١ َ 6

 ايزٜاض 2756699 920006111 عزن١ عٛض بٔ ظفز٠ )خالطات َٝاٙ  )عًتا( األملا١ْٝ 7

 أسٛاض غضٌٝ األٚاْٞ
 ايزٜاض 0502921446  نٛرٟ CONEٜاباْٞ ٚ َارن١  SUNWAVEْٜٛاْٞ َٚارن١   PYRMISَارن١  1

 يٛس١ َض٢ُ املدرص١ َٚضُٝات ايػزف

 ايزٜاض  ٤٤٦٥١٣٤ ٤٤٦٦٩٣١ َؤصض١ أدٜب ايف١ٝٓ 1

 ايزٜاض  ٤٤٦٤١٤٠ ٤٤٦٤٠٢٦ َؾٓع اْع١ُ َغارٜع االعالٕ 2

 املعد١ْٝٚاألعُاٍ  فكط األملّٓٝٛ جتُٝع أعُاٍ

 ايكؾِٝ  ٤٤٢٦١١١ ٤٤٢٤١١١ دلُع صًطا١ْ يألملّٓٝٛ 1

 ايزٜاض  0112424124 0112424124 َؾٓع دار احلدخ ايضعٛدٟ 2

 ايزٜاض  ٢٠٥٩٦٢٣ ٤٤٦٢٦٩٩   َؾٓع دال٥ٌ اخلري 3

 ايزٜاض  2141399 4108118 َؾٓع حتت ايغُط 4
 ايزٜاض  ٤٤٦٣٦٤٣ ٤٤٦٣٦٤٣ َؾٓع دميٝتاٍ 5
 ايزٜاض  ٤٦٩٦٤٦٤ ٤٦٩٦٤٦٤ َؾٓع غزْاط١ 6
 ايزٜاض  ٢٤٢٥٤٥٤ ٢٤٢٥٤٥٤ َؾٓع دش٠ ملٓتذات األملّٓٝٛ 7
 ايزٜاض  ٢٤٤٩٥٣٠ ٢٤٤٩٥٣٠ َؾٓع بريم ايغزم 8
 ايزٜاض  ٤٤٦٦٠٢٩ ٢٦٥٩٢٥٢ َؾٓع الدا يألملّٓٝٛ 9

 ايزٜاض  ٤٤٥٥٥٣٦ ٤٤٥٥٥٢٦ َؤصض١ دار ايٓضز يألملّٓٝٛ 10
 ايزٜاض  2148015 8102518 َؾٓع دق١ االبتهار 11
 ايزٜاض  ٢٠٥١٩٦٢ ٢٠٥١١٩٣ َؾٓع رِٜ يألملّٓٝٛ ) رميتاٍ( 12
 دد٠   ٦٩٦١٦٠١ ٦٣٤٥١٩٦ أبٓا٤ أمحد ؽاحل نعهٞعزن١  13
 ايزٜاض  ٤٤٦١٤٤٢ ٤٤٦٤٥٩٩ َؾٓع ايضًِٝ 14
 ايزٜاض  ٤٤٥٩٥٩٣ ٤٤٥٩٥٩٤ َؾٓع َاظ ايضعٛد١ٜ 15
 ايزٜاض  2110272 4715678 َؾٓع اعزاق١ األٌَ 16
 ايزٜاض  2432405 2432454 َؾٓع ايؾػري يألملّٓٝٛ 17
 ايزٜاض  4028080 4028080 َؾٓع ايبدرإ يألملّٓٝٛ 18
 ايزٜاض  2191006 2191717 َؾٓع رٚادف يألملّٓٝٛ 19
 ايزٜاض  4787116 4770721 َؾٓع اجلابزٜٔ يألملّٓٝٛ 20
 مخٝط َغٝط 072231981 072231981 َؾٓع احلؾإ ياليَّٛٓٝٛ 21



 
 
 
 
 

 وكالة الوزارة للمباين    
 اإلدارة العامة ملراقبة اجلودة

 ايزٜاض    2842602 2842602 َؾٓع درع األعُاٍ يألملّٓٝٛ 22
 ايزٜاض   100حت١ًٜٛ  4561923 االبٝضَؾٓع ايفارظ  23

