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الرمز البريديالعنوانالمؤسسة/ اسم الشركة 

مركز راجح فالح السبيعي العمال الرياضالرياض

التكييف والتريد

0الرياض المنفوحه

مؤسسه دار الصفه للمقاوالت لصاحبها الرياضالرياض

عبدهللا فهد الريس

11421الرياض حي الملز شارع جرير

الرياض حي الملز شارع صالح الدين مؤسسه شعاع الطاقه للتجارهالرياضالرياض

االيوبي

11511

مؤسسه البردوني للمصاعد لصاحبها الرياضالرياض

يحي محمد فؤاد الفاخوري

0الرياض الصناعيه شارع الجمعيه

فرع مؤسسه توت للتجاره لصاحبها الرياضالرياض

محمد سعيد سرحان

الرياض البطحاء الشارع العام مركز 

الصانع التجاري والسكني

0

فرع مؤسسه علي حسين ابو تلف الرياضالدمام

للصيانه

الرياض الروضه حي الملك فيصل 

شارع االمير بندر بن عبدالعزيز

0

فرع مؤسسه بيت الصحراء للمقاوالت الرياضالرياض

لصاحبها محمد عبدهللا الدعيثر

0الرياض المرقب شارع طارق بن زياد

فرع مؤسسه سعيد سعد ال مفلح الرياضابها

للمقاوالت

0الرياض ظهره البديعه شارع االربعين

فرع مؤسسه هاله بنت احمد العبدلي الرياضالرياض

للصيانه

0الرياض حي الوزارات

مؤسسه يامال الدوليه للصيانه والتشغيل الرياضالرياض

لصاحبها عبيد سالم عبيد المبارك

الرياض العليا حي الملك فهد شارع 

المغيره بن شعبه

0

مؤسسه زهير محمد خليل المدني الرياضالدمام

للمقاوالت العامه

1711353الرياض حي الفيصليه مخرج 

11436الرياض حي الوزارات شارع القيروانيفرع مؤسسه ورده السوسان للمقاوالتالرياضالرياض

الرياض حي الخالديه شارع االمير فرع مؤسسه نهزه للتجارهالرياضالرياض

محمد بن سعود

0

الرياض حي المروج شارع االمير مؤسسه امتن للتجارهالرياضالرياض

تركي بن عبدالعزيز بن سعود

11471

خبراء الجزيره لالجهزه االمنيه الرياضالرياض

ومعدات السالمه

11464الرياض حي الملز شارع فاطمه الزهراء

الرياض العليا شارع االمير منصور بن فرع مؤسسه الواسطيه للتجارهالرياضالرياض

عبدالعزيز

11653



مؤسسه دره العاصمه للمقاوالت الرياضالرياض

لصاحبهامحمد غنيمي

الرياض حي الفوطه شارع االمام فيصل 

بن تركي

11726

الرياض الروضه حي الملك فيصل مؤسسه المحيط االزرق للمقاوالتالرياضالرياض

شارع البهاء االزهري

0

الرياض حي الديره شارع االمير تركي فرع مؤسسه الوان الوشاح للتجارهالرياضالرياض

بن عبدهللا

11361

فرع مؤسسه محمد حسين االشقر الرياضالرياض

للصيانه

الرياض الناصريه الشارع العام مقابل 

مستوصف النجوم الطبي

0

فرع مؤسسه تل ماس للصيانه لصاحبها الرياضالرياض

عبدهللا عبدالكريم الشمري

0الرياض حي الوزارات شارع االربعين

مؤسسه المخالد للصيانه لصاحبها خالد الرياضالرياض

محمد القحطاني

الرياض حي الضباط شارع االمير فهد 

2بن ابراهيم ال سعود شقه رقم 

11486

11351الرياض السلي صناعيه الفوز انمؤسسه محمد سليمان المبيض للتجارهالرياضالرياض

11726الرياض البديعه العريجاء الدائري الغربيفرع مؤسسه ريف الخليج للتجارهالرياضالرياض

مؤسسه الفهيد للتجاره لصاحبها محسن الرياضالرياض

فهيد الحربي

11432الرياض شارع البطحاء عماره السبيعي

الرياض شارع البطحاظ عمائر فرع مؤسسه عماد حسن كوشك للتجارهالرياضمكه المكرمه

309الراجحي العماره االولي مكتب رقم 

0

فرع مؤسسه عجمان للتجاره لصاحبها الرياضالرياض

نعمان فضل المغربي

00الرياض شارع الملك فيصل 

الرياض حي المصيف شارع االمام مؤسسه الشرق االقصي للتجارهالرياضالرياض

محمد بن سعود

11421

0الرياض العليا شارع عبدهللا الحميدانانجاز داماس للتجاره/ مؤسسهالرياضالرياض

11496الرياض الملز شارع عمر بن عبدالعزيزفرع مؤسسه الفناتير للمصاعدالرياضالبكيريه

11656الرياض حي العليا شارع التخصصيمؤسسه طرائق للتجارهالرياضالرياض

موسسه ابو حميد لتركيب وصيانه الرياضالرياض

المصاعد

0شمال شارع جرير

مؤسسه التوريدات الدوليه للصيانه الرياضالرياض

لصاحبها عبدالوهاب حسني القبلي

الرياض المنطقه الصناعيه ملك رشيد 

محمد الرشيد

11461

0الرياض العقيقموسسه سماءالنيل للتجارهالرياضالرياض

فرع مجموعه عبدالغني حسين الرياضالمدينه المنوره

التجاريهالمؤسسه التجاريهللمصاعد

الرياض حي المربع شرق اداره تعليم 

البنات جوار البنك العربي الوطني

0

الرياض حي الديره شارع االمام تركي مؤسسه بدر عبد هللا الحماديالرياضالرياض

بن عبدهللا

0



الرياض حي العريجاء شارع خديجه مؤسسه قوه التضامن للمقاوالتالرياضالرياض

بنت خويلد

11564

الرياض حي اشبيليا شارع الخزنه مؤسسه قوه المصاعدالرياضالرياض

10متفرع طريق الملك عبدهللا مخرج 

1134

موسسه مطلق مبارك القريشي الرياضالرياض

للمقاوالت

الرياض حي الوشم مجمع الصالحيه 

412طريق الملك فهد مكتب 

11324

0الرياض الملز ش االحساءمؤسسه وادي الفرات للتجارهالرياضالرياض

16011745الرياضالحمراءطريق الملك عبدهللاموسسه صرح الرؤيا للتجارهالرياضالرياض

مؤسسه سماح حسن ابراهيم سالم الرياضالرياض

للمقاوالت

11751الرياض حي النسيم شارع االربعين

11535الرياض حي الملزشارع الستينمؤسسه رونق االصاله للتجارهالرياضالرياض

الرياض العليا شارع االمير محمد بن موسسه ظبياء الخليج للتجارهالرياضالرياض

عبدالعزيز

11524

الرياضحي المونسيهمحمد بن عبد هللا مؤسسه بريق المصاعد التجاريهالرياضالرياض

17البرقي

11454

11554الرياض حي الملز شارع االحساءمؤسسه خالد وليد العارضي للمقاوالتالرياضالرياض

موسسه عبدالرحمن محمد العصيمي الرياضالرياض

للصيانه

الرياض حي السويدي شارع عبدالملك 

بن هشام

11595

11321الرياض حي الوادي شارع المركزيمؤسسه سلطان بندر ال سعود للتجارهالرياضالرياض

الرياض حي الياسمين طريق الملك مؤسسه ثوره المصاعد للتجارهالرياضالرياض

عبدالعزيز

11482

الرياض حي العقيق شارع االمير سعود موسسه فنون التقنيه الحديثه للتجارهالرياضالرياض

بن محمد بن مقرن ال سعود

13515

مؤسسه خالد عبدالسالم العنزي الرياضالرياض

للمقاوالت

9211699الرياضالنسيمسلمه بن االكوع

23311الرياض الملزموسسه جود الرقي للمقاوالتالرياضالرياض



مؤسسه الفحص والصيانه السعوديه الرياضجده

لصاحبها عمر رجب حسن بوقري

الرياض العليا الشارع العام عماره 

317الصالون االخضر رقم 

11623

فرع مؤسسه الشرق لالنشطه التجاريه الرياضجده

لصاحبها هاني عبدالعزيز ساب

الرياض الملز غرب شارع االحساء 

ملك ورثه عبدهللا الثميري

0

فرع مؤسسه احمد ابراهيم الطرباق الرياضالرياض

للمقاوالت

11585الرياض شارع االمير فواز حي الربوه

مؤسسه انظمه االنشاءات المتقدمه الرياضالرياض

لصاحبها خالد عبدالعزيز الدغيثر

الرياض عماره االميره جواهر شارع 

االمير سلطان

0

فرع مؤسسه اللؤلؤه للمقاوالت الرياضجده

لصاحبها مرزوق عبدهللا المولد

الرياض العليا شارع االسالم خلف 

مشروع االسكان

0

فرع مؤسسه الواكد للتجاره واللمقاوالت الرياضجده

لصاحبها فالح سليم واكد

الرياض شارع االربعين خلف مطعم 

الرابيه

0

فرع مؤسسهنسمه الخيرللمقاوالت الرياضالرياض

لصاحبتها االميره العنودبنت محمد بن 

جلوي

الرياض حي البديعه شمال مسجد 

االميره ساره

0

فرع مؤسسه سعد صنيتان الهديب الرياضسدير

للمقاوالت

الرياض ام الحمام الغربيه شارع الثالثين 

مقابل مدرسه عوف بن مالك

11662

0الرياض الربوهمؤسسه حسين ابراهيم الصغير للصيانهالرياضالبدائع

11554الرياض الملز ش سلمان بن خليفهمؤسسه نمير الثالثيه للتقنيهالرياضالرياض

مؤسسه مصاعد مجاب الخليج التجاريه الدمامالدمام

سالم عبدهللا االكلبي/لصاحبها

31951الدمام الدكاتره شارع الملك سعود

31412الدمام المنطقه الصناعيهمصنع مسبك الدمام المركزيالدمامالدمام

الرياض حي الديره شارع الملك فيصل مؤسسه ابت للمقاوالتالرياضالرياض

عماره العزيزيه

11372

0الجمش شبيرمه الشارع العاممؤسسه ابن البالد للتجارهالجمشالجمش

51951البدائع حي الصناعيهفرع مؤسسه ساره صالح الفالح التجاريهالبدائعالبدائع

مؤسسه الميره للتجاره لصاحبها بريدهجده

عبدالغني ابراهيم ميره فرع المصاعد

 طريق 8بريده عماره العويضه شقه 

الرياض

21451

مؤسسه عبدالمحسن عبدالرحمن الدغفق الخرجالخرج

للتجاره

1711942الخرج شارع 

موسسه اعمال نسب للتجاره بريدهبريده

والمقاوالت لصحبها احمد محمد الهزاع

81999بريده حي الصفراء جنوب الهالل االحمر



مؤسسه مؤشرات السالمه الجهزه بريدهبريده

ومعدات السالمه

51422بريده حي النور طريق الملك عبدالعزيز

فرع مؤسسه المقاوالت الميكانيكيه الرياضالرياض

لصاحبها عمر عبدالفتاح العقاد

الرياض السليمانيه بالقرب من المستشفي 

العسكري

11422

فرع موسسه عبس للتجاره العالميه الرياضالرياض

لصاحبها فاروق فهد الزبن

0الرياض شارع الظهران عماره المحسن

فرع مؤسسه السلطان للتجاره والتعمير الرياضجده

لصاحبها هشام سلطان سلوم باهبري

الرياض العليا شارع العليا عماره احمد 

العقيل

21411

0الرياض السالم شارع الزبير بن العواممؤسسه فال الشام للمقاوالتالرياضالرياض

11324الرياض حي الوزاراتموسسه نوره سعد بن محياء للمقاوالتالرياضالرياض

الرياض حي العريجاء شارع االمام ابو مؤسسه نقاء الرياض للمقاوالتالرياضالرياض

حنيفه

11778

فرع مؤسسه المجال الهندسي للصيانه الرياضالرياض

والتشغيل

الرياض حي الروضه شارع خالد بن 

الوليد

11335

0الرياضفرع موسسه ركن اخوان للمقاوالتالرياضالرياض

11482الرياض حي العقيق شارع االنتصارموسسه نجمه المزرا للتجارهالرياضالخرج

طريق الملك عبدالعزيز /الرياض مؤسسه موجه االبداع للمقاوالتالرياضالرياض

شارع صالح الدين االيوبي/

11421

مصنع عزيز كرامه الحداد للمصاعد الرياضالرياض

والساللم الكهربائيه

11576الرياض المنطقه الصناعيه

الرياض حي السلي شارع ابي عبيده بن فرع مؤسسه تحالييل للمقاوالتالرياضحائل

الجراح

11314

الرياض حي السليمانيه شارع ليلي فرع مؤسسه االنجازالحرللتجارهالرياضالرياض

االخيليه

11335

11242الرياض حي السليمانيهه افاق السالم التجاريهsمؤسالرياضالرياض



مجموعه كالد للمقاوالت فرع مجموعه الرياضالرياض

عبدهللا عبدالكريم العثيم االستثماريه

الرياض حي الروضه طريق الدائري 

الشرقي

11352

11557الرياض حي العليا شارع العليا العاممؤسسه الطاقه الكهروميكانيكيه للتجارهالرياضالرياض

11314الرياض حي النظيم شارع التراثموسسه برد المصيف للمقاوالتالرياضالرياض

الرياض البطحاء مقابل مركز جمال مجموعه المساعدين لصيانهالرياضالرياض

التجاري

11633

11741الرياض شارع خالد بن الوليدموسسه طرائق للتجارهالرياضالرياض

مجموعه عبدهللا عبدالكريم العثيم الرياضالرياض

للمصاعد والكهروميكنيك

11352الرياض حي الواحه شارع الملك عبدهللا

الرياض حي الملز شارع االمير مؤسسه اعمال البيان للمقاوالتالرياضالرياض

عبدالمحسن بن عبدالعزيز

0

الرياض حي اسويدي شارع عبدالملك موسسه مصاعدالتميز للتجارهالرياضالرياض

بن هشام

0

الدامغ للمصاعد والساللم الكهربائيه الدمامالدمام

فهد ابراهيم الدامغ/ لصاحبها

31452الدمام السوق شارع الملك سعود

الدمام شارع االمير نايف عماره محمد مؤسسه محمد مجعد العرجي للتجارهالدمامالدمام

العرجي

31441

31491الدمام خي عبدهللا فؤاد مدينه العمالمؤسسه اعالي الخليج لصيانه المصاعدالدمامراس تنوره

0حائل حي الوسيطاء شارع االمير سلطانمؤسسه فيصل سعود الفرج للصيانهحائلحائل

حائل حي الصناعيه شارع الملك شام المتطوره التجاريه\ مؤسسه حائلبقعاء

عبدالعزيز

0

0تبوك السليمانيه طريق الملك فهدفرع مؤسسه خبراء طيبه للمصاعدتبوكالمدينه المنوره

فرع مؤسسه اسس تبوك نزال صالح تبوكتبوك

العنزي

500تبوك المهرجان ش 

فرع موسسه احمد روجان عوض عرعرعرعر

العنزي للصيانه المصاعد

91421عرعر الخالديه

مؤسسه بيت المصاعد لصاحبها محمود جدهجده

رضا مرعي

جده حي العزيزيه شارع االدباء امالك 

ابو الخير اسماعيل

21382

مؤسسه الورديان للمصاعد العالميه جدهجده

لصاحبها فهد عايد الشماسي

جده حي العماريه شارع الثقبه المطار 

القديم مركز منصور الحميدان

0

مؤسسه سلمان عبدالعزيز عبدالرحمن جدهجده

العقيل

جده حي السالمه شارع صاري امالك 

هشام عبدالهادي سليمان رضوان

21474



فرع مؤسسه محمد عبدالرحمن احمد جدهجده

باصبرين

جده حي العزيزيه شارع وج مركز 

الخير بالزا امام المحكمه الكبري

21474

مؤسسه قمه الوالء للمصاعد لصاحبها جدهجده

ابوالفتوح غريب صديق شاهين

جده حي المروه شارع االمير محمد بن 

عبدالعزيز امالك محمد الغامدي

21473

مؤسسه اما الخليجيه للمصاعد فرع جدهجده

مؤسه اما الخليجيه للمقاوالت العامه

جده حي مشرفه شارع الملك فهد امالك 

19هاشم محمد جداوي مكتب رقم 

0

مؤسسه الفضل للمصاعد فرع مؤسسه جدهجده

الفضل للتجاره لصاحبها عبدالرحمن 

عبدهللا

جده حي الشرفيه طريق المدينه الطالع 

103مركز الحياه التجاري مكتب 

21421

فرع مؤسسه بانوراما الرائده للمصاعد جدهجده

لصاحبها محمد عبيد سعيد الغشيري

 بجوار انتو مول 2جده حي الفيصليه

ثريا عمر عبدهللا/ امالك

21511

فرع مؤسسه علي مفرح عبيد التميمي جدهحائل

للمقاوالت

جده حي الرحاب شارع االمير متعب 

بنايه التميمي

21381

فرع مؤسسه ابي عاصم لتجاره المدينه المنورهالمدينه المنوره

خالد محمد مدلي الرحيلي/ لصاحبها

المدينه المنوره الحره الشرقيه شارع 

االعمده امام مؤسسه النقد

0

/ مؤسسه النحاس للمقاوالت لصاحبهاالمدينه المنورهالمدينه المنوره

ابراهيم عمد احمد نحاس

المدينه المنوره باب العوالي ارض 

المشهدي

0

فرع مؤسسه عبدالجواد حسن صادق المدينه المنورهالمدينه المنوره

زيني للمقاوالت

0المدينه المنوره قباء النازل امام سوق هال

فرع مؤسسه اسراء للمقاوالت المدينه المنورهالمدينه المنوره

ايمن معتوق عبدالصمد / لصاحبها

سمارن

المدينه المنوره شارع ابي ذر مركز 

2الزغيبي التجاري شقه رقم 

0

مؤسسه المسيره الذكيه للمصاعد فرع جدهجده

مؤسسه محمد علي القرني

21333جده حي االجواد شارع معاويه السلمي

مؤسسه جميل عبدالرحمن صالح مكه المكرمهمكه المكرمه

سمكري

مكه المكرمه شارع المنصور عمائز 

الكعكي التجاريه السكنيه

0

مؤسسه الحمامتين لصاحبتها وداد مكه المكرمهمكه المكرمه

ابراهيم اليماني الزمزمي

مكه المكرمه القراره عماره 

دارالصالحين بملك صالح ريس مكتب 

13رقم 

0

مؤسسه المصاعد والساللم والرافعات مكه المكرمهمكه المكرمه

الكهربائيه لصاحبها رافت المرزوقي

مكه المكرمه شارع الستين عماره 

فيصل بدر

0

فرع مؤسسه خالد هديب المهيدب الرياضالرياض

للتجاره

شارع االمام / الرياض حي المنار

0الشافعي

0

الرياض حي ام سليم شارع االمام فيصل مؤسسه علن للتجارهالرياضالرياض

بن تركي

11574

مؤسسه ابراهيم عبدالعزيز الشلهوب الرياضالرياض

للمقاوالت

0الرياض حي الملز شارع بدر المزيني

11325الرياض حي المصانع طريق الحايرمؤسسه المصعد الرقمي للتجارهالرياضالرياض

0الرياض حي الريانموسسه ساس الخليج للمصاعدالرياضالقصب



الرياض حي الملك فهدطريق الملك فرع مؤسسه اسواراليمامه للتجارهالرياضالرياض

عبدالعزيز

12477

11493الرياض حي المربع طريق الملك فهدموسسه سفراء التميز للخدمات االمنيهالرياضمكه المكرمه

الرياض حي الشهداء طريق االمير مؤسسه المصاعد الحديثهالرياضالرياض

عبدهللا بن عبدالرحمن

0

مؤسسه اشراقه الفجر لتركيب وصيانه بريدهالرياض

المصاعد

0بريده حي الشماس شارع التغيره

الرياض حي العقيق طريق االمير سعود مؤسسه مسار السمو للمقاوالتالرياضالرياض

بن محمد بن مقرن

11653

مؤسسه عبدهللا علي عبدهللا المهيدب الرياضالرياض

للتجاره

11553الرياض العزيزيه طريق الحائر

11373الرياض الملز شارع احمد بن الفراتمؤسسه مهره االبداع لصيانه المصاعدالرياضالرياض

11492الرياض حي المربع طريق الملك فهدمؤسسه سفراء التميز لصيانه المصاعدالرياضمكه المكرمه

51422بريده المليداء ش العامفرع مؤسسه نور خلف الرشيدي للتجارهبريدهبريده

11633الرياض حي النزهه شارع الرايسمؤسسه همم االتقان للمقاوالتالرياضالرياض

11646الرياض حي السعاده شارع العشرينمؤسسه قمه المنال للتجارهالرياضالرياض

الرياض الحمراء شارع الشيخ حسن بن موسسه مصاعد شام للتجارهالرياضالرياض

حسين

11635

111353الرياضحي االحساءشارع االحساءمؤسسه مصاعد دلتا للمقاوالتالرياضالرياض

11361الرياض حي الديره عمارهمليحه الديرهمؤسسه نسيم الربوه للمقاوالتالرياضالرياض

فرع مؤسسه محمد ابراهيم الفريح بريدهبريده

للمقاوالت

بريده حي الجنوب طريق الملك 

عبدالعزيز

0



0القصب الشارع العاممؤسسه ساس الخليج للتجارهالقصبالقصب

موسسه عبدالرحمن صالح الحطاب الرياضالرياض

للمصاعد

0الرياض حي المروج

11325شارع الستين\ حي الشفا \ الرياض مؤسسه فرسان الخليج للمقاوالتالرياضالرياض

2211574الرياضام سليمشارع الخزانمؤسسه تقنيه الروافع للتجارهالرياضالرياض

0شقراء طريق الملك عبدالعزيزمؤسسه حمود االحمد للتجارهشقراءالرياض

مؤسسه مرزوق محمد ال موسي الرياضاحد رفيده

للمقاوالت

11371الرياض حي الملز شارع االحساء

مؤسسه الهاجري لما وراء البحار الرياضالدمام

للمقاوالت

31461الرياض الملز شارع فاطمه الزهراء

موسسه احمد عبدالرحمن الحسون الرياضبريده

للتجاره

0الرياض حي الدفاع طريق الخرج

الرياض شارع الخزان ابراج الخالديه موسسه الزين للمصاعدالرياضالمدينه المنوره

4الدور العاشر مكتب 

0

1711442الرياض حي الفيصليه مخرج مؤسسه صخره الساحل للتجارهالرياضحفر الباطن

موسسه عبدهللا عمير عبدهللا الغامدي الرياضالباحه

للصيانه

0الرياض اليمامه الستين

11566الرياض حي الحمراء شارع البحارمؤسسه دار التعمير للمقاوالتالرياضالرياض

مؤسسه الكافي لصيانه االجهزه الرياضالرياض

المكتبيهفرع مجموعه الكافي الدوليه

11464الرياض الملز فاطمه الزهراء

موسسه عبدالباقي ابراهيم زمندار الرياضالرياض

للتجاره

11471الرياض شارع االمام فيصل بن تركي

مؤسسه فريون للتكييف واالعمال الرياضالرياض

الكهروميكانيكيه

11443الرياض شارع التحليه



فرع مؤسسه سلمان عبدالعزيز العقيل الرياضجده

للتجاره

21474الرياض حي الملز شارع جرير

0الرياض حي البطحاء شارع الملك فيصلفرع مؤسسه السيدان للتجارهالرياضخميس مشيط

الرياض الدائري الجنوبي مع الشرقي مؤسسه استارب للمصاعدالرياضالرياض

مقابل مستودعات العويضه بالفيصليه

11491

فرع مؤسسه يوسف صالح ابا الخيل الرياضالرياض

للمقاوالت

11365الرياض حي الروابي شارع عنيزه

الرياض طريق الملك فهد جنوب مركز مؤسسه ضفه القارات للمقاوالتالرياضالرياض

351النخبه مكتب رقم 

11428

فرع مؤسسهعبدالرحمن محمدالموسي الرياضالرياض

للمصاعد

الرياض حي السويدي شارع بديع 

الزمان الهمداني

11362

11746الرياض حي العليا طريق الملك فهدمؤسسه مصاعد امان للتجارهالرياضالرياض

11313الرياض حي المصيفموسسه فاف للتجارهالرياضالرياض

الرياض حي القدس شارع االمير سعود مؤسسه صرح المعمار للتجارهالرياضالرياض

بن عبدالعزيز الكبير

11635

فرع مؤسسه تركي عبدهللا الفيصل الرياضالرياض

للمقاوالت

11478الرياض حي الملز شارع فاطمه الزهراء

11418الرياض حي الديره شارع الخزانمؤسسه سينيز للمقاوالتالرياضالرياض

مؤسسه عبدالرحمن محمد النويصر الخبراالخبرا

التجاريه

51981الخبراء طريق الملك فيصل

مؤسسه اعمال الوسطي التجاريه بريدهبريده

لصاحبتها خوله خالد البداح

بريده ش الخبيب عماره الفالح الجهه 

الغربيه الدور الثاني

0

11482الخرج شارع االمير سلمانمؤسسه نجمه المرزا للتجارهالخرجالخرج

مؤسسه مصاعد الخليج للمقاوالت دخنهدخنه

ناصر رشيد الحربي/ لصاحبها

0دخنه الطريق العام

0الجمش الرفائع الشارع العاممؤسسه اثير الراما للمقاوالتالجمشالجمش

مؤسسه ناصر عبدهللا العزام لالبواب الرسالرس

االتوماتيكيه

0الرس طريق المدينه

موسسه اشراقه الفجر لتركيب وصيانه بريدهالرياض

المصاعد

0بريده الشماس ش التغيره العام

51921الرس حي المطارمؤسسه تركي منيع الخليوي التجاريهالرسالرس

نزال / مؤسسه عيون السالمه لصاحبهابريدهبريده

شامان النومسي

51487بريده عيون الجواء ش العام

مؤسسه صن للمصاعد لصاحبها عبدهللا بريدهبريده

محمد الروق

بريده حي االسكان طريق علي بن ابي 

طالب

51451



مؤسسه اجاتك للمصاعد لصاحبها بريدهبريده

صالح عبدهللا اللحيدان

بريده حي الصفراء طريق الملك 

عبدالعزيز

0

مؤسسه الفناتير للخدمات التجاريه البكيريهالبكيريه

لصاحبها صالح عبدهللا اللحيدان

0البكيريه شارع الملك خالد

11992الخرج حي المروهمؤسسه باتك العربيه للمقاوالتالخرجالخرج

/ مؤسسه بيت اليقين التجاريه لصاحبتهاالرسالرس

امنه ابراهيم السيف

0الرس حي الزهره

0الرس حي بهجه طريق الجريفمؤسسه سامي خلف المطيري للمقاوالتالرسالرس

مؤسسه ركون للمقاوالت العامه الدمامالدمام

علي محمد البلوي/لصاحبها

4231311الدمام شارع االمير نايف 

الدمام حي طالل شارع االمير محمد بن مؤسسه بندر خالد الجري التجاريهالدمامالدمام

فهد

31461

مصنع صحاري لالعمال المعماريه الدمامالدمام

لصاحبها حسام ابراهيم العلي

31488الدمام المدينه الصناعيه الثانيه

الدمام حي الربيع الشارع االول طريق مؤسسه عهد البركه للمقاوالت العامهالدمامالدمام

محمد بن فهد/ االمير

31942

0الدمام حي العنود االسواق الدوليهمؤسسه عبدهللا احمد المطيري التجاريهالدمامالدمام

31528 طريق الملك سعود245الدمام مخطط مؤسسه الدرع المسرود لمعدات السالمهالدمامالدمام

31224الدمام حي الخالديهمؤسسه اميال السعوديه للمقاوالت العامهالدمامالدمام

الدمام حي الربيع الشارع االول عماره مؤسسه راجح محمد الراجح التجاريهالدمامالدمام

دكتور مدحت شيخ االرض

31472

مؤسسه الميره للمصاعد والساللم الدمامالدمام

مصطفي عبدالغني /الكهربائيه لصاحبها

ميره

الدمام شارع الخبر الدمام السريع مركز 

الميره

31451

مؤسسه سام الخليج للمصاعد الدمامالدمام

سامي سعد بونيس/لصاحبها

الدمام حي طالل شارع االمير محمد بن 

فهد الشارع االول

31431

مؤسسه المصاعد الفضائيه الدوليه الدمامالدمام

عبدالخالق احمد المؤمن/لصاحبها

31518 الشارع التجاري77الدمام مخطط 

11785الرياض حي المرقب شارع احمد فارسموسسه سفير المقاولين لصيانه المصاعدالرياضالرياض

مؤسسهمختارات كميل للتجاره لصاحبها الدمامالدمام

جعفر احمد البراهيم

31444الدمام الجلويه شارع االمير محسن



مؤسسه وظائف التجاريه الدمامالدمام

عدنان حسين علي اكبر/لصاحبها

31462الدمام حي الخليج شارع الملك عبدالعزيز

شقراء حي الصفراء طريق الملك فرع مؤسسه الواحه االنشائيه للمقاوالتشقراءالرياض

عبدالعزيز

0

محل محمد صنيتان العتيبي للصيانه الدوادميالخفجي

المصاعد

0الدوادمي طريق الملك عبدالعزيز

0الدوادمي الحي الشماليمؤسسه اعمده طويق للمقاوالتالدوادميالدوادمي

مؤشرات السالمه / فرع موسسهبريدهبريده

التجاريه لصاحبها احمد ماطر الرشيدي

51422بريده حي النور طريق الملك عبدالعزيز

جنوب 25 شارع 100المجمعه مخطط مؤسسه حسن محمد كتموره للمقاوالتالمجمعهالمجمعه

مدرسه البنات االولي

11952

فرع مؤسسه قلعه التوفير للمقاوالت عفيفعفيف

لصاحبها سعود مناجا المطيري

2011921عفيف الحي الشمالي شارع 

فرع مؤسسه السواري البيضاء لصيانه المجمعهالمجمعه

المصاعد الكهربائيه 

خالداحمدالسلبود/لصاحبها

0جنوب سوق الخضار/ المجمعه

11933مرات شارع الملك عبدالعزيزمؤسسه رواد العوالي للمقاوالتمراتمكه المكرمه

ضرما حي الورود شارع الملك خالد بن موسسه محمد خالد حمدي الدلبحيضرماضرما

عبدالعزيز

0

51451الزلفي الفاروق طريق الملك سعودمؤسسه اجا التقنيه للمصاعدالزلفيبريده

11961شقراء حي الروضه الشارع العاممؤسسه رحاب المملكه للمقاوالتشقراءشقراء

مؤسسه الفناتير للخدمات التجاريه بريدهبريده

لصاحبها صالح عبدهللا اللحيدان

بريده ش الخبيب جوار محطه نفط من 

الشمال

0

الفناتير للخدمات التجاريه /مؤسسهبريدهبريده

صالح عبدهللا اللحيدان/لصاحبها/

مبني /طريق الملك عبدالعزيز /بريده

نادي التعاون

0

قلعه القصيم للمقاوالت / مؤسسهبريدهبريده

لصاحبها عبدالمحسن عبدالعزيز 

التويجري

0 ا216بريده اسواق الغد محل رقم 

مؤسسه اللميع للتجاره والمقاوالت بريدهبريده

لصاحبها عبدالعزيز العبدهللا اللميع

بريده شرق خب القبر طريق عمر بن 

عبدالعزيز

0

مؤسسه عمر رجاء الحربي للتجاره بريدهبريده

والمقاوالت

51422بريده حي الشماس شارع الصناعه



مؤسسه وادي المعمار للمقاوالت بريدهبريده

لصاحبه مسلم رجاء المطيري

0بريده حي الربوه الشارع العام

مؤسسه نايف المحمد المطيري عنيزهعنيزه

للمقاوالت

0عنيزه شارع متروك

11992طريق الدلم العام_ حي الصحنه _ الدلم مؤسسه باتك العربيه للمقاوالتالد لمالد لم

11992الدلم طريق الصحنه العاممؤسسه باتك العربيه للمقاوالتالد لمالد لم

51451الزلفي الفاروق طريق الملك سعودمؤسسه تقنيه اجا للمصاعدالزلفيبريده

0عنيزه الصناعيهحصاه الحاجب للمقاوالت/ مؤسسهعنيزهعنيزه

مؤسسه محمد صالح المطيري لصيانه عنيزهالمذنب

المصاعد

51911عنيزه حي السليمانيه

فرع مؤسسه احمد عبدالرحمن الحسون عنيزهعنيزه

لصيانه المصاعد

0عنيزه حي الخليج

مؤسسه امين خيران الرشيدي لصيانه عنيزهبريده

المصاعد

10عنيزه المنطقه الصناعيه رقم 

مؤسسه هيله عبدهللا عبدالعزيز سويلم الد لمالد لم

للتجاره

11992الدلم الخالديه بالقرب من بنك الرياض

مؤسسه ناصر عبدهللا البراهيم الدمامالدمام

للمقاوالت العامه

31431الدمام حي المحمديه

0الدمام حي العدامهمؤسسه سهول العالم التجاريهالدمامالقطيف

مؤسسه موسي مبارك الدوسري الدمامالدمام

التجاريه

الدمام العدامه الشماليه شارع االمير 

منصور بن عبدالعزيز

0

31495الدمام حي العنود شارع المزراعمؤسسه نوره صالح العمري التجاريهالدمامالطائف

0الدمام الشارع االولمؤسسه قمه االتحاد لتركيب المصاعدالدمامسيهات

مؤسسه ياسر جعفر بوخمسين لصاعد الدمامالمبرز

الكهربائيه

0الدمام حي العنود شارع الملك سعود

مؤسسه سحر مسعود الخالدي الدمامالدمام

للمقاوالت العامه

100الدمام مدينه العمال شارع 



مؤسسه بئر سبعه التجاريه الدمامالدمام

عدنان حسين اكبر/لصاحبها

31462الدمام حي بورشيد

مؤسسه االمتيازات الدوليه الدمامالخبر

علي حسين البراهيم/لصاحبها

31431الدمام العزيزيه شارع الملك عبدالعزيز

مجموعه اللجام العربي للمصاعد الدمامالدمام

لصاحبها االمير فهد سعود ال سعود

31493الدمام شارع الملك سعود

مؤسسه ركائز االعمار والتشييد العالميه الدمامالدمام

للتجاره لصاحبها صالح نايف المويشير

31421الدمام حي نزهه الخليج

31951الدمام حي الخضريه طريق الجبيلمؤسسه هيدروفت التجاريهالدمامالجبيل

مؤسسه منصور محمد الراجح للمعدات الدمامالخبر

السالمه واالطفاء

31982الدمام شارع الملك خالد

مؤسسه الوسيط الخليجي التجاريه الدمامالدمام

مفيد فاضل الرشيد/ لصاحبها

الدمام شارع المزارع مقابل الشئون 

الصحيه

31952

11547الرياض حي الملز شارع جريرمصنع الماسات الثالث للمصاعدالرياضالرياض

الدمام شارع المزارع مقابل المعهد مؤسسه خالد عبدهللا الحمدان التجاريهالدمامالرياض

العلمي

11691

0الرياض حي الغدير شارع العليا العاممؤسسه المصاعد الفضائيه الدوليهالرياضالدمام

0 عماره الدبل10الدمام شارع رقم فرع مؤسسه هتيمي بن نهار التجاريهالدمامالرياض

81441حائل حي المطارشوامخ المشاريع للمقاوالتحائلحائل

319قريه العليامؤسسه مملكه االهرامات للمقاوالتقريهقريه

مؤسسه هيثم للتجاره والمقاوالت الخبرالخبر

لصاحبها خميس احمد عبدهللا

الخبر شارع الملك عبدالعزيز عماره 

عبدهللا فؤاد

31932

مؤسسه صايل سالم الرشيدي لصيانه الدمامالدمام

المصاعد

31596الدمام حي المحمديه شارع االمير نايف

الدمام حي محمد بن سعود شارع الملك مؤسسه تصميم المكان لصيانه المصاعدالدمامالدمام

خالد

31422

الرياض حي النسيم شارع عبدالرحمن مؤسسه خالد عبدهللا الحمدان للمقاوالتالرياضالرياض

بن عوف

11691

مؤسسه عبدالسالم محمد السليم الخبرالخبر

للمقاوالت

الخبر العقربيه شارع ابوحدريه تقاطع 

6/8

0



20الخبر شارع االمير مشعل تقاطع مؤسسه زكريا الجابر للمقاوالتالخبرالخبر

مؤسسه عبدالرحيم عبدهللا السالمي الرياضجده

لصيانه المصاعد

الرياض صناعيه العاصمه طريق 

15المدينه مكتب 

11430

مؤسسه ثوره التقنيات الحديثه لصيانه الخبرالخبر

موزه /وتركيب المصاعد لصاحبها

الدوسري

1031952الخبر شارع الملك عبدالعزيز تقاطع 

1831472الدمام بن خلدون شارع مؤسسه دره المصاعدالدمامالدمام

الرياضقرطبهطريق الدمام شرق مخرج مؤسسه مصاعد الفلك التجاريهالرياضالرياض

18خالد بن الوليد

11312

0الرياض السلي شارع ابن العميدموسسه عبدهللا صالح البازعي للتجارهالرياضالرياض

31518الدمام الصناعيه الثانيهمصنع المصاعد الفضائيه الدوليهالدمامالدمام

الرياض حي المصيف شارع الدائري موسسه تكنولوجيا المصاعدالرياضالرياض

الشمالي

0

31442الدمام حي البديع شارع الملك عبدالعزيزمؤسسه سالم عيسي الربعي للمصاعدالدمامالدمام

31527الدمام حي الخضريه شارع محليمؤسسه تقنيه الجزيره للمصاعدالدمامالدمام

31292الدمام حي العدامهمؤسسه الرفيع التجاريه للمقاوالت العامهالدمامالدمام

67720الدمام حي الباديهمؤسسه عالي الخليج للمصاعدالدمامالدمام

عبدهللا /مؤسسه جناس التجاريه لصاحبهاالدمامالدمام

حسن االنصاري

31412الدمام حي العدامه

1811454الرياضالعقيقالتحليهمؤسسه دار المصاعد لصيانه المصاعدالرياضتبوك

الرياض مجمع الوصيل التجاري تقاطع مؤسسه ظافر دحمان الحصين للتجارهالرياضالرياض

الملك عبدهللا شارع عقبه بن نافع

11381

فرع مؤسسه حسين احمد ابراهيم الدمامسيهات

للمصاعد

0الدمام الخليج شارع الملك فيصل

الميره للمصاعدوالساللم الكهربائيه فرع الدمامجده

مؤسسه الميره للتجاره

الدمام شارع الدمام الخبر الرئيسي 

مركز الميره

21451

0الدمام حي العدامه شارع االمير منصورمؤسسه عبدالعزيز الحقباني التجاريهالدمامالدمام

فرع مؤسسه عبر الرياض للتجاره الرياضالرياض

لصاحبها جمال محمد الغامدي

0011561الرياضالملزعلي بن ابي طالب

فرع مجموعه عبدالغني حسين الدمامالمدينه المنوره

التجاريهالمؤسسه التجاريهللمصاعد

0الدمام حي طالل شارع الملك عبدالعزيز



مؤسسه زهير محمد المدني للمقاوالت الدمامالدمام

العامه

31431الدمام حي الخليج شارع الملك سعود

موسسه منصور صالح الشويعر الدمامالدمام

التجاريه

31526الدمام شارع الملك عبدالعزيز

0الدمام شارع الملك سعودمؤسسه زهره المنتزه التجاريهالدمامالرياض

11595الرياض حي سلطانه شارع سلطانه العامموسسه المصاعد االلكترونيه التجاريهالرياضالرياض

مؤسسه مصاعد القمه التجاريه الدمامالدمام

لصاحبها عبدهللا عبدالرحمن الصالحي

31454الدمام حي القزاز شارع الملك خالد

1831461الدمام حي العدامه شارع مؤسسه رفحه للتجهيزات الصناعيهالدمامالدمام

مؤسسه الروابط المتحده المتميزه الجبيلالجبيل

التجاريه

31951الجبيل حي العريفي

مؤسسه الروابط المتحده المتميزه الجبيلالجبيل

التجاريه

31961الجبيل حي العريفي

31961الجبيل حي الجنوبيهمؤسسه ثروه حلول االعمال التجاريهالجبيلمكه المكرمه

مؤسسه مشاريع الهنداس الميكانيكيه الجبيلالجبيل

لصاحبها عبدالعزيز عبدهللا الهنداس

31951الجبيل شارع الملك فهد

الخبر الشماليه شارع االمير سلمان فرع مؤسسه عثاره التجاريهالخبرالخبر

18/19تقاطع 

0

31951الجبيل شارع الملك فيصل الغربيمؤسسه ساره الدوليه لمعدات السالمهالجبيلالجبيل

موسسه الجبيل لتكنولوجيا السالمه الجبيلالجبيل

والوقايه من الحريق

31951الجبيل الصناعيه حي المسانده

31951الجبيل العريفيالمصاعد الدوليه التجاريه/مؤسسه الجبيلالجبيل

مؤسسه انظمه التجاره المتخصصه الجبيلالدمام

للمقاوالت العامه

31961الجبيل شارع االمير متعب

31982االحساء الهفوف شارع المطارمؤسسه احمد عبدهللا الصفيح التجاريهالهفوفالهفوف

مؤسسه الماسه الذهبيه للمقاوالت العامه قري االحساءقري االحساء

لصاحبها احمد حسين المقهوي

قرن االحساء الحليله شارع جمعيه 

الحليله الخيريه

31982

0الهفوف الرقيقهمؤسسه جابر جابر الفهيده المريالهفوفالهفوف

مؤسسه مهل ظاوي الدوسري للتجاره الهفوفالهفوف

والمقاوالت

0الهفوف الرقيقه

مؤسسه ابراهيم مبارك اليامي راس تنورهراس تنوره

للمقاوالت العامه

0راس تنوره حي االندلس



مؤسسه راشد منصور العجمي لتركيب الهفوفالهفوف

وصيانه المصاعد

31982االحساء الهفوف الخالديه

مؤسسه الرحيم للتجاره والترميم الهفوفالهفوف

لصاحبها عيسي صالح الرحيم

0الهفوف الرقيقه

مؤسسه يوسف سعد العشوان العمال الهفوفالهفوف

الكهرباء

31982الهفوف التعاون

مؤسسه محمد فهد الفرجاني العجمي الهفوفالهفوف

التجاريه

0الهفوف الرقيقه

مؤسسه حسن طاهر القطان للتجاره الهفوفالهفوف

والترميم

31982الهفوف االحساء المزرع

مؤسسه الخليج العربي للمصاعد الهفوفالهفوف

لصاحبها احمد سعد الفهيد

االحساء الهفوف المعلمين شارع 

الدوريات عين علي

31982

0صفوي شارع العرايسمؤسسه رضاء صالح السليطي للتجارهصفويالرياض

31992بقيق حي المدينه شارع جدهمؤسسه سامي صالح بن مطربقيقبقيق

2531971الخفجي حي المرور شارع مؤسسه محمد علي السالمي التجاريهالخفجيالخفجي

الخبر الشماليه شارع الملك عبدالعزيز فرع مؤسسه زهره المنتزه التجاريهالخبرالرياض

1تقاطع 

0

مؤسسه ياسر جعفر البوخمسين لتشكيل الثقبهالمبرز

النعادن

31982الثقبه الصناعيه

مؤسسه عبدالرزاق حاجي العبد للتجاره قري االحساءقري االحساء

والترميم

0قري االحساء قريه البطاليه الشارع العام

مؤسسه مبارك صالح السلمان للتجاره قري االحساءقري االحساء

والترميم

0قري االحساء المنزله

الخبر مركز الخبر مول التجاري رقم مؤسسه اليكتروميكانيكا التجاريهالخبرالخبر

328المكتب 

31952

فرع مؤسسه محمد ياسين علي عياد حائلجده

للمقاوالت

81481حائل حي البحيره شارع الملك عبدالعزيز

فرع مؤسسه عمر عبيد الشمري حائلحائل

العمال الصيانه والتركيب

حائل حي المنتزه الغربي طريق الملك 

عبدالعزيز

0

مؤسسه الوجيه للبناء لصاحبها خالد حائلحائل

وليد العارضي للمقاوالت

0حائل

31952الخبر شارع الملك عبدالعزيزمؤسسه شبكه العين للمقاوالت العامهالخبرالخبر

محمع ريان الخليج لالعمال الحديديه الخبرالدمام

وااللمنيوم الفنيه

31433الخبر صناعيه بغلف

مؤسسه نجوم بانوراما للمصاعد الخبرالطائف

عبدالعزيز داخل خويتم / لصاحبها

القثامي

الخبر الشماليه شارع الملك فهد تقاطع 

27/28

11755



مؤسسه صالح بن احمد الكيفي للصيانه الظهرانالظهران

والتشغيل

31942الظهران الدوحه

مؤسسه مشاريع الهنداس التجاريه الخبرالجبيل

عبدالعزيز عبدهللا الهنداس/لصاحبها

الخبر الشماليه شارع االمير محمد 

19تقاطع 

31952

مؤسسه مشاريع الهنداس التجاريه الجبيلالجبيل

عبدالعزيز عبدهللا الهنداس/لصاحبها

0الجبيل شارع الملك فهد

2231952حي العقربيه شارع /الخبر مؤسسه خمسمائه واحد للمصاعدالخبرالخبر

مؤسسه مشاريع التعمير للمقاوالت الجبيلالجبيل

والتشغيل والصيانه

الجبيل منطقه المعارض شارع الهيئه 

الملكيه

31961

مؤسسه علي بالبيد لقطع الغيار جدهجده

لصاحبها علي ابوبكر عبدهللا بالبيد

جده مدائن ال فهد شارع االسكان 

الجنوبي امالك القحطاني

21583

الخبر مركز الخبر مول التجاري رقم مؤسسه اليكتروميكانيكا للمقاوالت العامهالخبرالخبر

328المكتب 

31952

فرع مؤسسه الميره للمصاعد الساللم الهفوفجده

الكهربائيه لصاحبها عبدالغني ابراهيم

31982الهفوف مقابل فندق الغزال

المؤسسه الدوليه للمصاعد لصاحبها المبرزالمبرز

محمد واصل المجحد

االحساء المبرز الحزم الجنوبي شارع 

الظهران القديم

31982

مؤسسه ابراج البتراء المتحده لصاحبها جدهجده

مشهور محمد بكر القثامي

0جده حي مشرفه شارع فلسطين

المؤسسه السعوديه للتشكيالت جدهجده

والصناعات المعدنيه لصاحبها ناصر 

فهمي ابراهيم

21361جده حي بني مالك

مؤسسه ياسر احمد عبدالقادر باعثمان جدهجده

للمصاعد

جده حي الرحاب شارع االربعين تقاطع 

غرناطه امالك سعيد الغامدي

21474

2831952الخبر حي البايونيه شارع الخبر مؤسسه المصعد الرقمي للتجارهالخبرالرياض

30631952الخبر مجمع جالريا مكتب رقم مؤسسه تقنيه التحديث للتجارهالخبرالخبر

مؤسسه مرعي مريع ال جمان الخبرالخبر

للمصاعد الكهربائيه

 2/26الخبر حي العزيزيه مخطط 

شارع الملك خالد

31952

0القطيف المنطقه البحريه الرابعهموسسه عبد العزيز صالح ال ميرالقطيفالقطيف

اسس تبوك لصاحبها نزال صالح تبوكتبوك

العنزي فرع مؤسسه

0تبوك حي سلطانه

مؤسسه الخبره المتعدده لتركيب تبوكتبوك

وصيانه المصاعد

0تبوك النهضه

0تبوك حي النهضهمؤسسه فهد حمدان العطوي التجاريهتبوكتبوك

200تبوك حي سلطانه ش مؤسسه التشطيبات الحديثه للمقاوالتتبوكتبوك

0تبوك الروضهفرع مؤسسه عبدالهادي عبدهللا الشهريتبوكتبوك

0تبوك العليافرع مؤسسه متروك عايض العتيبيتبوكجده

0تبوك حي السليمانيه شارع الملك فهدفرع مؤسسه حاتم محمود سنديتبوكمكه المكرمه



فرع مؤسسه عايد مشعان شالل العنزي عرعرعرعر

لصيانه المصاعد

0عرعر الصالحيه

فرع موسسه عبدهللا دحام العنزي عرعرعرعر

لصيانه المصاعد

0عرعر الصناعيه

فرع موسسه النشمي فرحان العنزي عرعرطريف

لصيانه المصاعد

0عرعر المحمديه

فرع موسسه سعد السبيعي صقار عرعرعرعر

العنزي لصيانه المصاعد

0عرعر المحمديه

فرع موسسه حمود جريد فرحان عرعرعرعر

لصيانه المصاعد

0عرعر المساعديه

فرع موسسه منيف فرحان خليف عرعرعرعر

الشمري لصيانه المصاعد

0عرعر بدنه

فرع مؤسسه منيف الفدعي صقار عرعرعرعر

العنزي لصيانه المصاعد

91461عرعر المحمديه شارع المامون

0عرعر العزيزيهفرع مؤسسه فاز العالميه الدوليهعرعرالرياض

موسسه فرحان عائد ظاهر العنزي عرعرعرعر

للصيانه المصاعد

0عرعر المحمديه

0عرعر الناصريهفرع موسسه الخطط المعماريهعرعرجده

فرع موسسه مطر كاسب ثواب العنزي عرعرعرعر

لصيانه المصاعد

0عرعر الصالحيه

0القريات حي العزيزيه ش ابو هريرهمؤسسه فاطمه مفضي الشراريالقرياتالقريات

0القريات حي العزيزيه ش ابو هريرهمؤسسه خلود محمد الشراريالقرياتالقريات

موسسه التصميم التجاريه السعوديه جدهجده

لصاحبها سمو االمير عبدالعزيز بن 

عبداالله ال

0جده طريق المدينه شارع الستين

المؤسسه الهندسيه المتميزه للمصاعد جدهجده

لصاحبها عبدهللا علي الربيعي

جده الشرفيه شارع التوبه عماره ال 

 الدور الثاني8صمع شقه 

21514

مؤسسه منارا للصيانه والتشغيل جدهجده

لصاحبها غازي سليمان مقبول مقبل

 شارع الكوثر ملك 3جده حي مشرفه 

8سليمان محمد جلبان فيال

21422

موسسه حسين سنوسي للتجاره جدهجده

واالعمال الكهربائيه

جده البغداديه نهايه شارع المدارس 

عماير الصيرفي

0

فرع مجموعه المستثمر الوطني لمعدات تبوكتبوك

السالمه

0تبوك السليمانيه

مؤسسه حاتم للمصاعد لصاحبها حاتم جدهجده

مطير مطر الشبشبي الحارثي

جده الكورنيش حي المهاويش جوار 

قصر االمير عبدهللا

21493

مكتب العطار لخدمات المصاعد جدهجده

لصاحبه يوسف موسي يعقوب عطار

0عماره ابوالجدايل/جده شارع التوبه 

مؤسسه مجيب محمد محبوب خان جدهجده

للتجاره واستيراد مصاعد

 باب شريف 59جده عماره بلحمر شقه 

الدور السادس

21453

الخبر مركز كانو للطيران شارع الملك مؤسسه بن حرز للمصاعدالخبرالخبر

عبدالعزيز

31952



31952الخبر البندريهمؤسسه ايسوتيرم سيرفيسيسالخبرالخبر

فرع موسسه مشعل ملفي عباس العنزي عرعرعرعر

لصيانه المصاعد

0عزعر المحمديه

/ مؤسسه عالم طالل للتجاره لصاحبهاالخبرالخبر

طالل عبدهللا عبدالمعين الغالبي

الخبر الشماليه شارع االمير فيصل بن 

فهد

0

جده شارع االمير فهد الدور الثاني فرع مؤسسه احمد محمد وهبو للتجارهجدهجده

 عماره الشيخ عبدالرحمن28مكتب 

0

مجموعه عبدالغني حسين التجاريه جدهجده

لصاحبها عبدالغني حسين احمد حامد

جده طريق المدينه حي الفيصليه امالك 

ايمن عبدالغني جوار كوداك

0

مؤسسه خان للتجاره لصاحبها احمد جدهجده

عباس خان

جده البغداديه الشرقيه جنوب فنادق 

العطاس امالك ال اسماعيل

0

مصنع عبدهللا علي المتعايش للمصاعد العيونالعيون

الكهربائيه

31982االحساء العيون المدينه الصناعيه

0حائل ش الملك سعودمؤسسه علي مفرح التميمي للمقاوالتحائلحائل

مؤسسه فداع بن جديع بن عواد حفر الباطنحفر الباطن

الشمري للمقاوالت العامه

حفرالباطن حي الخالديه طريق الملك 

عبدهللا

31991

حفرالباطن حي الخالديه طريق الملك مؤسسه اطلس الشرقيه للتجارهحفر الباطنحفر الباطن

م غرب60عبدالعزيز شارع 

31991

عرعر حي المساعديه شارع االمير بيت االنظمه الحديثه لاللكترونياتعرعرعرعر

عبدالعزيز المساعد

0

مؤسسه فهد نزال صنيدح العنزي عرعرعرعر

للمقاوالت المعماريه

0عرعر حي الصالحيه

0حفرالباطن حي العزيزيه شارع الثالثونمؤسسه نجمه المصاعد التجاريهحفر الباطنحفر الباطن