 ايزٜاض 2413956 2444524 عزن١ َؾٓع ابداع اجلٛد٠ 24

 مخٝط َغٝط  2230163 2353056 َؤصض١ ادٝاٍ ايبٓا٤ 25

 ايدَاّ 8271614 8263460 دلُع ايتُٝش 26

 ايزٜاض 2756699 920006111 َؾٓع ايفٓار 27

 ايزٜاض 2707766 2707200 َؾٓع تهٓٛيٛدٝا ايشداز 28

 ايزٜاض 2658880 2658885 عزن١ ايبٝإ 29

 ايزٜاض 2701929 2700314 َؾٓع َادد ايزادشٞ 30

 ايزٜاض 4981003 4989086 اخلًٝذ١ٝ عزن١ األَز٠ 31

 دد٠    6147019 6147018 َؾٓع ايضٝف احلدٜح يألملّٓٝٛ 32

 ايزٜاض 2146668 4105501 َؾٓع عٕٝٛ املؾٝف 33

 ايزٜاض 01-2423858 01-8127928 ايؾٓاع١َؾٓع ٜد  34

 ايزٜاض 2012970 2012960 عزن١ راس يًؾٓاعات 35

 ايزٜاض 4156556 4158433 َؾٓع أْع١ُ األملّٓٝٛ 36

 ايزٜاض 2199969 2199979 عزن١ ابٝو 37

 ايزٜاض 444-2708627 2708627 ايُٝا١َ يألملّٓٝٛ 38

 ايزٜاض 011-2146467 011-4150335 عزن١ بٛاب١ األملّٓٝٛ 39

 ايزٜاض 011- 2922029 011- 2428677 َؾٓع صفط يالعُاٍ املعد١ْٝ 40

 ايزٜاض 011- 4236795 011- 4236795 اعُاٍ َعد١ْٝ فكط –َؤصض١ صٝح ايهزامش١ يًُكاٚالت  41

 االسضا٤ 0135330097 0135330132  َؤصض١ ابٛمخضني يالملّٓٝٛ ) املّٓٝٛ فكط (  42

 سا٥ٌ  104حتًٜٛ٘ ت 0165410113 بٛاصٌ املًُه١ يألملّٓٝٛ ) املّٓٝٛ فكط (َؾٓع  43

 ايدَاّ 0138904962 0138901419  ) املّٓٝٛ فكط (عزن١ بزٜشَا يًؾٓاعات املعد١ْٝ  44

 اعُاٍ االملّٓٝٛ ٚايٛادٗات ٚايشداز ) نالدْر ( 

 ايزٜاض   4484388 4484322 عزن١ صًُهٛ 1

 ايزٜاض   2044445 4707730 )صٝاب(َؾٓع تزنٞ ايباس  2

 ايزٜاض 0112141190 0112140785 عزن١ عب١ٝ ايعامل يألملّٓٝٛ ٚتغهٌٝ املعادٕ 3

 ايزٜاض  2429222 2429222 َؾٓع ْعِ ٚتكٓٝات األملّٓٝٛ ) ايٛتهط( 4
 ايزٜاض 2429040 2447755 عزن١ تك١ٝٓ االيٛاح ) تهٓٛباٌْ ( 5

 ايزٜاض 0112447803 0112415014 يًتذار٠  ) ٚادٗات نالدْر (عزن١ ايبٓاؤٕٚ احملرتفٕٛ  6

 ايزٜاض 0114466862 0114466872 َؾٓع عُاد يالملّٓٝٛ ) ٚادٗات نالدْر ( 7

 ايزٜاض 011-2709384 011- 2424732 َؾٓع ايٛاح اخلًٝر ) تهٓٛبْٛد (  8

 ايزٜاض 4787769 4787410 عزن١ َعزاز يًؾٓاعات 9

 دد٠ 02-6518516 02-6511240 عزن١ املهعب ايدٚيٞ  10

 ايزٜاض 011-4405951 011-4405959 عزن١ ايشداز املعُارٟ 11

 ايزٜاض 011-4405901 011-4405900 عزن١ ٚادٗات ايشداز ٚاالملّٓٝٛ 12

 ايزٜاض 4782210 4730256 َؾٓع ْاظ يالملّٓٝٛ 13



 
 
 
 
 

 وكالة الوزارة للمباين    
 اإلدارة العامة ملراقبة اجلودة

 ايزٜاض 4784559 4775252 عزن١ ٚادٗات يًؾٓاعات املعد١ْٝ 14

 ايزٜاض 2655612 2655467 عزن١ فاس٠ ايؾٓاع١ٝ 15

 ايزٜاض 8122231 4100031 َؾٓع ايكُِ املتعدد٠ 16

 ايزٜاض 01-2144848 01-2144848 َؾٓع ايضشٝإ أليٛاح األملّٓٝٛ 17

 أعُد٠ اإلْار٠ احلدٜد١ٜ

 رابؼ  26682901 26682901 َؾٓع عزن١ ٖغاّ ٖالٍ ايضٜٛدٟ يألعُاٍ احلدٜد١ٜ )اْريدٝا( 1

 ايزٜاض 2413395 2411222 عزن١ ايبابطني يًطاق١ ٚاإلتؾاالت 2

  P.V.Cَعالت اخلٝاّ 

 ايزٜاض  ٢٦٠٤٣٣٠ ٢٢٠٢٦٥٥ ايعذالٕ 1
 ايزٜاض  ٢٠٣٢٠١١ ٤٦٦٤٩٣٠ َؾٓع ايزعٝد يًُعالت 2
 ايزٜاض   2425641 2425641 عزن١ اخلٝاّ ٚاملعالت احملدٚد٠ 3
 ايزٜاض 2653438 2653533 ايعبٝهإعزن١  4
 ايزٜاض 4715127 2411258 َؤصض١ دار أبعاد يًُكاٚالت 5
 ايزٜاض 4509140 4103277 َؤصض١ ذلُد ايٝشٝا٤  6

 ايكؾِٝ 016- 3613069  016- 3623066 َؾٓع صًُٝإ اخلغٝبإ يًُعالت 7

 ايزٜاض 011- 2266007 011- 2266007 َؤصض١ اْٛار ابٛظيب يًُعالت 8

 ( space frameاملعالت ثالث١ٝ االبعاد ) 
 ايزٜاض  2926999 2926999 عزن١ َضاْد ايتك١ٝٓ 1
 ايزٜاض  ٤٤٦١٥٢٦ ٤٤٦٤٩٤٦ َؤصض١ ايٓذزظ يًتذار١٣ ٚاملكاٚالت  2
 ايزٜاض  ٤٤٠١٠٤٣ ٤٤٤٩٥١٢ عزن١ ايُٝا١َ يًؾٓاعات احلدٜد١ٜ  3
 ايزٜاض 0114476008 0114489720 َؤصض١ ايعُارات ايعزب١ٝ يًُكاٚالت 4

 ايدَاّ 0138904962 0138901419 عزن١ بزٜشَا يًؾٓاعات املعد١ْٝ 5

 اْع١ُ ايتػط١ٝ ٚاملعالت
 ايزٜاض  ٤٤٦٦٤٢٠ ٤٤٦٦١٤٤ عزن١ ايشاٌَ يًُباْٞ احلدٜد١ٜ احملدٚد٠ 1
 ايزٜاض  ٢٦٥١٥٢٦ ٢٦٥٦٥٦٥ احلدٜد١ٜ يألعُاٍَؾٓع ايغاٖني  2
 ايزٜاض  ٤٦٤٦٣٩١ ٤٦٤٩٤٠٦ IBSFاملباْٞ  ألْع١ُاملؾٓع ايعاملٞ  3
 ايزٜاض  ٤٤٦٥٤٣١ ٤٤٦٣٣٣٤ عزن١ نريبٞ 4
 ايزٜاض  ٤٦٤٤٦٠٥ ٤٦٥٠٢١٢ بتًز –احلدٜد١ٜ  يألعُاٍَؾٓع اجلفايٞ  5
 ايزٜاض 2653438 2653533 عزن١ ايعبٝهإ يًُٓضٛدات 6

 (Sandwich Panalأْع١ُ أيٛاح ايعشٍ )
 دد٠ 02-6081345 02-6081368 يأليٛاح ايعاسي١املؾٓع ايضعٛدٟ  1

 ايزٜاض  ٤٤٦٦٤٢٠ ٤٤٦٦١٤٤ عزن١ ايشاٌَ يًُباْٞ احلدٜد١ٜ احملدٚد٠ 2

 ايزٜاض  ٢٦٥١٥٢٦ ٢٦٥٦٥٦٥ احلدٜد١ٜ يألعُاٍَؾٓع ايغاٖني  3
 ايزٜاض  ٤٦٤٦٣٩١ ٤٦٤٩٤٠٦ IBSFاملباْٞ  ألْع١ُاملؾٓع ايعاملٞ  4
 ايزٜاض  ٤٤٦٥٤٣١ ٤٤٦٣٣٣٤ عزن١ نريبٞ 5
 ايزٜاض  ٤٦٤٤٦٠٥ ٤٦٥٠٢١٢ بتًز–احلدٜد١ٜ  يألعُاٍَؾٓع اجلفايٞ  6



 
 
 
 
 

 وكالة الوزارة للمباين    
 اإلدارة العامة ملراقبة اجلودة

 ايزٜاض 4084218 4084218 ايغزن١ ايٛط١ٝٓ يًذبط احملدٚد٠ ) قٛاطع دبضٝ٘ ( 7

 ايزٜاض 0114614414 0112881116 عزن١ األصكف ٚاحلٛا٥ط املعشٚي١ يًؾٓاعات احملدٚد٠ ) ٖٝضهٛ ( 8

 خشاْات املٝاٙ ) ايبٛيٞ اٜجًٝني(
  ٤٥٦٠٩٦٠ ٤٥٤٠٠١٦ َؾٓع ايشاٌَ  1
 ايدَاّ   ٦١٢٩٠٠٤ ٦١٢١٢٤٩ َؾٓع ايفٝرب دالظ ايٛطين ) املٗٝدب( 2
 ايزٜاض  4469001 4469001 َؾٓع ايزٚاد  3
 دد٠     2620312 2620312 املؾٓع ايٛطين 4
 ايزٜاض   2444477 َؾٓع احلضٝين 5

 بزٜهاصتٚادٗات 
 ايزٜاض  ٥٤٤٥٢٥٥ ٥٤٤٥٥٢٢ قٛا٥َِؾٓع  1
 ايزٜاض  ٤٠١٤٢٣٦ ٤٠١٩٥٠٩ ايزبٝع ْٚؾارعزن١  2
 ايزٜاض  ٤٠٦١٢٩٩ ٤٠٦١٢٢٢ ايزاعد بٝتٛترعزن١  3
 ايزٜاض  ٤٩٩٥٢٦٩ ٤٤٩٥٥٦٦ املزعدعزن١  4
 دد٠   ٦٠٤١٢٦٤ ٦٠٤٩٤٦١ بزميهَٛؾٓع  5
 ايدَاّ  8126555 8125555 َؾٓع بٓا٤ املٓتذات اخلزصا١ْٝ املتكد١َ 6
 ايدَاّ 03-8572596 03-8572345 َؾٓع املؤصض١ ايغزق١ٝ يًدزصا١ْ ) خزصا١ْ بزٜهاصت ( 7
 ايزٜاض  920006111 عزن١ ايفٓار يالصتجُار ايتذارٟ 8