0المبرز الشعبه الجديده بملكهمؤسسه عايش عبدهللا الهالل التجاريهالمبرزالمبرز

مؤسسه فيصل محمد الفارس لبيع الهفوفالهفوف

وصيانه المصاعد

الهفوف الصيهد شارع عمر بن 

عبدالعزيز

31982

مؤسسه سام الخليج للمصاعد لصاحبها الهفوفالدمام

سامي سعد بونيس

31431االحساء الهفوف الرقيقه شارع الرياض

31982الهفوف ميدان الخميسمؤسسه بن حرز للمصاعدالهفوفالخبر

0المبرز النزهه قرب محل الغازمؤسسه ذو الفقار للصيانه والتشغيلالمبرزالمبرز



0سكاكا حي المخططمؤسسه نوره نايف الحبوب للمقاوالتسكاكاسكاكا

41423سكاكا حي الدهيمان شارع الملك فهدمؤسسه تعميركم للمقاوالتسكاكاسكاكا

حائل حي النيصيه شارع الثالثين العمران االول للمقاوالتحائلحائل

الشمالي مخطط البلديه

0

مؤسسه سلطان سالمه الرويلي سكاكاسكاكا

للمقاوالت

0سكاكا الشارع العام

0سكاكا المنطقه الصناعيهمؤسسه البالتينيه للمقاوالتسكاكاسكاكا

0سكاكا حي الزهور شارع االمير نايفمؤسسه االبراج السبعه للمقاوالتسكاكاسكاكا

0سكاكا المعاقلهمؤسسه سماء سكاكا للمقاوالتسكاكاسكاكا

0سكاكا مخطط دمؤسسه سلطان حمود الجبير للمقاوالتسكاكاسكاكا

91421عرعرمؤسسه خطوات الحاسب التجاريهعرعرعرعر

مؤسسه شمس الشمال للتجاره عرعرعرعر

والمقاوالت والصيانه

0عرعر الشارع العام

0اللقائطمؤسسه احدث المصاعد التجاريهاللقائطاللقائط

0اللقائط الشارع الرئيسيمؤسسه منصور عواد العوذه للمقاوالتاللقائطاللقائط

0صوير الحي الشماليمؤسسه بوصله الجوف التجاريهصويرصوير

سكاكا حي الشفاء المويشير شارع الملك مؤسسه عرب الشمال التجاريهسكاكاسكاكا

خالد

0

0سكاكا حي المعاقلهمؤسسه ركن بوابه المسكن للمقاوالتسكاكاسكاكا



0اللقائطمؤسسه تضاريس الشمال للمقاوالتاللقائطاللقائط

فرع مجموعه عبدالغني حسين لالعمال حائلالمدينه المنوره

الميكانيكيه والكهربائيه

0حائل صالح الدين شارع الملك فهد

فرع مؤسسه النسمه الشرقيه للتجاره حائلبريده

والمقاوالت لصاحبها احمد ابراهيم 

العبودي

0حائل قفار طريق المدينه المنوره

0حائل حي السمراء شارع االديرعفرع مؤسسه مدار للمصاعدحائلحائل

مؤسسه امل عبدالرحمن البقعاوي بقعاءبقعاء

لصيانه وتركيب المصاعد

0بقعاء

0حائل حي المنتزه الشارع العامفرع موسسه السعوديه العمال التركيبحائلحائل

فرع موسسه فرع موسسه زخارف حائلحائل

للمصاعد الكهربائيه

0حائل المطار ش االمير سلطان

مؤسسه محمد شكيب محمد مشتاق جدهجده

للمقاوالت واالعمال الميكانيكيه 

والكهربائيه

21426جده حي العزيزيه شارع االدباء

مؤسسه لدائن العالميه للتجاره لصاحبها جدهجده

حسين عبيد هللا منور الصاعدي الحربي

جده حي الرويس طريق المدينه النازل 

مركز المحمديه بالزا

21541

فرع مؤسسه الخالديه للمصاعد والساللم جدهجده

الكهربائيه لصاحبها بندر بن خالدبن عبد 

ا

جده حي عنيكش شارع البازي جوار 

اسواق العريني

21461

مؤسسه تركي امين سالم فراش لصيانه جدهجده

المصاعد

جده حي الشرفيه طريق المدينه امالك 

عبدالرحمن الهويش

21342

مؤسسه محسن محمد بيبرس للمصاعد جدهجده

الكهربائيه

جده الشرفيه طريق المدينه الطالع 

105مركزالكعكي التجاري مكتب 

21391

جده حي الصفا شارع االمير متعب مؤسسه طارق احمد الحربيجدهجده

امالك عبير باشماخ

21454

مؤسسه سهام جده لصاحبها ايمن جدهجده

محمود محمد رجب

جده حي الزهراء شارع ربيعه بن لهيعه 

امالكه

0

جده حي الفيصليه شارع صاري دوار مؤسسه مصاعد الجزيرهجدهجده

الفلك

21974

مؤسسه ميم فقط لصاحبتها ماجده محمد جدهجده

جستنيه

جده الشرفيه شارع علي بن ابي طالب 

امالك احمد بلبيد

21442

جده حي المروه شارع حراء امالك مؤسسه عبدالرحيم عبدهللا شنين السالميجدهجده

محسن عاتق الحربي

21453

مؤسسه تصاميم ثمران للمصاعد جدهجده

لصاحبتها منال عوضه محمود حسن 

الزهراني

جده حي فلسطين شارع فلسطين امالك 

راشد الصاعدي

0

جده حي الرويس شارع االندلس امالك مؤسسه كانتري السعوديه للمقاوالتجدهجده

عبدالرحمن عبدالعزيز الراجحي

22141



مؤسسه المعموره المميزه للمقاوالت جدهجده

لصاحبها حسن احمد محمد حسن

جده حي البغداديه امتداد شارع الملك 

خالد امالك ابناء احمد بادريق

0

مؤسسه االختبارات والخدمات الهندسيه جدهجده

للساللم والمصاعد الكهربائيه

 شارع ابوالعالء 4جده حي النعيم

عبدهللا تلمساني/ االدريسي امالك

21534

مؤسسه امان الماسيه للمصاعد جدهجده

لصاحبها صالح محمد صالح قميش

321391جده شارع الستين مركز بن حمد 

مصنع المصاعد االردنيه لصاحبها وليد جدهجده

حسني عبدهللا

جده حي المروه بجوار شبك المطار 

 امالك راشدهليل 68المستودع رقم

العتيبي

21435

مؤسسه ناني عبدالرحمن السيد زهران جدهجده

التجاريه

جده حي الربوه شارع الثالثين امالك 

عبدهللا الغامدي

0

فرع مجموعه عبدالغني حسين جدهالمدينه المنوره

التجاريهالمؤسسه التجاريهللمصاعد

21461جده حي الرحاب شارع دله

المؤسسه العربيه للمصاعد لصاحبها جدهجده

حبيب الرحمن عبدالقهار عطاخوجه 

فرع فندق اطلس

جده حي السالمه شارع صقر قريش 

بملكه جوارفندق الدار البيضاء

0

مؤسسه اللوتس السعوديه لالجهزه جدهجده

الكهربائيه والمصاعد فرع مؤسسه عمر 

محمود شمس

1021431جده شارع احمد دحالن حي الرويس 

جده حي بني مالك شارع السبعين بجوار مؤسسه يوسف احمد باعثمان التجاريهجدهجده

البنك االهلي

21471

جده عماره االمير عبدهللا الفيصل القديمه توكيالت المصاعد الكهربائيهجدهجده

6شقه رقم 

0

مؤسسه صقر سعيد صالح عباس جدهجده

الغامدي

21452جده حي الرغامه شارع الرغامه

مؤسسه خدمات الشبح لصاحبها خالد مكه المكرمهمكه المكرمه

سعيد المالكي

مكه المكرمه شارع التنعيم العام سوق 

4مكه التجاري المركزي عماره رقم 

0

فرع مؤسسه احمد محمد وهبو االكلبي جدهجده

البيشي للتجاره والمقاوالت

جده شارع االمير فهد مركز بن حمود 

29التجاري مكتب 

0

مكتب االنماءالسعودي للمصاعد جدهجده

والساللم الكهربائيه في المؤسسه 

السعوديه

جده حي مشرفه شارع فلسطين مقابل 

شارع خالد بن الوليد

21461

فرع مؤسسه محمد صالح ابوجبل جدهجده

للتجاره والمقاوالت العامه

جده حي البغداديه ش المطار القديم امام 

مستشفي خالد ادريس

0

فرع مؤسسه خان للتجاره لصاحبها جدهجده

احمد عباس خان

جده البغداديه الشرفيه جنوب فنادق 

العطاس امالكه

0

جده البلد شارع االمير فهد امتداد شارع فرع مؤسسه علي سالم علي كدوهجدهجده

الستين ملك احمد محمد شعسان

21463

فرع مؤسسه حسين سراج للتجاره جدهجده

لصاحبها حسين علي سراج

جده حي الجامعه شارع السيره العطره 

مقابل مدرسه القرطبي االبتدائيه

0

فرع مؤسسه السلطان للتجاره والتعمير جدهجده

لصاحبها هشام سلطان سلوم باهبري

21411جده حي الروضه عماره محمد باهبري



فرع مؤسسه السلطان للتجاره والتعمير جدهجده

لصاحبها هشام سلطان سلوم باهبري

جده شارع فلسطين امالك عبدالرحمن 

النمله جوار برج دله

21411

فرع محالت الجندول للتجاره لصاحبها جدهجده

ياسر عبدالعزيز عبدهللا بنقش

جده حي البغداديه عماره الجندول شارع 

المدارس بملكه

0

مؤسسه اطلس الخليجيه لصيانه جدهجده

المصاعد

31325جده حي مشرفه شارع الملك فهد

مؤسسه يحي علي ابراهيم المريعي جدهجده

الراشدي

21458جده حي االجاويد شارع المعالي الشمالي

حي الرحاب شارع التضامن /جده مؤسسه المزن الشامله للمصاعدجدهجده

العربي

21483

0جده حي الرويس شارع السيدمؤسسه اعمار الرويس لتقنيه المصاعدجدهجده

مؤسسه موسوعه العمران للمقاوالت جدهجده

العامه

جده حي مشرفه شارع المعادن امالك 

عبدالرزاق صليع

21641

جده حي الشرفيه طريق المدينه النازل مؤسسه شاهين المتقدمه للمصاعدجدهجده

34للمطار مركز سلمي التجاري مكتب

21411

مؤسسه عبدالرشيد محمد السيامي جدهجده

للمقاوالت

جده حي البوادي شارع الوزير امالك 

سالم عبدهللا سعد الشهراني

21352

21497جده حي البغداديه شارع ابراهيم شاكرمؤسسه بشاير الدوليه للمصاعدجدهجده

فرع مؤسسه االفتكار للتجاره لصاحبها جدهالرياض

عبدهللا عبدالمحسن العبيد

جده حي السالمه شارع صقر قريش 

عماره طيبه

0

فرع موسسه الخالديه لصيانه المصاعد جدهجده

لصاحبها بندر بن خالدبن عبدالعزيز

جده عنيكش شارع البازي جوار اسواق 

العريفي

21461

الميره للمصاعد والساللم الكهربائيه جدهجده

فرع مؤسسه الميره للتجاره لصاحبها

جده الشرفيه شارع خالد بن الوليد ملك 

عبدالرحيم عبدالجليل قادر

21451

 طريق 3جده مركز خزام التجاري كيلو فرع مؤسسه جها نقير علي اكفتجدهمكه المكرمه

112مكه مكتب 

0

مؤسسه عدنان عبدالرحمن احمد جدهجده

باشراحيل

جده الرويس شارع ابن هاشم ملك محمد 

باشراحيل

21462

جده حي مشرفه شارع التضامن العربي مؤسسه الخطوط الذهبيهجدهجده

امالك فهد الخريجي

21412

مؤسسه المصاعد الراقيه لصاحبها ماجد مكه المكرمهمكه المكرمه

محمد الشنبري

21955مكه المكرمه المحمديه الشارع العام

مكه المكرمه الرصيفه شارع عبدهللا موسسه حاتم حسن علوي تونسيمكه المكرمهمكه المكرمه

عريف

21955

مؤسسه المصاعد الغربيه الحديثه مكه المكرمهمكه المكرمه

لصاحبها حماطي احمد عسيري

0مكه المكرمه دوار كدي الشارع العام



فرع مؤسسه غيلمه لصاحبها عدلي مكه المكرمهمكه المكرمه

احمد محمد بوشه

مكه المكرمه الهنداويه شارع ام القري 

بملك فالح الجابري

0

فرع مؤسسه الحطيم لصيانه المصاعد مكه المكرمهمكه المكرمه

لصاحبها سالم نوير المطرفي

مكه المكرمه الجميزه الجعفريه 

 عماره الجعفريه0جوارفندق ام القري 

0

مؤسسه الحسن المبدع للمقاوالت جدهجده

والمصاعد

شارع شجاع بن /حي السالمه/جده 

عماره محمد السرتي/وهب

21332

21583جده حي الروضه شارع قاسم بن زينهمؤسسه السندس لصيانه المصاعدجدهجده

2147جده حي الصفا شارع الشربتليفرع مؤسسه ابا الوطنيه للمصاعدجدهجده

21471جده حي مشرفه شارع االربعينفرع مؤسسه البريمي التجايهجدهجده

مكه المكرمه شارع المنصور الشارع فرع مكتب صالح اللهيبيمكه المكرمهمكه المكرمه

العام امالك توفيق عبدالرحمن

4794

مؤسسه امنه سليمان محمد احمد جدهجده

التجاريه

جده حي الجامعه شارع السيره العطره 

امالك ناصر علي غراب

0

مؤسسه الثريا لصيانه االنظمه جدهجده

الكهربائيه لصاحبها عبدهللا سلمان الجعيد

جده حي مشرفه شارع فلسطين عماره 

عبدالحميد البسام

0

/ شارع االمير عبدهللا/ جده الخالديهمؤسسه محمد سعد محمد البقميجدهجده

امالك معيض عويض البقمي

0

مؤسسه القائدي للتجاره لصاحبها جدهجده

عبدالرحمن الصادق ابوبكر القايدي

حي العزيزيه شارع الصحافه /جده 

بملكه/

21431

مؤسسه نجيب خان للمصاعد لصاحبها جدهجده

نجيب محمد محبوب خان

جده حي الجوهره المنطقه الصناعيه 

امالكه

21445

مؤسسه ممدوح عبدالحليم عبدالسالم جدهجده

شاهين لصيانه المصاعد

جده حي البلد شارع الملك عبدالعزيز 

520مركز الصالحيه التجاريه مكتب 

21331

مؤسسه بيت المصاعد الحديثه لقطع جدهجده

الغيار لصاحبها محمد علي يوسف اكرم 

الدين حافظ

امالك /حي العزيزيه شارع االدباء /جده 

ابو الخير اسماعيل

0

جده حي مشرفه شارع السنبله امالك مؤسسه محمد صالح العيسي التجاريهجدهجده

فضل بافقيه

0

جده حي الفيصليه شارع سلمي بن مؤسسه فتاح احمد ال فتاح للمصاعدجدهجده

ربيعه امالك شكري احمد عبدالفتاح

0

مؤسسه القاصد للمصاعد لصاحبها جدهجده

مصلح عمرو العويضي

جده حي مشرفه شارع جبل العرب 

امالك حنان ناصر العساف

21454

مصنع البتراء للمصاعد والساللم جدهجده

الكهربائيه محبوب علي عالم علي

جده حي مشرفه شارع فلسطين متفرع 

من شارع جبل النور امالك محمد مجلد

21524



جده الشرفيه شارع الستين امالك صالح مؤسسه سعيد عطيه حسين الزهرانيجدهجده

الراجحي

0

جده حي السالمه شارع كنوز العلم مؤسسه فاطمه خالد العجوز التجاريهجدهجده

امالك عصمت حسن بترجي

0

مؤسسه راشد هليل ضويان العتيبي جدهجده

التجاريه

جده حي العزيزيه شارع االمن العام 

ملك محمد عبدهللا كاتي

21435

مؤسسه زينب خليل عبدالمحسن مغربل جدهجده

للمقاوالت

جده حي السالمه شارع صاري بجوار 

الهالل االحمر

21414

مؤسسه طارق عباس يحي ادهم جدهجده

للمقاوالت

جده طريق المدينه الطالع مركز سلمي 

202التجاري مكتب رقم 

21412

جده حي الشاطي جوار فندق شيراتون مؤسسه محمود سراج محمود قنديلجدهجده

مخطط ابوناصف

21411

المؤسسه الحديثه للمصاعد لصاحبها جدهجده

ماجد عبدهللا شهوان الغامدي

شارع الستين امام / جده حي مشرفه

ملك الشريف نايل مشهور/ مكتبه المكتبه

0

مؤسسه محمد كاتي لهندسه المصاعد جدهجده

لصاحبها محمد عبدهللا زيني كاتي

/ شارع االمن العام/ جده حي العزيزيه

بملكه

0

مؤسسه علي محمد صالح وافيه جدهجده

للمقاوالت

جده حي الشرفيه طريق المدينه مركز 

328سلمي مكتب 

21424

جده حي الرحاب شارع التضامن مؤسسه رامي فهد الغامدي التجاريهجدهجده

العربي امالك ابراج البسمه

0

جده حي الصحافه شارع االمير متعب مؤسسه محمد علي العمرانجدهجده

امالك ابناء ابراهيم التميمي

0

مؤسسه المصعد العالمي للمقاوالت جدهجده

لصاحبها ماجد حامد محمد الصحفي

جده حي مشرفه شارع فلسطين امالك 

عبدهللا بكر القثامي

21350

مؤسسه فاتح محمود الحلبي لصيانه جدهجده

المصاعد

جده حي السالمه شارع صقر قريش 

امالك سعيد علي الغامدي

21431

جده حي بني مالك شارع الستين مركز مؤسسه عادل عبدالكريم الشيخ التجاريهجدهجده

1منير التجاري مكتب رقم 

21371

جده طريق المدينه الطالع بجوار كوبري مركز تقنيه الغربيه للمصاعدجدهجده

صاري امالك عبدالشكور ابراهيم جان

21472

مؤسسه محمد علي ابوالناس لصيانه جدهجده

االجهزه الكهربائيه

جده حي الشرفيه شارع الملك خالد 

امالك مركز السعيد التجاري

21524

جده حي الشرفيه بجوار عيادات بخش مؤسسه المصاعد الفضيهجدهجده

امالك سعيد عبدالعزيز نعمه هللا

21331



مؤسسه نجاه مولي زيني بوقيس جدهجده

للمقاوالت

 شارع الستين عماره 1جده حي مشرفه 

مكه بالزا

21311

جده حي البغداديه الغربيه شارع حائل مؤسسه عادل محمد الدريني للمقاوالتجدهجده

عبدالرحمن الجماز/ امالك

21474

جده حي الصفا شارع الحرمين امالك مؤسسه عيفان لتركيب وصيانه المصاعدجدهجده

فايز الشهري

21371

مؤسسه الصخره العالميه للمصاعد جدهجده

لصاحبها خالد عمر محمد بلحمر

جده حي الكندره شارع عمرو بن 

العاص مركز الشرق التجاري

21426

جده حي البغداديه شارع الملك خالد مؤسسه نزار سالم سعيد الرفاعيجدهجده

امالك ياسين الشريف

0

مؤسسه خطوط الفضاء للمصاعد جدهجده

لصاحبها خضر حسن قبال الشهابي

جده حي الصفا شارع ام القري امالك 

0504710951خالد الطالقي جوال

21571

مؤسسه مصاعد الدروب لتشغيل جدهجده

وصيانه المصاعد لصاحبها وليد احمد 

عبدهللا باقبص

جده حي الصفا الشارع العام امالك 

سعاد الحداد

21361

مؤسسه شعاع للمصاعد لصاحبتها جدهجده

نرجس مصطفي ايوب ياوز

جده حي الشرفيه شارع الستين امالك 

محمد علي محمد سعدي

21321

مؤسسه ميم كاف لصاحبها محسن جدهجده

محمد حسان خفاجي

جده حي الربوه شارع ابوهالل 

العسكري امالك احمد خفاجي

21461

مؤسسه عبدالرحمن عبدهللا العدواني جدهجده

التجاريه

0جده حي الصفا شارع ام القري بملكه

جده حي بني مالك شارع حميد بن هالل مؤسسه عبدهللا علي فالته للمقاوالتجدهجده

امالك علي فالته

21453

مؤسسه النخبه المميزه للمصاعد فرع جدهجده

مؤسسه احمد ابراهيم عبدهللا حمادي

جده حي النزله الشرقيه شارع باب 

العمره امالك فؤاد باناغي

21478

فرع مؤسسه الشمال المتطوره لصاحبها جدهجده

مشعل حمدان النفيعي

جده حي المروه شرق ش االمير متعب 

ملك شركه مصنع العالميه

21563

فرع مؤسسه محمد عبدهللا محمد مدخلي جدهجده

للمصاعد

0جده حي مشرفه شارع السبيعين

فرع مؤسسه كنار الشامله لصاحبها جدهجده

محمد ربيع عثمان بحرق

جده حي الشرفيه شارع العباس بن 

عبدالمطلب امالك عبدالعزيز عباس

21511



مؤسسه صفوه جده للمصاعد العالميه جدهجده

فرع مؤسسه صفوه جده لبيع وشراء 

السيارات

جده حي مشرفه مقابل شركه الراجحي 

امالك محمد العبيدي

21477

فرع مؤسسه كوامن لصاحبها سعيد جدهجده

محمد عون ال جابر

جده حي العزيزيه شارع الملك فهد 

امالك الشريف نايل الحارثي

21362

فرع موسسه الفخامه للمقاوالت جدهجده

لصاحبها يحي عيد صالح الصريصري 

الجهني

جده عنيكش شارع الستين امالك سعد 

النفجان

21532

مؤسسه حسين ابراهيم ال سنان جدهالمدينه المنوره

للمصاعد فرع مؤسسه حسين ابراهيم 

ال سنان للتجاره

جده حي النزهه المنطقه 

الصناعيهبجوارمحطه الجنادريه امالك 

االميرطالل بن

0

فرع مؤسسه اسماعيل احمد محمد جدهجده

الشامي

جده حي الرويس شارع حائل مركز 

21/22فخري التجاري معرض 

21495

فرع مؤسسه احمد علي عواض جدهجده

الزهراني للخدمات العامه

جده حي عنيكش شارع الريان امالك 

مقياس الزهراني

0

جده حي الجامعه طريق مكه القديم فرع مؤسسه عبدهللا عمير الغامديجدهالباحه

امالك سهام محروس

21542

فرع مؤسسه بريق الصدف لصاحبها جدهجده

علي محمد المغربي

21481جده حي الزهراء شارع االمير سلطان

فرع مؤسسه راشد هليل ضويان جدهجده

العتيبي التجاريه

جده حي العزيزيه شارع االمن العام 

امالك محمد كاتي

0

فرع مؤسسه سعيد مهدي الغامدي جدهجده

للمقاوالت

شارع ذو النورين /جده حي الشرفيه 

امالك نبيل الهندي/جوار بنك الرياض 

21482

مؤسسه المصاعد االوربيه فرع مؤسسه جدهالمدينه المنوره

الدار الذهبيه لالنشاء والتعمير

جده حي عنيكش شارع الستين امالك 

احمد عبدهللا السديري

21371

 0 د 0 ي 0 ي 0 ج 0 و 0مؤسسه ف جدهمكه المكرمه

ا للمصاعدفرع مجموعه عالم بدر

جده حي التحليه شارع االمير محمد بن 

عبدالعزيز امالك سوق الحجاز

0

مؤسسه المبدعون لتشغيل المصاعد جدهجده

فرع مؤسسه المبدعون لالجهزه 

الكهربائيه لصاحبتها

جده حي الفيصليه شارع ابن القيصومه 

امالك محمد الدهلوي

21455

فرع مؤسسه طلعت احمد حسن جدهجده

ابوسليمان

جده حي البوادي شارع صاري امالك 

عبدالرحيم الخزيم

21553

مؤسسه المشرقه لالنشطه التجاريه فرع جدهجده

مؤسسه هاني عبدالعزيز احمد ساب

جده حي الرويس تقاطع شارع ولي 

العهدمع شارع حائل برج المرجان ملك 

بن محفو

0

مؤسسه الفضل للمصاعد فرع مؤسسه جدهجده

الفضل للتجاره لصاحبها عبدالرحمن 

عبدهللا

جده الشرفيه طريق المدينه الطالع مركز 

103104الحياه لالتصاالت مكتب 

0

فرع مؤسسه المهند عوض حامد جدهجده

الجهني للمقاوالت

جده حي السالمه شارع صقر قريش مع 

السديري امالك االميره الجوهره

0

فرع مؤسسه النجاح للتجاره لصاحبها جدهالنماص

عبدهللا محمد عثمان العسبلي

جده حي الصفا شارع االربعين امالك 

شركه النخيل للتجاره والتعهدات

21553

فرع مؤسسه عبدهللا محمد فتحي جدهجده

ابوالجدايل

جده البغداديه طريق المدينه ملك سعود 

25الفالح شقه 

0



جده حي مشرفه شارع الصحافه امالك فرع مؤسسه احمد عبود عفيفجدهمكه المكرمه

مساعد طفران

21483

مؤسسه خطوط العمران للمصاعد جدهجده

المعماريه فرع مؤسسه خالد علي حسن 

باطهف التجاريه

جده حي النزهه شارع حراء امالك 

محمد الجهني

21135

مؤسسه شاهين للمصاعد الحديثه فرع جدهجده

مؤسسه فؤاد محمد عبدالقادر ظلمه

جده حي الشرفيه طريق المدينه الطالع 

مركز سلمي التجاري

21534

موسسه الفكر االمثل للمصاعد فرع جدهمكه المكرمه

موسسه عبد القادر سلطان منير السلمي

جده حي الربوه شارع ذي البجادين 

شمال دوار الفلك ملك احمد الغامدي

21581

الخير المتحده للمصاعد فرع مؤسسه جدهجده

عبدهللا عمر عبدهللا بالخير للمقاوالت 

العامه

 شارع الملك خالد مركز 2جده كيلو 

جميل التجاري

0

فرع مؤسسه ابحار الهندسيه لصاحبها جدهجده

محمد مشبب علي العقباني القحطاني

جده حي المروه شارع حراء مركز 

المروه

21581

فرع مؤسسه الميناء للتجاره والمقاوالت جدهالرياض

لصاحبها عدنان احمد علي قنق

جده حي بترومين بجوار شركه الكهرباء 

امام ثالجه المنجم مستودعات باجابر

0

مؤسسه الجوده العريقه للمصاعد فرع جدهجده

مؤسسه عبدهللا حسين عبدهللا بامحفوظ

جده حي مشرفه شارع الستين امالك 

صالح بن جحزر

21311

فرع مؤسسه االلنجوج للتجاره جدهجده

والمقاوالت لصاحبها حامد عبدالكريم 

العالطي

جده حي البغداديه الشرقيه بجوار 

الخارجيه ملك االمير مشعل بن 

عبدالعزيز

21445

فرع مؤسسه االوتاد التكامليه لصاحبها جدهجده

مازن عبدهللا محمد صديق فرع التجاره

جده حي العزيزيه شارع المكرونه 

مركز الضيافه التجاري السكني

21491

مؤسسه مصاعد االكابر فرع مجموعه جدهجده

الشبكه الحريريه لصاحبها فؤاد 

مصطفي عز الدين

جده حي النهضه شارع الصفا بجوار 

الدانوب

0

فرع مؤسسه دخيل هللا ملفي فيصل جدهجده

الروقي العتيبي للمصاعد

جده حي الفيصليه شارع صاري امالك 

دسعيد الدريحي

21321

فرع مؤسسه المصاعد المتقدمه جدهجده

لصاحبها تركي عبدالعزيز عبدهللا 

السويلم

حي الصفا شارع ام القري امالك /جده

فيصل عثمان ابو شوشه

21416

فرع مؤسسه عبيد احمد محمد الريشي جدهجده

للمقاوالت العامه فرع المصاعد

21323جده حي السامر الشارع العام بملكه

فرع مؤسسه القاصد للمصاعد لصاحبها جدهجده

مصلح عمرو عمار العويفي

جده حي مشرفه شارع جبل العرب 

امالك حنان ناصر العساف

21454

فرع مؤسسه طلعت احمد ابوسليمان جدهجده

للمقاوالت العامه فرع خدمات تجاريه

جده حي البوادي شارع صاري امالك 

عبدالرحمن الخزيم

21553

مؤسسه سمات الخير للمصاعد فرع جدهجده

مؤسسه سمات الخير للمقاوالت

جده حي مشرفه شارع غرناطه امالك 

الشريف نايل الحارثي

21351



فرع مؤسسه المريخ االزرق لصاحبها جدهجده

محمد بن عبدالكريم بن عبدهللا الباهلي

جده حي النزله اليمانيه شارع الهاتف 

السعودي امالك عبدهللا الغامدي

21461

فرع مؤسسه تاج المدينه للمصاعد جدهالمدينه المنوره

لصاحبها محمود غالم مرتضي غالم 

مصطفي غالم

جده حي مشرفه شارع الملك فهد امالك 

محمد عائض الغامدي

0

فرع مؤسسه خبراء طيبه للمصاعد جدهالمدينه المنوره

لصاحبها حمزه سعد خليل الجهني

جده البوادي شارع قريش مركز قريش 

25تاتجاري مكتب 

0

االجواد المتميزه لمعدات السالمه فرع جدهجده

مؤسسه عمر صالح سالم الصيعري 

للمقاوالت

امالك /جده حي العزيزيه شارع الستين 

عبدالرحمن الثنيان

21443

مؤسسه السيار الدوليه للمصاعد فرع جدهجده

مؤسسه فارس المستقبل للمقاوالت

جده الفيصليه شارع االمير عبدهللا ملك 

ابراهيم الغامدي

21312

فرع مؤسسه خالد عمر العمودي جدهجده

العقاريه

جده حي الفيصليه شارع االمير محمد 

بن عبدالعزيز بملكه

21424

فرع مؤسسه الحنبظاظه لصاحبها علي جدهجده

عبدالمنعم حنبظاظه

جده حي البوادي شارع سعيد بن قيس 

امالكه

21483

21421جده حي الهدي الشارع العام بملكهفرع مؤسسه تركي خالد مالفخ العتيبيجدهجده

فرع مؤسسه احمد مسفر العامري جدهجده

للمقاوالت

جده حي الصفا شارع الشاكرين امالك 

عبدهللا باهادي

0

فرع مؤسسه القارات الجديده لصاحبها جدهجده

مهدي ناصر بالعبيد

جده حي مشرفه شارع المكرونه امالك 

عبدالناصر الفالح

0

مؤسسه اسيل العالميه للمصاعد فرع جدهجده

مؤسسه نعيم ثابت الصحفي التجاريه

جده حي الفصيصليه شارع االمير فهد 

امالك نضال محمد الشهري

21453

فرع مؤسسه الخطط المعماريه جدهجده

لصاحبها ساعد سعيد ثامر المولد

جده حي مشرفه شارع الملك فهد امالك 

1 عماره 163صالح بن جحزر مكتب 

21428

فرع مؤسسه عبدالمحسن عبدالرحمن جدهالرياض

الجويعي

جده حي الصفا شارع الشاكرين امالك 

عبدهللا باهادي

11484

جده طريق االمير ماجد حي النزهه ملك مؤسسه مصاعد الفا الحديثهجدهجده

100866راشد سيف الدين مبني رقم

21495

فرع مؤسسه دخيل هللا فاضل دخيل هللا جدهجده

فاضل التجاريه فرع المقاوالت

جده حي مشرفه شارع الستين امام بنك 

الجزيره عماره الكالبي

0

جده بني مالك شارع لواء االسالم مقابل فرع مؤسسه بن مقحم للتنميه االنشائيهجدهالرياض

ورشه اومترا ملك علي محمد علي

11415

فرع مؤسسه سامر محمد سعيد حامد جدهجده

ابوالحمائل التجاريه

جده حي الروضه الشارع العام عمائر 

االميره شيخه بنت سعود

0

فرع مؤسسه علي سعيد عبدهللا الشيخي جدهجده

الزهراني

جده حي الشرفيه شارع الستين امالك 

عبدهللا العقيلي

0

فرع مؤسسه ميسون علوي بوقس جدهجده

التجاريه

سوق الجامعه / جده حي الجامعه

محل رقم / 5مبني / التجاري والسكني

22/16

0

فرع مؤسسه محمد نور يونس فالته جدهالمدينه المنوره

التجاريه فرع المصاعد

جده طريق المدينه الطالع مركز الهويش 

25التجاري مكتب 

0

موسسه عبدهللا حسين مناه لصيانه جدهجده

المصاعد فرع مؤسسه عبدهللا حسين 

منامه

جده حي الصفا امام الحلقه مركز الحيدر 

1 شقه 1الدور 

0



المركز الفني للمصاعد فرع مؤسسه جدهجده

سليمان محمد مصلح السوادي

 6جده حي الجامعه طريق مكه كيلو 

جوار مستشفي حي الجامعه بملكه

21481

مؤسسه محمود محمد جداوي فرع جدهمكه المكرمه

مؤسسه عالم المصاعد لصاحبها محمود 

محمد جداوي

جده حي مشرفه شارع ضياء الدين 

رجب ملك االمير فيصل بن سعد

0

فرع مكتب سعد مرزوق الروقي جدهمكه المكرمه

للخدمات العامه

جده حي الجامعه امام جامعه الملك 

2عبدالعزيز ملك سالم الروقي الدور 

0

فرع مؤسسه البناء العربي للتجاره جدهجده

لصاحبها عبدهللا اسماعيل ابراهيم قربان

جده حي الجامعه عمائر االمير بندر رقم 

2 عماره رقم 8

0

فرع مؤسسه ابراهيم علي الجارهللا جدهجده

الرشيد للمقاوالت فرع التجاره

 طريق مكه خلف ثانويه 5جده كيلو 

الشاطي ملك مناحي البقمي

0

فرع مؤسسه المجموعه للمقاوالت جدهالرياض

لصاحبها هتيمي نهار عبدهللا المنديل

جده البغداديه جوار فندق قصر المدينه 

ملك محمد عباس صيرفي

0

فرع مؤسسه سعيد مطلق السعيدي جدهجده

الهذلي التجاريه

جده حي السبيل شارع دار السبيل مكتب 

امالك عبدهللا باجبير

0

جده حي العزيزيه خلف اسواق المناره مؤسسه نوفا النجم الجديد للمصاعدجدهجده

امالك سعد ثواب الشريف

21433

فرع مؤسه علي بالبيد لقطع الغيار جدهجده

لصاحبها علي ابوبكر عبدهللا بالبيد

جده حي الرحاب شارع التضامن 

العربي امالك منير الهويدي

0

فرع مؤسسه هاشم حامد عبدالحميد جدهجده

الجهني التجاريه

جده الشرفيه شارع خالد بن الوليد امالك 

محمد يوسف

0

فرع مؤسسه فائز القحطاني للمقاوالت جدهجده

لصاحبها فائز جريو مسعود القحطاني

جده حي بني مالك شارع السوق ملك 

ناصر محمد الدوسري

0

مؤسسه القاصد للمصاعد فرع مؤسسه جدهجده

القاصدللصيانه والنظافه 

لصاحبهاعبدالحميدخزام

جده عنيكش شارع الستين تقاطع شارع 

ملك سعد النفجان/ التوبه

0

شارع التضامن / جده حي مشرفهفرع مؤسسه عبدالقيوم عبدالحميد عوضجدهمكه المكرمه

ملك حسن عبدالهادي هويدي/ العربي

0

مصنع الخليج للمصاعد فرع مؤسسه جدهجده

حاتم للمصاعد لصاحبها حاتم مطير 

مطر الشبشبي ال

0جده المدينه الصناعيه المرحله الخامسه

فرع مؤسسه عوض حامد مصطفي جدهجده

الجهني

جده حي السالمه شارع عبدالرحمن 

السديري ملك االميره الجوهره بنت 

عبدالر

0

فرع مؤسسه جميل محمدخير لطفي جدهمكه المكرمه

عرفه

جده حي الفيصليه شارع صاري اسواق 

المسعود

0

فرع مؤسسه عدنان عبدالرحمن احمد جدهجده

باشراحيل

جده حي الرويس شارع ابن هشام امالك 

محمد باشراحيل

21462

مؤسسه الحمايه المدنيه فرع مؤسسه جدهجده

عدنان زكي حسين العباسي الهاشمي

جده حي الشرفيه طريق المدينه النازل 

مركز الكعكي

21593

مؤسسه المحار لمعدات االمن والسالمه جدهجده

فرع مؤسسه جمال احمد بن محفوظ 

التجاريه

جده حي الثعالبه شارع الميناء سابقا ملك 

ورثه محمد ميره

0



مكه المكرمه الحفاير شارع ام القري مؤسسه مظفر عطرجي للمصاعدمكه المكرمهالرياض

بملكه الخاص

0

21955مكه المكرمه بطحاءقريش العاممؤسسه شمس االصوانيمكه المكرمهمكه المكرمه

 0العزيزيه الشارع العام / مكه المكرمهمؤسسه محمد يوسف كعكي التجاريهمكه المكرمهمكه المكرمه

مركز عطا هللا التجاري

0

شارع المسجد _ العزيزيه/مكه المكرمهمؤسسه رائد عبدالمجيد الشريفمكه المكرمهمكه المكرمه

 جوار فندق عاشور0الحرام 

0

0الشارع العام/الشوقيه /مكه المكرمهمؤسسه ماجد محمد احمد الشنبريمكه المكرمهمكه المكرمه

مكه المسفله امام شرطه جياد وقف داود فرع موسسه احمد عباس خانمكه المكرمهجده

خان

0

فرع مجموعه عبدالغني حسين مكه المكرمهالمدينه المنوره

التجاريهالمؤسسه التجاريهللمصاعد

مكه المكرمه حي النزهه طريق جده 

القديم بجوار الثمرات امالك امين قطان

0

مؤسسه رواد المصاعد لصيانه مكه المكرمهمكه المكرمه

المصاعد لصاحبها طارق خالد العميري

العزيزيه جوار مسجد /مكه المكرمه 

الحريري

21955

فرع مؤسسه السلطان للتجاره والتعمير مكه المكرمهجده

لصاحبها هشام سلطان سلوم باهبري

مكه المكرمه النزهه شارع اليقين عماره 

علي صالح نوري شعبان

0

فرع مؤسسه نجيب محمد خان لصيانه مكه المكرمهجده

المصاعد

مكه المكرمه شارع المنصور جوار 

جراج الكعكي

0

فرع موسسه عبدالغني ابراهيم عبدهللا مكه المكرمهجده

ميره

مكه المكرمه شارع الستين عماره 

عبدالكريم رزق

0

مكه المكرمه التيسير عماره المرحوم فرع الموسسه التجاريه للمصاعدمكه المكرمهالمدينه المنوره

عبدهللا

0

فرع مؤسسه السيد عبد الرحمن بن داود مكه المكرمهجده

الجيالني

مكه المكرمه الشاميه وقف الشريف 

عبدهللا بن سرور

0

مؤسسه محمد سعود حامد الشريف مكه المكرمهمكه المكرمه

لصيانه المصاعد

21955مكه المكرمه الششه الشارع العام

0مكه المكرمه الغساله خلف البيكمؤسسه سيف هللا عمر التميميمكه المكرمهمكه المكرمه

21478مكه المكرمه بطحاء قريش الشارع العاممؤسسه ايتال الراقيه لصيانه المصاعدمكه المكرمهمكه المكرمه

مؤسسه طرف ثاني للتجاره لصاحبها مكه المكرمهمكه المكرمه

محمد رشيد قحطاني

جبل النور شارع / مكه المكرمه

 بملك قاسم عبدالرحيم بنجر0االربعين 

0

مؤسسه ليان الخير التجاريه لصاحبتها مكه المكرمهمكه المكرمه

سحر رضا الحبشي

21955مكه المكرمه الحفاير شارع ام القري

جوارمؤسسه _ العوالي /مكه المكرمهمؤسسه تركي عبدهللا مليباريمكه المكرمهمكه المكرمه

 بملك ابراهيم السديس0بانافع 

0

0/مكه المكرمهمؤسسه حامد بن عوض الحارثيمكه المكرمهمكه المكرمه

مكه المكرمه جرول شارع خالد بن مؤسسه طالل عبدهللا بالبيدللمصاعدمكه المكرمهمكه المكرمه

الوليد بملك وقف سالم الذيابي

0

مؤسسه هاني سيد علي يوسف لصيانه مكه المكرمهمكه المكرمه

المصاعد

الطندباوي شارع المنصور /مكه المكرمه

 بملك صالح احمد بقبق0

0

الزاهر خلف مركز /مكه المكرمهمؤسسه نجمه علي اسماعيل الحرازيمكه المكرمهمكه المكرمه

العزيزيه بملك عبدهللا قدسي

0



مؤسسه رتاج الذهبيه للمصاعد مكه المكرمهمكه المكرمه

لصاحبها سعدهللا خميس الغموي

الشارع /2الخالديه رقم /مكه المكرمه

العام

0

مؤسسه تقنيه جماللمصاعد لصاحبتها مكه المكرمهمكه المكرمه

مريم محمد غفوري

مكه المكرمه شارع الج الشارع العام 

بملك ورثه سالم الجابري الدورالثاني

21955

مكه المكرمه شارع ام القري جوار مؤسسه محمود رفعت محمد الجهنيمكه المكرمهمكه المكرمه

البنك االهلي بملك مازن االزهري

0

مؤسسه سميره جميل حسن مكي مكه المكرمهمكه المكرمه

للمصاعد

مكه المكرمه شارع الستين ام القري 

بوقف المياجان

0

مؤسسه عصر المصاعد لصاحبها مكه المكرمهمكه المكرمه

صالح احمد بقبق

الطندباوي شارع المنصور /مكه المكرمه

 مركز بقبق التجاري0

21955

العوالي جوار مستوصف /مكه المكرمهمؤسسه ماجد محمدحسان خفاجيمكه المكرمهمكه المكرمه

 بملك احمد محمد المسلم0الهدا 

0

مؤسسه المصاعد الذهبيه التجاريه مكه المكرمهمكه المكرمه

لصاحبها عمار حسن احمد مصباح

 جوار 0العمره البحيرات / مكه المكرمه

عيادات البدر

0

مؤسسه عبدهللا عمادالدين عرفات مكه المكرمهمكه المكرمه

للتجاره

_ النزهه/مكه المكرمه

 بملك علوي 0جوارمعهدنيوهيورايزون 

بوقري

0

مكه المكرمه الهندايه طريق ام القري مؤسسه ابراهيم علي شيرمكه المكرمهمكه المكرمه

خلف مطعم كنتاكي

0

مؤسسه فاتح محمود الحلبي لصيانه مكه المكرمهمكه المكرمه

المصاعد

العزيزيه الشماليه /مكه المكرمه 

مركزعطاهلل التجاري الدورالثالث مكتب 

24

0

مؤسسه معيض بن جميعان بن غالي مكه المكرمهمكه المكرمه

الصبحي

الشوقيه شارع االبراج /مكه المكرمه 

العام بملك ماجد بن معيض الصبحي

0

مؤسسهجوهره المصاعد طالل بن مكه المكرمهمكه المكرمه

عبدهللا التركي

الستين شارع ام القري /مكه المكرمه 

العام

21955

مؤسسه خبراءمكه للمصاعد لصاحبها مكه المكرمهمكه المكرمه

علي حامد الحربي

مخطط الحمراء الشارع /مكه المكرمه 

العام بملك حسين علي العمري

21955

مؤسسه سما السالم لصاحبها سلطان مكه المكرمهمكه المكرمه

صالح الحليفي

مكه المكرمه الزاهر الشارع العام جوار 

وزاره الثقافه واالعالم

0



0مكه المكرمه الشاميه الشارع العامفرع مؤسسه عفيف حسن عابدمكه المكرمهمكه المكرمه

فرع مؤسسه اللواء الحديثه مكه المكرمهمكه المكرمه

لصاحبهانزار محمد الحارثي

 0حي الهجره زهره كدي / مكه المكرمه

امام كبري المقاولون

0

الزاهر خلف مستشفي /مكه المكرمهفرع مؤسسه علي محمد الصبحيمكه المكرمهمكه المكرمه

 بملك سعد الخنبشي0الملك عبدالعزيز 

0

مكه المكرمه الزاهر خلف محالت فرع مؤسسه ابوبكر عمر باقبصمكه المكرمهمكه المكرمه

الصبيعي بملك والده

0

فرع مؤسسه عالم بدر لصاحبه مكه المكرمهمكه المكرمه

عبدالقادر محمد حسين باسالمه

مكه المكرمه النزهه ساحه اسالم بمجمع 

النور

0

فرع مؤسسه ياسر عبدالشكور بشناق مكه المكرمهمكه المكرمه

للمصاعد

مكه المكرمه الششه شارع الكليه بملك 

حماده عبدالشكور بشناق

0

الزاهر شارع الكليه بملك /مكه المكرمه فرع مؤسسه عبدهللا ابن عمير الغامديمكه المكرمهالباحه

عبدالكريم مرداد

0

 0النزهه الشارع العام /مكه المكرمهفرع مؤسسه عدنان زكي زاكي الجابريمكه المكرمهمكه المكرمه

بعماره وقف السلطان عبدالرحمن

0

 0العزيزيه الشارع العام /مكه المكرمهفرع مؤسسه عبدالجبار مزيد الجعيدمكه المكرمهالشرائع

بملك فواز سفر المقاطي

0

الزاهر خلف مستشقي / مكه المكرمهفرع مؤسسه علي محمد علي الصبحيمكه المكرمهمكه المكرمه

 بملك سعدالخنبشي0الملك عبدالعزيز 

0

النزهه الشارع العام عماره /مكه المكرمهفرع مؤسسه باسم سليمان جنهمكه المكرمهمكه المكرمه

وقف السلطان

0

العزيزيه جوار الدفاع /مكه المكرمهفرع مؤسسه احمد راقي العتيبيمكه المكرمهمكه المكرمه

المدني بملك نور الدين حسن زيني

0

فندق السالمه لصاحبه عباس حسن مكه المكرمهمكه المكرمه

حويت

مكه المكرمه المسفله شارع ابراهيم 

الخليل

0

 0شارع الضيافه _ النزهه/مكه المكرمهفرع مؤسسه هاني عبدالعزيز نوريمكه المكرمهمكه المكرمه

عماره عمر بامشعب

11323

فرع مؤسسه انمار السعوديه للمصاعد مكه المكرمهمكه المكرمه

لصاحبها ممدوح احمد فلمبان

 0شارع عبدهللا عريف /مكه المكرمه

مركز الستين التجاري الدور الثاني

21955

 0الزهراء شارع ام القري /مكه المكرمهفرع مؤسسه رحيم بخش بن مانكمكه المكرمهالرياض

بملك عبدالكريم احمد علي رزق

11623

 0مكه المكرمه شارع عبدهللا عريف فرع مؤسسه سعد سلمي السهليمكه المكرمهمكه المكرمه

مركز الستين التجاري

0



فرع مؤسسه اتحاد مكه لصيانه مكه المكرمهمكه المكرمه

المصاعد لصاحبها عبدالفتاح محمد 

كادو البرناوي

شارع عبدهللا عريف مركز /مكه المكرمه

 الدور الثاني0الستين التجاري 

21955

طريق _ العزيزيه الجنوبيه/مكه المكرمهفؤع مؤسسه عصام اسعد خليفهمكه المكرمهمكه المكرمه

 بملك بدرعبدهللا القحطاني0الطائف 

0

فرع مؤسسه جوهره المصاعد لصاحبها مكه المكرمهمكه المكرمه

طالل عبدهللا التركي

الستين شارع ام القري / مكه المكرمه

 بملك محمد سعيد الصائغ0العام 

0

مؤسسه القوه الماسيه لصاحبها سعود مكه المكرمهمكه المكرمه

عبدالعزيز السليماني

0العزيزيه الشارع العام/مكه المكرمه 

مخطط الشوقيه شارع / مكه المكرمهفرع مؤسسه سالم ابو الخير للمصاعدمكه المكرمهمكه المكرمه

 بملك عبدالرحمن عبودالسعيد0الثالثين 

0

مكه المكرمه العزيزيه شارع عبدهللا مؤسسه صالح علي صدقه الحازميمكه المكرمهمكه المكرمه

خياط بملك احمد عبدالقادر ابورزيزه

0

فرع مؤسسه عبدهللا صالح المطوع مكه المكرمهمكه المكرمه

التجاريه

 0العزيزيه شارع صدقي /مكه المكرمه

بملك احمد علي االسمري

0

فرع مؤسسه النشان للمصاعد لصاحبها مكه المكرمهمكه المكرمه

محمد حليم مسعود

مكه المكرمه حاره الباب جوارعماره 

الدهلوي بملك الدوبي

0

مكه المكرمه شارع الستين فوق البنك مؤسسه محمداسماعيل بخشمكه المكرمهمكه المكرمه

19االهلي مكتب رقم 

0

مؤسسه ابوالخير لصاحبها سعيد احمد مكه المكرمهمكه المكرمه

الصبياني

مكه المكرمه العزيزيه الشارع العام 

بمركز عطا هللا التجاري

0

 0العزيزيه الشارع العام /مكه المكرمهفرع مؤسسه احمد السيد للمصاعدمكه المكرمهمكه المكرمه

سوق الجوهره التجاري

0

شارع الستين فوق البنك / مكه المكرمهفرع مؤسسه خالد فهد حسان للمصاعدمكه المكرمهالمدينه المنوره

االهلي بملك عبدالكريم رزق

0

الزاهرشارع ريع الكحل /مكه المكرمهفرع مؤسسه خالد سعيد المالكيمكه المكرمهمكه المكرمه

حاره المندي بملك محمد سعيد حجازي

0

مكه المكرمه الخانسه جوار مخبز مؤسسه خالد حسين العميريمكه المكرمهمكه المكرمه

االنوار بملك علي القحطاني

0

مكه المكرمه العزيزيه شارع عبدهللا المؤسسه المركزيه للمقاوالت المعماريهمكه المكرمهمكه المكرمه

خياط بملك ورثه خضر القرشي

0

عبدهللا / فرع مؤسسه الموازين لصاحبهامكه المكرمهمكه المكرمه

محمد السميري

مكه المكرمه كدي حي الهجره شقه رقم 

 بملك محمد السميري3

0



مكه المكرمه النزهه شارع الضيافه فرع مؤسسه محمد نعمه بن عبده كنامكه المكرمهالمدينه المنوره

بملك شركه بالدي

0

مؤسسه عالم المصاعد لصاحبها محمود مكه المكرمهمكه المكرمه

محمد رشاد جداوي

مكه المكرمه شارع الحج جوارمحطه 

عصمت بملك سمير شكوري

0

مؤسسهعالم مكه المكرمهمكه المكرمه

بدرللمصاعدلصاحبهاعبدالقادر باسالمه

مكه المكرمه الزاهر شارع قصر 

الضيافه بملك الدكتور عبدهللا باسالمه

0

مؤسسه كافكو لالعمال الهندسيه مكه المكرمهمكه المكرمه

لصاحبهاخالد هويدي

مكه المكرمه العزيزيه محبس الجن 

بملك خالد عبدالعزيز السليماني

0

مؤسسه احمد عبود محمد عفيف مكه المكرمهمكه المكرمه

للمصاعد

مكه المكرمه العزيزيه شارع الخياط 

بملكه الخاص قرب محطه الهنوف

0

مؤسسه عبدالرحمن علي مطهر مكه المكرمهمكه المكرمه

للمصاعد

مكه المكرمه الراقوبه عماره دار 

االمراء بملك حسن احمد مطهر

0

مكه المكرمه الزاهر جوارمركزهاني فرع مؤسسه ايمن العوفيمكه المكرمهمكه المكرمه

الحازمي ملك والده

0

مكه المكرمه الرصيفه امام شركه مؤسسه عصام سيف الدينمكه المكرمهمكه المكرمه

الجزيره للنقل بملكه الخاص

0

مؤسسه المشارق للمصاعد لصاحبها مكه المكرمهمكه المكرمه

ابراهيم عبدالرؤف امجد

مكه المكرمه شارع الستين جوار البنك 

االهلي التجاري

0

فرع مؤسسه راشد هليل ضويان مكه المكرمهجده

العتيبي التجاريه

مكه المكرمه الششه جوار بامانع بملك 

الشيخ خليفه بن احمد ال ثاني

0

شارع الستين بملك مازن / مكه المكرمهفرع مؤسسه احمد محمد المطرفيمكه المكرمهمكه المكرمه

محمد االزهري

0

مؤسسه هندسه المصاعد لصاحبها مكه المكرمهمكه المكرمه

ايهاب جميل الرفاعي

العزيزيه خلف المستشفي / مكه المكرمه

االهلي بملك منير محمود الرفاعي

0

0مكه المكرمه الرصيفه سوق الرصيفهفرع مؤسسه معتز عماد بكري التجاريهمكه المكرمهمكه المكرمه

مكه المكرمه شارع الستين فوق البنك فرع مؤسسه حسين يحي عياش عباسمكه المكرمهمكه المكرمه

االهلي بملك عبدالكريم احمد رزق

0

فرع مؤسسه دنيا المصاعد لصاحبه مكه المكرمهمكه المكرمه

عمر احمد عمر مسري

مكه المكرمه الرصيفه خلف مسجد 

االمير احمد بملكه الخاص

0

فرع مؤسسه اسناف لصاحبها علي مكه المكرمهمكه المكرمه

محسن المكرمي

مكه المكرمه العزيزيه طريق الملك خالد 

بملك سلطان عشق القحطاني

0

شارع الحج من جهه / مكه المكرمهفرع مؤسسه فيصل محمد وقيد اللهيبيمكه المكرمهمكه المكرمه

الزاهر بملك ورثه محمد وقيد

0

مؤسسه اسامه عباس سنبل لصيانه مكه المكرمهمكه المكرمه

المصاعد

0مكه المكرمه حي النزهه خلف العيدروس



مكه المكرمه حي الرصيفه بجوار فرع مؤسسه خالد احمد جعفرمكه المكرمهمكه المكرمه

مسجداالمير احمد

0

مكه المكرمه الرصيفه جوار مكتبه فرع مؤسسه يوسف ابراهيم جعفرمكه المكرمهمكه المكرمه

وجدان بملك عادل علي رضوان

0

مؤسسه الصعود االولي لصيانه جدهجده

المصاعد

12140جده حي الشرفيه شارع الستين

فرع مؤسسه الواكد للتنجاره جدهجده

والمقاوالت لصاحبها فالح يوسف واكد

جده حي الشرفيه شارع الستين عماره 

ابالخيل

0

مكه المكرمه شارع الستين مخطط مؤسسه شرف محمد عسيريمكه المكرمهمكه المكرمه

السبهاني

0

21382جده حي الشرفيه شارع التوبهمجموعه بنيان ابتك للمصاعدجدهينبع

فرع مؤسسه عمر ادم صالح برناوي جدهجده

صيانه المصاعد

31391جده حي القريات شارع التفلزيون

فرع مؤسسه عبدالعزيز حمد محمد جدهجده

البكيري صيانه المصاعد

جده حي الشرفيه شارع فلسطين امالك 

ورثه طالب حكيم

21426

0الطائف شارع ابوبكرفرع مؤسسه امان الحديثه للمصاعدالطائفالباحه

فرع مؤسسه لولوه عطا هللا الثبيتي الطائفالطائف

التجاريه

الطائف السر طريق الجنوب الشارع 

العام

0

 0الشهداء الشارع الخلفي /مكه المكرمهفرع مؤسسه هيثم عبدهللا نتو للمصاعدمكه المكرمهمكه المكرمه

بملك فهد خليل عراقي

0

مكه المكرمه الهجله شارع ابراهيم فرع مؤسسه عبدهللا محمد ابوالجدايلمكه المكرمهجده

الخليل تحت قصر الرحاب

0

مكه المكرمه كدي حي الهجره جوار مؤسسه عبدالرزاق وعظ الدينمكه المكرمهمكه المكرمه

اسماعيل خنكار بملكه الخاص

0

مؤسسه بوابه مكه للمصاعد لصاحبها مكه المكرمهمكه المكرمه

فوزي مجلد

مكه المكرمه الزاهر الشهداء الشارع 

العام

0

ش المنصور بجانب / مكه المكرمهمؤسسه حسين سفرالنفيعي للمصاعدمكه المكرمهمكه المكرمه

مستوصف العدواني ملك 

ورثهعبدالرحمن شاه

0

شارع عبدهللا عريف / مكه المكرمهمؤسسه عمر احمد مسريمكه المكرمهمكه المكرمه

الشارع العام وقف الجبرتي والحميدان

0

مكه المكرمه الخط الدائري الثالث امام مؤسسه مجيب محمد محبوب خانمكه المكرمهمكه المكرمه

المحكمه الكبري بملكه الخاص

0

النزهه شارع قصر / مكه المكرمهمؤسسه منصور حامد الثبيتيمكه المكرمهمكه المكرمه

الضيافه عماره بامشعب

0

 0الطندباوي شارع جرهم /مكه المكرمهفرع مؤسسه البحيرات الدوليه للمصاعدمكه المكرمهمكه المكرمه

بملك صالح احمد بقبق

0

مصنع السيف الحديث فرع مؤسسه جدهجده

كانتري السعوديه للمقاوالت

جده حي الخمره مخطط باقدو بمنطقه 

المستودعات بالخمره

22141



مؤسسه االهرام العالميه التجاريه فرع جدهجده

مؤسسه هندسيه المتميزه للمصاعد

جده حي الشرفيه شارع التوبه امام 

مطاعم ابو زيد عماره طالل بخش

21514

فرع مؤسسه سعيد علي عطيه الغامدي جدهجده

صيانه المصاعد

جده حي مشرفه شارع الرباطه 

28االسالميه 

21474

مجموعه الفؤادللتجاره والمقاوالت مكه المكرمهمكه المكرمه

لصاحبتهنعام طلبهالفؤادسابقا

شارع الستين بملك فايز /مكه المكرمه 

جميل زقزوق

0

مكه شارع المنصور جوار باجاذق بملك مؤسسه جهانقير علي اكفتمكه المكرمهمكه المكرمه

اصمعي منديلي

0

مؤسسه عالم المصاعد لصاحبها محمود مكه المكرمهمكه المكرمه

محمد رشاد جداوي

مكه المكرمه شارع الحج جوار محطه 

عصمت بملك سمير شكوري

0

مؤسسه غدانه لصاحبها عبدالرحمن مكه المكرمهمكه المكرمه

محمد الشهري

مكه المكرمه ام الجودامام الفندق بملك 

عبدهللا ظافرالشهري

0

مؤسسه جهر لصاحبها سعيد سلمان مكه المكرمهمكه المكرمه

الغامدي

مكه المكرمه شارع ام القري جوار 

مدرسه ابن خلدون المتوسطه بملك والده

0

فرع مؤسسه امين عبدالعزيز عواد جدهجده

الحجيلي

21351جده حي الربوه شارع حراء

21456جده حي الفيصليه شارع صاريفرع مؤسسه اعصار التغيير للمصاعدجدهجده

مجموعه عالم بدر لصاحبها عبدالقادر مكه المكرمهمكه المكرمه

محمد باسالمه

 0الشارع العام _ مكه المكرمه النزهه

2مجمع النور التجاري مكتب 

0

مؤسسه التشييد المطور لصاحبها مهدي مكه المكرمهمكه المكرمه

مسلم الصاعدي

جوار مطعم _ العتيبيه/مكه المكرمه

 بملك عليان بخيت الصاعدي0القصيم 

0

مكه المكرمه النزهه بملك المهندس احمد مؤسسه سالم عبدهللا بالعمشمكه المكرمهمكه المكرمه

طه خياط

0

 شارع 1مكه المكرمه الخالديه رقم مؤسسه عبدالعزيز محمد زاهد الصينيمكه المكرمهمكه المكرمه

محمد صالح قزاز بملك نور كوشك

0

النزهه شارع قصر / مكه المكرمهمؤسسه محمد عمر بامشعبمكه المكرمهمكه المكرمه

الضيافه بملك والده

0

الزاهرشارع الجامعه / مكه المكرمهمؤسسه عبداللطيف عبدهللا عبيدمكه المكرمهمكه المكرمه

بملك والده

0

مؤسسه محمد سعيد الخزاعي لصيانه مكه المكرمهمكه المكرمه

المصاعد

مكه المكرمه شارع المنصور حاره ام 

قضب بملك والده

21955

مؤسسه هندسه المصاعد لصاحبها مكه المكرمهمكه المكرمه

ايهاب الرفاعي

مكه المكرمه العزيزيه الشارع العام 

عماره شاهر زيني

0

مؤسسه اسيا للمصاعد لصاحبها عمر مكه المكرمهمكه المكرمه

عبدهللا باوزير

مكه المكرمه الهجره الشارع العام 

طريق الدائري الثالث

21955

المؤسسه الفنيه للمصاعد االلمانيه مكه المكرمهمكه المكرمه

لصاحبه سعيد حسن سعد الزهراني

مكه المكرمه الروضه قبل مطبخ االنوار 

بملك عبدالعزيز الغامدي

0

مكه المكرمه شارع عبدهللا عريف مؤسسه بيت الخبره لصاحبها حاتم سنديمكه المكرمهمكه المكرمه

 بمركز بن يوسف6الستينمكتب رقم 

0



مؤسسه مصاعد ام القري لصاحبتها مكه المكرمهمكه المكرمه

فائزه صديق كوشك

مكه المكرمه العزيزيه الضفه الشرقيه 

امام مسجد فقيه بملك بوقف الحسيني

21955

مكه المكرمه الششه مركز المنصوريه مؤسسه سمير مصطفي مستنطقمكه المكرمهمكه المكرمه

التجاري قرب المستشفي

0

مكه المكرمه المسفله دوار كدي عماره مؤسسه خلف سويلم اللهيبيمكه المكرمهمكه المكرمه

جوهره مكه

0

المركز الوطني للمصاعد لصاحبها مكه المكرمهمكه المكرمه

حسن سعد الزهراني

مكه المكرمه العزيزيه سوق العزيزيه 

10المركزي مكتب رقم 

0

مكه المكرمه الزاهرالشهداءش العام مؤسسه يوسف محمد سعيد بشناقمكه المكرمهمكه المكرمه

جوارمكتب المجلدبملك احمد عصلوب

0

21441جده حي الرويس شارع الملك عبدهللامؤسسه المسارات االمنه للمصاعدجدهنجران

مؤسسه السالمه الجديده للمصاعد جدهالمدينه المنوره

والساللم المتحركه

امالك /شارع السبعين/حي الصفا/جده

سعيد المربعي

21438

1615جده حي المروه شارع االربعينفرع مؤسسه بيت االطفاء التجاريهجدهخميس مشيط

31951جده حي الشرفيه شارع الملك عبدهللامؤسسه هيدروفت التجاريهجدهالجبيل

مؤسسه االقصي الرائده لصيانه جدهجده

المصاعد

21493جده حي الرويس شارع العام

فرع مؤسسه حسين عبدهللا رده المالكي جدهجده

لصيانه المصاعد

21111جده حي المروه شارع يحي المعلمي

فرع مؤسسه رائد التشييد للمقاوالت جدهجده

فرع صيانه المصاعد

21321 شارع العمده14جده حي طريق مكه ك

21323جده حي السالمه شارع مواكب النصرصالون عنايه السلطانجدهنجران

فرع مؤسسه مهند محمد سالم ال جدهجده

خضران

21523جده حي الفيصليه شارع الستين

21414جده حي السامر شارع عمر بن سنيدمؤسسه السامر الذهبي لصيانه المصاعدجدهجده

فرع مؤسسه الثالثيه المتحده صيانه جدهجده

مصاعد

21494جده حي الشرفيه شارع فلسطين

21437جده حي الروابي شارع اضواء الحقمؤسسه الروائع الماسيه للمصاعدجدهجده

21426جده حي غليل شارع التلفزيونفرع مؤسسه جالل حسين سعيد عبدهللاجدهجده

المدينه المنوره االوس حي بني االشهل مؤسسه خبراء طيبه للمصاعدالمدينه المنورهالمدينه المنوره

طريق المطار

0

0الدخل المحدود/ المدينه المنورهمؤسسه تغريد طه عويضه للتجارهالمدينه المنورهالمدينه المنوره

مؤسسه حسام محمد كنا لصيانه المدينه المنورهالمدينه المنوره

المصاعد

المدينه المنوره الحره الشرقيه مخطط 

الربوه

0

المدينه المنوره طريق الملك عبدهللا مؤسسه وليد عبدهللا الطوق للمقاوالتالمدينه المنورهالمدينه المنوره

الدائري

0



حي الملك فهد شارع /المدبنه المنورهمؤسسه سهاد طيبه للمقاوالتالمدينه المنورهالمدينه المنوره

المطار

0

المدينه المنوره مخطط الشريف شارع مؤسسه فنون التقنيه الحديثه للتجارهالمدينه المنورهالمدينه المنوره

االمير عبدالمجيد

0

حي بني عبداالشهل / المدينه المنورهمؤسسه خبراء طيبه للمقاوالتالمدينه المنورهالمدينه المنوره

طريق المطار النازل

0

الخزرج حي / المدينه المنورهمؤسسه العامل الفني للمصاعدالمدينه المنورهالمدينه المنوره

االصيفرين طريق الملك عبدهللا بن 

عبدالعزيز

0

حي الرايه شارع / المدينه المنورهمؤسسه نعم الهندسيه للمصاعدالمدينه المنورهالمدينه المنوره

ابوبكر الصديق

0

 حي بني ظفر 2العاليه/ المدينه المنورهمركز خدمه المصاعدالمدينه المنورهالمدينه المنوره

شارع االعمده

0

فرع مؤسسه نجيب خان لصيانه المدينه المنورهجده

المصاعد االليه

المدينه المنوره العنبريه شارع عمر بن 

الخطاب عماره وقف نسيم الدين

0

فرع مؤسسه سعيد خليل العبيري المدينه المنورهالمدينه المنوره

للصيانه والنظافه

المدينه المنوره شارع الملك عبدالعزيز 

الطالع امام الزقزوق والمتبولي

0

/ مؤسسه اجا العالميه للتجاره لصاحبتهاالمدينه المنورهالمدينه المنوره

سوزان محمود التميمي

المدينه المنوره طريق المطار النازل 

جوار مؤسسه النقد عماره حمدالوقيصي

0

فرع مؤسسه بن حميد للصيانه لصاحبها المدينه المنورهالمدينه المنوره

عبدهللا نايف العتيبي

المدينه المنوره طريق المطار النازل 

بجوار رعد للشحن الجوي

0

فرع مؤسسه عبدالقادر جعفر خشيم المدينه المنورهجده

للتجاره

المدينه المنوره طريق العوالي امام 

الخطوط السعوديه

0

فرع مؤسسه السلطان للتجاره والتعمير المدينه المنورهجده

لصاحبها هشام سلطان باهبري

المدينه المنوره شارع سلطانه 

9 مكتب 5بعمارهثنيه الوداع الودر 

0

فرع مؤسسه الشربيني لتركيب وصيانه المدينه المنورهالمدينه المنوره

زين اسعد حسن / المصاعد لصاحبها

شربيني

المدينه المنوره شارع العيون عماره 

اسعد شربيني

0

مؤسسه فهد محمد الحربي لصيانه المدينه المنورهالمدينه المنوره

المصاعد

0شارع الملك عبدالعزيز/ المدينه المنوره

0طريق المطار/ المدينه المنورهموسسه سما الفنيه للمصاعدالمدينه المنورهالمدينه المنوره

الميره للمصاعد والساللم الكهربائيه المدينه المنورهجده

لصاحبها عبدالغني ابراهيم ميره

المدينه المنوره طريق المطار بعماره 

حمزه خليفه جوار فيديو باعقيل

0

المدينه المنوره اول طريق سلطانه فرع مؤسسه هتيمي نهار المنديل للتجارهالمدينه المنورهالرياض

بجوار الصحيه النفسيه سابقا

0

مؤسسه حمزه عبدالقادر الطيب لصيانه المدينه المنورهالمدينه المنوره

المصاعد

االوس حي بني حارثه / المدينه المنوره

شارع االمير عبدالمجيد بن عبدالعزيز

41321

مؤسسه المميزات الهندسيه لصيانه المدينه المنورهالمدينه المنوره

المصاعد االهليه

0حي الفتح شارع سلطانه/ المدينه المنوره

مجموعه عبدالغني حسين التجاريه المدينه المنورهالمدينه المنوره

المؤسسه التجاريه للمصاعد

طريق العيون امام قاعه / المدينه المنوره

هذه ليلتي

0

/ مركز دار السالم للسالمه لصاحبهالمدينه المنورهالمدينه المنوره

محمد حسين عبدهللا هب الريح

المديه المنوره العاليه حي قربان طريق 

االمير عبدالمحسن

0

مؤسسه بروج الفردوس للمقاوالت المدينه المنورهالمدينه المنوره

صباح بنت سعد عيد / لصاحبتها

االحمدي

المدينه المنوره شارع السالم النازل 

جوار دوار السالم

0



المدينه المنوره العنبريه جوار محطه مؤسسه سعيد محمد خان للمقاوالتالمدينه المنورهالمدينه المنوره

رشوان

0

مؤسسه عبدالرحمن محمد المغامسي المدينه المنورهالمدينه المنوره

للمقاوالت

المدينه المنوره سيد الشهداء اسواق 

الخليج

0

مؤسسه عبدالرحمن اسماعيل ايوب المدينه المنورهالمدينه المنوره

عيسي للمصاعد

المدينه المنوره شارع الملك عبدالعزيز 

القديم عماره عبدالجبار اليماني

0

/ مؤسسه المكوك للمقاوالت لصاحبهاالمدينه المنورهالمدينه المنوره

احمد عثمان محمد علي مكوك

المدينه المنوره البيداء حي الدفاع شارع 

شجاع بن وهب

0

حي الفتح شارع ابوبكر / المدينه المنورهمؤسسه سمارت طيبه للمصاعدالمدينه المنورهالمدينه المنوره

الصديق

0

مؤسسه طالل عبدالرحمن محمد المدينه المنورهالمدينه المنوره

المغامسي للمقاوالت

المدينه المنوره سيد الشهداء حي 

المستراح جوار مسجد وصل الردادي

0

مؤسسه عبدالرحمن محمد المغربي المدينه المنورهالمدينه المنوره

للمقاوالت

المدينه المنوره العزيزيه شارع السكه 

الحديد

0

المدينه المنوره سلطانه جوار مستوصف موسسه حمزه قاسم مراد للمقاوالتالمدينه المنورهالمدينه المنوره

البترجي

0

فرع مؤسسه بن عاتق الدوليه للمقاوالت المدينه المنورهالمدينه المنوره

العامه

المدينه المنوره طريق سلطانه امام 

السوق الدولي

0

علي / مؤسسه اسيا للمقاوالت لصاحبهاالمدينه المنورهالمدينه المنوره

عبدالعزيز محمد هوسه

المدينه المنوره شارع الملك عبدالعزيز 

خلف الفالج

0

مجموعه الخبرات السعوديه للصيانه المدينه المنورهالمدينه المنوره

محسن عبدالملك/ والنظافه لصاحبها

المدينه المنوره العنابيه خلف عماره 

عبدالملك مقليه

0

مؤسسه الدار الذهبيه لالنشاء والتعمير المدينه المنورهالمدينه المنوره

ياسر عبدهللا عسيالن/ لصاحبها

المدينه المنوره شارع ابوبكر الصديق 

امام سوق المدينه الدولي

0

المدينه المنوره شارع الملك عبدالعزيز مؤسسه حسين بكر محمد هوسه للتجارهالمدينه المنورهالمدينه المنوره

تقاطع شارع االعمده امام التميمي

0

مؤسسه علي خلف المطيري لصيانه المدينه المنورهالمدينه المنوره

المصاعد

الداوديه سوق احمد / المدينه المنوره

حبيب

0

فرع مؤسسه احمد سعيد باحكم المدينه المنورهالمدينه المنوره

للمقاوالت

المدينه المنوره الحره الشرقيه شارع 

الملك عبدالعزيز جوار الترحيل

0

القبلتين الطريق الدائري /المدينه المنورهمؤسسه تاج المدينه لصيانه المصاعدالمدينه المنورهالمدينه المنوره

عماره جويبر الصاعدي

0

مؤسسه محمود غالم محمد علي الخير المدينه المنورهالمدينه المنوره

لصيانه المصاعد

القبلتين الدائري الثاني / المدينه المنوره

جوار عالم الروائع

0

طريق المطار منطقه / المدينه المنورهمؤسسه خبراء طيبه للمصاعدالمدينه المنورهالمدينه المنوره

االوس حي بني عبداالشهل

0

 بني ظفر شارع 2المدينه المنوره العاليه مؤسسه بندر صديق سليهم للمقاوالتالمدينه المنورهالمدينه المنوره

علي بن ابي طالب

41466

مؤسسه صالح شريده مشعل الشرقي المدينه المنورهالمدينه المنوره

للمقاوالت

المدينه المنوره الجرف طريق الجامعات 

جوار محطه رياض العالميه

0

مؤسسه جيالن العرب للمقاوالت المدينه المنورهالمدينه المنوره

فوزي مصطفي حمزه / لصاحبها

دمياطي

المدينه المنوره الخالديه جوار مركز 

الخالديه

0

مؤسسه منار االيمان للتجاره المدينه المنورهالمدينه المنوره

خالد حسن عسيالن/لصاحبها

المدينه المنورهحي بني حارثهطريق 

االمير عبدالمجيد بن عبدالعزيز

0



مؤسسه القوس الساطع للتجاره المدينه المنورهالمدينه المنوره

زين العابدين محمد النعمه كنا/ لصاحبها

المدينه المنوره السبع مساجد امام 

صناديق البريد

0

مؤسسه يوسف محمد محمود اورفلي المدينه المنورهالمدينه المنوره

للتجاره

المدينه المنوره قربان جوار مفروشات 

العامر

0

العنبريه شارع عمر بن / المدينه المنورهمؤسسه النجيب للمصاعدالمدينه المنورهالمدينه المنوره

الخطاب جوار االمانه

0

فرع مؤسسه عبدالعزيز عبدهللا الجفير المدينه المنورهبريده

للتجاره

0شارع قربان/ المدينه المنوره

الدائري الثاني مركز / المدينه المنورهفرع مؤسسه يمناك العربيه للتجارهالمدينه المنورهالمدينه المنوره

الفارسي التجاري

0

العنبريه شارع عمر بن / المدينه المنورهفرع مؤسسه النجيب للمصاعدالمدينه المنورهالمدينه المنوره

الخطاب

1

فرع مؤسسه عبدهللا رشيد الهزاني المدينه المنورهالمدينه المنوره

للمقاوالت

المستراح حي المصانع / المدينه المنوره

شارع البردون

0

الحره الشرقيه شارع / المدينه المنورهفرع مؤسسه مصاعد ابراج طيبهالمدينه المنورهالمدينه المنوره

الملك عبدالعزيز

0

فرع مؤسسه رامه جرير لتشغيل المدينه المنورهالرياض

المصاعد

شارع ابوبكر الصديق / المدينه المنوره

النازل

41321

فرع مؤسسه منصور مسعد الجهني المدينه المنورهالمدينه المنوره

للصيانه

السيح شارع السكه / المدينه المنوره

الحديد جوار الجمعيه الخيريه

0

مؤسسه مصاعد الجزيره لصيانه المدينه المنورهالمدينه المنوره

المصاعد

المدينه المنوره طريق المطار الطالع 

امام مؤسسه النقد

0

فرع مؤسسه احمد محمد الهوسه المدينه المنورهالمدينه المنوره

لصيانه المصاعد

المدينه المنوره حي بني معاويه شارع 

الملك عبدالعزيز

0

فرع مؤسسه احمد محمد الهوسه المدينه المنورهالمدينه المنوره

للمصاعد

شارع الملك عبدالعزيز / المدينه المنوره

الطالع حي بني معاويه

0

فرع مؤسسه سعد سلمي الحربي المدينه المنورهمكه المكرمه

لصيانه وتشغيل المصاعد

الحره الشرقيه شارع / المدينه المنوره

المنارات

0

فرع مؤسسه ناصر عامر بدوي المدينه المنورهالمدينه المنوره

للمقاوالت

المدينه المنوره الحره الشرقيه شارع 

الملك عبدالعزيز الجديد

0

0قربان الطالع/ المدينه المنورهفرع مؤسسه متون اطلس للمصاعدالمدينه المنورهالمدينه المنوره

فرع مؤسسه عبدهللا يوسف الحربي المدينه المنورهالمدينه المنوره

للمصاعد

المدينه المنوره حي سلطانه طريق ابو 

بكر الصديق

0

الخندق حي الرايه شارع /المدينه المنورهانصار طيبه للتجارهالمدينه المنورهالمدينه المنوره

سعد بن خيثمه

0

طريق الجامعات جوار /المدينه المنورهفرع مؤسسه الخمري للتجارهالمدينه المنورهالمدينه المنوره

اسواق الدار

0

حي بني عبداالشهل / المدينه المنورهفرع مؤسسه خبراء طيبه للتجارهالمدينه المنورهالمدينه المنوره

طريق المطار النازل

0

فرع مؤسسه امجد عبدهللا السبيع المدينه المنورهالمدينه المنوره

لصيانه المصاعد

المدينه المنوره حي العريض شارع 

االمير مقرن بن عبدالعزيز

0

مؤسسه المبدعون الجدد لصيانه مكه المكرمهمكه المكرمه

المصاعد

مكه المكرمه العزيزيه الشارع العام 

مركز مكه الدولي للعمال

21955

21955مكه المكرمه بطحاء قريش الشارع العامفرع مؤسسه شمس االصوانيمكه المكرمهمكه المكرمه

21955مكه المكرمه المعابده الشارع العامفرع مؤسسه عتيق احمد حسن عسيريمكه المكرمهمكه المكرمه

فرع مؤسسه رائد عبدالمجيد فهد ال مكه المكرمهمكه المكرمه

زيد الشريف

21955مكه المكرمه العزيزيه الشارع العام



 0خلف الثمرات _ النزهه/مكه المكرمهفرع مؤسسه اسامه عباس سنبل التجاريهمكه المكرمهمكه المكرمه

اوقاف الشريف شاهين

0

21955مكه المكرمه الشوقيه الشارع العامسناء االوسط للمصاعدمكه المكرمهالرياض

مؤسسه الروقي السعوديه للمصاعد مكه المكرمهجده

لصاحبها فيصل ملفي العتيبي

0العزيزيه الشارع العام/ مكه المكرمه

 شارع حسين 1مكه المكرمه الخالديه فرع مؤسسه الخطوط الذهبيهمكه المكرمهجده

المشاط

21412

فرع مؤسسه المرسي الماسي لصيانه مكه المكرمهمكه المكرمه

المصاعد لصاحبتها دالل طلب البركاتي

21926الجموم طريق الطائف جده/مكه المكرمه

ريع ذاخر بجوار بلديه /مكه المكرمه سفراء التميز لصيانه وتركيب المصاعدمكه المكرمهمكه المكرمه

المعابده

21955

مكه المكرمه الزاهر بجوار مبخ العلمين سما المصاعد التجاريهمكه المكرمهمكه المكرمه

مخطط االمير طالل بن منصور

21955

فرع مؤسسه سعد مطلق اللحياني المدينه المنورهمكه المكرمه

لتركيب وصيانه المصاعد

المدينه المنوره الدائري الثاني حي 

الخندق

5373

فرع مؤسسه صابر حسين صابر المدينه المنورهالمدينه المنوره

النخلي لصيانه المصاعد

المدينه المنوره طريق الحراج سابقاً 

العوالي

0

فرع مؤسسه فالح مسعد الطريسي المدينه المنورهالمدينه المنوره

السحيمي للتجاره

المدينه المنوره حي الحره الشرقيه 

االعمده طريق الملك عبدالعزيز

0

0قباء شارع قربان النازل/ المدينه المنورهمركز عطيه احمد الجهني للسالمهالمدينه المنورهالمدينه المنوره

/ فرع مؤسسه اساس للتجاره لصاحبهاالمدينه المنورهالمدينه المنوره

احمد بركه محمد الردادي

ولمدينه المنوره طريق الهجره جوار 

مكتب الصاعدين للنقليات

0

فرع مؤسسه االتحاد الخليجي لتشغيل المدينه المنورهالمدينه المنوره

وصيانه المصاعد

شارع ابوبكر الصديق / المدينه المنوره

عماره وقف المدني

0

فرع مؤسسه منار االيمان للتجاره المدينه المنورهالمدينه المنوره

خالد عسيالن/لصاحبها

قربان حي السالميه / المدينه المنوره

جوار وكاله شارب

0

فرع مؤسسه مرزوق رشيد الرفيعي المدينه المنورهالمدينه المنوره

للتجاره

0المدينه المنوره القبلتين امام محطه نفط

المدينه المنوره المصانع شارع الملك فرع مؤسسه عبدالعالم مهدي للمصاعدالمدينه المنورهالمدينه المنوره

عبدالعزيز جوار مسجد الصانع

0

مؤسسه لجين المدينه فرع مؤسسه خالد المدينه المنورهالمدينه المنوره

فهد حسان للتجاره

المدينه المنوره شارع السبع مساجد 

جوار مستوصف الوطن

0

فرع مؤسسه خالد راضي اللحياني المدينه المنورهالمدينه المنوره

للتجاره

المدينه المنوره طريق المطار الطالع 

7مجمع القاسم التجاري رقم 

0

فرع مؤسسه يوسف احمد شاهين المدينه المنورهالمدينه المنوره

للمقاوالت

المدينه المنوره شارع الستين جوار 

مركز المدينه السكني والتجاري

0

فرع مؤسسه محمد عطا هللا الرفاعي المدينه المنورهينبع

للمصاعد

0المدينه المنوره حاره النصر

فرع مؤسسه مرشد للمقاوالت المدينه المنورهالمدينه المنوره

عبدالجليل عبداالله محمد / لصاحبها

مرشد

المدينه المنوره قباء الطالع مقابل مسجد 

قباء

0

المدينه المنوره المستراح طريق سيد فرع مؤسسه عليان محمد الصاعديالمدينه المنورهالمدينه المنوره

الشهداء

0



فرع مؤسسه الصاعدي للتجاره المدينه المنورهجده

لصاحبها هنيدي عامر الصاعدي

المدينه المنوره طريق سلطانه عماره 

الزغيبي الدور الخامس

0

فرع مؤسسه احمد علي السهلي لتشغيل المدينه المنورهالمدينه المنوره

وصيانه المصاعد

شارع االمير عبدالمجيد / المدينه المنوره

امام محطه الصيعري

0

قربان النازل جوار / المدينه المنورهمؤسسه ريناد طيبه لصيانه المصاعدالمدينه المنورهالمدينه المنوره

مطابع القثمي

0

0طريق الهجره قباء/ المدينه المنورهفرع مؤسسه غسان للمصاعدالمدينه المنورهالمدينه المنوره

فرع مؤسسه حمزه عبدالقادر الطيب المدينه المنورهالمدينه المنوره

للتجاره

شارع الملك عبدالعزيز / المدينه المنوره

الطالع جوار كوبري المشاه

41321

فرع مؤسسه محمد عبدالقادر جوده المدينه المنورهالمدينه المنوره

للتشغيل والصيانه

المدينه المنوره الحره الشرقيه االعمده 

جوار مخابز النصور

0

فرع مؤسسه حسن حاسن االحمدي المدينه المنورهالمدينه المنوره

للمصاعد

الحزام النازل جوار / المدينه المنوره

اداره المرور

0

طريق الهجره امام / المدينه المنورهالمدينه االعالنيه للتجارهالمدينه المنورهالمدينه المنوره

محطه العواجي

0

مؤسسه التقنيه الحديثه لبيع قطع غيار مكه المكرمهمكه المكرمه

المصاعد

21955مكه المكرمه الشوقيه شارع االبراج

21955مكه المكرمه الشوقيه االبراجمؤسسه التقنيه الحديثه لصيانه المصاعدمكه المكرمهمكه المكرمه

0مكه المكرمه حي الهجره الشارع العامفرع مؤسسه ريناد الغربيهمكه المكرمهمكه المكرمه

مكه المكرمه النزهه الشارع العام بوقف فرع مؤسسه خالد محمد عبدهللا العضيبمكه المكرمهمكه المكرمه

701السلطان الشقه 

0

المستراح حي المصانع / المدينه المنورهمؤسسه دارين الخير للمقاوالت العامهالمدينه المنورهالمدينه المنوره

شارع عثمان بن عفان

0

فرع مؤسسه بناء المعمار لصاحبها مكه المكرمهمكه المكرمه

عبدالرحمن احمد العويضي

0شارع شهداء/الزاهر/مكه المكرمه

فرع مؤسسه المركز الذهبي الهندسي مكه المكرمهمكه المكرمه

للمصاعد

21955الشارع العام/الشوقيه/مكه المكرمه

مكه المكرمه النواريه الشارع العام المصنع السعودي البواب المصاعدمكه المكرمهمكه المكرمه

خلف استراحه البستان

21955

0الطائف حي الشرقيه شارع البياشهمؤسسه مزنه مطلق الحصيني التجاريهالطائفالطائف

مؤسسه رسوخ للمقاوالت لصاحبها فهد الطائفالطائف

مصلح الجعيد

21944حي القمريه/الطائف

مؤسسه نوره صالح مبارك العمري الطائفالطائف

التجاريه

0الطائف الشرقيه شارع خالد بن الوليد

مؤسسي نجوم بانوراما للمصاعد الطائفالطائف

عبدالعزيز داخل القثامي/ لصاحبها

0شبرا0العزيزيه /الطائف 

مؤسسه زائد معيض عايض الراجحي الطائفالطائف

البقمي التجاريه

شبر شارع شبراعماره بن /الطائف حي

معمر

0

مؤسسهسلطان علي عبدهللا المالكي الطائفالطائف

التجاريه

الطائف المنطقه المركزيه شارع البريد 

سوق البندر

0

فرع مؤسسه احمد مسلم الصاعدي مكه المكرمهمكه المكرمه

لصيانه المصاعد

0مكه المكرمه العزيزيه الشارع العام

 الشارع خلف 2مكه المكرمه الخالديه مؤسسه االفق الساكن للمصاعدمكه المكرمهمكه المكرمه

مسجد المهاجرين

0

0مكه المكرمه الستين شارع عبدهللا عريفمؤسسه دنيا المصاعدمكه المكرمهمكه المكرمه



فرع مؤسسه انتصار علي عبدالغني مكه المكرمهمكه المكرمه

محمد لصيانه المصاعد

0مكه المكرمه بطحاء قريش الشارع العام

مجموعه روادف الوطن العربيه الطائفالطائف

التجاريه

الطائف طريق المطار الطائف الشارع 

العام

21944

فرع مؤسسه مريم محمد غفوري مكه المكرمهمكه المكرمه

للتجاره

شارع الحج الشارع العام /مكه المكرمه

 بملك ورثه سالم جابر الجابري0

0

امالك الكل للمصاعد العالميه لصاحبها مكه المكرمهمكه المكرمه

مخلد عقاب الذيابي

0النزهه شارع عبدهللا عريف/مكه المكرمه

فرع مؤسسه طلعت احمد ابو سليمان مكه المكرمهجده

لصيانه المصاعد

حي الستين شارع عبدهللا /مكه المكرمه

عريف

0

 0النزهه الشرع العام / مكه المكرمهمؤسسه مصاعد العبور االمنمكه المكرمهمكه المكرمه

وقف السلطان عبدالرحمن

21955

21955مكه المكرمه الششه الشارع العاممؤسسه احمد فؤاد العدني التجاريهمكه المكرمهمكه المكرمه

فرع مؤسسه نورزالتجاريه لصاحبها مكه المكرمهمكه المكرمه

سلمان المالكي

ريع ذاخر مخطط الجعيد /مكه المكرمه

 بملك سلمان الجعيد0الصناعي 

0

فرع مؤسسه الصخره العالميه للمصاعد مكه المكرمهجده

لصاحبها خالد عمر بلحمر

21426الروضه الشارع العام/ مكه المكرمه

0الزاهر الشارع الفرعي/ مكه المكرمهمؤسسه سمير عبدهللا نتو للمصاعدمكه المكرمهمكه المكرمه

0مكه المكرمه شارع الستين عبدهللا عريفاطياف االثير لخدمات الطيرانمكه المكرمهمكه المكرمه

زهره كدي امام كبري /محه المكرمهفرع مؤسسه اللواء الحديثه التجاريهمكه المكرمهمكه المكرمه

عثمان

21995

فرع مؤسسه مصاعد الجوده لصيانه الطائفالطائف

احمد محمد القرشي/ المصاعد لصاحبها

21944الطائف حي السالمه شارع ايوب

فرع مؤسسه حسين سفر النفيعي الطائفمكه المكرمه

التجاريه

21955الطائف حي السالمه امام مستشفي االمين

فرع مؤسسه فيصل غازي زمزمي الطائفالطائف

التجاريه

0 شارع خالد0الطائف الفيصليه 

فرع مؤسسه خطوط الفضاء للمصاعد القنفذهجده

لصاحبها خضر حسن الشهابي

القنفذهحي الخالديه شارع الملك فيصل 

امالك رشيد شنان المرحبي

0

فرع مؤسسه طارق عواض الزهراني الطائفالقري

التجاريه

0 طريق المطار0الطائف الحلقه الشرقيه 



فرع مؤسسه عبدهللا علي حسن صيرفي الطائفالطائف

التجاريه

0خالد بن وليد/الطائف شارع

فرع مؤسسه جميل ناصر فواز الطائفالطائف

الشريف التجاريه

0الطائف حي شبرا شارع عكاظ

مؤسسه سلطان باخت محيل الثبيتي الطائفالطائف

للمقاوالت

21955الطائف طريق الجنوب شارع المعدن

فرع مؤسسه الصافي عطيه هللا الحربي خليصخليص

للسالمه

خليص حي المغاربه شارع العزيزيه 

بجوار محافظه خليص

21921

مؤسسهعبدالرحمن العوفي للتجاره المدينه المنورهالمدينه المنوره

لصاحبها عبدالرحمن مريزيق العوفي

المدينه المنوره شارع الملك عبدالعزيز 

امام صيدليه االنصار

0

المدينه المنوره شارع سيدنا عثمان بن مؤسسه محمد نور يونس التجاريهالمدينه المنورهالمدينه المنوره

عفان جوارمكتب جريده المدينه

0

0المدينه المنوره باب العوالي بعمارتهمؤسسه احمد صالح الدوسري للتجارهالمدينه المنورهالمدينه المنوره

مؤسسه الخطابي للتجاره لصاحبها المدينه المنورهالمدينه المنوره

صالح بن شليه بن صالح الخطابي 

الحازمي

المدينه المنوره الحره الشرقيه طريق 

المطار الطالع

0

/ مؤسسه النصر للمقاوالت لصاحبهاالمدينه المنورهالمدينه المنوره

عبدالحميد حامد محمود شحاته

المدينه المنوره حوش منصور خلف 

مسجد الغمامه

0

المؤسسه التجاريه للمصاعد لصاحبها المدينه المنورهالمدينه المنوره

عبدالغني حسين حسين

المدينه المنوره شارع المطار عماره 

الزاحم

0

الميره للمصاعد والساللم الكهربائيه الطائفجده

لصاحبها عبدالغني ابراهيم الميره

الطائف شارع ابوبكر الصديق امالك 

جوار بنك الرياض/باحندوج 

0

فرع مؤسسهمصاعد ام القري لصاحبتها الطائفمكه المكرمه

فائزه كوشك

0الطائف حوايا شارع الملك سعو د

فرع مؤسسهجميل ناصر الشريف الطائفالطائف

التجاريه

0الطائف حي شبرا شارع عكاظ

فرع مجموعه عبدالغني حسين الطائفالمدينه المنوره

التجاريهالمؤسسه التجاريهللمصاعد

الطائف السالمه شارع ايوب عماره 

العسلي امام مستشفي االمين

0

مؤسسه رغبات الشرق للمقاوالت الطائفالطائف

والصيانه والنظافه العامه

0الطائف الحويه شارع الستين

فرع مؤسسه تقنيه المصاعد الحديثه الطائفالطائف

والساللم الكهربائيه لصاحبهامحمد يحي 

الغامدي

0الطائف حي شبرا شارع شبرا

فرع المؤسسه التجاريه للمصاعد فرع الطائفجده

مؤسسهعبد الغني حسين احمد التجاريه

الطائف العزيزيه عماره محمد مريع 

القحطاني

0

مؤسسه عبدالرحمن عبدهللا المالكي الطائفالطائف

للمصاعد

الطائف حي الشرقيه شارع الملك سعود 

بملك ابراهيم فرحان

21944

مؤسسه صدد للصيانه لصاحبها عوض الرياضالرياض

ناصر القحطاني

الرياض حي المنصوره ش االميرمحمد 

بن عبدالرحمن

11516

مؤسسه دار سهل للتجاره لصاحبها الرياضالرياض

ابراهيم محمد احمد

الرياض حي المرسالت طريق االمير 

عبدهللا

12462

11771الرياض حي الملز شارع االحساءمؤسسه التجهيزات المشتركه للمقاوالتالرياضالرياض



0الرياض حي النظيم شارع التراثمؤسسه عبدهللا منسي العنزي للمقاوالتالرياضالرياض

مؤسسه عبر الرياض للتجاره لصاحبها الرياضالرياض

جمال محمد الغامدي

0الرياض حي الملز شارع الستين

مؤسسه وسمات للمقاوالت لصاحبها الرياضالرياض

سعيد عبدهللا القحطاني

0الرياض حي المروج شارع بن سيناء

الرياض الملز شارع جرير بجوار مؤسسه بندر ابراهيم عسيري للمقاوالتالرياضالرياض

شركه االسماك السعوديه

0

مؤسسه نسمات القصيم للصيانه الرياضالرياض

لصاحبها عبدالعزيز عبدالرحمن الصعب

الرياض الملز حي الصفا شارع صالح 

الدين

11594

مؤسسه ربي الصالحيه للتجاره الرياضالرياض

لصاحبها سعود عبدهللا البليهد

11492الرياض المحمديه شارع عتيق بن قيس

مؤسسه هام نجد للتجاره لصاحبها الرياضالرياض

عبدهللا ناصر العريفي

الرياض حي عتيقه شارع االمير عبدهللا 

بن عبدالرحمن

11495

مؤسسه الباحور للمقاوالت لصاحبها الرياضالرياض

عبدالكريم الزهراني

11311الرياض حي الوزارات شارع القيرواني

مؤسسه رواداالمتياز للمقاوالت الرياضالرياض

لصاحبها نايف عبدالعزيز بن قاسم

الرياض حي الخزان شارع االمام فيصل 

بن تركي ابراج الخالديه

11555

11418الرياض حي المرسالت شارع الشعبمؤسسه تقنيه المصاعد للتجارهالرياضالرياض

11381الرياض حي منفوحه شارع الستينمؤسسه ظافر دحمان الحصين للمقاوالتالرياضالرياض

مؤسسه ابراهيم عبد الرحمن الدحام الرياضالرياض

للمقاوالت

الرياض حي المصيف شارع اسيد بن 

النفير

0

مؤسسه المسهم للتجاره لصاحبتها شيخه الرياضالرياض

نايف عبود

الرياض حي المربع شارع االمام عبدهللا 

الفيصل

0

11486الرياض الملز شارع االربعينمؤسسه طارق فالح واكد للتجارهالرياضالرياض

11593الرياض حي الظباط شارع الفرزدقمؤسسه سليمان محمد الذيبان للمقاوالتالرياضالرياض

الرياض حي المرسالت طريق الملك مؤسسه فرسان المجد للمقاوالتالرياضالرياض

عبدالعزيز

0

مؤسسه كل القارات للتجاره لصاحبها الرياضالرياض

عابد عبدهللا السعدون

الرياض حي الملز شارع عمر بن 

الخطاب

11447

الرياض حي العريجاء ش االمير مساعد مؤسسه بندر محمد ال ساكب للمقاوالتالرياضالرياض

بن عبدالرحمن

0



المؤسسه المدنيهلمقاوالت الطرق الرياضالرياض

عبدالرحمن بن عبداللهبن /لصاحبها

عبدالرحمن

الرياض قرب شارع التخصصي شارع 

موسي بن نصير

11431

11454الرياض حي منفوحه شارع الستينمؤسسه اسامه فهد الباز للتجارهالرياضالرياض

11554الرياض حي المرقب شارع البطحاءالعاممؤسسه القوه الهائله للتجارهالرياضالرياض

موسسه ناصر احمد علي جساس الرياضالرياض

للمقاوالت

0الرياض حي العريجاء الشارع العام

مؤسسه زهره الفرات للمقاوالت الرياضالرياض

لصاحبها عبدالرحمن فيحان العتيبي

الرياض حي النهضه الجديد شارع 

الثالثين

11545

مركز التجهيز الوقائي لصاحبتها الرياضالرياض

االميره موضي بنت سعود الكبير

0الرياض السليمانيه قرب بلديه السليمانيه

الرياض حي الملقا طريق االمام سعود مؤسسه سادل لخدمات المصاعدالرياضالرياض

بن فيصل

11573

مؤسسه ماجد ضيف هللا الدعجاني الرياضالرياض

للمقاوالت

الرياض حي البطحاء شارع عمر 

42المختار مركز النخيل مكتب رقم 

11583

مؤسسه مصاعد االبراج لتركيب الرياضالرياض

وصيانه المصاعد

11477الرياض حي الفيحاءشارع البيان

مؤسسه السيدان لصيانه المصاعد خميس مشيطخميس مشيط

لصاحبها عايض مبارك عايض 

القحطاني

خميس مشيط الخالديه مركز النابت 

4الدور االول شقه 

0

0ينبع حي البلد شارع الملك عبدالعزيزفرع المؤسسه التجاريه للمصاعدينبعالمدينه المنوره

فرع مؤسسه عبدهللا عتيق الحبيشي ينبعينبع

لصيانه المصاعد

 طريق الملك عبدهللا بملك 9/ينبع حي ج

منصور ناصر النخلي

0

فرع مؤسسه حمزه عبدالقادر الطيب ينبعالمدينه المنوره

للمقاوالت

ينبع شارع الملك عبدالعزيز احمد 

مصطفي خالف

0

فرع مجموعه عبدالغني حسين خميس مشيطالمدينه المنوره

التجاريهالموسسه التجاريهللمصاعد

خميس مشيط طريق المدينه العسكريه 

عماره المامون

0

فرع مؤسسه ناصر محمد عبدهللا صالح جيزانجده

التجاريه

0جازان حي المطار شارع االمير سلطان

مؤسسه ماركه للمصاعد لصاحبها الرياضالرياض

عبدالعزيز بن منصور العيدان

الرياض العليا ش االميرسلطان عماره 

االكاديميه السعودي

11575

مؤسسه المجموعه للتجاره والمقاوالت الرياضالرياض

لصاحبهاهتيمي نهار عبدهللا المنديل

الرياض شارع العليا العام شرق فندق 

الخزامي

11432

مؤسسه عجمان للمقاوالت لصاحبها الرياضالرياض

نعمان فضل ابراهيم المغربي

الرياض شارع الملك فيصل عماره 

االمير عبدهللا بن سعود

11471

مؤسسه الماسات الثالث للمقاوالت الرياضالرياض

لصاحبها شبيب فهد الدوسري

0الرياض الملز شارع عبدهللا الهزاني



مؤسسه طيه للمقاوالت لصاحبها مانع الرياضالرياض

عليان العتيبي

0الرياض حي الملز شارع جرير

مؤسسه كداري التجاريه لصاحبها الرياضالرياض

عبدالسالم ناصر الصفار

الرياض شارع الضباب امام مبني 

الغرفه التجاريه الصناعيه

11516

مؤسسه دار التوريدات للمقاوالت الرياضالرياض

لصاحبها احمد علي الطريري

0الرياض المرقب شارع طارق بن زياد

موسسه الناشط للتجاره لصاحبتها فوزيه الرياضالرياض

محمد العياف

الرياض الملز شارع الستين صالح 

الدين االيوبي

0

مؤسسه جبال زعابه للصيانه لصاحبها الرياضالرياض

سالم عبيد الرشيدي

الرياض حي السعاده شارع الكواكب 

جوار مستشفي االمل

0

الرياض حي الفوطه شارع االمام فيصل مؤسسه مدينه المصاعد للمقاوالتالرياضالرياض

بن تركي

11585

مؤسسه عبدالمحسن عبدهللا الشثري الرياضالرياض

للمقاوالت

الرياض طريق خريص بجانب الجميح 

للصيانه

11521

11421الرياض شارع الملك فيصلمؤسسه يحيي محمد كريري للصيانهالرياضالرياض

الرياض شارع الضباب عماره الضباب مؤسسه سعد محمد الصالحي للمقاوالتالرياضالرياض

مقابل االحوال المدنيه

11392

11793الرياض حي النسيم شارع الهفوفمؤسسه عبدالهادي خالد العنزي للتجارهالرياضالرياض

مؤسسه عبدالعزيز عبداللطيف الغمالس الرياضالرياض

للتجاره

الرياض حي الملك عبدهللا الطريق 

الدائري الشرقي مجمع السيف

11352

11767الرياض حي المؤتمرات طريق الملك فهدمؤسسه فنار العرب للمصاعدالرياضالرياض

11332الرياض حي السلي شارع هارون الرشيدمؤسسه مصاعدالمعراج للتجارهالرياضالرياض

مؤسسه عبدالعزيز عبدهللا ابونيان الرياضالرياض

للمقاوالت

الرياض حي السليمانيه طريق الملك 

عبدالعزيز

11457

الرياض حي الفيحاء شارع هارون مؤسسه النكهه الخاصه للتجارهالرياضالرياض

الرشيد

11512

الرياض حي البديعه شارع الشيخ محمد مؤسسه سعود عبدهللا المانع للمقاوالتالرياضالرياض

بن عبداللطيف

11482

مؤسسه نسيم الرحمه للمقاوالت الرياضالرياض

والمصاعد لصاحبها احمد زكي احمد

11491الرياض حي المربع شارع الوشم

مؤسسه مفيد فهمي قطمش لمقاوالت الرياضالرياض

المصاعد

شمال شارع عمر _ الملز _ الرياض 

بن عبدالعزيز

11312



11992الرياض حي الياسمين الشارع العاممؤسسه رواد االندلس للتجارهالرياضالرياض

فرع مؤسسه انجاز الجنوب التجاريه خميس مشيطالرياض

لصاحبها علي فهد علي القحطاني

62196خميس مشيط حظن القلوص الشارع العام

31442الدمام الصناعيهشركه ارشد عبدهللا الصالح وشريكهالدمامالدمام

شركه معجب محمد الرشدان وشركاه الدمامالدمام

للتجاره والمقاوالت

1031491الدمام شارع خالد تقاطع 

شركه فهد عبد الرحمن السليمان الرياضالرياض

وشريكه للتجاره والصناعه والمقاوالت

0الرياض

فرع شركه مجموعه سدر للتجاره الرياضالرياض

والمقاوالت

الرياض شارع االمير سلطان بن سلمان 

بن عبدالعزيز

11492

0جيزان الشارع العامفرع شركه سالم صالح بابقي للمقاوالتجيزانجيزان

0المدينه المنوره طريق العيونفرع شركه طيبه للمقاوالت والصيانهالمدينه المنورهالمدينه المنوره

0نجران االثايبه طريق الملك عبدالعزيزشركه هندسه النانو الدوليه للمصاعدنجراننجران

0الرياضشركه عتاد السعوديهالرياضالرياض

11531الرياض شارع الجامعهمؤسسه محسن فتحي شلبي للمقاوالتالرياضالرياض

موسسه عزيز كرامه الحداد للمصاعد الرياضالرياض

والسالم والكهربائيه

الرياض حي الحمراء بجوار برج 

االنصار

11576

11333الرياض حي ام الحمام شارع الثالثينمؤسسه روي نجد للمقاوالتالرياضالرياض

موسسه محمد عبدالرحمن محمد االسعد الرياضالرياض

للتجاره

الرياض حي الروابي شارع سعد بن 

عبدالرحمن

11679

مؤسسه عبدالرحمن محمد الموسي الرياضالرياض

للمصاعد

29189الرياض حي المصانع طريق الحائر

مؤسسه سناء االوسط للمصاعد الرياضالرياض

لصاحبها عبدالمحسن السيد محمد 

الصاوي

11416الرياض حي الملز طريق صالح الدين

11431الرياض حي الديره شارع الملك فيصلمؤسسه قمه التجهيزات للتجارهالرياضالرياض



0الرياض حي القيروان شارع الثالثينمؤسسه اختصاص العربيه للمقاوالتالرياضالرياض

الرياض حي الورود شارع االمير موسسه فهد حسن الفقير للتجارهالرياضالرياض

88سلطان بن سلمان عماره رقم 

11536

0الرياض الصناعيه طريق الخرجموسسه الرابح االكبر للتجارهالرياضالرياض

الرياض حي التعاون شارع االمام محمد مؤسسه المصاعد المنزليه للتجارهالرياضالرياض

بن سعود

11573

الرياضالقدساالمير سعود بن عبدالعزيز مؤسسه رمز الخبره للتجارهالرياضالرياض

23ال سعود الكبير

11512

0011758الرياضطويقعبدالرحمن بن سعودمؤسسه رعدك للمقاوالتالرياضالرياض

الرياض حي طويق شارع الوليد بن موسسه جازي للمقاوالتالرياضالرياض

عبدالملك

11961

مؤسسه تركي عبدهللا العيد لصيانه الرياضالرياض

المصاعد

11478الرياض الملز ش زيد بن الخطاب

11353الرياض حي المؤتمرات طريق الملك فهدمؤسسه محمد منير السنكري للمقاوالتالرياضالرياض

مصنع احمد عبدالرحمن الحسون الرياضالرياض

للصناعات المعدنيه

0الرياض المدينه الصناعيه طريق الخرج

0الرياضمؤسسه خالد وليد بشير البندر للمقاوالتالرياضالرياض

11472الرياض حي الملز شارع عرفاتمؤسسه عنادل الخيرللمقاوالتالرياضالرياض

الرياض حي الروضه شارع عبدالرحمن موسسه اسس الجوده للتجارهالرياضالرياض

الغافقي

11323

11311الرياض حي طويق شارع الوليدبن الملكمؤسسه االتجاه الحر للمقاوالت العامهالرياضالرياض

الرياض حي الروضه شارع الحسن بن موسسه اسراب نجد للتجارهالرياضالرياض

علي

11626

الرياض طريق خريص شارع عبدهللا موسسه ركن التوازن للتجارهالرياضالرياض

بن مسعود

11535



0الرياض حي العليا ش االمير سلطانمؤسسهسادل للتجارهالرياضالرياض

موسسه مرزوق دخيل هللا العتيبي الرياضالرياض

للمقاوالت

11673الرياض الخليج شارع سلمان بن عبدهللا

مؤسسه الحلول الوسيطه للتجاره الرياضالرياض

لصاحبها سعد عبدالرحمن الموزان

الرياض حي الحمراء طريق االمير 

عبدهللا بن عبدالعزيز

11682

11375الرياض حي العقيق شارع التحليهمؤسسه دار النفع للمقاوالتالرياضالرياض

الرياض حي النسيم شارع الشيخ علي موسسه باسم عثمان اليماني لصيانهالرياضالرياض

بن حسن بن محمد

11314

مؤسسه سلطان غالم محمد امام الرياضالرياض

للمقاوالت

11353الرياض حي المنتزه شارع الستين

الرياض حي الفيحاء شارع هارون مؤسسه افاق السالمه لالمن والسالمهالرياضالرياض

الرشيد

11756

هندسه التعمير لمقاوالت المباني الرياضالرياض

لصاحبها عبدالحكيم محمد علي مرعي

11576الرياض حي الروضه شارع سيبويه

11448الرياض حي المرقب شارعالبطحاءموسسه سما المملكه للتجارهالرياضالرياض

موسسه درع الوقايه للمقاوالت الرياضالرياض

لصاحبها هادي حسين ال عبدهللا

11332الرياض حي السعاده شارع البريد

مؤسسه المنصه الفضيه لصيانه الرياضالرياض

المصاعد

11551الرياض حي غبيرا شارع العنوز

11324الرياض حي المربع عمائر الخالديهمؤسسه طارق حسن الزهراني للتجارهالرياضالرياض

مؤسسه عبدالرحمن بشير البلوشي الرياضالرياض

للمقاوالت

11353الرياض حي الوزارات شارع سميحه

11682الرياض الملز شارع النبهانيهموسسه انمار الرياض للتجارهالرياضالرياض

مؤسسه المرشدي علي فرحات الرياضالرياض

للمقاوالت والمصاعد

11464الرياض

موسسه محمد عمر محمد الزغيبي الرياضالرياض

للتجاره

11342الرياض حي العقيق طريق الملك فهد



الرياض المرسالت طريق الملك عبدهللا موسسه بوابه االعمال للمقاوالتالرياضالرياض

بن عبدالعزيز

0

خميس مشيط طريق المدينه العسكريه مؤسسه اداما للتجارهخميس مشيطخميس مشيط

شارع الملك خالد

0

0بيشه الموسي الحزام الشماليمؤوسسه مصاعد السالمهبيشهنجران

10625بيشه مخطط الموسي امام مسجد الدعوهفرع مؤسسه المصاعد االيطاليهبيشهابها

بيشه الحزامي ش الرياض بملك سياف مجموعه مظالبيشهبيشه

عامر محمد ال خشيل

61922

فرع مؤسسه سعد عيسي الرشود ابهاابها

التجاريه

ابها مقابل الغرفه التجاريه طريق ابها 

الخميس

0

0الباحه الباحهمؤسسه قوافل العمران التجاريهالباحهالباحه

فرع مؤسسه صالح مهدي ال حيدر نجراننجران

التجاريه

0نجران الصناعيه

مجموعه عبدالغني حسين التجاريه الباحهالمدينه المنوره

المؤسسه التجاريه للمصاعد

0الباحه الظفير شارع الملك عبدالعزيز

0ينبع منطقه الصناعات الخفيفهالمصنع الوطني للمصاعدينبعالمدينه المنوره

فرع مؤسسه سروات للمقاوالت الباحهالباحه

لصاحبها احمد محمد حباب

0الباحه مقابل الماليه

مؤسسه ريماز المستقبل لصيانه ينبعينبع

المصاعد

0ينبع حي الزهور شارع الملك عبدالعزيز

0الباحه المفارجه الشارع العاممؤسسه امان الحديثه للتجارهالباحهالباحه

مؤسسه عبدالرحمن ظافر محمد الباحهالباحه

الغامدي للتجاره

0الباحه الراعب

0الباحه الحاويهمؤسسه عبدهللا عمير الغامدي التجاريهالباحهالباحه

0املج التحايهمؤسسه عبدهللا سليم الجهنياملجاملج

مؤسسه محمد حمود عبدهللا الميموني ينبعجده

للمصاعد

0ينبع صناعيه البحر االحمر

الحره الشرقيه شارع / المدينه المنورهمؤسسه بيت االداره للمقاوالتالمدينه المنورهالمدينه المنوره

الملك عبدالعزيز

41541

21454ابها الطبجيه شارع الخشعمؤسسه القاصد للمصاعدابهاجده

فرع مؤسسه مصاعد المحبوبه لصيانه المدينه المنورهالمدينه المنوره

المصاعد

المدينه المنوره حي المصانع شارع سيد 

الشهداء

0

المدينه المنوره الحره الشرقيه حي فرع مؤسسه سهاد طيبه للمقاوالتالمدينه المنورهالمدينه المنوره

الوبره شارع غالب بن فجيج

0

المدينه المنوره حي االزهري طريق فرع مؤسسه وام لتطوير المصاعدالمدينه المنورهالمدينه المنوره

العيون

41411



المدينه المنوره الفتح الملك عبدهللا بن مؤسسه يسرين لصيانه المصاعدالمدينه المنورهالمدينه المنوره

عبدالعزيز

0

فرع مؤسسه سهاد طيبه لصيانه المدينه المنورهالمدينه المنوره

المصاعد

العزيزيه شارع االمام / المدينه المنوره

البخاري

41573

فرع مؤسسه طالل منور الحربي المدينه المنورهالمدينه المنوره

لصيانه المصاعد

المدينه المنوره حره واقم حي بني 

معاويه شارع فلسطين

0

41465الخليل شارع الصادقيه/ المدينه المنورهفرع مؤسسه الدار الخليجيه للمصاعدالمدينه المنورهالمدينه المنوره

فرع مؤسسه محمد راكان خشيرم المدينه المنورهالمدينه المنوره

للتجاره

المدينه المنوره العوالي مركز البساتين 

24مكتب 

0

0المدينه المنوره المنطقه الصناعيهالمصنع الوطني للمصاعدالمدينه المنورهالمدينه المنوره

فرع مؤسسه صقور طيبه لصيانه المدينه المنورهالمدينه المنوره

المصاعد

0شارع ابوبكر الصديق/ المدينه المنوره

0المدينه المنوره سلطانه ابو بكر الصديقفرع مؤسسه التقويم للتجارهالمدينه المنورهالمدينه المنوره

فرع مؤسسه سليمان عبدالرحمن المدينه المنورهالمدينه المنوره

الحربش للمقاوالت

المدينه المنوره مخطط ال ناصر تقاطع 

العيون مع الشهداء

0

0حي النخيل/ الهيئه/ ينبعفرع موسسه التقدم للمقاوالتينبعالرياض

فرع مؤسسه ابراهيم جابر الهاللي ابهاخميس مشيط

التجاريه

0ابها طريق الخميس

شارع علي بن ابي طالب بملك / ينبعموسسه سحر محمد سعيد دلول التجاريهينبعينبع

عواد عبدهللا الثقفي

0

فرع مؤسسه منار االيمان للتجاره ينبعالمدينه المنوره

لصاحبها خالد حسن عسيالن

 شارع الملك عبدالعزيز 9ينبع مخطط ا 

سوق الهزاع التجاري

0

0ابها وسط البلد شارع البلدمؤسسه اسكان الماسيه التجاريهابهاابها

فرع مؤسسه محمد عطا هللا الرفاعي ينبعينبع

للصيانه والتشغيل

ينبع البحر حي السميري مخطط سعيد 

عوده بملك عطا هللا الرفاعي

0

فرع المؤسسه السعوديه للمصاعد ينبعجده

والتجاره لصاحبها جمال مصطفي امين 

عريف

21472ينبع البحر جوار الجوازات

فرع مؤسسه السناء للمقاوالت لصاحبها جيزانجده

كامل صادق دخيل

جيزان شارع الملك عبدالعزيز عماره 

عبدالحميد عيسي

0

جيزان ا العميريه الطريق المؤدي الي مؤسسه مصاعد الوطنيه التجاريهجيزانجيزان

شركه الكهرباء

0

0جيزان حي الجوازاتمؤسسه محمد احمد عمر عبده للتجارهجيزانجيزان

/ لؤلؤ البحار التجاريه لصاحبها/مؤسسهجيزانجيزان

احمد محمد احمد ال شايع

جيزان حي الروضه شارع الملك بملك 

والده

0

فرع مؤسسه محمد احمد ال زمانان نجراننجران

التجاريه

0نجران االثايبه طريق الملك عبدالعزيز

فرع مؤسسه عبدالمجيد حسين ابوثيبه نجرانظهران الجنوب

التجاريه

نجران حي الفهد شارع صالح الدين 

االيوبي

0

مصاعد الفا الحديثه فرع مؤسسه ناصر نجرانجده

محمد عبدهللا صالح التجاريه

0نجران حي الفهد

0نجران االثايبه طريق الملك عبدالعزيزمؤسسه مصاعد السالمه التجاريهنجراننجران



فرع مؤسسه السيدان للتجاره لصاحبها بيشهخميس مشيط

عايض مبارك عايض القحطاني

بيشه الخزان ش البلديه قرب اشاره 

الرياض بملك ورثهعبدهللا ال الشيخ

0

ابها بجوار شركه الكهرباء شارع الملك مصاعد الفا الحديثه للصيانه والتشغيلابهاجده

فهد

61321

فرع مؤسسه عوضه عبدهللا سعيد ابهاابها

حيدان للمصاعد

ابها حي الموظفين الشارع العام مستاجر 

من مشبب مغرم

0

0ابها حي الموظفين شارع االربعينمؤسسه المصاعد الدوليه التجاريهابهاابها

فرع مؤسسه اكرم لصاحبتها خيريه ابهامكه المكرمه

عبدهللا باقارش

0ابها طريق ابها الخميس مفرق المحاله

مؤسسه علي محمد حسن العسيري خميس مشيطابها

التجاريه

61461خميس مشيط طريق الملك فهد

خميس مشيط الخالديه مجمع ملتقي مؤسسه دره نجران التجاريهخميس مشيطنجران

الصفوه شارع االمام محمد بن سعود

0

فرع مؤسسه احمد عبدهللا عايض خميس مشيطخميس مشيط

القرني التجاريه

61961خميس مشيط قمبر الشارع العام

فرع مؤسسه سعيد سعد عبدهللا ال مفلح ابهاابها

للمقاوالت

0ابها عماره ال حيدر بملك ورثه ال حيدر

المصاعد االيطاليه للتجاره فرع مؤسسه ابهاابها

عماد علي محمد ال علوه

ابها المنهل ش مكه المكرمه مستاجرمن 

علي محمد علي عسيري

61321

0الرياضفرع شركه نسيم االزهار للتجارهالرياضالرياض

0الرياضفرع شركه افاق الماسهالرياضالرياض

31451الدمام طريق الدمام الخبر السريعشركه مجموعه الميره لالستثمارالدمامالدمام

شركه المعالي الميكانيكيه احد فروع عنيزهعنيزه

شركه العطيه القابظه

عنيزه حي الفاخريه الشارع العام جنوب 

دوار الريان

51911

فرع الشركه الفنيه لتنفيذاالعمال الخبرجده

الكهروميكانيكيه

الخبر الشماليه شارع الملك عبدالعزيز 

10تقاطع 

31952

فرع شركه حمد عبدهللا الزامل واخوانه الخبرالخبر

عبدهللا الحمدالزامل

الخبر ش االمير طالل عماره الزامل ت 

2/3

0

فرع شركه حسن محمد مظهر وشركاه جدهجده

 البحر االحمر للتموين الصناعي 0

والتعهدات

 12جده الحمراء شارع السلوم عماره 

4شقه 

0

فرع شركه المصاعد المتحده الصحابها جدهمكه المكرمه

محمد سعيد رحمه هللا وشريكه

0جده الشرفيه شارع عثمان بن عفان



فرع شركه عبدالخالق بخش وحسن جدهجده

مظهر وشركاهم شركه البحر االحمر

 12جده الحمراء شارع السلوم عماره 

4شقه 

0

فرع شركه غسان بشرعون الصيعري جدهجده

وشركاه

0جده شارع المكرونه امام مستشفي العيون

شركه الحيالن للتجاره والمقاوالت جدهالخبر

الصحابهامحمدمبارك حيالن العجمي 

واوالده

جده شارع الستين مركز اليامي التجاري 

15شقه 

21351

الشركه العالميه للمصاعد لصاحبها مكه المكرمهمكه المكرمه

عمر محمد ابوشعف وشريكه

مكه المكرمه المعابده مدخل الخانسه 

قرب بنك الرياض بملك مشاري ابوشعف

0

شركه المصاعدالمتحده مكه المكرمهمكه المكرمه

الصحابهامحمدعثمان محمدسعيدرحمه 

هللا وشركاه

مكه المكرمه شارع ام القري الستين 

بملك المنديلي

0

شركه عبدهللا سلمان الضبعان وشركاه الرياضالرياض

شركه تميم للمقاوالت والتجاره

الرياض الملز شارع الستين عماره 

مركز المجدي الدور السادس

11422

شركه عبدالعزيز ابراهيم الراضي الرياضالرياض

وشريكه للمصاعد

11461الرياض الملز شارع صالح الدين

شركه جمال وخالد احمد محمد بغلف الرياضالرياض

وشركاهما

1211451الرياض طريق خريص كيلو 

شركه خليفه عبدالمحسن الشبلي الدمامالدمام

وشركاه شركه الحباري للتجاره 

والمقاوالت

الدمام شارع الدمام الخبر السريع مقابل 

االستاد الرياضي

31442

فرع شركه الهاجري للتجاره الدمامالدمام

والمقاوالت الصحابهاسعد بطي 

الهاجري وشركاه

31411الدمام الطبيشي شارع الملك خالد

فرع شركه عبد المحسن ناصر الدمامالدمام

الحميدان وبراك عبد المحسن الرشيد

31431الدمام المنطقه الصناعيه

31991حفرالباطن حي المحمديهشركه بدر دخيل الشمري وشركاهحفر الباطنحفر الباطن

شركه رزنه علي احمد ابوزيد الجهني جدهجده

وشركائها للمقاوالت والصيانه التضامنيه

جده حي السالمه تقاطع شارع 

عبدالرحمن السديري امالك سمو االميره 

جوهره

21381

كدي مخطط البدر شارع /مكه المكرمهشركه خبراء مدينه المصاعدمكه المكرمهمكه المكرمه

بملك محمد انديجاني0ذات النطاقين

0

شركه عبدالغني سليمان االحمدي المدينه المنورهالمدينه المنوره

وشريكه لالعمال الكهروميكانيكيه

المدينه المنوره شارع خالد بن الوليد 

جوار محطه نفط

0



شركه سامي عامر االحمدي وشريكته مكه المكرمهمكه المكرمه

التضامنيه

شارع _ الهنداويه/مكه المكرمه

 مركز المنصور التجاري0المنصور 

0

كدي شارع ذات النطاقين / مكه المكرمهشركه مدينه المصاعد التضامنيهمكه المكرمهمكه المكرمه

 بملك محمد انديجاني0

21955

فرع شركه عبدالغني سليمان االحمدي المدينه المنورهالمدينه المنوره

وشريكه

المدينه المنوره شارع خالد بن الوليد 

جوار محطه نفط

0

شركه مثعي محمد مثعي ابو قمزه الرياضالرياض

التضامنيه

11382الرياض البديعه شارع المدينه المنوره

شركه االشغال العربيه الصحابها نعمان الرياضالرياض

فضل المغربي وشركاه

الرياض شارع الملك فيصل عماره 

االمير عبدهللا بن سعود الدور الثاني

0

شركه صالح علي الحبيب للتطوير الرياضالرياض

واالستثمارات العقاريه

الرياض حي االندلس شارع سعد بن 

الربيع

11635

مصنع شركه عبدهللا عبدالعزيزالحسني الرياضالرياض

واحمد عبدالرحمن الحسون القابضه

11645الرياض السلي

فرع شركه المخالد للتجاره والمقاوالت الرياضالرياض

المحدوده

الرياض المنارشارع الشيخ عبدالرحمن 

بن عبداللطيف عماره شركه المخالد

11486

شارع ابي اسود / حي النسيم/الرياض فرع شركه الرقابيه للتجارهالرياضالرياض

الدولي

11522

11655بريده الصفراء طريق الملك فهدفرع شركه سناف للمصاعد الدوليهبريدهالرياض

11474الرياض المرسالتفرع شركه سيزيومالرياضالرياض

فرع شركه الخريجي للتجاره الرياضالدمام

وااللكترونيات

11431الرياض طريق صالح الدين االيوبي

11231الرياذ ت حي النسيم شارع الثالثينشركه تيجان المشاريع للمقاوالتالرياضالرياض



الرياض حي الصحافه طريق الملك شركه موطن العلميه للتطويرالرياضالرياض

عبدالعزيز

11683

شركه دانه كيان للتطوير واالستثمار الرياضالرياض

العقاري

الرياض حي العليا طريق الملك فهد 

ابراج التعاونيه

11564

فرع الشركه الفنيه لتنفيذ االعمال الرياضجده

الكهروميكانيكيه

11465الرياض حي الملز شارع االربعين

شركه افراس الخليج للمقاوالت الرياضالرياض

واالستثمارات العقاريه

الرياض حي السعاده شارع االميرسعد 

بن عبدالرحمن

0

11512الرياض حي الريان شارع االمام الشافعيشركه مصاعد الشهباءالرياضالرياض

الرياض الربوه شارع االمير فواز بن فرع شركه ابناء عبدهللا الحمد المطوعالرياضالرياض

عبدالعزيز

11421

فرع شركه الشاعر للتجاره والصناعه الرياضجده

والمقاوالت

الرياض الملز شارع محمد بن مسلمه 

االنصاري

11565

فرع شركه مركز الميره للتجاره الرياضالدمام

المحدوده

1433الرياض شارع الضباب شمال المربع

الرياض الملز ش اليرموك بالقرب من فرع الشركه العربيه السعوديه للمصاعدالرياضالدمام

مؤسسه العودان للزراعه

11499

11516الرياض العليا مركز الريس لالستثمارفرع شركه الخليج للمصاعد والساللمالرياضجده

11613الرياض العليا شارع العليا العامفرع شركه الخدمات والمساندهالرياضالرياض

فرع شركه الجميح القابضه للمعدات الرياضالرياض

الثقيله

0الرياض طريق خريص معارض الجميح

11534الرياض السليمانيه شارع ابوبكر الرازيدره العماره لالنشاء والتعميرالرياضالرياض

الرياض حي الملز جنوب شارع جرير فرع شركه رضا لالستثمار المحدودهالرياضجده

15رقم 

0



0الرياض الغرابي شارع عمر بن الخطابفرع شركه التوكيالت العربيه المتحدهالرياضجده

فرع شركه عمر قاسم العيسائي وشركاه الرياضجده

المحدوده

11557الرياض حي النهضه طريق خريص

فرع شركه مجموعه الفؤاد للتجاره الرياضمكه المكرمه

والمقاوالت المحدوده

الرياض حي القدس طريق الملك عبدهللا 

بن عبدالعزيز

0

0الرياض الغرابي شارع عمر بن الخطابفرع شركه التوكيالت العربيه المتحدهالرياضجده

الرياض ش الجامعه جوار رجب فرع شركه المصاعد السعوديه المحدودهالرياضجده

وسلسله ملك الشيخ كمال ادهم

0

" فرع شركه المصاعد العربيه الرياضجده

"المحدوده 

0الرياض الملز شارع جرير

دائره االنظمه للتجاره فرع شركه الرياضالرياض

مجموعه المجال العربي

11663الرياض حي الورود شارع رغبه

الرياض عماره ردك بالزا شارع فرع الشركه العالميه لالبحاث والتنميهالرياضجده

المطار القديم

0

11415الرياض حي الملز مقابل اداره المخدراتشركه وتر السعوديه للمصاعدالرياضالرياض

0الرياضفرع شركه الحلول االمنيه المتكاملهالرياضالرياض

0الرياضفرع شركه العزم واالراده للمقاوالتالرياضالرياض

الشركه المتطوره للفحص والمعاينه الدمامالدمام

المحدوده

الدمام شارع االمير محمد بن فهد عماره 

الدكتور شيخ االرض

31423

فرع الشركه الوطنيه لمقاوالت الصيانه الدمامجده

وخدمات التشغيل المحدوده

 بالقرب من محطه 37الدمام مخطط 

توليد الكهرباء بالشرقيه

0

الدمام حي المريكبات طريق االمير شركه بدر العربيه للمصاعدالدمامالدمام

محمد بن فهد

0

شركه بدر الصحراء للمقاوالت الدمامالدمام

والتجاره العامه

الدمام مدينه العمال شارع االمير سعد 

مقابل كليه المعلمين

31432

هامتي للمصاعد والساللم فرع شركه الدمامالجبيل

ابناء حسين احمد المطوع للتجاره 

والمقاوالت

الدمام حي الناصريه طريق الدمام الخبر 

السريع

31951

فرع شركه الشوافات للمقاوالت الدمامالرياض

المحدوده

31471 عماره الدبل10الدمام شارع 

51471بريده حي البصيريه شارع ثمانونفرع شركه اسبريدهبريده



شركه نجمه فواصل للتجاره بريدهبريده

والمقاوالت المحدوده

0بريده حي العجيبه شارع الخزان غربا

الدمام شارع االمير محمد تقاطع الشارع شركه الخريجي للتجاره وااللكترونياتالدمامالدمام

التاسع

31411

شركه خالد وعلي احمد بلحمر الدمامالدمام

للمقاوالت العامه

31451الدمام شارع الملك فهد

حي طالل الشارع التاسع قرب /الدمام شركه مصاعد الفا الخليج للتجارهالدمامالدمام

النقل الجماعي

21495

 عماره 1الدمام حي الطبيشي شقه رقم شركه الركيان التجاريه المحدودهالدمامالدمام

الطبيشي

31431

1621461الخبر شارع االمير حمود تقاطع فرع شركه زينل للصناعات المحدودهالخبرجده

71431تبوك حي السليمانيهشركه المستثمر الوطني المحدودهتبوكتبوك

0سكاكافرع شركه كيانات المتحدهسكاكاسكاكا

شركه عبدهللا صالح العبدهللا الشهري سكاكاسكاكا

لالستثمار العقاري

0سكاكا الجوف

31982المبرز شارع مكهفرع الشركه العربيه السعوديه للمصاعدالمبرزالدمام

فرع شركه الخليج للمصاعد والساللم الهفوفجده

المحدوده

0االحساء الهفوف شارع الجامعه

شركه ابناء عبدهللا بن سعيد الودعاني الهفوفالهفوف

للتجاره والمقاوالت

31982االحساء الهفوف الشهابيه

31971الخفجيشركه خالد حسن الشمري المحدودهالخفجيالخفجي

مصنع براك للمصاعد الكهربائيه فرع العيونالعيون

شركه مجموعه البراك للتجاره 

والصناعه

31982االحساء العيون المدينه الصناعيه



10121482جده عماره ابراهيم شاكر مكتب شركه يماني للمقاوالت المحدودهجدهجده

الشركه الحديثه للتعهدات والمقاوالت جدهجده

وتجاره المصاعد المحدوده

جده الرويس شارع حائل عماره الشيخ 

كمال ادهم

21431

0جده نزله بني مالك شمال فندق الواحهشركه البتراء للتجاره والمقاوالتجدهجده

0جده الشرفيه شارع المطارشركه التاج المحدودهجدهجده

0جده مدائن الفهد طريق مكهشركه المصاعد العربيهجدهجده

جده عماره ردك بالزا شارع ابراهيم الشركه العالميه لالبحاث والتنميهجدهجده

شاكر حي البغداديه الغربيه

0

فرع شركه الخليج للمصاعد والساللم الخبرجده

المحدوده

31952الخبر الراكه حي الصفا

جده الشرفيه تقاطع شارع فلسطين مع شركه عرين االسدجدهجده

المدينه

51491

جده شارع االمير ماجد شمال ميدان فرع شركه الخليج للمصاعد المحدودهجدهجده

الطياره مركز الصفا بالزا

0

21441فرع شركه رضا لالستثمارفرع شركه رضا لالستثمارجدهجده

فرع شركه رندا للمقاوالت والتجاره جدهجده

والمصاعد والساللم الكهربائيه

جده شارع خالد بن الوليد جنوب ثانويه 

14الفيصل فيال رقم 

21452

0جده الشرفيه شارع خالد بن الوليدفرع شركه التوكيالت العربيه المتحدهجدهجده

21461جده ميدان البيعه عماره زينلفرع شركه لؤلؤه الخليج لتجارهجدهجده

فرع شركه اوتاد للبناء والتطوير جدهجده

المحدوده

جده حي المساعديه امالك سمو االمير 

خالد بن عبدهللا بن محمد

21573

شركه الخليج للمصاعد والساللم جدهجده

المحدوده

0جده المدينه الصناعيه المرحله الخامسه

جده شارع الستين مركز زيادالتجاري فرع شركه عالم المصاعد المحدودهجدهمكه المكرمه

امالك هشام محمد جداوي

0

فرع شركه شاهين للتجاره والمقاوالت جدهجده

فرع اعمال التشطيب

جده شارع فلسطين جوار فندق ماريوت 

ملك الدكتور سعيد شاهين

0

جده شارع عبدالرحمن الحلواني حي فرع مجموعه السلطانجدهجده

58الروضه عماره 

21411



الشركه المثاليه الوطنيه للنقل والصيانه جدهجده

والتشغيل المحدوده

جده شارع الستين عماره الشريفه الدور 

7الثالث شقه 

21521

جده الرويس شارع حائل عماره الشيخ فرع شركه المصاعد السعوديه المحدودهجدهجده

كمال ادهم الدور الثالث

21431

فرع الشركه الحديثه للتعهدات جدهجده

والمقاوالت وتجاره المصاعد المحدوده

جده الرويس شارع حائل عماره الشيخ 

كمال ادهم

21431

جده حي الروضه شارع عبدالرحمن فرع مجموعه السلطانجدهجده

 الدور الثاني58الحلواني عماره 

0

شركه التقنيات الوطنيه لالالت جدهجده

والمعدات المحدوده

جده حي الخمره مجمع مستودعات 

 ملك 54الغرفه التجاريه مستودع 

عبدالخالق

0

شركه انور علي محمد الكندي وشركاه جدهجده

المحدوده

0جده حي الصفا

المصنع السعودي لوسائل النقل جدهجده

العمودي واالفقي وملحقاتهافرع شركه 

المصاعدالسعود

حي السالمه /جده خلف مصنع االسمنت 

ملك الشركه/شارع االميرسلطان 

0

فرع الشركه الفنيه لتنفيذ االعمال جدهجده

الكهروميكانيكيه المحدوده

جده حي الرويس شارع الصفات 

الحميده متفرع من شارع حائل ملك 

هاني ساب

21452

الرياض المربع شارع عثمان الظبي شركه اعمار البسيطه للمقاوالتالرياضالرياض

بالقرب من الغرفه التجاريه

11311

شركه الخليج لالعمال الميكانيكيه الرياضالرياض

والكهربائيه

الرياض العليا شارع الثالثين غرب 

شارع الثمانين

0

شركه الواحه للمصاعد والتبريد الرياضالرياض

المحدوده

0الرياض السليمانيه شارع الثالثين

جده حي العزيزيه شارع البلديه امالك شركه اساس الماسيه للمصاعد المحدودهجدهجده

ياسين طه

21332

جده طريق المدينه الطالع امام مركز شركه اساس الماسيه للمصاعد المحدودهجدهجده

الجفالي

21332

شركه انجازات شبه الجزيره المتكامله جدهجده

المحدوده

جده مركز الفارسي سنتر البرج الغربي 

الدور الحادي عشر

21411

فرع شركه الشوافات للمقاوالت جدهالرياض

المحدوده

جده البغداديه جوار فندق قصر المدينه 

ملك محمد عباس صيرفي

21412

جده حي الروضه شارع الكيال امالك الشركه المتحده للصناعه والتجارهجدهجده

شركه بمكو العربيه للمقاوالت

21471



فرع شركه الخريجي للتجاره جدهالدمام

وااللكترونيات

21471جده الشرفيه شارع الستين مركز باغفار

21432جده شارع الميناء عماره ابا وزينيفرع شركه التوكيالت العربيه المتحدهجدهجده

جده حي الشاطئ شارع مصعب بن شركه اتحاد التسويقجدهجده

عمير بملكه

16101

21461جده عماره زينل ميدان البيعهفرع شركه زينل للصناعات المحدودهجدهجده

جده حي الشرفيه شارع عثمان بن عفان فرع شركه التسويق والتجاره المحدودهجدهالرياض

عمائر ابراج جده

21431

21452جده شارع الستينفرع الشركه العربيه السعوديه للمصاعدجدهالدمام

فرع شركه المسبك العالمي لصناعات جدهجده

المعدات الهندسيه والحديديه المحدوده

جده حي الخمره مستودعات الغرفه 

التجاريه المرحله االولي

21381

فرع شركه الزين لتقنيه المصاعد المدينه المنورهالمدينه المنوره

المحدوده

الحره الشرقيه مخطط /المدينه المنوره 

الربوه شارع االربعين

0

شركه وائل للمصاعد والمقاوالت العامه الطائفالطائف

المحدوده

0 سوق الطائف مول1الطائف حي شهار

0الطائف شارع الملك سعودفرع شركه عالم المصاعد المحدودهالطائفمكه المكرمه

شارع الحج الشارع العام / مكه المكرمهشركه عالم المصاعد المحدودهمكه المكرمهمكه المكرمه

 بملك هشام محمد رشاد جداوي0

0

فرع الشركه السعوديه للمعدات وقطع مكه المكرمهجده

الغيارالمحدوده فرع المصاعد

مكه المكرمه حي النزهه عماره وقف 

السلطان عبدالرحمن متارم

0

المدينه المنوره شارع الملك عبدالعزيز شركه نازك للمقاوالتالمدينه المنورهالمدينه المنوره

جوار شركه بن الدن

0

0طريق المطار النازل/ المدينه المنورهشركه نايف محمد مقبل السراني وشركاهالمدينه المنورهالمدينه المنوره

مكه المكرمه حي النزهه الشارع العام فرع شركه اسفار الهدهد المحدودهمكه المكرمهمكه المكرمه

بملك رمزي محمد الكتبي

21955

فرع شركه رندا للمقاوالت والتجاره مكه المكرمهجده

والمصاعد والساللم الكهربائيه

مكه المكرمه شارع الستين خلف البنك 

االهلي

0



مركز طابه التجاري / المدينه المنورهشركه الدا للتجاره والمقاوالتالمدينه المنورهالرياض

طريق المطار

0

شركه الدار الذهبيه للتجاره واالنشاء المدينه المنورهالمدينه المنوره

والتعمير والمصاعد المحدوده

0شارع االمير عبدالمجيد/ المدينه المنوره

مكه المكرمهالنزههخلف مدرسه البنات فرع افق الحجاز المحدودهمكه المكرمهمكه المكرمه

السادسه والعشرون

21955

مكه المكرمه العزيزيه الشارع العام فرع شركه الخليج للمصاعد المحدودهمكه المكرمهجده

مركز مكه لالعمال

21361

شارع ابي بكر الصديق / المدينه المنورهفرع شركه الشوافات للتجارهالمدينه المنورهالرياض

عماره الزغيبي الدور الثاني

0

شركه يفز للمصاعد والساللم الكهربائيه جدهجده

فرع شركه يوسف فؤاد زهيري 

المحدوده

21543جده حي المحمديه

0الطائف شارع الملك سعودفرع شركه عالم المصاعد المحدودهالطائفمكه المكرمه

21955مكه المكرمه الرصيفهفرع شركه اتحاد التسويق المحدودهمكه المكرمهجده

فرع شركه ماهر خليل االحمدي جدهجده

وشريكه للعقار والمقاوالت المحدوده

21341جده حي الصفا شارع عبدهللا الشربتلي

فرع شركه الشوافات للمقاوالت مكه المكرمهالرياض

المحدوده

 0الشارع العام _ العزيزيه/مكه المكرمه

مركز عطا هللا التجاري

21955

فرغ شركه الزين لتقنيه المصاعد المدينه المنورهالمدينه المنوره

المحدوده

المدينه المنوره بني سلمه حي القبلتين 

شارع سكه الحديد

0

شارع ابوبكر الصديق / المدينه المنورهفرع شركه الخليج للمصاعد المحدودهالمدينه المنورهجده

عماره المشهدي

21493

فرع شركه قمه الخدمات الشامله مكه المكرمهمكه المكرمه

للمصاعد

البحيرات الشارع العام /مكه المكرمه

بملك صالح عبدهللا بافيل

0

شركه ارتقاء السعوديه للمصاعد مكه المكرمهمكه المكرمه

المحدوده

 0جرول ساحه اسالم /مكه المكرمه

المجمع السكني الوقاف مدارس الفالح

0

21443جده حي العزيزيهفرع شركه المحركات العربيه المحدودهجدهجده



شركه الرائد للصناعه والتجاره الرياضالرياض

والمقاوالت

11481الرياض الصناعيه الثالثه طريق الخرج

شركهخالد ابراهيم المريشدوشركاه الرياضالرياض

للتجاره والمقاوالت

الرياض شارع التخصصي جوار قصر 

االمير محمد بن عبدالعزيز

11484

شركه مصاعد توافق للتجاره الرياضالرياض

والمقاوالت المحدوده

11642الرياض حي النخيل

شركه ارميتال للصناعات المعدنيه الرياضالرياض

المحدوده

الرياض حي الجزيره شارع هارون 

الرشيد

11383

الرياض السليمانيه شارع الملك شركه التوريدات والصيانهالرياضالرياض

عبدالعزيز

11555

الرياض حي المروج طريق الملك شركه المصاعد الذكيهالرياضالرياض

5عبدالعزيز مخرج رقم 

11653

0الرياض حي الملز شارع جريرشركه وشم الخليجالرياضالرياض

11655الرياضشركه هندسه النانو الدوليه للمصاعدالرياضالرياض

الرياض حي النزهه شارع ابو بكر شركه تالل الحمراءالرياضالرياض

الصديق

11636

الرياض حي الحمراءطريق الملك شركه ركين السعوديه المحدودهالرياضالرياض

عبداللهمجمع جرير

11413

شركه كرام لالستثمار والتطوير الرياضالرياض

المحدوده

11512الرياض حي المعذر شارع المعذر

شركه العقاد والميره للمصاعد والساللم الرياضالرياض

الكهربائيه المحدوده

الرياض الملز ش مشرفه قرب السجن 

العام

0



11544الرياض حي العقيق شارع الخيرشركه العاذريه المحدوده للتجارهالرياضالرياض

الرياض العليا شارع العليا العام شرق شركه الشوافات للمقاوالت المحدودهالرياضالرياض

فندق الخزامي

11596

11586الرياض الملز شارع صالح الدينشركه عنابيه المدينهالرياضالرياض

الرياض حي الروضه شارع الحسن "المحدوده " شركه القصبي للمقاوالت الرياضالرياض

علي تقاطع عبدالرحمن بن داود

11672

الرياض الملز شارع الستين فيال الشيخ شركه الحجيالن للمشاريع الهندسيهالرياضالرياض

جميل الحجيالن

11413

11425الرياض حي العليا شارع العليا العامشركه الرند للتطوير العمرانيالرياضالرياض

11421الرياضشركه السميري للمقاوالتالرياضالرياض

0الرياض السليمانيه شاردع الثالثينشركه رادن للصيانهالرياضالرياض

الرياض حي العليا شارع االمير سلطان شركه ابناء العرب للتعمير المحدودهالرياضالرياض

بن عبدالعزيز

11575

11556الرياض حي الملز شارع فاطمه الزهراءشركه الكافي الدوليه للتعليم والتدريبالرياضالرياض

2311الرياض حي الملز شارع خالد بن جنادهشركه رماده مقابالرياضالرياض

11493الرياض حي المربع طريق الملك فهد دشركه دياف المحدودهالرياضالرياض



شركه اعمال العيسي للتجاره الرياضالرياض

والمقاوالت المحدوده

11492الرياض حي العليا شارع العليا العام

11533الرياض حي العليا شارع العليا العامشركه امتياز الغدالرياضالرياض

الرياض حي النزهه طريق االمام سعود شركه مرسي النهرالرياضالرياض

9مخرج 

11525

الرياض حي اليرموك الغربي طريق شركه ركن الموعدالرياضالرياض

الدمام السريع

0

الرياض حي االزدهارطريق الدائري شركه سناف للمصاعد الدوليهالرياضالرياض

8الشرقي مخرج

11655

11499الرياض الملز شارع ابي العال المعريالشركه العالميه المتحده لتطوير الطرقالرياضالرياض

11421الرياض العليا طريق الملك فهدالشركه المتطوره للتشغيل والصيانهالرياضالرياض

شركه جمال عبدالرحمن الزامل الرياضالرياض

وشركاه للمقاوالت

11521الرياض

الرياض حي النسيم الشرقي شارع ابي شركه الرقابيه للتجارهالرياضالرياض

اسود الدولي

11522

11312الرياض حي الملز شارع الهواريشركه بوابه العمران للمقاوالتالرياضالرياض

شركه محمد عيد العلوني للمصاعد فرع ينبعجده

شركه محمد عيد الجهني للخدمات 

الصحهي

0ينبع القف شارع المدينه

62454خميس مشيط حي الربيعشركه المصاعد االحترافيهخميس مشيطخميس مشيط



فرع شركه مجموعه الفؤاد للتجاره ينبعمكه المكرمه

والمقاوالت العامه

ينبع شارع عمر بن عبدالعزيز بملك فهد 

الحمر

0

شركه هارمرمارين كنتراكتورزجي ام جدهجده

بي اتشي

جده طريق المدينه قرب بقاله االسره 

السعيده

0

الرياض المصيف شارع ابي بكر فرع شركه اكو اسوشييتس للمقاوالتالرياضالرياض

الصديق

11342

جده شارع حسان بن ثابت فيال فاطمه شركه مصاعد اوتيس ش م لجدهجده

محمد صالح باغش

0

31536الدمام شارع الملك سعود حي الخليجشركه بدون حفر للمقاوالتالدمامالدمام

شركه سادل شنغهاي تي اي اس الرياضالرياض

المحدوده

الرياض حي التعاون طريق االمام سعود 

بن عبدالعزيز بن محمد

11573

شركه سي جي سي للمصاعد والساللم الرياضالرياض

الكهربائيه

11442الرياض حي الملز

11342الرياضمصنع شركه اطلس الوطنيه للمصاعدالرياضالرياض

11311الرياض شارع الضبابشركه انيون السعوديه للمقاوالتالرياضالرياض

شركه ماريوت اند سكوث العربيه الخبرالخبر

المحدوده

0الحبر بنايه احمد القصيبي

32233/الدمام شركه مصاعد سانيو السعوديهالدمامالدمام

الرياض حي الملز شارع الستين بنايه شركه مصاعد سانيو السعوديهالرياضالدمام

دره الستين

0

شركه الخريجي جاكسون العربيه الدمامالدمام

السعوديه

90الدمام عماره الخريجي شارع 

شركه فوجيتك العربيه السعوديه جدهجده

المحدوده

جده شارع فلسطين منطقه الحمراء 

مركز الجمجوم التجاري

21491

جده الرويس شارع حائل عماره الشيخ شركه شيندلر العليان للمصاعد المحدودهجدهجده

كمال ادهم

21431



جده ابحر الجنوبيه الشرقيه امالك فهد شركه سوبره للمقاوالت المحدودهجدهجده

يحي غرم هللا الغامدي

3853

فرع شركه الميره والعقاد لمصاعد جدهالرياض

كوني المحدوده

جده مركز الشهداء شارع ابوبكر 

الصديق

21424

شركه عيسي محمد بن الدن وشريكه جدهجده

للمقاوالت

جده حي الجامعه شارع حبوب بن الدن 

بنايه عيسي بن الدن

21471

فرع شركه شيندلر العليان للمصاعد جدهجده

المحدوده

جده حي الرويس شارع حائل عماره 

2كمال ادهم مكتب رقم 

21431

فرع شركه شنغهاي العربيه لالعمال المدينه المنورهالرياض

الكهربائيه والميكانيكيه

طريق المطار النازل / المدينه المنوره

امام الشئون الصحيه

0

فرع شركه فوجيتك العربيه السعوديه مكه المكرمهجده

المحدوده

امام مسجد فقيه _ العزيزيه/مكه المكرمه

 بملك ابراهيم موسي الموسي0

0

فرع شركه مصاعد اوتيس العربيه مكه المكرمهجده

السعوديه المحدوده

مكه المكرمه العزيزيه مركز فقيه 

609التجاري الدور السادس مكتب رقم 

0

فرع شركه ميتسوبيشي الكهربائيه مكه المكرمهالرياض

السعوديه المحدوده

شارع العزيزيه _ العزيزيه/مكه المكرمه

مركز التجاره العالمي

0

فرع شركه مصاعد اوتيس العربيه المدينه المنورهجده

السعوديه المحدوده

المدينه المنوره شارع ابوبكر الصديق 

سلطانه سابقا برج سلطانه

0

فرع شركه ميتسوبيشي الكهربائيه المدينه المنورهالرياض

السعوديه المحدوده

شارع ابوبكرالصديق / المدينه المنوره

جواربنك السعودي االمريكي

0

فرع شركه فوجيتك العربيه السعوديه المدينه المنورهجده

المحدوده

المدينه المنوره مجمع الداؤديه الدور 

506الخامس مكتب رقم 

21491

السعوديه للتشكيالت والصناعات الرياضالرياض

المعدنيه

11435الرياض السلي

شركه ميتسوبيشي الكهربائيه السعوديه الرياضالرياض

المحدوده

11451الرياض شارع الستين بنايه العقاريه



الشركه السعوديه لمصاعد اكسبريس الرياضالرياض

المحدوده

الرياض الملز شارع الفرزدق جوار 

وكاله عيسي للطيران

0

شركه شنغهاي العربيه لالعمال الرياضالرياض

الكهربائيه والميكانيكيه

11653حي الضباط_ الرياض 

االبجل السعوديهلمقاوالت المصاعد الرياضالرياض

فرع شركه االبجل السعوديه للمصاعد

الرياض حي الربيع الغربي شارع الملك 

عبدالعزيز

11313

11371الرياضشركه مورفو العربيه السعوديه المحدودهالرياضالرياض

شركه مصاعد اوتيس العربيه السعويه جدهجده

المحدوده

جده طريق المدينه برج علي رضا 

الدور الرابع

21491

جده حي الفيصليه شارع الملك فهد شركه الهرم المميز لالنشاءوالتعميرجدهجده

مركز سالم حمود الغامدي

21452

11574شارع الستين_ حي الملز _ الرياض شركه التعمير لالعمار واالنشاءاتالرياضالرياض

الرياض حي القدس شارع االمير سعود شركه الخبره للمصاعد والمقاوالتالرياضالرياض

بن عبدالعزيز ال سعود الكبير

11456

الرياض حي الملز شارع الستين مركز شركه دال السعوديه للمقاوالتالرياضالرياض

االمم التجاري

11596

الرياض حي المروج شارع الملك شركه االبجل السعوديه للمصاعدالرياضالرياض

عبدالعزيز

11313

فرع شركه االء الجزيره للمصاعد الرياضالدمام

والساللم الكهربائيه

0الرياض

فرع شركه مصاعد اطلس للتجاره بريدهالرياض

العامه والمقاوالت

0القصيم بريده طريق الملك خالد

31411الدمام شارع الملك سعود بنايه كانوشركه اشهل للمقاوالت المحدودهالدمامالدمام

فرع شركه مصاعد الطلس للتجاره الدمامالرياض

العامه والمقاوالت

0الدمام



مصنع شركه االء الجزيره للمصاعد الدمامالدمام

والساللم الكهربائيه

31432الدمام المدينه الصناعيه الثانيه

31461الدمام شارع االمير محمد بن فهدشركه هيدرا للتجارهالدمامالدمام

شركه االء الجزيره للمصاعد والساللم الدمامالدمام

الكهربائيه

الدمام شارع االول مركز الحصيني 

التجاري

31432

فرع شركه مصاعداطلس للتجاره الرياضالرياض

العامه والمقاوالت

0الرياض

شركه محمد عائض ال محي الشهراني الخبرالخبر

و حمد سلمان الزياني لسيارات

الخبر طريق الملك عبدهللا مالحظه 

 سلطات المدير3صفحه

0

جده شارع الملك فهدابراج االندلس شركه الفطيم المعماريه للتقنيه المحدودهجدهجده

2608بالزا مكتب 

11525

فرع شركه مصاعد الطلس للتجاره جدهالرياض

العامه والمقاوالت

0جده

شركه تاول السعوديه لالنشاءات الرياضالرياض

المحدوده

الرياض السليمانيه شارع العروبه 

بالقرب من بلديه الشمال

11551

شركه مصاعد اطلس للتجاره العامه الرياضالرياض

والمقاوالت

الرياض الدائري الشرقي بين مخرج 

1110

11383

الرياض الملز شارع علي بن محمد بن فرع شركه االرجان العالميه العقاريهالرياضالرياض

عبدالوهاب

21511



9عمود8عمود7عمود6عمود

النشاطفاكسالهاتفب.ص

 صيانه وتركيب المصاعد واجهزه التكييف والتبريد000

 مقاوالت عامه للمباني وصيانه ونظافه وتشغيل وترميم المباني واعمال الديكور والجبس 4454441133604454443