 ايدَاّ 0138873390 0138879897 َؾٓع االب١ٝٓ اخلزصا١ْٝ 9

 خشإ ايػاس
 ايزٜاض  ٤٠٦١٩٦٩ ٤٠٠١١١١ عزن١ ايػاس ٚايتؾٓٝع اال١ًٖٝ 1

 اغط١ٝ ايتفتٝػ * ايشٖز
 ايزٜاض  ٤٤٦٤٠٤٩ ٤٤٦٩١٩٤ ايغزن١ ايضعٛد١ٜ يًضهب )صعٛدٟ ناصت( 1
 ايزٜاض  ٢٦٥١٤٤١ ٢٦٥١٦١١ املؾٓع احلدٜح يًضهب ) َٛفاى ( 2
 ايزٜاض  ٤٠٦٩٣٠٥ ٤٠٦٤٣٢٣ َضبو ايزٜاض 3
 ايزٜاض 2655454 2656000 َؾٓع ددف ملضبٛنات ايدنتاٌٜ 4

 اغط١ٝ أملّٓٝٛ يتػط١ٝ غزف تفتٝػ ايهابالت ايهٗزب١ٝ داخٌ املب٢ٓ
 ايزٜاض  ٤٦٦٤٢٤٦ ٤٦٦٤٢١٢ يألملَّٓٝٛؾٓع رٜتاٍ  1
 ايزٜاض  ٢٤٩١١٩٤ ٢٤٩٣١٣١ يألملَّٓٝٛؾٓع َشاٜا  2

 ؽٓادٜل ايطزد
 ايزٜاض   4794205 4778999 َؤصض١ ايضاس١ تٛرٜد َارن١ دزٖٚٞ االملا١ْٝ  1
 ايزٜاض   4794205 4778999 تٛرٜد ؽٓدٚم طزد َارن١ برئٜ االٜطاي١ٝ ايضاس١َؤصض١  2
 ايزٜاض 4899359 4894058 ْٝادزا َؤصض١ األفام اخلضزا٤ يًرتعٝد 3

 ايتذٗٝشات ايزٜاض١ٝ 

 ايزٜاض  ٢٢٠١٤٤٥ ٢٤٣٣٥٣٠ فكط َعدات رٜاض١ٝ -ملعدات ايزٜاض١  ايتريفعزن١  1
 ايزٜاض  4709563 4729349 فكط َعدات رٜاض١ٝ -ايعامل١ٝ  ايضدٚعزن١  2
 ايزٜاض  ٤٦٥٥٤٢٤ ٤٦٥٣٣١٦ فكط َعدات رٜاض١ٝ -ملعدات ايزٜاض١  ايغجزَٟؤصض١  3
 ايزٜاض 0114659904 0114642454 اٜطايٞ(  SPORT SYSTEM) عزن١ خدَات ايزٜاض١  4
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 ارضٝات املطاط
 ايزٜاض 0114715368 0114713149 ( فزْضٞ  STOCKMEIER URETHANESعزن١ االختٝار االٍٚ )  1
 ايزٜاض 4193431 4193394 (Harculan sports surfaces )عزن١ ايتٛرٜدات ايزٜاض١ٝ  2

 ايدَاّ ايجكب١ 8060198 8060198 َؤصض١ ايعغب ايبدٌٜ ايتذار١ٜ فكط َطاط 9

 اجلبٌٝ  0133473999 0133473999  َؤصض١ ايدا١ْ اخلضزا٤ يًُكاٚالت ايعا١َ فكط َطاط 4

 ايزٜاض 0112065995 0112065995 ( بٛيٓد١ٜ  INTERCHEMOLَؤصض١ املٝادٜٔ اخلضزا٤  )   5

 ايعغب ايؾٓاعٞ
 ايزٜاض  brolux 4554356 4194154َؤصض١ فٔ املز٢َ ٚنال٤ عزن١  1
 دد٠   6358128 6358132   (green vision)عزن١ ايزؤ١ٜ اخلضزا٤ 2
 ايزٜاض   BEBA 455596 4555596عزن١ فٔ املًعب ٚنال٤ عزن١ بٝبا  3
 ايزٜاض 0114659904 0114642454 اٜطايٞ(  LIMONTA SPORT) عزن١ خدَات ايزٜاض١  4

 ايزٜاض 016424977 920003677 ( ايرتنNORTKS١ٝ)عزن١ االجن١ًٝ ايؾٓاع١ٝ  5

 املد١ٜٓ   8271145  8280108 تزنٝ٘  ) PEBA GRASS) سدا٥ل اْٛار املد١ٜٓ ٚنال٤ عزن١  7

 ايزٜاض 4193431 4193394 ( Actglobalعزن١ ايتٛرٜدات ايزٜاض١ٝ َارن١ )  8
 ايدَاّ  Reform Sport 8653559) َؤصض١ ايعغب ايبدٌٜ  )ايرتن١ٝ  9

 ايزٜاض 4647293 2191616 عزن١ أخضز اخلًٝر )اٜطايٞ( 10
 االسضا٤ 03-5622577 03-5622644 عزن١ أراى اجلٛف ايكابض١ 11