والزخرفه والدهانات واالعمال الكهربائيه والميكانيكيه وتمديد شبكات الهاتف واعمال المياه 

والصرف الصحي واعمال المصاعد وصيانتها وتركيبها واعمال الحجر والرخام

استيراد وتجاره الجمله في المعدات الميكانيكيه والصناعيه والمولدات والكهربائيه والبحريه 4096820606224722702

 22/4/43379وتجهيزات والمعدات البحريه بموجب خطاب مدير عام حرس الحدود رقم 

ه واالجهزه واللوازم الطبيه وقطع غيارها وصيانتها وتركيب اجهزه 22/12/1428في 

المصاعد وقطع غيارها وصيانتها وتركيب محطات المياه وقطع غيارها وصيانتها

 تجاره الجمله والتجزئه في المصاعد وقطع غيارها وصيانتها2634944810590

 تركيب وصيانه المعدات واالجهزه الكهربائيه والميكانيكيه والساللم الكهربائيه والمصاعد000

صيانه ونظافه وترميم وتشغيل المباني وصيانه المصاعد والمستشفيات واعمال الديكور 000

والزخرفه والجبس واالسقف المستعاره

 مقاوالت عامه للمباني وصيانه ونظافه وتشغيل وترميم المباني واالعمال الكهربائيه واعمال 000

التكييف والتبريد والمصاعد

مقاوالت عامه النشاء المباني وصيانه ونظافه وتشغيل المباني صيانه وتشغيل اجهزه 000

الطباعه واالحاسب االلي واالعمال االلكترونيه والكهربائيه واعمال المياه والصرف الصحي 

وتكيب وصيانه وتشغيل المصاعد وانشاء السدود الترابيه زز

 صيانه وتشغيل ونظافه وترميم المباني واعمال الديكور وصيانه االجهزه الكهربائيه 000

وااللكترونيه والميكانيكيه وصيانه المصاعد

اعمال الترميم والدهان والسباكه والكهرباء والديكورات وصيانه ونظافه وتشغيل المباني 000

والمصاعد والتكييف المركزي والمواني والطرق والجسور

مقاوالت عامه للمباني ونظافه وصيانه وترميم المباني واعمال الديكور والجبس واعمال 99927088622701854

الطرق واعمال الصرف الصحي وتمديد شبكات الهاتف وصيانه المصاعد والتحميل 

والتنزيل داخل المدينه

مقاوالت عامه للمباني وصيانه ونظافه وتشغيل المباني واعمال الطرق واالعمال الكهربائيه 2389740428854053597

والميكانيكيه وتمديد شبكات المياه والصرف الصحي وتركيب المصاعد الكهربائيه وصينتها

تجاره الجمله والتجزئه في اجهزه الحاسب االلي واالجهزه االلكترونيه واجهزه االتصاالت 1778942101954224645

السلكيه والمصاعد الكهربائيه وصيانتها

تجاره الجملهفي الموادالغذئيه واالدوات الزراعيه والكهربائيه والصحيه والمعدات الصناعيه 323300

والحاسب االلي والمصاعدوالساللم واالعالف و وطع غيارها واالخشاب 

والحديدالجديدوالمستعمل والدهانات ومواد البناءوالتكييف والتبريدوااللمنيوم والزجاج والبالط 

والرخام واالقمشه واالثاث والتحف والهدايا والمفروشات ومستلزمات طبيه ومكتبيه ومنزليه

استيراد وبيع وتركيب وتشغيل وصيانه بعض االجهزه االمنيه وكاميرات مراقبه 1633547775024784011

وانضمهدوائرتلفزيويهمغلقه واجهزه انذارضدالسرقه واجهزهكشف عن المعادن والمتفجرات 

والمخدرات واجهزه وبوابات الدخول والخروج البطاقات الممغنطه والبصمه واجهزهكشف 

علي الحقائب واستيرادوبيع اجهزه ومعدات اطفاءوانذار من الحريق وتعبئه طفايات الحريق 

وصيانتها وتشغيل وصيانه المصاعد

تجاره الجمله والتجزئه في المصاعد وقطع غيارها وصيانتها000



مقاوالت عامه للمباني وصيانه ونظافه وتشغيل وترميم المباني واعمال الطرق واالناره 040447720

واعمال الديكور والجبس والزخرفه واعمال السباكه والدهانات والبالط والحجر والرخام 

واالعمال الكهربائيه والميكانيكيه وتمديدشبكات الهاتف وصيانه المصاعد واعمال المياه 

والصرف الصحي وتنسيق وتشجيرالحدائق

مقاوالت عامه للمباني وصيانه ونظافه وترميم وتشغيل المباني واعمال الطرق واللياسه 000

والسباكه والكهرباء والدهانات والبالط والرخام والحجر واعمال التكييف والتبريد واالعمال 

الكهربائيه والميكانيكيه وااللكترونيه وصيانه المصاعد والساللم الكهربائيه

تجاره الجمله والتجزئه في المصاعد الكهربائيه وصيانتها وقطع غيارها2200

 صيانه وتركيب المصاعد واعمال التكييف والتبريد والتمديدات الكهربائيه المركزيه000

صيانه المباني وصيانه االجهزه الكهربائيه وااللكترونيه واجهزه التكييف والتبريد والمصاعد000

 صيانه ونظافه وتشغيل المباني والمستشفيات والمراكز الصحيه والمجمعات السكينيه 2617547791780

والمطارات والمواني وتنسيق الحدائق واالعمال الكهربائيه والميكانيكيه واعمال التكييف 

والتبريد وصيانه وتشغيل المصانع وصيانه وتشغيل االعمال االلليكترونيه وتشغيل وصيانه 

المصاعد وصيانه اسطبالت الخيول

استيراد وتجاره الجمله في المصاعد والمعدات الصناعيه والفيرجالس وصيانتها وتركيبها 7640399154090749

والمالبس الجاهزه والكماليات

تجاره الجمله في المصنوعات الجلديه واجهزه ومعدات المصانع وادوات الطباعه 1539400

ومستلزماتها والمواد الغذائيه واالواني المنزليه وادوات الزينه والعاب االطفال الغير ناريه 

واالكسسوارات والمصاعد الكهربائيه وتركيبها وصيانتها وتقديم االعاشه المطهيه والغير 

مطهيه

تجاره الجمله والتجزئه في المصاعد وصيانتها579741159654177619

 تجاره الجمله في المصاعد والساللم الكهربائيه وتركيبها وصيانتها040333620

تجاره الجمله في المعدات واالالت وقطع الغيار الخاصه بالمصاعد واالجهزه غير 000

االلكترونيه والمواد الغذائيه والمالبس الجاهزه

تجاره الجمله والتجزئه في مواد البناء واالدوات الكهربائيه وامواد الصحيه ومواد السباكه 83845421950

والساللم والمصاعد الكهربائيه توريد المالبس والتجهيزات العسكريه بموجب مدير االمن 

ه18/6/1424 وتاريخ 5/10899/4العام رقم 

تجاره الجمله والتجزئه في االجهزه االلكترونيه والكهربائيه واالدوات المكتبيه ومواد البناء 797300

والدهانات وادوات التكييف والتبريد والعاب االطفال الغير ناريه ومستلزماتها وقطع غيار 

المصاعد ومستلزماتها والمفروشات واالثاث المنزلي والمكتبي والشنط واالحذيذه واالدوات 

المنزليه ومستلزمات الكمبيوتر

تجاره الجمله والتجزئه في المصاعد وصيانتها وتركيبها2692047621310

تجاره الجمله في االبواب الكهربائيه والمصاعد وتركيبها وصيانتها1051124820652483221

صيانه وتركيب المصاعد0353210

تجاره الجمله والتجزئه في المصاعد الكهربائيه وقطع غيارها وصيانتها وتركيبها264100

تجاره الجمله والتجزئه في الخضار والفواكه وقطع غيار السيارات وقطع غيار المصاعد 000

والمالبس الجاهزه واجهزه الحاسب االلي واالجهزه االلكترونيه

تجاره الجمله في المصاعد وقطع غيارها وصيانتها بموجب خطاب مدير االداره العامه 520040318064011734

27/8/1417 د ف في 3/1/5/1/1378للسالمه واالطفاء رقم 

استيراد وتجاره المعدات الميكانيكيه الرافعات والساللم ومصاعد العمال والسقاالت وتركيبها 000

وتاجيرها والتصدير



مقاوالت عامه للمباني واعمال الصيانه والنظافه واعمال الصرف الصحي والمياه والحفر 5670343254464325446

واعمال الطرق وتشغيل المراكز الطبيه واعمال التكييف والتبريد وتمديدها والجبس 

والدهانات واعمال الزجاج والمشغوالت الحديديه وااللمنيوم واعمال الكهروميكانيكيه واعمال 

 تاريخ 19705النجاره وتمديد الغاز صيانه المصاعد بموجب خطاب الدفاع المدني رقم 

/ه 16/7/1434

تجاره واستيراد المصاعد والساللم الكهربائيه وصيانه وتركيب المصاعد بموجب خطاب 2618649329344932934

ه11/6/1432 تاريخ 5516الدفاع المدني رقم 

مقاوالت عامه للمباني صيانه نظافه ترميم المباني السكنيه والتجاريه واعمال الطرق 2267545411550

والكهرباء وتمديد شبكات المياه والصرف الصحي والسدود واعمال العزل المائي والحراري 

واعمال الديكوروالجبس والحداده والجسور وصيانهمحطات توليد الطاقه وتركيبها وصيانه 

ه وتاجير المعدات 20/8/1433 وتاريخ 16449المصاعد بموجب موافقه الدفاع المدني رقم 

الثقيله وصيانتها

استيراد وتجاره الجمله والتجزيه في المواد الغذائيه وقطع غيار المصاعد واالقمشه 000

والملبوسات الجاهزه واالواني المنزليه واالجهزه الكهربائيه والطبيه والعطور وادوات 

التجميل واالثاث المكتبي والمنزلي والعاب االطفال الغير ناريه

استيراد وتجاره الجمله في المواد الغذائيه والخضار والفواكهه والحلويات واجهزه الحاسب 1500024958892495638

االلي وقطع غياره وصيانته واالجهزه الكهربائيه وااللكتروني وقطع غيارها وقطع غيار 

السيارات وصيانتها وادوات التجميل والعطورات واالحذيه والمالبس الجاهزه والكماليات 

واالكسسورات وقطع غيار المصاعد تم نقل الموسسه من محمد الوينع الي السيد خالد 

21/11/1433الموينع بتاريخ 

مقاوالت عامهللمباني وصيانه ونظافه وترميم وتشغيل المباني وتنسيق الحدائق واعمال 1237000

الطرق والسفلته واالناره واعمال الديكوروالزخرفه والجبس واالعمال الكهربائيه 

والميكانيكيه وااللكترونيه وتركيب وصيانه المصاعدوتمديدشبكات الهاتف والمياه والصرف 

الصحي والكهرباء

تجاره الجمله والتجزئه في المعدات الصناعيه واالجهزه الكهربائيه وااللكترونيه وقطع 5961147220734722073

غيارالسيارات والكيابل الكهربائيه والموادواالدوات الكهربائيه ومواد السباكه والبناء 

 5511واستيراد وبيع ومعدات السالمه وصيانه المصاعد بموجب خطاب الدفاع المدني رقم 

والسجاد والموكيت وكابالت االلياف البصريه والمحوالت والتربينات /ه 11/6/1432تاريخ 

وقطع الغيار الكهربائيه

تجاره الجمله والتجزئه في االدوات الكهربائيه والميكانيكا واستيراد وبيع اجهزه ومعدات 5452540143610

ه12/2/1432في809السالمه بموجب خطاب الدفاع المدني رقم

ه03/06/1434 بتاريخ 15444صيانه المصاعد بموجب خطاب الدفاع المدني رقم 1576247855224789841

مقاوالت عامه للمباني انشاء اصالح هدم ترميم وتركيب وصيانه المصاعد ومقاوالت اعمال 5601949541164954116

الكهرباء والميكانيكا

ه22/06/1433 وتاريخ 11533صيانه المصاعد بوجب ترخيص الدفاع المدني رقم 6253900

استيراد وتجاره الجمله والتجزئه في المصاعد وصيانتها بموجب خطاب الدفاع المدني رقم 2306227587882756465

ه02/06/1433 وتاريخ 10155

االستيراد و التصدير و تجاره الجمله و التجزئه في االالت واالجهزه و االالت الطبيه 817381252804714893

والجراحيه و االجهزه الطبيه و اجهزه المعوقين و لوازم المستشفيات و الحاسبات االليه و 

اجهزه القياس والتحكم و االجهزه الرياضيه والكشفيه ومضخات الهيدروليك وقطع غيارها 

ه16/9/1433 وتاريخ 18085وصيانه المصاعد فقط بموجب خطاب الدفاع المدني رقم 

تجاره الجمله والتجزئه في قطع غيار المصاعد ومستلزماتها تركيبها وصيانتها بموجب 4206140077224003088

ه07/06/1434تاريخ 16243خطاب االداره العامه للدفاع المدني رقم

اعمال الطرق والزفلته والجسور واالرصفه واالناره و اعمال المطارات والسكك الحديديه و 1214423055840

االعمال الكهربائيه وتوليد وتوزيع الطاقه واعمال االناره و االعمال الميكانيكيه و التبريد 

والتكييف و اعمال تركيب االالت والماكينات وتشغيلها وصيانتهاوصيانه المصاعد حسب 

ه14/10/1433 وتاريخ 19513ترخيص الدفاع المدني بالرياض رقم 

صيانه وتركيب المصاعد وقطع غيارها ومقاوالت عامه للمباني صيانه ونظافه وترميم 2357800

وتشغيل المباني واعمال الطرق



تجاره الجلمه والتجزئه في االجهزه والماكينات واالليات الكهربائيه والميكانيكيه وقطع 9070946469140

غيارها وصيانه االجهزه والماكينات واالليات الكهربائيه وصيانه وفحص المصاعد 

الكهربائيه وخدمات الفحص والمعاينه لهذه االجهزه

تجاره الجمله في المواد الغذائيه والحاصالت الزراعيه واالبواب االتوماتيكيه والخشبيه 000

والمصاعد الكهربائيه والساللم المتحركه واجهزه تكييف الهواء واالجهزه االلكترونيه 

15/3/1423والكهربائيه والمعدات واالجهزه الطبيه وتركيبها وصيانتها تجديد السجل بتاريخ

 مقاوالت عامه للمباني وصيانه ونظافه وتشغيل وترميم المباني والمنشات واعمال الديكور 6207147775574744070

واعمال المياه والصرف الصحي ومعالجه محطات الضخ ومحطات المياه واالعمال 

الكهربائيه والميكانيكيه وااللكترونيه واعمال التكييف والتبريد المركزي وصيانه المصاعد 

/والساللم الكهربائيه 

 مقاوالت عامه للمباني وصيانه ونظافه وتشغيل وترميم المباني وصيانه وتركيب وتوريد 000

المصاعد الكهربائيه

مقاوالت عامه للمباني وصيانه ونظافه وتشغيل وترميم المباني وصيانه وتركيب المصاعد 000

واالجهزه الكهربائيه

مقاوالت عامه للمباني واعمال الطرق واعمال المياه والصرف الصحي واعمال الكهرباء 456865323820

واالعمال االلكترونيه والميكانيكيه وصيانتها وتركيب وتشغيل وصيانه واصالح المصاعد 

واجهزه التكييف المركزي وماكينات التصويرواالالت الكاتبه والحاسبه واجهزه الفاكس

 مقاوالت عامه للمباني وصيانه ونظافه وتشغيل المباني وصيانه المصاعد العموميه 000

والمستشفيات وتجديد شبكات المياه والصرف الصحي واالعمال الكهربائيه واعمال الديكور 

والجبس والنجاره

مقاوالت عامه للمباني واعمال التكييف وصيانه وتشغيل المصاعد وصيانه السنترالت048290810

 صيانه ونظافه وترميم وتشغيل المباني وصيانه اكترونيات وصيانه اجهزه كهربائيه وصيانه 000

مصاعد

 تنقيه ومعالجه المواد السائله وتسويق وتشغيل وتركيب وصيانه المصاعد والساللم الكهربائيه047625080

تجاره في المصاعد وقطع غيارها وصيانتها وتركيبها37281993338192333

انتاج اغطيه فتحات تفتيش من حديد زهر واثقال مصاعد متحركه وسبك قطع غيار المعدات 479481844768188464

 الصادر من وزاره التجاره 25/5/1431ص وتاريخ /478الثقيله بموجب الترخيص رقم 

والصناعه

مقاوالت عامه للمباني صيانه ونظافه وتشغيل وترميم واعمال الديكور والكهربائيه 3001941210904120900

والمكانيكيه وصيانه المصاعد واعمال الطرق وشبكات المياه والصرف الصحي وشبكات 

الحاسب االلي

استيراد وبيع اجهزه ومعدات السالمه وتركيب وصيانه اجهزه ومعدات االطفاء واالنذار من 027087012708701

الحريق وتعبئه وصيانه مطفيات الحريق وصيانه المصاعد بموجب خطاب الدفاع المدني 

ه11/7/1432 وتاريخ 7076رقم 

صيانه المصاعد بموجب موافقه مساعد مدير عام الدفاع المدني لشئون العمليات رقم 40533222150

ه171433 وتاريخ 12265

تجاره الجمله في المصاعد والساللم الكهربائيه وصيانتها وتركيبها238332431230

/تجاره الجمله والتجزيئه في المصاعد الكهربائيه وصيانتها ومواد االلمنيوم والزجاج16454808255480825

مقاوالت عامه للمباني هدم ترميم وصيانه ونظافه المباني مقاوالت اعمال الطرق والسدود 115532493430

وصيانتها مقاوالت اعمال المياه والصرف الصحي وصيانتها وتشغيلهاصيانه وتشغيل 

االعمال الكهربائيه والميكانيكيه والكترونيه وشبكات الهاتف ونظافه المدن وتركيب وصيانه 

المصاعدواالعمال الجبسيه والديكوروصيا وتشغيل المستشفيات والمراكز الطبيه وصيانه 

وتنسيق وتشغيل الحدائق والمنتز



استيرادوبيع اجهزهمعدات سالمهتركيب صيانه اجهزهمعدات االطفاءوانذارالحريق بموجب 502536990883699288

ه تركيب 6/2/1427دقوتاريخ3/1/6/114خطاب االداره العامهللسالمه 

استيرادبيع اجهزهمعدات سالمه وتعبئهمطفيات حريق 7134صيانهمصاعدبموجب خطاب 

هتم نقل ملكيه السجل الي 19/1/1430في 3/1/8070بموجب موافقه الدفاع المدني

ه26/2/1434في5136فاطمهمحمدالرشيدي بموجب خطاب الدفاع المدني

صيانه وتركيب المصاعد والساللم الكهربائيه531946400200

تجاره الجمله في المواد الغذائيه ومواد البناء ومعدات واالت مصاعد وساللم كهربائيه 000

ومعدات ولوازم النظافه وقطع غيار وعطورات ولوازم خياطه وادوات زينه ومالبس جاهزه 

واقمشه

 5/11/1418تجاره الجمله في المصاعد وقطع غيارها وتركيبها وصيانتها تجديد السجل في 28666938780

17/5/1428 تجديد السجل في 3/3/1424تجديد السجل في 

مقاوالت عامه للمباني وصيانه ونظافه وترميم وتشغيل الماني واعمال الطرق وبناء السدود 000

واالنفاق وتوريد وتركيب وصيانه المصاعد وتنسيق الحدائق والمنتزهات واعمال الطاقه 

المستدامه واالعمال الكهربائيه واعمال الديكور والجبس واالعمال الميكانيكيه واعمال 

التكييف والتبريد واعمال السباكه والحداده والنجاره وااللمنيوم واللياسه والدهانات وتاجير 

المعدات الثقيله

مقاوالت عامه للمباني صيانه نظافه واعمال الميكانيكا والكهرباء للمباني واالعمال الصحيه 2265740307880

واعمال الديكور والمصاعد والساللم والحفريات والطرق وتمديد شبكات الهاتف واعمال 

المياه والصرف الصحي

مقاوالت عامه للمباني وصيانه ونظافه وتشغيل وترميم المباني واعمال الطرق والحفريات 1564843277064327704

والسباكه والكهرباء واعمال المياه والصرف الصحي وتمديد شبكات الكهرباء وتنسيق 

الحدائق والتحميل والتنزيل داخل المدينه صيانه المصاعد بموجب المديريه العامه للدفاع 

ه6/4/1434وتاريخ 8892المدني رقم

تشغيل وصيانه ونظافه المباني والمطارات والدوائرالحكوميه والمواني ومحطات المياه 3764723053062305306

والمصانع والمستشفيات والمستوصفات واعمال الطرق واالناره والتشجير واالرصفه 

وانابيب المياه والصرف الصحي واالعمال االلكترونيه والميكانيكا ونظافه المدن الصناعيه 

واالعمال الكهربائيه وتمديدشبكات الحاسب االلي وصيانه المصاعدبموجب خطاب الدفاع 

11/5/1430ف وتاريخ /3/1/4389المدني رقم 

824/221صيانه المصاعد بموجب الترخيص رقم 000

تجاره الجمله والتجزئه المصاعد والساللم الكهربائيه وصيانتها827248992554899255

مقاوالت عامه بناءوهدم وحفروترميم المباني وصيانتهاوتنفيذ اعمال الجبس و 70722769992262102

الديكورواعمال المصاعدوتركيبهاوصيانتهاوتنسيق الحدائق وصيانتهاوتنفيذ اعمال المسابح 

ه19/4/1433وصيانتها تعديل في تاريخ 

ص بتاريخ /1595انتاج كبائن مصاعد وساللم كهربائيه بموجب الترخيص الصناعي رقم 6634127816252496835

ه22/6/1428

مقاوالت عامه للمباني وصيانه ونظافه وتشغيل وترميم المباني واعمال الجبس والديكور 2324332112433211

واالعمال الكهربائيه والميكانيكيه وااللكترونيه واعمال تمديدات شبكات الحاسب االلي 

والهاتف وصيانه ابراج الهاتف واعمال التكييف والتبريد واعمال الحفريات والطرق والزفلته 

/والسدودونظافه المدن وتنسيق الحدائ والمنتزهات وصيانه المصاعد والساللم الكهربائيه

استيرادوبيع اجهزه ومعدات السالمه وتركيب وصيانه اجهزه ومعدات االطفاء واالنذارمن 3767623039860

الحريق وتعبئه وصيانهمطفيات الحريق واستيرادوبيع وتركيب وصيانه المصاعدبموجب 

دف/3/1/6/10خطاب الدفاع المدني رقم 

استيراد وتجاره الجمله والتجزئه في اجهزه ومعدات السالمه وتركيب وصيانه اجهزه 2616127711662786198

ومعدات االطفاء واالنذار من الحريق وتعبئه وصيانه مطفيات الحريق و استيراد وبيع 

رف /3/1/6/4623وتركيب وصيانه المصاعد فقط بموجب خطاب الدفاع المدني رقم 

ه9/7/1428بتاريخ 



مقاوالت عامه للمباني وصيانه ونظافه وتشغيل وترميم المباني واعمال الطرق 2713220811992081199

والديكورواالعمال الكهربائيه والميكانيكيه وااللكترونيه والعزل والمسابح و وااللمنيوم وتمديد 

شبكات الهاتف والمياه وتنسيق الحدائق واالرضيات وصيانه ونظافه المجمعات الحكوميه 

والتجاريه وتركيب وصيانه المصاعد والساللم الكهربائيه واالبواب االتوماتيكيه وصيانه 

المسالخ واعمال الصرف الصحي

استيراد وبيع وتركيب وصيانه المصاعدوالساللم الكهربائيهفقط بموجب خطاب الدفاع المدني 6963629332332933060

ه وتركيب وصيانه اجهزه ومعدات االنذارمن الحريق 17/8/1428 وتاريخ 962/221رقم 

ه4/7/1434وتاريخ 18619فقط بموجب خطاب الدفاع المدني 

مقاوالت عامه للمباني صيانه نظافه تركيب وترميم المباني واعمال الكهربا والسباكه واعمال 2771800

الحداده والتكييف والتبريد وتمديد شبكات الكهرباء واعمال البالط والدهانات واعمال الزجاج 

وصيانه وتركيب المصاعد وتشغيل المستشفيات والمراكز الطبيه والتعليميه والمالعب 

الرياضيه والمراكز الطبيه واعمال الديكور

مقاوالت عامه للمباني صيانه نظافه تركيب وترميم المباني والمستشفيات والمطارات 9114640417194090010

والمراكز التجاريه ونظافه المدن والفنادق والقصور وتنسيق الحدائق وتشجيرها واعمال 

التمديدات واعمال السباكه والكهرباء واعمال التكييف وتبريد المركزي واعمال مجاري 

الهواء والصرف الصحي والمصاعد والساللم الكهربائيه والتحميل والتنزيل داخل المدينه

تجاره الجمله في االبواب الكهربائيه والمصاعد وقطع غيارها وتركيبها وصيانتها1231327720710

تجاره الجمله والتجزئه في المصاعد وصيانتها وتركيبهاولوازمهاواكسسواراتها والروافع 2713224555552081199

واجهز التحكم واجهزه انظمه الكهرباء والميكانيكا والمياه والتحليه والمسابح واستيراد وبيع 

اجهزه ومعدات السالمه وتركيب وصيانه اجهزه ومعدات االنذار بموجب خطاب الدفاع 

ه19/5/1433 وتاريخ 9126المدني رقم 

مقاوالت عامه للمباني وصيانهنظافه وتشغيل وترميم المباني واعمال الجبس والديكور 2292047690454768505

والبالط والرخام والحجر الطبيعي والصناعي واعمال الطرق واعمال السدود والحفريات 

واعمال تركيب المصاعد وتنسيق الحدائق

ه22/12/1433بتاريخ 24122صيانه المصاعد فقط بموجب خطاب الدفاع المدني رقم 000

صيانه وتشغيل وتركيب المصاعد والساللم الكهربائيه بموجب ترخيص مساعد مدير عام 65783455228342782

ه11/8/1429د ف وتاريخ/13/1/6/6398الدفاع المدني لشئون العمليات رقم 

التجاره في االجهزه واالدوات الكهربائيه وااللكترونيه والمصاعد الهيدروليكيه والكهربائيه 171681733330

والمواد االنشائيه واالالت والمعدات وانابيب الزيت والغاز

توريد وتركيب وصيانه المصاعد والساللم الكهربائيه وقطع غيارها واعمالها المكانيكيه 429166423326642332

وتقديم خدمات مابعد البيع

صيانه وتركيب مصاعد كهربائيه000

صيانه وتركيب المصاعد بموجب خطاب مديريه الدفاع المدني بمنطقه حائل رقم 000

دف/37/2981

 التجاره 15/4/1434 وتاريخ 560تركيب وصيانه وتشغيل المصاعد تم االيقاف برقم 042183050

الداخليه

 وتاريخ 10205صيانه المصاعد والساللم الكهربائه بموجب رخصه البلديه رقم 337642845570

ه15/1/1428ه تم تعديل االسم التجاري في 10/09/1424

صيانه المصاعد بموجب خطاب سعاده مساعد مديرعام الدفاع المدني لشؤن العمليات رقم 71366260040

ه1430/ 19/4 وتاريخ 3/1/3842

تجاره التجزئه في قطع غيار المصاعد وصيانه وتركيب المصاعد بموجب خطاب مدير 1324667150906715761

 تجديد 14/7/1422د ف في / 31/11/2/6095الدفاع المدني بمنطقه مكه المكرمه رقم 

12/11/1429السجل في 

 دف تاريخ 3/1/55216تشغيل وصيانه المصاعد بموجب خطاب الدفاع المدني رقم 064510006041413

 20/11/1429 تجديد السجل في 18/1/1426ه تعديل في االسم التجاري في 2/5/1424

ه26/07/1430تعديل العنوان في 

تركيب وتشغيل وصيانه المصاعد بموجب خطاب مدير االداره العامه للسالمه بالمديريه 1655769897490

 وخطاب مدير عام التجاره 28/6/1424د ف في 3/1/6/785العامه للدفاع المدني رقم 

 تحويل السجل الفرعي الي رئيسي في 24/8/1424 في 3246/221الداخليه رقم 

ه22/4/1432



استيراد وبيع وتركيب وصيانه المصاعد فقط بموجب خطاب الدفاع المدني رقم 1656367318486732696

ه29/3/1429د ف وتاريخ /3/1/6/2238

 وتاريخ 69/221تشغيل وصيانه المصاعد بموجب خطاب التجاره الداخليه رقم 1216761203156120316

26/12/1429 تجديد السجل في 19/5/1425ه تعديل في االسم التجاري في 19/1/1425

ه 15/3/1431في 879صيانه المصاعد بموجب خطاب المديريه العامه للدفاع المدني رقم066068386606838

ه1/6/1431تعديل العنوان في 

 وتاريخ 14546تركيب وصيانه المصاعد فقط بموجب خطاب الدفاع المدني رقم 87965311906530804

ه2/8/1431

 في 3/1/6729صيانه المصاعد بموجب خطاب المديريه العامه للدفاع المدني رقم4073066347956708109

ه2/4/1432ه تعديل العنوان في 2/2/1431ه تعديل العنوان في 24/8/1430

تركيب وصيانه المصاعد فقط بموجب خطاب مساعد مدير عام الدفاع المدني لشئون 1158962155860

ه9/9/1430ه تعديل العنوان في 26/10/1429د في /1/351/1/العمليات رقم 

 بتاريخ 35/1/3/1168توريدوتركيب وصيانه المصاعد بموجب خطاب الدفاع المدني رقم 000

 هـ2/9/1414

مقاوالت عامه في المباني وصيانه ونظافه المباني ومقاوالت فرعيه في تركيب المصاعد 000

وصيانتها

مقاوالت عامه في المباني وصيانه ونظافه المباني واعمال الديكورات الجبسيه وصيانه 000

المصاعد

مقاوالت عامه في المباني وصيانه وتركيب المصاعد000

في 760صيانه المصاعد بموجب خطاب الصادر من االداره العامه للسالمه رقم1478800

 في 6139ه وتركيب المصاعد فقط بموجب خطاب الدفاع المدني رقم 1/3/1431

ه16/7/1432ه اضافه نشاط في 22/6/1432

 وتاريخ 3354000010بموجب تصريح الدفاع المدني رقم 0تشغيل وصيانه المصاعد 218654938645493925

ه وتشغيل وصيانه ونظافه المرافق المرخص لها نظاما واعمال وتركيب 7/7/1433

ومقاوالت االعمال الكهربائيه وااللكترمنيه وتركيب وصيانه التكييف عدم التعامل مع 

صاحب السجل لحين انهاء وضعه بالدفاع المدني بمكه المكرمه واحضار مايثبت ذلك السبت 

ه24/8/1433

اعمال الصيانه والنظافه والتشغيل للمباني والمنشات وصيانه اال جهزه الكهربائيه والمصاعد 76657444320

4/5/1411والسباكه واعمال التشطيب والنجاره للمباني تم التاشير بالتعديل في 

تجاره الجمله في المصاعد والساللم الكهربائيه وتركيبها وصيانتها83900

استيراد وتجاره الجمله والتجزئه في مواد البناء وقطع غيار السيارات والمعدات والحديد 049345312085779

/والمصاعد والخرده شحن وتفريغ ومواد الغذائيه والمالبس والكترونيات واسفلت

استيراد وتجاره الجمله والتجزئه في االجهزه واالدوات الكهربائيه وقطع غيارها وصيانتها 5712228676662866591

 وتاريخ 3/1/563والمصاعد وصيانتها وتركيبها بموجب خطاب الدفاع المدني رقم 

28/1/1430

مقاوالت عامه للمباني واعمال الطرق والمياه والصرف الصحي واعمال الديكور وهدم 047415694722131

وترميم المباني وصيانه ونظافه وتشغيل المباني وصيانه المصاعد بموجب خطاب الدفاع 

ه2/6/1433 وتايخ 10159المدني رقم 

استيراد وبيع وتركيب وصيانه المصاعد بموجب خطاب مساعد مدير الدفاع المدني رقم 7372146146264614626

ه21/3/1429 وتاريخ 3/1/6/1957

ه7/2/1432 في 722صيانه المصاعد بموجب خطاب الدفاع المدني رقم 000



استيرادوتجاره وبيع اجهزه ومعدات السالمه وتركيب وصيانه اجهزه ومعدات االطفاء 314245303430

واالنذار من الحريق وتعبئه وصيانه مطفيات الحريق فقط بموجب خطاب مساعد مديرعام 

ه واستيراد وبيع وتركيب وصيانه المصاعد 19/2/1431 وتاريخ 651الدفاع المدني رقم 

ه18/11/1431 تاريخ 28635فقط بموجب ترخيص وازره الدفاع رقم

استيراد وبيع اجهزه ومعدات السالمه وتركيب وصيانه اجهزه ومعدات االطفاء واالنذار من 1343340444012761715

الحريق وتعبئه وصيانه مطفيات الحريق فقط بموجب خطاب الدفاع المدني رقم 

ه2151434ه تم تعديل رقم السجل الرئيسي بتاريخ 17/03/1432بتاريخ 1935

ه11/5/1431 وتاريخ 1509صيانه المصاعد بموحب خطاب الدفاع المدني رقم 000

تركيب وصيانه المصاعد واستيراد المصاعد بموجب خطاب الدفاع المدني رقم 032466330

 هـ وتجاره الجمله والتجزئه في االجهزه 01/05/1434 ف وتاريخ 36/11/13/5202

الكهربائيه واالناره ومواد الديكور

مقاوالت عامه للمباني وصيانه ونظافه وترميم وتشغيل المباني واعمال الطرق والجبس 9224848590704859060

والديكور والمياه والصرف الصحي والكهرباء والسفلته وتنسيق الحدائق وصيانه المصاعد 

ه5/2/1432 وتاريخ 660فقط بموجب خطاب الدفاع المدني رقم 

استيراد وبيع اجهزه ومعدات السالمه وتركيب وصيانه اجهزه ومعدات االطفاء واالنذار من 5163644938964493896

الحريق وتعبئه وصيانه مطفيات الحريق وصيانه المصاعد بموجب خطاب وزاره الداخليه 

ه1/8/1432 تاريخ 7872االداره العامه للسالمه رقم 

 تاريخ 21113صيانه المصاعد بموجب خطاب وزاره الداخليه االداره العامه للسالمه رقم 104528720200

وتجاره الجمله والتجزئه في االجهزه الكهربائيه واالناره ومواد الديكور/ ه29/7/1434

ه تم تعديل 19/3/1432 تاريخ 2032صيانه المصاعد بموجب خطاب الدفاع المدني رقم 1343340444012761715

ه2151434رقم السجل الرئيسي بتاريخ 

بيع اجهزه ومعدات السالمه وتركيب وصيانه اجهزه ومعدات االطفاء واالنذار من الحريق 502536990883699288

وتعبئه وصيانهمطفيات الحريق وتشغيل وصيانه وتركيب المصاعد موجب موافقه مساعد 

ه27/10/1432 وتاريخ 11306مديرعام الدفاع المدني والشون العمليات رقم

مقاوالت عامهللمباني صيانه ونظافه وتشغيل وترميم المباني وتنسيق الحدائق و اعمال 9110145370464537046

الطرق والسفلته واالناره واعمال الديكوروالزخرفه والجبس واعمال الكهروميكانيكيه 

وااللكترونيه وصيانتهاوتركيب وصيانه المصاعدوتمديدشبكات الهاتف والمياه والصرف 

الصحي واعمال التكييف المركزي وتمديدمجاري الهواءو وتمديدكبالت وتركيب اللوحات 

/واجهزه التحكم االلي لالبواب والمصاعد 

صيانه المصاعد بموجب خطاب المديريه العامه للدفاع المدني االداره العامه للسالمه رقم 1054200

ه تركيب وصيانه اجهزه ومعدات االطفاء واالنذار من الحريق 4/4/1432 تاريخ 2635

وتعبئه وصيانه مطفيات الحريق بموجب خطاب المديريه العامه للدفاع المدني االداره العامه 

ه17/3/1432تاريخ 1937للسالمه رقم 

استيراد وبيع وتركيب وصيانه المصاعد وتجاره الجمله في مواد البناء وادوات الصحيه 1000924912762493078

واالدوات الكهربائيه والحديد واالسمنت والبالط وعده المقاولين واالثاث والمفروشات ومواد 

السباكه وااللمنيوم

مقاوالت عامه للمباني واعمال الصيانه والنظافه والترميم واعمال الديكور والدهانات 2715711111110

والجبس والرخام والبالط والسيراميك وتنسيق الحدائق واعمال المياه والصرف الصحي 

والجسور والهدم والردم واالناره واعمال الطرق والزفلته واالعمال الكهربائيه والزخرفه 

 14702والحداده وتاجير المعدات الثقيله وصيانه وتركيب المصاعد بموجب خطاب رقم 

ه11/3/1432وتاريخ 

مقاوالت عامه للمباني وصيانه ونظافه وترميم وتشغيل المباني واعمال الطرق والتبريد 3050400

والتكييف واعمال الجبس والبالط والرخام والسباكه والكهرباء والديكورات وتنسيق الحدائق 

والتحميل والتنزيل داخل المدينه واعمال الدهانات واعمال الصرف الصحي واالناره وصيانه 

ه2/3/1434ف وتاريخ/456المصاعد بموجب خطاب الدفاع المدني رقم 

مقاوالت االعمال الميكانيكيه والكهربائيه وااللكترونيه وصيانه المصاعد بموجب خطاب 000

ه19/9/1432في9816مساعد مدير عام الدفاع المدني رقم



تجاره الجمله والتجزئه فيالمواد الغذائيه ومواد البناء واالواني واالدوات المنزليه واالدوات 062910000

الكهربائيه وادوات السباكه والمعدات والمكينات وقطع غيارها وقطع غيار السيارات 

واالقمشه والمنسوجات والعطورات وادوات التجميل والكتب واالجهزه الطبيه 

ولوازمهاوقطع غيار المصاعد ومستلزماتها واستيرادها

صيانه المصاعد وصيانه ونظافه وتشغيل المباني وصيانه المصاعد بموجب خطاب الدفاع 000

ه وتركيبها وصيانتها18/9/1430 تاريخ 6928المدني رقم 

مقاوالت عامه انشاء وترميم المباني وتركيب وصيانه المصاعد واعمال الهدم والردم 3710350547720

واعمال الصيانه والنظافه واعمال التحميل والتنزيل داخل المدينه واعمال الطرق وصيانتها 

\\\\\\\\\واعمال العزل الحراري وصيانتها وانشاء المالعب والحدائق والمنتزهات 

االستيراد و التصدير و تجاره الجمله و التجزئه في المعدات والماكينات وقطع غيارها 5712228676662866591

 وتاريخ 8298صيانه المصاعد بموجب ترخيص المديريه العامه للدفاع المدني رقم

ه29/3/1434

تجاره الجمله والتجزئه في المعدات وقطع غيارها والمصاعد والساللم الكهربائيه وقطع 000

غيارها ومواد البناء والستانلستيل وقطع غيار السيارات واستيرادها

مقاوالت عامه للمباني وصيانه ونظافه وتشغيل وترميم المباني واعمال الطرق واعمال 100047402980

الزخرفه الجبسيه واالعمال الكهربائيه والميكانيكيه واعمال المياه والصرف الصحي وصيانه 

المصاعد واعمال التكييف والتبريد واعمال الهاتف وتمديد شبكاتها وتاجير المعدات الثقيله

مقاوالت عامه للمباني وتنفيذ وصيانه وتركيب وتشغيل االعمال الكهربائيه والميكانيكيه 259382655558263558

واالكترونيه وتركيب وصيانه المصاعد والحاسب االلي والسنتراالت والتلفونات واعمال 

التكييف والتبريد ونظافه المباني وصيانه الحدائق والمتنزهات وصيانه المراكز الطبيه 

والمستشفيات وتنفيذ االعمال االلكترونيه ونظافه المدن واعمال المياه والصرف الصحي 

وصيانهتقنيه االتصاالت

تجاره الجمله والتجزئه في المصاعد الكهربائيه وتركيبها وصيانتها049955554990555

تجاره الجمله والتجزئه في المصاعد وصيانتها وتركيبها000

تجاره الجمله في المواد الغذائيه واالجهزه الكهربائيه واجهزه الحاسب االلي واالجهزه 624900

االلكترونيه والمنزليه واجهزه االتصاالت السلكيه ومواد البناء واالجهزه والمعدات الطبيه 

والساللم الكهربائيه والمصاعد والمالبس الجاهزه والعطورات وادوات التجميل واالحذيه 

واالكسسوارات واالثاث المكتبي والمنزلي وقطع غيار السيارات

تركيب وصيانه المصاعد والساللم الكهربائيه182504580871

مقاوالت عامه للمباني وصيانه ونظافه وتشغيل وترميم المباني واعمال التبريد و التكييف 6567524990312499031

واالعمال الكهربائيه و الميكانيكيه و صيانه المصاعد الكهربائيه وتركيبهاوالجبس والديكور 

والدهانات والبالط والرخام والحجر واللياسه

الصيانه والتشغيل االالت تصوير المستندات واجهزه الخرائط واجهزه الكمبيوترات 1633547775020

والشباكات والطابعات والسنتراالت والفاكسات والالت الحاسبه واالت عد النقود واجهزه 

حفظ الملفات والمصاعد وتجاره الجمله والتجزئه في قطع غيار ومستلزمات االجهزه 

/المكتبيه من االت تصوير وكمبيوتر وشبكات وطابعات وملحقاتها وتوريدها وصيانتها 

تجاره الجمله والتجزئه في المصاعد والساللم الكهربايه وصيانتها وقطع الغيار واالدوات 323300

الزراعيه والكهربائيه والصحيه والمعدات الصناعيه واالعالف واالخشاب والحديد والدهانات 

مواد البناء والتكييف وااللمنيوم والزجاج والبالط والرخام واالثاث والمفروشات 

والمستلزمات الطبيه والمكتبيه والمنزليه والحاسب االلي واالتصاالت السلكيه وااللكترونيات

اعمال التكييف واعمال التكييف المركزي وصيانتها واعمال مجاري الهواء و االعمال 1072220127260

الكهروميكانيكيه ومزاوله النشاط تركيب وصيانه اجهزه ومعدات االطفاء 

وتاريخ 1508واالنذاروصيانهمطفيات الحريق بوجب خطاب الدفاع المدني رقم 

 1509ه ومزاولهنشاط صيانه المصاعد بموجب خطاب الدفاع المدني رقم 10/5/1431

ه11/5/1431وتاريخ 



تجاره الجمله والتجزئه في المصاعد والساللم الكهربائيه وقطع غيارها وصيانتها واستيرادها 1655741964440

ه22/4/1432 جده في 145333تحويل السجل الفرعي تحت الرئيسي الجديد رقم 

تجاره الجمله والتجزئه في المصاعد وقطع غيارها وصيانتها5011328674320

استيراد وتجاره الجمله والتجزئه في المصاعد وصيانتهاوقطع غيارها بموجب خطاب الدفاع 419492000342423227

ه11/7/1427 وتاريخ 3/1/6/553المدني رقم 

مقاوالت عامه للمباني وصيانه ونظافه وترميم وتشغيل المباني واعمال الطرق واالعمال 3901449772224736182

الكهربائيه والميكانيكيه وااللكترونيه واعمال الحداده والنجاره واعمال الجبس والديكور 

والزخرفه والبالط والرخام والحجر واعمال السدود وتركيب وصيانه المصاعد والساللم 

الكهربائيه وتركيب وصيانه ابراج االتصاالت وتنسيق الحدائق

مقاوالت عامه للمباني وصيانه ونظافه وترميم وتشغيل المباني واعمال الطرق واللياسه 3219845151054515103

والسباكه والكهرباء والدهانات والبالط والرخام والحجر واعمال الديكور والجبس والزخرفه 

ه1/3/1431 بتاريخ 761صيانه المصاعد فقط بموجب خطاب الدفاعي المدني رقم 

 تاريخ 3/1/254صيانه المصاعد بموجب خطاب االداره العامه للدفاع المدني رقم2918949575364957536

ه16/3/1428

ه551433 يتاريخ 8078استيراد وبيع وتركيب وصيانه المصاعد بموجب الدفاع المدني رقم1545646220084622008

استيراد وتجاره الجمله في اجهزه التكييف واالجهزه الكهربائيه والمصاعد وتركيبها 3613122555682255569

وصيانتها واالجهزه الكهروميكانيكيه وصيانتها وقطع غيارها

استيراد وتجاره الجمله في مواد البناء والسباكه واالدوات الكهربائيه والتكييف والدهانات 1000327873532319980

والعوازل والمعدات الثقيله والمصاعد ومعدات المصانع وااللمنيوم والزجاج والرخام 

والسيراميك والمعدات الزراعيه والعطورات واالثاث والتحف والديكورات وااللعاب 

والكماليات والمالبس واجهزه الحاسب االلي واالتصاالت السلكيه واالجهزه الطبيه 

والرياضيه ومستحضرات التجميل

مقاوالت عامه للمباني وصيانه ونظافه وتشغيل وترميم المباني واعمال الطرق وصيانه 3489247855174761437

المصاعد الكهربائيه واعمال الديكور والدهانات

مقاوالت عامه للمباني وصيانه وننظافه وترميم وتشغيل المباني واعمال الجبس والديكور 3170027023290

والزخرفه والحداده والنجاره والتكييف والتبريد وصيانه المصاعد

وسائل سالمه وصيانه مصاعد11600

تجاره قطع غيار االجهزه الطبيه بيع وشراء االجهزه الطبيه واالكترونيه وقطع غيار 227432477000

المصاعد

/تجاره الجمله والتجزئه في المصاعد والساللم الكهربائيه وصيانتها827204852728

توريد وتركيب وصيانه المصاعد والساللم المتحركه والمشايات الكهربائيه الهيدروليكيه000

مقاوالت عامه للمباني وصيانه ونظافه وتشغيل وترميم المباني واعمال الطرق والحفريات 000

واالناره والسفلته والبالط والرخام والسيراميك والحجروالدهانات واللياسه والرصف واعمال 

درء اخطار السيول واعمال االبراج والهاتف وتركيب وصيانه المصاعد والساللم الكهربائيه 

ه10/1/1434 وتاريخ 17123320بموجب خطاب الدفاع المدني بالجمش رقم

بيع ابواب اتوماتيكيه كهربائيه ومصاعد وستائر كهربائيه وكراجات116533813383332068

في 6008تركيب وصيانه المصاعد بموجب خطاب الدفاع المدني لشئون العمليات رقم 000

ه واستيرادها10/4/1433

تبريد وتكييف تركيب وصيانه المصاعد62133325700

استيراد وبيع اجهزه ومعدات السالمه وتركيب وصيانه اجهزهمعدات االطفاء واالنذارمن 3062332688443268833

الحريق وتعبئه وصيانه مطفيات الحريق وصيانه وتشغيل وتركيب المصاعد بموجب موافقه 

 هـ25/1/1433 في 1168مساعدمديرعام الدفاع المدني لشئون العمليات رقم 

تشغيل المنشات الكهربائيه والميكانيكيه وبيع وتركيب وصيانه المصاعد210400



بيع وتركيب المصاعد وصيانتها بموجب ترخيص اداره الدفاع المدني ببريده رقم بدون في 3048836905693690569

ه11/6/1429

تجاره المصاعد وصيانتها26933604500

مقاوالت عامه للمباني ترميم وصيانه ونظافه المباني واعمال الطرق والحفريات والحرفات 121600

واعمال الحداده والنجاره وااللمنيوم وتنسيق الحدائق واالناره والسفلته واعمال شبكات المياه 

والصرف الصحي وتاجيرالمعدات الثقيله والخفيفه واعمال المناقصات الحكوميه واعمال 

التبريدواعمال صيانه المصاعد بموجب خطاب المديريه العامه للدفاع المدني 

ه15/4/1431وتاريخ1252رقم

بيع وصيانه المصاعد الكهربائيه000

مقاوالت عامه للمباني صيانه ونظافه المباني ومزواله اعمال الزخرفه الجبسيه والديكور 000

للمباني تركيب وصيانه المصاعد

مقاوالت عامه للمباني انشاء هدم ترميم اصالح وصيانه المصاعد بموجب خطاب مدير عام 1436681549998430504

ه18/7/1430 بتاريخ 818/221التجاره الداخليه المكلف رقم 

تجاره المصاعد الكهربائيه والمصاعد المتحركه وقطع غيارها صيانه المصاعد بموجب 276883106888329918

ه23/3/1434 وتاريخ 7805الخطاب الصارد من المديريه العامه للدفاع المدني رقم 

انتاج الحوائط الداخليه والخارجيه وبواب المصاعد ومطابخ الستانلستيل واجهات المباني 3505182691778269177

وابواب ونوافذ الستانلستيل ودرابزين الساللم والدرج وكبائن البانيو والشاور وصدامات 

ودعامات السيارات ومقابض وبواب الزجاج او المنيوم او الخشب بموجب ترخيص هيئه 

 تاشيره تم تعديل المركز الرئيسي للمؤسسه من الرياض 121029111474االستثمار رقم

2/2/1429الي الدمام في

 هدم وصيانه وتشغيل ونظافه المباني 0 اصالح 0ترميم 0مقاوالت عامه للمباني انشاء 3922800

السكنيه والصناعيه والتجاريه واالعمال الكهربائيه والميكانيكيه واعمال المصاعد الكهربائيه 

وتسويه الطرق واعمال الصرف الصحي وتمديد الشبكات الهاتفيه وتنفيذ اعمال الجبس 

والديكور

التجاره بالجمله في اجهزه المصاعد واالجهزه الكهربائيه والحديد وتركيبها وصيانتها000

استيراد وبيع اجهزه ومعدات السالمه بموجب الخطاب الصادر من المديريه العامه للدفاع 7296700

ه وتركيب وصيانه اجهزه ومعدات االطفاء 2/6/1430د ف وتاريخ /3/1/4961المدني رقم 

واالنذار من الحريق وصيانه وتعبئه مطفيات الحريق وصيانه المصاعد بموجب خطاب رقم 

 وتاريخ 150989ه تم التجديد بموجب خطاب رقم 10/10/1430ف بتاريخ /3/1/7078

ه الدفاع المدني2571434

مقاوالت عامه للمباني انشاء هدم ترميم اصالح وصيانه وتشطيب ونظافه المباني والمكاتب 641485909998591486

واالعمال الكهربائيه والميكانيكيه واعمال الطرق وصيانه وتركيب المصاعد

التجاره واالستيراد والتركيب والصيانه في المصاعد الكهربائيه تجميعها والساللم الكهربائيه 790683471238346849

والمعدات الالزمه لها جمله ومفرق

التجاره في المصاعد والساللم الكهربائيه وقطع غيارها وتركيبها وصيانه وتشغيل المصاعد 212082737920

والساللم الكهربائيه

صيانه المصاعد بموجب خطاب مساعد مدير عام الدفاع المدني لشئون العمليات رقم 131183548028354801

ه16/9/1433 بتاريخ 18082

التجاره في المصاعد والساللم الكهربائيه7227181538888153666

ه3/6/1434 تاريخ 15366صيانه المصاعد بموجب خطاب الدفاهع المدني رقم 1520900

 بتاريخ 3921صيانه المصاعد بموجب خطاب المديريه العامه للدفاع المدني رقم 1549484627570

 بتاريخ 13543ه وتركيب وصيانه المصاعد بموجب خطاب الدفاع المدني رقم 8/3/1433

ه14/5/1434



تجاره الجمله في االجهزه االلكترونيه والعلميه والصناعيه اجهزه المختبرات والحاسب االلي 726584369228436933

والمعدات الطبيه والجراحيه وادوات التجميل والمعدات الكهربائيه ومواد البناء واالت 

التحليل والقياس الدقيقه وانظمه ومراقبه المياه والسوائل الصناعيه والصرف الصناعيه 

واجهزه التكييف والمصاعد الكهربائيه وقطع غيارها والبراغي والصواميل

 1/ب /642مقاوالت عامه وصيانه وتركيب مصاعد بموجب ترخيص الدفاع المدني رقم 000

ه24/6/1430وتاريخ 

 و تاريخ 8696محل صيانه مصاعد بموجب خطاب المديريه العامه للدفاع المدني رقم 000

 هـ02/04/1434

مقاوالت عامه للمباني صيانه ونظافه وتشغيل وترميم المباني واعمال الجبس والديكور 000

والزخرفه واعمال الطرق والحفريات واعمال المياه والصرف الصحي واعمال الهاتف 

واعمال السدود واعمال المصاعد والساللم المتحركه وتنسيق الحدائق وتاجير المعدات الثقيله

 بيع اجهزه ومعدات السالمه وتركيب وصيانه اجهزه ومعدات االطفاء واالنذار من الحريق 502536990883699288

ه 6/2/1427دق وتاريخ 114 /3/1/6بموجب خطاب مدير االداره العامه للسالمه رقم 

 واستيرادوبيع اجهزه ومعدات السالمه 7134وتركيب وصيانه المصاعد بموجب خطاب رقم

وتعبئه مطفيات الحريق بموجب موافقه مساعد مدير عام الدفاع المدني لشؤن العمليات رقم 

19/1/1430دف في3/1/8070

مقاوالت عامه للمباني وصيانه ونظافه وتشغيل المباني وصيانه وتشجير الحدانق 73443217414311778

والمنتزهات وتركيب وصيانه المصاعد واعمال التكيييف والتبريد

مقاوالت عامه للمباني صيانه ونظافه وتشغيل والترميم واعمال الطرق والجسور والسدود 10372421990

والحفريات واالناره والكهرباء واعمال المياه والصرف الصحي واعمال العزل المائي 

والحراري وتمديد شبكات الهاتف والحاسب االلي والعمال اللكترونيه والدهانات والديكور 

وتشغيل الفنادق ووحدات االيواء ومحطات الوقود والمجمعات وتركيب االثاث وصيانه 

وتركيب المصاعد

صيانه المصاعد الكهربائيه فقط بموجب خطاب مساعد مدير عام الدفاع المدني لشئون 000

 هـ16/4/1430ف وتاريخ / 3/1/3685العمليات رقم 

مقاوالت عامه للمباني وصيانه ونظافه وترميم وتشغيل المباني واعمال الطرق والصرف 000

الصحي واعمال السدود الديكور واعمال البالط والدهان واللياسه واالعمال الميكانيكيه 

واالعمال الكهربائيه والمصاعد الكهربائيه

/ه4/6/1433 وتاريخ 68صيانه المصاعد بموجب التصريح رقم 042240580

صيانه وتشغيل المنشات الكهربائيه والميكانيكيه واستيرادوبيع وتركيب وصيانه 210442280864228086

دف /2/1/6/4351المصاعدوالساللم الكهربائيه بموجب خطاب الدفاع المدني رقم

ه26/6/1428وتاريخ

مقاوالت عامه للمباني وصيانه ونظافه وتشغيل وترميم المباني وصيانه الحدائق والمنتزهات 70200

واعمال التكييف والتبريد واالعمال الكهربائيه واعمال السباكه واللياسه والجبس واعمال 

النجاره والحداده وااللمنيوم والتمديدات الككهربائيه وتركيب االدوات الصحيه واالالت 

والماكينات وتشغيلها وتركيب المصاعد والزجاج

تجاره المصاعد وصيانتها26932347910

تجاره المصاعد وصيانتها26900

مقاوالت عامه للمباني صيانه ونظافه المباني واعمال الزخرفه الجبسيه والديكور للمباني 2540400

وصيانه المراكز الطبيه واعمال التبريد والتكييف وصيانه المصاعد بموجب خطاب الدفاع 

ه10/2/1429 وتاريخ 3/1/6/1004المدني رقم 

تشغيل المنشات الكهربائيه والميكانيكيه صيانه المصاعد تجاره قطع غيار اجهزه التبريد 53532324720

والتكييف

مقاوالت عامه للمباني وصيانه ونظافه وترميم المباني واعمال الزخرفه الجبسيه والزينه 537800

والديكور للمباني واعمال الطرق والرصف واالناره اعمال المياه والصرف الصحي واعمال 

التبريد والتكييف وصيانه وتشغيل المنشات الكهربائيه واداره وتشغيل المستشفيات 

والمراكزالطبيه وصيانه المصاعدوتنسيق وتشجيرالحدائق والمنزهات وتمديدات شبكات 

الهاتف واعمال الحفروالصرف الصحي



مقاوالت عامه للمباني وصيانه ونظافه وترميم المباني واعمال الزخرفه الجبسيه والديكور 000

للمباني ونظافه المدن ونظافه المراكز الطبيه واعمال الحفريات واالعمال الكهربائيه 

والميكانيكيه وصيانه المصاعد

 مقاوالت عامه النشاء المباني صيانه ونظافه المباني صيانه وتركيب المصاعد الكهربائيه036310170

مقاوالت عامه للمباني ترميم وصيانه ونظافه المباني واعمال الطرق والحرفات واعمال 121654107020

الحداده والنجاره وااللمنيوم وتنسيق الحدائق واالناره والسفلته واعمال شبكات المياه 

والصرف الصحي وتاجير المعدات الثقيله و الخفيفه واعمال المناقصات الحكوميه واعمال 

وتاريخ 1252التبريدواعمال صيانه المصاعدبموجب خطاب المديريه العامهللدفاع المدني رقم

/ه 15/4/1431

مقاوالت عامه للمباني ترميم وصيانه ونظافه المباني واعمال الطرق والحفريات والحرفات 121600

واعمال الحداده والنجاره وااللمنيوم وتنسيق الحدائق واالناره والسفلته واعمال شبكات المياه 

والصرف الصحي وتاجيرالمعدات الثقيله والخفيفه واعمال المناقصات الحكوميه واعمال 

التبريدواعمال صيانه المصاعد بموجب خطاب المديريه العامهللدفاع المدني 

/ه 15/4/1431وتاريخ1252رقم

صيانه وتشغيل المنشات الكهربائيه والميكانيكيه واستيرادوبيع وتركيب وصيانه 210442280864228086

دف /2/1/6/4351المصاعدوالساللم الكهربائيه بموجب خطاب الدفاع المدني رقم

ه26/6/1428وتاريخ

مقاوالت عامه النشاء المباني ومزاوله اعمال الحداده واعمال الزخرفه الجبسيه والديكور 036400320

وتمديد شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي وتديد شبكات الهاتف ومزاوله اعمال 

الطرق واالناره وتركيب االالت والماكينات وتشغيلها وصيانتها وتركيب الزجاج 

والمصاعدصيانه ونظافه المباني والمدن

 وتاريخ 8056 صيانه المصاعد بموجب خطاب المديريه العامه للدفاع المدني رقم 000

ه4/5/1433

 وتاريخ 15428 صيانه المصاعد بموجب ترخيص المديريه العامه للدفاع المدني رقم 010060660

 هـ5/8/1433

 وتاريخ 9373 صيانه المصاعد بموجب خطاب مساعد مدير عام الدفاع المدني رقم 015555710

 هـ23/5/1433

تجاره الجمله في العطورات وادوات ومستحضرات التجميل والمعدات واالدوات الصناعيه 9524170670

واالدوات الكهربائيه ومواد ولوازم السباكه ومواد البناء والمصاعد الكهربائيه وتركيبها 

وصيانتها

مقاوالت عامه للمباني انشاء ترميم هدم اصالح وصيانه ونظافه وتشغيل المنشات السكنيه 146283414548327334

والتجاريه والصناعيه واالعمال الكهربائيه والميكانيكيه واعمال الطرق والسفلته واالناره 

والمياه والصرف الصحي وتنسيق الحدائق والمسطحات الخضراء وتنفيذ اعمال الجبس 

والديكور وصيانه المصاعد والساللم الكهربائيه وتركيبها

التجاره بالجمله والتجزئه واالستيراد والتصدير في المعدات االلكترونيه والكهربائيه 000

والميكانيكيه والطبيه واجهزه الحاسب االلي وشبكات الحاسب االلي ومواد البناء وصيانه 

المصاعد وتقديم خدمات ما بعد البيع

التجاره في االجهزه والمعدات االلكترونيه والكهربائيه والميكانيكيه والطبيه واجهزه الحاسب 000

االلي وشبكات الحاسب االلي والشبكات السلكيه والالسلكيه ومواد البناء وصيانه المصاعد 

وتقديم خدمات ما بعد البيع

بيع وتركيب المصاعد بموجب التصريح الصادر من المديريه العامه للدفاع المدني رقم 856483484640

ه28/6/1429 وتاريخ 74310

التجاره بالجمله والتجزئه في المصاعد والساللم الكهربائيه وتركيبها وصيانتها000

ه24/6/1433 في 11677صيانه المصاعد بموجب خطاب الدفاع المدني رقم 083540338354033

مقاوالت عامه للمباني انشاء ترميم هدم اصالح وصيانه ونظافه وتشغيل المنشات السكنيه 000

والتجاريه والصناعيه واالعمال الكهربائيه والميكانيكيه واعمال الطرق والسفلته واالناره 

والمياه والصرف الصحي وتنسيق الحدائق والمسطحات الخضراء وتنفيذ اعمال الجبس 

والديكور وتاجير المعدات الثقيله والخفيفه وصيانه المصاعد واعمال التكييف والتبريد



تجاره بالجمله والتجزئه في االجهزه االلكترونيه والعلميه والصناعيه اجهزه المختبرات 726584369228436933

والحاسب االلي والمعدات الطبيه والجراحيه وادوات التجميل والمعدات الكهربائيه ومواد 

البناء واالت التحليل والقياس الدقيقه وانظمه ومراقبه المياه والسوائل الصناعيه والصرف 

الصناعيه واجهزه التكييف والمصاعد الكهربائيه وقطع غيارها

تجاره الجمله واالستيراد في المالبس الجاهزه واالقمشه واالكسسوارات واالحذيه واالجهزه 146283106068310805

الكهربائيه وااللكترونيه واجهزه االتصاالت السلكيه والمعدات الميكانيكيه والصناعيه 

واالصباغ واجهزه التكييف والتبريد والعوازل واالثاث المنزلي وقطع غيار السيارات 

والمصاعد وصيانتها وتقديم خدمات مابعد البيع

التجاره في المصاعد والساللم الكهربائيه وتقديم خدمات مابعد البيع1319182608908288520

التجاره في مواد البناء صحيه انشائيه كهربائيه ومستلزماتها والمصاعد والساللم الكهربائيه 88486832368683237

واجهزه التكييف المركزي وتقديم خدمات مابعد البيع والكابالت والمحوالت الكهربائيه

التجاره بالجمله والتجزئه في استيراد الهدالورليك والمضخات والصمامات وصيانتها 3076100

والعددوادوات الورش واالنابيب والمواسير ومعدات ومكائن الورش ومعدات تجهيز 

المصانع وابار النفط والغاز والبناء والمعدات الثقيله و المحركات والمصاعد والساللم 

والمواد الكيميائيه

ممارسه نشاط استيراد وبيع اجهزه ومعدات السالمه وتركيب وصيانه اجهزه ومعدات 6015884060008408880

االطفاء واالنذار من الحديق وتعبئه وصيانه مطفيات الحريق وصيانه المصاعد بموجب 

د ف وتاريخ /32/3/1/2542/1خطاب مدير الدفاع المدني بالمنطقه الشرقيه رقم 

ه2/12/1427

التجاره واالستيراد في المصاعد والساللم الكهربائيه وتركيبها وقطع غيارها وتقديم خدمات 3128100

ه18/1/1433 بتاريخ 869ما بعد البيع وصيانه المصاعد بموجب الدفاع المدني رقم 

انتاج كبائن واجزاء المصاعد الكهربائيه والساللم الكهربائيه واجزاءها بموجب الترخيص 6929320609722921522

ه وال يحق له استقدام االيدي العامله اال بعد حصوله 621433 بتاريخ 9514المبدئي رقم 

علي الترخيص النهائي

التجاره واالستيراد والتصدير في االجهزه الطبيه الخاصه بالمعاقين وصيانتها وتركيب 8522381512368151236

وصيانه المصاعد بموجب خطاب االداره العامه للسالمه بالدفاع المدني رقم 

ه13/3/1430دف وتاريخ /3/1/1895

ه29/10/1432دف تاريخ 49مصاعد وساللم كهربائيه بموجب تصريح الدفاع المدني رقم 000

تركيب وصيانه المصاعد الكهربائيه317982760050

مقاوالت المباني من انشاء وترميم واعمال الدهان والكهرباء والسباكه و الديكور ومقاوالت 177253274270

الطرق والصرف الصحي واالعمال االنشائيه لالتصاالت وتشغيل وتاجير االالت الثقيله 

واستيراد المصاعد الكهربائيه وصيانتها

مقاوالت عامه للمباني هدم ترميم انشاء اصالح ونظافه وصيانه وتشغيل المنشات الصناعيه 000

والتجاريه هـ االعمال الكهربائيه والميكانيكيه والنجاره وااللمونيوم والديكور والجبس 

وزخرفه الرخام واعمال الحداده والكهرباء والقيام باعمال الطرق والسفلته وتشغيل وتركيب 

المصاعد واعمال التنزيل والتحميل وتاجير المعدات الثقيله والخفيفه

مقاوالت عامه للمباني انشاء هدم اصالح ترميم وتركيب وحدات التكييف والمصاعد 23386478380

الكهربائيه

ه الصادره الدفاع المدني361434 وتاريخ 15439صيانه المصاعد بموجب خطاب رقم 6705983753108373520

ه3/7/1434 في 18438صيانه المصاعد بموجب خطاب الدفاع المدني رقم 521783035558354111

مقاوالت عامه للمباني وصيانه ونظافه وتشغيل وترميم المباني واعمال الجبس والديكور 8522323706032374454

والسباكه والكهرباء زالدهانات واعمال الصيانه للمصاعد بموجب خطاب الدفاع المدني رقم 

ه1432\8\26 بتاريخ 8987

مقاوالت عامه للمباني انشاء اصالح هدم ترميم ومقاوالت االنشاءات العامهواالعمال 3088689904080

الكهربائيه واعمال التكييف وعمال المياه والصرف الصحي واعمال النظافه وتركيب 

عدم التعامل معه حتي مراجعه التجاره داخليه # المصاعد واالالت والماكينات وصيانتها 

#ه 4/5/1430 وتاريخ 8513حسب خطاب مدير السجل بالرياض رقم 



مقاوالت عامه للمباني انشاء اصالح هدم ترميم والتمديدات الكهربائيه وتركيب المصاعد 089904080

واالالت والماكينات وتشغيلها وصيانتها وتركيب وصيانه المصاعد والتكييف وصيانه 

عدم التعامل معه حتي مراجعه التجاره داخليه # المستشفيات والمراكز الصحيه واعمال 

#ه 4/5/1430 وتاريخ 8513حسب خطاب مدير السجل بالرياض رقم 

 تاريخ 9448صيانه المصاعد بموجب خطاب وزاره الداخليه االداره العامه للسالمه رقم 2145361363630

ه6/9/1432

صيانه وتركيب المصاعد120986905080

ه4/7/1434 بتاريخ 18634صيانه المصاعد بموجب خطاب الدفاع المدني رقم 789884226928422692

تجاره الجمله في االلمنيوم والمعدات والماكينات وقطع غيارها والمولدات الكهربائيه 2453824524440

 وتاريخ 4930والتربينات وصيانه المصاعد بموجب خطاب الدفاع المدني رقم 

ه26/03/1433

استيراد وتجاره الجمله والتجزئه في المصاعد وصيانتها وتركيبها وقطع غيارها 000

ومستلزماتها وتصديرها

انتاج كبائن مصاعد ومصاعد كهربائيه متنوعه لالشخاص والبضائع ومصاعد مستشفيات 7227181538888156666

سرعه بطيئه ومصاعد طعام واثقال مصاعد متحركه وابواب المصاعد الكهربائيه بموجب 

 ولمده ثالث سنوات الصادر من وزاره 22/1/1432ص وتاريخ /338الترخيص رقم 

التجاره والصناعه

 تاريخ 11942تركيب وصيانه المصاعد بموجب خطاب االداره العامه للسالمه 000

ه11/11/1432

ه3/6/1434 بتاريخ 15373صيانه المصاعد بموجب خطاب الدفاع المدني رقم 60928802068347317

ه21/12/1433في 23996صيانه المصاعد بموجب خطاب الدفاع المدني رقم6815483907408386720

مقاوالت عامه للمباني انشاء هدم ترميم تشطيب اصالح ونظافه وصيانه وتشغيل المنشات 441083454420

السكنيه والتجاريه والصناعيه واالعمال الكهربائيه والسباكه والميكانيكيه واعمال الطرق 

والسفلته واالناره والمياه والصرف الصحي واعمال التكييف والتبريد و تنسيق الحدائق و 

المسطحات الخضراءوتنفيذ اعمال الجبس و الديكور وصيانه المصاعد بموجب خطاب 

15242الدفاع المدني

ه18/1/1433 في 875صيانه المصاعد الكهربائيه بموجب خطاب الدفاع المدني رقم 311700

التجاره في المصاعد وتركيبها وصيانتها457782762338272654

م/ه 18/10/1433 تاريخ 20218صيانه المصاعد بموجب خطاب الدفاع المدني رقم 1576247855224789841

االستيراد و التصدير و تجاره الجمله في المواد الغذائيه و االقمشه و الملبوسات الجاهزه و 7459845746474527117

المفروشات و االحذيه و االجهزه الكهربائيه و قطع غيار السيارات و دراجات االطفال و 

العطور و العود و البخور و ادوات التجميل والزينه ومستحضراتها و الحلي التقليديه و 

االدوات المكتبيه و المصنوعات الجلديه والحقائب والشنط قطع غيار ومستلزمات المصاعد

االجهزه الكهربائيه المصاعد الكهربائيه وتركيبها146283374450

ه لمصاعد 26/10/1404 في 726وكالء منتجات شركهجوتهيلف باور بالوكاله رقم 238364252960

االشخاص والبضاعه وقطع الغياروالتركيب والصيانه واعمال المكنيكيه والكهربائيه ووكالء 

ه14/8/1404في671توزيع ساللم ومماشي اتوكاتيكيه لشركه اونشتاين اندكوب بالوكالهرقم 

مقاوالت اعمال البناء المعدنيه تركيب االالت والماكينات وتشغيلها وصيانتها ووحدات 245683322070

التكييف والمصاعد

تجاره الجمله و التجزئه في االجهزه الكهربائيه و المكيفات و الدفايات صيانه المصاعد فقط 4309047890304789030

ه تركيب 16/9/1433 تاريخ 18076بموجب خطاب المديريه العامه للدفاع المدني رقم 

ه6/8/1434 تاريخ 159529وصيانه المصاعد بموجب خطاب الدفاع المدني رقم 

مقاوالت االعمال الميكانيكيه والكهربائيه للمصاعد والساللم الكهربائيه والسيور المتحركه 083229780

وصيانتها



مقاوالت عامه للمباني انشاء هدم ترميم اصالح وتنفيذ اعمال الجبس والديكور وصيانه 130183017688332905

المصاعد وتنفيذ اعمال الكهربائيه والميكانيكيه وتمديد شبكات الهاتف واعمال الصرف 

الصحي

استيراد وبيع اجهزه ومعدات السالمه وتركيب وصيانه اجهزه ومعدات االطفاء واالنذار من 782083460068342240

ه وصيانه 9/5/1425 في 3/1/6/424الحريق بموجب خطاب االداره العامه للسالمه رقم 

المصاعد

التجاره في معدات االجهزه الكهربائيه وااللكترونيه والميكانيكيه وصيانتها وتجاره المصاعد 2306382648580

وصيانتها وتركيبها واجهزه الحاسب االلي وتركيبها

ه13/7/1433وتارخ13384صيانه المصاعد بموجب موافقه الدافاع المدني رقم 6253941199110

التجاره واالستيراد وبيع وتركيب وصيانه المصاعد فقط بموجب خطاب مساعد مدير عام 1586181150088115008

ه20/8/1431 وتاريخ 17444الدفاع المدني لشئون العمليات رقم 

مقاوالت عامه في االعمال الكهربائيه واالنشائيه والصحيه واالدوات والعدد الصناعيو 254582686598263797

والمصاعد وصيانتها

التجاره في استيراد وتصدير بالجمله والتجزئه في قطع غيار السيارات والمصاعد والساللم 23436143110

الكهربائيه واالجهزه االلكترونيه والكهربائيه والمعدات الصناعيه والعدد واالدوات الصناعيه

التجاره في ستيراد وتصدير بالجمله والتجزئه في قطع غيار السيارات والمصاعد والساللم 1113436235060

الكهربائيه واالجهزه االلكترونيه والكهربائيه والمعدات الصناعيه والعدد واالدوات الصناعيه

التجاره بالجمله والتجزئه في االجهزه والمعدات الصناعيه والميكانيكيه والكهروميكانيكيه 3691636222770

والكهربائيه واجهزه التكييف والمصاعد وقطع غيارها وصيانتها واالجهزه االكترونيه 

واجهزه القياس وصيانتها واجهزه تحليه المياه واجهزه االتصال السلكيه والالسلكيه وخدمات 

تقنيه المعلومات

مقاوالت عامه للمباني اصالح هدم ترميم انشاء واالعمال الحديديه ومد االنابيب وصيانه 114336144110

صناعيه وتشغيل المرافق وصيانه واصالح المصاعد والساللم

التجاره في المعدات الصناعيه والكهربائيه ومعداتها والمصاعد وصيانتها وقطع غيارها271189444790

استيراد وبيع اجهزه ومعدات السالمه وتركيب وصيانه اجهزه ومعدات االطفاء واالنذار من 121336350800

 وتاريخ 933الحريق وتعبئه وصيانه طفايات الحريق بموجب موافقه الدفاع المدني رقم 

 هـ وصيانه وتركيب المصاعد وتركيب اجهزه التكييف المركزي والتبريد 21/02/1431

والتدفئه

التجاره في استيراد وبيع االجهزه ومعدات السالمه وتركيب وصيانه اجهزه ومعدات االطفاء 120236129200

واالنذار من الحريق وتعبئه وصيانه طفيات الحريق وصيانه المصاعد بموجب خطاب الدفاع 

 هـ19/06/1431وتاريخ 8467المدني رقم 

التجاره في المصاعد الكهربائيه وصيانتها وقطع غيارها117836321530

مقاوالت عامه للمباني انشاء هدم ترميم اصالح وصيانه وتشغيل المجمعات السكنيه 1034334733880

والمنشات الصناعيه وصيانه المكيفات و االبواب المتحركه و المصاعد

مقاوالت النجاره والحداده واعمال البياض والبالط الكهرباءوتركيب االدوات الصحيه اعمال 163758772960

البناءالمعدنيه تركيب الزجاج والمصاعد والترميم في المباني

مقاوالت عامه للمباني انشاء اصالح هدم ترميم اعمال اللحام تركيب وصيانه المصاعد في 188759538805977950

المباني

التجاره في مواد البناء الصحيه والكهربائيه وترميم المباني وتشطيب اعمال النجاره والحداده 000

والبياض والبالط والكهرباء وتركيب االدوات الصحيه والتكييف واعمال البناء المعدانيه 

والطالء والدهان والزخرفه والزينه وتركيب الزجاج والمصاعد

التجاره في مواد البناء والصحيه والكهربائيه مقاوالت النجاره والحداده وتشطيب اعمال 000

البالط والدهان والبياض والسباكه وتركيب االبواب المعدنيه والمصاعد وترميم المباني

مقاوالت عامه للمباني انشاء ترميم هدم اصالح وصيانه ونظافه وتشغيل المنشات السكنيه 000

والتجاريه والصناعيه واالعمال الكهربائيه والميكانيكيه واعمال الطرق والسفلته واالناره 

والمياه والصرف الصحي وتنسيق الحدائق والمسطحات الخضراء وتنفيذ اعمال الجبس 

والديكورواالعمال الحديديه وتمديد انابيب البترول والغاز واالعمال االنشائيه واالتصاالت 

والمصاعد



تركيب وصيانه المصاعد وبيع قطع غيارها733358846840

القيام باعمال الحفر والخرسانه وتشطيب المباني مقاوالت النجاره الحدا اعمال البياض 058227620

والبالط والكهرباء وتركيب االدوات الكهربائيه والتكيبف واعمال البناء المعدينه الطالء 

والزينه وتركيب الزجاج والمصاعد

اعمال السباكه والكهرباء للمنازل وصيانه المصاعد058239940

التجاره في مواد البناء الصحيه والكهربائيه مقاوالت اعمال النجاره والحداده وترميم المباني 000

وتشطيب اعمال البالط والبياض والدهان والسباكه وتركيب االبواب المعدنيه والمصاعد

التجاره في مواد البناء الصحيه والكهربائيه ومقاوالت اعمال النجاره والحداده وتشطيب 000

اعمال البالط والبياض والدهان والسباكه وتركيب االبواب المعدنيه والمصاعد

ه16/06/1433بيع المصاعد وتركيبها وصيانتها تاشيره بتعديل العنوان والنشاط بتاريخ 665258780085929199

تجاره الجمله في مواد البناء صحيه انشائيه كهربائيه واالصباغ والعوازل والسيراميك ومواد 000

الديكور والحديد وااللمنيوم واالخشاب والمصاعد وصيانتها

ه17/2/1434في 4413صيانه المصاعد بموجب خطاب الدفاع المدني رقم 10056606385660431

التجاره بالجمله والتجزئه في االجهزه االلكترونيه والعلميه والصناعيه اجهزه الحاسب االلي 111176755867675568

والمعدات الطبيه والجراحيه وادوات التجميل والمعدات الكهربائيه ومواد البناء واالت 

التحليل والقياس الدقيقه وانظمه مراقبه المياه والسوائل والصرف الصناعيه واجهزه التكيف 

والمصاعد الكهربائيه وقطع غيارها وخدمات مابعد البيع

التجاره في معدات االجهزه الكهربائيه وااللكترونيه والميكانيكيه وصيانتها وتجاره المصاعد 673543567650

عدم التعامل معه حتي مراجعه # وصيانتها وتركيبها واجهزه الحاسب االلي وتركيبها 

#ه 4/5/1430 وتاريخ 8513التجاره داخليه حسب خطاب مدير السجل بالرياض رقم 

اعمال الحداده وتشكيل المعادن ولوازم المصاعد35558705680

التجاره في مواد البناء والصحيه والكهربائيه ومقاوالت اعمال النجاره والحداده وتشطيب 000

اعمال البالط والدهان والبياض والسباكه وتركيب االبواب المعدنيه والمصاعد وترميم المباني

التجاره في مواد البناء الصحيه والكهربائيه وترميم المباني وتشطيب اعمال النجاره والحداده 000

والبياض والبالط والكهرباء وتركيب االدوات الصحيه والتكييف واعمال البناء المعدنيه 

والطالء والدهان والزخرفه والزينه وتركيب الزجاج والمصاعد

التجاره و االستيراد في المواد الكهربائيه و الميكانيكيه و المصاعد وقطع غيارها بعد 313600

الحصول علي ترخيص الدفاع المدني

تنفيذ عقود مقاوالت اعمال المباني والصيانه والتشغيل والطرق والصرف الصحي والبنيه 351056600900

التحتيه واالعمال الكهربائيه والميكانيكيه وصيانه وتشغيل وتركيب المصاعد والساللم 

الكهربائيه واعمال التبريد والتكييف واعمال العزل و اعمال تنسيق الحدائق واعمال 

االرضيات الخراسانيه بانواعها بموجب ترخيص الهيئه العامه لالستثمار رقم 

112030094195

صيانه وتركيب المسابح الصناعيه وشبك المزارع والمصاعد والزجاج والتكييف المركزي000

مقاوالت عامه للمباني انشاء اصالح هدم ترميم وتركيب وصيانه المصاعد ومقاوالت اعمال 000

/الكهرباء والميكانيكا

مقاوالت عامه للمباني هدم ترميم انشاء اصالح وصيانه ونظافه المباني والمكاتب واالعمال 309689968788656975

الكهربائيه و الميكانيكيه وقص الصخور وتركيب وصيانه المصاعد بموجب تصريح الدفاع 

ه27/12/1430 بتاريخ 14301227102462المدني رقم 

عدم التعامل معه حتي # ورشه االلمنيوم وحديد وحداده وتركيب هياكل المصاعد الحديديه 1007386568370

 وتاريخ 8513مراجعه التجاره داخليه حسب خطاب مدير السجل بالرياض رقم 

#ه 4/5/1430

تجاره الجمله والتجزئه في المصاعد والساللم الكهربائيه وتركيبهاوصيانتها وخدمات مابعد 086751638670743

 الصادر من الدفاع 5/7/1429 بتاريخ 25132/2/3/2061/2البيع بموجب خطاب رقم 

المدني



صيانه المكيفات المركزيه والمصاعد االت الصناعيه وصيانه المباني والمكاتب والمرافق 3911289200720

الصناعيه والكهربائيه

استيراد وتصدير وتركيب وصيانه المصاعد والساللم الكهربائيه والميكانيكيه114336244113622211

التجاره في المواد االنشائيه و المواد الصناعيه واالجهزه االلكترونيه وتوريد المواد 114336144110

الصناعيه والمعدات البتروليه وصممات معادن واالجهزه الدقيقه وصيانتها وخدمات مابعد 

البيع وتوريد المصاعد والساللم

التجاره واالستيراد في قطع غيار المصاعد واللوازم الحديديه3212600

مقاوالت عامه للمباني واعمال الحفر والطرق والمياه والمجاري واالعمال الكهربائيه 1181100

والميكانيكيه والهيدروليكيه والتكييف والتبريد وصيانتهاوتمديد شبكات االتصاالت وصيانه 

وتشغيل المنشات الصناعيه والتجاريه والمراكز الطبيه والعيادات الخاصه وتجهيزها وصيانه 

االجهزه الطبيه واعمال النظافه والزجاج وااللومنيوم و النجاره والحداده والجبس والديكور 

وتركيب المصاعد

تجاره الجمله في قطع غيار السيارات وادوات الزينه واالواني المنزليه واالدوات الكهربائيه 5347166825216607679

ه 2/6/1433وقطع غيار المصاعد والوكاله بالعموله في طبيعه النشاط تجديد السجل في 

29/6/1428 تجديد السجل في 28/10/1423تجديد السجل في 

مقاوالت عامه للمباني و مقاوالت االعمال الميكانيكيه و الكهربائيه و تركيب المصاعد و 313600

صيانتها بعد الحصول علي ترخيص الدفاع المدني

التجاره في المصاعد الكهربائيه وصيانتها وتركيبها238358757450

 8300صيانه المصاعد بموجب خطاب مساعد مدير عام الدفاع المدني لشؤون العمليات رقم 352258792005873343

ه29/02/1434وتاريخ 

 في 1442صيانه المصاعد بموجب خطاب الصادر من المديريه العامه للدفاع المدني رقم 066546556654655

ه4/5/1431

انتاج المنيوم وتشكيالت المنيوم كبائن المصاعد والسيور مظالت معدنيه دواليب ابواب 1104061777096199937

معدنيه مقاعد مصاعد تشكيالت معدنيه بموجب ترخيص الهيئه العامه لالستثمار الصناعي 

ه4/5/1431 وتاريخ 111031036847رقم 

 4487صيانه المصاعد فقط بموجب خطاب الصادر من االداره العامه للسالمه رقم 1656567485890

ه تحويل السجل من فرع الي رئيسي بعد شطب 15/5/1432في

26/6/1432 تعديل العنوان في 14/6/1432في200816الرئيسي

تركيب وصيانه المصاعد بموجب خطاب مساعد مدير عام الدفاع المدني لشئون العمليات 1505989041232010183

ه6/5/1433 بتاريخ 8340رقم 

تجاره بالجمله والتجزئه واستيراد في المصاعد الكهربائيه وقطع غيارها وصيانتها7723489448760

استيراد وقطع غيار المصاعد الكهربائيه3181080240808085020

اعمال سباكه وتمديدات كهربائيه صيانه مصاعد واستيراد مستلزمات ذلك000

بيع وتركيب المصاعد والساللم الكهربائيه وقطع غيارها وصيانتها تم التاشير بتعديل االسم 042845574236669

ه25/4/1427التجاري و العنوان في 

 في 30717صيانه المصاعد والساللم الكهربائيه وتركيبها بموجب رخصه امانه تبوك رقم 000

ه7/5/1434ه اضافه االسم التجاري في 23/3/1434

صيانه المصاعد بموجب خطاب مساعد مدير عام الدفاع المدني لشئون العمليات رقم 000

ه01/11/1433 في 21235

مقاوالت عامه للمباني صيانهنظافهتشغيلواعمال الديكورات الجبسيه الداخليه والخارجيه 000

واعمال الحفريات واعمال المصاعد واعمال الكهربائيه والكهروميكانيكيه تم االيقاف برقم 

 التجاره الداخليه اضافه االسم التجاري واضافه نشاط في 15/4/1434 وتاريخ 560

ه20/12/1432

تجاره واستيراد في قطع غيار الحاويات ومولدات الكهرباء والمصاعد وادوات المنزليه 000

والعدد الصناعيه واجهزه التكييف والتبريد والتدفئه والمواسير

تركيب وصيانه المصاعد بموجب ترخيص االداره العامه للسالمه بالدفاع المدني رقم 000

ه24/9/1432 بتاريخ 10095

د ف3/1/6/110تشغيل وصيانه المصاعد بموجب خطاب اداره الدفاع المدني بتبوك رقم  /000  

22/1/1425في 



24/6/1430ف وتاريخ/3/1/5650صيانه مصاعد بموجب موافقه الدفاع المدني رقم000

صيانه المصاعد بوجب خطاب سعاده مساعد مدير عام الدفاع المدني لشؤن العمليات رقم 295566245880

ه24/4/1430 وتاريخ 221/ 401

صيانه المصاعد بموجب خطاب سعاده مساعد مدير عام الدفاع المدني لشؤن العمليات رقم 110866227720

ه1430/ 24/6دف وتاريخ / 3/1/5649

صيانه المصاعد بوجب خطاب مساعد مدير عام الدفاع المدني لشؤن العمليات رقم 000

ه24/6/1430دف وتاريخ / 3/1/5649

/ 3صيانه المصاعد بموحب خطاب سعاده مساعد مدير عام الدفاع المدني لشون العمليات 000

ه1430/ 4/ 24دف وتاريخ / 3941/ 1

مساعد مدير عام الدفاع المدني لشؤن العمليات رقم / صيانه المصاعد بموجب خطاب سعاده066119490

ه1430/ 8/4ردف وتاريخ 3/1/3469

تركيب وصيانه المصاعد بموجب خطاب سعاده مساعد مدير الدفاع المدني لشؤن العمليات 280166361186636118

ه30/12/1429دز وتاريخ / 8257/ 3/1رقم 

تركيب وتوريد وصيانه المصاعد الكهربائيه واالت التصوير واجهزه الفاكسات بانواعها 139566115556610108

ه4/2/1429 دف وتاريخ 43/12/2/2/262بموجب موافقه الدفاع المدني رقم 

 وتاريخ 3400تركيب وصيانه المصاعد بموجب خطاب المديريه العامه للدفاع المدني رقم 174366331326632132

0000000000000ه 5/2/1434

تركيب المصاعد الكهربائيه000

صيانه المصاعد بموجب خطاب مساعد مدير عام الدفاع المدني لشؤن العمليات 170566340010

ه1430/ 24/6دف وتاريخ / 3/1/5628رقم

مقاوالت معماريه و صيانه و نظافه وتشغيل المباني و تنفيذ اعمال الديكور و تركيب الحجر 108400

والرخام و االعمال الجبسيه و تركيب المصاعد و الساللم الكهربائيه و صيانتها

مقاوالت معماريه و صيانه ونظافه وتشغيل المباني و تنفيذ اعمال الديكور و تركيب الحجر 108400

والرخام و االعمال الجبسيه و تركيب المصاعد و الساللم الكهربائيه و صيانتها

مقاوالت معماريه وطرق واستيراد واالتجار وبيع اثاث مكتبي ومنزلي ومواد بناء وادوات 000

كهربائيه واجهزه الكترونيه مصاعد كهربائيه وكاالت شركات في طبيعه العمل النشاط 

بالجمله

ه وينتهي 23/6/1428 في 98صيانه واصالح المصاعد بموجب تصريح الدفاع المندي رقم 5446365027370

ه تعديل العنوان في 18/5/1433ه تجديد السجل والترخيص في 25/5/1433في 

 تعديل 10/8/1423 تجديد السجل في 13/3/1422 تعديل في راس المال في 12/3/1422

29/11/1424في االسم التجاري في 

صيانه ونظافه المنشات الصناعيه والمبانيالعامه والسكنيه والتجاريه والصحيه والتعليميه 1012366011686607307

والترفيهيه ومقاوالت اعمال االعاشه المطهيه ومقاوالت مباني المطارات وتشغيلهاومقاوالت 

صيانه االجهزه االلكترونيه وصيانه وتركيب المصاعد بموجب خطاب الدفاع 

 تعديل االسم 23/3/1417 تغيير العنوان في 12/9/1415د ف في/3/1/1/3/115المدني

12/3/1418التجاري في 

استيراد وبيع االدوات واالجهزه الكهربائيه المصاعد الكهربائيه وقطع الغيار000

بيع اجهزه ومعدات السالمه وتركيب وصيانه اجهزه ومعدات االطفاء بموجب خطاب مساعد 000

ه12/2/1433 في 2229مدير عام الدفاع المدني رقم 

تجاره الجمله في قطع غيار المصاعد الكهربائيه وصيانه وتركيب هذه المصاعد بموجب 1309964266516444211

 تاشيره نشاط 1/3/1418د ف في / 31/1/752خطاب مدير اداره الدفاع المدني بجده رقم 

ه29/11/1433 تجديد السجل في 22/6/1413في 

0 0 0صيانه المصاعد والسالم الكهربائيه 063190350

تجاره التجزئه في المصاعد وتركيبها وصيانتها1100664831750

التجاره واالستيراد والتصدير المصاعد والساللم الكهربائيه وقطع وتركيبها وصيانتها 324288789008872400

ه بيع وتوزيع منتجات شركه 22/8/1433في16642بموجب خطاب الدفاع المدني رقم 

كوبر اليفتور لتدمن المصاعد والساللم المتحركه والسيور الناقله للركاب وانظمه مواقف 

ه 7/7/1428 بتاريخ 10592السيارات وقطع غيارها ماركهكوبربموجب الوكاله رقم 

الصادر له من وزاره التجاره



تنفيذ عقود صيانه وتركيب االالت والمعدات الصناعيه وصيانه وتركيب المكيفات المركزيه 7709785705948570954

30/5/1429 وتاريخ 39961والمصاعد بموجب ترخيص الهيئه العامه لالستثمار رقم 

صيانه المصاعد بموجب خطاب سعاده مساعد مدير عام الدفاع المدني لشؤن العمليات رقم 000

دف/3/1/6279

التجاره واالستيراد والتركيب وصيانه المصاعد وتقديم خدمات مابعد البيع بموجب الترخيص 089200970

ه2/8/1429د ف وتاريخ /3/1/6/6172الصادره من المديريه العامه للدفاع المدني رقم 

تجاره التجزئه في المصاعد وتركيبها وصيانتها817967262880

تجاره الجمله والتجزئه في المصاعد والساللم الكهربائيه وقطع غيارها وصيانتها بموجب 1264663151340

 تجديد السجل وتعديل النشاط 1/7/1418دف في /31/1/2057خطاب الدفاع المدني رقم 

21/6/1418في 

تجاره الجمله في المصاعد والساللم الكهربائيه064248550

ص وتاريخ /413صناعه وتركيب المصاعد الكهربائيه بموجب ترخيص صناعي رقم 1110253622555315222

ه وصيانتها5/3/1426

مقاوالت عامه للمباني السكنيه والتجاريه والتعليميه والترفيهيه والصحيه وصيانتها ونظافتها 295053470750

ومقاوالت اعمال التبريد والتكييف واالعمال الكهربائيه وتركيب وصيانه المصاعد وتجاره 

 دف 445 6 1 3جمله في قطع غيار المصاعد بموجب خطاب مدير عام الدفاع المدني رقم 

ه21/1/1430بتاريخ 

مقاوالت عامه للمباني انشاء هدم ترميم اصالح وصيانه ونظافه وتنفيذ اعمال الجبس 187672108980

والديكور واعمال الطرق و الكهرباء والهاتف والزراعه والري والصرف الصحي وتنفيذ 

اعمال النجاره والسباكه والدهانات والبالط والرخام والسراميك والتحميل والتنزيل داخل 

المدينه وتنسيق الحدائق وتاجير المعدات الثقيله وتركيب المصاعد وصيانتهاوتنفيذ االعمال 

المكانيكيه

 9428صيانه المصاعد بموجب خطاب مساعد مدير عام الدفاع المدني لشئون العمليات رقم30872218277227827

ه22/5/1433وتاريخ

بيع واستيراد كافه االجهزه االلكترونيه واالجهزه الكهربائيه وتركيب وصيانه الهواتف 93966400406640668

السلكيه والسنتراالت واجهزه الكمبيوتر وملحقاته وتركيب وصيانه المصاعد والمولدات 

الكهربائيه وقطع غيارها

مقاوالت معماريههدمترميمانشاءصيانه واصالح الطرق والجسور واالنفاق وصيانه وتشغيل 112066366150

المطارات والمستشفيات واالبار والري والصرف الصحي ومرافق المياه والمجاري وشبكات 

الهاتف والكهرباء ومستودعات التبريد والتخزين والمالعب الرياضيه والمنتزهات واعمال 

اللياسه والبالط واعمال السباكه والدهان والمصاعد الكهربائيه واعمال النجاره وااللمنيوم

 وتاريخ 6147صيانه المصاعد بموجب خطاب المديريه العامه للدفاع المدني رقم000

ه22/6/1432

تجاره الجمله والتجزئه في مواد البناء الصحيه والكهربائيه واالخشاب وترميم المباني 000

وتشطيب اعمال النجاره والحداده واعمال البياض والبالط والكهرباء وتركيب االدوات 

الصحيه والتكييف واعمال البناء المعدنيه والطالء والدهان واالطرفه والزينه وتركيب 

الزجاج والمصاعد

ه28/6/1432 وتاريخ 3202487بيع وصيانه المصاعد بموجب رخصه بلديه الهفوف رقم 34558179795809908

 12/82/التجاره في المصاعد وتركيبها وصيانتها بموجب تصريح الدفاع المدني رقم ه131158823255886838

ه عدم تقديم اي خدمات او تجديد االبعداحضار خطاب من الدفاع 09/08/1431وتاريخ 

المدني بالدمام لمزاوله النشاط

صيانه وتركيب المصاعد والساللم الكهربائيه23858602625860262

صيانه وتشغيل المصاعد واالالت الكهربائيه وااللكترونيه تاشيره بتعديل النشاط بتاريخ 000

ه17/11/1433



مقاوالت عامه للمباني وصيانه وظافه وتشغيل تنفيذ اعمال الديكور واعمال الطرق والسدود 000

والمياه والصرف الصحي واالعمال الكهربائيه وااللكترونيه والسكك الحديديه والمصانع 

واعمال المصاعدصيانه ونظافه وتشغيل وتجهيز المستشفيات والمراكز الطبيه والمطارات 

والمسالخ والمراكز التعليميه والتدريبيه والمالعب ونظافه المدن والتخلص من النفايات

مقاوالت عامه للمباني نظافه وصيانه وتشغيلتنفيذ اعمال الديكور والجبس والزخارف 202262562250

واالسمنتيه وتركيب الحجر الطبيعي والصناعي ورخام واعمال الرصف والبالطتركيب 

الزجاج والمصاعداعمال االلمنيوماعمال عزل الحراره والحريق

مقاوالت عامه للمباني وصيانه وتركيب الزجاج والتكييف المركزي والمسابح الصناعيه 412700

ه14/9/1432والحجر الصناعي دون البيع مالحظه تم حذف نشاط تركيب المصاعد في 

صيانه وتشغيل المنشات الكهربائيه اعمال _ مقاوالت عامه للمباني تركيب وصيانه المصاعد146562626050

النظافه تنفيذ اعمال الديكور

مقاوالت عامه للمباني صيانه ونظافه وتشغيل صيانه شبكات االتصاالت تركيب وصيانه 200362654256256989

المصاعد

مقاوالت عامه للمباني انشاءاصالحهدم ترميماعمال الحفر الخرسانه الجاهزه اعمال التسليح 297762647776261055

والنجارهاعمال التكييف تركيب االدوات الصحيه تنسيق وتشجير الحدائق والمنتزهاتاعمال 

الديكوراعمال االناره صيانه وتشغيل المستشفيات والمراكز الطبيه والمالعب والمراكز 

الرياضيه تركيب وصيانه المصاعد اعمال االلمنيوماعمال عزل الحراره والحريقاعمال 

البناءالمعدنيه

شبكات المياه واالتصاالت تركيبات الكترونيه وتكييف وتبريد صيانه وتشغيل المستشفيات 97062402966263288

والمراكز الطبيه والمنشات الكهربائيه والتعليميه وشبكات الهاتف ومرافق المياه والمجاري 

مقاوالت عامه للمباني منشات صحيه وتعليميه تركيب المصاعد وصيانتها وترميم المباني 

وتسويرها

مقاوالت عامه للمباني صيانه ونظافه وتشغيل تنفيذ اعمال الديكور صيانه وتنسيق وتشجير 65000

الحدائق والمنتزهات صيانه وتركيب المصاعد

بيع وشراء واستيراد االجهزه الكهربائيه وااللكترونيه وقطع غيارها واجهزه الحاسب االلي 88066405926628255

واالثاث واالجهزه المكتبيه والشبكات والمعامل وتشغيلها وصيانتها وبيع قطع غيارها 

/واستيراد وتركيب وصيانه المصاعد والمستودعات والتخزين والتوزيع جمله ومفرد

 ترميم وصيانه ونظافه وتشغيل وصيانه الحدائق 0 اصالح 0 انشاء 0مقاوالت معماريه هدم 88066215536621243

ونظافه المدن والتخلص من النفايات وتشجير الحدائق وتنظيم المواقع وصيانتها واعمال 

المياه والصرف الصحي وتشغيل وصيانه اعمال المياه والصرف الصحي وتنفيذ االعمال 

/الكهربائيه والمكيانيكيه وصيانه المباني واستيراد وتركيب وصيانه المصاعد

تجاره في المصاعد وتركيب وصيانه وقطع غيارها واستيرادها وتصديرها000

مقاوالت عامه للمباني صيانه ونظافه وتشغيل اعمال التمديدات الكهربائيه اعمال االناره 4806250840

استيراد وتصدير وتركيب المصاعد وصيانتها

تجاره الجمله والتجزئه في المواد الغذائيه والمالبس الجاهزه واالحذيه واالدوات المكتبيه 000

والقرطاسيه واالجهزه الكهربائيه واالثاث وقطع غيار السيارات واستيرادها وتصديرها 

توريد االجهزه الطبيه ولوازم المستشفيات توريد ادوات صحيه وكهربائيه وتنفيذ اعمال 

المظالت والهناجروتامين تمديدات وادوات زراعيه اصالح االت التصوير والفاكسات 

وتوريد المصاعد الكهربائيه

تجاره السيارات وقطع الغيار واستيرادها وتصديرها المعدات واالليات واالثاث المكتبي 268862518726254804

والمنزلي االواني المنزليه والكهربائيه معدات الري وشبكات المياهتجاره الحاسب االلي 

وصيانتها وتجاره المواد الغذائيه استيراد وتصدير الزيوت الكفرات والشحوم والبطاريات 

السيارات والمستلزمات الطبيه واستيراد المصاعد والساللم الككهربائيه

مقاوالت عامه للمباني صيانه ونظافه وتشغيلمنشات صحيه وتعليميه وشبكات مياه 218200

االتصاالت وتركيبات اللكترونيه وتكييف وتبريد وصيانه وتشغيل المستشفيات والمراكز 

الصحيه والمنشات الكهربائيه والتعليميه وشبكات الهاتف ومرافق المياه والمجاري وتركيب 

المصاعد وصيانتها وترميم المباني وتسويرها



مقاوالت عامه للمباني صيانه ونظافه وتشغيل تنفيذاعمال الديكور اعمال الحفراعمال 202800

الخرسانه الجاهزه اعمال التسليح والنجاره والتكييف وتركيب االدوات الصحيه البالط 

والرخام اعمال االنارهصيانه وتشغيل المستشفيات والمراكز الطبيه والمالعب وتركيب 

وصيانه المصاعد واعمال االلمنيوم اعمال البناء المعدنيهواعمال التشجير وتنسيق 

الحدائقاعمال السباكه

مقاوالت وتركيب وصيانه المصاعد والسالم السيور المتحركه بموجب خطاب الدفاع المدني 11600

ه6/8/1433 في 15530رقم 

مقاوالت عامه للمباني انشاء واصالح وهدم وترميم ونظافه وصيانه وتشغيل مقاوالت 704953628000

االعمال الكهربائيه وااللكترونيه اعمال المياه والصرف الصحي اعمال الطرق والمصاعد 

ُُ ُُ ُُ ُُ والساللم الكهربائيه ُ

تجاره تجزئه في المصاعد الكهربائيه وصيانتها731753256470

دف \144\38\37 تجاره وصيانه وتركيب المصاعد بموجب خطاب الدفاع المدني رقم 000

ه1434\3\24وتاريخ 

ه تركيب 18/7/1423 في 20417تركيب المسابح الصناعيه وشبك المزارع واالراضي000

ه8/4/1424في 22511المصاعد والزجاج و التكييف المركزي ترخيص 

ه20/10/1423 في 21033مصاعد كهربائيه ترخيص رقم 000

تنفيذ عقود المقاوالت وصيانه المصاعد الكهربائيه وااللكترونيات وصيانه المعدات الثقليه 2343565200136520075

ه ينتهي في 29/10/1430 تاريخ 112030102215بموجب ترخيص هيئه االستثمار رقم 

ه التمارس المؤسسه نشاطها االبعد الحصول علي ترخيص من الدفاع المدني 29/10/1434

ه11/1/1434بخصوص صيانه المصاعد تجديد السجل والترخيص في 

ه تعديل 4/4/1434 وتاريخ 5612صيانه المصاعد فقط بموجب خطاب الدفاع المدني رقم 4230068096086809608

ه تعديل النشاط في 27/7/1433ه بدل فاقد في 25/4/1432العنوان والنشاط في 

ه5/6/1434

 تجاره الجمله في المصاعد والساللم الكهربائيه268267118720

ه تم 16/4/1430دف في /3/1/3686صيانه المصاعد بموجب خطاب الدفاع المدني رقم 1240000

ه12/8/1432تحويل الكيان الفرعي بجده الي رئيسي بتاريخ 

تركيب وتشغيل وصيانه المصاعد الكهربائيه والساللم المتحركه بموجب ترخيص هيئه 1170600

ه تعديل العنوان 1/2/1434 وينتهيي في 2/2/1433 في 112031024372االستثمار رقم 

ه22/3/1433ه تجديد السجل والترخيص في 25/12/1432في 

 دف وتاريخ 45 1 3تركيب وصيانه المصاعد فقط بموجب خطاب الدفاع المدني رقم 1552066145470

ه3/1/1430

19/2/1429تجاره التجزئه قطع غيار المصاعد تعديل في االسم التجاري في 063958970

ه 12/10/1432في10512صيانه مصاعد بموجب خطاب الصادر من الدفاع المدني رقم56369826660

ه اضافه نشاط في 20/4/1433وتركيب وصيانه االبواب االوتوماتيكيه تعديل العنوان في 

ه12/6/1434

صيانتها ونظافتها وتشغيلها واعمال صيانه الحاسب االلي واعمال /  مقاالت عامه للمباني630965328530

ه19/1/1433صيانه المصاعد واعمال التكيف حذف المدير في 

استيراد وتركيب وصيانه مصاعد ايتا بموجب خطاب المديريه العامه للدفاع المدني رقم 1143061363630

ه30/10/1432ه تعديل راس المال في 7/3/1431 في 808

د ف في /3/1/6/6431تركيب وصيانه المصاعد بموجب خطاب الدفاع المدني رقم 000

ه12/8/1429

مقاوالت المباني المتخصصه وصيانتها وانشاء وصيانه المطارات والمستشفيات وشبكات 1385261777096360081

الطرق والمياه والصرف الصحي والجسور والسدود واعمال الديكور واالعمال الكهربائيه 

والميكانيكيه وااللكترونيه واعمال المصاعد والساللم الكهربائيه وصيانتها بموجب ترخيص 

ه عدم ممارسه نشاط المصاعد االبعدالحصول 21/2/35الي11203003500هيئه االستثمار

علي الترخيص من الجهه المختصه



تنفيذ عقود مقاوالت انشاء وصيانه المباني واعمال الطرق والجسورواعمال الجسور واعمال 000

الصرف الصحي واالعمال الكهروميكانيكيه واعمال تمديد الشبكات واعمال الديكورات 

الداخليه والخارجيه زاعمال تركيب وصيانه المصاعد الكهربائيه بموجب ترخيص الهيئه 

ه تعديل النشاط في 18/6/1429 وتاريخ 11202906188العامه لالستثمار رقم 

ه21/3/1430

تنفيذ عقود تركيب واعاده التاهيل والصيانهللساللم والمصاعد الكهربائيه والهيدروليكيهبكافه 5532060739696075979

انواعها وتقديم الخدمات التقنيه وخدمات الفحص والمعاينه واالختبارحسب المواصفات 

المعدل 1701/1/2وقوانين السالمه العالميهبموجب ترخيص هيئه االستثما رقم

ه 20/4/1432ه وينتهي في20/4/1431 مجددفي20/4/1430في112030043420برقم

12/8/31تاريخ 16085بموجب خطاب الدفاع المدني رقم 

د /3/1/6/1526استيراد وبيع وتركيب وصيانه المصاعد بموجب خطاب الدفاع المدني رقم 1171768268996825567

 تحويل السجل من فرع 29/4/1429ه تعديل في االسم التجاري في 1/3/1429ف وتاريخ 

ه21/5/1434 تجديد السجل في 12/7/1429الي رئيسي في 

وجدد 19/8/1425 في 599/1انتاج مصاعد بموجب ترخيص الهيئه العامه لالستثمار رقم1918566925796600675

24/10/1429حتي

صيانه المصاعد فقط بموجب خطاب مساعد مديرعام الدفاع المدني لشئون العمليات رقم 027527912752791

ه17/6/1429 د ف وتاريخ 3/1/6/4077

تجاره الجمله والتجزئهفي المصاعدوالساللم الكهربائيه وقطع غيارها وتركيبها وصيانتها 271669165006918771

ه1/7/1418دف في /31/1/2057بموجب خطاب الدفاع المدني رقم 

تجاره الجمله في المصاعد وتركيبها وصيانتها بموجب خطاب الدفاع المدني رقم 449468247930

2/11/1420 تجديد السجل وتغيير العنوان في 30/10/1420 د ف في 31/1/3898

تجاره الجمله في االجهزه الكهربائيه وااللكترونيه والمصاعد وصيانتها ومواد البناء والوكاله 116865192520

بالعموله في طبيعه النشاط

ه تحويل السجل 29/3/1434 في 8301صيانه المصاعد بموجب خطاب الدفاع المدني رقم 1656500

ه22/4/1434الفرعي الي رئيسي في 

استيراد وتركيب ويانه المصاعد الكهربائيه000

ه16/7/1434في19680صيانه المصاعد بموجب خطاب الصادر من الدفاع المدني رقم655400

تجاره التجزئه في المصاعد وقطع غيارها وصيانتها وتركيبها عدم التعامل مع صاحب 119654610505461040

ه15/6/1430السجل لحين تصحيح وضعه بالدفاع المدني بالعاصمه المقدسه االثنين 

تجاره الجمله في المصاعد وتركيبها وصيانتها تعديل في اسم العائله وتغيير العنوان في 1324066954530

5/6/1416

تجاره الجمله في المصاعد والساللم الكهربائيه وصيانتها268266733470

تجاره الجمله والتجزئه في المصاعد وقطع غيارها وصيانتها بموجب خطاب الدفاع المدني 4233464496120

17/4/1413 في 31/1/1568رقم 

صيانه المصاعد والساللم الكهربائيه509664248550

تجاره الجمله في المصاعد وقطع غيارها وصيانتها1157364805820

تجاره الجمله في المصاعد وصيانتها728268933870

تجاره الجمله والتجزئه في المصاعد وقطع غيارها وتركيبها وصيانتها بموجب خطاب مدير 28666945540

1/6/1413 تاشيره نشاط في 30/5/1413 في 31/1/2092اداره الدفاع المدني رقم 



تجاره الجمله والتجزئه في المصاعد وقطع غيارها وصيانتها وتركيبها بموجب خطاب مدير 28666938780

1/6/1413 تاشيره نشاط في 30/5/1413 في 31/1/2092اداره الدفاع المدني بجده رقم 

صيانه ونظافه المباني العامه السكنيه والتجاريه والتعليميه والترفيهيه والصحيه وصيانه 196864406090

د ف تاريخ /3/1/5/1369المصاعد بموجب خطاب الدفاع المدني رقم 

 انتقال السجل من 4/2/1432تحويل السجل تحت رئيسي اخر بجده في 24/10/1420

26/1/1432المتوفي عبدالعزيز عبدهللا صالح بنقش الي ياسر عبدالعزيز بنقش في 

ه تعديل االسم 19/11/1432 في12468صيانه المصاعد بموجب خطاب الدفاع المدني رقم1672168623050

ه1/5/1434التجاري والعنوان في 

ه6/1/1434في494صيانه المصاعد بموجب خطاب الصادر من الدفاع المدني رقم335395670600

ه 14/10/1433 وتاريخ 19588صيانه المصاعد فقط بموجب خطاب الدفاع المدني رقم 1288366514140

ه4/6/1434ه بدل فاقد في 29/11/1433تعديل االسم التجاري والعنوان في 

ه22/6/1422في11529صيانه المصاعد بموجب خطاب الصادر الدفاع المدني رقم065141840

 مقاالت عامه للمباني صيانه ونظافه وتشغيل واعمال الترميم والتشطيب واعمال السباكه 277967219280

والكهرباء واعمال تشغيل المطاعموصيانه المصاعد بموجب خطاب من الدفاع المدني 

تعديل العنوان "" ه21/12/1433اضافه نشاط في"" ""ه01/11/1433 وتاريخ21239برقم

 هـ16/07/1434هتجديد السجل في 19/01/1434في 

ه9/5/1433في8336صيانه المصاعد بموجب خطاب الصادر من الدفاع المدني رقم9065048250

تنفيذ عقود مقاوالت انشاء وصيانه المباني واعمال الديكور واعمال تركيب المصاعد 1270327505146977826

والساللم الكهربائيه واالنظمه االلكترونيه وصيانتها بموجب ترخيص الهيئه العامه 

ه تجديد 17/8/1434ه وينتهي في 17/8/1429تاريخ 11202908144لالستثماررقم

ه10/2/1434السجل والترخيص في 

ه2/11/1433في 21298صيانه المصاعد بموجب خطاب الصادر من الدفاع المدني رقم3104563677736387772

تجاره الجمله والتجزئه في المصاعد وقطع غيارها وصيانه وتركيب المصاعد بموجب 3277068263230

24/6/1414دف في /3/1/1/3/879خطاب الدفاع المدني رقم 

صيانه المصاعد والساللم الكهربائيه268267118720

تجاره التجزئه في المصاعد والساللم الكهربائيه وقطع غيارها238364252960

تجاره الجمله في المصاعد الكهربائيه وتركيبها وصيانتها806454361670

 د ف في 3/1/4صيانه وتشغيل المصاعد الكهربائيه بموجب خطاب الدفاع المدني رقم 747865119336531592

 في 5025/22/1434 مراجعه الزكاه والدخل بجده بموجب خطابهم رقم 17/1/1423

6/8/1434 في 6306/22/1434 وخطابهم رقم 27/6/1434

 د ف 498/221استيراد وبيع وتركيب وصيانه المصاعد بموجب خطاب الدفاع المدني رقم 456867541410

ه تعديل بالنشاط في 25/1/1433ه تعديل االسم التجاري في 6/4/1429بتاريخ 

ه25/10/1431ه تجديد السجل في 20/4/1429

 وتاريخ 16216صيانه مصاعد بموجب خطاب المديريه العامه للدفاع المدني برقم 976953959540

ه10/3/1434ه تم تعديل االسم التجاري بتاريخ 18/8/1433

تجاره الجمله والتجزئه في االجهزه واالدوات الكهربائيه واجهزه التكييف والتهويه 16200

والمصاعد والممرات الكهربائيه وقطع غيارها

 وتاريخ 8/512تشغيل وصيانه المصاعد بموجب تصريح الدفاع المدني الصادر برقم 5365855879970

ه وتجاره الجمله والتجزئه في قطع غيار ومعدات المصاعد واستيرادها تم 21/7/1431

ه تم تعديل االسم التجاري والنشاط بتاريخ 5/6/1431تعديل االسم التجاري والعنوان بتاريخ 

ه26/11/1431



 في 3/1/6/440بموجب خطاب مدير االداره العامه للسالمه رقم 0تشغيل وصيانه المصاعد 156354938230

ه عدم التعامل مع صاحب السجل لحين تحسين وضعه بالدفاع المدني بالعاصمه 15/5/1425

ه15/6/1430المقدسه االثنين 

صيانه المصاعد بموجب خطاب مديرعام التجاره الداخليه المكلف الصادربرقم 386857222240

ه المبني علي خطاب مساعدمديرعام الدفاع المدني لشئون 1/11/1428وتاريخ 1282/221

 وبيع وتركيب المصاعد 0ه 25/10/1428دفوتاريخ /3/1/6/6315العمليات الصادربرقم 

ه وتجاره الجمله والتجزئهفي 18/9/1433 في 18282بموجب خطاب الدفاع المدني رقم 

قطع غيارومعدات المصاعدواستيرادهاوتصديرها

 6309 صيانه مصاعد بموجب خطاب مساعد مدير عام الدفاع المدني لشئون العمليات برقم 507169468830

16/07/1433 هـ تعديل العنوان في 13/04/1433وتاريخ 

ه13/4/1433 بتاريخ 6308صيانه المصاعد بموجب خطاب الدفاع المدني رقم 5334666550766655076

ه13/4/1433في 6314صيانه المصاعد فقط بموجب خطاب الدفاع المدني رقم 1959467972550

ه14/4/1433 في 6496صيانه المصاعد فقط بموجب خطاب الدفاع المدني رقم 344866131310

 3/1/6/271تشغيل وصيانه المصاعد فقط بموجب خطاب االداره العامه للدفاع المدني رقم 053483885381147

ه عدم التعامل مع صاحب السجل لحين تحسين وضعه بالدفاع 26/3/1427دف تاريخ 

ه15/6/1430المدني بالعاصمه المقدسه االثنين 

تجاره الجمله والتجزئه في اجهزه الحاسب االلي وقطع غيار المصاعد تجديد السجل في 000

 هـ23/6/1431 تم تعديل النشاط في 8/11/1426

تجاره الجمله في المعدات االلكترونيه والكهربائيه وصيانتها وانظمه التبريد واجهزه التبريد 415366310146631185

وقطع غيارها واالحبار وبيع اجهزه ومعدات السالمه وتركيب وصيانه اجهزه ومعدات 

االطفاء واالنذار من الحريق وتشغيل وصيانه المصاعد بموجب خطاب مدير االداره العامه 

5/8/1431 تجديد السجل في 12/11/1422 في 3/1/1123للدفاع المدني رقم 

تشغيل وصيانه المصاعد فقط بموجب خطاب مدير االداره العامه للسالمه رقم 4433068207586820757

 تجديد السجل في 17/12/1424 تعديل النشاط في 3/11/1423د ف في / 3/1/6/1132

19/2/1429

 11/2/1427في3/1/141تشغيل وصيانه المصاعد بموجب خطاب الدفاع المدني رقم 149167101000

 تحويل السجل 18/3/1427 تعديل النشاط في 7/9/1426تجديد السجل وتعديل العنوان في 

ه28/4/1432 تجديد السجل وبدل فاقد في 17/5/1428من فرع الي رئيسي في 

 29/6/1413 د ف في 31/1/2490صيانه المصاعد بموجب خطاب الدفاع المدني رقم 1962322751516290033

واستيراد وبيع وتركيب المصاعد فقط بموجب خطاب مساعد مدير عام الدفاع المدني رقم 

 وتجاره الجمله والتجزئه في قطع غيار المصاعد 25/10/1428د ف في  /3/1/6/6317

ه29/11/1433تحويل السجل الفرعي الي رئيسي في 

تنفيذ عقود مقاوالت تركيب وصيانه المصاعد بموجب ترخيص الهيئه العامه لالستثمار 1041000

ه تجديد السجل في 10/11/1434ه وينتهي في 10/11/1429 في 11202911023رقم

ه02/03/1434

تجاره التجزئه في قطع غيار المصاعد وصيانه وتركيب المصاعد بموجب خطاب مدير 923367169296716929

 تعديل في 14/7/1422د ف في /31/11/2/6095الدفاع المدني بمنطقه مكه المكرمه رقم 

1/8/1423 تحويل السجل الي رئيسي في 14/10/1422االسم التجاري في 

 د 3/1/49تشغيل وصيانه المصاعد فقط بموجب خطاب مدير االداره العامه للسالمه رقم 5091466886666688916

8/1/1424ف في 

 د ف في 3/1/6/1269تشغيل وصيانه المصاعد بموجب خطاب الدفاع المدني رقم 06624256626350

ه24/10/1430 تجديد السجل في 8/11/1425 بدل فاقد في 30/12/1423

 وتاريخ 6693تشغيل وصيانه المصاعد بموجب خطاب مدير االداره العامه للسالمه رقم 1552066145476614518

ه تعديل في االسم التجاري في 3/5/1433ه تجديد السجل والترخيص في 18/4/1433

15/4/1428 تعديل العنوان في 29/7/1425

انتاج مصاعد لالشخاص ومصاعد ذات سيور للبضائع واجزاء المصاعد بموجب الترخيص 5464066533956650436

ه وينتهي في 16/6/1432 بتاريخ 111030062095الصادرمن الهيئه العامه لالستثمار رقم

ه تجديد السجل والترخيص في 1811433ه تجديد السجل والترخيص في 26/6/1434

ه1/12/1433



مقاوالت اعمال التكييف وصيانه المصاعد062048060

تجاره الجمله والتجزئه في قطع غيار المصاعد تجديد السجل وتغيير المدير في 1081363916376393220

 تجديد السجل في 28/11/1428 تجديد السجل وتعديل العنوان في 11/8/1424

ه20/1/1434

تجاره الجمله والتجزئه في االدوات الكهربائيه وقطع غيار المصاعد تجديد السجل في 1918566925796600657

ه15/5/1433

تجاره الجمله في معدات واجهزه السالمه واالطفاء واالنقاذ بموجب خطاب مدير اداره 1361368207260

 وقطع غيار السيارات 23/5/1409د ف في  /5/6/1/3/658السالمه بالدفاع المدني رقم 

واالجهزه االلكترونيه والمعدات الكهربائيه والمنزليه ومواد البناء وتركيب وصيانه اجهزه 

ومعدات االطفاءواالنذار من الحريق وصيانه المطاصعد فقط بموجب خطاب الدفاع المدني 

19/2/1426د ف في/3/1/6/161

مقاوالت عامه في المباني السكنيه والتجاريه والمنشات الترفيهيه والصحيه والتعليميه 483400

وصيانتها ومقاوالت في اعمال تركيب المصاعد وصيانتها

تجاره الجمله في قطع غيار االدوات الكهربائيه واجهزه الحاسب االلي واالجهزه االلكترونيه 40665468450

والوكاله بالعمولهفيطبيعيه النشاط وتجاره الجمله في قطع غيارالطائرات ومعداتها 

المكملهفيمدينهجده بموجب خطاب الطيران المدني مساعدالرئيس لسالمه الطيران والمقاييس 

ه12/4/1430وتجاره الجمله في المواد الغذائيه تجديد السجل في 

تركيب وصيانه المصاعد والساللم المتحركه والسيور الكهربائيه بموجب خطاب الدفاع 000

 ومقاوالت االعمال الميكانيكيه 5/11/1415دت في /3/1/1/3/1019المدني رقم 

17/9/1427والكهربائيه تجديد السجل وتحويل السجل الي رئيسي وبدل فاقد في 

تجاره الجمله والتجزئه قطع غيار المصاعد وصيانه وتركيب المصاعد بموجب خطاب 280066572610

 تعديل في االسم التجاري في 28/2/1416د ف في /3/1/1/3/230الدفاع المدني رقم 

26/3/1416

مقاوالت عامه للمباني السكنيه والتجاريه والتعليميه والصحيه والترفيهيه وصيانتها ونظافتها 1425865497560

ومقاوالت اعمال الديكورات الجبسيه واعمال التكييف وتركيبها وصيانتها وصيانه واصالح 

 تجديد 8/6/1420دف في /3/1/5/1/768المصاعد بموجب خطاب الدفاع المدني رقم 

1/7/1420 اضافه نشاط في 20/10/1419السجل في 

صيانه المصاعد بموجب خطاب مدير االداره العامه للسالمه بمديريه الدفاع المدني رقم 067531556753155

ه21/10/1427 دف تاريخ 3/1/6/825

 دف تاريخ 3/1/6/706صيانه المصاعد فقط بموجب خطاب الدفاع المدني ر قم 000

ه26/8/1427

 م د 3/1/6/6685استيراد وبيع وتركيب المصاعد فقط بموجب خطاب الدفاع المدني رقم 1083461060706106070

 29/11/1428ه تعديل النشاط في 26/12/1432ه تجديد السجل في 8/10/1428ف في 

ه19/6/1431تعديل العنوان في 

تنفيذ عقود مقاوالت تركيب وصيانه المصاعد والساللم الكهربائيه بموجب ترخيص الهيئه 149026317722843463

ه وبموجب خطاب 20/2/1428ه وينتهي في 21/2/1427 في 307/1العامه لالستثمار رقم 

ه28/10/1427 دف في 3/1/6/853الدفاع المدني رقم 

د ف بتاريخ 3/1/143تشغيل وصيانه المصاعد بموجب خطاب الدفاع المدني رقم 1121967177556717817

ه1/1/1433ه تجديد السجل في 11/2/1427

ه تعديل 18/8/1427تاريخ3/1/6/671صيانه المصاعد بموجب خطاب الدفاع المدني رقم 792369852246397206

ه تعديل العنوان 4/11/1431ه تعديل العنوان واالسم التجاري في 18/6/1431النشاط في 

اضافه 7/3/1428ه تعديل النشاط في 22/12/1431ه تجديد السجل في 9/11/1431في 

9/5/1428نشاط في 

تنفيذ عقود صيانه االجهزه الكهربائيه والمصاعد بموجب ترخيص الهيئه العامه لالستثماررقم 5463165214426317182

ه خطاب االداره العامه للسالمه 9/9/1433ه ينتهي 9/9/1432 تاريخ 112030098059

ه3011433 تجديد السجل وترخيص االستثمار في 11/2/1427 في 3/1/138رقم 

 3/1/6/859تشغيل وصيانه المصاعد فقط بموجب خطاب مدير االداره العامه للسالمه رقم 1042861444556144422

ه 20/9/1432ه تعديل العنوان في 4/11/1431تجديد السجل في  ' 18/10/1426د ف في 

ه21/5/1434تعديل االسم التجاري في 



 مقاوالت عامه للمباني السكنيه والتجاريه وصيانتها ونظافتها وتشغيل المجمعات السكنيه 1006928898662889866

والتجاريه واعمال سفلته االرصفه والطرق واالنار والصرف الصحي واعمال الديكور 

والكهرباء واالعمال االلكترونيه وصيانتها ومقاوالت صيانه المصاعد بموجب الخطاب 

ه تم تجديد 01/05/1432 وتاريخ 3855الصادر من المديريه العامه للدفاع المدني رقم 

ه05/04/1433وحذف المدير في 

القيام بتنفيذ عقود مقاوالت المباني وصيانتها واالعمال الكهربائيه وااللكترونيه واعمال 1695764312166431517

الشبكات والصرف الصحي والنيه التحتيه وصيانتهاوتركيب وصيانه المصاعدبموجب 

 المعدل بالترخيص 1000000361ترخيص هيئه االستثماررقم

ه تجديد السجل 28/5/1433ه وينتهي في 28/5/1432في112030061461رقم

ه12/5/1433والترخيص في 

 16/3/1428تاريخ3/1/6/258صيانه المصاعد فقط بموجب خطاب الدفاع المدني رقم 1121500

ه تجديد 12/6/1432 في 5552وتركيب المصاعد بموجب خطاب الدفاع المدني رقم 

ه 20/2/1430ه تعديل في العنوان في 5/7/1432السجل وتعديل العنوان واضافه نشاط في 

ه2/4/1430 تعديل راس المال 17/2/1433تعديل االسم التجاري 

 12272استيراد وبيع وتركيب وصيانه المصاعد فقط بموجب خطاب الدفاع المدني رقم 2323766707080

ه تعديل العنوان في 14/8/1433ه تجديد السجل والترخيص في 1/7/1433وتاريخ 

ه23/12/1431ه تعديل العنوان في 21/4/1431

دف تاريخ /3/1/6/271تشغيل وصيانه المصاعد بموجب خطاب الدفاع المدني رقم 000

ه21/3/1426

 تاريخ 3/1/6/442تشغيل وصيانه المصاعد بموجب خطاب الدفاع المدني رقم 4361769397786939778

ه تجديد السجل واضافه نشاط في 12/1/1432ه تعديل النشاط في 15/5/1425

4/12/1432ه بدل فاقد في 23/6/1430

 تاريخ 517/221تشغيل وصيانه المصاعد بموجب خطاب مدير عام التجاره الداخليه رقم1121266069500

ه4/7/1430 تجديد السجل في 29/51426ه تعديل االسم التجاري في 18/5/1425

 دف 31/1/2364تشغيل وصيانه المصاعد بموجب خطاب مدير اداره الدفاع المدني رقم 1021465226682616969

ه تحويل السجل من مقيبل مقبل المحمادي 3/7/1432ه تجديد السجل في 25/4/1430تاريخ 

ه28/6/1433 تعديل العنوان في 28/5/1430الي نرجس مصطفي ايوب ياوز في 

 د ف تاريخ 3/1/6/444تشغيل وصيانه المصاعد فقط بموجب خطاب الدفاع المدني رقم256669180280

ه ومقاوالت االعمال الكهربائيه والميكانيكيه واعمال الكتروميكانيل وتجاره 15/5/1425

الجمله في االجهزه الكهربائيه وااللكترونيه وقطع غيارها تعديل االسم التجاري في 

ه30/6/1430 تجديد السجل في 3/2/1426

تجاره الجمله والتجزئه في قطع غيار المصاعد027185880

تجاره الجمله في المصاعد وقطع غيارها واالدوات والمعدات الكهربائيه وصيانتها 1126167184006729191

وااللكترونيه وتركيب وصيانه المصاعد فقط بموجب خطاب الدفاع المدني رقم 

12/7/1429 هـ اضافه نشاط في 2/7/1429د وتاريخ /3/1/6/4442

 3/1/6/441تشغيل وصيانه المصاعد فقط بموجب خطاب مدير االداره العامه للسالمه رقم 3471268980070

 تعديل السجل في 23/6/1425 تعديل في االسم التجاري في 15/5/1425د ف في 

ه8/2/1432

د ف تاريخ /3/1/6/778تشغيل وصيانه المصاعد بموجب خطاب الدفاع المدني رقم 5234965951796594929

ه وتجاره الجمله والتجزئه في قطع غيار المصاعد ومعداتها وادواتها اضافه 6/9/1425

ه22/10/1430 تجديد السجل في 24/10/1428 تعديل العنوان في 8/9/1426نشاط في 

 في 3/1/1529صيانه المصاعد بموجب خطاب من المديريه العامه للدفاع المدني رقم 061743256705160

ه29/2/1430

دف تاريخ 3/1/6/653تشغيل وصيانه المصاعد بموجب خطاب الدفاع المدني رقم 4055166885256688425

ه ومقاوالت عامه للمباني السكنيه والتجاريه والصحيه والتعليميه والترفيهيه 20/7/1425

10/8/1432وصيانتها ونظافتها تعديل في النشاط وتجديد السجل في 



 دف تاريخ 3/1/6/682تشغيل وصيانه المصاعد بموجب خطاب الدفاع المدني رقم 3027366707086741718

ه12/2/1432 تجديد السجل في 8/4/1426ه تعديل االسم التجاري في 29/7/1425

 د ف تاريخ 3/1/6/654تشغيل وصيانه المصاعد بموجب خطاب الدفاع المدني رقم1282966149850

ه20/7/1425

 575/221تشغيل وصيانه المصاعد فقط بموجب خطاب مدير عام التجاره الداخليه رقم 4620067494006738500

ه2/11/1430ه تجديد السجل في 16/6/1425تاريخ 

دف تاريخ /31/1/890تشغيل وصيانه المصاعد بموجب خطاب الدفاع المدني رقم 1095765954966595495

ه16/3/1426

ه تعديل النشاط 14/1/1434 في 1332صيانه المصاعد بموجب خطاب الدفاع المدني رقم 2241464394466424824

ه حذف 4/7/1430 تجديد السجل في 30/2/1429ه تعديل العنوان في 10/2/1434في 

ه27/8/1433االسم التجاري في 

 دف تاريخ 3/1/6/186تشغيل وصيانه المصاعد بموجب خطاب الدفاع المدني رقم 028315730

ه15/2/1425

 تاريخ 353/221تشغيل وصيانه المصاعد بموجب خطاب مدير عام التجاره الداخليه رقم4650960252450

ه15/3/1426دف تاريخ 3/1/6/252ه والمبني علي خطاب الدفاع المدني رقم 17/3/1426

د ف 3/1/6/497تشغيل وصيانه المصاعد بموجب خطاب مدير االداره العامه للسالمه رقم 1271668358460

ه11/7/1431 تجديد السجل في 27/5/1426وتاريخ 

 تاريخ 3/1/6/500تشغيل وصيانه المصاعد فقط بموجب خطاب الدفاع المدني رقم 1918566925790

ه2/5/1432ه تجديد السجل في 27/5/1426

 دف وتاريخ 3/1/6/345تشغيل وصيانه المصاعد بموجب خطاب الدفاع المدني رقم 816865753330

 هـ13/4/1426

دف تاريخ /3/1/6/2000تشغيل وصيانه المصاعد فقط بموجب خطاب الدفاع المدني رقم 1127267511610

ه28/12/1425

 دف تاريخ 3/1/6/873تشغيل وصيانه المصاعدبموجب خطاب الدفاع المدني رقم 1019900

ه وتجاره الجمله في المصاعد وقطع غيارها تم تعديل االسم التجاري بتاريخ 20/10/1425

ه12/6/1432

تشغيل وصيانه المصاعد فقط بموجب خطاب مدير االداره العامه للسالمه المكلف رقم 2022366444656613721

1/8/1426 تعديل االسم التجاري في 13/2/1426 د ف في 3/1/6/145

تشغيل وصيانه المصاعد بموجب خطاب وكيل الوزاره المساعد للتجاره الداخليه رقم 5198725619020

ه والمبني علي خطاب مدير االداره العامه للسالمه رقم 23/3/1424 تاريخ 1377/221

 تجديد السجل في 8/5/1429ه تجديد السجل في 16/3/1424 دف تاريخ 3/1/6/322

7/6/1434

 في 3295تشغيل وصيانه المصاعد بموجب خطاب مدير السجل التجاري بالرياض رقم 659165290006529090

 د ف في 3/1/1185 المبني علي خطاب مدير االداره العامه للسالمه رقم 25/11/1423

 تعديل عنوان المركز الرئيسي في 4/4/1424 تعديل في االسم التجاري في 17/11/1423

28/11/1428

تشغيل وصيانه المصاعد بموجب خطاب مدير عام فرع الوزاره بمكه المكرمه المكلف رقم 87965718326571498

 المبني علي خطاب سعاده وكيل الوزاره المساعد للتجاره 5/11/1423 في 4137/622

 المبني علي خطاب مدير االداره العامه 13/09/1423 في 3172/221الداخليه رقم 

 وتركيب وتشغيل وصيانه المصاعد 29/8/1423دف وتاريخ /3/1/6/963للسالمه رقم 

ومقاوالت اعمال االبراج الخاصه بالمصاعدتجديد ال

دف بتاريخ /3/1/6/254تشغيل وصيانه المصاعد بموجب خطاب الدفاع المدني رقم069120436912042

8/3/1423

20/3/1423بتاريخ 3/1/6/293تشغيل وصيانه المصاعد بموجب خطاب الدفاع المدني رقم5164667721066287832

 دف في 31/1/4/3/24صيانه وتركيب المصاعد بموجب خطاب الدفاع المدني بجده رقم 064256730

9/3/1429 تجديد السجل وبدل فاقد في 8/1/1424



 تاريخ 2835/221تشغيل وصيانه المصاعد بموجب خطاب مدير عام التجاره الداخليه رقم 1297567508116759200

ه6/7/1424

مقاوالت عامه للمباني السكنيه والتجاريه والتعليميه والترفيهيه والصحيه وصيانتها ونظافتها 1220165526016545260

ومقاوالت اعمال الترميم والتشطيب واعمال الديكور والزخارف الجبسيه وصيانه المصاعد 

ه تجديد السجل في 23/3/1431 وتاريخ 944فقط بموجب خطاب الدفاع المدني رقم 

ه12/6/1431ه اضافه نشاط في 10/5/1430

 د 3/1/6/1123تشغيل وصيانه المصاعد بموجب خطاب مدير االداره العامه للسالمه رقم 5523428734020