 ايزٜاض 0112494799 0112492144 َؤصض١ ْٗار ايتطٜٛز يًُكاٚالت  12

 املدٜٓ٘ 0148661061 0148389394 عزن١ اَٝاٍ االعُار يًُكاٚالت احملدٚد٠ 13

 ايزٜاض 0112030313 0112030312 َؤصض١ اؽٍٛ ايعغب ايؾٓاعٞ ايشراع١ٝ 14

 ايزٜاض 0114713533 0114714372 اٍ طايب ٚعزناٙ عزن١ ذلُد بٔ عبداهلل 15

 ؽٓدٚم َعدْٞ يًُفاتٝح
 ايزٜاض   4983257 َؾٓع اجلزٜضٞ 1
 ايزٜاض  4762473 4720530 َؾٓع ايٓٗدٟ 2

 َهٝفات ايغباى ٚاإلصبًٝت
 ايزٜاض  ٤٤٦٦٤٢٠ ٤٤٢٥٥٥٥ َؾٓع َهٝفات ايشاٌَ 1
 ايزٜاض  4069041 ٤٩٣١٢١٢ َؾٓع ايعٝض٢ يًُهٝفات  2
 ايزٜاض  ٤٩٢٢٢٢٢ ٤٩٢٢٢٢٢ عزن١ َؾٓع اجلفايٞ يًُهٝفات 3
 ايزٜاض LG 2638899 2632402إبزاِٖٝ عانز َهٝفات  ١دلُٛع 4

 املهٝفات ايؾشزا١ٜٚ
 ايزٜاض  2651391 2650700 عزن١ ايبابطني يًؾٓاعات اهلٓدص١ٝ 1
 ايزٜاض  4069041 ٤٩٣١٢١٢ َؾٓع ايعٝض٢ يًُهٝفات  2

 َضدات املٝاٙ 
 ايزٜاض  ٢٦٥١٠٤٢ ٢٦٥٢٩٦١ ابْٛٝإعزن١ عبداهلل  k.s.bٚنٌٝ َضدات  1
 ايزٜاض  ٤٩١١٣٤٣ ٤٩١١٣٤٣ ٚنٌٝ َضدات يٛرا االٜطاي١ٝ َؤصض١ رَضإ مجع١ 2
 ايزٜاض  DP 4454646 4454646َضدات  –عزن١ عبداهلل ٖاعِ احملدٚد٠  3
 ايزٜاض    َضدات غزاْد فٛظ 4



 
 
 
 
 

 وكالة الوزارة للمباين    
 اإلدارة العامة ملراقبة اجلودة

 ايزٜاض  ٢٦٥٢١٠٩ ٢٦٥٩٩٤٩ صفٝهٛ –االطفا٤  ألدٗش٠املؾٓع ايضعٛدٟ  5
 ايزٜاض  0112085584 0112088558 ايغزن١ ايٛط١ٝٓ ألعُاٍ املٝاٙ  6
 ايزٜاض 0114475555 0114477777 عزن١ مسٓإ ايتذار١ٜ 7

 يٛسات حتهِ املضدات
 ايزٜاض  ٢٦٥١٠٤٢ ٢٦٥٢٩٦١ ايضعٛد١ٜ احملدٚد٠ k.s.bعزن١  1
 ايزٜاض  ٤٠٦٢٤٠١ ٤٠٦٤٩٦٣ َؾٓع َضاعد يًٛسات ايتٛسٜع ايهٗزب١ٝ 2
 ايزٜاض  ٤٠٦٥٠١٠ ٤٠٦٥٠٢٣ املؾٓع ايفين يًٛسات ايتٛسٜع ايهٗزب١ٝ 3
 ايزٜاض  ٢٦٥٢١٠٩ ٢٦٥٩٩٤٩ االطفا٤ ألدٗش٠عزن١ املؾٓع ايضعٛدٟ  4
 ايزٜاض  ٢٦٥٢١٦٤ ٢٦٥١١١٤ َؾٓع ايفٓار يًٛسات ايتٛسٜع ايهٗزب١ٝ 5
 ايزٜاض   0112085584 0112088558 ايغزن١ ايٛط١ٝٓ ألعُاٍ املٝاٙ  6
 ايزٜاض  0114693261 0114693260 عزن١  اؽز ايتك١ٝٓ  7

 طفاٜات ٚؽٓادٜل احلزٜل
 ايزٜاض  ٢٦٥٢١٠٩ ٢٦٥٩٩٤٩ صفٝهٛ –االطفا٤  ألدٗش٠املؾٓع ايضعٛدٟ  1
 ايزٜاض  ٦١٢١٤٢٣ ٦١٢١٦٢١ عزن١ ٖب١ يؾٓاع١ ادٗش٠ اطفا٤ احلزٜل 2
 ايزٜاض  4551147 4505040 ٚايضال١َ يألَٔعزن١ اٜتهط  3
 ايزٜاض  4152615 4104789 َؾٓع ذلُد ايضابح 4
 دد٠ 6374321 6355767 عزن١ صٝهًٞ ايضعٛد١ٜ  5
    عزن١ تك١ٝٓ االطفا٤  6

 َزاٚح ايغفط
 ايزٜاض   KDK 4644399َزاٚح  -احلكباْٞ  1
 اخلرب 8823066 8821713 َؾٓع صعٛدٟ فإ 2
 اخلرب 8984848 8940909 ايفٛسإ ملٛاد ايهٗزبا٤ 3

 املؾاعد
 ايزٜاض  ٤٦٥٢٤٢٦ ٤٦٣٩٣٣٠ عزن١ َؾاعد اٚتط 1
 ايزٜاض  ٤٤٦٥٤٦٢ ٤٤٦٤٦٠٩ عزن١ املؾاعد ايضعٛد١ٜ احملدٚد٠ )عٓديز( 2
 ايزٜاض  ٤٤٤٤٠٥٩ ٤٤٤٤٠٤٤ عزن١ َٝتضٛبٝغٞ ايهٗزب١ٝ ايضعٛد١ٜ 3
 ايزٜاض  2013439 2013436 ايضعٛد١ٜ يًُؾاعد ٚايضالمل احملدٚد٠عزن١ فٛز  4
 ايزٜاض 4774518 4774021 األملا١ْٝ  witturَؾاعد  –عزن١ َؾاعد رانإ يًتذار٠  5

 بزادات املٝاٙ
 ايزٜاض  ٤٠٦٤٩٤٦ ٢٠٤١٢٠٢ َؾٓع ايزٜاض يربادات املٝاٙ ) ايهٛثز ( 1
 ايزٜاض  ٤٤٦٤٢١٤ ٤٤٦٩٣٥٣ َؾاْع بزادات اجلشٜز٠ 2
 ايزٜاض  4937227 2085505 َؾٓع بزادات غدٜز ايزٜاض 3
 ايزٜاض  2651391 2650700 عزن١ ايبابطني يًؾٓاعات اهلٓدص١ٝ 4

 ٚسدات اإلْار٠
 ايزٜاض  ٢٦٥٢٣٣٦ ٢٦٥١٩١٩ عزن١ االْار٠ ايضعٛد١ٜ 1
 ايزٜاض  ٢٦٥١٦٢٤ ٢٦٥١٣٣٩ يإلضا٠٤َؾٓع بإ  2
 ايزٜاض  ٤٤٦٤٠٠٩ ٤٤٦٥٦١٤ يإلضا٠٤عزن١ ْاردٜٔ  3
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 املد١ٜٓ املٓٛر٠ ٦٢٤٤١٤٣ ٦٢٦٦٩٩٩ َؾٓع املد١ٜٓ املٓٛر٠ يًُؾابٝح 4
 ايزٜاض  2651346 2651345 َؾٓع ايزا٥د ايعزبٞ 5
 دد٠ 02-6374417 02-6380271 ايغزن١ ايضعٛد١ٜ هلٝانٌ جنف ايفًٛرصٓت احملدٚد٠ 6

 ايزٜاض 4989347 4993249 عزن١ َؾٓع األضٛا٤ 7
 ايزٜاض 0114994593 0114994593 تك١ٝٓ االْار٠ ) ْٛرتو (عزن١  8

 ايهابالت ٚاألصالى ايهٗزب١ٝ

 ايزٜاض  ٢٤١٩٦٢٢ ٢٤١٢٠٢٢ َؾٓع نابالت ايزٜاض 1
 ايزٜاض  ٤٦٢٣١٤٣ ٤٦٢٣١٤٣ عزن١ ايهابالت ايضعٛد١ٜ 2
 دد٠   ٦٣٤٢٢٠٠ ٦٣٦٩٤٤٩ عزن١ نابالت دد٠ 3
 ايزٜاض  ٢٤١٠٤٤٦ ٢٤١٥٥٤٤ عزن١ نابالت ايفٓار )نابالت ٚأصالى ( 4
 دد٠   5915683 5911115 َؾٓع نابالت حبز٠ 5
 ٜٓبع    043572223 043570181 َؾٓع ايضٜٛدٟ يًهابالت ) نابالت ٜٓبع ( 6
 رابؼ   6364695 6360770 عزن١ ؽٓاع١ أصالى ايطاق١ احملدٚد٠ )اْريدٝا( 7
 ايزٜاض 2886302 2886303 ايبشز األمحز ) رصهاب ( 8

 ايكٛاطع ايهٗزب١ٝ
 ايزٜاض  ٢٦٥١٦٦٩ ٢٦٥١٥١٥ MGعزن١ عٓاٜدر ايهرتٜو  1
 ايزٜاض  ٢٦٥١٢١١ ٢٦٥٣٩٣٩ احملدٚد٠ ABBعزن١  2
 ايزٜاض  ٤٦٢٦٤٦٤ ٤٦٢٥٦٥٦ GEعزن١ دٓزاٍ ايهرتٜو ايهٗزب١ٝ  3
 ايزٜاض ٢٦٥٢١٦٤ ٢٦٥١١١٤ تزسانٞ(-)قٛاطع ايفٓار –عزن١ ايفٓار يًٛسات ايهٗزبا١ٝ٥ 4
 ايزٜاض 4789876 4788436 ) قٛاطع عزن١ يٝذزاْد( –عزن١ ايعبدايهزِٜ ايكابض١  5