ه 15/11/1427 بدل فاقد 26/6/1426 تعديل االسم التجاري في 24/9/1424ف في 

24/11/1429تعديل االسم التجاري في 13/11/1429تجديد السجل في 

استيراد وبيع وتركيب وصيانه المصاعد فقط بموجب خطاب الدفاع المدني رقم 4444063948876395589

 في 6182ه وبموجب خطاب الدفاع المدني رقم 26/1/1429د ف في /3/1/6/701

ه تعديل االسم التجاري في 23/3/1434ه تجديد السجل والترخيص في 4/3/1434

ه2/5/1430

مقاوالت عامه للمباني السكنيه والتجاريه والتعليميه والصحيه والترفيهيه وصيانتها ونظافتها 063187756318048

ومقاوالت ترميم وتشطيب ومقاوالت تركيب المصاعد وقطع الغيار الخاصه بها اضافه نشاط 

ه23/3/1434 تجديد السجل وبدل فاقد في 22/3/1429في 

استيراد وبيع وتركيب وصيانه المصاعد فقط بموجب خطاب الدفاع المدني رقم 444865877576587764

ه2/7/1428دت في /3/1/6/4466

استيراد وبيع وتركيب وصيانه المصاعد فقط بموجب خطاب مساعد مدير عام الدفاع المدني 000

26/1/1429هـ في / 3/1/1/700رقم 

استيراد وبيع وتركيب وصيانه المصاعد فقط بموجب خطاب المديريه العامه للدفاع المدني 1007362426536242610

 21/11/1429ه تعديل االسم التجاري في 5/5/1429د ف وتاريخ /3/1/6/3061رقم 

ه2/7/1434تجديد السجل في 

 دف في 3/1/3684صيانه المصاعد بموجب ترخيص الدفاع المدني لشئون العمليات رقم 1980968043600

 جده وتجديد 107088ه تحويل السجل الفرعي تحت الرئيسي الجديد رقم 16/4/1430

ه5/5/1434السجل وتعديل العنوان في 

استيراد وبيع اجهزه ومعدات السالمه وتركيب وصيانه اجهزه ومعدات االطفاء واالنذار من 447866366606690322

الحريق وتعبئه وصيانه مطفيات الحريق فقط بموجب خطاب الدفاع المدني رقم 

 تعديل االسم 22/8/1429تعديل النشاط في '''' 10/6/1429د ف في /3/1/6/3874

ه22/3/1431التجاري في 

 د ف وتاريخ 3/1/6/560تشغيل وصيانه المصاعد بموجب خطاب الدفاع المدني رقم 000

ه تعديل العنوان في 16/3/1431ه تعديل راس المال والنشاط في 3/6/1426

ه14/01/1432

 11/3/1430بتاريخ 904صيانه وتركيب مصاعد بموجب تصريح الدفاع المدني رقم 1027563335030

ه10/3/1431وتنتهي 

دف وتاريخ /3/1/6/8259تركيب وصيانه المصاعد فقط بموجب خطاب الدفاع المدني رقم2271769334340

 مالحظه عدم تقديم اي خدمه اال بعد 26/2/1430ه تعديل االسم التجاري 30/12/1429

مراجعه الدفاع المدني االداره العامه للسالمه

صيانه المصاعد بموجب خطاب مساعد مدير عام الدفاع المدني لشئون العمليات رقم 1387827203900

ه15/4/1429د ف وتاريخ /3/1/6/2586

تجاره الجمله والتجزئه في المواد الكهربائيه وااللكترونيه وصيانتهاوتجاره الجمله والتجزئه 1552066145476614451

21/6/1433 تجديد السجل في 8/6/1432في قطع غيار المصاعد اضافه في النشاط في 

 17/5/1428تجاره الجمله والتجزئه في قطع غيار المصاعد تعديل النشاط في 5198763935932561902

ه15/6/1432

 تاريخ 152/221تشغيل وصيانه المصاعد بموجب خطاب مدير عام التجاره الداخليه رقم 1093000

 د ف 3/1/6/1465ه والمبني علي خطاب مدير االداره العامه للسالمه رقم 14/2/1425

ه نقل عنوان ونشاط واالسم التجاري من الرئيسي الي الفرع في 9/2/1425تاريخ 

ه9/3/1432ه تجديد السجل في 5/3/1432



تشغيل وصيانه المصاعد فقط بموجب خطاب مدير االداره العامه للسالمه رقم 262165044566523571

ه واستيراد وبيع وتركيب وصيانه المصاعد فقط بموجب 12/6/1427دف في /3/1/6/478

 تعديل العنوان في 1/3/1429 د ف في 3/1/6/1527خطاب الدفاع المدني رقم 

ه6/1/1432ه تجديد السجل في 26/11/1432

استيراد وبيع وتركيب وصيانه المصاعد بموجب خطاب الدفاع المدني رقم 066895670

ه16/7/1429ف في /3/1/6/4878

 د ف في 3/1/6/840تشغيل وصيانه المصاعد بموجب خطاب الدفاع المدني رقم 063915280

10/10/1426

استيراد وبيع اجهزه ومعدات السالمه وتركيب وصيانه اجهزه ومعدات االطفاء واالنذار من 1053567255666721058

الحريقوتعبئه وصيانه مطفيات الحريق فقط بموجب خطاب الدفاع المدني رقم 

ه20/7/1430ه تغيير االسم التجاري 11/1/1426دف وتاريخ /31/15/361

تشغيل وصيانه المصاعد الكهربائيه فقط بموجب خطاب المديريه العامه للدفاع المدني رقم 1186666487766611081

ه27/1/1432ه تجديد السجل في 13/8/1426 في 3/1/6/730

 بدل 11/2/1427في3/1/6/139تشغيل وصيانه المصاعد بموجب خطاب الدفاع المدني رقم1413466956116654058

ه17/1/1428فاقد 

تجاره الجمله والتجزئه في قطع غيار المصاعد وادواتها1267663966296602767

ه 16/3/1428 دف بتاريخ 3/1/6/256صيانه المصاعد بموجب خطاب الدفاع المدني رقم 70400

24/1/1430تحويل السجل تحت رئيسي جده في 

 تاريخ 31/1/2544صيانه المصاعد فقط بموجب خطاب مديريه الدفاع المدني رقم 000

ه4/6/1428

ه11/7/1427 تاريخ3/1/6/552صيانه المصاعد بموجب خطاب الدفاع المدني رقم 000

11/7/1427 في 3/1/6/550صيانه المصاعد فقط بموجب خطاب الدفاع المدني رقم 1142866248496399282

 في 3/1/6/551صيانه المصاعد فقط بموجب خطاب مدير االداره العامه للسالمه رقم 3207766874826645065

11/7/1427

د ف وتاريخ /3/1/6/555صيانه المصاعد فقط بموجب خطاب الدفاع المدني رقم 1747600

ه12/7/1427

د ف في /3/1/6/423تشغيل وصيانه المصاعد بموجب خطاب الدفاع المدني رقم 2105364362590

ه27/1/1434ه تعديل النشاط في 8/7/1426

مقاوالت المباني العامه والمباني السكنيه والتجاريه والمنشات الترفيهيه والتعليميه والصحيه 4142067280970

وصيانتها ونظافتها ومقاوالت االعمال الجبسيه وتشغيل وصيانه المصاعد فقط بموجب 

 اضافه 26/10/1424 د ف في 3/1/6/1214خطاب مدير االداره العامه للسالمه رقم 

ه13/9/1428تجديد السجل في 6/11/1424نشاط في 

 دف في 3/1/1/3/966صيانه وتركيب المصاعد بموجب خطاب الدفاع المدني رقم 1848600

9/7/1414

توريد وبيع وتركيب وصيانه وتشغيل جميع المصاعد بموجب خطاب مدير اداره الدفاع 000

5/2/1413د ف في / 31/1/494المدني رقم 

دف تاريخ /3/1/6/294تشغيل وصيانه المصاعد بموجب خطاب الدفاع المدني رقم 1617765716476571392

ه20/3/1423

تجاره الجمله والتجزئه في قطع غيار المصاعد تعديل في عنوان المركز الرئيسي في 4080768014330

13/2/1417

تجاره الجمله والتجزئه في المصاعد وقطع غيارها وصيانتها000

 د 3/1/5/1/35صيانه المصاعد بموجب خطاب مدير االداره العامه للسالمه واالطفاء رقم 1104868316876771964

 تعديل في االسم التجاري والعنوان والنشاط وتجديد السجل في 6/1/1422ف في 

14/6/1429 تجديد السجل في 1/2/1422



تجاره الجمله والتجزئه في االجهزه والمصاعد والساللم الكهربائيه وقطع غيارها وصيانتها77467297300

 3/6/1422تجاره الجمله في قطع غيار المصاعد تجديد السجل وتعديل العنوان والنشاط في 066030830

9/11/1425 تجديد السجل في 12/1/1423تعديل في االسم التجاري في 

تجاره الجمله والتجزئه في قطع غيار المصاعد وتركيبها وصيانتها000

تجاره الجمله والتجزئه في المصاعد وقطع غيارها وتركيبها000

تجاره الجمله والتجزئه في المصاعد الكهربائيه063766240

تجاره الجمله والتجزئه في المصاعد الكهربائيه وصيانتها بموجب خطاب الدفاع المدني رقم 000

7/8/1412دف في / 1/16/3344

تجاره التجزئه في قطع غيار مصاعد بموجب الترخيص الصادر من الدفاع المدني رقم س 000

4/8/1425وينتهي5/8/1422 بتاريخ350/1/

تجاره الجمله والتجزئه في المصاعد وصيانه وتركيب المصاعد الخاصه بالبضائع واالفراد 1014861981166738063

 تجديد السجل في 10/1/1422د ف في /31/1/137بموجب خطاب الدفاع المدني رقم 

 تعديل االسم 14/1/1432 تجديد السجل في 26/1/1427 تعديل العنوان في 23/1/1427

24/6/1434التجاري 

تجاره الجمله والتجزئه في المصاعد وصيانه وتركيب المصاعد الخاصه بالبضائع واالفراد 5347100

ه18/9/1419 وفي 3/1/5/1/1303بموجب خطاب الدفاع المدني رقم 

صيانه ماكينات التصوير واجهزه الفاكسميلي والحاسب االلي واالجهزه الهاتفيه والسنتراالت 067218220

 وصيانه اعمال التكييف المركزي 19/7/1419 في3969/102بموجب خطاب البلديه رقم

 دف في 31/1/4129وصيانه المصاعد واالنذار المبكر بموجب خطاب الدفاع المدني رقم 

ه10/6/1430 وصيانه المباني العامه تجديد السجل في 25/12/1419

 د ف في 3/1/1125تشغيل وصيانه المصاعد بموجب خطاب الدفاع المدني رقم 691100

 وتجاره التجزئه في قطع غيار المصاعد12/11/1422

دف في /3/1/5/1/1814صيانه وتركيب المصاعد بموجب ترخيص الدفاع المدني رقم 067382940

7/9/1423 تجديد السجل في 21/9/1418 تعديل في االسم التجاري في 2/12/1417

تجاره التجزئه في قطع غيار المصاعد067380630

انتاج مصاعد كهربائيه متنوعه سكنيه تجاريه نقل بضائع مطابخ بموجب ترخيص وزاره 1309964442116444211

18/8/1417ص في / 796الصناعه رقم 

 في 3/1/792صيانه وتشغيل المصاعد الكهربائيه بموجب خطاب الدفاع المدني رقم 069120422713179

15/7/1422

تشغيل وصيانه المصاعد الكهربائيه بموجب خطاب مدير االداره العامه للسالمه رقم 1639100

 تم تحويل الكيان الرئيسي بجده الي فرعي وتعديل راس 20/4/1423 د ف في 3/1/6/421

ه6/2/1434المال بتاريخ 

دف /3/1/40صيانه وتشغيل المصاعد الكهربائيه بموجب خطاب الدفاع المدني رقم747865119330

17/1/1423بتاريخ

توريد وترديب العاملين في مجال االطفاء واالنفاذ والسالمه والحمايه المدنيه لكال الجنسين 5389766861830

ه3/6/1429د ف وتاريخ /ص ط/11/77/1356بموجب خطاب الدفاع المدني رقم 

تجاره الجمله والتجزئه في اجهزه ومعدات السالمه وتركيبها وصيانتها وتعبئه مطفيات 74864767800

 وتوزيع 19/5/1417ف في /3/1/5/856الحريق بموجب خطاب الدفاع المدني رقم 

منتجات شركه جلوبال انفيرونمنتال سيمستمز ليمتد من ماده فيول بستر الطفاء الحريق 

29/6/1417 اضافه نشاط في 23/6/1417 في 6058بموجب الوكاله رقم 



توريد قطع غيار المصاعد وتركيبها وصيانتها054337860

صيانه المصاعدبموجب خطاب مساعدمديرعام الدفاع المدني لشئون العمليات 414953533580

ه01/07/1434ه تم تعديل االسم التجاري بتاريخ 3/6/1434وتاريخ15219/رقم

تجاره الجمله والتجزئه في قطع غيار المصاعد واستيرادها000

تجاره الجمله والتجزئه في المصاعد000

تجاره الجمله والتجزئه وبيع قطع الغاير للمصاعد جمله وقطاعي000

تجاره الجمله في المصاعد والساللم الكهربائيه000

مقاوالت االعمال الميكانيكيه والكهربائيه للمصاعد والساللم الكهربائيه والسيور المتحركه 118254411705440981

وتجاره الجمله في المصاعد وقطع غيارها وصيانتها بموجب خطاب الدفاع المدني رقم 

 عدم التعامل مع صاحب السجل لحين انهاء وضعه 5/9/1417 د في في 31/2/4/1/2839

ه24/8/1433بالدفاع المدني بمكه المكرمه واحضار مايثبت ذلك السبت 

ه7/7/1433وتاريخ 12730/صيانه المصاعد بموجب خطاب الدغاع المدني رقم221255026660

استيراد وبيع وتركيب وصيانه المصاعد بموجب خطاب المديريه العامه للدفاع المدني 28654279095427955

ه20/6/1434ه تم تعديل العنوان والنشاط والتجديد في 22/5/1434 وتاريخ 14395رقم

صيانه المصاعد االليه بموجب خطاب مدير اداره الدفاع المدني بالعاصمه المقدسه رقم 403153120575312037

26/1/1424 تجديد السجل في 20/1/1424د ف في / 31/2/4/3/466

استيراد وبيع المصاعد والساللم الكهربائيه وقطع غيارها064252960

توريد وتوزيع المصاعد وصيانتها000

مصاعد كهربائيه ولوازم منزليه وكفرات عدم التعامل مع صاحب السجل لحين تحسين 000

ه15/6/1430وضعه بالدفاع المدني بالعاصمه المقدسه االثنين 

 بتاريخ 18439صيانه المصاعد بموجب خطاب المديريه العامه للدفاع المدني رقم 000

ه03/07/1434

تجاره الجمله والتجزئه في المصاعد000

 361434 بتاريخ 15451صيانه المصاعد بموجب الخطاب الصادر من الدفاع المدني رقم 3485905322828

 هـ1271434هـ اضافه اسم تجاري في 

تجاره الجمله والتجزئه في االت التصوير وصيانتها وقطع غيارها والمستلزمات المكتبيه 054241900

واالالت والمعدات الكهربائيه والميكانيكيه وقطع غيار الكهرباء والتكييف والمصاعد 

ه تم تعديل النشاط بتاريخ 30/2/1431واالجهزه االلكترونيه تم تعديل االسم التجاري بتاريخ 

ه3/7/1431

تجاره الجمله والتجزئه في االدوات الكهربائيه ومواد البناء وقطع غيار المصاعد واستيرادها 113554656175465617

ه20/10/1431وتصديرها تم تعديل النشاط بتاريخ 

 وتاريخ 3/1/6/544صيانه المصاعد بموجب خطاب مدير االداره العامه للسالمه رقم 000

ه عدم التعامل مع صاحب السجل لحين انهاء وضعه بالدفاع المدني بمكه 11/7/1427

ه24/8/1433المكرمه واحضار مايثبت ذلك السبت 

تجاره الجمله والتجزئه في قطع غيار المصاعد عدم التعامل مع صاحب السجل لحين 297800

ه15/6/1430تصحيح وضعه بالدفاع المدني بالعاصمه المقدسه االثنين 

بموجب خطاب مدير االداره العامه للسالمه بمديريه الدفاع 0تشغيل وصيانه المصاعد 48454454680

 هـ عدم التعامل مع صاحب السجل 25/12/1425ف وتاريخ 0 د 3/1/6/1328المدني رقم 

ه15/6/1430لحين تصحيح وضعه بالدفاع المدني بالعاصمه المقدسه االثنين 

تنفيذ عقود مقاوالت تركيب وصيانه المصاعد بموجب ترخيص استثمار خدمي الصادر من 133353674515367425

ه27/3/1428وتاريخ1036/2/2الهيئه العامه لالستثماربرقم

تجاره التجزئه في قطع غيارالمصاعد393654410040



 وتاريخ 350/221صيانه المصاعد بموجب خطاب مديرعام التجاره الداخليه المكلف رقم053444405323444

 د 3/1/6/263ه المبني علي خطاب مديراالداره العامهللسالمه الصادربرقم 26/3/1428

ه عدم التعامل مع صاحب السجل لحين انهاء وضعه بالدفاع المدني 19/3/1428ف وتاريخ 

ه24/8/1433بمكه المكرمه واحضار مايثبت ذلك السبت 

تجاره الجمله والتجزئه في المصاعدوقطع غيارهاوصيانتهاوتركيبهاوتشغيلها بموجب خطاب 1639657299150

 3138/مدير االداره العامه للسالمه المديريه العامه للدفاع المدني الصادربرقم

 هـ عدم التعامل مع صاحب السجل لحين انهاء وضعه بالدفاع المدني 28/2/1433وتاريخ

ه24/8/1433بمكه المكرمه واحضار مايثبت ذلك السبت 

تجاره الجمله والتجزئه في قطع غيار المصاعد وصيانتها000

تجاره الجمله والتجزئه في قطع غيار المصاعد وتركيبها وصيانتها بموجب خطاب مدير 1817154332860

ف وتاريخ 0د / 31/2/4/3/3214اداره الدفاع المدني بالعاصمه المقدسه الصادر برقم 

 هـ عدم التعامل مع صاحب السجل لحين انهاء وضعه بالدفاع المدني بمكه 10/5/1423

ه24/8/1433المكرمه واحضار مايثبت ذلك السبت 

تركيب وصيانه المصاعد بموجب خطاب مدير عام التجاره الداخليه المكلف الصادر برقم 133353692655369283

ه المبني علي خطاب مساعد مدير عام الدفاع المدني 4/11/1429 وتاريخ 1107/221

لشئون العمليات بالمديريه العامه للدفاع المدني عدم التعامل مع صاحب السجل لحين انهاء 

هتم اصدرا 24/8/1433وضعه بالدفاع المدني بمكه المكرمه واحضار مايثبت ذلك السبت 

1434بدل فاقد

تركيب وصيانه المصاعد بموجب خطاب مدير عام التجاره الداخليه المكلف الصادر برقم 000

ه المبني علي خطاب مساعد مديرعام الدفاع المدني لشئون 18/6/1429وتاريخ 728/221

دف وتاريخ /3/1/6/3951العمليات بالمديريه العامه للدفاع المدني الصادر برقم 

0ه وتجاره التجزئهفي قطع غيارها11/6/1429

تجاره الجمله والتجزئه في المصاعد وقطع غيارها تم تعديل العنوان والنشاط بتاريخ 052051070

ه11/2/1434

تجاره التجزئه في قطع غيار المصاعد وصيانه المصاعد بموجب خطاب مديرعام التجاره 1403200

ه المبني علي خطاب مساعد 24/4/1429 وتاريخ 561/221الداخليه الملكف الصادر برقم 

مدير عام الدفاع المدني لشئون العمليات بالمديريه عدم التعامل مع صاحب السجل لحين 

ه24/8/1433انهاء وضعه بالدفاع المدني بمكه المكرمه واحضار مايثبت ذلك السبت 

صيانه المصاعد بموجب خطاب مدير عام التجاره الداخليه المكلف الصادر برقم 919657329115391993

ه المبني علي خطاب مساعد مدير عام الدفاع المدني 1/11/1428 وتاريخ 1281/221

ه عدم 25/10/1428وتاريخ " د ف / 3/1/6/6316" لشئون العمليات الصادر برقم 

التعامل مع صاحب السجل لحين انهاء وضعه بالدفاع المدني بمكه المكرمه واحضار مايثبت 

ه24/8/1433ذلك السبت 

تنفيذ عقود مقاوالت تركيب وصيانه المصاعد والساللم الكهربائيه بموجب ترخيص 000

ه وخطاب مساعد مدير عام الدفاع المدني 25/5/1428 بتاريخ 781/2استثمارخدمي رقم 

ه عدم التعامل مع صاحب السجل 9/7/1428دف في /3/1/6/4635لشؤون العمليات رقم

ه24/8/1433لحين انهاء وضعه بالدفاع المدني بمكه المكرمه واحضار مايثبت ذلك السبت 

/ تركيب المصاعد بموجب خطاب مساعدمديرعام الدفاع المدني لشئون العمليات رقم053147035314843

ه30/2/1434ه تم تعديل النشاط بتاريخ 26/11/1432 وتاريخ 12784

صيانه وتركيب المصاعد بموجب خطاب مدير عام الدفاع المدني لشئون العمليات الصادر 5227653077325305454

ه وساللم الكهربائيه واستيرداها10/11/1433 وتاريخ 21878برقم 

ن ف بتاريخ /3/1/6/5صيانه المصاعد بموجب خطاب مديراالداره العامه للسالمه رقم 138754934835602200

ه وتجاره الجمله والتجزئه في قطع غيار المصاعد وتركيب المصاعد بموجب 1/1/1428

 هـ عدم التعامل مع 29/5/1432 وتاريخ 5113خطاب المديريه العامه للدفاع المدني رقم 

صاحب السجل لحين انهاء وضعه بالدفاع المدني بمكه المكرمه واحضار مايثبت ذلك السبت 

ه24/8/1433

تجاره الجمله والتجزئه في المصاعد وتركيبها وصيانتها بموجب خطاب مدير الدفاع المدني 430957360810

ه بيع اجهزه ومعدات السالمه 30/5/1429دف وتاريخ /31/15/6452بمكه المكرمه رقم 

وتركيب وصيانه اجهزه ومعدات االطفاءواالنذارمن تم نقل ملكيه السجل من عبدالرحمن 

ه10/8/1434سلطان الحليفي الي سلطان صالح الحليفي بتاريخ 



تجاره الجمله والتجزئه في قطع غيار المصاعد وصيانتها وتركيبها عدم التعامل مع صاحب 057409330

ه15/6/1430السجل لحين تحسين وضعه بالدفاع المدني بالعاصمه المقدسه االثنين 

بموجب خطاب مدير االداره العامه للسالمه بالدفاع المدني رقم 0صيانه وتشغيل المصاعد 352553777120

ه25/2/1432ه تم تعديل العنوان بتاريخ 23/7/1426د ف وتاريخ / 3/1/6/660

بموجب خطاب مديراالداره العامهللسالمه بالمديريه العامه للدفاع 0تشغيل وصيانه المصاعد054666785466679

ه وتجاره الجمله والتجزئهفي 22/4/1426د ف وتاريخ / 3/1/384المدني رقم 

المصاعدوالساللم الكهربائيه وقطع غيارهاوتركيب وصيانه المصاعد بموجب خطاب 

ه تم تعديل 3/11/1431 وتاريخ 25990مساعدمديرعام الدفاع المدني لشئون العمليات رقم 

ه19/11/1431النشاط في

تجاره الجمله والتجزئه في المصاعد وصيانتها وتركيبهابموجب رخصه الدفاع المدني 000

ه عدم التعامل مع صاحب 18/10/1420 د ف وتاريخ 31/2/4/3/5735الصادر برقم 

السجل لحين انهاء وضعه بالدفاع المدني بمكه المكرمه واحضار مايثبت ذلك السبت 

ه24/8/1433

تجاره التجزئه في اجهزه ومعدات السالمه وتركيب وصيانه اجهزه ومعدات االطفاء واالنذار 000

بموجب خطاب مدير االداره العامه للسالمه 0من الحريق وتعبئه وصيانه مطفيات الحريق 

ه18/6/1425 د ف وتاريخ 3/1/6/562رقم 

بموجب خطاب مدير االداره العامه للسالمه بالدقاع المدني 0تشغيل وصيانه المصاعد 000

ه15/7/1425 د ف وتاريخ 3/1/6/646الصادر برقم 

ه بدل فاقد 1641434 بتاريخ8880صيانه المصاعد بموجب خطب الدفاع المدني رقم 056022555427279

 هـ561434وتجديد للسجل في 

تشغيل وصيانه المصاعد بموجب خطاب مدير االداره العامه للسالمه بالعاصمه المقدسه رقم 1019754481545448154

ه عدم التعامل مع صاحب السجل لحين تحسين 26/4/1425 دف وتاريخ 3/1/6/391

ه15/6/1430وضعه بالدفاع المدني بالعاصمه المقدسه االثنين 

 3/1/6/390تشغيل وصيانه المصاعد بموجب خطاب مدير االداره العامه للسالمه رقم 000

ه عدم التعامل مع صاحب السجل لحين تحسين وضعه بالدفاع المدني 26/4/1425وتاريخ 

ه15/6/1430بالعاصمه المقدسه االثنين 

تجاره الجمله والتجزئه في اجهزه ومعدات السالمه وتركيب وصيانه اجهزه ومعدات االطفاء 2061854666785466679

واالنذار من الحريق وتعبئه وصيانه مطفيات الحريق بموجب خطاب سعاده وكيل الوزاره 

ه13/10/1424 وتاريخ 3597/221المساعد للتجاره الداخليه رقم 

صيانه وتركيب المصاعد وبيع قطع غيارها عدم التعامل مع صاحب السجل لحين تحسين 170153822230

ه15/6/1430وضعه بالدفاع المدني بالعاصمه المقدسه االثنين 

تشغيل وصيانه المصاعد بموجب خطاب وكيل الوزاره المساعد للتجاره الداخليه رقم 5633755041445504144

ه عدم التعامل مع صاحب السجل لحين انهاء وضعه 13/10/1424 وتاريخ 3596/221

ه24/8/1433بالدفاع المدني بمكه المكرمه واحضار مايثبت ذلك السبت 

 17/9/1422 في 2160اداره وتشغيل فندق السالمه المصنف بالقرار الوزاري رقم 054935810

بالدرجه الثالثه فئها بمكه المكرمه حي المسفله

صيانه المصاعد بموجب خطاب مساعد مدير عام الدفاع المدني لشئون العمليات الصادر 50757474765747476

ه تم تغيير صاحب المنشاه من علي حسن 15/9/1430دف وتاريخ /3/1/6911برقم 

ه27/1/1431العسيري الي هاني عبدالعزيز نوري بتاريخ 

 757/221صيانه المصاعد بموجب خطاب مدير عام التجاره الداخليه المكلف الصادر برقم154454592935434140

ه المبني علي خطاب مساعد مديرعام الدفاع المدني لشئون العمليات 12/6/1428وتاريخ 

ه عدم التعامل مع صاحب السجل لحين 5/6/1428دفوتاريخ3/1/6/3635الصادر برقم 

ه24/8/1433انهاء وضعه بالدفاع المدني بمكه المكرمه واحضار مايثبت ذلك السبت 

دف /3/1/6/556صيانه المصاعد بموجب خطاب مدير االداره العامه للسالمه الصادر برقم 9082354859120

ه عدم التعامل مع صاحب السجل لحين انهاء وضعه بالدفاع المدني 12/7/1427وتاريخ 

ه24/8/1433بمكه المكرمه واحضار مايثبت ذلك السبت 

تجاره الجمله والتجزئه في المصاعد وتركيبها وصيانتها بموجب خطاب مدير عام التجاره 054620685464850

ه المبني علي خطاب مساعد 7/8/1428 وتاريخ 978/221الداخليه المكلف الصادر برقم 

د ف وتاريخ /3/1/6/4865مدير عام الدفاع المدني لشئون العمليات الصادر برقم 

ه عدم التعامل مع صاحب السجل لحين انهاءوضعه بالدفاع المدني مكه 25/7/1428

ه24/8/1433المكرمه واثبات ذلك



صيانه المصاعد بموجب خطاب مدير االداره العامه للسالمه بالعاصمه المقدسه رقم 1641156030305603232

ه تم تعديل العنوان والنشاط وارقام الهواتف بتاريخ 13/7/1427 وتاريخ 3/1/6/560

ه19/1/1429

 بتاريخ 3354000004تركيب وصيانه المصاعد بموجب تصريح الدفاع المدني رقم 5725555408045540805

ه20/4/1433

تجاره الجمله والتجزئه في قطع غيار المصاعد واالجهزه الكهربائيه والكترونيه والميكانيكيه 5227653077325305454

والمالبس الجاهزه والمواد الغذائيه

 756/221صيانه المصاعد بموجب خطاب مدير عام التجاره الداخليه المكلف الصادر برقم 5725255913305594198

ه المبني علي خطاب مساعدمديرعام الدفاع المدني لشئون العمليات رقم 12/6/1428وتاريخ 

ه وتجاره عدم التعامل مع صاحب السجل لحين انهاء 5/6/1428 دف وتاريخ 3/1/6/3630

ه24/8/1433وضعه بالدفاع المدني بمكه المكرمه واحضار مايثبت ذلك السبت 

 351/221صيانه المصاعد بموجب خطاب مدير عام التجاره الداخليه المكلف الصادر برقم1672254040090

ه المبني علي خطاب مديراالداره العامه للسالمه الصادر 26/3/1428وتاريخ 

ه عدم التعامل مع صاحب السجل لحين انهاء 16/3/1428 د ف وتاريخ 3/1/6/257برقم

ه24/8/1433وضعه بالدفاع المدني بمكه المكرمه واحضار مايثبت ذلك السبت 

 في 2831/221بموجب خطاب مدير عام التجاره الداخليه رقم 0تشغيل وصيانه المصاعد 64557264520

 د ف وتاريخ 3/1/6/824ه وخطاب مدير االداره العامه للسالمه الصادر برقم 6/7/1424

ه عدم التعامل مع صاحب السجل لحين انهاء وضعه بالدفاع المدني بمكه 5/7/1424

ه24/8/1433المكرمه واحضار مايثبت ذلك السبت 

تجاره الجمله والتجزئه في قطع غيار السيارات وقطع غيار المعدات الثقيله وقطع غيار 000

الدراجات الناريه والهوائيه وقطع غيار مكائن التوليدالكهربائي واالسالك الكهربائيه 

والمواطير وقطع غيارها وزيوت المحركات وزينه السيارات وقطع غيار المصاعد 

واالدوات الكهربائيه

تجاره الجمله والتجزئه في المصاعدوالساللم الكهربائيه والروافع الكهربائيه وقطع غيارها 15900

وصيانتها

بموجب خطاب وكيل الوزاره المساعد للتجاره الداخليه رقم 0تشغيل وصيانه المصاعد 351857367850

ه المبني علي خطاب مديراالداره العامه للسالمه بالمديريه 26/6/1424 في 2614/221

ه عدم التعامل مع صاحب 5/6/1424 د ف وتاريخ 3/1/6/705العامه للدفاع المدني رقم 

ه15/6/1430السجل لحين تحسين وضعه بالدفاع المدني بالعاصمه المقدسه االثنين 

بموجب خطاب الدفاع 0تجاره الجمله والتجزئه في قطع غيار المصاعد وتركيبها وصيانتها 423355075750

#$#$#$#$#$ه 15/6/1420د ف في / 31/2/4/3/3454المدني رقم 

 677/221صيانه المصاعد بموجب خطاب مدير عام التجاره الداخليه المكلف الصادر برقم 055307775533777

ه المبني علي خطاب مدير االداره العامه للسالمه الصادر برقم 1/6/1428وتاريخ 

ه11/6/1428ه تم تعديل العنوان والنشاط بتاريخ 19/5/1428 وتاريخ 3/1/6/494

صيانه واصالح المصاعد والساللم الكهربائيه 054595810

%$%$%$%$%%$%$$%$%$%$$%$%$

تجاره التجزئه في المصاعد وقطع غيارها وصيانتهاوتركيبها 55154743485431342

تم التاشير بتعديل مصدر الرئيسي الي مكه في # %#%#%#%#%#%#%#%

ه8/2/1422ه تم التاشير بتعديل النشاط في 15/9/1421

عدم التعامل مع صاحب السجل لحين تحسين #$#$#$#$$#$#$$#$ صيانه المصاعد 057352800

ه15/6/1430وضعه بالدفاع المدني بالعاصمه المقدسه االثنين 

 مقاوالت عامه للمباني وصيانه وتشغيل ونظافه وصيانه المصاعد وصيانه ونظافه ورصف 055901915592296

وسفلته الطرق وتنفيذ شبكات المياه والصرف الصحي وشبكات االنذار والحريق بموجب 

ه تم اضافه بالنشاط في 19/10/1421د في /31/2/4/3/5098خطاب الدفاع المدني رقم 

ه 24/11/1421 تعديل االسم التجاري في 443002 بااليصال رقم 20/10/1421

ه29/3/1423واصداربدل فاقدفي 

صيانه المصاعد بموجب خطاب اداره الدفاع المدني بالعاصمه المقدسه رقم 685453669890

 هـ25/6/1415ه بتاريخ /31/2/4/1/2059



تجاره الجمله والتجزئه في قطع غيار المصاعد تم تعديل رقم المركز الرئيسي بتاريخ 1807254946855494685

ه29/1/1432

بموجب خطاب اداره الدفاع المدني الصادر برقم 0تركيب وصيانه المصاعد 057340670

6/3/1416د ف وتاريخ / 31/2/4/1/686

بموجب خطاب الدفاع المدني 0تجاره الجمله في المصاعد وقطع غيارهاوصيانتهاوتركيبها054532410

 تم التاشير بتعديل العنوان في 24/12/1415 د ف وتاريخ 31/2/4/1/3751رقم 

30/1/1416

د ف بتاريخ /31/2/4/898بموجب خطاب الدفاع المدني رقم 0صيانه المصاعد 005563191

واعمال تركيبات وصيانه االجهزه والمعدات الكهربائيه وااللكترونيه والتكييف 0ه7/2/1420

 17/2/1420ه تم االضافه بالنشاط في 19/8/1417واعمال الكهرباء تم تعديل النشاط في 

#$$$#$#$#$هـ 

دف الصادر / 31/2/4/1459بموجب خطاب الدفاع المدني رقم 0صيانه وتركيب المصاعد 000

2041434 وتجاره الجمله في المصاعد تم تغير راس المال في 10/5/1415بتاريخ 

بموجب خطاب الدفاع المدني 0تجاره الجمله في المصاعد وقطع غيارها وتركيبها وصيانتها 412057496220

26/1/1415د ف وتاريخ /31/2/4/1/291بمكه المكرمه رقم 

دف في تاريخ /31/2/4/1/2472صيانه المصاعد بموجب خطاب الدفاع المدني رقم 054285950

 هـ 3/6/1419تم تعديل النشاط في %%%%%%%%%%%%%%  هـ 1/6/1419

%%%%%%%

#$#$#$#$#$مقاوالت صيانه ونظافه وترميم وتشغيل المنشات وصيانه المصاعد 75357463800

استيراد وتوريد وتركيب وصيانه المصاعد والساللم الكهربائيه وقطع غيارها تم تعديل اسم 5954499995456639

ه 15/3/1425بدل فاقد في $ %$%$%$%$%$ه 14/10/1419المنشاه والعنوان في

عدم التعامل مع صاحب السجل لحين انهاء وضعه بالدفاع المدني بمكه المكرمه واحضار 

ه24/8/1433مايثبت ذلك السبت 

تجاره الجمله والتجزئه في االدوات الكهربائيه وقطع غيار المصاعد تم اصدار بدل فاقد 000

ه6/4/1429بتاريخ 

تجاره الجمله والتجزئه في قطع غيار المصاعد عدم التعامل مع صاحب السجل لحين تحسين 196254714905471511

ه15/6/1430وضعه بالدفاع المدني بالعاصمه المقدسه االثنين 

بموجب خطاب مدير االداره العامه للسالمه رقم 0توريد وصيانه وتركيب المصاعد 1346255650060

ه24/5/1424د ف وتاريخ /3/1/677

تجاره الجمله والتجزئه في قطع غيار المصاعد وصيانتهاواجهزه ومعدات السالمه وتركيب 000

وصيانه اجهزه ومعدات االطفاء واالنذار وتعبئه وصيانه طفايات الحريق عدم التعامل مع 

صاحب السجل لحين انهاء وضعه بالدفاع المدني بمكه المكرمه واحضار مايثبت ذلك السبت 

ه24/8/1433

بموجب خطاب مدير الداره العامه للسالمه بالدفاع المدني رقم 0تشغيل وصيانه المصاعد 875954939345493935

ه عدم التعامل مع صاحب السجل لحين تحسين وضعه 1/7/1423ف في 0 د 3/1/6/671

ه15/6/1430بالدفاع المدني بالعاصمه المقدسه االثنين 

بموجب خطاب الدفاع 0تجاره الجمله والتجزئه في قطع غيار المصاعد وصيانتها وتركيبها 000

 هـ عدم التعامل مع 23/4/1419ف وتاريخ 0د / 31/2/4/1/1859المدني بمكه رقم 

صاحب السجل لحين انهاء وضعه بالدفاع المدني بمكه المكرمه واحضار مايثبت ذلك السبت 

ه24/8/1433

بموجب خطاب وكيل الوزاره الساعد للتجاره الداخليه رقم 0تشغيل وصيانه المصاعد 000

ه المبني علي خطاب مدير االداره العامه للسالمه رقم 22/4/1424 وتاريخ 1803/221

 هـ عدم التعامل مع صاحب السجل لحين تحسين 18/4/1424 د ف وتاريخ 3/1/488

ه15/6/1430وضعه بالدفاع المدني بالعاصمه المقدسه االثنين 

بموجب تصريح الدفاع المدني الصادر برقم 0تركيب وصيانه المصاعد والساللم الكهربائيه 894254505055465164

 وتجاره التجزئه في قطع 6/2/1209 هـ نموذج تنظيم رقم 10/3/1423ت ت وتاريخ / 1

غيار المصاعد والساللم الكهربائيه

 صيانه المصاعد بموجب خطاب مدير اداره الدفاع المدني بالعاصمه المقدسه المكلف رقم 951400

 هـ1421 10 25 د ف وتاريخ 5173 3 4 2 31



تجاره التجزئه في لوازم المصاعد وتركيبها عدم التعامل مع صاحب السجل لحين تحسين 000

ه15/6/1430وضعه بالدفاع المدني بالعاصمه المقدسه االثنين 

%%#$#$#$تجاره الجمله والتجزئه في ادوات ولوازم المصاعد 000

ه26/3/1433في 4934صيانه المصاعد فقط بموجب خطاب الصادر من الدفاع المدني رقم2312000

مقاوالت صيانه اصالح المصاعد والتكييف المركزي وماكينات تصوير المستندات 065323820

والمخططات واالالت الكاتبه والحاسبه وحاسبات النقود والفاكس ملي واجهزه الحاسب االلي 

ومقاوالت اعمال االتصاالت السلكيه والسنتراالت والمكبيوترات والمصاعد الكهربائيه 

ه20/4/1423 د فضفي3/1/60/424بموجب خطاب مدير االداره العامه للسالمه رقم 

 صيانه المصاعد عدم التعامل مع صاحب السجل لحين تصحيح وضعه بالدفاع المدني 995054315155472629

ه12/9/1428ه تم اصدار بدل فاقد بتاريخ 15/6/1430بالعاصمه المقدسه االثنين 

ه تعديل 24/2/1433 وتاريخ 2920صيانه المصاعد فقط بموجب خطاب الدفاع المدني رقم 1324465777456145665

ه11/4/1433االسم التجاري في 

ه19/4/1431في 331/221صيانه المصاعد بموجب خطاب الدفاع المدني رقم 2149764701636484312

في 865صيانه المصاعد بموجب خطاب الصادر من االداره العامه للسالمه رقم2320666374706637472

ه18/10/1433

 11310 بيع وتركيب وتوريد المصاعد بموجب خطاب المديريه العامه للدفاع المدني رقم 34673731310

ه27/10/1432في 

ه7/6/1432 في 179 تركيب وصيانه مصاعد بموجب ترخيص الدفاع المدني رقم 244773341777334177

تجاره التجزئه في المصاعد1110154446160

 31/1/2779صيانه وتركيب المصاعد بموجب خطاب مدير اداره الدفاع المدني بجده رقم 000

 عدم التعامل مع صاحب السجل لحين انهاء وضعه بالدفاع المدني بمكه 3/7/1423دف في 

ه24/8/1433المكرمه واحضار مايثبت ذلك السبت 

تركيب المصاعد وصيانتها000

تجاره الجمله في قطع غيار المصاعد وتركيبها وصيانتها والقيام باعمال الميكانيكا والكهرباء 054356570

ه عدم التعامل 10/6/1429وتجاره الجمله في االجهزه الكهربائيه تم اصدار بدل فاقد بتاريخ 

مع صاحب السجل لحين انهاء وضعه بالدفاع المدني بمكه المكرمه واحضار مايثبت ذلك 

ه24/8/1433السبت 

تجاره التجزئهفي قطع غيارالمصاعدومستلزماتها صيانه المصاعد تم التعديل في النشاط 466553463135374149

 عدم التعامل مع صاحب السجل لحين انهاء وضعه بالدفاع المدني بمكه 15/5/1433بتاريخ 

ه24/8/1433المكرمه واحضار مايثبت ذلك السبت 

تجاره الجمله والتجزئه في قطع غيار المصاعد تم حذف االسم التجاري بموجب تنازل عمر 32853940695394083

 هـ681434مسري الي مصطفي حكيم بتاريخ 

 13371بيع وتركيب وصيانه المصاعد بموجب خطاب المديريه العامهللدفاع المدني رقم 100653120575312037

ه18/6/1434ه تم تعديل النشاط في 13/5/1434بتاريخ 

ه 25/11/1426اعمال المقاوالت المعماريه وتركيب وصيانه المصاعد تجديد وبدل فاقد في 218154745040

عدم التعامل مع صاحب السجل لحين تصحيح وضعه بالدفاع المدني بالعاصمه المقدسه 

ه15/6/1430االثنين 

 569/221صيانه المصاعد بموجب خطاب مديرعام التجاره الداخليه المكلف الصادربرقم 5118153535565391990

ه المبني علي خطاب مساعد مدير عام الدفاع المدني لشئون العمليات 2/6/1430وتاريخ 

ه تم تعديل راس المال بتاريخ 28/5/1430دف وتاريخ /3/1/4858الصادر برقم 

ه6/2/1433

انتاج مطابخ المنيوم وتشكيالت المنيوم ومظالت وقبب وابواب ونوافذ واطرها وعتبات 1385261470186147019

االبواب وخزائن للمالبس وتشكيالت معدنيه للمصاعد او للروافع ذات القواديس او الساللم 

االليه ومصاعد وروافع ذات قواديس ومقاعد بموجب ترخيص هيئه االستثمار 

ه14/8/1434ه تجديد السجل في 26/3/1435ه الي 14/4/1434 في 111031036847



تجاره الجمله والتجزئه في قطع غيار المصاعد والساللم الكهربائيه تعديل االسم التجاري 5446365150210

ه28/5/1431والعنوان في 

ه1/4/1431في 1076صيانه المصاعد بموجب خطاب المديريه العامه للدفاع المدني رقم 1696667463096191532

اعمال المقاوالت المعماريه وصيانه المباني واعمال التكييف وصيانته وتشغيله وتجاره 141854601180

الجمله في المصاعد وصيانتها وقطع الغيار

تجاره التجزئه في المصاعد وتركيبها053684910

/ 31/2/4/686بموجب خطاب اداره الدفاع المدني الصادر برقم 0تركيب وصيانه المصاعد 47557340675747199

 وتجاره الجمله في قطع غيار المصاعد تم تعديل النشاط بتاريخ 6/3/1416د ف وتاريخ 

ه13/1/1429

تركيب المصاعد الكهربائيه والميكانيكيه000

اعمال المقاوالت المعماريه وتشطيب وترميم المباني وتوريد وتركيب وصيانه المصاعد 97753662630

بانواعها ونظافه وصيانه المباني عدم التعامل مع صاحب المنشاه لحين تصحيح اوضاعه 

ه15/6/1430بالدفاع المدني بمكه المكرمه االثنين 

ه06/08/1434 وتاريخ 159569صيانه مصاعد بموجب خطاب الدفاع المدني رقم 1086665566330

 وتاريخ 19316صيانه المصاعد بموجب ترخيص المديريه العامه للدفاع المدني رقم 2492825700572570054

ه11/07/1434

اعمال المقاوالت المعماريه وصيانه ونظافه وتشطيب المباني واعمال الديكورات الجبسيه 1019954723530

 31/2/4/1/3751وتركيب وصيانه المصاعد بموجب خطاب الدفاع المدني الصادر برقم 

ه وتركيب وصيانه اجهزه معدات السالمه واالطفاء عدم التعامل 24/12/1415دف وتاريخ 

مع صاحب السجل لحين انهاء وضعه بالدفاع المدني مكه المكرمه واحضارمايثبت ذلكالسبت 

24/8/1433

 31/2/4/3/4114 بموجب خطاب الدفاع المدني بمكه المكرمه رقم 0صيانه المصاعد 5213154468865444848

ه عدم 15/5/1427ه تم تعديل االسم التجاري واصدار بدل فاقد بتاريخ 8/8/1421وتاريخ 

التعامل مع صاحب السجل لحين تصحيح وضعه بالدفاع المدني بالعاصمه المقدسه االثنين 

ه15/6/1430

تركيب وصيانه المصاعد بموجب خطاب الدفاع المدني بمكه المكرمه رقم 1807354247005492240

ه10/1/1423ه تم تعديل راس المال في 13/7/1421 وتاريخ 31/2/4/3/3661

بموجب خطاب الدفاع المدني 0تجاره الجمله والتجزئه في قطع غيار المصاعد وصيانتها 053443480

عدم التعامل مع صاحب #$#$#$  هـ 15/2/1420د ف وتاريخ /31/2/4/3/1045رقم 

ه15/6/1430السجل لحين تصحيح وضعه بالدفاع المدني بالعاصمه المقدسه االثنين 

اعمال المقاوالت المعماريه وصيانه المصاعد 1647254476450

%$$%%$$%$%$%%$$%$%$%$%$%$%$%$

د ف وتاريخ /31/2/4/1/560صيانه المصاعد بموجب خطاب الدفاع المدني بمكه رقم599054314230

 هـ17/2/1417

ه تم 16/09/1433 بتاريخ 18068صيانه المصاعد بموجب خطاب الدفاع المدني رقم 225553672280

ه01/12/1433ه تم اصدار بدل فاقد في 01/12/1433تعديل النشاط في 

بموجب خطاب مدير االداره العامه للسالمه رقم 0توريد وصيانه وتركيب المصاعد 1346255663330

ه10/10/1425ه تم تعديل العنوان والنشاط في 24/5/1424د ف وتاريخ / 3/1/677

تجاره الجمله والتجزئه في المصاعد وقطع غيارها وصيانه المصاعد بموجب خطاب 1985853579580

ه تم التعديل في النشاط 22/5/1432 وتاريخ 4727المديريه العامهللدفاع المدني رقم 

ه21/6/1432واصدار بدل فاقد بتاريخ 

تجاره الجمله في المصاعد وصيانتها بموجب الخطاب الصادر من الدفاع المدني رقم 661557489950

 هـ24/5/1415ف بتاريخ /31/2/4/1/1649

تجاره الجمله والتجزئهفي المصاعدوصيانتها وتركيبهابموجب خطاب مدير اداره الدفاع 492754466140

ه عدم التعامل مع 7/4/1428ف في/31/2/4/3/1327المدني بالعاصمه المقدسه رقم

صاحب السجل لحين انهاء وضعه بالدفاع المدني بمكه المكرمه واحضار مايثبت ذلك السبت 

ه24/8/1433



 886/تجاره الجمله في المصاعد وتركيبها وصيانتهابموجب خطاب الدفاع المدني رقم 132255712885541386

 هـ تم نقل ملكيه المؤسسه من عماد حسن كوشك الي فائزه صديق 18/1/1433/وتاريخ 

 هـ عدم التعامل مع صاحب السجل لحين انهاء وضعه بالدفاع 7/3/1433كوشك بتاريخ 

ه24/8/1433بمكه المكرمه واحضار مايثبت ذلك السبت 

بموجب 0اعمال المقاوالت المعماريه وصيانه ونظافه المباني واعمال صيانه المصاعد 221657441470

 عدم 23/6/1415 د ف وتاريخ 2131/4/1/2036خطاب الدفاع المدني بمكه المكرمه رقم 

التعامل مع صاحب السجل لحين تصحيح وضعه بالدفاع المدني بالعاصمه المقدسه االثنين 

ه15/6/1430

تجاره الجمله والتجزئه في قطع غيار ومكائن المصاعد بانواعها وصيانتها عدم التعامل مع 053472980

ه15/6/1430صاحب السجل لحين تصحيح وضعه بالدفاع المدني بالعاصمه المقدسه االثنين 

 بتاريخ 10313صيانه المصاعد بموجب خطاب المديريه العامه للدفاع المدني رقم 661555858955564635

ه وتجاره التجزئه في قطع غيارها تم اصدار بدل فاقد واضافه رقم خطاب 16/4/1424

ه13/5/1434الدفاع المدني بتاريخ 

تركيب المصاعد والساللم الكهربائيه وصيانتها بموجب تصريح الدفاع المدني بالعاصمه 000

 عدم التعامل مع صاحب السجل لحين تصحيح وضعه 20/1/1414 في 15المقدسه رقم 

ه15/6/1430بالدفاع المدني بالعاصمه المقدسه االثنين 

ه30/2/1434في5575صيانه المصاعد بموجب خطاب الصادر من الدفاع المدني رقم183365211446572200

 تجاره الجمله والتجزئه في المصاعد والساللم المتحركه وقطع غيارها و توريدها وتركيبها""3295960414120

""وصيانتها

تركيب وصيانه اجهزه ومعدات االنذار من الحريق فقط بموجب خطاب الصادر من الدفاع 1865026655466770881

هوبيع اجهزه ومعدات السالمه وتركيب وصيانه اجهزه 22/7/1433في14585المدني رقم

ه30/7/1433في15106ومعدات االطفاء بموجب خطاب الصادر من الدفاع المدني رقم 

تجاره في بيع الهيدوليك والمضخات والصمامات وقطع غيارها وصيانتها والعدد وادوات 3176164530570

الورش واالنابيب والموسير ومعدات ومكائن الورش ومعدات تجهيز المصانع وابار النفط 

والغاز والبناء والمعدات الثقيله والمحركات والمصاعد والساللم

23/6/1433في11528صيانه المصاعد بموجب خطاب الصادر من الدفاع المدني رقم1316828051090

22/6/1433في 11521صيانه مصاعد بموجب خطاب المدريه العامه للدفاع المدني رقم 413167070410

ه14/6/1433في 10870صيانه المصاعد بموجب خطاب الصادر من الدفاع المدني رقم1027522620422620421

ه وتنتهي 27/4/1433في1000071915صالون حالقه بموجب رخصه بلديه السالمه رقم1394125728910

ه26/4/1434في 

ه9/5/1433في8337صيانه المصاعد بموجب خطاب الصادر من الدفاع المدني رقم5014866955690

18/5/1434 تاريخ 13739صيانه مصاعد بموجب خطاب الدفاع المدني رقم 136400

ه9/4/1434في9499صيانه المصاعد بموجب خطاب الصادر من الدفاع المدني رقم1754766174536617453

 وتاريخ 8306صيانه المصاعد بموجب خطاب مساعد مدير عام الدفاع المدني رقم 3299962380880

ه29/3/1434

ه3/9/1433في 17208صيانه المصاعد فقط بوجب خطاب الصادر من الدفاع المدني رقم2331454663150

تركيب وصيانه وتشغيل المصاعد676783905808390710

تجاره الجمله والتجزئه في قطع غيار المصاعد000

 وتاريخ 221/221صيانه المصاعد بموجب خطاب مدير عاد الدفاع المدني رقم 561082505488155628

ه07/03/1430

مقاوالت عامه في المباني وصيانه وتشغيل المباني الحكوميه والخاصه وتركيب وصيانه 4081886999220

اجهزه التكييف وتنفيذ مقاوالت التكييف المركزي وتنفيذ االعمال الميكانيكيه والكهربائيه 

وصيانه المصاعد



مقاوالت عامه في المباني وصيانتها وتركيب وصيانه المصاعد بموجب رخصه الدفاع 000

ه20/2/1433 في 2604المدني رقم 

تجاره الجمله والتجزئه في قطع غيار المصاعد ومستلزماتها168184838088484594

مقاوالت عامه في المباني وصيانه وتشغيل ونظافه المباني الحكوميه والخاصه وتنفيذ جميع 4081883905800

اعمال التكييف المركزي وصيانتها وتنفيذ االعمال الميكانيكيه والكهربائيه وتركيب وصيانه 

ه7/2/1430دف وتاريخ /3/1/806المصاعد بموجب خطاب الدفاع المدني رقم 

 وتاريخ 928/221تركيب وصيانه المصاعد بموجب خطاب وزاره التجاره والصناعه رقم 2524381515458151545

ه28/12/1431 وتاريخ 32426ه وخطاب الدفاع المدني رقم 07/11/1427

 وتاريخ 4519صيانه وتركيب المصاعد وقطع غيارها بموجب خطاب الدفاع المدني رقم 645882240530

ه2/12/1427

صيانه وتركيب المصاعد والساللم الكهربائيه بموجب خطاب الدفاع المدني رقم 306283930518393049

ه11/7/1427 في 3/1/6/548

صيانه المصاعد االليه100664831750

صيانه ونظافه المباني وصيانه المصاعد000

تجاره التجزئه في قطع غيار المصاعد083400830

تجاره التجزئه في المصاعد وتركيبها وصيانتها000

تركيب وصيانه المصاعد083883080

 تجديد 5/11/1418تجاره التجزئه في المصاعد وقطع غيارها وصيانتها تجديد السجل في 082771917277180

17/5/1428 تجديد السجل في 3/3/1424السجل وتعديل العنوان في 

 بتاريخ 35/1/3/1198توريد وتركيب وصيانه المصاعد بموجب خطاب الدفاع المدني رقم 230582534030

 هـ9/9/1414

ه4/5/1431 في 1441صيانه المصاعد بموجب خطاب الدفاع المدني رقم 000

 وتاريخ 3/1/6/810تشغيل وصيانه المصاعد بموجب خطاب الدفاع المدني رقم 14200

ه8/9/1426

المصاعد والساللم الكهربائيه000

تجاره مواد البناء والمواد الصحيه والكهربائيه والمصاعد بالجمله000

 وتاريخ 3/1/1120بيع وتركيب وصيانه المصاعد بموجب خطاب الدفاع المدني رقم 65183411428341142

ه9/11/1422

ه22/5/1432 وتاريخ 4725صيانه المصاعد بموجب خطاب االداره العامه للسالمه رقم 244082830000

مقاوالت في االعمال الميكانيكيه والكهربائيه للمصاعد والساللم الكهربائيه والسيور المتحركه 16783824008386196

وصيانتها

تجاره التجزئه في معدات السالمه ومعدات مكافحه الحريق وقطع غيارها وتركيبها082319020

صيانه ونظافه المباني وتركيب وصيانه المصاعد082324530



مقاوالت عامه في المباني وصيانه وتركيب المصاعد082617060

مقاوالت عامه في المباني وصيانه ونظافه المباني وصيانه المصاعد083846260

تجاره التجزئه في المصاعد وصيانتها وتشغيلها وتركيبها000

مقاوالت عامه في المباني وصيانه ونظافه المباني ومقاوالت فرعيه في اعمال ولسباكه 146282641980

والكهرباء واعمال الدهان واللياسه والبالط والتمديدات الكهربائيه وصيانه المصاعد والساللم 

الكهربائيه

 د ف وتاريخ 3/1/6/144تشغيل وصيانه المصاعد بموجب خطاب الدفاع المدني رقم 000

ه11/2/1427

مقاوالت عامه في المباني وصيانه ونظافه المباني وصيانه المصاعد083876000

مقاوالت عامه في المباني وصيانه ونظافه المباني وصيانه المصاعد082802210

مقاوالت عامه في المباني السكنيه وصيانه المصاعد وتركيبها082666860

مقاوالت عامه في المباني و الطرق و صيانه و نظافه المباني واعمال السباكه والكهرباء 288283703780

وصيانه المصاعد واعمال الديكورات الجبسيه واعمال االلمنيوم و تاجير المعدات الثقيله و 

توريدها و تشغيلها

مقاوالت عامه في المباني ومقاوالت فرعيه انشاء اصالح هدم ترميم وصيانه ونظافه المباني 000

وتركيب وصيانه المصاعد

صيانه ونظافه المباني وتشغيل وصيانه المصاعد082315700

مقاوالت عامه في المباني السكنيه والتجاريه وصيانه المصاعد وتركيبها خطاب الغش 168182661530

6/6/1426 بتاريخ 1248/3/11/33التجاري رقم 

تجاره التجزئه في المصاعد وصيانتها وتشغيلها وتركيبها083859580

ه ومقاوالت 2/1/1422ف في /3/1/5/1صيانه المصاعد بموجب خطاب الدفاع المدني رقم 761483702920

فرعيه في اعمال التلييس والدهانات واعمال التمديدات الكهربائيه والصحيه

مقاوالت فرعيه تخصيصيه فر تركيب المصاعد وصيانه وتشغيل المنشات الكهربائيه000

 وتاريخ 340/221تشغيل وصيانه المصاعد بموجب خطاب مديرعام التجاره الداخليه رقم757882801758280175

15/3/1426/

ه5/3/1425 في 3/1/6/238تشغيل وصيانه المصاعد بموجب الترخيص رقم 082252370

تركيب وصيانه وتشغيل المصاعد676783700260

مقاوالت عامه في المباني السكنيه وصيانه ونظافه المباني ومقاوالت فرعيه في اعمال 000

التشطيب والترميم وتشغيل وصيانه المصاعد بموجب خطاب مدير االداره العامه للسالمه 

ه واعمال الديكور والجبس واالسمنت واالعمال 13/8/1425دف في /32/1/6/727رقم 

الخشبيه واعمال الحفر وتمديدات الشبكات واعمال الكهرباء واالناره والسباكه والصرف 

الصحي والهاتف واعمال الطرق

مقاوالت عامه في المباني وصيانه ونظافه المباني ومقاوالت فرعيه في تركيب وصيانه 599982256300

المصاعد

29/11/1419 في 25صيانه المصاعد بموجب ترخيص الدفاع المدني رقم 146282562400

ق في /3/1/5/1/109صيانه وتركيب المصاعد بموجب خطاب اداره الرفاع المدني رقم 1514983910578391027

ه18/1/1421



تجاره الجمله والتجزئه في قطع غيار المصاعد561082335090

 تجاره التجزئه في المصاعد وصيانتهابموجب ترخيص الدفاع المدني رقم 000

 هـ1/11/1415 بتاريخ 35/1/3/1/2400

ه9/4/1422 وتاريخ 3/1/532صيانه المصاعد بموجب خطاب الدفاع المدني رقم 126782617060

تجاره الجمله في قطع غيار المصاعد2210381532908153818

استيراد وبيع اجهزه ومعدات السالمه وتركيب وصيانه اجهزه ومعدات االطفاء واالنذار من 351808662700

الحريق وتعبئه وصيانه مطفيات الحريق وصيانه المصاعد بموجب خطاب الدفاع المدني 

ه15/1/1428 في 3/1/6/40رقم 

تجاره الجمله والتجزئه في قطع غيار المصاعد وتركيبها126782617068253216

مقاوالت عامه في المباني السكنيه وصيانه ونظافه المباني وصيانه المصاعد بموجب خطاب 084464480

ه13/11/1427 في 3/1/6/884الدفاع المدني رقم 

د ف وتاريخ 3/1/6/145تشغيل وصيانه المصاعد بموجب خطاب الدفاع المدني رقم 137883805488362886

ه11/08/1429ه تم استخراج بدل فاقد في 11/2/1427

 وتاريخ 3/1/6/884تشغيل وصيانه المصاعد بموجب خطاب االداره العامه للسالمه رقم 700

ه21/10/1426

استيراد وبيع اجهزه ومعدات السالمه وتركيب وصيانه اجهزه ومعدات االطفاء واالنذار من 000

الحريق وتعبئه وصيانه طفايات الحريق وتشغيل وصيانه المصاعد بموجب خطاب االداره 

ه9/2/1425في3/1/6/169العامه للسالمه رقم

 في 3/1/6/384تشغيل وصيانه المصاعد بموجب خطاب االداره العامه للسالمه رقم 000

22/4/1426

3/1/6/249تشغيل وصيانه المصاعد بموجب خطاب االداره العامه للسالمه رقم 000

 وتاريخ 3/1/6/249تشغيل وصيانه المصاعد بموجب خطاب الدفاع المدني رقم 000

ه15/3/1426

د ف وتاريخ /3/1/6/589صيانه وتشغيل المصاعد بموجب خطاب الدفاع المدني رقم 4182083742098344015

ه24/6/1426

مقاوالت عامه في المباني السكنيه وصيانه ونظافه المباني وتركيب المصاعد وصيانتها000

د ف وتاريخ 3/1/6/142تشغيل وصيانه المصاعد بموجب خطاب الدفاع المدني رقم 000

ه11/2/1427

 788/221صيانه المصاعد فقط بموجب خطاب مدير عام التجاره الداخليه المكلف رقم 1518084112040

ه06/07/1429وتاريخ 

تجاره الجمله والتجزئه في قطع غيار المصاعد081532908153820

تجاره الجمله والتجزئه في مصاعد الخدمه والرافعات البرجيه والمعدات الثقيله بانواعها 100185500030

#وصيانتها 

د ف وتاريخ /3/1/806تركيب وصيانه المصاعد وبيعها بموجب خطاب الدفاع المدني رقم 4081883905808390710

ه7/2/1430

د ف وتاريخ /3/1/805تركيب وصيانه المصاعد بموجب خطاب الدفاع المدني رقم 000

ه07/02/1430

 تم تعديل 1/9/1432 وتاريخ 9176صيانه المصاعد بموجب خطاب الدفاع المدني رقم 267755922215592221

ه15/5/1433االسم التجاري بتاريخ 

تجاره الجمله والتجزئه في قطع غيار المصاعد واستيرادها414953533585353358

14/11/1432 بتاريخ 12203صيانه مصاعد بموجب خطاب الدفاع المدني رقم 68657236165764777

ه7/9/1432 وتاريخ 9455صيانه المصاعد بموجب خطاب الدفاع المدني رقم 000



 تجديد السجل 00تجاره الجمله والتجزئهفي قطع غيارالمصاعدوالساللم الكهربائيه واستيرادها951454900025490002

 هـ21/1/1434في 

 هـ بدل فاقد 471434 بتاريخ 18599صيانه المصاعد بموجب خطاب الدفاع المدني رقم576529225062922506

 هـ1381434وتجديد للسجل في 

تجاره الجمله والتجزئه في المصاعد وقطع غيارها واستيرادها تم نقل ملكيه السجل من دخيل 000

ه تم اصدار بدل فاقد بتاريخ 14/3/1434هللا ملفي العتيبي الي فيصل ملفي العتيبي بتاريخ 

ه8/9/1434

 وتاريخ 5964استيراد وبيع وتركيب وصيانه المصاعد بموجب خطاب الدفاع المدني رقم 456853153165305306

ه25/1/1433 تعديل االسم التجاري في 20/6/1432

صيانه المصاعد بموجب خطاب مساعدمديرعام الدفاع المدني لشئون العمليات الصادر برقم 77659417775941777

ه4/6/1432 وتاريخ 5176

ه تم 191/1434 وتاريخ 1925/تركيب وصيانه المصاعد بموجب خطاب الدفاع المدني رقم1334857036365740936

 هـ تم تعديل رقم السجل الرئيسي بتاريخ 9/2/1434تعديل النشاط والعنوان بتاريخ 

ه2151434

تجاره الجمله والتجزئهفي قطع غيارالمصاعدوصيانه المصاعدبموجب خطاب مساعد مدير 5229654203045420304

ه وتركيب 6/7/1432 وتاريخ 6836عام الدفاع المدني لشئون العلمليات الصادر برقم 

ه تم تعديل 23/3/1434 وتاريخ 7784وصيانه المصاعدبموجب خطاب الدفاع المدني رقم 

ه9/4/1434النشاط بتاريخ 

تجاره الجمله والتجزئه في المصاعد وتركيب وصيانه المصاعد بموجب خطاب المديريه 2195586688548668864

ه15/03/1429د ف وتاريخ /3/1/6/1841العامه للدفاع المدني رقم 

د ف /3/1/6/1842صيانه المصاعد بموجب ترخيص المديريه العامه للدفاع المدني رقم 573383459008365111

ه15/03/1429وتاريخ 

بيع اجهزه ومعدات السالمه وتركيب وصيانه اجهزه ومعدات االطفاء وتعبئه وصيانه طفيات 4019600

 في 176/221الحريق فقط بموجب خطاب مدير عام التجاره الداخليه المكلف رقم 

ه13/02/1429

استيراد وبيع اجهزه ومعدات السالمه وتركيب وصيانه اجهزه ومعدات االطفاء واالنذار من 2029982523048252212

الحريق وتعبئه وصيانه مطفيات الحريق بموجب خطاب مدير عام التجاره الداخليه المكلف 

ه29/8/1428 وتاريخ 1055/221رقم 

تجاره الجمله في االجه الكهربائيه والمالبس الجاهزه واالدوات المكتبيه والمواد الغذائيه 000

واالحشاب واالحذيه والفحم والمعدات والمكائن ٍالمصاعد الكهربائيه

ف وتاريخ /3/1/906تشغيل وصيانه المصاعد بموجب خطاب الدفاع المدني رقم 000

ه25/8/1422

صيانه وتركيب المصاعد1514900

تجاره الجمله في المصاعد وقطع الغيار000

تركيب وصيانه المصاعد308682661350

صيانه واصالح المصاعد والساللم الكهربائيه بموجب خطاب اداره الدفاع المدني رقم 082108010

22/8/1417د ف في تاريخ3/1/5/1/1346

تجاره التجزئه في المصاعد وتركيب وصيانه المصاعد بموجب خطاب الدفاع المدني رقم 000

 هـ4/3/1416 بتاريخ 3/1/1/3/257

تركيب وصيانه المصاعد وصيانه شبكات الهاتف واالجهزه االلكترونيه000

تركيب وصيانه وتشغيل المصاعد يراعا عدم التجديد او اي تعديل للمذكور االبعد مراجعه 542182415680

قسم التموين بفرع المدينه المنوره لتسديد ماعليه من غرامه

مقاوالت عامه في المباني ومقاوالت فرعيه اللياسه الحداده تركيب االدوات الصحيه تركيب 000

الزجاج والمصاعد التمديدات الكهربائيه واالبواب والشبابيك والطالء والدهان واعمال البالط 

والرخام وصيانه ونظافه المباني

مقاوالت فرعيه في تركيب المصاعد وصيانتها290083852190



 35/1/3/1/333صيانه وتركيب المصاعد وقطع غيارها بموجب خطاب الدفاع المدني رقم 000

 هـ13/2/1416وتاريخ 

د ف وتاريخ /35/7/1/4793تشغيل وصيانه المصاعد بموجب خطاب الدفاع المدني رقم 4043982103780

ه14/9/1424

 3/1/6/4877تركيب وصيانه المصاعد بموجب خطاب مساعد مدير الدفاع المدني رقم486182608490

16/7/1429وتاريخ 

اعمال وصيانه وتركيبات ومقاوالت المصاعد والساللم الكهربائيه321282393170

 في 3/1/1120تشغيل وصيانه وتركيب المصاعد بموجب خطاب الدفاع المدني رقم 65183411428341881

ه9/11/1422

 وتاريخ 3/1/6/630تشغيل وصيانه المصاعد بموجب خطاب الدفاع المدني رق 86800

ه23/6/1423

 113/6/1231تشغيل وصيانه المصاعد بموجب خطاب مدير االداره العامه للسالمه رقم 580684466638446668

ه23/11/1423دف وتاريخ 

تجاره الجمله والتجزئه في مستلزمات ولوازم االعالن ومعدات وادوات الطباعه والمكتبات 2044086458798642140

والهدايا واللوحات االرشاديه للطرق والسالمه واالناره

تجاره الجمله والتجزئه في قطع غيار المصاعد واستيرادها056566105656610

 7682/ صيانهمصاعدبموجب خطاب مساعد مديرعام الدفاع المدني لشئون العمليات رقم390456566105412885

 هـ2221434وتاريخ 

ه1/11/1433 وتاريخ 21222صيانه المصاعد بموجب خطاب الدفاع المدني رقم 000

ه تم تعديل 14/6/1433 بتاريخ 10857صيانه المصاعد بموجب خطاب الدفاع المدني رقم 054722765472276

ه10/7/1434ه تم تعديل رقم السجل الرئيسي بتاريخ 2331434العنوان بتاريخ 

09081434 في 22243تركيب وصيانه المصاعد بموجب ترخيص الدفاع المدني رقم 169883608200

صيانه المصاعد فقط بموجب خطاب مساعد مدير الدفاع المدني لشئون العمليات 000

ه16/3/1433تاريخ4496رقم

صيانه المصاعد بموجب خطاب مساعد مدير عام الدفاع المدني لشئون العمليات 507553977460

ه2/3/1433تاريخ3549رقم

ص /3935انتاج ابواب المصاعد وابواب ضد الحريق بموجب ترخيص صناعي رقم 2061854666785466679

ه12/08/1433بتاريخ

 دف وتاريخ 3/1/193 صيانه وتركيب المصاعد بموجب خطاب الدفاع المدني رقم 055561520

ه10/1/1430

مقاوالت عامه للمباني انشاءاصالحهدمترميموصيانه ونظافه المباني واعمال الطرق 624173664960

والرصف والجسور والتمديدات المياه والصرف الصحي والكهرباء واالعمال الكهربائيه 

والميكانيكيه فيما يخص المباني من انابيب الماء واجهزه االنذار وطقايات الحريق والمصاعد 

ه2741431 في 3255تاشيره باضافه نشاط بالعمليه رقم 

 بدل فاقد0ه24/3/1432 في 1204 استيراد وبيع وتركيب و صيانه المصاعد تاشيره رقم 072562660

تجاره الجمله والتجزئه في المصاعد وتركيبها وصيانتها تحويل السجل من فرع الي رئيسي 073211755057194

ه841431 تاشيره بتسجيل اسم تجاري بتاريخ 4/2/1429في 

توريدوتركيب وصيانه وقطع غيارالمصاعد000

 تجاره الجمله والتجزئه في المصاعد وتركيبها وصيانتها512100

ه22/3/1434 وتاريخ 7687صيانه المصاعد بموجب خطاب الدفاع المدني رقم 000

 وتاريخ 10817صيانه المصاعد بموجب خطاب المديريه العامه للدفاع المدني رقم054651910

 اضافه اسم تجاري في xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxه21/4/1434

 هـ751434

تجاره الجمله والتجزئه في قطع غيار المصاعد573353940835394076



 هـ361434 بتاريخ 15396صيانه مصاعد بموجب خطاب الدفاع المدني رقم000

استيرادوتجارهموادالبناءوسباكه وادوات كهرباءودهانات وبيع كابالت الهاتف واستيراد قطع 24372561677256168

غيار المضخات والمصاعد الكهربائيه والمكيفات والمعدات الزراعيه وتوريد وتركيب 

الكيابل واللوحات الكهربائيه ومواد العرل وعمل االرصفه واالناره واعمال البنيه التحتيهبيع 

 باضافه في النشاط24111432 3784قطع غيار المضخات والمكيف الغاليات تاشيره

تجاره الجمله والتجزئه في المصاعد وقطع غيارها تم تحويل الرئيسي الي فرعي في 1639657299150

ه27/3/1433تاريخ

 وتاريخ 25636صيانه المصاعد بموجب مساعدمديرعام الدفاع المدني لشئون العمليات رقم 000

ه2/11/1431

صيانه المصاعد بموجب خطاب مديرعام التجاره الداخليه المكلف الصادربرقم 000

ه المبني علي خطاب مساعدمديرعام الدفاع المدني 15/7/1431 وتاريخ 605/5/221

ه عدم التعامل مع صاحب السجل 9/7/1431 وتاريخ 2171لشئون العمليات الصادربرقم 

ه24/8/1433لحين انهاء وضعه بالدفاع المدني بمكه المكرمه واحضار مايثبت ذلك السبت 

ع /267/15/394/تركيب وصيانهمصاعدبموجب خطاب مديرعام التجاره الداخليهرقم285054731325470250

ه المبني علي خطاب مساعدمديرعام الدفاع المدني لشءون العمليات 1631434وتاريخ 

ه تم تعديل 16/01/1433 هـ تم تعديل االسم التجاري بتاريخ 431434 وتاريخ 6184/رقم

ه641434النشاط بتاريخ 

تجاره الجمله والتجزئه في مواد البناء وقطع غيار المعدات واجهزه االعمال الكهربائيه 5112156766615676661

والميكانيكيه ومضخات المياه العذبه وقطع غيارها واالدوات الصحيه والكهربائيه والزجاج 

وادوات الديكور وادوات طالء المعادن الحديديه وقطع غيار المصاعد

تجاره الجملهفي االدوات الكهربائيه وااللكترونيه وموادالبناءوالموادالصحيه والخزفيات 788957636545709807

والديكورات والزجاج واالثاث المنزلي والمكتبي واالبواب الخشب والورق والمناديل و 

االدوات المنزليه والخردوات والمصنوعات الجلديه والسجا والمفروشات والمشغوالت 

اليدويه والهداياوالمالبس الجاهزه والمكائن الكهربا والميكانيكيه وقطع 

الغياروالمصاعدوالمعدات الثقيله والحديدالمسلح واالخشاب

 912/221صيانه المصاعد بموجب خطاب مديرعام التجاره الداخليه المكلف الصادر برقم 2323755836476439166

ه المبني علي خطاب مساعدمديرعام الدفاع المدني لشئون العمليات 11/8/1430وتاريخ 

 عدم التعامل مع صاحب السجل لحين 0ه 6/8/1430دف وتاريخ /3/1/6506الصادر برقم 

ه24/8/1433انهاء وضعه بالدفاع المدني بمكه المكرمه واحضار مايثبت ذلك السبت 

تجاره التجزئه في المصاعد1110154446160

تمثيل وتقديم جميع المتطلبات الخاصه بشركات الطيران ومالك الطائرات وكيل عامالوساطه 056085550

في بيع وتاجير الطائراتاداره الطائرات من الناحيه االداريه فقطمراجعه الطيران المدني 

للحصول علي كافه التصاريح الجويه لشركات الطيران والموافقه علي الخانات الزمنيه اس 

ال او تي لجميع الرحالت ومراجعه اداره السالمه للحصول اف او سي وسداد الرسوم

تجاره الجمله والتجزئه في قطع غيار المصاعدواستيردها352553955505377738

ه10/2/1433 في 2135 صيانه المصاعد بموجب خطاب االداره العامه للدفاع المدني رقم 1006473745157374515

 تم 18/10/1433 في 20215تركيب وصيانه المصاعد بموجب خطاب الدفاع المدني رقم466573289310

ه08/07/1434تعديل االسم التجاري بتاريخ 

في 11157 تركيب وصيانه المصاعد بموجب خطاب المديريه العامهللدفاع المدني رقم004514562

0ه2441434

ه تعديل 1/1/1428 في3/1/6/2صيانه المصاعد فقط بموجب خطاب الدفاع المدني رقم 000

4/12/1432ه بدل فاقد في 12/1/1432النشاط في 

 استيراد وبيع وتركيب وصيانه المصاعد بموجب خطاب المديريه العامه للدفاع المدني 000

0ه27/4/1429ص في/37/6/2859



 استيراد وبيع وتركيب وصيانه المصاعد الكهربائيه بموجب خطاب الدفاع المدني رقم 000

ه2581433 تاشيره باضافه نشاط بتاريثخ 1614321 في 31/3/3/1/2751

 بيع المصاعد وصيانتها وتامين قطع الغيار والمعدات000

مقاوالت عامه للمباني واداره وتشغيل وصيانه ونظافه المباني وصيانه وتركيب المصاعد تم 1641676111140

ه1681431 بتاريخ 5855021313تحويل السجل الي رئيسي وشطب الرئيسي السابق رقم 

د ف وتاريخ /1475انشطه السالمه والمصاعد بموجب ترخيص الدفاع المدني رقم 38021355372888155

ه26/4/1436ه وتنتهي في 27/4/1434

 د ف في 3/1/5/1/2269صيانه وتركيب المصاعد بموجب خطاب الدفاع المدني رقم 458082240530

19/1/1418 والتكيف المركزي تاشيره بتعديل النشاط في 12/11/1416

تجاره التجزئه في المصاعد وصيانتها واالجهزه الكهربائيه وقطع غيارها408782311860

بيع واستيراد موادالبناء واالدوات الكهربائيه واالجهزه الصوتيه والمفروشا وتركيب 000

المصاعد وصيانتها

تجاره الجمله والتجزئه في المعدات الصناعيه ولوازم الحداده ومعدات السالمه ومكافحه 103183655680

الحريق

مقاوالت عامه في المباني السكنيه وصيانه المصاعد وتركيبها141882268400

بيع وتوريد االدوات الكهربائيه والمصاعد والمفروشات وادوات البناء000

تجاره التجزئه في المصاعد والسالم الكهربائيه وقطع غيارها000

 تجاره المصاعد والساللم الكهربائيه بالتجزئه وتركيبها وصيانتها تاشيره بتغيير المدير 1322738150410682

ه تم نقل ملكيه المؤسسه من عماد حسن كوشك الي فائزه صديق كوشك 5/3/1430بتاريخ 

 هـ7/3/1433بتاريخ 

 تركيب المصاعد وصيانتها وبيع قطع غيارها448473800280

مقاوالت االعمال الميكانيكيه والكهربائيه للمصاعد والساللم الكهربائيه والسيور المتحركه 185373301717330462

وصيانتها

مقاوالت عامه وصيانه المباني ومكافحه الحشرات والنمل االبيض وتنسيق الحدائق والنظافه 000

 تاشيره باضافه 2951434العامه وصيانه مصاعد تاشيره بتسجيل مسمي تجاري بتاريخ 

991434نشاط بتاريخ 

 توريد وتركيب و صيانه المصاعد والساللم الكهربائيه تاشيره بتغير النشاط وزياده راس 073296310

ه9/10/1427في49المال بموجب العمليه رقم 

تجاره الجمله في المصاعد وقطع غيارها وصيانتها271663151340

 استيراد وبيع وتركيب وصيانه المصاعد بموجب خطاب االداره العامه للدفاع المدني رقم 271173116847364605

ه1/8/1432 في 2479ه تاشيره بتعديل العنوان بالعمليه رقم 14/2/1432 وتاريخ 905

 االعمال الكهربائيه والميكانيكيه وصيانه االجهزه المكتبيه واجهزه الحاسب االلي والمصاعد 6324244802784480278

والساللم الكهربائيه وصيانه الحدائق ونظافه المباني وتنسيق الحدائق وتشغيل المباني واعمال 

الديكور

استيراد وتجاره الجمله والتجزئه في اجهزه الحاسب االلي واالجهزه االلكترونيه والميكانيكيه 357445025604502560

والمعدات والموالدات وقطع غيارها ومواد البناء والمواد الكهربائيه والصحيه واالثاث 

المكتبي والمنزلي والمالبس الجاهزه وتركيب وصيانه المصاعد بموجب خطاب الدفاع 

ه10/4/1434ت 9733المدني رقم 

 مقاوالت عامه للمباني وصيانه ونظافه وتشغيل وترميم المباني واعمال تمديد شبكات الهاتف 1245847473790

والمياه واعمال الطرق والحفريات واعمال الديكور والجبس واالعمال الكهربائيه وصيانه 

المصاعد واعمال وصيانه التكييف المركزي وصيانه وتشغيل المسالخ



 مقاوالت عامه للمباني وصيانه ونظافه وتشغيل وترميم المباني واالعمال الكهربائيه 024603462460346

والميكانيكيه واعمال المصاعد واعمال الديكور

تجاره الجمله في المصاعد والساللم الكهربائيه وواجهزه التكييف والتبريد وصيانتها 047890300

واالجهزه الكهربائيه واالجهزه االلكترونيه ومواد الصحيه والسباكه ومواد البناء والمواد 

الغذائيه اجهزه الحاسب االلي وصيانتها

 مقاوالت عامه للمباني وصيانه ونظافه وتشغيل وترميم المباني واعمال الديكور والجبس 000

والزخرفه وتنظيف الخزانات واعمال المياه والصرف الثحي وصيانه المصاعد ونقل العفش 

داخل المدينه

مقاوالت عامه للمباني وصيانه ونظافه المباني وتمديد شبكات المياه والصرف الصحي 6279047785820

وتنظيف الخزانات واعمال الديكور والجبس والزخرفه وتمديد الهاتف وتشغيل المصاعد

 مقاوالت عامه للمباني وصيانه ونظافه وتشغيل وترميم المباني واعمال الديكور والمجالس 5838924153510

العربيه واعمال التبريد والتكييف واالعمال الكهربائيه وااللكترونيه واعمال السباكه 

والدهانات وصيانه المصاعد الكهربائيه وتنسيق الحدائق واعمال الحفريات

 تجاره الجمله في اثاث المستشفيات واالجهزه الطبيه ومستلزماتها والمستلزمات الطبيه 1003645665730

والمالبس وقطع الغيار الكهربائيه والميكانيكيه وقطع غيار السيارات واصالح وبيع قطع 

غيار المصاعد

استيرادوتصديروتجاره الجملهفي الموادالغذائيه وتقديم االعاشه المطهيه والغير المطهيه 2221045712970

والمالبس الجاهزه ومواد البناء والمواد الكهربائيه واالجهزه االلكترونيه وقطع غيار 

السيارات واالجهزه الطبيه وصيانتها والمصاعد والساللم الكهربائيه وقطع غيارها وصيانتها 

ه21/09/1432بتاريخ 10004بموجب خطاب الدفاع المدني رقم 

 مقاوالت عامه للمباني وصيانه ونظافه وتشغيل وترميم المباني واعمال السباكه والكهرباء 99141222354041570

والجبس والديكور والهاتف واعمال التكييف والتبريد والمصاعد الكهربائيه

مقاوالت عامه للمباني وصيانه ونظافه وتشغيل وترميم المباني وتنسيق الحدائق واعمال 6054640447720

الطرق والسفلته واالناره واعمال الديكورات والزخرفه الجبسيه واالعمال الكهربائيه 

والميكانيكيه وااللكترونيه وتمديد شبكات الهاتف والمياه والصرف الصحي وصيانه المصاعد

تجاره الجمله والتجزئه في المصاعد وقطع غيارها وتركيبها وصيانتها بموجب خطاب 3481742156564216017

ه19/07/1432بتاريخ 7524الدفاع المدني رقم 

مقاوالت عامه للمباني واعمال الصيانه والنظافه والترميم والكهرباء تركيب وصيانه المصاعد7459845746474527117

مقاوالت عامه للمباني وصيانه ونظافه وتشغيل وترميم المباني واعمال الطرق وتنسيق 000

الحدائق واعمال السفلته واالناره واعمال الديكور والزخرفه الجبسيه واالعمال الكهربائيه 

والميكانيكيه واعمال المياه والصرف الصحي وصيانه المصاعد

تجاره الجمله والتجزئه في المصاعد والساللم الكهربائيه وصيانتها000

تجاره الجمله و التجزئه في اجهزه المصاعد الكهربائيه وقطع غيارهاوصيانتها و تركيبها و 2614347631084786472

اجهزه التكييف و االجهزه الكهربائيه و االلكترونيه و اجهزه الهاتف و السنتراالت و صيانتها

مقاوالت عامه للمباني انشاء هدم ترميم اصالح وتنفيذ اعمال الجبس والديكور وصيانه 5380029135322915052

ونظافه وتشغيل المصانع والمنشات الصناعيه ونظافه المباني وصيانه وتركيب المصاعد

مقاوالت عامه للمباني وصيانه ونظافه وترميم وتشغيل المباني واعمال الطرق وبناء السدود 000

واالنفاق وتمديدالشبكات واعمال المياه والري وتنسيق الحدائق والمنتزهات واعمال التكييف 

والتبريد واعمال الكهرباءواالعمال الميكانيكيه والسباكه والحداده والنجاره وااللمنيوم واعمال 

الدهانات واعمال الديكور والجبس والتحميل والتنزيل داخل المدينه وتوريد وتركيب وصيانه 

المصاعد

استيرادوتصدير وتجاره الجملهفي اجهزه تحليه المياه ومعداتها ومستلزماتها والمصاعد 2858847715544771554

والكهرباء وقطع غيارها وصيانتها ومستحضرات التجميل

مقاوالت عامه للمباني واعمال الصيانه والنظافه والترميم والنجاره والحداده والجبس 043112810

والديكور واالعمال الميكانيكيه والكهربائيه وااللكترونيه وتنفيذ شبكات المياه والصرف 

الصحي والسدود والساللم والمصاعد الكهربائيه



المقاوالت العامه للمباني ومقاوالت انشائيه واعمال الطرق والكباري واعمال كهربائيه 143748255750

وميكانيكه واعمال المياه والمجاري والصرف الصحي واعمال السدود الترابيه والخرسانيه 

وصيانه المشاريع المذكوره وتركيب وتشغيل المصاعد والساللم الكهربائيه

تجاره الجمله والتجزئه في المصاعد والساللم الكهربائيه وقطع غيارها وصيانتها وتركيبها5257245059322590275

استيراد وتجاره الجمله في الفحم والحطب والسكراب والموادالغذائيه والعطاره واالخشاب 5616641208410

وتقديم االعاشه المطهيه والغيرمطهيه والخضاروالفواكه والتمورواالجهزه االلكترونيه 

واجهزه الحاسب االلي وقطع غيارهاوصيانتها والكهربائيه وصيانه المصاعد واجهزه 

االتصاالت السلكيه والتكييف والتبريد وقطع غيارهاوموادوادوات السباكه واالجهزه 

/والمستلزمات الطبيه والمالبس 

مقاوالت عامه للمباني وصيانه ونظافه وتشغيل وترميم المباني واعمال البالط والسباكه 046338004620928

واعمال الطرق واالعمال الكهربائيه والميكانيكيه واعمال التبريد والتكييف وصيانه المدن 

والمصاعد الكهربائيه

مقاوالت عامه للمباني وصيانه ونظافه وتشغيل المباني والمنشات الكهربائيه والميكانيكيه 6011823136180

والمصاعد والمراكز الطبيه ونظافه المدن واعمال المياه والصرف الصحي

التجهيز بوسائل السالمه العامه وتمديد شبكات االطفاء وشبكات كشف الحريق1084346401440

 وتاريخ 13800استيرادوبيع وتركيب وصيانه المصاعد بموجب خطاب الدفاع المدني رقم 5257292001014610881

ه26/12/1432

مقاوالت عامه للمباني وصيانه ونظافه وترميم وتشغيل المباني واالعمال الكهربائيه 5337600

والميكانيكيه وصيانه المصاعد الكهربائيه

 تاريخ 1331تركيب المصاعد بموجب خطاب االمن االداره العامه للسالمه رقم 3010445808714589709

 2197ه صيانه المصاعد بموجب خطاب المديريه العامه للدفاع المدني رقم 29/1/1433

ه15/1/1422تاريخي 

صيانه المصاعد وتوريد قطع غيار المصاعد عدل العنوان من ابها الي خميس مشيط في 5011322814422281442

ه20/3/1422ه عدل المسمي في 29/12/1423ه عدل العنوان في 18/04/1428

تركيب وصيانه المصاعد بموجب خطاب مساعد مدير عام الدفاع المدني لشئون العمليات 43232279450

ه21/5/1429د ف وتاريخ /3/1/6/3453رقم 

صيانه المصاعد بموجب خطاب مساعد مدير عام الدفاع المدني لشئون العمليات رقم 127439015560

 15/4/1434 وتاريخ 563ه تم االيقاف برقم 20/2/1429دف وتاريخ /3/1/6/1289

التجاره الداخليه

مقاوالت عامه ف المباني السكنيه و صيانه ونظافه المباني و تشغيل و صيانه و تركيب 000

ه15/01/1428 د ف في 3/1/6/41المصاعد بموجب خطاب الدفاع المدني رقم 

مقاوالت االعمال الميكانيكيه والكهربائيه للمصاعد والساللم الكهربائيه والسيور المتحركه 000

وصيانتها وقطع غيارها

استيراد وتجاره الجمله والتجزئه في المصاعد والساللم الكهربائيه وقطع غيارها وتركيبها 000

وصيانتها وتقديم خدمات ما بعد البيع مالحظه عدم اضافه اوشطب او تعديل في السجل 

التجاري االبحضوره شخصيا او وكاله البنه سعيد ناصر محمد فقط

صيانه وتشغيل واصالح المصاعد والساللم الكهربائيه المتحركه وقطع غيارها وتركيبها 6162346281350

وتحديثها

 اعمال المصاعد وصيانتها وتركيبها وتشغيلها583146471910

مقاوالت عامه للمباني وصيانه المباني وتمديد شبكات المياه والمجاري وصيانتها واالعمال 330340203130

الميكانيكيه والكهربائيه للمصاعد والساللم واالجهزه الكهربائيه والهيدرولكيه

 مقاوالت عامه للمباني واعمال كهربائيه وصيانه ونظافه وتشغيل المباني وتمديد شبكات 000

المياه والهاتف وانشاء السدود والكباري والطرق واعمال الطرق واالعمال الميكانيكيه 

واعمال الصرف الصحي واالعمال االلكترونيه وصيانه الحدائق والمنتزهات واعمال السدود 

 في 16454والكباري وتركيب الساللم والمصاعدالكهربائيهبموجب خطاب رقم 

ه20/8/1433



مقاوالت عامه للمباني وصيانه ونظافه وتشغيل المباني وصيانه االجهزه الكهربائيه 62500

وااللكترونيه والمصاعد

تجاره الجمله في المواد الغذائيه والمالبس الجاهزه والمفروشات واالثاث وتامين وتوريد 6349240332290

المعدات والمستلزمات الطبيه واالجهزه الكهربائيه واجهزه االتصاالت السلكيه وااللكترونيه 

واجهزه الحاسب االلي وصيانتها والمصاعد وقطع غيارها وصيانتها

 مقاوالت عامه للمباني وصيانه ونظافه وتشغيل المباني وصيانه مصاعد والساللم الكهربائيه 6097941214540

وتركيبها

استيراد وتجاره الجمله والتجزئه في اجهزه الحاسب االلي وتقنيه المعلومات والمصاعد 047702320

الكهربائيه وتركيبها وصيانتها

صيانه ونظافه وتشغيل وترميم المباني وتمديد شبكات المياه والهاتف والكهرباء واعمال 000

الصرف الصحي وصيانه وتركيب المصاعد واعمال الديكور والزخرفه

مقاوالت عامه للمباني صيانه نظافه تركيب وترميم المباني صيانه نظافه تركيب وترميم 6244540814664081477

المباني واعمال الجبس والديكور والسباكه والكهرباء وتركيب وصيانه الساللم والمصاعد

مقاوالت عامه للمباني وصيانه ونظافه وترميم وتشغيل المباني واعمال الطرق واعمال 4142149196300

التكييف والتبريد واالعمال الميكانيكيه والكهربائيه واعمال تمديدات الغاز واعمال الصيانه 

للمصاعد والساللم الكهربائيه

 صيانه ونظافه وتشغيل وترميم المباني واالعمال الكهربائيه واعمال الديكورات والجبس 74241192420

وصيانه الطرق والمصاعد

 مقاوالت عامه للمباني وصيانه ونظافه وتمديد شبكات المياه والصرف الصحي والهاتف 2807543859294384179

والكهرباء واعمال الطرق والخرسانه وصيانه المصاعد واعمال الديكور ومزاوله حفر االبار 

 1 1 في 1151االنبوبيه واالرتوازيه في المملكه العربيه السعوديه بموجب الرخصه رقم 

 هـ1414

استيراد وتجاره الجمله في االجهزه الكهربائيه والمصاعد واالجهزه الميكانيكيه واجهزه 1255000

االتصاالت والحاسب االلي وصياتها وتركيبها وقطع غيارها

استيرادوتجاره الجمله والتجزئه في االجهزه المكتبيه وااللكترونيه والمصاعد الكهربائيه 22949600674932348

واالجهزه الكهربائيه وقطع غيارها وصيانتها

استيراد وبيع وتركيب وصيانه المصاعد بموجب خطاب مدير االداره العامه للسالمه رقم 1505346244434631507

ه12/5/1428دف تاريخ 3/1/6/465

االستيرادوالتصديروتجاره الجمله في المعدات والماكينات وقطع غيارها ومعدات 1620546530354654842

البناءوالطرق والمولدات الكهربائيه والتربينات والمصاعدوصيانتها بموجب خطاب الدفاع 

 هـ5/2/1434 وتاريخ 3401المدني رقم 

مقاوالت عامه للمباني وصيانه ونظافه وترميم وتشغيل المباني واعمال الطرق واالعمال 3078220641012064102

الكهربائيه والميكانيكيه وااللكترونيه واعمال الحداده والنجاره وااللمنيوم واعمال الديكور 

والجبس والزخرفه واعمال السدود وتمديد شبكات الهاتف واعمال التكييف وتركيب وصيانه 

ابراج االتصاالت وصيانه واعمال وصيانه المصاعد والساللم الكهربائيه وتنسيق الحدائق 

والبالط والرخام

تجاره الجمله في المواد الغذائيه ومواد النظافه ومواد البناء واالدوات الصحه والكهربائيه 4524100

والميكانيكيه والمدرسيه والمكتبيه واالجهزه االلكترونيه والمنزليه وقطع غيارها واجهزه 

الحاسب االلي واجهزه الفاكس والمصاعد والساللم الكهربائيه والبهارات والمكسرات 

/والتوابل وتقديم االعاشه المطهيه والغير مطهيه 

مقاوالت عامه للمباني وصيانه ونظافه وترميم وتشغيل المباني اعمال الطرق واللياسه 831122851960

والسباكه والكهرباء والدهانات والبالط والرخام والحجر واعمال الديكور والجبس والزخه 

واعمال العزل الحراري والمائي والحداده والنجاره وااللمنيوم واعمال الزجاج وصيانه 

المصاعد وتنسيق الحدائق واالعمال الميكانيكيه

تنفيذ عقود مقاوالت انشاء وصيانه المباني والمطارات والمستشفيات والفنادق والمدن 406227658324605781

الترفيهيه والقري السياحيه واعمال الديكور وتركيب الرخام وشبكات الطرق والمياه 

والصرف الصحيوالجسوروالسدودواالعمال الكهربائيه والميكانيكيه وااللكترونيه وتركيب 

وصيانه المصاعدوالساللم الكهربائيه والمعدات الطبيه بموجب ترخيص الهيئه العامه 

ه11/7/1430وتاريخ102030071991لالستثمار رقم

تنفيذ عقود مقاوالت تركيب وصيانه المصاعد والساللم واالدراج الكهربائيه بموجب ترخيص 2466847744314729967

ه27/7/1430 في 102030072598الهيئه العامهلالستمثار رقم



استيرادوتجاره الجملهفي العطورات وادوات ومستحضرات التجميل والمعدات واالدوات 9524170672910877

الصناعيه واالدوات والكهربائيه وموادولوازم السباكه ومواد البناء والمصاعد الكهربائيه 

وتركيبها وصيانتها واالثاث المكتبي والمنزلي والمفروشات واجهزه الحاسب االلي واجهزه 

/االتصاالت السلكيه وقطع غيارها وصيانتها واالبواب االتوماتيكيه وصيانتها 

استيراد وبيع وتركيب وصيانه المصاعد والساللم الكهربائيه واستيراد وبيع قطع غيار 1158522323442234404

رف بتاريخ 34/2/3/12601المصاعد بموجب خطاب المديريه العامه للدفاع المدتي رقم 

 التجاره الداخليه15/4/1434 وتاريخ 561ه تم االيقاف برقم 23/8/1431

تجميع وتركيب وصيانه المصاعد الكهربائيه اعمال الحداده ابواب شبابيك درابزين كبائن 636882279778276247

المصاعد صب وسبك المعادن تركيب وصيانه االفران الحراريه بموجب خطاب الدفاع 

ه26/7/1432 بتاريخ 7361المدني رقم 

مقاوالت عامه للمباني ومقاوالت تشطيب المباني مثل اعمال البياض والبالط والتوصيالت 410582722790

ت الكهربائيه وتركيب االدوات الصحيه وتركيب االبواب والشبابيك والزجاج ووحدات 

التكيف والمصاعد

مقاوالت عامهالنشاءوتشييدالمباني والمنشات وصيانه ونظافه وتشغيل وترميم المباني 024910470

والمنشات واعمال المياه والصرف الصحي واالعمال الكهربائيه والمصاعدوالساللم 

الكهربائيه واعمال التكييف والسدودالترابيه والخرسانيه والطرق واالسفلتيه والترابيه 

واالنفاق واعمال الحفريات الترابيه وخدمات االستيرادوالتصديروالتسويق للغير

اقامه واداره وصيانه المجمعات السكنيه والمراكز التجاريه وشراء االراضي القامه المباني 889646066664607588

عليها واستثمارها بالبيع وااليجار لصالح الشركه وصيانه وتشغيل المصاعد والساللم 

والسيور الكهربائيه والهيدرولكيه

مقاوالت عامه للمباني واالعمال الكهربائيه واالعمال الميكانيكيه واستيراد وتصدير وتجاره 050000005072000

الجمله والتجزئه في مواد البناء والكهربائيه واعمال التكييف والصيانه والتشغيل واعمال 

المصاعد

تشغيل وصيانه المصاعد والساللم الكهربائيه533384589908458991

 وتاريخ 1155صيانه المصاعد فقط بموجب خطاب المديريه العامه للدفاع المدني رقم 105554443565444356

ه17/3/1434ه تم تعديل المركز الرئيسي الي مدينه نجران في 25/2/1432

شراءاالراضي القامه المباني عليهاواستثمارهابالبيع اوالتاجير لمصلحه الشركه واداره 000

وتطويروصيانه العقارات وشراءوتملك العقارات لصالح الشركه ومقاوالت مباني واعمال 

الطرق واالنفاق والحفروالنجاره والخرسانه والحداده والطالء والبالط والرخام واعمال المياه 

والصرف الصحي وتركيب وصيانه المصاعد والزجاج واالعمال الكهربائيه والهاتفيه 

وتجاره الجمله والتجزئهفي موادالبناء

تنفيذ عقود تركيب وصيانه وتشغيل واصالح مختلف انواع المصاعدوالساللم والمشايات 4175224307070

 102030061380الكهربائيه والهيدروليكيه بموجب ترخيص الهيئه العامه لالستثمار رقم 

/ه21/6/1430و تاريخ 

تجاره الجمله والتجزئه في المصاعد الكهربائيه والساللم الكهربائيه6634127816250

مقاوالت عامه للمباني واعمال الصيانه والنظافه والترميم والتشغيل واعمال الديكور والجبس 188100

والرخام وتنسيق الحدائق والمنتزهات وصيانه المصاعد بموجب خطاب الدفاع المدني رقم 

ه4/3/1434 وتاريخ 6193

استيراد وتجاره الجمله والتجزئه في االجهزه واالدوات الكهربائيه وااللكترونيه والمصاعد 1203400

والساللم الكهربائيه وصيانتها وقطع غيارها

استيراد وبيع وتركيب وصيانه المصاعد بموجب خطاب مساعد مديرالدفاع المدني رقم 1136243150530

ه15/6/1428ف وتاريخ /س 3/1/3899

تنفيذ عقود مقاوالت تركيب وصيانه المصاعد واالعمال الكهروميكانيكيه وانظمه السالمه 2297229225062921106

 و تاريخ 102030083534وانذار الحريق بموجب ترخيص الهيئه العامه لالستثمار رقم 

دف و تاريخ / 3/1/857ه ترخيص المديريه العامه للدفاع المدني رقم 12/1/1431

/ه9/2/1430

تجاره الجمله في االجهزه الطبيه والمخبريه والقرطاسيه واالثاث المكتبي ومواد 112541311994132299

البناءوالنجاره والسباكه والكهرباءوالنظافه وقطع غيارالسيارات والبطاريات والكفرات 

والخيام واالشرعه ومعدات وادوات المصاعدالكهربائيه وتوريدالمالبس العسكريه وتوابعها 

لغرض الدخول في المناقصات الحكوميهفقط واليتعدي ذلك للبيع واالتجاربهافي االسواق 

35/6/24212التجاريه وغيرهابموجب خطاب االمن



مقاوالت عامه صيانه ونظافه وترميم وتشغيل المباني واعمال الطرق واعمال التكييف 000

والتبريد واالعمال الميكانيكيه واالعمال الكهربائيه وتنسيق الحدائق واعمال الري والسيول 

واعمال العزل واعمال اللياسه والبالط والرخام والديكور والسفلته واعمال الهدم والردم 

والتحميل والتزيل داخل المدينه وتاجير المعدات الثقيله وصيانه المصاعدخطاب الدفاع 

498رقم

استيراد وتجاره الجمله والتجزئه في قطع غيار المصاعد والساللم الكهربائيه6408346076814607681

تجاره الجمله والتجزئهفي قطع غيارالسيارات والبطاريات واطارات السيارات 042404320

وتركيبهاواالجهزه الطبيه وقطع غيارهاوالمستلزمات الطبيه واستيرادهاوبيع اجهزه ومعدات 

السالمه وتركيب وصيانه اجهزه ومعدات االطفاءواالنذارمن الحريق وتعبئه وصيانهطفايات 

ه18/4/1431وتاريخ3/1/181الحريق وصيانه المصاعدبموجب خطاب الدفاع المدني رقم 

18/1/1431 وتاريخ 223تركيب وصيانه المصاعد بموجب خطاب الدفاع المدني رقم 5257246150324640188

استيراد و تجاره و تركيب المصاعد بانواعها واحجامها وقطع غيارها واالدوات الميكانيكيه 4521224990172499829

 18630وااللكترونيه والساللم الكهربائيه وقطع غيارها بموجب ترخيص الدفاع المدني رقم 

 هـ04/07/1434وتاريخ 

مقاوالت عامه للمباني وصيانه ونظافه وترميم وتشغيل المباني واعمال التكييف والتبريد 1550043295994329599

 تاريخ 6401وصيانه المصاعد فقط بموجب خطاب المديريه العامه المدني رقم 

ه واعمال السواتر والمظالت13/4/1433

مقاوالت عامه للمباني صيانه نظافه ترميم وتشغيل المباني واعمال الطرق والحفريات 18524709792470979

واعمال المياه والصرف الصحي وشبكات االنذار من الحريق واعمال الكهرباء واالعمال 

االلكترونيه واعمال الري وتنسيق الحدايق والمنتزهات واعمال السدود وتاجير المعدات 

الثقيله تركيب وصيانه اجهزه ومعدات االنذار من الحريق بموجب خطاب الدفاع المدني 

ه اعمال المصاعد23/3/1433 ت 4894رقم

ه11/7/1434وتاريخ19286صيانه المصاعد بموجب خطاب الدفاع المدني رقم 3472800

تنفيذعقودمقاوالت انشاءوصيانه المباني واالعمال الكهربائيه والميكانيكيه وتركيب وصيانه 88847480044748009

المصاعدوالساللم الكهربائيه بموجب ترخيص الهيئه العامه لالستثمار 

ه21/7/1431 تاريخ 102031078302رقم

انتاج صهاريج وصناديق قالب وابواب حديديه كهربائيه ومصاعد كهربائيه بموجب 000

19/11/1427ص وتاريخ /2160الترخيص الصناعي رقم 

مقاوالت انشاء مباني وحفر االبار والصيانه والتشغيل والكهرباء والسباكه والديكور وانشاء 044110080

الكباري والسدود وشبكات الصرف الصحي والمصاعد والساللم الكهربائيه

مقاوالت عامه للمباني صيانه ونظافه وترميم المباني واعمال الرخام والجبس والديكور 7511700

والسراميك والزخرفه والنجاره والحداده والديكور والعزل الحراري والمائي واعمال الطرق 

وصيانه وتنسيق الحدائق والمنتزهات وتشغيل المصاعد الكهربائيه وتركيب البيوت الجاهزه 

والمظالت والهياكل المعدنيه واعمال المياه والصرف الصحي واعمال التكييف والتبريد 

/زتمديدشبكات المياه 

صيانه وتشغيل وتركيب واستيراد وتجاره الجمله في اجهزه ومكائن الدعايه واالعالن 2857449739314973941

والطباعه ومستلزماتها واالجهزه االلكترونيه واالت التصوير والفاكسات والسنتراالت 

واجهزه االتصاالت السلكيه واجهزه الحاسب االلي وقطع غيارها واالدوات المكتبيه 

والشبكات وتقديم االعاشه المطهيه والغير مطهيه واالثاث المكتبي والمنزلي وصيانه وتشغيل 

/وتركيب المصاعد 

مقاوالت عامه للمباني وصيانه ونظافه وتشغيل وترميم المباني واعمال الجبس والديكور 2204047929174123677

والبالط والرخام والحجر الطبيعي واعمال وتركيب المصاعد وتنسيق الحدائق

استيراد وتجاره الجمله في المواد الكهربائيه والسباكه وااللكترونيات والحاسب االلي 1040023286262373670

والمصاعد الكهربائيه وقطع غيارها وصيانتها

استيراد وتجاره الجمله في اجهزه الحاسب االلي والتجهيزات واالدوات المكتبيه واالجهزه 5982823304922354767

والمعدات الطبيه واجهزه الفحص والتبريد والمعدات الفنيه والصناعيه والمصاعد الكهربائيه 

والسيور المتحركه الكهربائيه واجهزه االتصاالت السلكيه وتركيبهاوصيانتها واالجهزه 

االلكترونيه والكهربائيه



تجاره الجمله في المصاعد والساللم المتحركه وقطع الغيار وصيانتها وتركيبه والمعدات 000

االلكترونيه واجهزه التكييف والكهربائيه واجهزه محطات تحليه المياه واجهزه الصرف 

الصحي

مقاوالت عامه للمباني صيانه نظافه تركيب وترميم المباني واعمال الجبس والديكور 9316600

والساللم الكهربائيه والمصاعد وتشغيلها وصيانتها

تجاره الجمله في اجهزه االتصاالت السلكيه والالسلكيه وصيانتها وقطع غيارها واالجهزه 8939426906202690630

االلكترونيه واجهزه الحاسب االلي واالثاث المكتبي والمنزلي واالدوات القرطاسيه والمواد 

الكهربائيه وتوريدد وبيع اجهزه ومعدات السالمه وصيانتها وتوريد قطع غيار السيارات 

دف 766واالنذار من الحريق وتعبئه وصيانهمطفيات الحريق بموجب خطاب الدفاع المدني

ه2/9/1425في

مقاوالت عامه للمباني وصيانه ونظافه وترميم وتشغيل المباني واعمال الطرق واللياسه 3950448549444854944

والسباكه والكهرباء والدهانات والبالط والرخام والحجر واعمال الديكور والجبس والزخرفه 

وتنسيق الحدائق والمنتزهات واالعمال الميكانيكيه والكهربائيه واعمال التكييف والتبريد 

وصيانه المصاعد والتحميل والتنزيل داخل المدينه

تركيب وصيانه المصاعد الكهربائيه والمواد الكهربائيه2770923538060

مقاوالت عامه للمباني وصيانه ونظافه وترميم وتشغيل المباني واعمال الطرق واللياسه 2559027206890

والسباكه والكهرباء والدهانات والبالط والرخام والحجر واعمال الديكور والجبس والزخرفه 

والحداده والنجاره وصيانه المصاعد وتمديد شبكات الصرف الصحي واعمال الري

تركيب وصيانه ومعدات االطفاء واالنذار من الحريق وتشغيل وصيانه المصاعد بموجب 6628529135792913579

 تاريخ 1034/221ده وخطاب رقم3/1/6/916خطاب االداره العامه للسالمه رقم 

ه5/11/1426

تنفيذ عقود مقاوالت انشاء وصيانه المباني والمستشفيات والفنادق والقري السياحيه وتركيب 6645749126274760791

االعمال الحديديه واعمال الرخام واعمال المياه والصرف الصحي واالعمال الكهربائيه 

والميكانيكيه وااللكترونيه وتركيب وصيانه المصاعدواجهزه السالمهبموجب موافقه الدفاع 

 وبموجب ترخيص الهيئه 10/3/1432وتاريخ14344المدني رقم

/ه2/2/1431 وتاريخ102030071906العامهلالستثماررقم

استيراد وتجاره الجمله في المصاعد وقطع غيارها واجهزه االتصاالت والتصوير في مواد 3326028603664133336

البناء والمواد الغذائيه واالدوات الكهربائيه واجهزه الحاسب االلي واالجهزه االلكترونيه 

والمالبس الجاهزه واجهزه التكييف والتبريد وقطع غيارها وادوات السباكه وتقديم االعاشه 

واالجهزه الطبيه وقطع غيار السيارات والمعدات الثقيله والبطاريات والكفرات واالثاث 

/وتسويقها

مقاوالت عامه للمباني واعمال الصيانه والنظافه والترميم واعمال الكهرباء واللياسه 1324828690

والميكانيكا واعمال المصاعد والكهرو ميكانيكيه وصيانه المصاعد وصيانه وتشغيل التكييف 

المركزي

ه13/4/1433وتاريخ 6315صيانه المصاعد فقط بموجب خطاب الدفاع المدني رقم 4254481032178104695

تجاره الجمله والتجزئه في المصاعد وصيانتها2262945900504590050

مقاوالت عامه للمباني وصيانه ونظافه وترميم وتشغيل المباني واعمال الطرق واللياسه 2559040537115447650

والسباكه والكهرباء والدهانات والبالط والرخام والحجر واعمال الديكور والجبس والزخرفه 

واالعمال الكهربائيه والميكانيكيه وااللكترونيه واعمال الحداده النجاره وااللمنيوم واعمال 

المياه والصرف الحصي وصيانه المصاعد واعمال الري وتنسيق الحدائق والمنتزهات 

واعمال التكييف والتبريد

استيرادوتجاره الجمله والتجزئهفي المصاعدوالساللم الكهربائيه وتركيبها وصيانتها بموجب 8931047884014721805

ه24/3/1432 وتاريخ 2185خطاب الدفاع المدني رقم 

تنفيذ عقود مقاوالت انشاء وصيانه المباني وتركيب وصيانه المصاعد والساللم الكهربائيه 1632840294894053762

 هـ8/2/1427 وتاريخ 221/1بموجب ترخيص الهيئه العامه لالستثمار رقم 

استيراد وتجاره الجمله في االجهزه االلكترونيه والحاسب االلي وقطع غيارها وصيانه 2616949608264960826

اجهزه االتصاالت السلكيه واالجهزه الكهربائيه وقطع غيارها والطاوالت ومواد ومعدات 

المصاعد والساعات العاديه واالكسسوارات وادوات التجميل والعطورات



مقاوالت عامه للمباني صيانه نظافه تركيب وترميم المباني وصيانه وتشغيل المصانع 000

والمنشات التجاريه والمباني والمجمعات التجاريه والسكنيه واعمال تنسيق الحدائق واعمال 

الديكور والزخرفه وتركيب وصيانه المصاعد والتكييف والتبريد

دف /34/2/1040صيانه وتركيب المصاعد الكهربائيه بموجب موافقه الدفاع المدني رقم 000

 التجاره الداخليه15/4/1434 وتاريخ 561ه تم االيقاف برقم 05/04/1431وتاريخ 

تركيب وصيانه المصاعد بموجب خطاب مدير اداره الدفاع المدني بمحافظه بيشه رقم 000

ه15/4/1434في تاريخ / 34/6/1079

 9119صيانه المصاعد بموجب خطاب مساعد مدير عام الدفاع المدني لشئون العمليات رقم 6132162201320

ه7/4/1434في 

تجاره الجمله في مواد البناء والكهرباء واالدوات الصحيه ومواد غذائيه وادوات قرطاسيه 62262323376232338

واثاث مكتبي ومالبس رياضيه ومفروشات واجهزه حاسب الي وصيانتها ومصاعد كهربائيه 

وصيانتها وعطورات واكسسوارات نسائيه ومالبس نسائيه واطفال تم تعديل االسم التجاري 

ه23/5/1433في 

0000صيانه مصاعد 2566622838960

ه10/11/1433 وتاريخ 21893 صيانه مصاعد بموجب خطاب موافقه الدفاع المدني رقم 000

 وتاريخ 8990صيانه المصاعد بموجب خطاب المديريه العامه للدفاع المدني رقم 000

ه26/8/1432

 مقاوالت تركيب وصيانه المصاعد والساللم والسيور المتحركه تم تعديل النشاط بتاريخ 23772510097272195

 التجاره الداخليه13/2/1434 وتاريخ 205ه تم االيقاف برقم 7/7/1433

ص وتاريخ /2030مصنع النتاج مصاعد كهربائيه متنوعه بموجب ترخيص صناعي رقم 084596000

ه03/07/1429

مقاوالت عامه للمباني وصيانه ونظافه المباني والتمديدات الكهرابئيه والتكييف 000

وصيانتهاواعمال الكهرباء وتركيب وتوريد وصيانه المصاعد بعد الحصول علي التراخيص 

وتمديدات وصيانه 1114ه باصال رقم 15/06/1428الالزمه تم اضافه النشاط بتاريخ 

شبكات الحاسب االليمالحظهعدم التجديد اواتخاذ اي اجراءاال بعدافادهمن الدفاع المدني

 9818صيانه المصاعد بموجب خطاب مساعد مدير عام الدفاع المدني لشئون العمليات رقم 032232313223231

ه18/3/1434ه تعديل االسم التجاري في 16/9/1432وتاريخ 

 بيع وتركيب وتوريد وصيانه المصاعد والمقاوالت الكهربائيه والميكانيكيه بموجب ترخيص 34672515447270095

 هـ3/2/1434 وتاريخ 519/1202مديريه الدفاع المدني رقم 

تركيب مصاعد اليه وصيانتها170672561730

ه6/1/1426تركيب وصيانه المصاعد والساللم الكهربائيه تعدل النشاط بتاريخ 072708940

 في 8726صيانه المصاعد بموجب خطاب مساعد مدير عام الدفاع المدني رقم 038239003823900

 في 321013ه اعمال كهربائيه وميكانيكيه بموجب خطاب بلديه املج رقم 15/5/1433

ه17/6/1432

ه7/7/1433 وتاريخ 12726صيانه المصاعد بموجب خطاب الدفاع المدني رقم 000

مقاوالت عامه في المباني واعمال الصيانه والنظافه واالعمال الكهربائيه وصيانه وتشغيل 4200586421208641916

وتركيب المصاعد وصيانه وتشغيل المدارس والمعاهد والمكتبات

ه11/03/1434 في 6855بيع وتركيب وصيانه المصاعد يموجب خطاب الدفاع المدني رقم 1552022605672260432

 وتاريخ 11674صيانه المصاعد بموجب خطاب المديريه العامه للدفاع المدني رقم 499086622288662228

ه24/06/1433

ه20/02/1433 وتاريخ 2604تركيب وصيانه المصاعد بموجب رخصه الدفاع المدني رقم 000

توريد وتطوير وتحديث المصاعد والساللم الكهربائيه16784596000



ه5/8/1433بتاريخ 15440صيانه المصاعد فقط بموجب خطاب الدفاع المدني رقم 328982786028228361

ه20/2/1433 في 2604صيانه المصاعد بموجب خطاب الدفاع المدني رقم 5271983213510

ه07/04/1434 وتاريخ 9118صيانه المصاعد بموجب خطاب الدفاع المدني رقم 000

تجحاره التجزئه والجمله وتركيب وصيانه المصاعد وقطع غيارها بموجب خطاب االداره 2062182103680

ه09/06/1431 وتاريخ 1811العامه للسالمه رقم 

 وتاريخ 2618صيانه المصاعد بموجب خطاب المديريه العامه للدفاع المدني رقم 086434438643443

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ه20/2/1433

ص وتاريخ /1056مصنع النتاج مصاعد متنوعه بموجب ترخيص صناعي رقم 16784596008459508

ه05/11/1431

ه1/4/1431 في 1079صيانه المصاعد بموجب خطاب الدفاع المدني رقم 440486627020

تجاره الجمله والتجزئه في المعدات واالجهزه الطبيه ومواد التغليف واالجهزه الكهربائيه 2550582346408260525

والمعدات الصناعيه ومكائن تعريج الحديد والصاج و المصاعد والساللم الكهربائيه

مقاوالت عامه في المباني وصيانه ونظافه المباني وصيانه المصاعد عدم تقديم اي اجراء اال 399300

بعد مراجعه الدفاع المدني بخصوص نشاط صيانه المصاعد

مقاوالت المباني العامه واالنشائيه واعمال الطرق والكباري واعمال الكهربا والميكانيكا 3006239210323921220

واعمال المياه والمجاري والصرف الصحي واعمال السدود الترابيه والخرسانيه وصيانه 

المشاريع المذكوره وتشغيل المصاعدطالساللم الكهربائه بعد الحصول علي التراخيص 

الالزمه

000صيانه المصاعد 022966590

تجاره بيع المصاعد واالدوات الكهربائيه واجهزه الحاسب االلي000

تركيب المصاعد وصيانتها000

ه10/3/1434 وتاريخ 51841صيانه مصاعد بموجب خطاب الدفاع المدني رقم 023116432311643

تركيب وصيانه وتشغيل المصاعد032249530

تجاره الجمله في المصاعد الكهربائيه وكاله بالعموله في طبيعه النشاط751739689180

مقاوالت فرعيه تخصصيه تشطيب المباني ونجاره واعمال البياض والبالط والكهرباء 000

وتركيب االدوات الصحيه والطالء والدهان والديكور وتركيب الزجاج والمصاعد

ه04/09/1433توريد وتركيب وصيانه وتشغيل المصاعد الكهربائيه تم تجديد السجل بتاريخ 000

تركيب وصيانه المصاعد وتركيب الزجاج صوره الستخراج الترخيص من الجهات المختصه000

ه04/11/1432استيراد وتركيب وصيانه المصاعد الكهربائيه تم تجديد السجل في 1152200

 وتاريخ 11666صيانه مصاعد بموجب خطاب المديريه العامه للدفاع المدني رقم 000

ه24/6/1433

 وتاريخ 5741صيانه المصاعد فقط بموجب خطاب المديريه العامه للدفاع المدني رقم 000

ه15/6/1432

تجاره التجزئه في المصاعد والساللم الكهربائيه وقطع غيارها وصيانتها واستيرادها000

 وتاريخ 25854تركيب وتوريد وصيانه المصاعد بموجب رخصه امانه منطقه نجران رقم 054422840

ه8/2/1430ه تم تعديل االسم التجاري بتاريخ 12/33/1429



تجاره التجزئه في المصاعد وقطع غيارها وصيانتها5011362099880

التجاره واالستيراد في المصاعد والساللم الكهربائيه وقطع غيارهاوتركيبها وصيانتها وتقديم 1164722782352278231

خدمات مابعد البيع

التجزئه في بيع وصيانه المصاعد بموجب التصريح الصادر من الدفاع المدني شرق ابها 859100

ه21/02/1430 بتاريخ 691برقم 

تجاره التجزئه في المصاعد الكهربائيه وصيانتها وقطع غيارها000

صيانه ونظافه المباني وزراعه وصيانه الحدائق ومقاوالت نوعيه تخصصيه في اعمال 863822500380

#$#$#$#$#$#$#$#$#$#$الكهرباء وصيانه المصاعد 

ه29/04/1434في11734صيانه المصاعد بموجب خطاب الدفاع المدني رقم 250322601272360127

8698صيانه المصاعد بموجب ترخيص الدفاع المدني رقم 000

توريد وتركيب وصيانه مصاعد58722235552223555

مقاوالت عامه النشاء المباني وصيانه ونظافه وتشغيل المباني صيانه وتشغيل اجهزه 14822649762294733

الطباعه والحاسب االلي واالعمال االلكترونيه والكهربائيه واعمال المياه والصرف الصحي 

وتركيب وصيانه وتشغيل المصاعد وانشاء السدود الترابيه

ه17/8/1427تجاره الجمله والتجزئه في المصاعد وتركيبها وصيانتها عدل المسمي في 1062522486880

xxه 28/4/1434وتاريخ11542صيانه المصاعدبموجب ترخيص الدفاع المدني رقم000

اقامه وانشاء المختبرات الطبيه وعيادات االسنان وعيادات االنف واالذن و الحنجره ومعدات 000

سكانروكادكم وصيانه واستيرادوتجاره االالت والمعدات و االدوات الطبيه وموادالتجميل 

ومستلزملتها وتجاره الجمله والتجزئهفي المواد الغذائيه واقامه وتشغيل المطاعم ومقاهي 

النت واقامه مصانع النجاره والمطابخ وتصنيع وتركيب المصاعدوصيانتهاواقامه مصانع 

الحجروالبلك ومصانع الرخام

االستثمار التجاري بالمعدات والنظارات الطبيه والسجاد والتحف والكماليات واالستثمار 212082737920

الصناعي ويتمثل في صناعه السجاد الهياكل الحديديه المصاعد والخيوط الجراحيه وذلك بعد 

الحصول علي التراخيص الالزمه

مزاوله االعمال الكهربائيه وااللكترونيه والميكانيكيه والصناعيه وصيانه المصاعد بموجب 338236420503642050

 هـ17/3/1432 وتاريخ 1938خطاب الدفاع المدني رقم 

تجاره الجمله والتجزئه في المصاعد الكهربائيه والسالم المتحركه واالبواب االتوماتيكيه 304889910438961105

 26/6/1429وتركيبها وصيانتها تحويل السجل من تحت رئيسي المدينه الي رئيسي جده في 

عدم التعامل معه حتي مراجعه التجاره داخليه حسب خطاب مدير السجل بالرياض رقم # 

#ه 4/5/1430 وتاريخ 8513

مقاوالت االعمال الكهربائيه واالعمال الميكانيكيه ومقاوالت المباني ومقاوالت تشطيب 989512400

المباني التوصيالت الكهربائيه تركيب االدوات الصحيه وتركيب االبواب والشبابيك والزجاج 

ومعدات التكييف والمصاعد

مقاوالت االعمال الكهربائيه واالعمال الميكانيكيه ومقاوالت عامه للمباني والصيانه 276166923340

والتشغيل والمقاوالت فرعيه تخصصيه تشطيب مباني ديكور تركيب زجاج ومصاعد الحداده 

التكييف وتركيب وصيانه اجهزه ومعدات االطفاء واالنذار من الحريق فقط بموجب خطاب 

 تجديد السجل 25/7/1428د ف في / 3/16/4864نساعد مدير عام الدفاع المدني رقم 

ه22/3/1433في

تجاره الجمله والتجزئه في المصاعد والساللم والروافع الكهربائيه وتركيبها وصيانتها806467127840



مقاوالت فرعيه تخصصيه الحفر الخرسانه تشطيب المباني اعمال البياض والكهرباء تركيب 276166923340

االدوات الصحيه التكييف اعمال البناء الم المعدنيه والطالء والدهان الزخرفه الزينه الديكور 

تركيب الزجاج والمصاعد

مقاوالت فرعيه تخصصيه تركيب الزجاج والمصاعد000

مقاوالت عامه للمباني االنشاء ومقاوالت الصيانه والتشغيل تركيب وصيانه المصاعد1088566066296606681

تجاره الجمله في المصاعد والساللم الكهربائيه وقطع غيارها وتركيبها وصيانتها عدم 520057309090

التعامل مع صاحب السجل لحين انهاء وضعه بالدفاع المدني بمكه المكرمه واحضار مايثبت 

ه24/8/1433ذلك السبت 

9/7/1409تجاره المصاعدوالساللم والروافع الكهربائيه وتركيبهاوصيانتها تاشيره في 806454361670

اعمال المقاوالت المتصله باالنشاءات والطرق ومواد البناء والمعدات الالزمه لدلك 524147807130

وتجهيزات المباني وادوات صحيه ومصاعد واجهزه تبريد

تجاره الجمله والتجزئهفي المصاعد وقطع غيارها وتركيب وصيانه المصاعد290720300000

اعمال الطرق واالعمال الكهربائيه والميكانيكيه والصناعيه والمقاوالت العامه للمباني 201523104350

ومقاوالت الحفر والخرسانه الجاهزه واعمال البالط والرخام والتكييف واعمال البناء 

المعدنيه والدهان واعمال المياه والصرف الصحي والحداده والنجاره والبياض وتركيب 

الزجاج والمصاعد وتجاره مواد البناء

مقاوالت عامه للمباني والمقاوالت الكهربائيه والميكانيكيه وتجاره الجمله في المواد 636882649508276247

واالجهزه الكهربائيه وااللكترونيه ومعدات االنذار من الحريق وصيانتها وتركيبها وتشغيلها 

وتجاره الجمله في لوازم الدعايه والهدايا واالثاث واالجهزه والمعدات الطبيه ولوازم تجهيز 

المستشفيات وقطع غيارها وصيانتها وتركيبها والمصاعد الكهربائيه وصيانتها

 بتاريخ 2837اسيراد المصاعد وبيعها وتركيبها وصيانتها بموجب خطاب الدفاع المدني رقم 50083088888318888

ه09/04/1432

مقاوالت االعمال المعدنيه ومقاوالت تشطيب المباني واعمال البياض والبالط والتوصيالت 146685770360

الكهربائيه وتركيب االدوات الصحيه وتركيبات االبواب والشبابيك والزجاج ووحدات 

التكييف والمصاعد

مقاوالت وصيانه وتشغيل المنشات وتركيب وصيانه الزجاج والبناشر ومصانع االسالك 202500

ونقل البضائع والمهمات باجر علي الطرق البريه بالمملكه والبوفيهات والحجر والرخام 

وادوات االفراح وخدمات االستيراد والتصدير والتسويق للغير وتركيب شبك الطرق 

والمزارع وورش السيارات ومود البناء وتركيب المصاعد وخدمات الحاسب االلي

مقاوالت عامه للمباني السكنيه والتجاريه والتعليميه والترفيهيه والصحيه وصيانتها ونظافتها 1148669120436912042

د ف في / 3/1/6/254وتشغيل وصيانه المصاعد بموجب خطاب الدفاع المدني رقم 

ه مراجعه 18/7/1432تعديل االداره في 25/12/1430 تعديل في الشركاء في 8/3/1423

3911/22/1434الزكاه والدخل بموجب خطابهم 

صيانه وتركيب وتشغيل المصاعد بموجب خطاب مساعدمديرعام الدفاع المدني لشئون 537354020635402085

ه تم تحويل فرع المؤسسه الفرديه الي 22/2/1432وتاريخ 1134العمليات الصادربرقم

ه25/2/1432شركه تضامنيهبتاريخ 

صيانه وتركيب الماكينات والمعدات غير الكهربائيه والمصاعد والساللم الكهربائيه واجهزه 384282619730

المراقبه والمولدات والرافعات واجهزه االمن والسالمه واجهزه التكييف المركزي



اعمال المقاوالت المعماريه وانشاء وتشطيب وترميم وصيانه ونظافه واداره وتشغيل المباني 5305305424990

والفنادق والشقق والمجمعات السكنيه والتجاريه المرخص لها نظاما ونقل النفايات واعمال 

التبريد والتكييف وصيانه المصاعدبموجب عدم التعامل مع صاحب السجل لحين انهاء 

ه24/8/1433وضعه بالدفاع المدني بمكه المكرمه واحضار مايثبت ذلك السبت 

تركيب وتشغيل وصيانه المصاعد بموجب خطاب مساعدمديرعام الدفاع المدني لشئون 537354020635402083

ه وتجاره الجمله والتجزئه في المصاعد 22/2/1432وتاريخ 1134العمليات الصادربرقم 

وقطع غيارها واستيرادها وتصديرها

تجاره الجمله والتجزئه في المعدات غير الكهربائيه والمصاعد والساللم واجهزه المراقبه 000

والمولدات والرافعات واجهزه االمن والسالمه واجهزه التكيف والتبريد وقطع الغيار الخاصه 

بها

مقاوالت عامه للمباني انشاء وهدم وترميم وحفر وردم واقامه وتشغيل وصيانه المباني 99943977774397777

السكنيه والتجاريه واعمال الطرق واالنفاق وشبكات الهاتف ومرافق الكهرباء والمياه 

والصرف الصحي والسدود وشراء االراضي والعقارات واستثمارها واعمال اليكورات 

وصيانه المصاعد والمطابع واالالت التصوير و الالجهزه الكهربائيه وتزاول 

الشركهنشاطهابعد الحصول علي التراخيص الالزمه

 مقاوالت المباني ومقاوالت الطرق والسدود واالعمال الكهربائيه والميكانيكيه واعمال المياه 206140125230

والصرف الصحي ونظافه المدن وصيانه المباني والمنشات الكهربائيه وشبكات المياه 

والصرف الصحي ومقاوالت تركيب المصاعد والساللم الكهربائيه وصيانتها وتجاره الجمله 

والتجزئه في مواد البناء والمواد الكهربائيه والصحيه والغذائيه والمصاعدوالساللم الكهربائيه

شراء وبيع وتاجير العقار وشراءاالراضي القامهمباني عليها واستثمارها لصالح الشركه 1000323102332319980

وصيانه العقار والمقاوالت العامه للمباني وتجاره الجمله والتجزئهفي مواد البناءوالسيراميك 

والمعدات الثقيله والزراعيه والمصاعد السيارات واالثاث والعاب االطفال الغيرناريه 

والتحف والمالبس واجهزه الحاسب االلي واالتصاالت السلكيه واالجهزه الطبيه والرياضيه 

والدهانات

انتاج صهاريج وصناديق قالب وابواب حديديه كهربائيه ومصاعد معدنيهكهربائيه بموجب 1005749955554990555

27/12/1428ص وتاريخ /3165الترخيص الصناعي رقم 

اعمال الصيانه والتشغيل والنظافهللمباني والسدودوالمراكز الطبيه والمدن والمجمعات 2617523337772334477

السكنيه والمواني البحريه والجويه ونظافه وتشغيل اسطبالت الخيول والمصانع والمركبات 

وشراء االراضي ال اقامه المباني عليها واستثمارهذه المباني بالبيع او االيجار لصالح الشركه 

وتشغيل وصيانه المصاعد والساللم الكهربائيه

اعمال الحفر والتسليج والنجارهاالبواب والشبابيك والمطابخواعمال تمديدات الكهرباء 4553727508992750899

والحداده والتكييف وتركيب االدوات الصحيه والطالءوالدهان واعمال البناء المعدنيه واعمال 

البالط والرخام والزخرفه والديكوروتركيب وصيانه المصاعد وتركيب الزجاج 

والمصاعدواعمال االلمنيوم وعزل الحراره

تجاره الجمله والتجزئه في المصاعد وقطع غيارها وتركيب وصيانه المصاعد بموجب 1014800

ه18/05/1434 بتاريخ 13713خطاب الدفاع المدني رقم 

تطويرالمشاريع الصناعيه وتقديم تطبيق انظمه التحليل والبرمجه والجوده النوعيه والتدريب 1657045558884555888

عليهاوخدمات استشاريهفي مجال االداره العلياوتشمل اداره الموارد البشريه واعمال التكييف 

والتبريدوصيانتهاوقطع غيارهاوانشاءوتشغيل مشاغل الخياطه وصيانه السيارات وقطع 

غيارهاوصيانه المصاعدوالساللم الكهربائيه وقطع غيارهابموجب ترخيص وزاره 

ه19/11/1431تاريخ 28847الداخليهرقم

التجاره في االجهزه الكهربائيه وااللكترونيه واجهزه الكمبيوتر والمصاعد الكهربائيه واجهزه 115747855304779928

فحص العدادات وساعات القياس االلكترونيه واجهزه فحص االنابيب والمعدات واالالت 

الصناعيه الثقيله والخفيفه

مقاوالت عامه للمبانيانشاء واصالح وهدم وترميم وصيانه ونظافه المباني السكنيه والتجاريه 457800

واعمال الطرق والسفلته وصيانهمحطات تنقيه المياه واعمال الحفر واعمال اللياسه والحداده 

واعمال البناء واعمال الطالء والدهان واعمال البالط والرخام والسيراميك وتركيب وصيانه 

المصاعد



ه 10/11/1433ت21871تركيب وصيانه المصاعدبموجب ترخيص الدفاع المدني رقم9357722522112252211

واستيرادوتصديروتجاره الجمله والتجزئهلالجهزه واالدوات المكتبيه واالجهزه الطبيه 

والعلميه وطع غيارهاوصيانتهاومقاوالت عامهللمبانيانشاءترميمهدم اصالحصيانهوتنفيذ 

اعمال الجبس والديكور وبرامج خدمات المحمواللجوال وتطويرهاورفع كفاءهشبكات 

المحمول وتوفيراالدوات والتقنيات للشبكات

مقاوالت عامه للمباني انشاء اصالح هدم ترميموصيانتها واعمال الطرق وصيانه الطرق 5683521809992180994

واعمال السدود واعمال المياه والصرف الصحي واالعمال الميكانيكيه والكهربائيه 

وااللكترونيه واعمال المصاعد واعمال التكييف واعمال المباني المصنعه والمباني الجاهزه 

وتنظيم المعارض الدائمه والمؤقته وتجاره الجمله والتجزئه في مواد البناء واالدوات الصحيه 

والكهربائيه

تجاره الجمله والتجزئه في االبواب االتوماتيكيه والخشبيه والمصاعد الكهربائيه والساللم 2051047943594771754

المتحركه واجهزه التكييف تحويل السجل تحت رئيسي جده بعد شطب رئيسي المدينه في 

ه18/3/1430 تجديد السجل التجاري في 26/6/1429

مقاوالت عامه للمباني انشاء اصالح هدم ترميم واالعمال الكهربائيه والميكانيكيه واالعمال 024470332447066

االلكترونيه وخدمات االستيراد والتصدير والتسويق للغير وتركيب وصيانه المصاعد 

ه1433\2\28وتاريخ 3112والساللم المتحركه بموجب ترخيص الدفاع المدني رقم 

مقاوالت عامه للمبانيانشاء واصالح وهدم وترميم وصيانه االجهزه الكهربائيه االعمال 4501124470662447033

الميكانيكيه والكهربائيه وااللكترونيه وتجاره الجمله والتجزئهفي االجهزه الكهربائيه 

وااللكترونيه وقطع غيارالمصاعدوالساللم الكهربائيه وتركيب وصيانه المصاعدوالساللم 

xx xx xxه 16/3/1433وتاريخ 4494الكهربائيهبموجب خطاب الدفاع المدني رقم 

تجاره الجمله والتجزئه في االالت الطبيه والجراحيه واجهزهطبيه واطراف صناعيه واجهزه 83847907774777587

معوقين مواد ولوازم المختبرات والمستشفيات وتقديم اعاشه المستشفيات المطهيه والمواد 

الصحيه واالدوات واللوحات الكهربائيه والمصاعد والسالالم الكهربائيه وصيانتها واعمال 

المياه والصرف الصحي ومعالجه الضخ ومحطات المياه واالعمال الكهربائيه والميكانيكيه 

وااللكترونيه والتكييف

مقاوالت االنشاءات العامه انشاء المصانع انشاء محطات تحليه المياه مقاوالت االعمال 6133147925154792518