 ايًٛسات ايهٗزب١ٝ
 ايزٜاض  ٤٠٦٢٤٠١ ٤٠٦٤٩٦٣ َؾٓع َضاعد يًٛسات ايتٛسٜع ايهٗزب١ٝ 1
 ايزٜاض  ٤٠٦٥٠١٠ ٤٠٦٥٠٢٣ املؾٓع ايفين يًٛسات ايتٛسٜع ايهٗزب١ٝ 2
 ايزٜاض  ٢٦٥٢١٦٤ ٢٦٥١١١٤ َؾٓع ايفٓار يًٛسات ايتٛسٜع ايهٗزب١ٝ 3
 ايزٜاض  ٤٥٦٢٣١٦ ٤٥٥٩٠٦٦ َٛؼ –ايف١ٝٓ  يألْع١ُعزن١ ايتؾٓع ايضعٛد١ٜ  4
 ايزٜاض  ٤٠٦٢٤٥٤ ٤٠٦٢١٢٢ َؾٓع ذلُد ايعذُٝٞ يًٛسات ايتٛسٜع ايهٗزب١ٝ 5
 ايزٜاض  4069691 4066669 َؾٓع ايغزم االٚصط يًٛسات ايهٗزب١ٝ 6
 ايزٜاض  2650813 2650816 ايهٗزب١َٝؾٓع ايغزن١ ايٛط١ٝٓ يًٛسات  7
 ايزٜاض 2141558 4154782 ٜٛتٝو-َؾٓع ايغزن١ املتشد٠ يتك١ٝٓ احملطات ٚايكٛاطع ايهٗزبا١ٝ٥  8
 ايدَاّ 0138425614 0138468358 َؾٓع عزن١ ابٓا٤ عبداهلل ايغٜٛعز يًٛسات ايهٗزبا١ٝ٥ 9

 ايرباٜش ٚاملفاتٝح 
 ايزٜاض  ٢٤١٠٤٤٦ ٢٤١٥٥٤٤ عزن١ ايف يًهٗزبا٤ 1
 ايدَاّ  ٤٦٤٠١٤١ ٤٦٤٠١٣٤ ايتذار١ٜ MKعزن١ سٛا٤  2
 ايزٜاض  ٢٠٣٤١٥٠ ٢٠٣٥٤٠٦ MK/SLIMLINEعزن١  3
 ايزٜاض  2651868 2651855 ايغزن١ ايهٗزبا١ٝ٥ املتكد١َ يًؾٓاع١ 4
 ايزٜاض  0114643191 0114657490 َارن١ ْاظ –َؾٓع املتٛصط يًبالصتٝو ٚاالفٝاؼ ايهٗزبا١ٝ٥  5
 ايزٜاض 0114623136 0114611311 عزن١ االطٝاف ايجالث١ يًُٓتذات ايهٗزبا١ٝ٥ 6
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 أدٗش٠ ايؾٛت
 ايزٜاض  ٤٦١٥٠٤٦ ٤٦١٦٦٢٠ تٛا –دلُٛع١ املتبٛيٞ املتشد٠  1
 ايزٜاض  ٤١٢١٥٢٣ ٤١٢٣١٢٣ فًٝٝبط –عزن١ ردب ٚصًض١ً  2

 ايزٜاض  ٤٩٥٠٦٦٣ ٤٩٥٤٢٤٥ اٚبتُٝٛظ –َؤصض١ ذلُد عبداهلل ايؾاْع  3

 ايزٜاض  ٤٥٦٤٥٢١ ٤٥٦١٥٦١ َؤصض١ تضٜٛل املعدات ايهٗزب١ٝ  4

 ايزٜاض  ٤٤٦٦٣٤٥ ٤٤٤٤٦٠٩ عزن١ ايهرتْٚٝات ايجُار 5
 ايزٜاض  2191010 2195050  اْرت اّ نٛرٟ –َؤصض١ اخلايدٟ  6
 ايزٜاض  4749849 4749813 تٛا -عزن١ايغبه١ ايعؾز١ٜ  7
 ايزٜاض 4735763 2919662 عزن١ راٍ ايضعٛد١ٜ يألْع١ُ  8

  ايضٓرتاالت ٚاهلٛاتف
 ايزٜاض  ٤٦٥٣٤٣٤ ٤٦٥٩٦٩٤ َريدٜإ –عزن١ بٔ الدٕ يالتؾاالت ايضًه١ٝ ٚايالصًه١ٝ  1
 ايزٜاض  ٤١٠١٠٦٩ ٤١٠٤٤٦٦ باْاصْٛٝو–عزن١ اجملُٛع١ ايٛط١ٝٓ  2
 ايزٜاض  ٤٤٤٤٦٩٣ ٤٤٦٤٠٩٠ باْا صْٛٝو -عزن١ االتؾاالت ٚااليهرتْٚٝات ايعزب١ٝ 3

 ايزٜاض  2765999 2765333 صٝضهّٛ -عزن١ دْٝا ايفٛارظ يألعُاٍ االيهرت١ْٝٚ 4

 ايزٜاض  ٤٩٥٠٦٦٣ ٤٩٥٤٢٤٥ باْاصْٛٝو –َؤصض١ ذلُد عبداهلل ايؾاْع  5
 ايزٜاض   2929600 ارٜهضٕٛ اصرتا –عزن١ ارٜهضٕٛ ايضعٛد١ٜ  6
 ايزٜاض   4749845 4749813 باْاصْٛٝو -عزن١ ايغبه١ ايعؾز١ٜ  7
 ايزٜاض aristel  2919662 4735763 ) عزن١ راٍ ايضعٛد١ٜ يألْع١ُ ) 8