الميكانيكيه انشاءغرف التبريدوالتكييف المركزي والتهويه مقاوالت محطات ضخ المياه 

والصرف الصحي انشاءالمصاعد والساللم المتحركه مقاوالت التوربينات ومحطات توليد 

ه11/4/1433الطاقه وصيانه وتشغيل االعمال الميكانيكيه تجديد السجل في 

 مقاوالت المباني واالنشاءات العامه وتشطيب المباني وتركيب الزجاج والمصاعد وصيانه 1014240508310

المباني والطرق وصيانه وتشغيل المراكز الطبيه وتجاره الجمله والتجزئه في قطع الغيار

تجاره الجمله في المصاعد الكهربائيه والرافعات البرجيه والساللم المتحركه وتجميعها 402347649010

وتركيبها وصيانتها واالجهزه والمعدات الالزمه لذلك

اعمال التركيب والتشغيل والصيانه للمصاعد والساللم ومستلزماتها بكافه انواعها وقطع 6338320134362013439

3/7/1428وتاريخ842/221غيارها بموجب خطاب الدفاع المدني رقم 

تقديم خدمات الفحص والكشف والصيانه واالصالح والتحكم علي المصاعدوالساللم 9021700

والممرات وااللكترونيه والرافعات واجهزه الصيانه والتشغيل والحفروالرفع علي اليابسه 

اوالمياه ومعدات واجهزه المركبات الخاصهبصناعه النفط والبتروكيماويات والغازوتحليه 

المياه والمشاريع البحريه وخدمات الدعم في المطارات وللطائرات ومهابطهاوالسفن 

والمواني واداره المقاوالت العامه وتزويدهم بالعماله المؤهله

تجاره المعدات الثقيله والصناعيه والميكانيكيه والمصاعد والمكائن والمولدات الكهربائيه 000

وقطع الغيار الالزمه لها وصيانتها

مقاوالت عامه للمباني واعمال الكهرباء والطرق والجسور وصيانه ونظافه وتشغيل وترميم 5508500

وتنسيق الحدائق واالعمال االلكترونيه وانشاء شبكات الحاسب وشبكات االتصاالت وصيانه 

وتركيب المصاعد والساللم والحواجز والمصدات واعمال التكيف والتبريد واعمال االخشاب

مقاوالت االعمال الميكانيكيه تكييف تبريد وصيانه المصاعد000



مقاوالت فرعيه تخصصيه الحفر والخرسانه تشطيب المباني مقاوالت النجاره الحداده اعمال 000

البياض والبالط والكهرباء تركيب االدوات الصحيه التكييف اعمال البناء المعدنيه الطالء 

والدهان الزخرفه والزينه الديكور تركيب الزجاج والمصاعد مقاوالت ميكانيكيه

استيرادواعاده التصديروبيع وتقسيط وتجاره الجمله والتجزئهفي المعدات الزراعيه والثقيله 6984922844442282068

وفي المصاعدوالسالم الكهربائيه وقطع غيارهاوصيانتهابموجب ترخيص الدفاع المدني 

xx xx xxه 6/2/1431 وتاريخ796رقم

 مقاوالت عامه للمباني وصيانه ونظافه المباني واجهزه التكييف والمصاعد وتجاره الجمله 047933390

في المصاعد وقطع غيارها

تجاره الجمله في المعدات الثقيله والمصاعد000

تجاره الجمله في المعدات واالالت وقطع الغيار الخاصه بواسائل النقل العمودي المصاعد 19247676900

واالجهزه غير االلكترونيه والمواد الغذائيه بانواعها تعديل في تسلسل الفرع في 

29/6/1423 تجديد السجل في 7/11/1417 تجديد السجل في 13/9/1417

استيراد وتجميع وتركيب المصاعد الكهربائيه والساللم المتحركه والرافعات9674618020

تجاره الجمله والتجزئه في االدوات الكهربائيه وااللكترونيه واجهزه الهاتف وصيانتها 9283320515702051568

وتركيبها واجهزه الفاكس والسنتراالت واجهزه ومعدات محطات التحليه واستيرادوبيع 

ت /3/1/6/3311وتركيب وصيانه المصاعد بموجب خطاب االداره العامهللسالمه رقم 

010997ه و وكاله رقم 16/5/1429وتاريخ 

مقاوالت فرعيه تخصصيه تشطيب المباني مقاوالت النجاره الحداده اعمال البياض والبالط 282064488800

تركيب االدوات الصحيه التكييف اعمال البناء المعدنيه الطالء والدهان الزخرفه والزينه 

اعمال الديكور اعمال اال امنيوم تركيب الزجاج والمصاعد

دبتاريخ /3/1/6/4876تركيب وصيانه المصاعد بموجب خطاب الدفاع المدني رقم1830047740214774518

xx xx xx xxه 16/7/1429

استيرادوبيع اجهزه ومعدات السالمه وتركيب وصيانه اجهزه ومعدات االطفاء واالنذارمن 000

الحريق وتعبئه وصيانهمطفيات الحريق واستيرادوبيع وتركيب وصيانه المصاعد بموجب 

ه18/10/1430وتاريخ 22683ترخيص الدفاع المدني رقم 

استيرادوبيع اجهزه ومعدات السالمه وتركيب وصيانه اجهزه ومعدات االطفاء واالنذارمن 000

الحريق وتعبه وصيانهمطفيات الحريق وصيانه المصاعدبموجب خطاب الدفاع المدني 

xx xx xxه 29/5/1432وتاريخ5101رقم

تقديم خدمات الفحص والمعاينه الغير اتالفيه وفحص نقاط اللحام ومشتقات االسطح وخطوط 993785554828555482

االنابيب وتقديم خدمات الفحوصات الصناعيه اوعيه الضغط الغاليات المعادالت الحراريه 

المصاعد معدات الرفع والقيام بتقديم خدمات الفحص بالنيابه عن الشاحنين والمرسل اليهم 

والمؤمن لديهم والناقلين

توليد ونقل وتوزيع الطاقه تركيب المعدات االلكترونيه والكهربائيه وصيانه وتشغيل مرافق 103284283800

المياه والمجاري والمنشات الكهربائيه والتوربينات والمصاعد وانظمه التحكم الكهربائيه

المقاوالت االنشائيه العامه تشييد بناء صيانه ومقاوالت عامه للمباني انشاء ترميم هدم 000

اصالح وفحص وتجفيف التربه وشفط المياه الجوفيه والتجاره واالستيراد في المصاعد 

والساللم الكهربائيه وقطع غيارها وتركيبها وصيانتها وتقديم خدمات ما بعد البيع

مقاوالت عامه للمباني انشاء ترميم هدم اصالح وتنفيذ المقاوالت الكهربائيه والميكانيكيه 591582904498290448

وشبكات المياه والصرف الصحي وتصريف االمطار والسدود وانشاء الطرق والجسور 

وشبكات االتصاالت واالعمال الترابيه والكعرباء واداره وصيانه المباني والمستشفيات 

وتقديم خدمات االعاشه المطهيه وغير المطهيه وتشغيل واداره محطات المحروقات البتروليه 

والتجارهفي المصاعد

ه وتجاره 22/12/1433 بتاريخ 24121صيانه المصاعد بموجب خطاب الدفاع المدني رقم 141080547778057555

#ه 10/2/1434تاشيره بدل فاقد بتاريخ # الجمله والتجزئه في معدات تنظيف النوافذ 

تجاره الجمله والتجزئه في المصاعد وتركيبها وتشغيلها وصيانتها317982725650

تركيب وصيانه المصاعد338700



مقاوالت عامهللمباني صيانه ونظافه وترميم واالعمال الكهربائيه والميكانيكيه وااللكترونيه 541136920800

والصناعيه وتشجير الحدائق وتنظيم الموانع واعمال المياه والصرف الصحي وتقنيه 

االتصات وتوريد وتركيب وصيانه وتشغيل وحدات التبريد والتكييف المركزي واستيراد 

وتسويق للغير وصيانه المصاعد

التجاره في االجهزه الكهربائيه وااللكترونيه واجهزه الكمبيوتر والمصاعد الكهربائيه واجهزه 2583244418346206

قياس فحص العدادات وساعات القياس االلكترونيه واجهزه فحص االنابيب ومعدات االالت 

الصناعيه الثقيله والخفيفه

مقاوالت عامه للمباني االعمال االنشائيه واعمال اللياسه وتمديدات الكهربائيه والتكييف 225983348488334839

والتبريد واعمال البالط والرخام والطالء والدهان والزخرفه والديكور والزينه وتركيب 

االدوات الصحيه وتركيب الزجاج والمصاعد واعمال التسليح والنجاره

التجاره بالجمله والتجزئه واالستيراد والتصدير في المصاعد والساللم الكهربائيه وقطع 2215383219378321739

غيارها وصيانتها وتركيبها وتقديم خدمات مابعد البيع

تجاره الجمله والتجزئه في مواد البناءصحيه كهربائيه انشائيهواالالت والمعدات الطبيه وقطع 101700

غيارهاومعدات صناعه الزيت والغاز وقطع غيار السيارات والخبزسكاكر وبسكويت حلو 

وفطائر والمكسرات والبهارات وتحف وهدايا المقاوالت االنشائيه والكهربائيه والميكانيكيه 

اعمال توريد وتركيب المصاعد واجهزهتنظيف الواجهات وقطع غيارها وصيانتها اقامه 

المطاعم

مقاوالت فرعيه تخصصيه الحفر الخرسانه وتشطيب المباني واعمال البياض والبالط 282464264660

والكهرباء وتركيب االدوات الصحيه والتكييف واعمال البناءالمعدنيه الطالء والدهانات 

والزخرفه والزينه والديكور وتركيب الزجاج والمصاعد ومقاوالت عامه للمباني العامه 

26/8/1419والسكنيه والتجاريه وتعليميه وترفيهيه وصحيه تجديد السجل في 

انشاءوصيانه المباني والسدودوشبكات المياه والصرف ومحطات التحليه والمقاوالت 123742372220

الكهربائيه ونقل المياه والبضائع استيراد وتجاره الحاسبات وقطع غيارها 

وصيانتهاوالموادالكيميائيهلمعالجهمياه الصرف تجاره االدوات الكهربائيه ومواد البناءواالثاث 

واالدوات المكتبيه واجهزهمعدات السالمه والمصاعد وتركيبها و صيانتها استيرادوصناعه 

الدهانات والمعاجين والغراءحسب عقدالتاسيس

حفر االبارصيانه وتشغيل محطات توليد وتحويل ونقل وتوزيع الطاقهالمصانع ومحطات 322862468006246800

تحليه المياهصيانه وتشغيل المسالخنظافه المدن والتخلص من النفاياتاعمال الديكوراالعمال 

الكهربائيه وااللكترونيهصيانه وتشغيل المراكز الطبيهصيانه وتشغيل السكك الحديديه اعمال 

المصاعد

مقاوالت عامه للمبانيتطوير العقار وشراءاالراضي القامه مباني عليها و استثمارهابالبيع 145862542426256654

وااليجارواعمال المياه والصرف الصحي والطرق ادارهصيانتها لحساب الشركه انشاء اداره 

الشقق والفنادق ومحطات البنزين وانشاء المصانع والورش واعمال الجبس والديكورتجاره 

الجمله والتجزئه في مواد البناءاالثاث واالالت والمعدات الصناعيه والمصاعد واستيراد 

السيارات والمعدات الثقيله

تركيب وصيانه المصاعد الكهربائيه والرافعات البرجيه والساللم المتحركه521400

تجاره الجمله والتجزئه في المصاعد والساللم الكهربائيه ومستلزماتها وقطع غيارها وتركيب 1309966150490

وتشغيل وصيانه المصاعد والساللم الكهربائيه

االستيرادوالتصديرللغيرتجاره الجملهفي موادالبناءواالدوات الكهربائيه واالثاث 224758029280

والموادالغذائيه والمصاعدوالساللم الكهربائيهمقاوالت عامهللمباني واعمال الطرق وصيانه 

وتشغيل المباني واعمال المياه والصرف الصحي واالعمال الكهربائيه والميكانيكيه تركيب 

ه14/9/1428وصيانه المصاعد تاشيرهبتحويل السجل من فرع مؤسسه الي شركه بتاريخ 

مقاوالت عامه للمباني وصيانه ونظافه وتشغيل المباني السكنيه والصناعيه اعمال الطرق 509676704240

والسفلته واعمال الكسارات وتشغيل وصيانه محطات المياه والصرف الصحي واعمال الحفر 

واللياسه والحداده والبناء والدهان والبالط والرخام والسراميك وصيانه المصاعد الكهربائيه 

واعمال التبريد والتكييف والردم والحفريات وشبكات االتصاالت وتنسيق الحدائق واالناره 

والديكور والخرسانه

 بتاريخ 18119انتاج مصاعد كهربائيه وساللم كهربائيه بموجب الترخيص الصناعي رقم1017058285095870212

ه11/6/1434ه تاشيره بالتعديل من فرع مؤسسه الي فرع شركه بتاريخ 16/11/1433



مقاوالت المباني العامه انشاء هدم ترميم تركيب االدوات الصحيه والمقاوالت الفرعيه 820964332590

التخصصيه حفر خرسانه تشطيب المباني ديكور وتركيب المصاعد ومقاوالت اعمال 

الكباري والطرق والسدود وانشاء الحدائق وصيانه وتشغيل المنشات الكهربائيه والميكانيكيه 

والمراكزالطبيه ومقاوالت

تجاره الجمله في المصاعد والساللم واالحزمه والسيور الكهربائيه والمتحركه وقطع غيارها 115065152440

 26/8/1416 ب في 311/11/2/6071وصيانتها بموجب خطاب الدفاع المدني رقم 

4/6/1416تخفيض راس المال في 

مقاوالت المباني السكنيه والتجاريه والمنشات الصحيه والتعليميه والصحيه وصيانتها 230067103100

ومقاوالت تركيب وصيانه المصاعد والساللم الكهربائيه بجميع انواعها

اعمال التموين والخدمات والفنادق والمطاعم ومجمعات الشركات والعمال والطلبه 063130750

والمدارس والمناقصات واعمال الخدمات العامه وصيانه المباني والمصانع والمصاعد 

والمعدات الثقيله

استيراد وتجميع وبيع المصاعد وصيانه المصاعد الكهربائيه والساللم المتحركه والرفعات 000

البرجيه وغيرها من االت الرفع

مقاوالت فرعيه تخصصيه تشطيب المباني مقاوالت النجاره الحداده اعمال البياض والبالط 282065177240

والكهرباء تركيب االدوات الصحيه التكييف اعمال البناء المعدنيه الطالء والدهان الزخرفه 

والزينه اعمال الديك اعمال االلمنيوم تركيب الزجاج والمصاعد

تركيب وتسغيل وصيانه المصاعد المتنوعه بموجب تصريح الدفاع المدني رقم 7982484703038594567

ه18/1/1436ه وينتهي في 18/1/1433 بتاريخ 1433011884503

مقاوالت انشاء وصيانه ونظافه المباني واالعمال الكهربائيه وااللكترونيه والمكانيكيا واعمال 422202830900

التكييف والتبريد وتركيب وصيانه المصاعد ومقاوالت الطرق وصيانتها واعمال السباكه 

والمياه والصرف الصحي وتشغيل المباني والمطارات والموانئ والمستشفيات والمسالخ

تركيب وصيانه المصاعد بموجب خطاب مدير الدفاع المدني بمنطقه مكه المكرمه رقم 1309967767216776724

ه تعديل العنوان 27/11/1433 تجديد السجل في 20/9/1422د ف في / 31/11/2/8389

18/6/1428في 

االعمال الميكانيكيه تكييف تبريد وصيانه المصاعد155565118320

 7/4/1410 في 2698تجاره الجمله في المصاعد الكهربائيه وتركيبها بموجب الوكاله رقم 657566910496609358

لمنتجات شركه خاري باسبانيا الصادره من االداره العامه للتجاره الداخليه بالرياض وتشغيل 

 1/11/1422 د ف في 3/1/1089وصيانه المصاعد بموجب خطاب الدفاع المدني رقم 

ه18/8/1432تجديد السجل في 

تجاره الجمله في معدات صناعيه معدات بناء وطرق ومصاعد570065178400

مقاوالت فرعيه وتخصصيه حفريه خرسانه تشطيب المباني اعمال البالط البياض تركيب 282464264660

االواني الصحيه والتكييف اعمال البناء المعدنيه الطال والدهان الزخرفه والزينه الديكور 

تركيب الزجاج والمصاعد وصيانتها

استيراد وبيع وتركيب وصيانه المصاعد فقط بموجب خطاب مساعد مدير الدفاع المدني رقم 5255869955556992222

25/7/1428د ف في / 3/1/6/4853

انتاج مصاعد كهربائيه متنوعه سكنيه تجاريه نقل بضائع مطابخ وساللم كهربائيه بموجب 1309966150496615049

ه عدم التعامل مع هذا السجل االبعد 1/3/1420ص في /369ترخيص وزاره الصناعه رقم 

احضار مايثبت من الدفاع المدني مالحظه تعديل في االسم التجاري واضافه نشاط وراس 

ه5/9/1430 تجديد السجل في 4/5/1428المال والحصص واالداراه في 

تجاره الجمله والتجزئه في المصاعد وتركيبها وصيانتها بموجب خطاب مدير عام التجاره 47566905796650440

ه المبني علي خطاب مساعد مدير الدفاع 19/5/1431 في 431/221الداخليه المكلف رقم 

ه واعمال الحداده والمعادن والحديد الذي ال يصدا 12/5/1431 في 1533المدني رقم 

ه8/6/1431واعمال المقاوالت العامه للمباني اضافه نشاط في 

مقاوالت فرعيه تخصصيه تشطيب المباني اعمال الديكور اعمال البياض والبالط والكهرباء 123467194240

والحفر والخرسانه تركيب االدوات الصحيه وتركيب الزجاج والمصاعد

مقاوالت اعمال الحفر والخرسانه والسباكه والتكييف وتشطيب المباني ومقاوالت اعمال 28666945540

الديكور والطالء والدهانات والزخرفه والزينه وتركيب الزجاج والمصاعد ومقاوالت 

االعمال الميكانيكيه



ه ومقاوالت 15/5/1433 في 8731صيانه المصاعد بموجب خطاب الدفاع المدني رقم4131766519836646152

صيانه وتشغيل المطارات وصيانه وتشغيل المالعب الرياضيه والمراكز الترفيهيه ومراكز 

التدريب والتعليميه ومقاوالت عامه للمباني السكنيه والمراكز والمحالت التجاريه والصحيه 

1571434وتشغيلها وصيانتها ونظافتها تعديل االلنشاط في 

تجاره الجمله في المعدات واالالت وقطع الغيار الخاصه بالمصاعد والمدارج والساللم 115065152440

د ف / 31/1/3189والسيور بموجب خطاب مدير اداره الدفاع المدني بمحافظه جده رقم 

 تلكس 0 وتجاره الجمله في االجهزه االلكترونيه وغيرااللكترونيه تلفون 25/10/1417في 

حاسب الي وقطع الغيار الخاصه بها والمواد الغذائيه تجديد السجل وتغيير المدير في 

3/6/1423

مقاوالت فرعيه مصاعد االشخاص البضائع والدرج والسيور واالحزمه الكهربائيه والمتحركه115065152420

تجاره الجمله والتجزئه في المصاعد والساللم الكهربائيه وقطع غيارها28666945540

معمل النتاج المكائن الخاصه بصناعه الذهب ومكائن قص وتشكيل الرخام والمصاعد 064500000

 في 10263والمكيفات بموجب خطاب مدير اداره تراخيص المشاريع الصناعيه رقم 

ه8/1/1432 تجديد السجل في 12/5/1428 تعديل العنوان في 2/8/1426

تقديم خدمات االعاشه المطهيه وغير المطهيه وبيع وشراء االحذيه والمواد الغذائيه واالجهزه 067041416704949

المنزليه والمصاعد واستيرادها وتصديرها لصالح الشركه

انتاج المصاعد الكهربائيه والساللم الكهربائيه والسيورالناقله الكهربائيه بموجب ترخيص 000

29/6/1423 تجديد السجل في 23/1/1416ص في / 46وزاره الصناعهرقم 

 دف تاريخ 3/1/6/983تشغيل وصيانه المصاعد فقط بموجب خطاب الدفاع المدني رقم 659165290006529090

ه تحويل السجل تحت رئيسي جده بعد شطب رئيسي المدينه في 20/11/1425

ه2/7/1431 تجديد السجل في 14/81430 تعديل راس المال في 26/6/1429

تنفيذ عقود مقاوالت انشاء وصيانه المباني واعمال المقاوالت تمديد شبكات المياه والصرف 2214241212084121355

الصحي واالعمال الكهروميكانيكيه وااللكترونيه وشبكات االتصاالت وانشاء وصيانه الطرق 

والمنشاءات المعدنيه وتركيب وصيانه المصاعد واالعمال المتعلقه بها بموجب ترخيص 

ه27/11/1424 و تاريخ 102030104458الهيئه العامه لالستثمار رقم 

القيام بتنفيذ المقاوالت الكهربائيه والميكانيكيه المتعلقه بتركيب وتشغيل وصيانه المصاعد 143746410120

الكهربائيه والهايدروليكيه والساللم الصاعده والمدارج تلقائيه الحركه وغيرها من المعدات 

والمنتجات المشابهه

القيام باعمال تركيب وتمديد اجهزه التكييف المركزي وتركيب انظمه المياه الحاره والبارده 000

المركزيه وتمديد شبكاتها وتشغيل المصاعد والساللم المتحركه

مقاوالت وتركيب وصيانه المصاعد والسلم والسيور واالبواب الكهربائيه واستيراد المصاعد 1225165738886571222

ه991434ه تعديل النشاط والمدير في 26/8/1433وقطع غيارها تغيير العنوان في 

تجاره الجمله والتجزئه في االبواب الكهربائيه والمصاعد والساللم وقطع غيارها وصيانتها 1225165738886571222

وتركيبها

اعمال المقاوالت العامه االنشاء االصالح الهدم الترميم اعمال المقاوالت الفرعيه الحفر 21465022556502188

الخرسانه الجاهزه اعمال التسليح والنجاره واللياسه تمديدات الكهرباء التكييف االدوات 

الصحيه الطالء الدهان اعمال االلمنيوم الديكور البالط المصاعد الزجاج

مقاوالت عامه للمباني انشاء هدم اصالح ترميم مباني سكنيه منشات تعليميه وترفيهيه 498364397760

واعمال تركيب المصاعد وصيانتها بموجب خطاب الصادر من الدفاع المدني رقم 

 تجديد السجل في 22/3/1421 اضافه نشاط في 22/3/1421دف وتاريخ /31/1/1160

11/3/1426 تجديد السجل وبدل فاقد في 3/3/1431

تجاره الجمله في مواد البناء والطرق والطوب والمواد العازله واالسفلت الكنكري والقطران 314369163056609432

والمواد الصحيه وتركيب االلمونيوم والمطابخ والمكيفات واالدوات واالجهزه والمعدات 

الكهربائيه كالمصاعد والساللم المتحركه ومعدات الطرق بكافه انواعها الكهربائيه 

ه25/4/1433والمكانيكيه واستيرادها وتصديرها لصالح الشركه تجديد السجل في 



التجاره في االجهزه الكهربائيه وااللكترونيه واجهزه الكمبيوتر والمصاعد الكهربائيه واجهزه 341465137726510948

قياس فحص العدادات وساعات القياس االلكترونيه واجهزه فحص االنابيب والمعدات 

واالالت الصناعيه الثقيله والخفيفه

مقاوالت فرعيه تخصصيه الحفر والخرسانه تطيب المباني مقاوالت النجاره الحداده اعمال 570064740000

البياض والبالط والكهرباء تركيب االدوات الصحيه التكييف اعمال البناء المعدنيه الطالء 

والدهان الزخرفه والزينه والديكور تركيب الزجاج والمصاعد مقاوالت ميكانيكيه تجديد 

15/7/1418السجل في 

تجاره الجمله والتجزئه في االجهزه واالدوات الكهربائيه واجهزه التكييف والتهويه 2195560641476064147

والمصاعد وقطع غيارها ومواد البناء وتسويقها داخل وخارج المملكه واستيرادها وتصديرها 

ه10/10/1433لصالح الشركه تعديل النشاط في 

مقاوالت فرعيع تخصصيه الحفر الخرسانه وتشطيب المباني اعمال البياض والبالط 282464264660

والكهرباء وتركيب االدوات الصحيه والتكييف اعمال البناء المعدنيه الطالء والدهانه 

والزخرفه والزينه والديكور تركيب الزجاج والمصاعد

تجاره الجمله والتجزئه في معدات وقطع غيار الغاليات ومولدات الكهرباء المصاعد 117865344526531912

واالدوات المنزليه التوربينات المضخات واجهزه التكييف والتبريد والتدفئه والمواسير 

ه471434بمختلف انواعها تجديد السجل التجاري في 

تركيب وصيانه المصاعد الكهربائيه والرفعات البرجيه والساللم المتحركه واالجهزه 391365182490

والمعدات الخاصه بها

انتاج اغطيه فتحات تفتيس من الحديد الصلب وااللمونيوم واجزاء للمصاعد والروافع 1156628986466947736

القادوسيه والساللم المتحركه وصفيات فتحات صرف صحي ومسكات حديديه ونحاسيه 

ص بتاريخ /102مطليه واثقال مثاعد متحركه بموجب الترخيص الصناعي رقم 

ه لمده ثالث سنوات فقط4/1/1433

تجاره الجمله والتجزئه في قطع غيار المصاعد والساللم الكهربائيه561082505488155628

 تجاره المصاعد واستيرادها وتركيبها وصيانتهلمقاوالت العامه للمباني تزاول الشركههذه 1210732607090

االنشطهبعدالحصول علي التراخيص الالزمهمن جهه االختصاص تم تحويل السجل من 

 وتاريخ 79374479مؤسسه الي شركه ذات مسئوليه محدوده بموجب العمليه رقم 

ه891434

تركيب وصيانه المصاعد وتجاره الجمله والتجزئه في قطع الغيار واعمال الحداده والمعادن 005773331

والحديد الذي اليصدا والمقاوالت العامه للمباني

تجاره الجمله والتجزئه في المصاعد وتركيبها وصيانتهابموجب خطاب مديرعام التجاره 47557733325773331

ه المبني علي خطاب مسا مديرعام الدفاع 21/2/1430 في 157/221الداخليه المكلف رقم

ه واعمال الحداده عدم التعامل مع صاحب السجل 12/2/1430دففي /901/المدني رقمح

ه24/8/1433لحين انهاء وضعه بالدفاع المدني بمكه المكرمه واحضار مايثبت ذلك السبت 

تجاره التجزئه في المصاعد وقطع غيارها وتركيبها وصيانتها عدم التعامل مع صاحب 000

ه15/6/1430السجل لحين تحسين وضعه بالدفاع المدني بالعاصمه المقدسه االثنين 

المقاوالت العامه في المباني واعمال الطرق والجسور واالعمال الكهربائيه والميكانيكيه 000

والصيانه والنظافه وشراء االراضي واقامه المباني عليها واستثمار هذه المباني بالبيع او 

االيجار لصالح الشركه واعمال الديكور واعمال التكييف المركزي واعمال المصاعد 

وخدمات االستيراد والتصدير للغير وانشاء وتشغيل ورش الحداده وااللمنيوم والبيوت الجاهزه

مقاوالت عامه في المباني واعمال الطرق والجسور واالعمال الكهربائيه والميكانيكيه 000

والصيانه والنظافه وانشاء مصانع الخرسانه الجاهزه ومصانع الكسارات وتشغيلها واعمال 

الديكور واعمال التكييف المركزي واعمال المصاعد

تجاره التجزئه في المصاعد وصيانتها بموجب خطاب اداره الدفاع المدني رقم 83954259255425881

ه15/02/1420دف وتاريخ /31/2/4/4/3/1043

تجاره الجمله في المصاعد والساللم الكهربائيه وتركيبها عدم التعامل مع صاحب السجل 054599936603889

ه24/8/1433لحين انهاء وضعه بالدفاع المدني بمكه المكرمه واحضار مايثبت ذلك السبت 



تجاره الجمله والتجزئه في مواد البناء وصيانه ونظافه المباني والطرق والمنشات الكهربائيه 000

والميكانيكيه واالعمال الكهربائيه واعمال الحفر والحداده والبالط والطالء والدهان والزخرفه 

والديكور وتركيب الزجاج والمصاعد واالعمال الميكانيكيه ومقاوالت عامه للمباني واعمال 

التكييف والتبريد وشراء االراضي القامه مباني عليها واستثمار هذه المباني

مقاوالت عامهفي المباني والطرق ومقاوالت االعمال الكهربائيه والميكانيكيه وااللكترونيه 168184838088484594

وصيانتها وتنسيق وصيانه الحدائق ونظافه المدن والتخلص من النفايات واعمال وصيانه 

المياه والصرف الصحي وصيانه ونظافه المباني واداره وتشغيل المباني الحكوميه واالهليه 

وانشاءالقري السياحيه وادارتها والمراكز التجاريه وصيانه المصاعدوتركيبها وبيع قطع 

غيارها واستيرادها

وتاريخ / 8707صيانه مصاعد بموجب خطاب مساعد مدير عام الدفاع المدني رقم 1842854955335495522

ه18/08/1432

تجاره الجمله والتجزئه في المصاعد ومستلزماتها بكافه انواعهاوقطع غيارهاواستيراد وبيع 1309954854595485459

وتركيب وصيانه المصاعدبموجب خطاب مدير عام التجاره الداخليه المكلف 

ه المبني علي عدم التعامل مع صاحب السجل لحين انهاء 7/8/1428وتاريخ 982/221رقم

ه24/8/1433وضعه بالدفاع المدني بمكه المكرمه واحضار مايثبت ذلك السبت 

تجاره التجزئه في مواد البناء والمواد الصحيه والكهربائيه وتجاره المصاعد بالجمله000

ه وتجاره الجمله 19/1/1434 في 1911صيانه المصاعد بموجب خطاب الدفاع المدني رقم5133528033112800606

والتجزئه في المصاعد والساللم الكهربائيه وقطع الغيار الخاصه بها واستيرادها وتصديرها 

ه9/2/1434لصالح الشركه تعديل النشاط في 

تركيب وصيانه المصاعد وتجاره الجمله والتجزئه في قطع غيار المصاعد واعمال الحداده 073265997328224

والمعادن والحديد الذي اليصدا والمقاوالت العامه للمباني

تجاره الجمله والتجزئه في االجهزه واالدوات الكهربائيه واجهزه التكييف والتهويه 161515327772344112

واستيرادهاوالمصاعدوقطع غيارهاوتركيبهاوصيانتها بموجب خطاب الدفاع المدني 

ه ومواد البناء وتسويقهاداخل وخارج المملكه لصالح الشركه 07/09/1432وتاريخ9453رقم

وخدمات التسويق للغيروالتصديروالسمسرهفي غير الصرافه والتعهدات التجاريه

مقاوالت تخصصيه فرعيه واالحفر والخرسانه الجاهزه واعمال التسليح والنجاره ونجاره 1074792000256776351

االبواب والشبابيك والمطابخ واعمال اللياسه والتمديدات الكهربائيه والحداده والتكييف 

وتركيب االدوات الصحيه والطالء والدهان واعمال البناء المعدنيه واعمال البالط والرخام 

والزخرفه والزينه والديكور وتركيب وصيانه المصاعد واعمال االلمونيوم وتركيب شبك 

للطرق والمزارع وترميم المباني

ترميم مباني سكنيه تجاريه منشات تعليميه 0اصالح 0هدم 0مقاوالت عامه للمباني انشاء 5746555001005502500

وترفيهيه وتركيب وتشغيل وصيانه المصاعد وتجاره الجمله والتجزئه في المصاعد 

عدم التعامل مع صاحب السجل لحين انهاء وضعه بالدفاع المدني بمكه #$$#$#$$ 

ه24/8/1433المكرمه واحضار مايثبت ذلك السبت 

تجاره الجمله والتجزئه في قطع غيار المصاعد والساللم الكهربائيه000

تشغيل وصيانه المصاعد1309982601278266122

تركيب وتشغيل وصيانه المصاعد بموجب خطاب وكيل الوزاره المساعد للتجاره الداخليه 2043700

00ه وتجاره الجمله في المصاعد 13/10/1424 وتاريخ 3595/221رقم 

صيانه المصاعد بموجب خطاب مساعد مدير عام الدفاع المدني لشئون العمليات الصادر 054900020

ه وتركيب المصاعد بموجب خطاب مساعدمديرعام الدفاع 6/2/1432 وتاريخ 668برقم 

ه تم تعديل النشاط بتاريخ 6/7/1432 في 6832المدني لشئون العمليات الصادربرقم 

ه11/8/1432

ه14/10/1433 في 19600صيانه المصاعد فقط بموجب خطاب الدفاع المدني رقم1064567513366746877



مقاوالت عامهللمباني واعمال الطرق والجسورواالنفاق ونظافه وتشغيل المباني واعمال 351626513452651346

الري والصرف الصحي وصيانه المنشات الكهربائيه ومستودعات التبريد والتخزين وانتاج 

طبلون كهرباء ومراوح سقف كهربائيه شفط بالستيكيه ومراوح شفط معدنيه ومراوح 

كهربائيه بعامود ارضي ومصاعد الناموس ومشترك كهرباء لالفياش ومفاتيح وافياش 

ه06/01/1431صبتاريخ/32بموجب ترخيص صناعي رقم

انشاء المباني واالنفاق االرضيه ومستودعات التخزين تحت االرض والقيام بتطبيق االنظمه 1742548247504882808

الحديثه لالجهزه الهيدروليكيه التي تقوم بتحريك البوابات الخراسانيه وتجاره الجمله والتجزئه 

في المعدات واالجهزه الهيدرولكيه والميكانيكيه والكهربائيه وااللكترونيه واجهزه االتصاالت 

السلكيه والمصاعد الهيدروليكيه والميكانيكيه والكهربائيه وقطع غيارها

مقاوالت عامه للمباني وصيانه ونظافه وتشغيل المباني السكنيه والتجاريه وتجاره الجمله في 8728920512112051211

مواد البناء والمواد الصحيه والموادالغذائيه وصيانه المصاعد بموجب خطاب الدفاع المدني 

ه2/1/1432وتاريخ 229رقم

انتاج مشغوالت ومنتجات معدنيه متنوعه صلب مطلي صلب اليصدا نحاسيه وبرونزيه 17224416152447525

لالغراض المدنيه والمعماريه والديكور ومعدات مطابخ ومغاسل وملحقاتهاومصاعد متنوعه 

كهربائيههيدروليكيه مستشفيات اركاب بضاعه خدمات وفقا لقرار وزاره الصناعه 

ه6/9/1415ص وتاريخ /802والكهرباءرقم 

 مقاوالت االعمال الميكانيكيه والكهربائيه وتجاره المصاعد6097946303300

المقاوالت العامه للمباني واعمال الجسور والسدود والطرق وصيانتها واعمال االسفلت 9215145597600

واالعمال الكهربائيه والميكانيكيه واعمال المياه والصرف الصحي و وصيانه المباني السكنيه 

والتجاريه وتجاره الجمله والتجزئه في مواد البناء وخدمات االستيرادوالتصديروالتسويق 

للغير وتجاره الجمله والتجزئهفي المصاعد والساللم الكهربائيهوالتزاول الشركهنشاطها 

االبعدالحصول علي التراخيص

مقاوالت عامهللمباني واالعمال الميكانيكه والكهربائيه وتامين قطع غياراجهزه ومعدات 000

ميكانيكيه وكهربائيه والكترونيه والتوربينات والغاليات والمضخات وخدمات 

االستيرادوالتصديرللغيرواعمال وتركيب وصيانه المصاعدوالساللم المتحركهبموجب 

ه وتجاره الجمله والتجزئهفي 28/7/1433وتاريخ14899ترخيص الدفاع المدني رقم

xx xx xxالموادالغذائيه واالستهالكيه 

تجاره الجمله والتجزئه في المصاعد وقطع غيارها وتزاول الشركه نشاطها بعد الحصول 1014800

علي التراخيص الالزمه من جهه االختصاص

مقاوالت عامه للمباني وصيانه ونظافه وترميم المباني السكنيه والتجاريه واعمال الطرق 1049220007082000708

واعمال المياه والصرف الصحي ومعالجه الخرسانه واعمال الديكور وصيانه المصاعد 

والمطابع واالت التصوير واالجهزه الكهربائيه واعمال التبريد والتكييف واعمال الهدم 

والحفر واعمال الحداده والنجاره وتنسيق الحدائق واقامه الجسور واعمال الديكورات 

الجبسيه وخدمات االستيراد والتصدير للغير

مقاوالت عامهللمباني واعمال الطرق واالنفاق واالرصفه والجسور واالناره 928941990154199079

والحفرواالعمال الكهربائيه واعمال المياه والصرف الصحي وصيانه وتنسيق الحدائق 

وتجاره الجمله والتجزئه واستيراد وتصدير المواد الغذائيه واالجهزه الكهربائيه وااللكترونيه 

واجهزه التكييف والمصاعد واالثاث المكتبي والمنزلي والعطوروالمالبس الجاهزه 

/ومستحضرات العنايهبالبشره واداره وتطوير العقار

شراء االراضي القامه المباني عليها واستثمارها بالبيع او االيجار لصالح الشركه واعمال 4539647933554793377

المقاوالت الفرعيه التخصصيه ومنها الحفر ورصف الطرق وحفر االبار والخرسانه واعمال 

التسليح والنجاره واعمال اللياسه واعمال الكهرباء والتوصيالت والتمديدات والحداده 

والتكييف وتركيب االدوات الصحيه واعمال الطالء والدهان واعمال البالط والرخام 

وتركيب المصاعد واعمال الزجاج

تجاره الجمله والتجزئه في المعدات والقطع الكهربائيه والميكانيكيه بمافي ذلك المصاعد 225647679110

والساللم والممرات الميكانيكيه اضافه الي تركيب وتشغيل وصيانه تلك المعدات



مقاوالت عامهللمباني والمطارات والمواني والطرق وصيانتها وتشغيلها واعمال 5552248556674855667

الديكورواالعمال الكهربائيه والميكانيكيه وشبكات المياه والصرف الصحي وتصريف السيول 

وصيانه ونظافه المدن والمباني السكنيه والتجاريه والحدائق والمنتزهات تركيب وصيانه 

المصاعدواعمال البناءالمعدنيه وخدمات االستيرادوالتسويق للغير وشراء االراضي 

القامهمباني عليهاواستثمارهابالبيع اوااليجارلصالح الشركه

مقاوالت عامه للمباني انشاء هدم اصالح ترميم مباني سكنيه تجاريه منشات تعليميه 6709646241660

وترفيهيه وتركيب وتشغيل وصيانه المصاعد وتجاره الجمله والتجزئه في المصاعد تجديد 

3/3/1431السجل في 

شراءاالراضي القامهمباني عليها واستثمارها بالبيع اوااليجارلصالح الشركه واداره وتطوير 6663347799774770004

وصيانه العقارات وشراء وتملك العقارات لصالح الشركه ومقاوالت مباني واعمال طرق 

واالنفاق واالناره والحفر والتسليح والنجاره والخرسانه والحداده والطالء والبالط والرخام 

واعمال المياه والصرف الصحي وتركيب وصيانه المصاعد والزجاج واالعمال الكهربائيه 

والهاتفيه

مقاوالت عامه للمباني بمافي ذلك انشاء اصالح هدم ترميم وصيانه ونظافه المدن 8903325438852543881

والمستشفيات والمراكز الطبيه وتجاره الجمله والتجزئه في موادالبناءوالموادالغذائيه 

والمعدات واالجهزه الطبيه واجهزه التكييف والمصاعد الكهربائيه واعمال المياه والصرف 

/الصحي وشبكات المياه وصيانه وتشغيل مرافق المياه والصرف الصحي 

مقاوالت المبانيواعمال المياه والمجاريواالعمال الكهربائيه والميكانيكيه 917547614140

وصيانتهاوتشغيلهاومقاوالت الطرق وتجاره الجمله في المعدات وقطع الغيار الكهربائيه 

والميكانيكيه والمصاعد واالجهزه الطبيه والديكور واالثاث والسجاد واالنسجه والموادالغذائيه 

والمطابخ والموادالكيمائيه لمعالجه المياه

شراء االراضي بغرض البناءعليها واستثمارها وتطويرها بالبيع او التاجير لصالح الشركه 1892721700444600970

واداره وتطوير وصيانه العقارات وشراء وتملك العقارات لصالح الشركه ومقاوالت عامه 

للمباني واعمال الطرق واالنفاق واالناره والحفر والتسليح والخرسانه والحداده والطالء 

والبالط والرخام واعمال المياه والصرف الصحي وتركيب وصيانه المصاعدوالزجاج 

واالعمال الكهربائيه الهاتفيه

صيانهعامهللمباني وصيانه وتشغيل المصاعد و اعمال االرصفه واالناره واعمال انشاء 62547212172913684

الحدائق وصيانتها وتركيب االجهزه المكتبيه وصيانتهاواالعمال الترابيه ونظافه المدن 

واعمال االناره واعمال المياه و تشغيل وصيانه محطات تقنيه المياه والصرف الصحي 

وشبكات المياه والصرف الصحي وشبكات تصريف السيول واالعمال الميكانيكيه 

والمقاوالت العامه للمباني

صيانه المباني والمصاعد الكهربائيه واالعمال المتعلقه بصيانه مصافي البترول بعد اخذ 1050146330910

التراخيص الالزمه

مقاوالت عامه للمباني انشاء واصالح وهدم وترميم واعمال الطرق واعمال المياه والصرف 6152845691424369142

الصحي واالعمال الكهربائيه والتركيبات االلكترونيه واجهزه التكييف ومحطات الكهرباء 

وشبكات الهاتف وتركيب وصيانه المصاعد

الصيانه والتشغيل الالت تصويرالمستندات واجهزه الخرائط واجهزه الكمبيوتر والشبكات 6535647621234784011

والطابعات والسنتراالت والفاكسات واالالت الحاسبه واالت عدالنقود واجهزهحفظ الملفات 

والمصاعدوتجاره الجمله والتجزئهفي قطع غيارومستلزمات االجهزه المكتبيه عدم تقديم 

خدمات للشركه حتي يتم انهاء ما يتعلق بهالدي فرع بريده بموجب الخطاب رقم 

ه15/6/1431 في 31/5064/14

استيرادوتصديروتجاره الجمله والتجزئهفي المبيدات الحشريه والمعدات الزراعيه ومضخات 130300

المياه والشتالت الزراعيه واالالت الزراعيه والبيوت المحميه والمواد الصحيه واالواني 

المنزليه والموادالبالستيكيه والكهربائيه وموادالحداده والنجاره والمحاصيل الزراعيه واجهزه 

االتصاالت السلكيه والالسلكيه وقطع غيار السيارات والموادالصيدليه ومعدات المطاعم 

والمخابزوقطع غيار المصاعد

مقاوالت عامهللمباني السكنيه والتجاريه واعمال الطرق واالعمال الكهربائيه وااللكترونيه 1343340583732761715

وصيانه الطرق والمباني وخدمات االستيرادوالتصديروالتسويق للغيرواستيرادوبيع اجهزه 

ومعدات السالمه وتركيب وصيانه اجهزه ومعدات االطفاء واالنذارمن الحريق وتعبئه 

 وصيانه المصاعدبموجب خاب 8/1/1433وت334وصيانهمطفيات الحريق بخطاب رقم

xx xxه 24/2/1433وتاريخ2922الدفاع المدني رقم



شراء االراضي واقامه المباني الستثمارها لصالح الشركه ومقاوالت المباني والطرق 8787141616684629069

والمطارات وصيانه ونظافه المباني والمستشفيات والمطارات والمواني والمدن والمالعب 

الرياضيه واعمال المقاوالت مثل الحفر والخرسانه وتشطيب المباني واعمال الكهرباء 

والديكور والمصاعد واعمال التشجير

مقاوالت عامه للمباني واعمال الحداده والنجاره والدهانات واعمال المياه والصرف الصحي 5099628124810

واعمال الطرق واعمال الري وتنسيق الحدائق وتجاره الجمله والتجزئه في مواد البناء 

واالجهزه االلكترونيه والكهربائيه واجهزه الحاسب االلي وتركيب وصيانه المصاعد 

وخدمات االستيراد والتصدير والتسويق للغير واالعمال الكهربائيه والميكانيكيه واعمال 

'''''''التكييف والتبريد

مقاوالت عامهللمباني انشاءواصالح وهدم وترميمواعمال السباكه والتبريد والتكييف 5904746581844566461

وتوريدوتركيب االسفلت العزل المائي والحراري وتوريدوتنفيذوصيانه مستلزمات ووسائل 

السالمه واطفاءالحرائق والمصاعدوالساللم الكهربائيه واالعمال المعدنيه والحديديه 

xx xx xx xxوااللمنيوم والهناقروالمظالت وتوريدوتركيب المستلزمات والتجهيزات الطبيه 

مقاوالت عامه للمباني انشاء واصالح وهدم وترميم وحفر وردم واعمال الصيانه واقامه 000

وتشغيل وصيانه المباني السكنيه والتجاريه واعمال الري والمياه والصرف الصحي والسدود 

واالبار وشراء االراضي القامه المباني واستثمار هذه المباني بالبيع وااليجار لصالح الشركه 

واعمال الديكور المصاعد والمطابع واالت التصوير واالجهزه الكهربائيه واعمال التبريد

تجاره الجمله والتجزئهفي المصاعد وقطع غيارها وتركيب وصيانه المصاعد بموجب 1014892003024559903

xx xx xxه 26/11/1432تاريخ12782خطاب الدفاع المدني رقم

مقاوالت عامهللمباني وصيانتهاوترميمها واعمال الطرق وصيانتهاوتجاره الجمله 4033047942754794275

والتجزئهفي الموادالكيماويه الخاصهبانشاءوحمايه وصيانه الطرق والمباني والماكينات 

والمعدات وتركيبها وتشغيلها وصيانتها وتجاره الجمله والتجزئهفي المصاعدوالساللم 

الكهربائيه وقطع غيارها وصيانتها وتشغيلها ونظافتهاواعمال واعمال توليد وتوزيع ونقل 

الطاقه الكهربائيه وصيانتها

صيانه االحهزه المكتبيه من االالت تصوير ومستندات وطابعات وفاكسات وحاسب الي 50941623234656248

واالت حاسبه وماسحات ضوئيه واجهزه عد النقود وطابعات كبيره وصيانه وتركيب 

وتشغيل اجهزه االتصاالت السلكيه وشبكات الحاسب و االجهزه االلكترونيه وكافه 

انواعهاوصيانه المباني واالجهزه والمعدات الكهربائيه واالناره والمصاعد وصيانهكافه 

االجهزه المنزليه وااللكترونيه

مقاوالت عامهللمبانيانشاءهدم ترميم صيانهوصيانه وتشغيل المنشات التجاريه والصناعيه 4139745499164569089

والسكنيه واعمال الكهرباءوصيانتهاواالعمال االلكترونيه وصيانتها واعمال الصرف الصحي 

والمياه والصيانه واعمال تشجيرالحدائق وتنسيق المنتزهات واعمال التكييف المركزي 

xx xx xxوالمصاعدوالبوابات والعزل الحراري والمائي والصوتي 

اعمال الحفر والتسليح والنجارهاالبواب والشبابيك والمطابخ واعمال تمديدات الكهرباء 4553727508992750899

والحداده والتكييف وتركيب االدوات الصحيه والطالءوالدهان واعمال البناء المعدنيه واعمال 

البالط والرخام والزخرفه والديكور وتركيب وصيانه المصاعد وتركيب الزجاج والمصاعد 

واعمال االلمنيوم واعمال العزل الحراره والحريق وتركيب شبك الطرق والمزارع وتريم 

المباني وتسويرها

الصيانه والنظافه واعمال الطرق الرئيسيه والشوارع والجسورواالنفاق واعمال السكك 2468847715154762259

حديديه واالعمال الترابيه واعمال المياه والصرف الصحي والمقاوالت 

العامهللمبانيانشاءاصالح هدم ترميمواالعمال الكهربائيه والميكانيكيه وااللكترونيه واعمال 

الخرسانه الجاهزه وتمديد الكهرباء واعمال االناره والطالء والدهان واعمال البالط والرخام 

وتركيب الزجاج والمصاعد

تركيب وصيانه المصاعد الكهربائيه تحويل السجل من فرع مؤسسه الي فرع شركه في 000

ه16/10/1432 بدل فاقد وتغيير المدير في 16/8/1429

مقاوالت عامه للمباني وصيانتها وتشغيلها وتشغيل االعمال الكهروميكانيكيه وااللكترونيه 735625150502358344

واعمال الصيانه واستيراد وتصدير وتجاره الجمله والتجزئه في المصاعد والساللم 

الكهربائيه وتشغيلهاتركيب وصيانه المصاعدبموجب خطاب المديريه العامهللدفاع المدني 

ه06/09/1432وتاريخ9411رقم



اعمال المقاوالت المعماريه و تجاره الجمله و التجزئه في اجهزه التكييف و المصاعد و 000

تركيبها و قطع غيارها واجهزه انذار الحريق و الطاقه الشمسيه و وكيل يونيون اير لمنتجات 

اجهزه التكييف

القيام باعمال مقاوالت اعمال انقاذ السفن واراله الحطام والتركيب وصيانه المساعدات 000

المالحيه واالبحار وصيانه سفن وبواخر الميناء اعمال الرافعات والمصاعد الثقيله والقطر 

بالغطس والنقل بالزوارق المسطحه بالميناء

تنفيذعقودتركيب وتشغيل وصيانه االجهزه والمعدات الكهربائيه وااللكترونيه واالعمال 2610547603142912260

الكهربائيه والميكانيكيه والمصاعدالكهربائيه والهيدروليكيه وانشاء شبكات كهرباءالضغط 

المتوسط والمنخفض وانظمه التحكم في الغازالطبيعي وشبكات مياه الصرف الصحي واعمال 

التبريدوالتكييف بموجب ترخيص الهيئه العامهلالستثمار 

ه15/2/1431وتاريخ102030114433رقم

القيام باعمال تركيب وتشغيل وصيانه المصاعد دون االتجار بها000

تنفيذ عقود مقاوالت حفر االنفاق وتجفيف مياه التربه وانشاء وتركيب الواح السالمه لسند 1546183566448356688

جوانب الحفريات العميقه والواسعه وتمديد كافه خطوط وشبكات المياه والصرف الصحي 

وتصريف مياه االمطار والهاتف والكهرباء وذلك بموجب ترخيص الهيئه العامه لالستثمار 

13/1/1427وتاريخ 122040415837رقم

تنفيذ عقود اعمال تركيب وصيانه المصاعد بموجب ترخيص الهيئه العامه لالستثمار رقم 5257346108814615032

ه21/9/1431 تاريخ 102031026466

تفيذ عقود مقاوالت تركيب وصيانه المصاعد والساللم الكهربائيه وتشغيلها واالعمال 6251000

الكهربائيه وتقديم الدعم الفني والتدريب المتعلق بذلك بموجب ترخيص الهيئه العامهلالستثمار 

ه17/6/1431 وتاريخ 102031047195رقم 

انتاج ابواب خاصه للمصاعد بجميع انواعها منتجات حديديه خاصه بالمصاعد اعمال الخشب 2601100

واالستانلس ستيل الخاصه بالمصاعد كبائن خاصه بالمصاعد بجميع انواعها ابراج حديديه 

خاصه بالمصاعد شاصيه الهايدروليك والعادي الخاص بالمصاعد والساللم بموجب ترخيص 

/ه 30/6/1433 وتاريخ 1010330519386الهيئه العامه لالستثمار رقم 

تنفيذ عقود االعمال الكهربائيه والميكانيكيه واعمال التكييف وتركيب المصاعد والساللم 2205740822254082224

 1020330518869وانظمه اشارات المرور بموجب ترخيص الهيئه العامه لالستثمار رقم 

ه26/8/1433وتاريخ 

عدم التعامل معه حتي # مقاوالت وتركيب وتشغيل وصيانه المصاعد والساللم الميكانيكيه 60600

ه4/5/1430 وتاريخ8513مراجعه التجاره داخليه حسب خطاب مدير السجل بالرياض رقم 

تنفيذ عقود تركيب وصيانه وتشغيل المصاعد والساللم الكهربائيه والقيام بكافه االعمال 313582724558272466

 وتاريخ 102008298501المتعلقه بها بموجب ترخيص الهيئه العامه لالستثمار رقم 

26/8/1430

تنفيذ عقود تركيب وصيانه وتشغيل المصاعد والساللم الكهربائيه والقيام بكافه االعمال 047232264722759

 وتاريخ 29330721380المتعلقه بها بموجب ترخيص الهيئه العامه لالستثمار رقم 

ه5/7/1433

مقاوالت تنفيذ اعمال التركيب والصيانه للمصاعد والمعدات الميكانيكيه والكهربائيه وتنفيذ 2583225550

اعمال انظمه الهاتف

القيام باعمال تركيب وصيانه وتشغيل المصاعد الكهربائيه والساللم الكهربائيه المتحركه 437666700576609259

ومصاعد مواقف السيارات وسيور نقل االمتعه واالشخاص بموجب ترخيص الهيئه العامه 

ه وبموجب 4/4/1434ه ينتهي في 5/4/1433تاريخ 112030041259لالستثماررقم

 تجديد السجل والترخيص وتمديد مده 23/5/1433 تاريخ 9375خطاب الدفاع المدني رقم

ه14/6/1433الشركه في 

تنفيذ عقود مقاوالت االعمال الميكانيكيه ومقاوالت االعمال الكهربائيه وتركيب وصيانه 115065152446512948

المصاعد والمدارج والساللم والسيور واالحزمه الكهربائيه والطبليات المتحركه ووسائل 

النقل العمودي واالفقي وجميع قطع الغيار الالزمه لها بموجب ترخيص الهيئه العامه 

ه26/5/1434ه تجديد السجل في 24/6/1434ه الي 25/6/1433لالستثمار رقم 



تنفيذ عقود مقاوالت انشاء المباني وصيانتها واعمال البنيه التحتيه ومقاوالت الصرف 2148169991476226662

الصحي واالعمال الكهربائيه والميكانيكيه واعمال التكييف والتبريد واعمال الحديد والهناجر 

وااللمنيوم والزجاج والمصاعد بموجب ترخيص الهيئه العامه لالستثمار 

ه تجديد الترخيص ودخول 18/7/1430ه وينتهي في 11202907403/18/7/1429رقم

ه6/3/1430شريك وتعديل االسم التجاري

مقاوالت تركيب وتشغيل وصيانه المصاعد والساللم الميكانيكيه1432666575020

تنفيذ عقود مقاوالت انشاء وصيانه المباني واعمال الديكورات للمباني وجميع االعمال 336968054326879865

المتعلقه بها ومقاوالت انشاءوصيانه المطارات واعمال الطرق والجسور واالنفاق واالعمال 

الميكانيكيه والكهربائيه واعمال التكييف والتبريد وتركيب المصاعد وشبكات الكهرباء 

ه 19/8/1429في11202908215واالناره واالتصاالت بموجب ترخيص هيئه االستثمار 

ه22/3/1434ه تعديل االسم في 19/8/1434الي

انتاج مصاعد وروافع كهربائيه متنوعه واجهزه رافعه وناقله لنقل البضائع وساللم طهربائيه 115065152446512948

وسيور كهربائيه ناقله مناوله ومصاعد افراد كهربائيه ومصاعد طعام بموجب ترخيص 

ه ينتهي في 18/6/1430 تاريخ 111030082258الهيئه العامه لالستثمار رقم 

ه15/7/1434ه تجديد السجل في 9/7/1435

تنفيذ عقود مقاوالت االعمال الكهربائيه والميكانيكيه وتركيب وصيانه المنشات الكهربائيه 000

واالجهزه االمنيه وشبكات الهاتف وصيانه وتشغيل المالعب الرياضيه بموجب ترخيص 

ه وتركيب وصيانه المصاعد 1/4/1430 وتاريخ 385/2الهيئه العامه لالستثمار رقم 

ه28/03/1431 وتاريخ 1013بموجب ترخيص الدفع المدني رقم 

تنفيذ عقود اعمال تركيب وصيانه وتشغيل المصاعد الكهربائيه والساللم الكهربائيه المتحركه 055432675590434

ومصاعد مواقف السيارات وسيور نقل االمتعه واالشخاص بموجب ترخيص استثمار خدمي 

ه وجدد في 24/12/1402 وتاريخ 454الصادر من الهيئه العامه لالستثمار برقم 

ه عدم التعامل مع صاحب السجل لحين انهاء وضعه بالدفاع المدني بمكه 5/4/1428

ه24/8/1433المكرمه السبت 

القيام باعمال التركيبات والتشغيل واالصالح والصيانهلمختلف االنواع الكهربائيه 055845480

والهيدروليكيه للمصاعد والساللم والمشايات واالنواع االخري المشابهه من انتاج اوتيس 

 في 28اوغيرها من الشركات دون االتجار بها بموجب قرار وزاره الصناعه رقم 

 عدم التعامل مع صاحب السجل لحين انهاء وضعه بالدفاع المدني بمكه 26/1/1410

24/8/1433المكرمه واحضارمايثبت ذلكالسبت 

مزاوله اعمال المقاوالت في مجال تركيب وصيانه وتشغيل االجهزه االلكترونيه والمصاعد 055061265506277

والساللم المتحركه بموجب ترخيص استثمار خدمي الصادرمن الهيئه عدم التعامل مع 

صاحب السجل لحين انهاء وضعه بالدفاع المدني بمكه المكرمه واحضار مايثبت ذلك السبت 

ه24/8/1433

تضطلع الشركه باعمال التركيبات والتشغيل واالصالح والصيانه لمختلف االنواع الكهربائيه 284082292958212414

والهدروليكيه للمصاعد والساللم والمشايات واالنواع االخري المشابهه من انتاج اوتيس 

اوغيرها من الشركات دون االتجار بها بموج الترخيص من وزير الصناعه والكهرباء 

 تاريخ 11202910389ورئيس لجنه رؤس االموال االجنبيه وترخيص الهيئه رقم

ه23/10/1434ه ينتهي في 23/10/1433

مقاوالت اعمال وتركيب وصيانه وتشغيل االجهزه االلكترونيه والمصاعد والساللم المتحركه 662381507928151090

ه27/06/1427 وتاريخ 1000/1بموجب ترخيص استثمار رقم 

القيام باعمال تركيب وصيانه وتشغيل المصاعد الكهربائيه والساللم الكهربائيه المتحركه 437600

ومصاعد مواقف السيارات وسيور نقل االمتعه واالشخاص بموجب ترخيص الهيئه العامه 

ه وترخيص الدفاع المدني رقم 22/04/1400 وتاريخ 133/1لالستثمار رقم 

ه19/7/1429ت وتاريخ /3/1/6/4973

انتاج ابواب معدنيه ومطابخ المنيموم وتشكيالت المنيوم ومقاعد ومظالت معدنيه ومصاعد 1901140906114034718

ودواليب وتشكيالت معدنيه وكبائن المصاعد والسيور بموجب ترخيص الهيئه العامه 

27/3/1428 وتاريخ 472/1لالستثمار رقم 

مزاوله اعمال المقاوالت في مجال تركيب وصيانه وتشغيل االجهزه االلكترونيه والمصاعد 239147779474777950

 وتاريخ 102030061539والساللم المتحركه بموجب ترخيص الهيئه العامه لالستثمار رقم

ه وتركيب وصيانه المصاعدبموجب خطاب الدفاع المدني 24/6/1430

xx xxه 13/7/1433وتاريخ13390رقم



القيام باعمال تركيب وصيانه المصاعد والساللم الكهربائيه5992615170

تنفيذ عقود مقاوالت االعمال الكهربائيه والميكانيكيه وتركيب وصيانه وتشغيل المنشات 9215100

الكهربائيه واالجهزه االمنيه وشبكات الهاتف وصيانه وتشغيل المالعب الرياضيه وتركيب 

 وتاريخ 10030061576وصيانه المصاعد بموجب ترخيص الهيئه العامه لالستثمار رقم 

ه8/11/1430ردف وتاريخ 3/1/7666ه وبموجب خطاب الدفاع المدني رقم 16/9/1430

نتفيذ عقود تركيب وصيانه المصاعد بموجب ترخيص الهيئه العامه لالستثمار رقم 3603449446624944661

 2542ه وخطاب المديريه للدفاع المدني رقم 16/7/1432 وتاريخ 102032049972

ه2/4/1432وتاريخ 

تنفيذ عقود تركيب وتشغيل وصيانه وتطويرانظمه وشبكات وبرامج واجهزه الحاسب االلي 3259541869434186900

وخدمات تقنيه المعلومات واالتصاالت واالنظمه التي تتعلق بفحص والتحقق من الهويه 

ووثائقها وانظمهتفتيش االمتعه والبضائع ومعدات السالمه وخدمات الدعم الفني واالداري 

وخدمات التدريب المرتبطه بهذا النشاط بموجب ترخيص الهيئه العامهلالستثمار 

ه11/2/1434 وتاريخ 1024340126038رقم

القيام باعمال التركيب والتشغيل واالصالح والصيانهلمختلف االنواع الكهربائيه 425665127206517612

والهيدروليكيه للمصاعدوالساللم والمشايات واالنواع االخري المشابهه من انتاج اوتيس 

اوغيرها من الشركات دون االتجار بها بموجب ترخيص الهيئه العامه لالستثمار 

ه تجديد السجل في 23/10/1434ه الي 23/10/1429في11202910389رقم

ه24/4/1434

تنفيذ عقود مقاوالت انشاء وصيانه المباني واعمال البنيه التحتيه والصرف الصحي والمياه 651963950856395085

واالعمال الكهربائيه والميكانيكيه واعمال التكييف والتبريد اعمال الحديد والهناجروااللومنيوم 

ه ينتهي 1120300827104/8/1430والزجاج والمصاعد بموجب ترخيص استثمار رقم 

ه10/3/1434ه تجديد السجل في 4/8/1434

تنفيذ عقود مقاوالت انشاء وصيانه المباني واالعمال الميكانيكيه والكهربائيه واعمال تمديدات 5742047766224770422

شبكات المياه والصرف الصحي وتركيب وصيانه المصاعد الكهربائيه والهيدروليكيه 

والساللم والمشايات الكهربائيه ووسائل النقل العموديه بموجب ترخيص الهيئه العامه رقم 

 وتاريخ 7802هوبموجب موافقه الدفاع المدني رقم 18/12/1432 وتاريخ 2030115259

ه1/5/1433

تنفيذ عقود مقاوالت انشاء وصيانه المباني وتركيب وصيانه المصاعد والساللم الكهربائيه 2483524990172498297

ه وموافقه الدفاع المدني 9/6/1432في102030061278بموجب ترخيص هيئه االستثمار

ه13/9/1429د ف بتاريخ / 3/1/6/6865رقم 

تنفيذعقودمقاوالت انشاءوترميم وهدم وصيانه المباني واعمال الديكورواالعمال الكهربائيه 6724247273584727362

والميكانيكه وتركيب وصيانه المصاعدواعمال الطرق االنفاق المطارات والسدود وشبكات 

الهاتف ومرافق الكهرباءواعمال الري والمياه والصرف الصحي وحفر ابار المياه 

وتمديدخطوط االنابيب وصيانتهاوتاجير المعدات الثقيله وخالطات االسمنت بدون مشغل 

ه11/4/1431تاري 102031047263ترخيص استثمار 

كبائن المصاعد ابواب المصاعد الكهربائيه قواعد ماكينات المصاعد لوحات التحكم 3603449446624944661

 و تاريخ 1030114898الكهربائيه بموجب ترخيص الهيئه العامه لالستثمار رقم 

/ه9/11/1430

شراءاالراضي واقامه المباني عليهاواستثمارهابالبيع اوااليجارلصالح الشركه واداره وصيانه 000

وتطويرالعقاروتملك العقارات واالراضي لحساب الشركهفيماعدا مكه المكرمه والمدينه 

المنورهواقامه واداره وتملك المصانع وتسويق منتجاتها مقاوالت 

عامهللمبانيانشاءاصالحهدمترميموخدمات التصديروالتسويق للغير وصيانه المصاعد 

ه20/8/1433وتاريخ16456بترخيص الدفاع المدني رقم 

xx x xxتجاره الجمله والتجزئهفي المصاعدوالساللم الكهربائيه وقطع غيارها000

مقاوالت عامه للمباني مقاوالت االعمال الكهربائيه والميكانيكيه والتكييف والتبريد واعمال 3783337000

المياه والصرف الصحي واعمال الحفر والبالط والكهرباء والطالء والدهان والزخرفه 

والديكور والبناء المعدنيه والتكييف وتركيب االدوات الصحيه والزجاج والمصاعد تجاره 

الجمله في مواد البناء وخدمات التسويق للغير

تجاره الجمله والتجزئهفي المصاعد والساللم الكهربائيه وغيرهاوقطع غيارها وخدمات 000

xx xxاالستيرادوالتصدير للغير 



انتاج وتصنيع المصاعد والسالم الكهربائيه والمتنوعه بموجب الترخيص الصناعي المبدئي 55683287088337788

ه اليحق له استقدام االيدي 12/7/1435ه وينتهي بتاريخ 13/7/1434 بتاريخ 25553رقم 

العامله اال بعد الحصول علي الترخيص النهائي للمصنع

تجاره الجمله والتجزئه في المصاعد الكهربائيه والحديد وقطع غيارها واستيرادها وتصديرها 276883106888929908

واليمارس النشاط االبعد الحصول علي الترخيص الالزم

ه21/12/1433تاريخ 23999صيانه المصاعدبموجب ترخيص الدفاع المدني رقم 556683287088338877

تجاره الجمله والتجزئهفي المصاعدوالساللم الكهربائيه وقطع غيارهاوخدمات 000

xx xx xxاالستيرادوالتصديرللغير 

تجاره الجمله والتجزئه في االجهزه االلكترونيه واجهزه الحاسب االلي وشبكاتها واجهزه 000

القياس والتحكم الصناعيه والغير صناعيه والشاحنات والحافالت والدراجات الناريه وقطع 

غيارها وصيانتها واالجهزه والمعدات الصناعيه وتاجيرها وقطع غيار السيارات والمصاعد 

والساللم الكهربائيه والمعدات والماكينات الخفيفه والثقيله وصيانه واصالح وسمكره السيارات

 في 18078صيانه المصاعدفقط بموجب خطاب المديريه العامهللدفاع المدني رقم94920086782008679

 وجميع اعمال المقاوالت واصالح وصيانه وتشغيل المعدات واالليات 16/9/1433

وخدمات النظافه والصيانهللمباني وتجاره الجمله والتجزئهفي المعدات الكهربائي والميكانيكيه 

واالليات وقطع غيارها وموادالبناء وااللكترونيات واالجهزه المنزليه وقطع غيارهاوصيانتها 

واستيرادها وتصديرها لصالح الشركه

تجاره الجمله والتجزئهفي المصاعد والساللم الكهربائيه وقطع غيارهاوخدمات 000

xx xx xxاالستيرادوالتصديرللغير 

القيام باعمال مقاوالت المباني وتركيب المباني الجاهزه وصيانه المباني والمرافق الخاصه 4261246515280

بها ومحطات توليد القوي ومحطات امداد وتوزيع الطاقه ومحطات مياه الشرب ووحدات 

مكافحه الحريق ومحطات المجاري ومعدات المعالجه تكيف الهواء والمصاعد الكهربائيه 

ومحطات الري

تجاره الجمله والتجزئهفي المصاعد والساللم الكهربائيه وقطع غيارهاوتركيبها وصيانتها 3559827805752786136

ه وخدمات 12/05/1431 وتاريخ 1544بموجب خطاب المديريه العامه للدفاع المدني رقم 

االستيراد والتصدير

تنفيذ عقود المقاوالت العامه للمباني وصيانتها والقيام بتنفيذ االعمال الكهربائيه والميكانيكيه 4094765712096571616

والصحيه المتعلقهبها واعمال التركيب والمصاعدواعمال التكييف للهواء وااللمنيوم 

والمنجورالصحي