 األبٛاب االتَٛاتٝه١ٝ
 ايزٜاض  ٢٤٢٣٠٦٦ ٢٤٢٣٠٥٩ االتَٛاتٝه١ٝ يألبٛاباْفاٍ  1
 ايزٜاض  ٤٤٦٦٤٢٠ ٤٤٦٦١٤٤ االتَٛاتٝه١ٝ يألبٛابايشاٌَ  2

 جتٝٗشات املضارح
 ايزٜاض  ٤٩٥٩٢٦٩ ٤٩٥٩٠٦٣ َؾٓع اخلايد١ٜ يتذٗٝشات ايؾاالت 1
 ايزٜاض  2191010 2195050 َؤصض١ اخلايدٟ 2
 ايزٜاض  4032520 4041555 َؤصض١ َزانٝش جند يًُكاٚالت 3
 ايزٜاض 4034020 4055665 َؤصض١ ؽف٠ٛ ايؾاالت 4

 سٛاٌَ ٚصالمل ايهابالت
 دد٠ 02-6374417 02-6380271 ايغزن١ ايضعٛد١ٜ هلٝانٌ جنف ايفًٛرصٓت احملدٚد٠ 1

  CAT ايهابالت املتدؾؾ١

 ايزٜاض  ٢٦٥٩٩١٥ ٢٦٥٩٥٥٥ عزن١ ايغزم االٚصط يًهابالت املتدؾؾ١  1

 ايزٜاض 4658980 4650052 ثزٟ اّ 2

 نابالت ايؾٛت ٚاهلاتف
 ايزٜاض   2428353 االٜطاي١ٝ imc ٚsmbَارنيت  –َعارض اخلزجيٞ  1
 ايزٜاض   4749813 االٜطاي١ٝ smbَٚارن١ imcَارن١  –ايغبه١ ايعؾز١ٜ  2
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 املٛيدات ايهٗزب١ٝ

 ايزٜاض  4749269 4779111 )نًٖٛز( عزن١ عبداهلل أبْٛٝإ ايتذار١ٜ  1
 ايزٜاض  ٤٤٣٥٤٦٣ ٢٠١٠٦٦٢ َؤصض١ صعٝد باصًُٝإ )فٛيفٛ( 2
 ايزٜاض  ٢٣١٠٦٤٤ ٢٣١٠٠٦٤ عزن١ ايشاٖد يًرتنتٛرات ) نرتبًز( 3

 ْعِ إْذار احلزٜل َٚهتغفات ايػاس
 ايزٜاض  ٢٦٥٢١٠٩ ٢٦٥٩٩٤٩ صفٝهٛ –االطفا٤  ألدٗش٠املؾٓع ايضعٛدٟ  1
 ايزٜاض  ٤٦٤٦٩٦٢ ٤٤٤٣٥١٤ عزن١ ايغبه١ االيهرت١ْٝٚ 2
 ايزٜاض  4551147 4505040 عزن١ اٜتهط يألَٔ ٚايضال١َ 3

 دد٠ 6374321 6355767 عزن١ صٝهًٞ ايضعٛد١ٜ  4

 ايزٜاض 0114720022 0114720077 عزن١ اآلْضٕٛ ايتذار١ٜ 5

 َانٝٓات ايتؾٜٛز
 ايزٜاض  ٤٦٥٤٤٤٦ ٤٦٣٩٤٤٣ عزن١ دلُٛع١ ايعذٛ يًتذار٠ ) نإْٛ ( 1
 ايزٜاض  ٤٤٦٢٣٤١ ٢٤٢٢٢٢٥ ايغزن١ ايضعٛد١ٜ يًتٛنٝالت سٜزٚنط 2
 ايزٜاض  ٤٤٠٢٥٦٦ ٤٤٤٢٣٢٣ اهلٛعإ يتك١ٝٓ املهاتب )عارب(َؤصض١  3

 ايزٜاض  ٤١٠٢٤٤٤ ٤١٠٦٩٩٩ َؤصض١ بٝت ايزٜاض ) اجلزٜضٞ ( 4

 ادزاظ ايطًب١
 ايزٜاض  ٤٦٥٦٦٥٤ ٤٦٥٩٦٥٥ ايغزن١ ايضعٛد١ٜ يتذٗٝشات املكاٚيني احملدٚد٠ 1
 ايزٜاض 4735763 2919662 عزن١ راٍ ايضعٛد١ٜ يألْع١ُ  2

 َٛاصري ايهُبٝٛتز األرض١ٝعًب 
 ايزٜاض   2429353 َارن١ ثٛرمثإ –عزن١ َعارض اخلزجيٞ  1
 ايزٜاض  2448657 4473440 َارن١ انزَإ –عزن١ فاضٌ االمحد  2

 ْعاّ ايتأرٜض
 ايزٜاض    furseرن١ اَ 1

 املٛاقد ايهٗزب١ٝ ) األفزإ ايهٗزب١ٝ (
 ايزٜاض  4648783 4658100 دٓزاٍ ايهرتٜوَٛاقد نٗزب١ٝ َارن١ -عزن١ ايضًِٜٛ  1
 ايزٜاض   4035859 4031212 افزإ نٗزب١ٝ َارن١ دبضٕٛ -عزن١ ايعٝض٢  2

 ذلط١ حت١ًٝ املٝاٙ
 ايزٜاض 4937227 2085505 َؤصض١ غدٜز ايزٜاض 1

     

 


